
ــالمية  ــة اإلس ــزة -الجامع   غ
ــا   ــات العليـــ   الدراســـ

   أصـــول الـــدين كليـــة 
ــديث الشـــريف   قســـم الحـ

  
  

  "َتْرَجَمُة الُبْلِقیِنّي"
  تصنیف

  ُعَمر الُبْلِقیِنّي َعْبد الرَّْحَمِن بن
  ھـ824
 
  

 َحتِقيق َوِدَراَسة الطالبة
 نور حممود أمحد احليله

 
كُتور  إرشاُف األُستاِذ الدُّ

 "حفظه اهللا" ادسني محّ ذ ُح افِ نَ 
 
 

َم هذ َباِت اُحلُصوِل َعىل درَجِة املاجستري اُقدِّ  الَبْحُث اْستِْكَامًال ملُتََطلَّ
يف ِ  .ِيف احلديِث الرشَّ

 
 .م2012 - هـ 1433



  
  
  
  
  

  

                               $  #  "       !  
  
  

  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  
â    á  à  ß  ã ä  

ç  æ     å  
  

 )11(اآلية :  املجادلة
 



 أ 

  
 

  
  اإلهداء

 ...إ ىل أهيل                                                   
 والديَّ الذين أحاطاين بعنايتهام ورعايتهام،                                            

 لنسَري؛  راحتيهائحها، بسطت لنا أمي التي تفوح عطًرا،  بتوجيهاهتا ونصا                                       
 ...  لوعورة احلياة وكثرة مصاعبها                                       

 ...هذا اليوم وأيب الذي كان يرقُب                                       
 ...حفظهام اهللا، ورمحهام كام ربياين صغًريا                                     

  إىل إخويت أمحد وحممد وإبراهيم ومحزة والرباء                                    
 إىل أخوايت الزهور دينا، وأبنائها خليل ونور وسندس                                   
 ... وحممد                                  

 ... وليدالمارية ووفاتن وأبنائها                                   
 ... وإىل أختي الصغرى أسامء                                     

 ... وإىل كل من كان يرقب هذا اليوم                                      
 ...أهدي هذا العمل املتواضع                                               
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  شكر وتقدير 
  
  
  
 

بعد محد اهللا والثناء عليه الذي يرسـ يل هـذا األمـر، وأعـانني عليـه، بعـد مـا واجهـت فيـه مـن 
 ...صعوبات، فهو َأْهُل الثَّنَاِء َواملَْجدِ 

اد، لقبوله :  أتوجه بشكري وامتناين العميقني إىل أستاذي، فضيلة األستاذ الدكتور نافذ حسني محَّ
 هلـذه ب قلبه وسعة فؤاده، فقـد كـان مهـتام  اإلرشاف عىل هذه الرسالة أوًال، ولتوجيهاته وإرشاداته، وطي

ى َخمُْطوَطَتَها غباُر الَوْقِت، وال َأْنسى فضله بعد اهللا عيلَّ  يتابعهاالرسالة كثًريا،  وعىل  لَِرتى النُّوَر، َبْعَد َما َغطَّ
أمامنا يف هذا العلم، فجزاه اهللا عنا خري اجلزاء، ورفع قـدره يف الـدنيا كل من تعلم عىل يديه يف فتح اآلفاق 

 ...واآلخرة، فقد تعلمت منه الكثري الكثري

 : أساتذتنا الكرام أعضاء جلنة املناقشة كام وأشكرُ 
 .الصفديأسعد نعيم /الدكتوراألستاذ فضيلة 

 .الكحلوتحممود عدنان /الدكتوروفضيلة 
 .لرفع مستواها اسالة أوالً، وجلهدمهلقبوهلام مناقشة هذه الر

اِمِخ، والشكُر إىل  ِح الشَّ ْ واملجاهدين والشهداء،  امءَ لَ العُ  أنجبِت  يتال ،اجلامعِة اإلسالميةِ هذا الرصَّ
 ...نعتزُّ هبا، ونسأُل اهللاَ تعاىل أن ُيعَيل شأهنا

وزوجهـا حسـني،  ،ءوال أختـي يف اهللا:  عىل املخطوط والشكر إىل من ساعدين بدايًة يف احلصولِ 
 ..عنواًنا لرسالتي منها واحًدا يكونُ  لكي أختارَ  املخطوطاِت  عىل أسامءِ  الذين ساعداين يف احلصولِ 



 ت 

وكذا خايل نارص الذي كان يقرتح عيلَّ طرًقا للحصول عىل املخطوط، وخالتي ماجـدة وزوجهـا 
 .ملية التصويربسام أبو جياب، الذين صورا يل هذا املخطوط، وإىل األخ الذي قام بع

والشكر كل الشكر إىل مركـز مجعـة املاجـد، الـذي وافـق عـىل تصـوير املخطـوط بنسـختيه يل، 
وساعدين كثًريا يف التوثيق من املخطوطات، فبارك اهللا يف من يقوم عليه السيِّد مجعة املاجد حفظه اهللا تعاىل، 

  ...والعاملني فيه

ها، وعىل رأس هؤالء املَْكَتَبة املركزية يف اجلامعـة بكتب كام وأخص كل من فتح يل مكتبته ألستعنيَ 
َطِرّي التي وجدت هبـا مـا مل أجـده يف اإلسالمية،  بغزة، وفرعها بخان يونس، وَمْكَتَبة الدكتور ُسَلْيَامن السَّ

 ...ةْكَتَبة الدكتور َسْلَامن الداية، ومَ نَّ ، وَمْكَتَبة دار الكتاب والسُّ وَمْكَتَبة مسجد املتقنيغري ها، 

مـن تأليفـه؛  كام وأشكر الدكتور خالد احلايك يف األردن الذي ساعدين يف احلصـول عـىل كتـاٍب 
 ...ألوثق منه

والشكر إىل من ساعدين ولو بدعوةٍ يف ظهر الغيب، وهم ُكُثر، وإىل من كان جيوب معي املكتبات 
 ..ألستعَني هبا
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  ُمَقدَِّمة الرَِّساَلة
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ِحيمِ  ْمحَِن الرَّ  بِْسِم اهللاِ الرَّ
 

َمةمُ   َقدِّ
ال أْن َهَداَنا اهللاُ، وْ ِهلذا وَما ُكنَّا لِنَْهَتِدَي لَ  الذي َهَدانا هللاَِِمحًدا َكثًِريا َطيًِّبا ُمَباَرًكا فِيِه، اَحلْمُد  اَحلْمُد هللاِ

الةُ  َم، وعـىل آلـِه وصـحبِِه الطَّيِّبـَني املَ َعَىل املَْبُعوِث رمحًة للعَ  مُ الوالسَّ  والصَّ د َصـىلَّ اهللاُ عليـِه وسـلَّ ني، ُحممَّ
وها حوا سنََّته مْن َبْعِده، وبلَّ ظُ فِ الطَّاهريَن، الذين َح  ِهبِـم، رْ  دَ َىل سـاَر َعـ نْ َمـ، وَ اِء دَ األَ وَ  التَّْبليـغِ قَّ ُغوَها وَأدَّ

ِ املُ  ِث عْ البَ  مِ وْ ى أثَرهم إىل يَ فَ تَ واقْ   ...د عْ ا بَ مَّ ، أَ نيِ ب

نَِّة مِ لْ عِ  انَ  كَ امَّ لَ فَ  ِ مَ ْد  ِخ َىل عَ  امَ ا، قَ لِهَ َض فْ أَ وِم وَ لُ ِف العُ ْرش أَ  نْ ُم السُّ ِ كَ أَ  هِ ت ُفوا، َألَّفوا وَصـنَّ ِء، َفـَام َلـُر العُ اب
َم وَ َسـوَ  هِ ْيـلَ عَ  َصىلَّ اهللاُ وِل اهللاُِس نَِّة رَ ِظ ُس فْ  حِ جُر ِيف األَ  مُ هلَُ  انَ كَ فَ  ِ مَ ْد ِخـلَّ ِ  َمـنَّ اهللاُ ْد َقـا، وَ هَ ت تِها، اَسـرَ دِ عـيلَّ ب
ِ كَ ارَ َش ُت يف مُ بْ غِ رَ ا، فَ يهَ فِ  صِ صُّ َخ التَّ وَ  ِ  لِ َال ِخ  نْ ر، مِ ْج األَ  مُ هِ ت ِ تُ كُ  اِج رَ ْخ إ ِ رِ قْ تَ وا، وَ دُ ارَ  أَ َام هم َكـب ا هَ ريِ ِسـيْ تَ ا وَ َهـيب

ِ  رُت ه آثَ لِّ لك كُ َذ ِت، لِ قْ اُر الوَ ا ُغبَ هَ َس مَ طَ  نْ أَ  وَر بعَد ى النُّ َرتَ ِم، فَ لْ بِة العِ لَ لطَ  ، "الُبْلِقينِـيّ  ةُ َمجَـرْ تَ " اِب تَ كِ  اَج رَ ْخ إ
اجِ ، وَ الِ َج رِّ ال مِ لْ عِ  نَ مْ ام، وهو ُيَصنَُّف ِض مَ هلذا اإلِ  ةٍ َمجَ رْ ن تَ عَ  ةٌ ارِ بَ و عِ الذي هُ   نْ مِ  وَ ، الذي هُ ةً اصَّ ه َخ نْ م مِ الرتَّ

ها، فَ لُ رِز عُ بْ أَ  نَِّة وأمهِّ ِ نَ تَ اعْ وِم السُّ ِ اصَّ ًة َخ ايَ نَ عِ  ءُ َام لَ العُ  هِ ى ب ِ  ذْ ًة، إ ِ فَ ُحتْ  هِ ب نَُّة ب  .يمِ قِ َن السَّ يِح مِ حِ ييِز الصَّ مْ تَ ُظ السُّ
 

 :ارهيَ تِ اْخ  ُث اعِ وَ بَ وَ  وطِ طُ ْخ املَ  يةُ َمهِّ أَ * 
َِ  ةَ اَس رَ الدِّ وَ  يَق قِ ْح التَّ  يستحقُّ  اٌب تَ كِ  "ة الُبْلِقينِيّ َمجَ رْ تَ  "إنَّ  زاِت  نَ ه مِ ا لَ مل ِ الكَ  َد ائِ وَ ، والفَ املَُميِّ التـي  ةريَ ث

 :  تيةاآل اطِ قَ يف النِّ  ُل ثَّ مَ تَ تَ 
َجمُ  -1 اظ، الذين خدموها وشهدت هلنَّ َعَلٌم كبٌري من علامِء السُّ :  َله املَُرتْ م آثارهم بعد ذلك، والذي ة اُحلفَّ

 .–رمحه اهللا – ِينّ َال قَ ْس ر العَ َج ظ ابن َح افِ ال اَحل ثَ مْ ت، أَ قْ ة يف ذلك الوَ نَّ لامء السُّ عُ  ارُ بَ كِ  هِ يْ َد عىل يَ  َذ مَ لْ تَ تَ 
ِجُم لإلماِم الُبْلِقينِيّ  -2  . تِهايف دقِة املَْعلوماِت، وِصحَّ  كتابن، وهذه ميزٌة للْمحَ الرَّ  ُد بْ هو ابنه عَ :  املَُرتْ
ال تقتُرص فقط عىل التعريِف باملؤلِِّف؛ بل إهنا تعرُض شيًئا من مروياتِه، وأقوالِـه يف :  موضوُع الرتمجة -3

 بعِض كتبهام، واحلديِث وعلوِمه، وتعقباتِه عىل بعِض كتبهام، مثل تعقبه َىل باتِه عَ قُّ عَ تَ ولِه، وَ ُص أُ ِه وِ قْ الفِ 
ِ الغَ  دِ بْ ام، لعَ نَ األَ  ْريِ م َخ َال كَ  نْ مِ  امِ كَ ْح ة األَ َد مْ عُ  اِب تَ عىل كِ   يـد ِيف يق العِ قِ دَ  ابنِ  هِ حِ ارِ  َش َىل عَ ، وَ ِيسّ دِ قْ املَ  يّ ن

 ِ ِ  اِف ْرشَ ة األَ فَ ُحتْ  اِب تَ  كِ َىل به عَ قُّ عَ تَ ام، وَ كَ ْح ة األَ َد مْ ح عُ ام َرشْ كَ ْح األَ  امِ كَ ْح إ ، يّ زِّ لِمـلِ  اِف رَ ْطـاألَ  ةِ َفـرِ عْ مَ ب
ين، وغريهصوِل ا أُ ه ِيف يَ أْ لك رَ َذ كَ وَ   .لدِّ



 ح 

، فأشارك ا، مدروًس اوألمهية هذه املخطوط، رأيت أن أبادر إىل خدمته، بإخراجه إىل النور حمققً 
 .فيام كتب األجرَ  هُ صاحبَ 

 
 : أهداف البحث* 

 : هيدف بحثي هذا إىل ما ييل
نه طلبُة العلم، ويسـتعينوا حمقًقا مدروًسا كام أراده مؤلُِّفه، فيستفيُد م "ة الُبْلِقينِيّ َمجَ رْ تَ  "إخراج خمطوط  -1

 .بآراِء اإلمام الُبْلِقينِّي املختلفة
يِف، ومكتبة الرتاجم خاصة بعمل مستقل حمقق خيدُم طلبَة العلم، يرجعـوا  -2 إثراء مكتبة احلديِث الرشَّ

 .إليه، ويوثِّقوا منه
 

 : منهج البحث وطبيعة عميل فيه* 
 .ج االستنباطي يف حتليِل النُّصوصِ اتبعُت املنهَج االْستِْقَرائِْي مستعينة باملنه

ِ  هُ تُ مْ َس  الذي قَ ِيل مَ ومتثََّلْت طبيعُة عَ  :  اِين الثَّ  مُ ْس ، والقِ صِّ النَّ  يِق قِ َحتْ  ُج هَ نْ مَ :  ُل وَّ األَ  مُ ْس ، القِ نيِ مَ ْس  قِ َىل إ
 : تية، يف النِّقاِط اآلةُ اَس رَ ه الدِّ تْ َض تَ ا اقْ مَ  َب ْس ك َح لِ ذَ ، وَ صِّ النَّ  ةِ مَ ْد ِخ  ُج هَ نْ مَ 

ُل  صِّ :   الِقْسُم األَوَّ ِقيِق النَّ  :  َمنَْهُج َحتْ
رة نُ  اعتمدُت :   الً وَّ أَ  ِ تُ ار الكُ سخة دَ ُمَصوَّ ة، وَ ْرص ِب امل والتي هـي ورقة؛ وذلك لوضوحها،  65كونة من املُ يَّ

 ."أ"نسخة املؤلف، ورمزت هلا بالرمز 
رة نسخة معهد االسترشاق بروسيا نسـ اعتربُت :  ثانًيا ورقـة؛  79خًة ثانيـًة للكتـاب، واملكونـة مـن ُمَصوَّ

 ."ب"وذلك لعدم وضوحها، ورمزت هلا بالرمز 
ومل أقف عىل غري هاتني النسختني، بعد البحث يف فهارس الكتب، وفهارس خمطوطات املكتبـات، 

فهرس خمطوطات املكتبة الظاهرية، وفهرس خمطوطات دار الكتب املرصية، وفهرس املكتبة :  مثل
وفهرس خمطوطات مكتبة األوقاف العامة يف املوصل، وفهـرس املخطوطـات يف مركـز  األزهرية،

العريب اإلسالمي املخطـوط  للرتاث الشامل والفهرس اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل امللك
    .التي ذكرهتا يف قائمة املصادر واملراجع وغريها التابع ملؤسسة آل البيت يف املجمع امللكي األردين،

ِ  أتعرْض  مل:  لًثااثَ  ،  َك لِ ذَ ، وَ ودِ ُد اُحل  ، إال يف أضيِق يريٍ غْ تَ  وْ أَ يشٍء فيه  عديلِ تَ للنصِّ ب َغـريَّ عنـد اجلـزم بـاألمِر املُ
ِ رْ أ يف اآلياِت القُ طَ أ الذي ال جيوز إبقاؤه، كاَخل طَ واَخل  ـوِ َبـيِث النَّ دِ يف اَحل  يِف رِ ْح التَّ ، وَ ةِ يَّ آن ِ يِف، يِّ الرشَّ



 خ 

ِ َض مِ رَ ك ألنَّ الغَ لِ ذَ يِة، وَ اِش اِء يف اَحل طَ ْخ األَ  نَ مِ  َك لِ ان غري ذَ يَ بَ وَ  رِب ْقـ أَ َىل عَ  صِّ النَّ  اُج رَ ْخ َن التَّحقيِق إ
 .ِف لِّ ؤَ املُ  لِ ْص أَ  نْ ورةٍ مِ ُص 

ِ يًئا، وَ َش  النُّْسَخة َىل عَ  فِض أُ  مل:  رابًعا  .يهفِ  مَ َال بياًضا ال كَ  عُ ِض وْ املَ  كَ رِ تُ  نْ إ
 .لْص ِت األَ فَ الَ ِة يف الكتابة، وإن َخ يثيَّ دِ اإلمالِء اَحل قواعَد  التزمُت :  خامًسا
 ة، فـإن كانـت النسـخةُ يَّـوِ رْ املَ  ونِ تُ ان واملُ َد لْ البُ اِب وَ َس امِء واألنْ ْس األَ  نَ مِ  بطٍ إىل َض  اُج تَ ما َحيْ  تُّ ضبط:  سادًسا

 .ةِ يَ اِش إىل ذلك يف اَحل  ةِ ارَ َش ، مع اإلِ بَِخَطئِهِ  مِ زْ اَجل  َد نْ ه إال عِ نْ عَ  يَد حِ نًا، فلن أَ يَّ عَ ًطا مُ بْ َض  التزمْت 

صِّ :  والِقْسُم الثَّاِين   :  َمنَْهُج ِخْدَمِة النَّ
اِجمُ :  أوالً  َ ألعالِم املـذكوريَن يف املخطـوِط بـذكِر َأْسـَامئِِهم وَأْنَسـاِهبِم ملن وقفُت عىل ترمجتِه من اترمجُت :  الرتَّ

ـعُت واةالرُّ كذلك  وَ ، هتركتُ ومن مل أقف عىل ترمجته اِهتِم، وفيَوِسنِيِّ   ، إال من كان منهم ُخمْتََلًفا عليه، تَوسَّ

ُأَتـْرِجْم للَمْشـُهوِريَن ِمـنُْهم،  فلمْ  للصحابةِ  ا بالنسبةِ ا فلم ُأَتْرِجْم له، أمَّ َوَمْن كاَن مشهوًرا جد   َتْرَمجَتِِه، يف
ٍة ُخمْتََرصة َمجَ  . يذكر فيه العلم أو الراوي موضعٍ  ، هذا يف أولِ أما َغْري املَْشُهوِريَن فرتمجُت هلم بَِرتْ

ن مل يكـن إو مطابًقا،  ظُ فْ إليهام، إن كان اللَّ  بالعزوِ  يف الصحيحني اكتفيُت  احلديُث  إن كانَ :  يُج رِ ْخ التَّ :  ثانًيا
ِ طَ املُ  ظِ فْ إىل اللَّ  طابًقا أرشُت م مها توسـعت إال لفائدة من وراء ذلك، وإن كان يف غري عْ سَّ وَ تَ أَ  ومل، ِق اب

تَّةِ ال ِب تُ ي الكُ اقِ بَ  نْ يج مِ رِ ْخ يف التَّ   صِ َصـالقَ وَ  ارِ بَ ْخ األَ  يِج رِ َختْ  نْ ا عَ مَّ ، أَ رُ مْ ى األَ عَ ْد تَ اْس  ، أو غريها إنِ سِّ
اف:  ارِ عَ ْش واألَ  َ يل ذلكة مَ يَّ لِ ْص ا األَ هَ رِ إىل مصادِ  عزوُهتَ  .ا َتَيرسَّ

ِ أْ تَ ْس ، مُ يلِ دِ ْعـالتَّ وَ  ِح رْ اَجل  ولِ ُص أُ  َب ْس َح  األَحادِيث َىل ِم عَ كْ باُحل  ُقْمُت :  األَحادِيِث  َىل عَ  مُ كْ اُحل :  ثالثاً  ة يف َسـن
 ِ  .نكَ مْ ا أَ ني، مَ ثِ َد ْح املُ ى وَ امَ َد القُ  امءِ لَ العُ  الِ وَ قْ أَ ذلك ب

 ِب ُتـكُ مـن ، مـا أمكـن يف مـتِن احلـديِث  يٌب رِ ناك غَ هُ  انَ يِث إذا كَ دِ اَحل  يَب رِ غَ  بينُت :  يِث دِ اَحل  نُ تْ مَ :  رابعاً 
فُت ، وواملعاجم اللغوية يِث دِ اَحل  يِب رِ غَ   . واألسامء املُلبسة، من الكتب املختصة بذلك ،لدانبالبُ  َعرَّ
ـْعُت ة وغريها التي تناوهلا املخطوط، ويَّ هِ قْ الفِ  َل ائِ َس املَ  ةِ اَس رَ يف دِ  اخترصُت :  املخطوطِ  مسائُل :  خامًسا  َتَوسَّ

 .املقامُ  اقتضاهما  َب ْس وذلك َح  ،ةِ يثيَّ دِ ل اَحل ائِ َس يف دراسة املَ 
ـوَ  ءَ زْ اُجلـوَ  َف لِّ ؤَ واملُ  تاَب الكِ  َذَكْرُت :  يُق ثِ وْ التَّ :  سادًسا ة يف يَّ يلِصـفْ التَّ  ، ثـم املعلومـاِت شِ امِ ة يف اَهلـَح فْ الصَّ

 .عاجِ رَ املَ وَ  رِ دِ اِ َص فهرس املَ 
ِ :  ةاَس رَ يف الدِّ  عِ اجِ رَ املَ وَ  رِ ادِ َص املَ  رتيُب تَ :  سابًعا ِ  ُق لَّ عَ تَ يَ  رُ مْ األَ  انَ كَ  نَ إ بتُ يِث دِ تِب اَحل كُ ب ـ َب ْسـها َح رتِّ ، ةِ حَّ الصِّ

بتُ أما إن كان األمُر يتعلُق باملصادِر واملراجِع األخرى   .قدَر اإلمكانِ  الوفاةِ  ها حسب سنيِّ رتِّ
 



 د 

ابَِقة*  َراَساُت السَّ  : الدِّ
ٍة تتنـاوُل اإل مل أقْف  بعد البحِث  مـاَم الُبْلِقينِـّي بالدراسـة، وجهـوده، يف عىل دراسٍة علميٍة مسـتقلَّ
 .خدمة السنة، وغريها

 

 :  ُخطَُّة الَبْحث:  خامًسا* 
َ َخ وَ  ولٍ ُص فُ  الثةِ مٍة وثَ دِّ قَ ث يف مُ ْح يقُع هذا البَ   .ةاِمت

 : ةمَ دِّ قَ املُ  -
ِ واعث اْخ بَ ، وَ املوضوعِ  عىل أمهيةِ  وتشتمُل   .املتبع فيهنهج امل، وِث ْح ه، وأهداف البَ يارِ ت
ة، وقسـم اَسـرَ الدِّ  مُ ْسـقِ :  نيمَ ْس ا إىل قِ هَ تُ مْ َس ة، التي قَ يَ الِ التَّ  ةِ طَّ اُخل  َق فْ وَ  صِّ النَّ  ةِ مَ ْد يف ِخ  ُت وقد ِرسْ 

 :عىل النحو اآليتالتحقيق، 
ُل  َراَسة:  الِقْسُم األَوَّ  :  قِْسُم الدِّ
ُل  ْمحَن الُبْلقِ (دَِراَسُة املَُؤلِّف :  الَفْصُل األَوَّ  :، وفيه مبحثان )ينِيّ َعْبُد الرَّ

ُل   :، وفيه مطلبان َعْرص املُؤلِّف:  املَْبَحُث األَوَّ
 .ةيَّ اِس يَ السِّ  ةُ الَ اَحل :  ُل وَّ األَ  ُب لَ طْ املَ 
 .ةيَّ مِ لْ العِ  ةُ الَ اَحل :  اِينّ الثَّ  ُب لَ طْ املَ 

ُة املَُؤلِّف:  املَْبَحُث الثَّاِينّ   :، وفيه ستة مطالب َتْرَمجَ
 .هُ ُد لِ وْ مَ وَ  هُ بُ َس نَ وَ  هُ مُ اْس :  ُل وَّ األَ  ُب لَ طْ املَ 
 .رحالتهوَ  مِ لْ لعِ لِ  هُ بُ لَ طَ وَ  هُ تُ أَ ْش نَ :  اِينّ الثَّ  ُب لَ طْ املَ 
 .هُ يُذ المِ تَ وُ  هُ وُخ يُ ُش :  ثالِ الثَّ  ُب لَ طْ املَ 
ِ الرَّ  ُب لَ طْ املَ   .اتهفَ نَّ َص مُ ة وَ يَّ مِ لْ العِ  هُ تُ انَ كَ مَ :  عاب
 .م عنههُ المُ كَ ليه، وَ عَ  ءِ َام لَ العُ  اءُ نَ ثَ :  سامِ اَخل  ُب لَ طْ املَ 
ادِس ُب لَ طْ املَ   .وَفاُته:  السَّ

 :، وفيه مبحثان التَّعريف بكتاِب َتْرَمجَة الُبْلِقينِيّ :  الَفْصُل الثَّاِينّ 
ُل   .َتْوثِيٌق َونِْسَبة:  الُبْلِقينِيّ  كَِتاُب َتْرَمجَةِ :  املَْبَحُث األَوَّ
 : ب اَخلطِّيتان َوْصٌف َوَمنَْهٌج، وفيه مطلبانُنْسَخَتا الكَِتا:  املَْبَحُث الثَّاِينّ 

 .ابتَ ني اخلطيتني للكِ تَ َخ ْس النُ  ُف ْص وَ :  ُل وَّ األَ  ُب لَ طْ املَ 
 .اِب تَ املَُؤلِّف يف الكِ  ُج هَ نْ مَ :  اِينّ الثَّ  ُب لَ طْ املَ 



 ذ 

ُق :  الِقْسُم الثَّاِينّ  ص املَُحقَّ  .النَّ
 .تياِص وْ م النتائج والتَّ هَ أَ  ْت ضمنوت:  اخلامتةُ * 
 : سارِ هَ الفَ  *

 :ما ييل  نَ مَّ َض وتَ 
 .تيبها حسب ورودها يف املصحفرتم ت، واآلياِت  ُس رَ هْ فِ :  أوالً 
 .اديِث َح األَ  ُس رَ هْ فِ :  ثانًيا
 .وعاِت وُض املَ  ُس رَ هْ فِ : ثالثًا 
 .افهرس األعالم املرتجم هل: رابًعا
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  الفصل اَألوَُّل
 ِدَراَسُة املَُؤلِِّف 
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ُل   َعْرص املُؤلِّف: املَْبَحُث األَوَّ
  

ِيف تأثِريها َعـَىل شخصـيته وصـقلها، وكـذا احلالـة دوٌر كبٌري  التي يعيشها املرءُ  ةِ يَّ اِس يَ السِّ  ةِ الَ للَح  إنَّ 
ٍ  أيِّ  جهودِ  دراسةِ عند العلمية؛ لذا   .ُتْسَتْعَرُض األَْحَواُل التي عاشها لبيان مدى تأثريها ِيف شخصيته َعاِمل

ين  سأستعرُض وإين ْمحناألحواَل التي َعاَشَها َجَالُل الدِّ الثَّـاِين  الُبْلِقينِّي ِمـْن بدايـِة النِّصـِف  عبُد الرَّ
هــ إَِىل عـام 763للَقْرِن الثَّاِمِن اِهلْجِرّي، إَِىل بداية الِعْقِد الثَّالِـِث ِمـَن الَقـْرِن التَّاِسـِع اهلجـري، أي مـن عـام 

ى هـ، بالوقوِف َعَىل َأَهمِّ األحداِث التي َعاَشَها، للوقوِف َعَىل َأَهمِّ الَعوامل التي َأثََّرْت ِيف شخصيَّتِِه، َحتَّ 824
 .َغَدا عاملًا َذاَع ِصيُته ِيف األَْرَجاِء، وَذلِك دون تفصيٍل أو إطالةٍ 

ُل  يَاِسيَّة:  املَطَْلُب األَوَّ  : اَحلالَُة السِّ
ينِ  عاَش  االنقسـاِم والتَّفـرِق إَِىل  عِرص َدْوَلِة املَامليك، التي َغَلَب َعَليهـا َطـابِعُ الُبْلِقينِّي ِيف   َجَالل الدِّ

ْلَطنَة من َملٍِك آلَخرٍ  ُدَوْيَالٍت، ِل السَّ  .وَتنَاُزٍع َعَىل السلطة، وَتنَقُّ

ين، َصالِح بن َأِيب َبْكر، ا يِن الُبْلِقينِّي بانتهاِء ِخالَفِة املَلِِك املُْعَتِضِد باهللاِ، َصالح الدِّ لذي ُولَِد َجَالُل الدِّ
يِن ا ِ فَ وَ  َل بْ قَ  َد هِ وعَ لُبْلِقينِّي، َكاَنْت َسنَة هناية خالفته هي َسنَة والدة َجَالل الدِّ ـدلولـده  اِخلَالَفةب هِ ات ه َعـايَ بَ فَ  ُحمَمَّ

ْلَطانُ  ِ فَ َال ِخ ِيف و ،اهللاِ َعَىل  َل كَّ وَ تَ باملُ  َب قَّ لَ تَ وَ  السُّ ْلَطانُ  َل زِ عُ  هِ ت د املَنُْصور املَلُِك  السُّ   .هـ764 َسنَة ُحمَمَّ

ينالاملعايل زين َأبو  ُف ْرشَ األَ  امللُك َوَوِيلَ  ينبن جمد  َشْعَبان دِّ د النَّاِرصِ بن  ُحَسني الدِّ  ،بن قالوون ُحمَمَّ
 .هـ778 َسنَةرشف قتل امللك األُثمَّ 

ه، َوَكاَن َهيِّنًا لينًا َكاَن من َأَجلِّ املُُلوِك َقْدًرا، مل ُيَر ِيف املُُلوِك َأْحَلَم ِمنْ  َف ْرشَ األَ وجديٌر بالذكِر أنَّ املَلَِك 
 سـلطنته بالـديارِ  َامء والصلحاء ُحمسنًا ألقاربه وبني عمه بخالف من تقدمه من امللوك، فكانت مـدةُ ا للعلُحمب  

 .)1(أربعة عرش َسنَة املرصيةِ 

ْلَطانِ  دوًرا بارًزا ِيف التخطيط ملؤامرةٍ  َبْرُقوق لعَب  األمريَ  وننوه هنا إَِىل أنَّ  ، كَام األرشِف  عصفت بالسُّ
 .)2(َعَىل يديه األوىل أن تنتهيَ  ِك املََاملِي لدولةِ  رَ دِّ قُ 

                                                
ُلوك، الْبِن إَِياس، : اْنُظْر  )1(  ).222ص(َجَواِهَر السُّ
 ).286ص(تاريَخ مرص ِيف العرصين األيويب واململوكي، لسحر سامل، : اْنُظْر  )2(
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ين َعَالء املَنُْصورابنه امللك َوَتَوىلَّ  ومل  هــ،783 َسـنَة يفِّ وُ وُتـ َأْشـُهروعمـره سـبع سـنني و ،عـيل الدِّ
  .يتجاوز الثالثة عرشة من عمره

ين، ح الِ الصَّ  ُك لِ وه املَ ُخ أَ ه َد عْ بَ َوَوِيلَ   األََتـابِكِيّ خلعـه َقـَالُوون ي آخـر بنـَوُهـَو  ياجِّ ري َح مِ أَ َزْيُن الدِّ
 .)1(هـ784 َسنَةالرساج الُبْلِقينِّي سالم وشيخ اإل الُقَضاةاملتوكل و اَخللِيَفةمع  باتفاٍق َبْرُقوق 

ْلَطنَة ين ِف يْ َسـالظَّـاِهر ب َب قِّ لُ وَ  ،َبْرُقوق األََتابِكِيُّ  َوَتَوىلَّ السَّ ِ وَ  ،َسـِعيدَأِيب  الـدِّ ـ ه انتهـىتِـيَ لِ وْ تَ ب  َعْرصُ
ة ك، )2(املََاملِيك الَبْحِريَّ ْ ْلَطنَة ِيف َقَالُوون لبثت  نْ أَ بعد ، بني قالون وزالت دولةُ ، أو املََاملِيك الرتُّ وذريتـه مـدة السَّ

 .، بحكم األمري َبْرُقوق)3(اجلراكسة، وبدأ عرص املََاملِيك وثالث سنوات َسنَةئة َما

َد أمَّ  ْلَطان املَنُْصور قالوون، فلم نجد له أثـًرا ِيف دولـة  ا َمْبَدُأ اُحلْكِم الِوَراثِّي َجتَسَّ بُِوُضوٍح ِيف َبْيِت السُّ
ى َينَْجِيلَ  َفُهَو لعدة َأْشُهٍر فقط، َكَحلٍّ  املََاملِيك اجلراكسة، وإن َكاَن َذلِك  .)4(املَْوقُِف َبْنيَ كَِباِر األَُمَراءِ  ُمَؤقٍَّت َحتَّ

بِاهللاِ الواثق  اَخللِيَفةوخلعه وسجنه وبايع  هـ،785 َسنَة املتوكل لِيَفةَعَىل اَخل  قبض ة برقوقنَ طَ لْ َس ِيف و
  .هـ791 َسنَةوعزله  إِْبَراِهيمخاه زكريا أوبايع  هـ،788 َسنَةعزله ُثمَّ  عمر

  .ا باحلديد نحو مخس سننيالسجن مقيًد ِيف  ن لبثأا بعد املتوكل ثانيً  اَخللِيَفةعاد أو

 يمـري حـاجأعيد امللـك الصـالح أو ،دى الثانيةامجَ الظَّاِهر َبْرُقوق ِيف  راءُ مَ األُ  عَ لَ بشهر َخ  َذلِكوبعد 
ُبوهو ،اثانيً َقَالُوون آخر بني  ِ  َلقَّ ِ  َد عْ بَ وَ  ،املَنُْصورب ِيف  اوزً ُج َحمْ  يَ قِ بَ وَ  هـ،792 َسنَةر فَ َص ِيف  اثانيً  َل زِ عُ  ورٍ هُ ُش  ةِ عَ ْض ب

 .)5(هـ814 َسنَةَماَت  نأإَِىل  يمِ رِ اَحل  ارِ دَ 
                                                

ُلوَك )4/50(إِْنَباَء الُغمر، ِالْبن َحَجر، : اْنُظْر  )1( اِهـَرة، )3/2/476(ْقِريـِزّي، ، للمَ ملَِْعِرَفة ُدَوِل اُملُلوك، والسُّ ، والنُُّجـوَم الزَّ
د بِك، )11/168(البِن َتْغِري َبْرِدّي،  ْوَلة الُعْثَامنيَّة، ُملَحمَّ  ).89ص(، وَتاِريَخ الدَّ

َيت بَقْلَعـة الَبحـرِ  )2( ، وقلعـة هم اَملَاملِيك الذين أسكنهم امللك الصالح نجم الدين أيوب بجزيرة الروضة ِيف القلعة التي ُسـمِّ
ة638اجلزيرة، والتي أنشأها ِيف سنة  وا بالَبْحِريَّ  .هـ؛ ولذا ُسمُّ

اِهَرة، البِن َتْغِري َبْرِدّي، )2/183(، َواالْعتَِبار، لِْلَمْقِريِزياَملَواِعَظ : اْنُظْر   ).6/371(، والنُُّجوَم الزَّ
، وا بـني األمـراءِ ُفـرِ عُ ، فَ ةيَّـجِ م الُربْ هُ امَّ َسـة، وَ عَ لْ القَ  م ِيف أبراِج هُ لَ عَ َج ، وَ مهِ ائِ ون من ِرشَ والاَملنُْصور قَ هم اَملَاملِيك الذين أكثَر  )3(

ـ بَِسـَبِب انتقاِمـِه لِنَْفِسـِه ِعنْـِدَما  م،هُ رَ مْ أَ  يَ وِ قَ وَ  َ رصَّ ـم الـذي َتنَ ْهيَ م ِمْن َنْسِل جبلة بن األَ وا باَجلراكسة ألنه ُيَقال َأهنَّ ُجـرَّ وُسمُّ
 .ي َنْسُلُه اَجلَراكَِسةكَِساُؤُه، ُفُسمِّ 

َع )2/3/747(، والسـلوَك لـه، )2/241(، َواالْعتَِبار، لِْلَمْقِريِزي ظَ اعِ وَ املَ ، و)1/79(تاريَخ ابن الوردي، : اْنُظْر  ، وَبـَدائِ
ُهور، الْبِن إَِياس،   ).315، 314، 1/2/313(الزُّ

ُهور، الْبِن إَِياس، : اْنُظْر  )4( َع الزُّ  .)1/2/312(َبَدائِ
ُلوك، الْبِن إَِياس، : اْنُظْر  )5( اِهَرة، البِن َتْغِري َبْرِدّي، )245ص(َجَواِهَر السُّ  ).11/262(، والنُُّجوَم الزَّ
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ى خـرج مـن دَِمْشـق هارًبـا  وِيف َهِذهِ اآلِوَنة َتَسْلَطَن َبْرُقوق َعَىل دَِمْشق، ُثمَّ رمجه الناس باحلجارة َحتَّ
 .)1(بسبب فتنة عظيمة حدثت بني املََاملِيك َوَبْعض َسَوقة دَِمْشق

ْلَطنَة إَِىل  ارِ دَ ِيف  يَ قِ بَ وَ  هـ،792 َسنَة الَقاِهَرة َل َخ دَ وَ َبْرُقوق  الظَّاِهرُ  ُك لِ املَ  ادَ عَ وَ   هِ اِشـرَ فِ َماَت ِيف  نأالسَّ
  .)2(هـ801 َسنَة

ين نُ يْ زَ  النَّاِرصُ  ُك لِ املَ  هُ نُ ه ابْ َد عْ بَ َوَتَوىلَّ  َعاَداتَأُبو  الدِّ ٍب َأْفَعال ، َوَكاَن يقوم ب)3(جرَ فَ  السَّ َشنِيَعة، ِمْن ُرشْ
  .للَخْمِر، َوَذْبٍح لِلَمَاملِيك

ِ دَّ مُ ِيف وَ  ام )4(كنْ ورلَ مُ يْ تَ  َل َص وَ  هِ ت ُغول ه رُ كَ ْس عَ وَ َام ُهَو يهِ فِ  َب كَ تَ ارْ وَ  ،دَِمْشقوَ  َب لَ َح  َح تَ فَ وَ  إَِىل بَِالد الشَّ املَ
ْلَطان  َرصَ تَ انْ وَ  ،املِ ظَ املَ  اعِ وَ نْ أَ  نْ مِ  ُف وَص  يُ َال  َما ـْلَطانِ  ْنيَ بَ  ٌف َال ِخ  َل َص َح ُثمَّ  ،ادرَ مُ  ابنِ  ُعْثَامينّ يزيد الابَعَىل السُّ  السُّ

  .)5(هـ808 َسنَةى فَ تَ اْخ ه فَ ائِ رَ مَ أُ ض عْ بَ وَ  النَّاِرصِ 
ين زُّ عِ  املَنُْصور ُك لِ املَ  وهُخ أَ  َوَوِيلَ   النَّاِرصُ خوه أوبعد شهرين ظهر  هـ،808 َسنَة َعْبد الَعِزيز زُّ العِ  َأُبو الدِّ

ين زِّ عِ  املَنُْصوريه ِخ أَ َعَىل  َض بَ قَ وَ  رًة أخرى،مَ  ةِ رَ َمااإلِ َعَىل  واستوىل  .احلكمَوَتَوىلَّ ، احلريمِيف  هنَ َج َس وَ  ،الدِّ
د اَخللِيَفةُ  يفَ وُ تُ  َذلِك َد عْ بَ وَ  ـنَةالبُن املُْعَتِضد بِاهللاِ ِيف َهِذهِ  ُل كِّ وَ تَ املُ  ُحمَمَّ ِ َد ْعـبَ  عَ ويِـبُ وَ ، سَّ َأُبـو ده َال وْ أَ  رُ ْكـه ب

ِ  املُْسَتِعني َب قَّ لَ تَ وَ  الَعبَّاس   .اهللاِب
ـامبِـ النَّاِرصِ  ِك لِ املَ َعَىل  اءُ رَ مَ  األُ َيص عَ  هـ815 ِيف َسنَةو ِ  بَِالد الشَّ  ،)6(يّ اَحلـافِظنـوروز  ريِ ِمـاألَ  ةِ اَمـعَ زَ ب

ِ بَ ملحارَ  النَّاِرصُ  ارَ َس فَ  ،)7(يّ ْحُمودَشْيخ املَ  ريِ مِ واألَ  ِ لُ تَ قَ ُثمَّ  وهنُ َج َس م وَ رَّ ُحمَ ِيف  هِ يْ لَ وا عَ َرصُ تَ انْ م فَ هِ ت ولعدم ، قِدَمْش وه ب
 ،اانً طَ لْ ُسـبِـاهللاِ  املُْسـَتِعني اَخللِيَفـة يـنيِ عْ تَ َعـَىل  زاعِ للنـِّ ًام ْس ا له منهم اتفقوا َح من يعني خلفً َعَىل  ولعدم اتفاقهم

                                                
ُلوك، الْبِن إَِياس، : اْنُظْر  )1(  ).251، 250ص(َجَواِهَر السُّ
اِهَرة، البِن َتْغِري)256ص(املصدر السابق : اْنُظْر  )2(  ).11/318(َبْرِدّي،  ، والنُُّجوَم الزَّ
َته ِيف ) 3( اِهَرة،  ، والنُُّجومَ )7/89(إِْنَباء الُغمر، ِالْبن َحَجر، : اْنُظْر َتْرَمجَ ْوءَ )12/131(، البِن َتْغِري َبْرِديّ الزَّ ِمـع، الالَّ  ، والضَّ

َخاِوّي،   ).6/168(لِلسَّ
)4 ( ِ غ بن زنكي بن سنيبا بن طارم طرا بن طغريل بن قليج سنقوز بن كنجك ور كالَمها جيوز، ابن أيتمش قنلمُ يْ تَ  يَل قِ ، وَ رْ ُهَو َمت

 .هـ708بن طغر سبوقا بن ألتاخان، توِيف َسنَة 
َته ِيف  اِيف، البِن َتْغِري َبْرِدّي،  اَملنَْهلِ : اْنُظْر َتْرَمجَ اِهَرة، له،  ، والنُُّجومِ )4/103(الصَّ َهب، البن  ، وَشذَراِت )12/201(الزَّ الذَّ

، الِعَام   .طبعة دار الكتب العلمية )7/189(د اَحلنَْبِيلّ
اِهَرة، البِن َتْغِري َبْرِديّ  النُُّجومَ : اْنُظْر  )5(  ).12/272(، الزَّ
َته يف ) 6( ْوءِ : اْنُظْر َتْرَمجَ َخاِويّ  الضَّ ِمع، لِلسَّ  .)10/204(، الالَّ
 .هـ823، بن َعْبد اهللاِ، اَملْحُمودّي، اجلركيس، توِيف َسنَة -ْرض َأُبو النَّ :  رَج َح  َوَقاَل ابنُ  - ْرص د، َأُبو النَّ يَّ ؤَ ُهَو املُ ) 7(

َته ْوءَ ، )4/1422( ،بتحرير املشتبه، ِالْبن َحَجر املنتبه تبصريِ :  يف اْنُظْر َتْرَمجَ ـَخاِوّي،  والضَّ ِمع، لِلسَّ  ردَ وومـ، )3/308(الالَّ
ْلَطنَة واِخلَالَفة، الب  ).2/136(ِن َتْغِري َبْرِدّي، اللطافة ِيف من ويل السَّ
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ِ ة طَ لْ السُّ  ْنيَ بَ  عَ مَ َج فَ  ين نَةالَهِذهِ ِيف  ةيَّ وِ يَ نْ ة والدُّ يَّ الدِّ ِ ، سَّ ـام مجيعِ  َعَىل  اائبً نوروز نَ  ريُ مِ األَ  كونَ يَ  نْ أَ  طَ ْرشْ ب  ،بِـَالد الشَّ
  .ا بمرصنائبً  يّ ْحُمودَشْيخ املَ  ريُ مِ واألَ 

ْلطَنَة و نَ مِ  املُْستَِعنيَ  َل زَ عَ ك فَ لْ ِيف املُ  عَ مِ طَ  نْ أَ َشيْخ  ريُ مِ األَ  لبْث لكن مل يَ  كـَام َكـاَن  بقاه ِيف اِخلَالَفة فقـطأالسَّ
ْلطَنَة ِيف  ريُ مِ َوَتَوىلَّ األَ  ،من قبل َؤيَّد  َب قَّ لَ تَ وَ  السنة، نفسَشيْخ السَّ   .َوُهَو من َممَالِيك الظَّاِهر َبْرُقوق ،ْرص النَّ َأِيب باملُ

ة رسلهأو اِخلَالَفة نَ مِ  املُْسَتِعنيُ  َل زِ ثم عُ  َ وُ ن تُ أإَِىل  هباَفَأَقاَم  إَِىل اِإلْسَكنَْدِريَّ  عـزل اوملَـهــ، 833 َسنَة يفِّ
ِ  ُد ِض تَ عْ املَ  َب قِّ لُ خوه داود وَ أبويع بعده   .اهللاِب

ام ُب ائِ مري نوروز نَ اه األَص عَ  ْرصَ مِ  ِك لْ بمُ  املَُؤيَّد دَّ بَ تَ اْس  اوملَ َهَذا  وقـبض عليـه  ملَُؤيَّدا افحارهب بَِالد الشَّ
امو ْرصَ ك مِ لْ صار له مُ  َذلِكوقتله وب   .هائِ فَ لَ لُس َام َكاَن ا كَ عً مَ  الشَّ

َ وُ تُ و ِ  نَ فِ دُ وَ  هـ،823َسنَة  املَُؤيَّد يفِّ َأُبـو ابنه امللك املظفر َوَوِيلَ ، )1(ةلَ يْ وَ زُ  اِب بَ  َل اِخ ه دَ أَ َش نْ أَ ه الذي عِ امِ َج ب
َعاَدات ِ َام ثَ وَ  دةً احِ وَ  َسنَةً مره عُ وَ  َأْمحَد، السَّ َ عُ وَ  َأْشُهر،ية ن  .)2(هـ824 َسنَةا عنه فعزله ططر نائبً  األََتابِكِيّ  نيِّ

                                                
 . مها بابان من أبواِب القاهرة )1(

 .ملا نزَل جوهُر الصقيل القاهرة اختطت كلُّ قبيلة خطًة عرفت هبا، فُزَوْيلة اختطت البابني املعروفني ببايب ُزَوْيلة
بسام ابن نوح، فلام قدم املعز رف الذي ععندما وضع القائد جوهر القاهرة بابني متالصقني بجوار املسجد األول منهام كان 

هرة دخل من أحدمها، ويعرف بباب القوس، فتيامن الناس به، وصاروا يكثرون الدخول واخلـروج منـه، وهجـروا القاإىل 
 .الباب املجاور له، حتى جرى عىل األلسنة أن من مر به ال تقىض له حاجة، وقد زال هذا الباب، ومل يبق له أثر اليوم

وزير اخلليفة املستنرص باهللا باب زويلة الكبـري الـذي هـو بـاق إىل  ،أمري اجليوش بدر اجلاميلالثاين الكبري فبناه  أما باب زويلة
 . هـ480، وكتب عىل باب زويلة تارخيه واسمه، وذلك سنة اآلن

ا، وأن بـاب بنى باًبـ باب زويلة، وباب النرص، وباب الفتوح، وكل واحد: ويذكر أن ثالثة إخوة قدموا من الرها بنائني بنوا 
ِ زويلة هذا بُ   .يف سنة أربع وثامنني وأربعامئة يَ ن

 .بدر اجلاميل أن باب زويلة بناه العزيز باهللا نزار بن املعز، ومتمه أمري اجليوش: وقد ذكر ابن عبد الظاهر يف كتاب خطط القاهرة 
مـًرتا   24 مًرتا، وارتفاعهـا   25 مرت، وعمقها   25.72 املتويل ويتكون من كتلة بنائية ضخمة عرضها بوابةويعرف اليوم باسم 
ويتكون الباب من برجني مستديرين يربز ثلث الكتلة النباتية خارج السور ويتوسط الربجـني   ، للشارع عن املستوي األصيل

ممر مكشوف يؤدي ايل باب املدخل، ويرتفع الربجان إىل ثلثي االرتفاع يف بناء مصمت، ويـأيت يف الثلـث العلـوي مـن كـل 
مهندس جـامع املؤيـد شـيخ فكـر يف اسـتغالل كـل مـن  منهام حجرة دفاع يغطيها قبو طويل يتقاطع مع قبو عريض غري أن

هجرية فلجأ ايل ثقب اجلزء االوسط من أقبية كل من احلجرتني وشيد قاعـديت   818 الربجني كأساس املئذنتني للجامع عام
   . خرفيةاملئذنتني فوق الكتلة املسطحة مبارشًة، ثم ارتفع باملئذنتني، وينفرد باب زويلة بعدة ظواهر معامرية وتفاصيل ز

سنة، بعد  900م أعيد افتتاح باب زويلة، األثر الفاطمي املشيد جنوب القاهرة قبل اكثر من  14/9/2003وىف يوم األحد 
 .انتهاء فريق عمل مرصي أمريكي من أعامل ترميمه

َعـَىل املعرفـة  موقعَ ، و)1/380(، واملواعَظ واالعتبار، للمقريزي، )17، 16ص(الروضَة البهية، البن عبد الظاهر، : انظر 
 .www.marefa.org، الشبكة الَعنكبوتية

ُلوَك ملَِْعِرَفة ُدَوِل اُملُلوك، لِلَمْقِريِزّي، : اْنُظْر  )2(  ).4/1/543(السُّ

http://www.marefa.org
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ِ  َب قِّ ولُ  انهُ كَ مَ َوَتَوىلَّ ُهَو  ين ِف يْ َس ر الظَّاهِ ب ُثـمَّ  ،َممَالِيـك الظَّـاِهر َبْرُقـوقمن َوُهَو  ،ططر َسِعيدَأِيب  الدِّ
ة إَِىل ب املَُؤيَّد امللك املظفر ابن سجنَ  ِ وعمـره نحـو  هـ،833 َماَت َسنَة نأاِإلْسَكنَْدِريَّ ـى عَ َد ْحـإ ومل  ،َسـنَة ةَ ْرشَ

 .)1(هـ824 َسنَة يفَ ططر بل توالظَّاِهر مدة  ْل طُ تَ 

يِن  الُبْلِقينِّي، َوَكاَن َله َنِصـيٌب ِمنَْهـا، َفَكـاَن َهلـِذهِ  َهِذهِ  أبرُز األَْحَداِث التي َكاَنْت ِيف َعْرصِ َجَالِل الدِّ
َالِت ِمَن َملٍِك آلَخٍر َأَثٌر َواِضٌح ِيف َتَولِّيِه الَقَضاِء، َوَعْزلِِه ِمنْه، َفَقْد َكـ اٍت اَن ُحيِـبُّ الَقَضـاَء، َوَتَقلَّـالتَّنَقُّ َده َفـَرتَ

، وَس  اهأبّني َعِديَدةٍ ِصيلِه الِعْلَم، َوَتْعلِيِمِه إِيَّ  .َذلِك ِيف نشأتِِه، باإلضاَفِة إَِىل َحتْ
 

 : اَحلالَُة الِعْلِميَّة:  املَطَْلُب الثَّاِينّ 
ِ انْ  امً ومُ عُ املََاملِيك  ْرصِ عَ ِيف  ةُ يَّ مِ لْ العِ  ةُ الَ اَحل  ِت َد هِ َش  ين  ، َوِيف وًظاُح لْ اًشا مَ عَ ت ةِ التي َعاَشَها َجَالل الدِّ  الَفْرتَ

 . الُبْلِقينِّي ُخُصوًصا

ٌة ِمَن ا ـْبكِّي،  اِإلَمامُ  : كاَن من أبرِزهم، َكثِريةٍ  لُعَلَامِء، َبَرُعوا ِيف ُفنُونَ َفَقْد َعاَش فِيِه ُجلَّ ين السُّ َتاُج الـدِّ
ينِ  ُل اَمجَ  ، َواِإلَمامُ )هـ771( َبـْدُر  ، َواِإلَمـامُ )هـ774(َمْشقّي، ابُن َكثِري الدِّ  َواِإلَمامُ ، )هـ772(، يّ وِ نَ ْس اإلِ  الدِّ

ينِ  ،  الدِّ ْرَكِيشّ ،  ، َواِإلَمـامُ )هــ794(الزَّ ينِ  ْرَهـانُ بُ  ، َواِإلَمـامُ )هــ795(ابـُن َرَجـب اَحلنْـَبِيلّ ،  الـدِّ األََبنَـاِيسّ
ينِ  ، َواِإلَمامُ )هـ802( اُج الدِّ ِن،  ِرسَ ينِ  ، َواِإلَمامُ )هـ804(ابُن املَُلقِّ اُج الدِّ  ، َواِإلَمـامُ )هــ805(الُبْلِقينِـّي،  ِرسَ

ينِ  َزْينُ  ْمحَِن الُبْلِقينِـّي،  َعْبُد  إماُمنا، وَ )هـ807(اَهلْيَثِمّي،  َأِيب َبْكر َعِيلّ بنُ  ، َواِإلَمامُ )هـ806(الِعَراقِّي،  الدِّ الـرَّ
ينِ  َوِيلُّ  ، َواِإلَمامُ )هـ824( ،  نُ اب ، َواِإلَمامُ )هـ826(َراقِّي، ابُن العِ  الدِّ م ه، َوَغـْريُ )هــ852(َحَجر الَعْسَقَالِينّ

ِة اِإلْسَالِميَّةِ َمَن الَعَلَامِء الذيَن َأْثرَ  ِة ِيف َمْكَتَبِة األُمَّ ِعيَّ  .وا َخَزائَِن الُعُلوِم الرشَّ

ُة َحَرَكًة َكبريًة لبناِء املََداِرِس، َح  اَلُة ابُن َبطُّوَطة عن مدارس ِمْرصَ ِيف وَشِهَدْت َهِذهِ الَفْرتَ حَّ ى َذَكَر الرَّ تَّ
ابتنـى  َذلِـكخـالل ِيف و":  القلقشـندي َوَقـاَل ، )2("ال حييط أحد بحرصها لكثرهتا"القرن الثامن اهلجري َأنَّه 

 .)3("مأل األخطاط وشحنها َماأكابر األمراء وغريهم من املدارس 

واملـدارس  دِ اجِ َسـواملَ  عِ امِ وَ اَجل  من بناءِ  إكثارهمب ةِ يَّ اإلسالمِ  الِعلميةِ  ظاِهرِ َاملِيُك َعَىل تعزيِز املعمل املَ 
ِ  مِ لْ ودور العِ  ِ الكَ  وا هلا األوقاَف ُص صَّ ها، وَخ األخرى، كَام شجعوا َعَىل إقامت ، َوَكاَن رصد األوقاف هلا ليس ةَ ريَ ب

                                                
د بِك، : اْنُظْر  )1( ْوَلة الُعْثَامنيَّة، ُملَحمَّ  ).92 ص(َتاِريَخ الدَّ
 ).37ص(رحلَة ابن بطوطة، : اْنُظْر  )2(
 ).3/378(األعشى،  صبُح ) 3(
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وُم به كلُّ قـادر َعـَىل البـذل والعطـاء، طلًبـا من أهم أعَامل السالطني وأمرائهم فحسب، وإنَام عمٌل جليٌل يق
 .)1(للفوز بالدنيا واآلخرة

ـام، )3(ليـةاحلنب ْدَرَسـةاملَ ، و)2( اجلهاركسـية ْدَرَسةاملَ ، ةِ ْرتَ الفَ  تلَك ِيف  املدارس رَأْشهَ ومن  ، ِيف بِـَالد الشَّ
 ّ  .ها من املدارس التي أنشأوها آنذاكمرص، وغريِيف  ،)5(ّيةْحُمودواملَْدَرَسة املَ ، )4( وَمْدَرَسة املََحيلِّ

ِ  ْت قَ ْحلِ وأُ   التي  ِب تُ الكُ  ةُ انَ زَ َخ  ْت فَ ِص إليها املدرسون والطالب، فقد وُ  يرجعُ  ٍب تُ كُ  خزانةُ  َمْدَرَسةٍ  لِّ كُ ب
امال وَ  ْرصَ مِ  رِ ال ُيعرف اليوم بديا"مثًال بأهنا  ّيةِ ْحُموداملَ  ِيف املَْدَرَسةِ   .)6("اهَ لُ ثْ مِ  الشَّ

 .، وَهَذا دورها ِيف مجيع العصور السابقة)7(اَن للمساجد دورها ِيف التَّعليمِ كَام كَ 
                                                

 ).214ص(قضايا من تاريخ املَامليك، للدكتور َأْمحَد حطيط، : اْنُظْر ) 1(
وهـي واليونسـية كنيسـة مـن بنـاء الـروم  ،للفقراء اليونسية من جهة الشَامل، املنسوبة ةياليونسالزاوية بجوار هي َمْدَرَسٌة  )2(

واجلهاركسـية نسـبة لواقفهـا األمـري  ،جعل لزاوية اليونسية:  لثاينوا ،جعل للَمْدَرَسة اجلهاركسية:  األول ؛قسمت نصفني
 .جهاركس اخللييل أمري آخور امللك الظَّاِهر َبْرُقوق

ين احلنبيل، : اْنُظْر   ).2/43(األنَس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، ملجري الدِّ
امو ،بباب احلديدهي َمْدَرَسة  )3( ا نيابة ِدَمْشق ِيف سلطنة األرشف َشْعَبان بن ُحَسني َكاَن متوليً وَ  ،واقفها األمري بيدمر نائب الشَّ

حـدى وثَامنـني إوفرغ البناء ِيف شوال َسـنَة  ،َوَكاَن بناؤها ِيف العرش اآلخر من َمجادي اآلخرة ،ِيف َسنَة سبع وسبعني وسبعَامئة
 .وسبعَامئة

ين: اْنُظْر   ).2/43(احلنبيل،  األنَس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل، ملجري الدِّ
ين إِْبـَراِهيم بـن عمـر  ئشاطهي َمْدَرَسٌة َعَىل  )4( النيل داخل صناعة التمر ظاهر مدينة مرص، أنشأها رئيس التجار برهان الدِّ

د بن اللبان، وينتمي ِيف نسبه إَِىل طلحة بن عبيد اهللا، أحد العرشـةا ين ُحمَمَّ  ريض اهللاُ بن عّيل املحّيل ابن بنت العالمة َشْمس الدِّ
عنهم، وجعل َهِذِه اَملْدَرَسة بجوار داره التي عمرها ِيف مّدة سبع سنني، وأنفق ِيف بنائها زيادة َعَىل مخسني ألف دينار، وجعـل 

 .بجوارها مكتب سبيل، لكن مل جيعل هبا مدّرسًا وال طلبة
 ).2/368(اَملَواِعَظ َواالْعتَِبار، لِْلَمْقِريِزي، : اْنُظْر 

ِيف القـديم مـن مجلـة احلـارة التـي َكاَن  بخط املوازنيني خارج باب زويلة جتاه دار القردمية، يشبه أن موضعها ِه اَملْدَرَسةُ َهذِ  )5(
ين َحمُْمود بن عّيل اإل  استادار ِيف َسنَة سبع وتسعني وسبعَامئة، ورتب هبا درًس َكاَنْت تعرف باَملنُْصورية، أنشأها األمري َمجال الدِّ

خزانة كتب، وهي باقية إَِىل اليوم ال خيرج ألحد ِمنَْها كتاب إالّ أن يكون ِيف اَملْدَرَسة، وَهبِذِه اخلزانة كتب اإلسالم  وعمل فيها
 .من كّل فن، وَهِذِه اَملْدَرَسة من أحسن مدارس مرص

 ).2/395(اَملَواِعَظ َواالْعتَِبار، لِْلَمْقِريِزي، : اْنُظْر 
 ).2/395(َواالْعتَِبار، لِْلَمْقِريِزي،  اَملَواِعظَ : اْنُظْر  )6(
 ).452 -2/445( املصدر املصدر السابق،راجع ) 7(
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 َتْرَمجَة املَُؤلِّف:  لثَّاِينّ املَْبَحُث ا
  

ُل   : )1( اْسُمُه َوَنَسبُُه َوَمْولُِدهُ :  املَطَْلُب األَوَّ
ْمحَنِ  ينِ اج ِرسَ  بنُ  ُهَو َعبْد الرَّ ـد ر بن َرْسالن بن مَ َأُبو حفص عُ  الدِّ بـن انصري بن صالح بن َأْمحَـد بـن ُحمَمَّ

دِ  وتبعـه َعـَىل َذلِـك  خاويُّ بن مسافر البُْلِقينِّي األصل، َهَذا َما قاله الّسـ شهاب بن عبد اخلالق أو عبد احلق بن ُحمَمَّ
ينِ ابَن ِيف َذلِك  وا، وخالف)3(رويوكذا األدن )2(اِينُّ كَ وْ الشَّ  َمْشقي  َناِرص الدِّ َالِينّ الَعْسـقَ ":  اَل ، حيـث َقـانِ يَـبْ ِيف التِّ الدِّ
، الَعْسقَ )4("ل، ُثمَّ البُْلِقينِيّ ْص األَ  افِِعّي، سبط هباء )5(َالِينّ ، الكِنَاِينّ  .)6(بن عقيلالدين ، الَقاِهِرّي، الشَّ

                                                
 :مصادر ترمجته )1(

َمْشقّي،  يِن الدِّ  ).2/332(التِّْبَياُن، البِن َناِرص الدِّ
ُلوُك ملَِْعِرَفة ُدَوِل اُملُلوك، لِلَمْقِريِزّي،   ).4/1/311، 3/3/1082(السُّ

 ).2/243(للمقريزي، يدة، العقود الفر دررُ 
 ). 7/440(إِْنَباُء الُغمر، ِالْبن َحَجر، 

افِِعّية، البِن   ).4/36(، َقاِيض ُشْهَبةطبقاُت الشَّ
اِيف، البِن َتْغِري َبْرِديّ  اَملنَْهُل   .)7/197(، الصَّ

اِيف،   ).1/403(الدليُل الشاِيف َعَىل اَملنَْهل الصَّ
اِهَرة، البِن تَ   ).12/280(ْغِري َبْرِدّي، النُُّجوُم الزَّ

 ).182ص(البن فهد، األحلاظ،  حلظُ 
 ).322ص(رويدنطبقاُت املفرسين، لأل

ْوءُ  َخاِوّي،  الضَّ ِمع، لِلسَّ  ).4/106(الالَّ
 ، ْوَكاِينّ ع، للشَّ الِ  ).325ص(الَبْدُر الطَّ

 ، َهب، البن الِعَامد اَحلنَْبِيلّ  .مية، طبعة دار الكتب العل)7/297(َشذَراُت الذَّ
 ).2/731(الفهارس، للكتاين،  فهرُس 

ك ِيف َتْرَمجَة أخيه صالح )2(  . وَذلِ
، : اْنُظْر  ْوَكاِينّ ع، للشَّ الِ  ).325ص(الَبْدَر الطَّ

 ).322ص(َطَبَقاِت املفرسين، : اْنُظْر  )3(
 ).2/332(التبياُن، )4(
 ).182ص(البن فهد، األحلاظ،  حلظَ : اْنُظْر ) 5(
ْمحَِن بن عبد اهللا بن َعِقيل، اَحل ُهَو الفقيه ا) 6( د، َعْبد اهللاِ بن َعْبد الرَّ ـالِ البَ  يّ بِ لَ لنَّْحِوي، َأُبو ُحمَمَّ  ،يّ مِ اِشـاهلَ  ،ِيشّ األصـل، الُقـرَ  ِيسّ

افِِعيّ  ّي، نزيل الَقاِهَرة، املعروف بابن َعِقيل، صاحب رشح ألِفية ابن َمالك املشهورة، اختلف ِيف  ،يّ دِ اآلمِ  ،الشَّ  مولـده املِْرصِ
 .هـ769هـ، توِيف َسنَة 698هـ، والذي عليه األكثر َسنَة 700هـ، وقيل َسنَة 698هـ، وقيل َسنَة 694فقيل ِيف َسنَة 

َته ِيف  ، )2/326(، ، َالْبن رافعالَوفياِت : اْنُظْر َتْرَمجَ َفِديِّ قراء، النهاية ِيف َطَبَقات ال ، وغايةَ ) 132/ 17(، والواِيف بِاْلَوفياِت، لِلصَّ
افِِعّية، ِالْبن  َطَبَقاِت و، )36/ 2(، للتَِّقّي الَفاِيسّ يد، انِ َس ن واألَ نَ رواة السُّ  ملعرفةالتَّْقييِد  ، وَذْيلِ )2/428(، يّ رِ زَ البن اجلَ  َقاِيض الشَّ

َررِ )96/ 3(، ُشْهَبة اِيف، البِن َتْغرِ  ، واملَنَْهلِ )42/ 3(الَكاِمنَة، ِالْبن َحَجر،  ، والدُّ  ). 7/49(ي َبْرِدّي، الصَّ
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قرية مـن قـرى مرصـ  ،ُبْلِقينَة بالضم وسكون الالم والتحتية وكرس القاف ونونإَِىل  نسبة الُبْلِقينِيّ و
 .)1(ةلَّ َح لغربية، قرب املَ ا

َل َمْن َسَكَن ُبْلِقينَة هِ َأوَّ  .)2(وَصالِح َأَحد َأْجَدادِ

اآلخـر، مـن مشـاهري ِيف  ألف وهاء َام كِنَاَنة، بَِكْرسِ الَكاف، ونونني مفتوحتني بينهإَِىل  والكِنَاِينّ نسبة
 .)3(سة بن إلياكَ رِ ْد بنو كنانة بن ُخزيمة بن مُ :  العرب املستعربة، وهم

ني املهملتني وفتح القاف وبعدها الم ألـفوالَعْسقَ    ،آخرهـا نـونِيف و ،َالِينّ بَفْتِح الَعني َوُسكون السِّ
امَعْسَقَالن، َمِدينٌة بَِساِحِل إَِىل  النسبةَهِذهِ   .)4(من فِلِْسطِني الشَّ

 .)5(نِ مْ اليُ َأُبو الَفْضِل وَ َأُبو ُكنَْيُتُه 

ي َجَالُل :  وُيَقال  . الُبْلِقينِيّ ، أو ابن الُبْلِقينِيّ  اَجلَالل، أو الُبْلِقينِيّ  نالدِّ

، )7(اإلنبـاءِيف  ، وأثبت ابـن حجـر الثـاين)6(دي اآلخرةامجَ ِيف  : رمضان، وقيل نَخامس عرشيِيف  ُولَِد 
َل ِيف  وكذا ابن تغري بردي ة ظِِه َغْريَ َهَكَذا َسِمْعُتُه من َلفْ ":  بَِقْولِهِ  َعَىل َذلِك َمنَْهله، وَدلَّ  .)8("َمرَّ

خاِويُّ )9(ْهَبة األولوَأْثَبَت ابُن قايض ُش  يِن، َأَخاه  ألنَّ ِه؛ َصِحيحتَ إَِىل  ، وكذا َذَهَب السَّ وابـَن علَم الـدِّ
 . )10(َذلِكَحَجر  َأْثَبَتا 

                                                
افِِعّية، البِن : اْنُظْر ) 1(  ).1/144(، للّسُيوطِّي، لباب يف حترير األنساب، وُلبَّ ال)4/36(، َقاِيض ُشْهَبةَطَبَقاِت الشَّ
َمْشقّي، : اْنُظْر ) 2( يِن الدِّ اِهَرة، البِن َتْغِري بَ )2/332(التِّْبَيان، البِن َناِرص الدِّ  ).12/280(ْرِدّي، ، والنُُّجوَم الزَّ
 ).134ص(، اُجلَامن، للَقْلَقَشنِْديّ  َقَالئَِد : اْنُظْر  )3(
ِذيِب األَْنَساِب، الْبِن األَثِِري اَجلَزِرّي، ) 4( َباُب ِيف َهتْ  ).2/339(اللُّ
ْوءَ : انظر ) 5( ِمعِ  الضَّ َخاِوّي، الالَّ  ).4/106(، لِلسَّ
ْوءَ )182 ص(البن فهد، األحلاظ،  ظَ حل: انظر ) 6( َخاِوّي،  ، والضَّ ِمع، لِلسَّ َهب، البـن الِعـَامد )4/106(الالَّ ، وَشذَراِت الـذَّ

 ،  .، طبعة دار الكتب العلمية)7/297(اَحلنَْبِيلّ
 ).7/440(إِْنَباُء الُغمر، ) 7(
اِيف، البن تغري بردي، ) 8(  ).7/198(اَملنَْهُل الصَّ
افِِعّية،  َطَبَقاُت ) 9(  ).4/87(الشَّ
ْوءَ : ظر ان) 10( َخاِوّي،  الضَّ ِمع، لِلسَّ  ).4/106(الالَّ
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 .)1(د األولامجَ َفَقاَل ِيف املنهل، ِيف  هرأيَ  خيالُف  جديدٍ  تغري بردي برأٍي  ابنُ   وبرزَ 

َد ابُن َفْهٍد َبْينَهُ و  .)2(َام ، َوَملْ ُيْثبِْت أيَّ َواحٍد ِمنْهُ َام َتَردَّ

 .)3(ئةَام ثالث وستني وسبع َسنَة َذلِكو

ينَعَلُم  الَقاِيض َوَقْد َأْفَرَد أخوه  ألِيِف  الدِّ َتُه بالتَّ  .)4(َتْرَمجَ
 

 : َنْشأَُتُه َوَطَلبُُه لِلِعْلِم َورحالته:  املَطَْلُب الثَّاِينّ 
ًزا،ِيف  ِيف الَقاِهَرة َنَشأَ  ًها ُمَتَعزِّ فِّ َة ُمُتونٍ  َكنَِف َأبِيه ُمَرتَ ، َوَصـىلَّ بِـِه )5(ِعـَدةِ ُعُلـومِيف  َفَحِفَظ الُقْرآَن، َوِعدَّ

اِويَح  َ َتَرصَ ابن اَحلاِجِب  ،َصِغريَوُهَو  الرتَّ َه بِِه َوَكَتَب َأُبوُه ِألَْجلِِه التَّْدِريَب، َوُخمْ َة ابن  َوَتَفقَّ ، َوَأْلِفيَّ لِـك َمااألَْصِيلّ
هِ  َه بَِأبِيِه َوَغْريِ َها، َوَتَفقَّ ى  َوَغْريَ ِة وَ ِيف الِفْقِه  َبَرعَ َحتَّ َس  التَّْفِسريَواألَُصوِل َوالَعَربِيَّ ِيف  َواملََعاِين َوالَبَيان، َوَأْفَتى َوَدرَّ

 .)6(اِوياَحل َمَعُه  َبَحَثهُ  اِممَّ َوَكاَن َحَياةِ َوالِِدهِ، 

 ِ َ ِدَمْشق َوَأْجَلَسُه َأُبوُه ب  .ع كالمهَام سَعَىل  ، وصار ينوه به وحيض)7(الرشييش ِف فوق الرشَّ

فلو وجـد مـن ":  ابن فهدَقاَل  صغري مع أبيه حني ويل قضاءها،َوُهَو  تسع وستني دَِمْشق َسنَةَدَخَل 
 .)8("يعتني به حينئذ ألدرك اإلسناد العايل

ِ َام َس َعَىل  عمره طولِ ِيف  هلَ  ْف قِ مل يَ ":  ابن حجر َوَقاَل   .)9("والدهَعَىل  إالِدَمْشق ع َيشٍء ال بِِمْرصَ َوَال ب

                                                
اِيف،  )1(  ).1/403(الدليُل الشاِيف َعَىل اَملنَْهل الصَّ
 ).182ص(البن فهد، األحلاظ،  حلظَ : اْنُظْر ) 2(
ْوءُ ) 3( َخاِوّي،  الضَّ ِمع، لِلسَّ  ).4/106(الالَّ
 ).4/112(، املصدر السابق )4(
اِيف، ال اَملنَْهُل ) 5(  .)7/198(، بِن َتْغِري َبْرِديّ الصَّ
 ).7/198(، املصدر السابق) 6(
 .هو رشف الدين، حممود بن حممد بن أمحد، الرشييش، توىل تدريس املدرسة البدرائية واستمر يدرس هبا إىل حني وفاته )7(

 ).1/159(والدارس يف تاريخ املدارس، للنعيمي،  ،)4/334(، الدرر الكامنة، البن حجر: انظر 
 ).183 ص(األحلاظ،  حلظُ ) 8(
 ).7/440(إِْنَباُء الُغمر، ) 9(
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 أبيه يعني ِيف َسـنَة سـبع وثَامنـني وسـبعَامئة ِيف حياةِ  جَّ ، وأنه َح ةِ يَّ بِ رَ اشتغال ِيف العَ  مُ دَّ قَ َأنَّه مل يكن له تَ  رَ كِ َوذُ 

 .السيَام منذ َماَت والده يسريةٍ  فيها ِيف مدةٍ  فمهر فيها، رَ ظَ النَّ  نَ مَ دْ أَ  جعَ ر فلامَّ  لفهمها، زمزم َماء فرشب
ْست َماأول  ِ ني اْسـِحـ الَبـْدريـه ِخ أَ  نْ ًضا َعـوَ عِ  اءِ َش نْ اإلِ  انِ يوَ دِ ِيف  اِينّ طَ لْ السُّ  )1(ويل توقيع الدَّ ِيف  رارهقْ ت

ِ كَ ْس العَ َقَضاء  افِِعيّ  يسِ رِ ْد تَ ِيف  ني استقرَّ حِ  هُ نْ ه عَ ه لَ دِ الِ وَ  ولِ زُ نُ ر ب تسع وسـبعني،  َسنَة ِيف َشْعَبان كله َذلِك، والشَّ
العسكر بعد مـوت أخيـه ِيف َقَضاء  استقرُثمَّ  عن توقيع الدرج، َذلِكوكذا نزل له عن إفتاء دار العدل، وقبل 

 . إحدى وتسعني َسنَة، الَبْدر
ِ  َج وَّ زَ تَ  ِ َج وْ زَ ب ِ  عِ امِ صلم، صاحب اَجل أَ ِيب اهَ الشِّ  ةطَ بْ ِس  اِينّ ارقَ الفَ ِيب َأْمحَد اهَ ألف ابنة الشِّ  هِ ت ، مِ نَ الَغـ وِق ُس ب

ِ َام يد الثَّ عَ بُ   . )2(هوُثمَّ  يذه،المِ تَ ِيف  يتصلم، اآلر بن أَ مَ يل والد عُ لِ َخ ُثمَّ  ،الَبْدروه ُخ ا أَ هَ َج وَّ زَ قد تَ َوَكاَن ئة َام ن
، ، وغريهاِيف ل الصَّ هَ نْ ، صاحب املَ يّ دِ رْ ي بَ رِ غْ بن تَ  ُيوُسف، وهي أخت يّ دِ رْ ي بَ رِ غْ تَ  ر ابنةَ اَج هَ  َج وَّ زَ وتَ 

 .)3(ئةَام نَام ست وأربعني وث َسنَةيت فِّ وُ عنها، تُ َماَت  وقد
 .هلا وسكن فيهاَام ت قبل إكَما، وَام أبيه َمْدَرَسةا جتاه هَ أَ َش نْ التي أَ  الَبْدريه ِخ أَ  ةَ اعَ قَ  َك لَ وكذا مَ 

وصحبته  زائدةٍ  ضخامةٍ ِيف  حلب فرجعإَِىل  اِينّ طَ لْ اب السُّ كَ الرِّ ِيف  ثالث وتسعني َسنَةسافر مع والده 
لكونـه قـايض  الُقَضـاةخدمته للدروس وغريهـا، ودعـا بقـايض ِيف  مردان، فصاروا يركبونَممَالِيك ئة َام ثالث

 .العسكر ومن خاطبه بغريها مقته
ينالَقاِيض ، ووثوب )4(ياوِ نَ املُ  رِ ْد َص  ُت وْ مَ  َق قَّ َحتَ  اوملَ  يّ   َناِرص الدِّ اِحلِ ، هِ ْيـلِ عَ  قَّ َشـ ِب ِصـنْ املَ َعـَىل  )5(الصَّ

وتغـيظ  ،)6(ئة، بعناية أمري آخور سودون طـازَام نَام أربع وث َسنَةاآلخرة  يدارابع مجَ ِيف  لْذ أن ويل بالبَ إَِىل  ىعَ وَس 
                                                

ني اُملْهَملة  )1( ب باِإلَمهال: بالسِّ صُل، ُثمَّ ُعرِّ ْشت، باُملْعَجمة؛ َأو ُهَو األَ  ِمـن الثِّيـاِب والـَوَرِق وَصـْدِر الَبْيـِت ، َوُهـَو لغٌة ِيف الدَّ
باٌت عن املعجمة  . لثالثِة معاٍن ُمَعرَّ

س الِوزارة، والرواستعمله امل يوان، وجملِ رون بمعنى الدِّ  .، َوُهَو هنا َهبَذا املعنىةئاستَأخِّ
وترمجـان معـرب والقائم هبا سفري الرعية إَِىل امللك ِيف حاجتهم،  ،وظيفة من أجل الوظائف وأسناها وأنفسها وأعالهاوهي 

 .وبره، ويتوىل َهِذِه الوظيفة كاتب الدستنعامه جوده إمنفذ آمر مليكه وهنيه، مبلغ ذا احلاجة من عن شكايتهم، 
بيدي، : اْنُظْر  ـد الـبقيل، عشـىبمصطلحات صبح األ التعريَف ، و)4/518(تاَج العروس من جواهر القاموس، لِلزَّ ، ُملَحمَّ

 ).136ص(
 ).6/83(الضوَء الالمع، للسخاوي، : اْنُظْر  )2(
اِيف، البِن َتْغِري َبْرِديّ  اَملنَْهُل ) 3(  .)4/42(، الصَّ
د بن إِْبَراِهيم بن إِْسَحاق، تو) 4(  .هـ803َسنَة  يفَ ُهَو َأُبو املعايل، ُحمَمَّ

افِِعّية، البِن  َطَبَقاِت : اْنُظْر   ). 4/315(البن حجر، الُغمر،  ، إِْنَباءَ )4/87(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ
ْمحَنِ  )5( د بن َعْبد الرَّ د بن ُحمَمَّ افِِعيّ  ،لَقاِهِريّ ا، َأُبو َعْبد اهللاِ، ُحمَمَّ  .الشَّ

ِمعِ )5/190(إِْنَباَء الُغمر، ِالْبن َحَجر، : اْنُظْر  ْوَء الالَّ َخاِوّي، ، ، والضَّ  .)9/100(للسَّ
 . هـ810، تويف سنة أحد مماليك امللك الظاهر برقوق، املعروُف بالطَّيَّاِر، سودون بن عبد اهللا الظاهريهو  )6(

 ).6/115(ايف، املنهِل الص: انظر ترمجته يف 
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يّ َمَعُه  وِب كُ من الرُّ  وامتنعَ  هِ مِ لْ بغري عِ  َل عَ الدوادار الكبري جكم، لكونه فَ  اِحلِ  ْل ِمـتَ ، فلـم َحيْ ةِ ادَ الَعـَعَىل  ةإَِىل الصَّ
 َقَضـاءِ الَعـَىل  لِ ااملَـ بـذلِ ِيف  عليه منزله فواجهه باإلنكارِ ِيف  ووالده إليهُهَو  َب كِ رَ فَ  يهِ فِ َال لتَ  رَ ادَ وبَ  َذلِك الَقاِيض 
ْيخفعرفه    .ملن تعني عليه َذلِكبجواز  الشَّ

ينِ َنا ، وأعيَد َل زِ عُ وَ  مدةً  فاستمرَّ  ّي ِيف  ِرص الدِّ اِحلِ مل و ،ئـةَام نَام مخـس وث َسـنَةثالث عرشين شـوال الصَّ
يّ تطل مدة  اِحلِ ين  إَِىل وعزل، وأعيد  الصَّ ين رصف بشـمسِ َقَضاء َحتَّـى الَجَالل الدِّ يـوم ِيف  )1(اإلخنـائي الـدِّ

ينأن عـزل بشـمس إَِىل  أعيد بعـد مـدة واسـتمرُثمَّ  ئة،َام نَام ست وث َسنَة َشْعَباناخلميس سادس عرشين   الـدِّ
ثالـث ِيف  أن أعيـدإَِىل  ئة، فاسـتمر مرصـوًفاَام نَام سبع وث َسنَةدى اآلخرة اخامس عرشين مجَ ِيف  اإلخنائي أيًضا

  .عزل باإلخنائي أيًضاو ،ئةَام نَام ن وثَام ث َسنَةنصف صفر إَِىل  فباَرش  نَةسَّ عرشين ذي احلجة من ال

َشـْيخ  مـن األمـريَبْرُقـوق بن َفَرج  النَّاِرصُ  ُك لِ املَ  أن انكَرس إَِىل  منها، واستمرَّ  ربيع األولِيف  يَد عِ أُ ُثمَّ 
ين َأْمحَـد شـهاب  الُقَضـاة اِيض بقَ  نِ يْ ورَ كُ ْذ املَ  ريينِ مِ ، رصف من قبل األَ دَِمْشقوَنْوروز ودخل  َنـاِرص  بـنالـدِّ

أن إَِىل  ًيا سـننياِضـقَ  َذلِـكبعد  ئة، و استمرَّ َام نَام عرشة وثمخس  َسنَةأوائل ِيف  أعيدُثمَّ  ،ِدَمْشقب امً أيا )2(الباعوين
ينبقايض َشْيخ  املَُؤيَّد عزله امللك د الُقَضاة َشْمس الدِّ إحـدى وعرشـين  َسـنَةدى األوىل اَمجَـِيف  )3(اَهلَرِويّ  ُحمَمَّ

الشـاعر َفَقـاَل ئـة، َام نَام نتـني وعرشـين وثاث َسنَة األولِ  ربيعِ  شهرِ ِيف  عيدا، وأُ َأْشُهرً مرصوًفا  ئة، فاستمرَّ َام نَام وث
اًرا االزينة محَ ِيف  ناوللمؤيد وعلق الرتمجَ  َذلِكل الَقاِهَرةزينت  ا، ملَّ )4(اآلثاري  : )5(حي 

                                                
افِِعيّ ) 1( عدّي، الشَّ د بن ُعْثَامن، السَّ د بن ُحمَمَّ  .ُهَو َأُبو َعْبد اهللاِ، ُحمَمَّ

َعـَىل الوظـائف واملـداراة  لِ ْذ إَِىل الطلبة، عارًفا بجمع اَملال، كثري الَبـ انِ َس ْح واإلِ  ْرشِ ى كثري البِ قَ تَ لْ ، حسن املُ كان شكًال ضخًام 
ك بالبذل واإلحسانلألكابر، َوَكاَن قليل ا  .لفقه، فربَام اْفُتِضَح ِيف بعض املجالس، ولكنه يسرت َذلِ

 .عاملٍ  والُبْلِقينِّي قاضٍ  ،كريمٍ  أنا قاضٍ : َوَكاَن يقول 
ِمعِ ، )7/141(البن حجر، ، إِْنَباَء الُغمر: اْنُظْر  ْوَء الالَّ  ).9/136(للسخاوي، ، والضَّ

َته يف اْنظُ . نسبة إىل باعون قرية بحوران) 2( س،  اَملْجَمعِ : ْر َتْرَمجَ ، )1/548(ة، اَرضَ َحـاملُ  نِ ْسـ، وُح )3/79(ِالْبن َحَجر، اُملَؤسِّ
 .، كالمها للّسُيوطِيّ )2/351(ولب اللباب يف حترير األنساب، 

، فجرت مناظرة بينه يث، وأنه حيفظ َصِحيح مسلم بأسانيده، وحيفظ متون الُبَخاِريّ دِ َح  اثني عرش ألَف  عنه َأنَّه حيفظُ  شاعَ ) 3(
ينِ  اُملَؤيَّد ِك لِ املَ  ةِ وبني ابن حجر بحْرضَ   .الُبْلِقينِيّ  وظهر زيفه، كَام جرت بينه وبني َجَالل الدِّ

َته يف  ، ِالْبن َحَجر،  اإلرص رفعِ : اْنُظْر َتْرَمجَ غويني والنَُّحاة،  الوعاة ، وبغيةِ )392ص(َعْن ُقَضاِة ِمْرصَ ُيوطِّي، للّس ِيف َطَبَقات اللُّ
،  َشذَراِت و، )2/5( َهب، البن الِعَامد اَحلنَْبِيلّ  .، طبعة دار الكتب العلمية)7/261(الذَّ

د بن داودُهَو  )4( ين َشْعَبان بن ُحمَمَّ  .هـ828، تويف َسنَة املرصيّ  ،األصل املوصيلّ  ،زين الدِّ
ُلوكَ : اْنُظْر  ِمـع، )2/82(، وإِْنَبـاَء الُغمـر، ِالْبـن َحَجـر، )4/2/701( ،ملَِْعِرَفة ُدَوِل اُملُلوك، لِلَمْقِريِزيّ  السُّ ـْوَء الالَّ ، والضَّ

َخاِوّي،   ). 3/301(لِلسَّ
َخاِوّي،  )5( ِمع، لِلسَّ ْوُء الالَّ  ).2/174(الضَّ
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  أقــام الرتَمجــان لســان حــال
  

  عن الدنيا يقـول لنـا جهـاًرا 
  زَمان فيه قد وضـعوا جـالًال   

  
  عن العليا وقد رفعـوا َمحـاًرا 

ينعـاد  ا، ملَ اسِ النَّ  اَل َح  رُ وِّ َص يُ  ًام نظ ِيف َذلِك ،)1(ِيشّ رَ ور القُ بن النُّ ان اِس َح املَ َأُبو ظم وكذا ن    ،َجـَالل الـدِّ
 : فيهَقاَل 

  كعيـدهم لدى األنـامِ  اِإلَمامِ  دُ وْ عَ 
  

ــ  ــل َع ــهوْ ب ــاد مثال ــد ع   د ال عي
ــا غمــةً    ين  عن ــدِّ ــَالل ال   أجــىل َج

  
ــه    زالــت بعــون اهللا جــل جالل

َ أن إَِىل  ام قاضًياود   أربع وعرشين وتسلطن من بعده ولـده امللـك  َسنَةحمرم ِيف َشْيخ  املَُؤيَّد امللك ُتُويفِّ
َعاَدات املظفر امالإَِىل  )3(، وتوجه به مدبر مملكته األمري ططر)2(َأْمحَد َأُبو السَّ  .)4(يةبَِالد الشَّ

الظَّـاِهر ابنـي  َعْبـد الَعِزيـز املَنُْصورج، ورَ فَ  النَّاِرص :  نيطِ َال َس  ةِ لستَّ  َقَضاءَ ال ِيلَ ووعىل َهَذا يكون قد 
 .)5(ططرالظَّاِهر ، وَأْمحَد، واملؤيد شيخ، وابنه املظفر بِاهللاِ الَعبَّايس املُْسَتِعني اَخللِيَفة، وَبْرُقوق

ِ  ِىلَ تُ قد ابْ َوَكاَن :  رَج َح  قال ابنُ  َ أَ َتـ يّ اَهلَروِ عنـه بـ َف ُرصِ  امَّ فلـَقَضاء ال بِّ ُح ب كثـًريا، واشـتد  َذلِكلـ ملَّ
أذن لـه َحتَّـى  ي بن البـارزي كاتـب الرســالنَّاِرصِ ه َد اعَ َس  بالقلعةِ  الُبَخاِريّ  ئَ رِ قُ  امَّ جزعه، وعظم مصابه، فل

ْلَطان  ائـَد وَ ي الفَ بـدِ يُ  ارَ َصـ، وَ يّ كِ لِ ابينه وبـني املَـ اَهلَرِويّ  نيِ مِ يَ  نْ عَ  سِ لَ َج ، فَ اَهلَرِويّ  عَ مَ  ضورِ اُحل ِيف  املَُؤيَّد السُّ
صار ابن ُثمَّ  ،َام هِ المِ كَ  معَ  دةً ائِ فَ  دُّ عَ يُ  َما اَهلَرِويّ ، وال يبدو من ِيلّ بَ نْ بن املغيل اَحل  َعَالءوجياريه ال ةَ ديثيَّ واَحل  ةَ يَّ هِ قْ الفِ 

سـئلة أَ ِيف  اهَخـأَ  اَجلـَالل ويرسده من حفظه، فحينئذ رتـب الُبَخاِريّ من  سِ لِ ْج املَ ِيف  قرأُ يَ  َما رَ ْد س قَ رُ ْد املغيل يَ 
، َذلِـكمن  اَهلَرِويّ عنها، فيضج  ؤالِ بالسُّ  اَهلَرِويّ ا، وخيص هَ لُ ستشكِ ا ويَ اَهب وَ َج ا وَ هَ لَ ْص ة وحيفظه أَ لَ كَ ْش يبدهيا مُ 

                                                
ينُهَو  )1( د بن َأِيب َبْكر الشيبي ،َمجال الدِّ د بن عيل بن ُحمَمَّ  .هـ837، تويف َسنَة يّ كِّ املَ  ،ُحمَمَّ

َته يف انْ  افِِعّية، البِن : ُظْر َتْرَمجَ ِمـع، )8/322(، وإِْنَباِء الُغمر، ِالْبن َحَجر، )4/105(، َقاِيض ُشْهَبةَطَبَقاِت الشَّ ْوِء الالَّ ، والضَّ
َخاِوّي،   ).9/13(لِلسَّ

َته يف ) 2( ُلوكِ  ،)4/47(، يّ امِ ايل، للعَص وَ وم العَ ُج النُّ  طِ مْ َس : اْنُظْر َتْرَمجَ  ).4/1/1(ْعِرَفة ُدَوِل اُملُلوك، لِلَمْقِريِزّي، ملَِ  والسُّ
ين، َأُبو الفتح، ابن َعْبد اهللاِ الظاهري، تو) 3(  .ـه824َسنَة  يفُهَو سيف الدِّ

اِيف  اَملنَْهَل : اْنُظْر  اِهَرة،  ، والنُُّجومَ )6/397(، الصَّ ْوءَ )14/35(الزَّ ِمـ ، كالَمها البِن َتْغِري َبْرِدّي، والضَّ ـَخاِوّي، الالَّ ع، لِلسَّ
)4/7.( 

اِيف  َملنَْهَل ا )4(  .)6/397(، الصَّ
اِهَرة، البِن َتْغِري َبْرِدّي، : اْنُظْر ) 5(  ).5/213(النُُّجوَم الزَّ
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ْلَطان ه وورِ ُص ار قُ هَ ظْ كله إَ َهَذا من  رادُ واملُ  ِ وْ ه لكَ عُ مِ ْس ، ويُ َذلِكيع َمجِ  ُد اهِ َش يُ السُّ غلـب  املَـُثـمَّ  يـنهم؛الًسا بَج  هِ ن
 .)1(حملهمَعَىل  لِّ طِ املُ  اكِ بَّ الّش ِيف  ُس لِ َجيْ  ارَ عليه وجع رجله َص 

ـ نَ ِمـ ةِ يَّـدِ اهلَ  ولِ ُبـ، وأنه امتنـع مـن قَ الغايةِ إَِىل  زائدةٍ  ةٍ فَّ ، وعِ افرةٍ وَ  بحرمةٍ َقَضاء ال باَرشَ وقد   يِق دِ الصَّ
ى  ،هِ غريِ وَ  ِ َج  نيِ لِ  عَ مَ َقَضاء ال َل بْ ه قَ إلي باإلهداءِ  ةً ادَ له عَ  نْ ممَّ َحتَّ  َذلِـكونحـو  ،واجلاهِ  لِ َام لل وبذلٍ  تواضعٍ ، وَ ٍب ان
قليـل  ،االنحـراِف  كثـريَ َكـاَن :  رَجـَح  ابـنُ َام َقـاَل ؛ ولكنـه فـييهِ لَ عَ  ِي عْ قاساه من السَّ  َما ةِ دَّ له من ِش  دَ ّد جتَ  اممَّ 

ِ  وعِ ُج والرَ ُ مِ َد مع النَّ  الغضِب  رسيعَ  ،عِ َام االجت  .ةٍ عَ ُرس ب

ِ َعَىل  ّل دَ وليس من أَ   رشط علـيهم رشوًطـا احلكمِيف  أذن ألربعة عرش من نوابه املَ َقَضاء َأنَّه الِيف  هِ عفت
 .)2(معزولَفُهَو ًال رشوة َماأن من أخذ :  ِمنَْها

ل هـا بـعنده حماكمٌة فأمتَّ  وقعْت َأنَّه  أضبطُ  َام ف ،َسنَةوقد صحبته قدر عرشين :  ابن حجر أيًضا َوَقاَل 
فهمه أكثر النزق والصياح وأرسل املحاكمـة  َمافيه بخالف  شيًئا، فيبنى عليه، فإذا روجعَ  ا ويفهمُ أوهلَ  يسمعُ 

 .)3(هألحد نواب
 

 : ُشيُوُخُه ُوَتالِميُذهُ :  الِثاملَطَْلُب الثَّ 
ًال   :  ُشُيوُخهُ :  َأوَّ

خاوي  . )4("ن له عناية بتسميعهتفقه بأبيه مل يأخذ عن غريه؛ ألنَّ والده مل يك":  قال السَّ

خاوي َيْقِصُد  ا وقفناِيف الِفْقِه  ويظهُر أنَّ السَّ من مشاخيه الذين سـمع مـنهم،  ذكر عددٍ َعَىل  فقط،؛ ألنَّ
فنذكر من  وقفنا عليه من مشاخيه، عند من ترمجوا له، أو  من طرق التحمل املعروفة، َذلِكأو أجازوه، أو غري 

 :تالميذهم ِيف  ترمجوا ملشاخيه، فذكروه
ينوالده رساج  -1 ـ غري رشطِ َعَىل  لكن ،وغريها ةِ تَّ السِّ  ِب تُ الكُ  َب ، سمع عليه غالِ الُبْلِقينِيّ  رُ مَ عُ  الدِّ  عِ َام السَّ

 َِ ِ  لِّ خِ املُ  طِ غَ اللَّ إَِىل  يدِّ ؤَ املُ  طِ رِ فْ املُ  ِث ْح البَ  ةِ رَ ثْ من كَ  هِ دروِس ِيف  عُ قَ يَ ا َكاَن مل  .  عِ َام السَّ  ةِ حَّ ِص ب

                                                
 ).111ص(، البن حجر، َعْن ُقَضاِة ِمْرصَ رفُع اإلرص  )1(
  ).4/1/311(، للمقريزي، ملَِْعِرَفة ُدَوِل اُملُلوكالسلوُك ) 2(
 ).111ص(، البن حجر، َعْن ُقَضاِة ِمْرصَ اإلرص  رفعُ  )3(
 ).4/107(الضوُء الالمع،  )4(
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يْ  -2 ين َعَالء خالشَّ  عَ مِ ، َسـ)هــ748(، ريِ غِ ْصـب عليان للتَّ قَّ لَ ، املُ ِيسّ دِ قْ أيوب، املَ  ، عيل بنُ َأُبو اَحلَسن، الدِّ
 . )1(يّ قِ هَ يْ لبَ ى لِ ْربَ الكُ  نِ نَ من السُّ  اليسريَ  عليه اتفاًقا بنزولٍ 

د بنُ  َعْبد اهللاِاء هَ البَ  اَحلافِظه جدُّ  -3 ِ ُحمَمَّ   .له ةازَ َج ، سمع منه، وكذا عنده إ
ـ ازَ َج تَ قضـاءها اْسـ ِيلَ صغري مع أبيـه حـني وَ َوُهَو  تسع وستني دَِمْشق َسنَةل َخ دَ  اوملَ   بـنُ  اُب هَ لـه الشِّ

 :  لثْ د، مِ يَ زْ أَ فَ  سٍ فْ ئة نَ َما وَ ْح نَ  ِت قْ الوَ  َذلِك وخِ يُ من ُش  )2(حجي
ينِ  نُ يْ زَ  -4 ّي، املَْعُروُف بابنِ إِْبَراِهيم، الكِنَاِينّ  نرص بنِ  إِْبَراِهيم بنِ  بنُ  رُ مَ عُ  ،الدِّ اِحلِ  .)3()هـ772(النُّْقبِّي،  ، الصَّ
ينِ  ُس مْ َش  -5 د ،الدِّ اّين، املَْعُروُف بابنِ َمحْ  بنِ  مِ عِ نْ د املُ بْ عَ  د بنِ َمحْ  بنُ  ُحمَمَّ ع،  د، اَحلرَّ  .)4()هـ772(الَبيِّ
ينِ َنْجُم  -6 ، رَ مَ عُ  بنِ ْمحَد أَ  بنِ  إِْسَامِعيلالنَّْجم  بنُ َأْمحَد  ،َأُبو الَعبَّاسِ ، الدِّ يّ ، املَْقِدِيسّ اِحلِ ، املَْعُروُف بابن الصَّ

 .)5()هـ773( النجم، 
ينِ ِعزُّ  -7 د، الدِّ إبل السـوق بـوادي بـردا إَِىل  عيل، اِإلبِِيلّ بكرس اهلمزة، واملوحدة نسبة بنِ  َأِيب َبْكر بنُ  ُحمَمَّ

يّ  األصل، اِحلِ وقّي،  ، املَْعُروُف بابنِ ُثمَّ الصَّ  .)6()هـ773(السَّ
د ،َأُبو َعْبد اهللاِ -8 ،  َعْبد اهللاِ بنِ  إِْبَراِهيم بنِ َأْمحَد  بنُ  ُحمَمَّ يّ املَْقِدِيسّ اِحلِ ، املَ الصَّ ـرُ عْ ، اَحلنَْبِيلّ ح بـن َال وف بالصَّ

 . )7()هـ870(ر، مَ عُ َأِيب 
ينِ  -9 ، ، َسنياُحل َأِيب  بنِ َأِيب َبْكر  بنِ َعْبد الَكِريِم  بنُ َأْمحَد  ،ِشَهاب الدِّ  .)8()هـ777(الَبْعِيلّ

                                                
افِِعّية، البِن  َطَبَقاِت : اْنُظْر ) 1( َررِ )3/32(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ  ).3/30(الَكاِمنَة، ِالْبن َحَجر،  ، والدُّ
َمْشقيّ ) 2( افِِعّية، َأُبو الَعبَّاس، َأْمحَد، الدِّ  .هـ816َسنَة  يف، توُهَو َشْيخ الشَّ

َته يف  افِِعّية، البِن  َطَبَقاِت : اْنُظْر َتْرَمجَ التَّْقييـِد،  ، وَذْيـلِ )3/31(س، ِالْبن َحَجـر، سِّ ؤَ املُ  مِ َج عْ ، واملُ )4/12(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ
 ،  ).304 /1(للتَِّقّي الَفاِيسّ

َته وضبط نسبه) 3( ،  التَّْقييـِد، َذْيـلِ :  يف اْنُظْر َتْرَمجَ ـس، ِالْبـن َحَجـر،  ، واَملْجَمـعِ )2/234(للتَِّقـّي الَفـاِيسّ ، )2/624(اُملَؤسِّ
 ).1/229(بتحرير املشتبه، ِالْبن َحَجر،  املنتبه تبصريِ و

َته يف ) 4( َررِ )2/369(، البن رافع، الوفياِت : اْنُظْر َتْرَمجَ  ، )3/431(الَكاِمنَة، ِالْبن َحَجر،  ، والدُّ
، : َته يف اْنُظْر َتْرَمجَ  )5( َرِر )1/39(، وغايِة النهاية ِيف َطَبَقات القراء، البن اجلزري، )1/296(َذْيِل التَّْقييِد، للتَِّقّي الَفاِيسّ ، والدُّ

 ).1/119(، ِالْبن َحَجرالَكاِمنَة، 
َته يف  )6( ، : اْنُظْر َتْرَمجَ َرِر ا)1/108(َذْيِل التَّْقييِد، للتَِّقّي الَفاِيسّ ، وإِْنَبـاِء الُغمـر، لـه، )5/143(لَكاِمنَـة، ِالْبـن َحَجـر، ، والدُّ

)1/32.( 
، : اْنُظْر  )7( َرَر الَكاِمنَة، ِالْبن َحَجـر، )1/34(َذْيَل التَّْقييِد، للتَِّقّي الَفاِيسّ ، واملقصـَد األرشـد، البـن مفلـح، )5/31(، والدُّ

)2/363.( 
َته يف ) 8( ، التَّْقييدِ  َذْيلِ : اْنُظْر َتْرَمجَ َعـَىل العـرب،  ، والذيلِ )2/596(املؤسس، ِالْبن َحَجر،  ، واملعجمِ )1/338(، للتَِّقّي الَفاِيسّ

 ).2/405(الِعَراِقّي،  البن
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ينِ َزْيُن  -10  .)1( )هـ778(ي، املَْعُروُف بابن ُأَمْيَلة، َمْشقدِّ َمِزيد املزي، ال بنِ اَحلَسن  ر بنُ مَ ص، عُ فْ َح َأُبو ، الدِّ
 : ومن احلفاظ

ينِ د َام عِ  -11  .)2()هـ774( ي، املَْعُروُف بابن كثري،ِدَمْشقَكثِري، ال ُعَمر بنِ  بنُ  إِْسَامِعيل َأُبو الفداء،، الدِّ
ينَبْدُر  -12 ، َأُبو ، الدِّ يّ ي، ِدَمْشـقالاألَْصـل خدي، ، الرصَّ َسِعيد ل بنِ َال هِ  بنِ َأْمحَد  بنُ اَحلَسن َعِيلّ ـاِحلِ ، الصَّ

اق، املَْعُروُف بابِن اَهلَبل، قَّ  .  )3( )هـ779(، َأْمحَدَلَقُب َأبِيه َوُهَو  الدَّ
ين َشْمُس  -13 دَبَكر، َأُبو ، الدِّ ينُحمِب  بنُ  ُحمَمَّ د الدِّ ،  بنِ َأْمحَد  بنِ  َعْبد اهللاِ َأِيب ُحمَمَّ يّ املُِحب، املَْقِدِيسّ اِحلِ ، الصَّ

 ،  .)4()هـ789( اَحلنَْبِيلّ
ينزين  -14 ِحيم بنُ  ،الدِّ ْمحَنِ  بنِ  َسنياُحل  عبد الرَّ  . )5()هـ806( الِعَراقِّي، َعْبد الرَّ

 : ءَام ومن العل
ينتاج  -15   .)6(بكيالسُّ  ابنُ  الدِّ

 .)7(حيدث هباَفَكاَن  املشهورةِ  ِب تُ ر فهرًسا بالكُ َج َح  ابنُ  اَحلافِظله عنهم  َج رَ ْخ أَ 
ينِ  رُ ْخ وفَ  -16  .)8(رءانَ اَجلَالل البُْلِقينِّي القُ  أَ رَ قْ ، أَ يّ اغِ ، ُثمَّ الَقاِهِرّي، املَْعُروُف بالطَّ يّ الوِ ، التِّ يّ رِ كْ ، ُعثَْامن، البَ الدِّ
ينِ  ُل امجَ  -17 حِ  الدِّ  .)10(َام بإشارة أبيه  الَبْدروه ُخ أَ وَ ُهَو  هَد نْ عِ  َرضَ ، َح )9(يّ وِ نَ ْس يم اإلِ َعْبد الرَّ

                                                
اِهَرة، البِن َتْغِري َبْرِدّي،  ، والنُُّجومَ )2/627(املؤسس، ِالْبن َحَجر،  املعجمَ :  اْنُظرْ ) 1( ، والذيَل َعـَىل العـرب، )11/114(الزَّ

 .)432ص(بن العراقي، ال
َته يف  )2( ،  َذْيلِ : اْنُظْر َتْرَمجَ َرِر الَكاِمنَة، ِالْبن َحَجر، )1/471(التَّْقييِد، للتَِّقّي الَفاِيسّ اِيف، البـِن )1/445(، والدُّ ، واَملنَْهِل الصَّ

 ).2/414(َتْغِري َبْرِدّي، 
َرَر الَكاِمنَة، ِالْبن َحَجر، : اْنُظْر ) 3(  ).109ص(، والتنبيَه واإليقاظ، البن فهد، )2/113(الدُّ
َته يف  )4( ، : اْنُظْر َتْرَمجَ َرِر الَكاِمنَة، ِالْبن َحَجر، )1/133(َذْيِل التَّْقييِد، للتَِّقّي الَفاِيسّ  ).5/210(، والدُّ
َته يف  )5( ، : اْنُظْر َتْرَمجَ ـافِِعّية، البـِن ، وطبقـاِت ال)2/106(َذْيِل التَّْقييِد، للتَِّقـّي الَفـاِيسّ ، واَملنَْهـِل )4/29(، َقـاِيض ُشـْهَبةشَّ

اِيف، البِن َتْغِري َبْرِدّي،   ).7/254(الصَّ
 .ستأيت ترمجته ِيف التَّْحِقيق )6(
ين باإلجازة": بعنوان  وذكرها السخاويُّ ) 7(  .ا ِيف كراسةإهن : ، َوَقاَل "فهرست مرويات الَقاِيض َجَالل الدِّ

الفهـارس، للكتـاين،  ، وفهـرَس )2/671(والـدرر، للسـخاوي،  ، واجلـواهرَ )183ص(حلاظ، البن فهد، األ حلظَ : اْنُظْر 
)2/731.( 

َته يف  )8( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ). 5/143(الضَّ
 .ستأيت ترمجته، والكالم َعَىل نسبه الحًقا ِيف التَّْحِقيق )9(
ْوءَ : اْنُظْر  )10( َخاِوّي، ال الضَّ ِمع، لِلسَّ  ).4/106(الَّ
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 : َتَالِميُذهُ :  َثانًِيا
ينِ ب أحاطْت  التفاف الطلبة حوله،  أبرزها سعة علمـه، ِيف  كثرية أسهمت عوامُل  الُبْلِقينِيّ  َجَالل الدِّ

 :ميذكثري من العلوم، نذكر من هؤالء التالِيف  وتبحره وتفننه
د بنِ َأْمحَد  بنِ  إِْبَراِهيم َحمُْمودَأُبو سمع منه األئمة احلفاظ  -1 افِِعيّ  ،، املقدّيس إِْبَراِهيم بنِ  ُحمَمَّ ، املَْعُروُف الشَّ

 . )1(بابن موسى
ين َشْمس  -2 د الدِّ د بنِ  َأِيب َبْكر َعْبد اهللاِبن  ُحمَمَّ ين ، املعروف بابنُحمَمَّ  وروى عنـه ،)2(يَمْشـقدِّ ال َناِرص الدِّ

 . )4(قرأه عليه بروايته عن أبيه َام احلديث التاسع عرش في )3(األربعني املتبايناتِيف 
ينُبْرَهان  -3 القصور قريـة إَِىل  نسبةً األَْصل القصوري  ،ُعْثَامين، الُعْثَامن بنِ َأْمحَد   بنِ ْرض ِخ  بنُ  إِْبَراِهيمُ ، الدِّ

افِِعيّ  ،دلِ وْ املَ  الَقاِهِريّ بالصعيد،    .)5()هـ852(، الشَّ
ينشهاب  -4 د بنِ  ِيلِّ عَ  بنُ َأْمحَد  الَفْضل،َأُبو ، الدِّ  .  )6()هـ852(ر، َج َح  ، العسقالين، املِْشُهوُر بابنِ ُحمَمَّ
 .)7( )هـ859(اإليب، َأُبو اَحلَسن راشد املوفق  بنِ  ِيلِّ عَ  بنِ  إِْبَراِهيم بنُ  ِيلُّ عَ  -5
ينِ  َجَالُل  -6 د بنِ َأْمحَد  بنُ  ُد ُحمَمَّ  َأُبو َعْبد اهللاِ، الدِّ ّ َح م، املَ اِش هَ  بنِ َأْمحَد  بنِ  إِْبَراِهيم بنِ  ُحمَمَّ  ةِ لَّـَح للمَ  ، نسبةً يلِّ

ِ ْربَ الكُ   .)8()هـ 864(، ْرصَ مِ ى، ب
ينأخوه َعَلُم  -7  .)9()هـ  868(الَبَقاء، َصالِح، َأُبو ، الدِّ
ل َام مـن أعـ ةِ قَّـي نسبة للرَّ قِّ بن عيل، املَْعُروُف بالرَّ  َامنُعثْ  بنِ َأْمحَد  بنُ  إِْبَراِهيمُ الوفاء، َأُبو ، وَأُبو إِْسَحاق -8

 .)10(ُعْثَامنبابن  ًام ب، وقديلَ َح 
 .)11(بن رسالن بن نصري، املَْعُروُف بالُعجيمي َأِيب َبْكر بن َأْمحَد  ابن عمه -9

د بنُ  ُعْثَامنبن َأْمحَد  الفداء،َأُبو  -10  .)12()هـ825(، الَقاِهِريّ ، يّ مِ لَ السُّ األَْصل املناوي،  إِْسَحاق بنِ  ُحمَمَّ

                                                
َته  )1(  ).1/22(للسخاوي، الضوَء الالمع، : اْنُظْر َتْرَمجَ
َته يف  )2(  ). 1/250(، وذيِل َطَبَقات احلفاظ، للّسُيوطِّي، )206ص(حلِظ األحلاظ، البن فهد، : اْنُظْر َتْرَمجَ
 ).2/676(فهرَس الفهارس، للكتاين، : اْنُظْر  )3(
َخاِوّي، :  اْنُظرْ  )4( ِمع، لِلسَّ ْوَء الالَّ  ).4/113(الضَّ
َته يف  )5(  ).15 ص(، للّسُيوطِّي، العقيان نظمِ : اْنُظْر َتْرَمجَ
َته يف ) 6(  ).، وَما بعدها101ص(اجلواهِر والدرر، للسخاوي، : اْنُظْر َتْرَمجَ
َته يف  )7( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ  ).5/153(الضوِء الالمع، لِلسَّ
َته يف  )8( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوء الالَّ ، )7/39(الضَّ ْوَكاِينّ ع، للشَّ الِ  ).325ص(، والَبْدِر الطَّ
َته يف  )9( اِيف، البِن َتْغِري َبْرِدّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمـ)119 ص(، ونظِم العقيان، للّسُيوطِّي، )6/327(اَملنَْهِل الصَّ ْوِء الالَّ ع، ، والضَّ

مِ  َخاِوّي، الالَّ  ).3/312(ع، لِلسَّ
َته يف  )10( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ). 1/16(الضَّ
َته يف  )11( َخاِوّي، )9/137(إِْنَباِء الُغمر، البن حجر، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).1/253(، والضَّ
َته يف  )12( ْوِء الالَّ : اْنُظْر َتْرَمجَ َخاِوّي، الضَّ  ).1/380(ِمع، لِلسَّ
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ينِ  َعَالءُ  -11 د بنُ  بنُ  ِيلّ ، َأُبو اَحلَسن، عَ الدِّ د، الطَّ  سعد بنِ  ُحمَمَّ ِ ْربِ اجلِ  يّ ائِ ُحمَمَّ  ِق تُ ْسـالفُ  ينِ ْربِ نسـبة لبيـت ِجـ - يّ ين
افِِعّي، املَْعُروُف بابنِ يّ بِ لَ ُثمَّ احلَ  -قيها َرشْ  نْ ب مِ لَ َح  رَ اهِ ظَ  يَّ النَّ  يِب طِ َخ  ، الشَّ  .)1()هـ843(، ةِ اِرصِ

ينِ  اُب هَ ِش  -12 باهلمزة  -أرسالن  بنِ  ِيلّ عَ  بنِ  ُيوُسف بنِ  ِيلّ عَ  ن بنِ َس َح  بنِ  ُحَسني بنُ َأْمحَد  ،َأُبو الَعبَّاسِ ، الدِّ
ِه   َام ك ،  – ةنَ ِسـاأللَعَىل  الذيُهَو  األكثر بلِيف  وقد حتذفبَِخطِّ ْمِيلّ ـافِِعيّ الـرَّ  سِ دِ ْقـاملَ  ِت ْيـ، نزيـل بَ الشَّ

 .)2()هـ844(ن، َال ْس املَْعُروُف بابن رَ 
د بنُ َأْمحَد  ،َأُبو الَعبَّاس -13 ة بـن قـيس يَّ طِ ابن عَ  يَل قِ ع وَ افِ ابن َش  يَل قِ واختلف فيمن بعده فَ  إِْبَراِهيم بنُ  ُحمَمَّ

 .)3()هـ848(ي، ئلكي، املَْعُروُف باِحلنَّاا، املَ الَقاِهِريّ ، يِيشّ الشهاب األنصاري الفِ 
ينِ  دُ َام ع -14 د بنِ  إِْبَراِهيم بنُ  إِْسَامِعيُل الفداء، َأُبو ، الدِّ افِِعيّ  ِيسّ ُد مرشف، القُ  ف بنِ َرشَ  بنِ  ِيلّ عَ  بنِ  ُحمَمَّ ، الشَّ

 إِْبَراِهيمف أو ابن بن َرشَ  إِْسَامِعيلف أو َرشَ  بنِ  إِْبَراِهيمبن  إِْسَامِعيلقيل فيه  َام ، وربٍف َرشَ  بابنِ  ُف رَ عْ ويُ 
 .)4( )هـ852(ف، بن َرشَ  ِيلّ بن عَ 

ينِ  زينُ  -15 ْمحَنِ  َعْبُد ، لِ ْض الفَ َأُبو ، الدِّ ـد بـنُ  الرَّ ـد بـنِ  ُحمَمَّ نَْدبيّيسـ َيـَحيْ  بـنِ  ُحمَمَّ  األَْصـل الَقـاِهِريّ ى، السَّ
افِِعيّ  نَْدبيّيس، الشَّ  .)5( )هـ852(، املَْعُروُف بالسَّ

ينِ  رساُج  -16 د بنُ  رُ مَ ص، عُ فْ َح َأُبو ، الدِّ ـد بـنِ د َأْمحَـ بنِ  ُحمَمَّ ـافِِعيّ  ِينّ َد ل، املَـْصـ، الكـازروين األَ ُحمَمَّ ، الشَّ
 .)6()هـ865(

يِن، َأْمحَد  -17 د بنِ  بنُ ِشَهاُب الدِّ ائي، نسـبةً  ِيلِّ عَ  ِعيَسى بنِ  ُحمَمَّ ر، َبـل الَربْ ائِـبَ ى قَ َد ْحـمـن أورنـة إِ  قبيلـةٍ لِ  اللَّجَّ
 .)7()هـ867(، يّ كِ ، املَالِ ِيبّ رِ غْ ، املَ اِيسّ الفَ 

 

                                                
َتـه يف  )1( ــُلوِك ملَِْعِرَفـة ُدَوِل اُملُلـوك، لِلَمْقِريــِزّي، : اْنُظـْر َتْرَمجَ اِهـَرة، البــِن َتْغـِري َبــْرِدّي، )4/3/1197(السُّ ، والنُُّجـوِم الزَّ

َخاِوّي، )15/217( ِمِع، لِلسَّ ْوء الالَّ  ).5/303(، والضَّ
َته )2( َخاِوّي، : يف  اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ ، )1/282(الضَّ ْوَكاِينّ ع، للشَّ الِ  ).79ص(، والَبْدِر الطَّ
َته يف  )3( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ ، طبعـة دار )7/398(، وشذراِت الـذهب، البـن العـامد احلنـبيل، )1/69(الضَّ

 .الكتب العلمية
َخاِوّي، : َته يف اْنُظْر َتْرَمجَ  )4( ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).2/284(الضَّ
َته يف  )5( اِهَرة، البِن َتْغِري َبْرِدّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ غويني والنَُّحـاة، وبغيِة الوعاة )15/253(النُُّجوِم الزَّ للّسـُيوطِّي،  ،ِيف َطَبَقات اللُّ

َخاِوّي، )2/89( ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).4/150(، والضَّ
َته يف  )6( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).6/117(الضَّ
َته يف  )7( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).2/163(الضَّ



 20

ُخ املَُشهور)1( )هـ 874(األََتابِكِّي،  يّ دِ رْ ي بَ و املحاسن، ُيوُسف بن َتْغرِ َأبُ  -18 َؤرِّ  .، املصنُِّف واملُ
ينِ  نورُ  -19 د بـن ُحَسـني، املخزومـي، الَقـاِهِرّي، احلنفـي، املَْعـُروُف بـابن الربقـي،  ِيلُّ ، عَ الدِّ د بن ُحمَمَّ بن ُحمَمَّ

 .)2()هـ875(
ين، َعبُْد  زُّ عِ  -20 ـونُ وجيـه، التُّ  ار بـنِ فَّ الغَ  َعبُْد  ُيوُسف بنِ  بنُ  زِ الَعِزي الدِّ ـنْبَاطِّي، ُثـمَّ الَقـاِهِرّي ْصـاألَ  ِيسّ ل، السُّ

افِِعّي، نْبَاطِّي، ُثمَّ  باملنهاجي، أوًال  املعروف الشَّ افِِعيّ  مسند البُْلِقينِيّ  اَجلَالل َعَىل  سمع ،)هـ879( بالسُّ  .)3(الشَّ
دِ  ِدر بنُ الَقا ، َعبُْد اءِ قَ َأُبو البَ  -21 د بـنِ  بنِ  ُحمَمَّ ـافِِعّي، املَْعـُروُف يّ وِخ ، املحيـوي، الطّـِيلِّ َعـ ُحمَمَّ ، الَقـاِهِرّي، الشَّ

 .)4()هـ880(، يّ وِخ بالطّ 
 .)5()هـ  882(سد، أَ  َأْمحَد، املَْعُروُف بابنِ  بنِ  دِ احِ الوَ  دِ بْ عَ  سد بنِ أَ  ، َأْمحَد بنُ َأُبو الَعبَّاسِ  -22
ينِ  مُ ْج نَ  -23 ـد، اَحلَسـنيّ  بـنِ  ِيلِّ َعـ اللطيف بن َأْمحَـد بـنِ  ُد بْ ر، عَ كْ ، وَأُبو بَ اءِ نَ الثَّ  ، َأُبوالدِّ ـ، املَ اِيسّ ، الّفـُحمَمَّ ، يّ كِّ

افِِعيّ   .)6(الشَّ
ينِ  َعَالءُ  -24 د بنِ  بنُ  ِيلُّ ، عَ ْريِ ، َأُبو اخلَ الدِّ د بنِ  ُحمَمَّ  .)7()هـ882(، يّ كِ املَالِ  يّ كِّ املَ  يّ رِ يْ وَ النُّ  ِيلّ يْ قَ ، العُ ِيلِّ عَ  ُحمَمَّ
ينِ  انُ هَ رْ بُ  -25 د بنِ  بنُ  ، إِْبَراِهيمُ الدِّ ة نَ اكِ ة َسـيَّـانِ تَ ة ُثـمَّ َحتْ دَ دَّ ّشـاملُ  ونِ بفـتح النُّـ -ح، النَّيْنِـي الِ َص  إِْبَراِهيم بنِ  ُحمَمَّ

 .)8()هـ886(لنني من أعَامل مرج بني عامر من نواحي ِدَمْشق، إَِىل  نسبةً  ،ونا نُ هَ َد عْ بَ 
ين -26 د بنُ هباء الدِّ  .)9()هـ889(، يّ رِ هَ زْ ، الَقاِهِرّي، األَ يّ دِ هَ ْش َعبْد اهللاِ، املَ  بنِ  ِيلِّ عَ  ر بنِ كْ ى بَ بِ أَ  ، ُحمَمَّ
ينِ  نُ كْ رُ  -27 افِِعيّ  الَقاِهِريّ ل، ْص األَ  يّ دِ رْ ، الكُ ُيوُسف بنِ  نِ َس َح  بنِ  يلِ لِ َخ  ر بنُ مَ ، عُ الدِّ ـبْ ، ِس الشَّ َأِيب هَ ط الشِّ

ِ  ريِ هِ الشَّ  عِ امِ اَجل  ِب احِ صلم َص أَ  أمها فرح  ،اِيبّ ارقَ الفَ َأْمحَد  اِب هَ ألف ابنة الشِّ  يَ هِ ه وَ مَّ أُ  ألنَّ ؛ مِ نَ الغَ  وِق ُس ب
ِ  الُبْلِقينِيّ  اَجلَالل أيًضا ربيُب : له  أصلم، ويقاُل  ابنُ  : له اُل قَ خاتون ابنة أصلم فلذا يُ  ًجـا وْ زَ َكاَن  هِ لكون

ِ َكاَن  ٍب طْ َش ل وِب طُ ْش املَ  ه ابنُ لَ  اُل قَ يُ ه، وَ مِّ ألُ   .)10(هدِ الِ وجه وَ ب
ينِ  رساُج  -28 افِِعيّ ، يّ رِ هَ زْ ، األَ ُثمَّ الَقاِهِريّ  ري،روَ ، الوَ ِعيَسى بنِ َأِيب َبْكر  بنِ  ِعيَسى ر بنُ مَ ، عُ الدِّ  .)11(الشَّ

                                                
َته يف  )1( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ ْوكَ )10/305(الضَّ ع، للشَّ الِ ، ، والَبْدِر الطَّ  ).904ص(اِينّ
َته يف  )2( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).6/10(الضَّ
َته يف  )3( َخاِوّي، )3/89(ديواِن اإلسالم، للغزي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).4/237(، والضَّ
َته يف  )4( َخاِويّ : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).4/292(، الضَّ
َته يف  )5( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).1/226(الضَّ
َته يف ) 6( ْوءِ و، )7/367(الُغمر، ِالْبن َحَجر،  إِْنَباءِ : اْنُظْر َتْرَمجَ َخاِوّي،  الضَّ ِمع، لِلسَّ وشذراِت الذهب، البـن ، )4/322(الالَّ

 ،  .ة دار الكتب العلميةطبع) 7/287(البن الِعَامد اَحلنَْبِيلّ
َته يف  )7( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ ، )6/13(الضَّ َهب، البـن الِعـَامد اَحلنْـَبِيلّ ، طبعـة دار )7/481(، وَشذَراِت الـذَّ

 .الكتب العلمية
َته يف  )8( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).1/121(الضَّ
َته يف انْ  )9( َخاِوّي، : ُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ ، )7/179(الضَّ ْوَكاِينّ ع، للشَّ الِ  ).702ص(، والَبْدِر الطَّ
َته يف  )10( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).6/84(الضَّ
َته يف  )11( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).133(، ونظِم العقيان، للسخاوي، )6/112(الضَّ
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ينِ  َناِرصُ  -29 ينِ  هم نورَ بعُض  َبهقَّ لَ وَ  الدِّ د، ِح تْ الفَ َأُبو ، الدِّ  ،يّ ريِ وِصـ، البُ إِْسَامِعيل بنِ  َأِيب َبْكر بنِ َأْمحَد  بنُ  ُحمَمَّ
افِِعيّ ، ُثمَّ الَقاِهِريّ   .)1( يّ ريِ وِص ، املَْعُروُف بالبُ الشَّ

ينِ  َجَالُل  -30 د بنُ الدِّ ْمحَِن بنِ  ، ُحمَمَّ د، البَ  َأْمحَد بنِ  َعبْد الرَّ  . )2()هـ891(، ىّ رِ كْ ، املَْعُروُف باَجلَالل البَ يّ رِ كْ ُحمَمَّ
ينِ  ِيلَّ وَ  نَّ ا أَ نَ هُ  ونذكرُ  ينِ  اَج ِرسَ  اِإلَماما نَ َخ يْ َش  ُت عْ مِ َس :  اَل قَ الِعَراقِّي  الدِّ ا بَ ي أَ دِ لَ وَ  ُت عْ مِ َس :  وُل قُ يَ  الدِّ

ينِ  َجَالَل  لِ ْض الفَ  ِ  )3(الظَّاِهر َبْرُقوق َك لِ ي املَ زِّ عَ ا نُ نَ ئْ جِ  املَ  شُد نْ يَ   الدِّ د هِ دِ لَ وَ ب  : ُحمَمَّ
ــت املظفــر حًقــا وللمعــايل ترقــى   من َماَت تلقى تعيش أنـت وتبقـىوأجر    أن

 .)4(نعم:  اَل قَ ؟ فَ اءِ نَ بْ األَ  نْ عَ  اءَ اآلبَ  ةِ ايَ وَ رِ  نْ مِ  ونُ يكُ م فَ كُ دِ لَ وَ  نْ م عَ كُ نْ ي َهَذا عَ وِ رْ نَ :  هلَ  فقلُت :  ِيلُّ الوَ  اَل قَ 
 

ابِع  : ُمَصنََّفاتهَمَكاَنتُُه الِعْلِميَّة وَ :  املَطَْلُب الرَّ
لـه و، هِ يْـلَ عَ  الِ َعـَىل االشـتغَ  بةَ لَ الطَّ  ُض منه، وحيرِّ  ُ ردِ َما يَ  يعَ َمجِ  نُ ِس ْح تَ ْس يَ ، وَ سِ الِ َج به ِيف املَ  هُ وِّ ينَ  هُ َكاَن والُد 

 .هـ781يَام ِيف َسنَة دِ قَ  يسِ رِ ْد والتَّ  اءِ تَ فْ اإلِ له بِ  نَ ذِ ؛ بل َكاَن أبوه أَ عَ ائِ قَ م وَ هِ وغريِ  الُقَضاةِ  عَ مَ  هِ بحرضتِ 

ى منه الرباعة ِيف فنون متعددة من الِفْقِه وأصوله والفـرائض، أَ َأنَّه رَ :  هِ طِّ ا له بَخ هَ بَ تَ تي كَ ه التِ َوَقاَل ِيف إجازَ 
ا يظهر من مباحثه عىل الطريقة اجلدلية واملسالك املرضية واألسـاليب الفقهيـة واملعـاين احلديثيـة، وأنـه وغريها ممَّ 

 .اختربه بمسائل مشكلة وأبحاث معضلة فأجاد

دروس  َأْمحَد بـن ُعـثَْامن َكـاَن حيُرضـ اءِ َد َوُهَو َأُبو الفِ  هِ يذِ مِ َال تَ  َد َح أَ  نَّ ، أَ هِ عِ َال واطِّ  هِ مِ لْ َعَىل سعة عِ  يدلُّ  اوممَّ 
 النُّْسـَخة ذِ ْخـَذلِـك بحيـث أداه إَِىل أَ  نْ مِ  ، ويضجُّ ولِ قُ والنُّ  اِث َح بْ َما يبديه من األَ  اَجلَالُل  البُْلِقينِّي، فيستكثرُ  اَجلَاللِ 

 .َعَىل البهاء َف ع َهَذا فلم َخيْ مَ وَ  ،هُ مَ تَ كْ تَ ، واْس )5(اخلطريي ِب تُ كُ  نِ ازِ تي َكاَن يطالع ِمنَْها من َخ ال
ا َحتَّـى َهـوِ ْح ونَ  ةِ ثَ اَح بَ ِيف املُ  هِ تِ يقَ رِ طَ  مَ زِ ّية وغريها، ولَ ْحُموداألَْصَحاب التي باملَ  ِب تُ كُ  نْ ه مِ ْريِ غَ  لنظرِ  َل َد وعَ 

 .)6(ْحُموداملَ  ِك لِ املَ  نَ مِ  ، وأنا أستمدُّ َحمُْمود ةِ انَ زَ َخ  نْ مِ  عُ الِ طَ أنت تُ :  اَجلَالل يقول له صارَ 
                                                

َته يف  )1( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).6/296(الضَّ
َته يف  )2( َخاِوّي، : اْنُظْر َتْرَمجَ ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ ، )7/284(الضَّ ْوَكاِينّ ع، للشَّ الِ  ).736ص(، والَبْدِر الطَّ
ُقوق  يَ مِّ ، واسمه الطنبغا، ولكنه ُس ُهَو َأُبو َسِعيد اجلركيس )3( ُقوق، توبَربْ  .هـ801َسنَة  يفلنتوء ِيف عينيه كأهنَام الَربْ

،  الَبْدرَ : اْنُظْر  ْوَكاِينّ ع، للشَّ الِ  ).196ص(الطَّ
 ).4/111(الالمع،  الضوءُ ) 4(
ر قالوون، وإليه ينسب اجلامع اخلطريي هو أيدمر اخلطريي، كان من مماليك أوحد بن اخلطري الرومي، ثم انتقل إىل املنصو  )5(

 .هـ738اخلطريي ببوالق، تويف سنة 
 ). 1/429(الدرر الكامنة، البن حجر، :  اْنُظرْ    
َخاِوّي، : اْنُظْر   )6( ِمع، لِلسَّ ْوَء الالَّ  ).1/380(الضَّ
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ينِ  َجَالُل  عَ رَ بَ  ليـه َعـَىل ا عَ نَـفْ قَ ِمنَْها َمـا وَ  ذكرُ ، نَ أِيت يَ َام َس كَ  َامءُ لُ العُ  رَ كَ ه، وذَ والُد  رَ كَ وم كَام ذَ لُ عُ  ةِ ِيف عدَّ   الدِّ
ِ َىل تفنُّ عَ  لُّ ُد ، َما يَ ارِ َص تِ االْخ  وجهِ   : هِ تِ قْ ه ِيف وَ ن

 

 : ُعُلوم الُقرءاِن َوالتَّْفِسري:  أوًال 
َس  ُقوقية التَّْفِسريَ جالُل الدين َدرَّ ِ  يَد اعِ وَ َعِمَل املَ ، وَ )2(ونولُ طُ  ابنِ  عِ امِ َج ، وَ )1(بالَربْ ِ َس رَ ْد مَ ب  ومِ يَ  لِّ ه ِيف كُ ت

َعة وابتدأ َذلِك من املوضع الذي انتهى إليه أبوه، وق  à á â äã å  æ:  طـع عنـد قولـهُمجْ
                                                

ْلَطان َبْرُقوُق هَ َح تَ تَ وقد افْ هـ، 788 امِ هـ إَِىل عَ 786 امِ عَ  نْ ابتداء مِ  ينِ ْرصَ أسسها الظَّاِهر َبْرُقوق بني القَ ) 1( ، عظيمٍ  باحتفالٍ  ا السُّ
ـ ةِ َمـالَّ ا إَِىل العَ هَ تَ َخ يَ ْشـمَ  َد نَ ْسـ، وقد أَ حافلةً  هلم َمائدةً  ، ومدَّ والُقَضاةُ  اءُ رَّ والقُ  اءُ رَ مَ ه األُ َد هِ َش  ين السِّ  سِ رِّ َد ، ُمـيّ امِ ريَ َعـَالء الـدِّ

 . اءاترَ ًسا ِيف القِ رْ ، ودَ يِث دِ ًسا ِيف اَحل رْ ، ودَ ةِ عَ بَ رْ األَ  ِب اهِ َذ هبا دروًسا ِيف املَ  َب تَّ رَ ، وَ ةِ يَّ فِ نَ اَحل 
 ).3/57(ملحمود سليم، يك، َاملِ ني املَ طِ َال َس  ْرصَ عَ : اْنُظْر 

وسـى مُ  نَّ إ ، َوُهَو مَكان مشهور بإجابة الدعاء وقيلةِ عَ لْ ب، والقَ نَ يْ زَ  يدةِ السَّ  ر، بني حيِّ كُ ْش يَ  لِ بَ َج موضعه يعرف بِ  َجاِمعٌ  ُهوَ  )2(
َالم ناجى ربه عليه بكلَامت، ابتدأَ  ِيف َسـنَة  عِ القطـائِ  ون بعـد بنـاءِ ولُ طُ  َأْمحَد بنُ  َأُبو الَعبَّاسِ  ريُ مِ األَ  عِ امِ اء َهَذا اَجل نَ ِيف بِ  َعَلْيِه السَّ

 . ثالث وستني وَمائتني
ْ  ِق ِص َال ملُ ا يمِ دِ القَ  دِ جِ ْس اُجلْمَعة ِيف املَ  ون يصّيل ولُ طُ  َكاَن َأْمحَد بنُ و عليـه  اهللاُ ا أفـاءَ ممـَّ يَد دِ اَجل  عَ امِ ى اَجل نَ بَ  هِ يْ لَ عَ  اَق  َض فلامَّ  ةِ طَ للرشُّ
  .نوْ رعَ فِ  ورِ نُّ بتَ  املعروِف  ِيف املوضعِ  لِ بَ اَجل  وَق ه فَ َد َج اَملال الذي وَ  نَ مِ 

 عِ امِ اَجلـ دِ جِ ْسـه وسودانه، فأمر بإنشاء املَ دِ نْ ُج  نْ اُجلْمَعة مِ  يومَ  عِ امِ اَجل  يَق كوا إليه ِض َش  ْرصَ مِ  َل هْ أَ  ، أنَّ هِ ِيف بنائِ  َب بَ السَّ  ر أنَّ كِ وذُ 
 نَّ إمنه َسـنَة مخـس وسـتني وَمـائتني وقيـل  ر بن جديلة من خلم، فابتدأ بنيانه ِيف َسنَة ثالث وستني وَمائتني، وفرغَ كُ ْش يَ  لِ بِ َج بِ 

 رِّ واآلُجـ َمـادِ الرَّ وَ  ريِ ى بـاجلِ نَـبْ يُ : يل لـه فقِ . يقِ بَ  ْت قَ رَ غَ  نْ إِ ي، وَ قِ بَ  ْرصَ مِ  ْت إن احرتقَ  ،اءً نَ بِ  أبنيَ  أنْ  أريُد : ون َقاَل ولُ طُ  َأْمحَد بنَ 
 .ام، فإنه ال صرب هلا َعَىل النارَخ اطني رُ َس ار إَِىل السقف، وال جيعل فِيه أَ النَّ  ،يِّ وِ القَ  رِ ْمحَ األَ 

 ع فإنه مل يقـعُ امِ ، إال اَجل عِ امِ اَجل  َل وْ التي َح  َعَىل اَملِدينَةِ  هُ ورُ نُ  عَ قَ وَ  وَ ىلَّ َتَعاَىل قد َجتَ  اهللا نَّ أَ كَ  هِ امِ نَ ى ِيف مَ أَ ن َأْمحَد بن طولون رَ إَوُيَقال 
ٌ عَ فِيه، َفَقاَل له مُ  ةَ هَ بْ الذي ال ُش  اللِ اَحل  اَملالِ  نَ مِ الًصا، وَ َخ  إال هللاِ هُ َما بنيتُ  واهللاِ: ء، فتأمل َوَقاَل َيش  ورِ عليه من النُّ  َهـَذا :  ٌق اذِ َحـ ربِّ

 ، فكـلُّ )143األعـراف، ( » ¼ ½ ¿¾ À: َتَعـاَىل َقـاَل  اهللاَ ه؛ ألنَّ لَ وْ َما َح  لُّ كُ  رُب َخيْ ى وَ قَ بْ يَ  عُ امِ اَجل 
، وبقـي هًرا طويًال دَ  رَب َخ  عِ امِ اَجل  َما حوَل  مجيعَ  ؤيا، فإنَّ َهِذِه الرُّ  تعبريُ  ، وقد صحَّ ْت بُ ثْ ال يَ  ّل َج وَ  زَّ عَ  اهللاِ عليه جالُل  يقعُ  يشءٍ 

  .العَامرة َملا حوله كَام هي اآلن عامًرا، ُثمَّ عادْت  عُ امِ اَجل 
 َل مِ عْ تُ ، كـَام اْسـوفِيةِ الصُّ  ةِ مَ زِ لألْح  عٍ نَ ْص كمَ  عمُل تَ ْس يُ  عُ َكاَن َهَذا اجلامِ  -الثامن عرش امليالدي  -اين عرش اهلجري ِيف القرن الثَّ و

 . زة ملجأ للعجَرش عَ  نِ امِ الثَّ  نِ رْ ِيف منتصف القَ 
 ادُ ؤَ ُفـ ُك لِـاملَ  رَ َمـم حـني أَ 1918، إَِىل أن َكاَنْت َسنَة هِ ميمِ رْ وتَ  هِ ِيف إصالحِ  م، وأخذْت 1882َسنَة  ةِ يَّ بِ رَ العَ  اآلثارِ  ظِ فْ حِ  جلنةُ  ُثمَّ أتْت 

ِ بْ ه من األَ إصالًحا شامًال، وختلية َما حولَ  هِ إلصالحِ  مرشوعٍ  ل بإعدادِ وَّ األَ  َما  ألف جنيه، أنفقت ِيف تقويمِ  نيا لَذلِك أربعًد اِص ، رَ ةِ يَ ن
مسـجد تـم  38، كواحـد مـن 2005ه، وجتديد السقف، وترميم زخارفه إَِىل أن أعيـد ترميمـه وافتتاحـه ِيف عـام اعى من بنائِ َد تَ 

 . يون جنيهمل 12تها جتاوزت فَ لِ كْ تَ  عِ امِ اجلَ  ترميمِ  إعادةَ  أنَّ  قافةِ وزارة الثَّ  ، وقد أعلنْت ارخييةالَقاِهَرة التَّ  مرشوعِ ترميمهم ضمن 
ويكبيـديا  موقـعَ و، )3/33( ،ْحُمـود سـليمملَ  ،يِك َاملِ املَ  نيِ طِ َال َس  ْرصَ عَ و، )2/265(اَملَواِعَظ َواالْعتَِبار، لِْلَمْقِريِزي، : اْنُظْر 

 .ar.m.wikipedia.org املوسوعة احلرة َعَىل الشبكة الَعنكبوتية
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èç é ê ë ì ،)يّ وِ َغـالبَ  ريِ ِسـفْ ِيف تَ  ، فإنه َكاَن مع القـراءة عليـه ِيف امليعـادِ )46:  فصلت 
يّ َذلِك دروًسا مفيدة، ويبحث ِيف فنون التَّْفِسري ِيف كالم َأِيب حيان و  َِعَىل مجيع ُب تُ كْ يَ  َخمَْرشِ ، ويبـدي ِيف كـل الزَّ

َس بالزَّ فن منه َما يدهش ا ِ شَّ ة باَخل وفَ رُ عْ اوية املَ حلارضين، وكذا َدرَّ رو، بعد أن نزل له والـده مْ عَ  عِ امِ ِيف َج  )1(ةيَّ اب
ِ رُّ عنها، وباَخل  ِ أَ  اةِ َفـثالثتها ِيف الِفْقِه بعد وَ  )3(، وبالبشتيلية)2(ةيَّ وب ِيف الِفْقـِه أيضـًا،  )5(، وبامللكيـة)4(يـه وبالبديريـةِ ب

ِ أَ   التَّْفِسري برغبةِ ون ِيف ولُ طُ  عِ امِ وبَج  ع ابـن طولـون امِ وَج  )7(ةيَّ ازِ َج واحلِ  )6(وباملَْدَرَسة األجليهية ،ةِ الثَ الثَّ  نِ ه عَ لَ  يهِ ب
                                                

ين، َأُبو الرُّ  ، والتي تنسُب ْرصَ مِ بِ  اصِ رو بن العَ مْ عَ  بجامعِ  هي َمْدَرَسةٌ ) 1(  دِ ْبـالـد بـن عَ ر بـن َخ َمـ، ِعيَسى بن عُ وِح إَِىل جمد الدِّ
َس بزاوية الشَّ شَّ اَخل  ابنِ وف برُ عْ ، املَ يّ ومِ زُ ْخ ن املَ ِس ْح املُ  دهـًرا طـويًال،  يّ زِ ْيـمَّ بعـد ابـن بنـت اُجل  يِق تِ العَ  عِ امِ باَجل  يّ عِ افِ اب، َدرَّ

 .هِ بِ  ْت رَ هِ تُ اْش ة، وَ يَّ ابِ شَّ باَخل  ُف رَ عْ تُ  فصارْت 
ُلوكَ : اْنُظْر   َررَ )3/2/814(ملَِْعِرَفة ُدَوِل اُملُلوك، لِلَمْقِريِزّي،  السُّ ـاِيف،  ، واَملنَْهـَل )4/242(ة، ِالْبن َحَجر، الَكاِمنَ  ، والدُّ الصَّ

ْوءَ )7/301(البِن َتْغِري َبْرِدّي،  َخاِوّي،  ، والضَّ ِمع، لِلسَّ  ).8/720(الالَّ
ينِ  كرّيس اجلرس، أنشأها كبريُ  طِّ َخ بِ  اه املقياسِ  ِجتَ ْرص مِ  َمِدينَةِ  رِ اهِ بظَ  َمْدَرَسةٌ  هي) 2( ُد  اَخلراربية َبْدُر الدِّ ،  ُحمَمَّ وِيبّ د بن َعِيلّ اَخلرُّ بن ُحمَمَّ

، رِ كَّ السُّ  ر ِيف مطابِخ اجِ ها، ُثمَّ واو ساكنة بعدها باء موحدة ُثمَّ ياء آخر احلروف، التَّ مِّ َض وَ  ةِ لَ مَ هْ املُ  اءِ الرَّ  يدِ دِ ْش وتَ  ةِ مَ َج عْ اء املُ بفتح اخلَ 
ْيَخ الِفقْ  مدّرَس  سبعَامئة، وجعَل ني وَ ِس بعد َسنَة َمخْ  ،وِيف غريها ينِ  ِه هبا الشَّ ْيخ  هباء الدِّ ِن بن َعِقيل، واملعيد الشَّ ْمحَ َعْبد اهللاِ بن َعْبد الرَّ

ينِ  اج الدِّ ين ِيف مدرسته أن ال يَ  طَ ر الُبْلِقينِّي، وَرشَ مَ عُ  ِرسَ  . ِف ائِ ظَ الوَ  نَ مِ  ةً يفَ ظِ وَ  مِ َج العَ  نَ مِ  هبا أحٌد  ِيلَ َبْدُر الدِّ
وبِّية، البنيّ عَ  ُق لَ طْ ان يُ تَ يَ رَ ْخ أُ  انِ تَ َس رَ ْد ، وهناك مَ مِ َج دون العَ  ِب رَ العَ  نَ مِ  ويكونُ  :منها  َفَقاَل ِيف كل وظيفةٍ   يه تـاُج ِخ أَ  ليهَام اَخلرُّ

ينِ  ينِ الدِّ َيانِ  ، وعز الدِّ د بن َعِيلّ اخلرويبّ  اُملَسمَّ ين َأْمحَد بن ُحمَمَّ د ابني َصَالح الدِّ  . بُمَحمَّ
 ).2/370(ْعتَِبار، لِْلَمْقِريِزي، اَملَواِعَظ َواال: اْنُظْر 

 ).4/106(مل أقف عىل من ذكرها غري السخاوي يف الضوِء الالمع، ) 3(
ّيةِ  اَملْدَرَسةِ  رسِّ  باِب  بجوارِ  هي َمْدَرَسةٌ ) 4( اِحلِ ـة القَ َبـرْ تُ  ةِ لَ ُمجْ  نْ ا مِ هَ عُ ِض وْ ة، َكاَن مَ يَّ مِ ْج النَّ  الصَّ  اسِ النَّـ نَ ِمـ ٌص ْخ َشـ َش بَ نَـ، فَ ْرصِ

ينِ  بناِرصِ  ُف رَ عْ يُ  د بنِ  الدِّ د بن ُحمَمَّ َهـِذِه اَملْدَرَسـة ِيف َسـنَة ثـَامن ومخسـني  أَ َش نْ أَ ، وَ اءِ فَ لَ اُخل  ورِ بُ َما هنالك من قُ  بدير الَعبَّاّيس  ُحمَمَّ
افِِعّية، دَ  اءِ هَ قَ للفُ  هٍ قْ فِ  َس رْ وسبعَامئة، وَعِمَل فِيها دَ  ينِ ِرسَ  اِإلْسَالمِ  فِيه َشْيُخ  َس رَّ الشَّ   .الُبْلِقينِيّ  اج الدِّ

، والَعبَّاّيس َهَذا من قرية بطرف الرمل يَقال هلا الَعبَّاسية، وله ِيف َمِدينَـة بلبـيس ٌد َح إليها أَ  ُد عَ ْص يَ  ادُ كَ ال يَ  صغريةٌ  وهي َمْدَرَسةٌ 
 . ةً يَح لِ مَ  َمْدَرَسة، وقد تالشت بعدَما َكاَنْت عامرةً 

 ).2/293(َبار، لِْلَمْقِريِزي، اَملَواِعَظ َواالْعتِ : اْنُظْر 
ين آل ملك اجلوكندار جتـاه داره، وعمـل فِيهـا  هي َمْدَرَسةٌ ) 5( بخط املشهد اُحلَسينيَّ من الَقاِهَرة، بناها األمري احلاج سيف الدِّ

افِِعّية، وخزانة كتب معتـربة، وجعـل هلـا عـدة أوقـاف، وبقيـت لفـرتٍة طويلـٍة مـن املـدارس  املشـهورِة، درسًا للفقهاء الشَّ
 . وموضعها من مجلة رحبة قرص الشوك، ُثمَّ صار موضع َهِذِه اَملْدَرَسة دارًا تعرف بدار ابن كرمون صهر امللك الصالح

 ).2/392(اَملَواِعَظ َواالْعتَِبار، لِْلَمْقِريِزي، : اْنُظْر 
ـافِِعّية، ِالْبـن  ، وَطَبَقاِت )1/89(ح ألِفية ابن َمالك، املقاصد واملسالك برش توضيِح : مل أقف َعَىل التعريف هبا، وهلا ذكر ِيف ) 6( الشَّ

َخاِوّي،  ، والضوءِ )3/88(الُغمر، ِالْبن َحَجر،  ، وإِْنَباءِ )4/39(، عند ترمجته للُبْلِقينِّي، َقاِيض ُشْهَبة  ).6/213(الالمع، لِلسَّ
زية، َكاَن موضعها باًبا من أبـواب القرصـ ُيعـرف ببـاب الزمـرد، برحبة باب العيد من الَقاِهَرة، بجوار قرص احلجا هي َمْدَرَسةٌ ) 7(

د بن قالون، زوجة األمري بكتمر احلجازّي، وبه عرفتنْ وَ أنشأهتا َخ  ْلَطان امللك النَّاِرصِ ُحمَمَّ  . د ترت احلجازية، ابنة السُّ
َرْت خوند ترت وَجَعَلْت  افِِعّية، َقرَّ ين الُبْلِقينِـّي، ودرًسـِرسَ  اِإلْسَالمِ  فِيه َشْيَخ  َهبِذِه اَملْدَرَسة درًسا للفقهاء الشَّ للفقهـاء  ااج الـدِّ

ا راتًبا يقـيم بالنـاس الصـلوات اخلمـس، وَجَعَلـْت هبـا عليه يوم اُجلْمَعة، وَرتَّبْت هلا إَمامً  ُب طَ اَملالكية، وَجَعَلْت هبا منربًا ُخيْ 
َبْت بشباك َهـِذِه القبـة عـدة قـّراء يتنـاوبون قـراءة القـرآن خزانة كتب، وَأْنَشَأْت بجوارها قبة من داخلها لتدفن حتت ها، وَرتَّ

َن عليه، وَجَعَلْت بجوار اَملْدَرَسة مكتبًا للسـبيل فِيـه عـدة مـ = ن الكريم ليًال وهناًرا، وأنشأت هبا مناًرا عالًيا من حجارة لُيَؤذَّ
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ِيف احلديث مع خطابة احلجازيـة وامليعـاد هبـا، كـل َذلِـك بعـد مـوت أخيـه،  )1(ةيَّ فِ ْرشَ ثالثتها ِيف الفقه، وباألَ 
ـة اَخل َيـاوِ منها، والزَّ  ل ِيف كلٍّ مَ وعَ  ،اهَ فِ اقِ وَ  ْفِسري بتقريرِ دة ِيف التَّ جِ تَ مْ املُ  )2(وباجلَاملية ِ شَّ ـة ،يةاب ِديَّ   )3( وكـذا ِيف املُؤيَّ

امِ  يَس رِ ْد تَ  ِيلَ بل وَ  ؛تربًعا إجالًسا حافالً  ِ ة الربَّ يَّ الشَّ  .مويّ ا األُ هَ عِ بجامِ  يرِ دِ ْص بِدَمْشق مع التَّ  )4(ةيَّ ان

فرأيُتـُه تأليًفـا لطيًفـا ":  َقـاَل الّسـُيوطِّي ِيف اِإلْتَقـانِ  ،)5("َواقِِع النُُّجومِ مَ  يفَمَواقِع الُعُلوِم "وله كتاُب 
ِ رْ يًفا ذا تَ رِ ظَ  وجمموًعا  . )7(املَْرَتَبةإَِىل َهِذهِ  مل ُيْسَبْق فِيهِ نَّه إ: َوَقاَل ، )6(بريٍ َحتْ وَ  يعٍ وِ نْ تَ وَ  يرٍ رِ قْ ، وتَ يٍب ت

 : خطبتِهِ ِيف  اَجلَالُل  اَل قَ 
افِِعيِّ  اِإلَمامِ عن  رَ هِ تُ اْش قد " ، فيهـا ذكـُر بعـِض َأْنـواِع الَعبَّـاسي نِـاء بَ َفـلَ ُخ  ضِ عْ بَ ة لِ بَ اطَ ُخمَ  هُ نْ عَ  اهللاُ ِيضَ رَ  الشَّ

القـديِم واحلـديِث، وتلـك ِيف  عـةٌ الوِم احلـديِث مجَ عُ ِيف  َف نَّ ملقصدنا االْقتَِباُس، وقد َص ِمنَْها  رءان، حيصلالقُ 

                                                                                                                                          
ك،= ين وصارت َهِذِه اَملْدَرَسة سجنًا ملَّـ أيتام املسلمني، وهلم مؤّدب يعملهم القرآن الكريم، وغري َذلِ ا ويل األمـري َمجـال الـدِّ

ْلَطان امللك النَّاِرصِ َفَرج بن َبْرُقوق، واقتدى به من بعدهإُيوُسف البحاّيس وظيفة   .ستادارية السُّ
لوكَ )2/382(واالعتبار،  املواعظَ : اْنُظْر   .قريزي، كالَمها للم)2/3/748(ملعرفِة دوِل اُمللوك،  ، والسُّ

ْ  ةِ عَ لْ القَ  باِب  بجوارِ  هي َمْدَرَسةٌ  )1( ـِديِث  غريب العرصونية، وشَاميل القيَامزية احلنِفية، وقد َكاَنـْت دارُ  يّ قِ الرشَّ األرشفِيـة داًرا  اْحلَ
ين قايَامز بن عبد  اهللا النجمي واقف القيَامزية، وله هبا َمحام فاشرتى َذلِـك ا ـظَ مُ  ُف ْرشَ األَ  ُك لِـملَ َهلَذا األمري، يَعني صارم الدِّ ر فَّ

ين مُ  ـْيِخ اُملـاحلامَّ  َب رَ ْخ ِديث وأَ َح  ل، وبناها دارَ ادِ ى بن العَ وَس الدِّ  ْت َحـتِ هــ فُ 630هبـا، وِيف العـام  سِ رِّ َد م، وبناه سـكنًا لِلشَّ
ْيُخ َىل مْ أَ اَملْدَرَسة، وَ  مَ  َل عْ ا نَ ِهبَ  َل عَ َج وَ  ،َف وقااألَ  ُف ْرشَ األَ  ُك لِ عليها املَ  َف قَ وَ ، وَ الِح الصَّ  ابنُ   هبا الشَّ  .النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

اِرُس : اْنُظْر   ).1/15(ِيف َتاِريِخ اَملَداِرِس، للنَُّعْيِمّي،  الدَّ
ين ُيوُسف، ومل أقف له َعَىل ترمجة، وال وقفت هلا َعَىل ") : 1/374(َقاَل النعيمي ِيف الدارس،  )2(  ." وقفواقفها األمري َمجال الدِّ

ين مغلطاي اجلَاميل امللقـب بخـرز الـوزير، )2/392(لكن املقريزي املتقدم عليه نسبها ِيف املواعظ واالعتبار،  ، إَِىل َعَالء الدِّ
 .ةِ يَّ وفِ ة، وخانقاه للصُّ يَّ فِ نَ للَح  هـ، وجعلها َمْدَرَسةً 730َوَقاَل بأنه بناها َسنَة 

ّدة ا ِعـَهلـالَقاِهَرة، وَ  سِ ارِ َد لِّ مَ َج أَ  نْ مِ  دُّ عَ تُ ، وَ ةِ يَّ فِ نَ اء اَحل هَ قَ فُ  رَ ابِ كَ ا أَ هَ َهِذِه اَملْدَرَسة كبريًا يسكنُ  َوَكاَن شأنُ : َوَقاَل املقريزيُّ أيًضا 
امِ اف بِ قَ وْ أَ   َل طَّـعَ افهـا، وتَ قَ وْ م أَ هِ رها، وختـريبِ مْ أَ  ةِ َال وُ  َهِذِه اَملْدَرَسة لسوءِ  رُ مْ ى أَ َش َال ة، وقد تَ يَّ الَقاِهَرة وظواهرها وِيف البَِالد الشَّ

 .اب منهارَ اَخل  ِب رْ قُ ، وَ هِ قْ ب إَِىل اسم الفِ َس نْ يُ  نْ ط ِممَّ َال ْخ أَ  هُ نُ كُ ْس الً يَ زِ نْ مَ  ْت ارَ صّوف، وَص والتَّ  سِ رْ الدَّ  ِمنَْها حضورُ 
 .هـ821هـ، وفتحت سنة 819انتهت عامرهتا يف سنة ، داخل باب زويلةهي مدرسٌة أنشأها األمري املؤيد شيخ، ) 3(

 ). 2/272(، وحسَن املحارضة، للسيوطي، )242ص(، البن حجر، َعْن ُقَضاِة ِمْرصَ رفَع اإلرص : انظر 
أنشأهتا ست الشام ابنة نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان أخـت ، العوينة ةِ لَّ َح بمَ : قال ابن كثري و ،بالعقيبةهي مدرسٌة  )4(

 .اكثرها أوقافً أكثرها فقهاء وأدارس وأعظمها وكرب املأوهي من  ،امللك النارص صالح الدين
اِرَس ، و)12/422(البدايَة والنهاية، البن كثري، : انظر   ).1/208(، ِيف َتاِريِخ اَملَداِرِس، للنَُّعْيِميّ  الدَّ

ربـه إبـراهيم قام الباحث السعيد فؤاد عبـد طبعته دار الصحابة للرتاث بطنطا، بتحقيق الدكتور أنور َحمُْمود خطاب، وقد ) 5(
 هذا الكتاب،بتحقيق  التفسري وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بطنطا التابع جلامعة األزهر الرشيف املدرس املساعد بقسم

 .م2005هـ، 1426عام  ةالدكتورا نال به درجةو
 ).1/6(اِإلْتَقاُن ِيف ُعُلوِم الُقْرءاِن، ) 6(
 ).1/8(، املصدر السابق) 7(



 25

 ُمْسنِِديِه، وأهل َفنِِّه، وأنواُع القرءان شاملٌة، وعلوُمُه كاِمَلٌة، فـأردت أن أذكـرِيف هِ دوَن َمْتنِِه، وَسنَدِ ِيف  األنواعُ 
يُف ِمْن َأْنواِع ِعْلِمِه املُنِيِف، وينحُرص  اعلمي ممَّ إَِىل  وصل َماالتصنيف ِيف َهَذا  ِ  : أمورِيف  حواه القرءاُن الرشَّ

ُل ا ، املَكِّ :  اثنا عرش نوًعا ِيف َذلِكالنزول وأوقاته ووقائعه ومواطن :  ألَْمُر األَوَّ ـيُّ ، اَحلَرضِ ـفريُّ ، السَّ ، املَـَدينُّ يُّ
زوِل، أول  ، أسباُب النُّ ، النَّوميُّ ، الِفرايشُّ تائيُّ ، الشِّ ْيفيُّ ، الصَّ ، النَّهاريُّ  .نزل َمانزل آخر  َمااللَّييلُّ

ند،:  األَْمُر الثَّاِين  اذُّ ا:  تُة َأْنواعسَوُهَو  السَّ واةُ ملَُتَواتُِر، اآلَحاُد، الشَّ  ،، قَِراءات النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم، الـرُّ
 .احلفاظُ 

، َختْ َماالَوْقُف، االْبتَِداُء، اإلِ :  ستُة َأْنواعَوُهَو  األداُء،:  األَْمُر الثَّالُِث   .ِفيُف اَهلْمَزةِ، اِإلْدَغامُ َلُة، املَدُّ
 ِ اب ْشبِيهُ :  سبعة أنواعَوُهَو :  األلفاظُ :  عُ األَْمُر الرَّ اَدُف، االْستَِعاَرُة، التَّ ُك، املَُرتَ  .الَغِريُب، املُْعَرُب، املََجاُز، املُْشَرتَ

َقـُة بِاألْحَكـامِ :  األَْمُر اَخلاِمُس  ِه، الَعـامُّ ُعُموِمـَعـَىل  الَعـامُّ الَبـاقِي:  َأْرَبَعـُة َعَرشـ َنْوًعـاَوُهـَو :  املََعـاين املَُتَعلِّ
َصْت فِيِه ال َما، ةنَّ سُّ َخصَّ فِيِه الكَِتاُب ال َمااملَْخُصوُص، الَعامُّ الذي ُأِريَد بِِه اُخلُصوُص،  ـَخصَّ  ةنَّ سُّ

ُل، املَْفُهوُم، املُْطَلُق، املَُقيَُّد، النَّاِسـُخ َواملَنُْسـوُخ، َنـْوٌع ِمـَن ا ، املَُؤوَّ لنَّاِسـِخ الكَِتاَب، املُْجَمُل، املَُبنيَّ
ًة ُمَعيَّنًَة، والَعاِمُل بِِه َواِحٌد ِمَن املَُكلَِّفني َوُهَو َما واملَنُْسوِخ،  .ُعِمَل بِِه ِمَن األَْحَكاِم ُمدَّ

ادُِس   .ْطنَاُب، الَقْرصُ الَفْصُل، الَوْصُل، اِإلَجياُز، اإلِ :  َمخَْسُة َأْنواعٍ َوُهَو  املََعاِينُّ املَُتَعلِّقُة بِاألَْلَفاِظ،:  األَْمُر السَّ

َلِت األَْنَواُع مخسَني، َوِمَن األَْنَواِع  َذلِكوب ُء، الُكنَى، األَْلَقـاُب، َام األَْس :  ال َيْدُخُل َحتَْت اَحلْرصِ  َماَتَكمَّ
 .َحَرصَ ِمَن األَْنَواعِ  َماِهنَاية َهَذا ُت، فَام املُْبهَ 

ـاَل َقـ ،تٍرصـُخم  بكالمٍ ِمنَْها  كل نوعِيف  مَ لَّ كَ ثم تَ  ِت  حتريـرٍ إَِىل  حيتـاُج  نَّـه إ : يّ يوطِ السَّ ، وزوائـد وتـتامَّ
نَُه  "التَّْفِسريُعُلوِم ِيف  التَّْحبِري":  هامَّ كتاًبا س ِيف َذلِك يّ يوطِ ، فصنف السَّ ٍت امَّ همُ  مـن  الُبْلِقينِـيّ َذَكَر َجَالل  َماَضمَّ

 .)1(األنواع، مع زيادة مثلها وأضاَف إليه  فوائد

 .)2(اةِ يَ ر اَحل ري َهنْ ِس فْ ا تَ وله أيًض 
 

                                                
 ).1/7( ُعُلوِم الُقْرءاِن، اِإلْتَقاُن ِيف ) 1(
 هـ 789، َوُهَو بخط املؤلف، وكتبه ِيف َسنَة 91موجود بالسليَامنية باسطنبول ورقمه ) 2(
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 :  اَحلِديُث َوُعُلوِمهِ :  ثانًيا
ين  َجَالُل َصاَر  املَ  ُرضُ  الدِّ اِج ابن املَُلقِّنَكاَن  الَقْلَعةِ الُبَخاِرّي ِيف ِع َام لَِس  َحيْ َ ِحِه لِلرسِّ ، )1(ُيْدِمُن ُمَطاَلَعة َرشْ

َالع َواة، و َصِحيِح اَجلاِمِع الِيف  ْن ُأْهبِمَ مَ  ءِ َام َأْس  َمْعِرَفةِ َعَىل  َوُحيِبُّ االطِّ  َل فحصَّ  َصِحيحالِيف  جرى ذكره َماِمَن الرُّ
 .)2(جعةن املطالعة واملراَماشيًئا كثًريا بإد َذلِكمن 

َبَيان َمـا َوَقـَع فِيـِه ِمـَن املُـْبَهَامت، وكتـاب :  منها ،نفيساٌت  َفَكاَن له َعَىل َصِحيِح الُبَخاِرّي تعليقاٌت 
امِيف ْفَهاُم ملَا اإل" َله مـن ْص يه فَ فِ  رَ كَ ، ذَ )3("الُبَخاِرّي من اِإلْهبَ ًال خيتص بَام استفاَده من ُمَطاَلَعتِِه زائًدا َعَىل َما َحصَّ

وِح، َفَكاَن شيًئا كثًريا، وله أيًضا ِيف الكتِب املَُصنََّفِة  ُ ـة"املُْبَهَامِت َوالرشُّ ِ "اَخلَصائُِص النََّبِويَّ اِإلْبِريـُز ":  ناوَ نْـعُ ، ب
ة  ْوَضةِ ِيف إِْبراِز َخَصائِِص املُْصَطَفى التي ِيف اَخلالُِص َعْن الِفضَّ  .)4("الرَّ

ِرْكِيلُّ كَِتاَب ُمنَاَسَبات َأْبَواب َتَراجم الُبَخاِريّ  ، َوُهَو لوالده، وسـيأيت التنبيـه َعـَىل )5(وقد َنَسَب له الزِّ
 .ِقيقَذلِك، وتفصيله، ِيف موضعه من التَّْح 

ُف َعَىل َما َفاَتُه ِمَن االْشتَِغاِل ِيف اَحلِديِث، ويرغُب ِيف االزديادِ ِمنُْه َحتَّـى ":  قال ابُن َحَجر َوَكاَن َيَتَأسَّ
ِه   َأنَّه َكَتَب  َمِة َفْتِح الَباِرّي، َوَقاَبَلُه َمِعَي بِِقَراءتِِه إلِ بَِخطِّ  .)6("ْعَجابِِه بِهِ َفْصًال َيَتَعلَُّق بِاملَُعلَِّق من ُمَقدِّ

ًة ُمْفِرَطةً ":  ِيف ُمْعَجِمه وَنْحَوه َقْوله  وحيبُّ  ،ِمنَْها عَ يَّ َعَىل َما َض  ويأسُف  ،َوَكاَن ُحيِبُّ ُفنُوَن اَحلِديِث َحمَبَّ
ِح الُبَخـاِرّي، وغـري َذلِـك مـن نِّ عَ  وكتَب  ،ه كثًرياوقد الزمتُ  ،فيها أن يشتغَل  َمـِة َرشْ الفوائـد ي كثًريا من ُمَقدِّ
 . )7("احلديثية

                                                
ـ فهـذه ُنَبـٌذ ":  )2/9(، اسمه كتاب التوضيح لرشح اجلامع الصحيح، قال يف أولـه) 1( ـ ، وجـواهرُ ةٌ مهمَّ ، أرجـو نفعهـا ةٌ مجَّ

، ثـم ذكـر "... صحيح اإلمام أمري املؤمنني أيب عبد اهللا حممد بن إسـامعيل البخـاري،وذخرها، وجزيل ثواهبا وأجرها، عىل
 ).2/10(مقصود كالمه من هذا الرشح، وأنه يف عرشة أقسام، فانظرها 

ًقا يف ستٍة وعرشين جملًدا  .وقد خرج حمقَّ
 ).4/106(الضوَء الالمَع، للسخاوي، : انظر  )2(
ـٍة ِمـَن اُملحققـني، حيتوي َعَىل َبَياِن األسَام  )3( ء اُملْبَهَمة الواردة ِيف َصـِحيح الُبَخـاِرّي، طبعتـه دار النـوادر، بتحقيـق جلنـٍة ُخمَْتصَّ

ين طالب  .بإرشاف نور الدِّ
 .ق53، عدد أوراقه املكتبة العامة، الرياضخمطوط ِيف ُهَو ) 4(

 ).187ص(دين املنجد، معجم ما ألف عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، لصالح ال: انظر       
 ).3/320(، للزركيل، األعالمُ ) 5(
 ).111ص(، البن حجر، َعْن ُقَضاِة ِمْرصَ رفُع اإلرص ) 6(
 ).3/155(املؤسس، ِالْبن َحَجر،  املعجمَ : اْنُظْر ) 7(
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َهاب بن حجي مـن شـيوخ َذلِـك  َج له ابُن َحَجر َعْن شيوِخِه بِاِإلَجاَزةِ الذين اْسَتَجاَزُهم َلُه الشِّ وَخرَّ
الوقت، فهرستا للكتِب املشهورةِ ِيف كراسة إجابة لسؤاله ِيف َذلِك، َفَكاَن حيدث ِمنَْها عنهم وافتتحه املخرج بـ 

ـِة، سيدنا وموالنا اإلِ " ، منجـع األُمَّ َمة َتاج الُفَقَهاِء، ُعْمَدة الُعَلَامِء، َأْوَحد األَْعَالِم، مفخر أهل الَعْرصِ َمام الَعالَّ
ةِ   .)1("ُقْدَرة األَئِمَّ

 .)2(وغري َذلِك ،اتيَّ ارِ َش عُ  عنيِ بَ رْ أَ  ،)هـ862(، انوَ ْض يم رِ عَ َأُبو النُّ  له اَحلافِظُ  َج رَّ َخ وَ 

ِ  اهُ وَ ا رَ وممَّ  بَّانَال َس لْ َس مُ  هِ ادِ نَ ْس إِ ب  .)4(، رواه عنه السيوطي)3(ت َأِيب اَحلَسن اللَّ

يَّ  ين ابن خطيب النَّاِرصِ افِِعيّ  يّ بِ لَ احلَ  ةِ قال الَقاِيض َعَالء الدِّ  َجـَالُل   الُقَضـاةِ اِيض ا َقـنَ ُخ يْ ين َشـَد َش نْ أَ :  الشَّ
ينِ  ْمحَنِ  َعبُْد  لِ ْض َأُبو الفَ  الدِّ ينِ  اِج ِرسَ  سالمِ اإلِ  يِْخ ا َش نَ خِ يْ ابن َش  ،الرَّ ـافِِعّي لنفِسـ رَ َمـص عُ فْ َأِيب َح  الدِّ  هِ البُْلِقينِـّي الشَّ

 :  )5(ائنيكَّ البَ  َمجادى اآلخرة َسنَة سبعة عرش وثَامنَامئة ِيف أسَامءِ  ينَ ْرشِ عِ  َس ادِ اء َس عَ بِ رْ األَ  مَ وْ ب يَ لِ َح بِ 
 ِ ــأَ  نَّ أال إ ــ َل ْه ــ ْريِ اَخل ــذِ  ريِ اَخل بِ   مْ هُ رُ ْك

 

ِ  ِح يْ فَ كَ  وُح فُ يَ     رُ َطـعْ ُهـَو أَ  ْل َبـ ِك ْسـامل
 

  مهِ اقِ رَ ُفـ نْ ا ِمـوْ َكـبَ  ْد قَ  مٌ وْ قَ  اكَ ذَ  نْ مِ فَ 
 

ــ  ــرَ  شِ يْ َجل ــوَ  اهللاِ ولِ ُس ــ ْريُ اَخل   رُ كَ ْذ ُي
 

  ةو بـن عتَمـرُ مْ عَ َامن وَ لْ َس  بنُ  رُ ْخ فَص 
 

ــلَ وعُ   ــزَ  ةُ يَّ ــد فَ ْي ــلُ ْض ــنْ يُ  َس يْ هم َل   رُ َك
 

ـــُد  ـــَذلِك َعْب ـــاهللاِ نَ  ك ـــعْ مَ  ُل ْج   لِق
 

  رُ كَ ْشـيُ  لِ ْضـ الفَ املِ ري َسـمَ عُ  كذا ابنُ  
 

ـــ ـــو َل ـــذا َأُب ـــازن يَ َىل يْ ك ـــتَ نْ  ملَ   يِم
 

  رُ طَ ْسـيهم يُ فِـ ريِ اَخل م بِـهُ مَّ وعربًا َضـ 
 

 
 
 

                                                
ْوءُ ) 1( َخاِوّي،  الضَّ ِمع، لِلسَّ  ).4/107(الالَّ
ْوءُ ) 2( َخاِوّي،  الضَّ ِمع، لِلسَّ  ).4/107(الالَّ
ينوري، سمع احلديث ببغداد وواسط وبالد خراسان، وسمع اليشء الكثري، وحـدث ) 3( هو عيل بن حممد بن نرص اللبان، الدِّ

 .هـ468تويف سنة . به
 ). 22/94(، والوايف بالوفيات، للصفدي، )1/415(ملعرفة رواة السنن واملسانيد، الْبِن نقطة،  التقييد :اْنُظْر    
 ).2/657(الفهارس، للكتاين،  فهرَس : اْنُظْر ) 4(
اِيف، للمقريزي،  اَملنَْهَل : انظر ) 5(  .)202، 7/201(الصَّ

  وكـانوا ،امحلنـا:  فقـالوا ،تبـوك إىل خيـرج أن يريد وهو ،سلم و عليه اهللا صىل اهللا رسول إىل جاؤوا الذينهم : والبكاؤون       
ِهمْ  اْألَْنَصارِ  ِمنَ  َنَفرٍ  َسْبَعةُ  ، ْبنُ  َساِملُ  َعْوٍف  ْبنِ  َعْمِرو َبنِي ِمنْ  َوَغْريِ  الّرْمحَنِ  َعْبُد  َلْيَىل  َوَأُبو ،َحاِرَثةَ  َبنِي َأُخو َزْيٍد، ْبنُ  َوُعْلَبةُ  ُعَمْريٍ

َغّفـلِ  ْبـنُ  اهللاِّ َوَعْبـُد  ،َسلَِمةَ  َبنِي َأُخو النّّجارِ  ْبنِ  َماِزنِ  َبنِي َأُخو َكْعٍب  ْبنُ   اهللاِّ َعْبـُد  ُهـوَ  َبـْل  َيُقـوُل  النّـاسِ  َوَبْعـُض  - اْملُـَزِينّ  اْملُ
 ."َعَلْيهِ  َأْمحُِلُكمْ  َما َأِجُد  َال " َفَقاَل  َحاَجةٍ  َأْهَل  َوَكاُنوا َوَسّلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُّ َصّىل  اهللاِّ َرُسوَل  َفاْسَتْحَمُلوا. اْلَفَزاِريّ 

 ).   4/297(الروض األنف، للسهييل،  : اْنُظرْ     
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 :الِفْقه َوُأُصوُله:  ثالًثا
ِ  ْت هَ تَ انْ ، وَ هِ دِ الِ وَ  اةِ فَ وَ  َد عْ وًصا بَ ُص ُخ  هُ رُ كْ ذِ  ارَ طَ وَ  هُ مُ اْس  ْشَتَهرَ قد ا ن أذن ى، َوُهـَو ممـَّوَ ْتـالفَ  سـةُ ليه رياإ

 . هِ طِّ َخ  َت وه َحتْ بُ أَ  َب تَ ه، ُثمَّ كَ والدِ   قبل كتابةِ يًام دِ قَ  يسِ رِ ْد والتَّ  البن حجر رمحه اهللا باإلفتاءِ 
ه َبـتَ يـه َمـا كَ لَ عَ  أُ رَ ْقـًظا، ُثمَّ يَ فْ حِ  يسِ رِ ْد التَّ  سِ لِ ا ِيف َجمْ هَ دُ ْرسُ يَ وَ  ةَ والتَّْفِسرييَّ  ةَ يَّ هِ قْ ه الفِ روَس دُ  رُ رِّ َوَكاَن ُحيَ 

ِ وَ ؛ وله َض يُد جِ يُ عليه فَ  مُ لَّ كَ تَ يَ فَ  ِ اْش  لُّ ُج وَ  ،ةً ومَ ظُ نْ ِيف الِفْقِه مَ  طُ اب ِ غَ ت فيَام  هَ يْ لَ عَ  َذلِك َفَكاَن يزيُد  عْ مَ ؛ وَ هِ دِ الِ وَ  مِ َال كَ اله ب
ِ  ُق لَّ عَ تَ يَ   .)1(تيفْ تَ ْس مُ وَ  مٍ اكِ ُحمَ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  دُ رِ َما يَ  ةِ رَ ثْ كَ لِ  اِت عَ اقِ ِيف الوَ  يِج رِ ْخ التَّ ب

 .)2("ةً يَح لِ تابًة مَ ى كِ اوَ تَ َعَىل الفَ  ُب كتُ يَ  انَ كَ ":  ةبَ هْ  ُش اِيض قَ  ابنُ  اَل قَ 
د بن َأْمحَد بن ُعْثَامن بـن عمـر التونيسـ املَـالكي نزيـل احلـرمني، املعـروف  َل وأرَس  َأُبو َعْبد اهللاِ، ُحمَمَّ

ِ  ةِ يَّ وِ بَ النَّ  من املدينةِ  )3(بالوانُّوِغي ِ يلَ ِض َعَىل فَ  تُدلُّ  ،ومِ لُ العُ  منَ  ونٍ نُ ة يف فُ لَ ئِ األْس :  عنواهنا ينَ ْرشِ عِ  ةٍ لَ ئِ ْس أَ ب  َب ُتـكْ يَ لِ  هِ ت
 .)4(الُبْلِقينِيّ  ا اَجلَالُل هَ نْ عَ  اَب َج أَ فَ  ْرصَ مِ  َامءُ لَ َام عُ هِ يْ لَ عَ 

ِ َخ ْس َعَىل نُ  اشٍ وَ َح يف الِفْقِه وممَا كتبه  ِ بَ لَ طَ  ُض عْ ا بَ هَ دَ رَّ َج  )5(ةِ َض وْ الرَّ  نَ مِ  هِ ت لـه  عَ ُمجِـوَ  ،مٍ ْخ َضـ دٍ لَّـِيف ُجمَ  هِ ت
 .)6(ينِ َد لَّ ِيف ُجمَ  وهُ ُخ ا أَ هَ دَ رَ فْ أَ :  ِيلّ كْ رِ ى أيًضا، َوَقاَل الزِّ اوَ تَ فَ 

ِ وِ زْ للقَ  ريِ غِ اوي الصَّ اَحل َعَىل  ٌت كَ نُ :  وله أيًضا افِِعيّ  وعِ رُ فُ ِيف  يّ ين املنهـاج َعـَىل  نكًتا َل مِ ، وعَ )7(الِفْقِه الشَّ
 .)8(اجلراحإَِىل  فيها َل َص ل، وَ مَ كْ للنووي، لكنها مل تُ 

 .)9(لِ َد اَجل وَ  ولِ ُص األُ  ِي مَ لْ عِ ِيف  لمَ ل واألَ ؤى السُّ هَ تَ نْ مُ  َرصِ تَ ُخمْ  مُ ظْ نَ :  هِ قْ الفِ  صولِ أُ ِيف  وله
َهاَدة بِاالْستَِفاَض كِن التي تُ َماَضَبَطُه بِالنَّْظِم األَ  اوممَ   )10(:ة َقْولهْسَمُع فِيَها الشَّ

                                                
َخاِوّي،  ْوءَ الضَّ :  اْنُظرْ ) 1( ِمع، لِلسَّ  ).4/106(الالَّ
افِِعّية،  )2(  ).4/89(َطَبَقات الشَّ
َته )3( غويني والنَُّحـاة، وبغيِة الوعاة )173ص(حلِظ األحلاظ، البن فهد، :  يف اْنُظْر َتْرَمجَ ، )1/31(للّسـُيوطِّي،  ،ِيف َطَبَقات اللُّ

َخاِوّي،  ِمع، لِلسَّ ْوِء الالَّ  ).7/3(والضَّ
َخاِوّي، : اْنُظْر  )4( ِمع، لِلسَّ ْوَء الالَّ  ).1/92(، وكشَف الظنون، حلاجي خليفة، )7/3(الضَّ
 ).183 ص(حلَظ األحلاظ، البن فهد، : انظر ) 5(
 ).3/320(، للزركيل، األعالمُ ) 6(
 ).4/113(الضوُء الالمع، للسخاوي، ) 7(
افِِعّية، البِن  َطَبَقاِت : اْنُظْر ) 8(  ).4/89(، َبةَقاِيض ُشهْ الشَّ
 ).2/103(، ومعجَم املؤلفني، لعمر رضا كحالة، )4/113(الضوَء الالمع، للسخاوي، : انظر  )9(
ْوءَ : اْنُظْر ) 10( َخاِوّي،  الضَّ ِمع، لِلسَّ  ).4/107(الالَّ

ـــرَ  ـــُد ذِْك ـــَامَع ُيِفي   شـــهادةٍ  إن السَّ
 

ـــ بطِ ِيف عـــدو نظمـــت لَضـــ    رٍ رَّ ُحمَ
 

ــنَ  ــوَ وَ  ٌب َس ــاُح والنِّ  ٌف ْق ــومَ  ك   ٌت يِّ
 

ـــــ ءَ َال  وَ َىل وْ وعتاقـــــة املَـــــ    رٍ رَّ ُحمَ
 

ـــاألَ  ُب ُرشْ وَ  حتـــريمٍ  اعُ َضـــرَ وَ    ســابعٍ  عــزُل الَقــاِيض وَ  وواليــةُ    رِ ْهنُ
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 : الَعِقيَدُة َوالَوْعظُ :  رابًعا

 .)1(ائرغَ الصَّ ر وَ ائِ بَ الكَ  ةِ فَ رِ عْ مَ ِيف  له رسالةٌ 
 .ظِ عْ الوَ ِيف  اٌب تَ وكِ  ،ظِ عْ س الوَ الِ َجمَ :  ظِ عْ الوَ ِيف و

 
 

 : ةُ غَ اللُّ :  خامًسا
ِ  هُ َح ارَ طَ َأنَّه  رَج َح  ابنُ  رَ ذكَ  ِ  هُ َح ارَ وطَ  ،ورِ ثُ نْ املَ وَ  ومِ ظُ نْ املَ  نَ ة مِ لَ ئِ ْس أَ ب ِ كَ  اءَ يَ ْش أَ ب  رِ ادِ وَ النـَِّيف  اَهـدَ رَ وْ أَ  ْد َقـ ريةٍ ث

 .)2(ةوعَ مُ ْس املَ 

ـاه،َتْركِـَعـَىل  وقفُت عليه من مطارَحتِِه إياه، ُمَطاَرَحة ِعَتاب ِمن ابِن َحَجر َلهُ  امَّ َفمِ  َوُهـَو  ِه ِعَياَدتـه إِيَّ
 :  )3(ابُن َحَجرَفَقاَل ئة، َام نَام َعْرش َوثَ  ِيف َسنَة َذَكرَ  َام كَ َوُهَو  ضعيف،

ــو  ــا َرضَّ َل ــايض الُقَضــاة َم ــل لق   َفَتـًى ِجْسـُمُه ضـنى جمـذوذُ  ُعـْدتَّ    ُق
ـــوٌق  ـــاِم ُحُق ـــْيُكم ُدوَن األََن ـــُذ    يل َعَل ـــِدي َلذي ـــُرُهّن عنْ ـــبعٌة ذِْك   س

ـــبٌّ  ـــابٌِع ُحمِ ـــاِحٌب َت ـــيٌب  َص ــــــُذ    َنس ــــــاِوٌر تِْلِمي ــــــِديٌّ ُجمَ   َبَل
ـــ ــَذْنٍب َفبِالَّ ــُرُكم لِ ــْن َهْج   ـــلِه َتَعــاَىل ِمــن َزلَّتــي َأْســَتعيُذ    إْن َيُك

                                                
ْوءَ  )1( َخاِويّ  الضَّ ِمع، لِلسَّ  ).4/103(، الالَّ
س،  اَملْجَمعُ ) 2(  ).3/155(اُملَؤسِّ
َخاِوّي،  اجلواهرَ : اْنُظْر ) 3(  ).2/789(والدرر، لِلسَّ

  

ــوَ  ــالتَّ وَ  ُح رْ اَجل ــللمَ  يُل دِ ْع   ِيف  ومِ ُد ْع
 

ـ نِ مَ زَ     ِيف األَْشـُهر هِ ل بِـُقـوَ  يدِ هِ الشَّ
 

  الـوَ  دقاُت الصَّ وَ  وجاِت الزَّ  رُ َرضُّ تَ وَ 
 

  ِ ـــــاءُ إ ـــــ يص ـــــظْ ا ِيف األَ َذ َك   رِ ُه
 

  الـذي شـُد الرُّ وَ  مُ ُال ْسـواإلِ  رُ فْ والكُ 
 

ــــ  ــــ وَ ُه ــــ ةٌ رَّ َع   رِ تصــــوّ املُ  غِ الِ للَب
 

ِ  ُل ْمـــاَحل وَ  ةٌ دَ َال وِ وَ    اَذ ا َكـــاعَ َشـــ نْ إ
 

ـــُحرِّ   ـــ ولِ ُهـــْج املَ  ةُ يَّ ِ  َس يْ َل ـــنْ مُ ب   رِ َك
 

ـــوقَ  ـــَل قِ  ةٌ امَ َس ـــ ي ـــاملُ   ادهاهَ راد َش
 

ــ  ــ ِب رْ للُق ــاِعــوَ  نْ ِم   ِربِ ْخــم املُ َال ي َك
 

ـــم مُ  ـــه خالفه ـــك في ـــتَ واملل   ررِّ َق
 

ــ  ــوازُ  َب ُنِس ــالمِ  اجل ــكْ األَ  إَِىل ك   رِ َث
 

ــوَ  ــمْ اُجل  ُح جَّ رَ ُم ــ نْ أَ  ورِ ُه ــ دَّ ال ُب   نَ ِم
 

ــه وال     تســتظهرحــور الفــه فقــل ب
 

  مٌ َهـرْ ِيف أحكام َما فيـه دِ  ُب ْص والغَ 
 

  رِ َظـــنْ يـــه املَ رِ كَ  هِ ْجـــِيف وَ  نُ يْ والـــدَّ  
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 : َفَأَجاَبهُ 
َة ُحبِّـي   َقادٌِح ُمْضـعٌف ولـيس ُشـُذوذُ    َلْيَس ِيف ُصْحَبتِي َوِصحَّ

ــيلِّ َأِخيــذ   ْن الـِودِّ َدْهـِري َأَنا َال َأْنَثنِـي َعـ ــه َوُك ــَف إمكاُن   َكْي
ــُذ    َخاطِِري ِعنْـَدُكم َكـَذلِك َبـاِيل  ــَىل ُســْقِمُكم َفَقْلبِــي َحني   َوَع
ــا ــُوَك َعنَْه ــَوٌة َفَعْف ــي َهْف نـِــي بـِــالوال   َغْيَبتِ   فِيـــَك َأُعـــوذُ  ءِ إِنَّ

  
 : َكالُمُهم عنهَلَامِء َعليه، وَ َثنَاُء العُ :  املَطَْلُب اَخلاِمس

ينِ  مُ لَ أخوه عَ  اَل قَ  ـوِ ْح ا نَ ذكي   اَمامً إَكاَن :  ترمجته لهِيف  الدِّ ـفَ ا مُ ولي  ُصـا أُ ي  ً ا حافًظـا فصـيًحا بليًغـا، رسِّ
 يَح لِـ، مَ ورِ َصـالتَّ  َد يِّـ، َج هنِ الـذِّ  ُمْسـَتِقيمهبه، ْذ مَ  وعِ رُ ا لفُ ِرضً ْح تَ ْس ، مُ هِ قِ ودقائِ الِفْقِه ارًفا ب، عَ ِت وْ الصَّ  يَّ جهورِ 

 .)1(ةِ اَرضَ َح املُ  وَ لْ نًا عفيًفا، ُح يِّ دَ  ًام ، سليلِ كْ الشَّ 
ِ َس عفيًفا نزًها، َح  هِ يْ لَ  عَ اَىل عَ تَ  اهللاِ ةُ ْمحَ رَ  انَ كَ ":  دهْ فَ  ابنُ  َوَقاَل  ـُحمِ  الـودِّ وَ  ْرشِ َن الب ِيف  هًراَمـا ،العلـمِيف  اب 

 .)2("يِث دِ اَحل  ِب تُ كُ ِيف  ةِ عَ الَ طَ املُ  كثريَ الِفْقِه 
إذا طـرق َأنَّه َكاَن  حتصيل الفائدة منه، بحيثَعَىل  رأيت أحًدا ممن لقيته أحرص َما":  قال ابن حجر

ى  سمعه يشء مل يكن يعرفه ال يقر وال هيدأ وال ينام االشتغال، َعَىل  مكبٌّ َهَذا مع َوُهَو  يقف عليه وحيفظه،َحتَّ
 ."العلم حق املحبةِيف  حمبٌّ 

 .)3("يسريةٍ  مدةٍ ِيف  رَ هَ ة فمَ اَحلافِظرسعة الفهم، وجودة ِيف  عجائب الدنياكان من ":  مرة َوَقاَل 

ين َوَقاَل  ين بنا اَحلافِظ َشْمس الدِّ َمْشقي  َناِرص الدِّ َكـاَن :  احلفـاظِيف  التبيان رشح ألفيته هكتابِيف الدِّ
يلقيه  َام دروسه ويناقشه فيِيف  أباهاالجتهاد واحلفظ وعلوم اإلسناد رأيته يناظر ِيف  عني أعيان األمة خلف والده

 .)4(ءَام من نفسه، مع لزوم حرمة اآلباء، وحفظ مراتب العل

اِإلَمام األوحد، قايض الُقَضاة، َشْيخ اإلسالم، حدثنا عن أبيه، وعن غريه من األئمة، ":  أيًضاَوَقاَل 
ِ ه ِيف االْج َد الِ وَ  َف لَ ، َخ ةِ مَّ األُ  يانِ عْ أَ  ْنيَ َوَكاَن عَ  ه ُش ه ويناقِ اه ِيف دروِس بَ أَ  رُ اظِ نَ يُ  هُ ، رأيتُ ادِ نَ ْس اإلِ  لومِ وعُ  واحلفظِ  ،ادِ هَ ت

                                                
 ).322ص(روي، ألدناملفرسين، ل َطَبَقاُت ) 1(
 ).183ص(حلُظ األحلاظ، ) 2(
 .)4/106(، والضوُء الالمُع، للسخاوي، )7/440(إِْنَباُء الُغمر،  )3(
 ).2/332(التِّْبَياُن لبديعة البيان،  )4(
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ِ لَامءِ العُ  اتِب رَ مَ  ظِ فْ حِ ، وَ اآلباءِ  ةِ مَ رْ ُح  ومِ زُ لُ  عَ ، مَ هِ يِس فِ نَ  نْ مِ  يهِ قِ لْ فيَام يُ   عَ قَ م بَام وَ َال عْ اإلِ " اَب تَ له كِ  ُت فْ لَّ ه أَ ، وبإشارت
ِ هَ الذَّ  بهِ تَ ْش ِيف مُ   .)1(""امهَ وْ األَ  نَ مِ  يِّ ب

ـ اَمامً إ اهللاُ هُ ِمحَ رَ  انَ كَ ":  يّ دِ رْ ي بَ رِ غْ تَ  ابنُ  َوَقاَل  ـا، أصـولي  بارًعا، مفننًا، فقيًها، نحوي  ا، عارًفـا ا، مفّرسً
القصـور، حافًظـا، فصـيًحا، بليًغـا،  َد هن، جيِّـالـذِّ  ُمْسَتِقيممذهبه،  ا، مستحًرضا لفروعِ الِفْقِه ودقائقه، ذكي  ب

ِ َرشَّ ض مُ يَ بْ ب، أَ رَ قْ أَ  ولِ ، للطُّ لِ كْ الشَّ  يَح لِ ، مَ وِت جهوري الصَّ  ـ رُ وَّ نَـا، مُ هَ رُ وَّ َد ة مُ يَ ْح ري اللِّ غِ ة، َص رَ مْ ُح ًبا ب ة بَ يْ الشَّ
 .)2("وءالسُّ  اةَ َض ي به قُ مَ رْ يُ  َام دينًا، عفيًفا ع ًام مجيًال، وسي

َل بَِكِريمتي، وَما َنَشْأُت إال ِعنَْده، وَقـرأُت  وأنا َأْعَرُف بُِأموِره من غِريي فإِنَّه َكانَ ":  َوَقاَل أيًضا َتَأهَّ
ه إَِىل منزه يأُخُذِين ُصْحَبَته إَِىل َحْيُث َساَر، فإذا  َأَقْمنَا باملكـاِن عليه َغالَِب الُقرآِن الَكِريِم، َوُهَو َأنَّه ملَا َكاَن َيَتَوجَّ

: وظِك، َفَأْقَرُأ َعَلْيه َما َشاَء اهللاُ َأْن َأْقَرَأه، ُثمَّ يقوُل يل بعد الَفَراغاْقَرْأ املَاِيض ِمْن َحمْفُ :  املذكور يطلبني ويقول يل
 ."الذي َفاَتَك الَيْوَم ِمَن الكَِتاِب َأْخْذُته ِمن َدْرِس املَاِيض 

 ة، َرقيـَق وك، ُحْلـَو املَُحـاَرضَ ًام عند السالطِني واملُلُ ظَّ عَ َوَكاَن رمحه اهللا مهاًبا، َجليًال، مُ ":  وقال أيًضا
يعَ  ْمَعِة، َوَكاَن عنده بادرٌة وحدُة ِمَزاج إال أهنا َكاَنْت تزوُل بِرسعٍة، ويأيت بعد َذلِك من حماسـنه  الْقْلِب، َرسِ الدَّ

 .)3("َمَعُه كل يشء ىَس نْ َما يُ 

ُلوِك له وُأُصولِِه وباَحلِديِث والتَّْفِسـري مل خيلْف بعَده مثله ِيف َكْثَرةِ ِعْلِمِه بالِفْقِه ":  قال املَْقِريِزّي ِيف السُّ
وَرةِ وَفَصاَحِة الِعَباَرة؛ وباجلملة ف َزاَهِة عامَّ ترمي به ُقَضاة السوء، وَمجاِل الصُّ ِة َوالنَّ ِة َمَع الِعفَّ لقـد َكـاَن والَعَربِيَّ

ُل به الَوْقِت   . )4("ممن ُيَتَجمَّ

َررِ  فِظة، وقد اشُتهر اسمه وطار ذكره بعد موت أبيه وانتهت إليـه ا َقِويَّ اَحلاَكاَن ذكي  ":  َوَقاَل ِيف الدُّ
ة ِيف قَ اوَ تَ َعَىل الفَ  الكثريةِ  الكتابةِ  ورسعةِ  رياسة الفتوى ومل ُخيَلَّف بعده مثله ِيف االستحضارِ   .)5("هائِ َض ى، والِعفَّ

                                                
 ).2/332(التِّْبَياُن لبديعة البيان،  )1(
اِيف، ) 2(  ).7/199(اَملنَْهُل الصَّ
اِيف، ) 3(  ).7/200(اَملنَْهُل الصَّ
ُلوُك ملَِْعِرَفة ُدَوِل اُملُلوك،  )4(  ).3/3/1082(السُّ
 ).2/243(العقود الفريدة،  دررُ ) 5(
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ِ  االشتغالِ ِيف  أَ َش نَ :  يةالنَّاِرصِ  يِب طِ بن َخ  َعَالءُ ال َوَقاَل  َحتَّـى  وأخذ عن والده، ودأب وحصل، مِ لْ العِ ب
  )1(قدم صحبة اب ملَ لَ َح  ودرس بجامعِ  اصار فقيًها عاملَ 

خاِويّ  َكاِء، َقِويَّ اَحلافِظة َكانَ ":  قال السَّ   .)2("مفرَط الذَّ

ا ُمفًرسا مفننًا حافًظا فصيًحا بليًغـا، َجُهـورِ ا َنْحوي  َكاَن إَماًما ذكي  ":  َوَقاَل أيًضا ـوِت ا ُأُصولِي  ّي الصَّ
ِر، َملِيَح الشكالة، أبي ْهِن، َجيَِّد التََّصوُّ ا لُفُروِع َمْذَهبه، ُمْسَتِقيم الذِّ مرشـًبا  اًض َعاِرًفا بالِفْقِه ودقائقه، ُمْسَتْحِرضً

 ًام ظـالشيبة مجيًال وسيًام دينًا عفيًفا مهاًبـا جلـيًال، مع حية مستديرها، منورَ اللِّ  صغريَ  ،أقرب الطولِ بحمرة إَِىل 
اِحلني ونحوهم، كثَري اخلضوعِ  مَعِة، زائَد االعتقادِ ِيف الصَّ يَع الدَّ ةِ، َرقِيَق الَقْلِب، َرسِ  عند امللوك، ُحْلَو املَُحاَرضَ

 .)3("هلم
ـَعاَدات الُقَضاةأنشد قايض  َما َذلِك نْ ، مِ عراءِ والشُّ  ءِ َام من العل عةٌ اومدحه مجَ  ين َأُبـو السَّ  َجـَالل الـدِّ

د ة اِيض قَ  )4(بن ظهرية ُحمَمَّ ُِ ، وعَ َمكَّ ةب هِ ِس فْ نَ لِ  هِ ظِ فْ لَ  نْ ا، مِ هَ امل  :)5(ئةَام نَام اثنتني ومخسني وث َسنَةة، فَ َرشَّ املُ  َمكَّ
ـمِ  َل هْ ا أَ م يَ كُ هنيًئا لَ    مُكـ لَ َال قد َجـ ةٍ هَ بْ ُش  نْ مِ  مْ كَ فَ  يزٌ زِ عَ    مْ لُكـَال َج  ْرصَ

  مُكـلُ َال َج  لَّ َجـ بِّ اُحلـ رطِ فَ لِ  ُت لْ لقُ    لــهَال َج  لَّ َجــ اء اهللاَِقــولــوال اتِّ 
  

اِدس  : وَفاُته:  املَطَْلُب السَّ
ين َجَالُل  عادَ   ليلـة ِيف  ضِ رَ املَـ يُد دِ َشـَوُهـَو  ، فـدخلهاإَِىل الَقاِهَرة ةٍ فَّ َحمَ ِيف  يًضارِ ططر مَ  ريِ مِ األَ  عَ مَ  الدِّ

ِ رْ األَ  َ وُ أن تُ إَِىل  يًضارِ مَ  فاستمرَّ ئة، َام نَام أربع وعرشين وث َسنَة نْ ال مِ وَّ الث َش عاء ثَ ب ليلـة اخلمـيس بعـد عشـاء  يفِّ
قيـل  َام ال، فـيوَّ َشـ نْ ِمـ اِرشِ الَعـِيف  يـلقِ ة، وَ ورَ كُ ْذ املَـ نَةِ سَّ ال نَ ور مِ كُ ْذ ال املَ وَّ اآلخرة بساعة احلادي عرش من َش 

ِ  : ، وقيلامً ومُ ْس مَ  َ ُثمَّ  )6(ولنجالقُ  ةِ لَّ عِ ب  . َسنَةعن إحدى وستني ، عالرصَّ

                                                
 ).111ص(، البن حجر، َعْن ُقَضاِة ِمْرصَ رفَع إلرص : انظر ) 1(
ْوءُ ) 2( َخ  الضَّ ِمع، لِلسَّ  ).4/113(اِوّي، الالَّ
 ).4/111(، املصدر السابق) 3(
َته يف ) 4(  ). 9/214(الضوِء الالمع، : اْنُظْر َتْرَمجَ
اِيف، البن تغري بردي، ) 5(  ).7/201(اَملنَْهُل الصَّ
ٌ  ِمَعِويٌّ  َمَرٌض هو ) 6( ْفلِ  ُخروُج  معه َيْعُرسُ  ُمْؤِمل يِح  الثُّ  الغـالظ األمعـاء يف فيـه السـبب كان ملا سما هو باحلقيقه والقولنج، والرِّ

 .الشحم عليها كثر ما ولربدها ،وكثافتها لربدها فيها يكثر وجع وهو ،يليها فام قولون
 ).259ص(، والقاموس املحيط، للزبيدي، )6/1935(القانون يف الطب، البن سينا، : انظر 
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ِ  دِ  عليه من الغَ ىلَّ َص  ينوالده بحارة هباء  إَِىل َمْدَرَسة أعيَد ُثمَّ  ،)1(يّ مِ اكِ اَحل  عِ امِ اَجل ب جتـاه داره ودفـن  الدِّ
 .)2(عند أبيه وأخيه هبا

ينِ  َجَالُل وخلَّف  يناج م تَ هُ نْ ، مِ مِ لْ العِ  ِب لَ طَ ِيف  هِ جِ َهنْ َعَىل  واارُ َس  اءِ نَ بْ األَ  عدًدا منَ  الدِّ دُحمَ  الدِّ  ّىف وَ َتـاملُ  مَّ
س ك،رِ كَ ْس العَ  َقَضاءَ  ِيلَ ، والذي وَ 855 َسنَة َعـَىل  عفيًفا صاًحلا، حريًصـاَوَكاَن ، الَقاِهَرةمدارس َذلِك ِيف ودرَّ

 . اف التي يتوىل نظرهاقَ وْ األَ  ِح الِ َص مَ 

 : الُبْلِقينِيّ  اَجلَالل ِت وْ ر عند مَ َج َح  ابنُ  اَحلافِظقال 
ين  قـا   لوا ابنـهَمـات َجـَالل الـدِّ

 

  حاِشــــخ الكَ خيلفــــه أو فــــاألَ  
 

ينِ  فقلـــُت    قال الئِـــ تـــاج الـــدِّ
 

  ِ   حالِ  َصـــَال وَ  مِ ْكــاُحل  ِب ِصــنْ مَ ب
 

ِ وَ  ،مِ لْ العِ ِيف  ةِ اعَ ة الَربَ لَّ أي من حيث قِ ":  بقوله َعَىل َذلِك يّ وطِ يُ السَّ  َب قَّ عَ فَ  ِ لَ ى عَ نَ ثْ د أَ قَ ال فَ إ  ياعِ َقـيه الب
ينه بمِ َج عْ مُ ِيف   .)4()3("ةفَّ والعِ  الدِّ

ينِ  ومنهم زينُ  ِيف  اَب َنـالـده، وَ وَ  ِف نَـنشأ حتـت كَ َوَكاَن هـ، 861 َسنَة ىفَّ وَ تَ اسم املُ ، قَ لِ ْد العَ َأُبو ، الدِّ
ِ ِس  مِ كْ اُحل   .)5(اسِ للنَّ  ةِ اَج اَحل ون، وَ يُ ل الدُّ مَّ َحتَ إَِىل  ه، واحتاج منهرِ مُ أواخر عُ ِيف  فيه كرٌم أفقَرهَوَكاَن ، نين

                                                
اِيف، البن تغري بردي،  )1(  .)7/197(اَملنَْهُل الصَّ
اِيف، البِن َتْغِري َبْرِديّ  اَملنَْهَل و، )2/243(العقود الفريدة، للمقريزي،  دررَ : اْنُظْر ) 2( األحلاظ، البن  ، وحلظَ )7/199(، الصَّ

 ).183ص (فهد، 
 .)149، 1/148(إظهاَر العرص، للبقاعي، : انظر  )3(
 ).151ص(نظُم العقيان،  )4(
ْوءِ : ه يف تاْنُظْر ترمج) 5( َخاوِ  الضَّ ِمع، لِلسَّ  ).6/181(ّي، الالَّ
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  الفصل الث

 ِدَراَسُة الكَِتاِب 
  )َتْرَمجَة الُبْلِقينِيّ (

          
  



 35

ُل   .َتْوثِيٌق َونِْسَبة: البُْلِقينِيّ  كَِتاُب َتْرَمجَةِ : املَْبَحُث األَوَّ
 

َمجَةهَ التي ُتْثبُت أنَّ  األدلةُ  اثرِت كَ تَ  ْ ينَجلَالل  ِذهِ الرتَّ ْمحَنِ   الدِّ  : الُبْلِقينِّي، منها َعْبد الرَّ

 .وطِ طُ ْخ املَ ِيف ُنْسَخة  وانِ نْ العُ  ِيف َصْفَحة يهلَ وًصا عَ ُص نْ مَ ًحا وَ اِض وَ  اءَ َج  َما

َ ِيف  نيَ فِ نِّ ّص نصَّ عدٌد من املُ كام  َمجَة نسبةِ َعَىل  مِ اجِ الرتَّ ْ  :مهُ نْ ه، مِ نْ ضهم هلا مِ عْ بَ  عِ َام له، وس َهِذهِ الرتَّ

َمجَة بنسبةِ  َح َرصَّ  ْد قَ ة فَ بَ هْ  ُش اِيض قَ  ابنُ  ْ ِ لَ  َهِذهِ الرتَّ ينِ  َجَالُل  الَقاِيض  هُ ُد لَ ه وَ لَ  رَ كَ ذَ وَ ":  هِ لِ وْ قَ ه، ب َتْرَمجَة  الدِّ
ِ اقِ نَ مَ َعَىل  ةٍ لَ مِ تَ ْش مُ  ةٍ َد لَّ ُجمَ ِيف   .)1("هِ دِ وائِ فَ وَ  هِ ب

ِ َج َح  وكذا ابنُ  يِن   – هُ لَ  َل مِ عَ  ْد قَ وَ ":  هلِ وْ قَ ر ب اج الدِّ ينِ  َجَالُل  هُ ُد لَ وَ   - الُبْلِقينِيّ ِرسَ ا يَهـفِ  عَ َمجَ َتْرَمجَة  الدِّ
ِ َص ي تَ امِ َس أَ  ِ اْخ  نْ مِ  اءَ يَ ْش أَ ه، وَ يفِ ان ِ ارَ يَ ت  .)2("هنْ ا مِ هَ لُّ ا كُ هُ تُ عْ مِ ، َس اهَ ادَ َج أَ  هِ ات

 .)4(اِينّ كَ وْ ، والشَّ )3(يّ وطِ يُ السَّ  هُ لَ  هُ ازَ عَ و

ِيف  حـاجي خليفـة ، فقـد َعـَزاهُ )الُبْلِقينِـيّ  ةُ َمجَـرْ تَ (املخطوط َذا خاطٍِئ هلَ  وٍ زْ عَ ورَد من  وَهَذا ينفي ما
ْمحَنِ بن َأْمحَد  احلفيدإَِىل  كشف الظنون ، مـع )6(معجم املؤلفنيِيف  عمر رضا كحالة َذلِك، وك)5(الُبْلِقينِيّ  َعْبد الرَّ

ين،َجَال ذكرا أنَّ لقَبه  َام أهن ْمحَنِ املؤلـف َهَذا ُهَو ، و)هـ824(وفاته  َسنَةو ل الدِّ  خطأٌ فَهَذا ، الُبْلِقينِيّ بن  َعْبد الرَّ
 .األدلة التي رسدناها آنًفا تثبت غري َذلِكو، ا فيهوقع واضٌح 

وننوه هنا إىل أن البن البلقيني صالح ترمجة ألبيه يف جملدة، أخذ الرتمجة التي مجعها له جالب الـدين 
 .)7(أن عليها مؤاخذات كثرية ضم إليها فوائد بإرشاد ابن حجر العسقالين، وأخرب السخاويو

                                                
افِِعّية، البِن  َطَبَقاُت ) 1(  ).4/40(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ
 ).5/108(إِْنَباُء الُغمر، ) 2(
 ).4/111(الضوَء الالمع، : اْنُظْر )3(
 ).3/311(الَبْدَر الطالع، : اْنُظْر ) 4(
 .)1/397(كشُف الظنون، ) 5(
 .)1/166(معجُم املؤلفني، ) 6(
 .)172ص(رص، الذيل عىل رفع اإل) 7(
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  ب اَخلطِّيتان َوْصٌف َوَمنَْهٌج ُنْسَختَا الكَِتا: املَْبَحُث الثَّاِينّ 

 
 بـةِ تَ كْ املَ  اِت وَطـطُ َخمْ  رسْهـفَ :  ، مثـلبـاِت تَ كْ املَ  طوطاِت َخم س ِارِ هَ ، وفَ ِب تُ الكُ  ارسِ هَ فَ ِيف  ِث ْح بعد البَ 

ِ  ِب تُ ار الكُ دَ  اِت وطَ طُ َخمْ  رسهْ فَ ، وةِ يَّ رِ اهِ الظَّ  ـرِ هَ زْ األَ  بـةِ تَ كْ املَ  رسهْ فَ ، وةِ يَّ ْرصِ امل  بـةِ تَ كْ مَ  اِت وَطـطُ َخمْ  رسْهـفَ ، وةِ يَّ
، ةِ يَّ مِ َال ْسـاإلِ  اِت اَسـرَ والدِّ  وِث ُحـل للبُ َص يْ مركز امللك فَ ِيف  اِت وطَ طُ ْخ رس املَ هْ فَ ، واملوصلِيف  ةامَّ العَ  اِف قَ وْ األَ 
ام رسهْ فَ ، والةِ يَّ دِ نْ اهلِ  اِت بَ تَ كْ املَ  اِت وطَ طُ َخمْ س ارِ هَ فَ و ِ وط التَّـطُ ْخ املَ  يّ مِ َال ْس اإلِ  ِيبّ رَ ل للرتاث العَ الشَّ  ةِ َسـسَّ ع ملؤَ اب

ِ  ِب ُتـار الكُ دَ ُنْسـَخة غري هاتني النسـختني َعَىل  مل أقف، وغريها، ِينّ دُ رْ األُ  يّ كِ لَ املَ  عِ مَ ْج املَ ِيف  ِت يْ البَ  آلِ  ـامل ، ةِ يَّ ْرصِ
 .معهد االسترشاق بروسياُنْسَخة و

 حـالتيهَام مـن األصـالةِ  لذا قمُت ِيف َهَذا املبحِث بوصِف هاتني النُّسـختني، ودراسـتهَام بـَام يوضـُح 
 .واَجلَاللة، ُثمَّ منهج املؤلف ِيف الكَِتاب

 
ُل   :النُْسَختَني اخلطيتني للكِتَاب َوْصُف :  املَطَْلُب األَوَّ

ةِ :  األوىل لنُّْسَخةا يَّ  :ُنْسَخة َدار الُكُتِب املِْرصِ
 ِب ُتـار الكُ دَ  اِت وَظـفُ َحمْ  نْ ، ِمـِيف التَّْحِقيـق ةُ َد َمـتَ عْ ة، وهـي املُ يـَد حِ الوَ  ةُ َلـمِ تَ كْ املُ  اِب تَ الكِ  ُنْسَخةُ وهي 

 ِ ِ ، وكُ )8106(، حتت رقم ةيَّ ْرصِ امل يناج ة ِرسَ َمـالَّ ة العَ َمجَ رْ تَ (:  ابياناِهتَ ِيف  َب ت ، )ر الُبْلِقينِـيّ َمـص عُ ْفـَح َأِيب  الـدِّ
ِ رَ وَّ َص والتي بني يدي مُ  َعةز كَ رْ مَ ة عنها ب ِيف  َب تِـكُ ) 13247(ورقـم الـورود ، )1770185(جد، بـرقم ااملَ  ُمجْ

 ).ن الُبْلِقينِيّ َال ْس ر بن رَ مَ عُ ِيف َتْرَمجَة  رسالة(:  ااِهتَ انَ يَ بَ 

، إال صفحتي الُعنَْواِن َواِخلَتاِم، وعليه )ب -أ(ة هبا َصْفَحَتان َلْوَحة، كل َلْوَح ) 63(وهي تتكون من 
 .كلمة) 13(سطًرا، وِيف كل سطر نحو ) 27(َصْفَحة، وِيف كل َصْفَحة ) 124( النُّْسَخةَيُكون َعَدُد َصْفَحات 

اِإلْسـَالم َشـْيخ  َنا َوَشْيَخنِاَسيِِّدَنا َوَمَوَال َتْرَمجَة  كَِتاُب (بَصْفَحة عنواهنا، مكتوٌب عليها  النُّْسَخةوتبدأ 
ِة املُْْجَتِهِدينَ  إَِىل آخر العبارة، وهي عبارة عن ثَامنية َأْسـُطٍر، الثالثـة األوىل ِمنَْهـا حتتـوي ....)  َواملُْْسلِِمَني، َبِقيَّ

َس كلَامت، واألخري حيتوي ثالث كلَامت  .ست كلَامت، واألربعة التي تليها حتتوي َمخْ
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َعَها َلُه ولُدُه َسيُِّدَنا َوَمْوَالَنا َوَشْيُخنَا َقاِيض ( :  وتلتها عبارة ين َشـْيخ  الُقَضاةَمجَ اِإلْسـَالم َجـَالل الـدِّ
 .إَِىل آخر العبارة، وهي ِعَباَرٌة َعْن ثَامنيِة َأْسُطٍر، كتبها َعَىل شكل مثلث قاعدته إَِىل أعىل...)  َواملُْْسلِِمنيَ 

ـًحا بدايـة كَِتابتهـا، وانتهـاء الكَِتاَبـةِ ، حيفلِّ ؤَ املُ ُنْسَخُة  وهي آخـر َهـَذا و":  ث َقاَل ِيف هنايتَِها ُمَوضِّ
َمجَة ْ َمجَة لِ مَ عَ  ابتداءُ َوَكاَن اهًرا، ة، واَحلْمُد هللا أوًال وآخًرا، وباطنًا وظَ كَ ارَ بَ املُ  الرتَّ ْ  اةِ وفَ  َب قْ ا عَ هَ وتسويدِ  َهِذهِ الرتَّ

َذلِـك ِيف  َد ْعـبَ  ْت قَ ْحلِ ا أُ اُهت يادَ ا، وزِ هَ بياِض  ئة، وانتهاءُ َام نَام وث مخسٍ  َسنَةذي القعدة  رِ هْ َش  ِيف  َعنُه، َرِيضَ اهللاُ دِ الِ الوَ 
ِ وَ  ا اهللاُنَ بُ ْس َح شهور، وَ    ".يلكِ الوَ  مَ عْ ن

ـبِط، فهـي مكتوبـةٌ  النُّْسَخةومتتاُز  ، منقوًطا غالًبا، كثري الضَّ  بُحْسِن اَخلطِّ َوُوُضوِحِه إَِىل درجٍة كبريةٍ
قِيِم، كالَفاِصَلِة بـَني الِعَبـاَراِت، وإذا استشـهَد بأبيـاٍت ِمـَن  ْ بخطِّ النَّْسِخ، واستخَدَم فيها بعَض عالَماِت الرتَّ

ْطِر الثَّاِين، وَثالَث  ِل، ومثَلَها ِيف هنايِة الشَّ ْطِر األَوَّ ْعِر فإنه َيَضُع الَفاِصَلَة املعروفَة ِيف بدايِة الشَّ َىل َفَواِصـَل َعـالشِّ
 .َشْكِل ُمَثلَّث بينهَام، كَعَالَمِة َوْقِف التََّعاُنق ِيف الُقرءان الَكِريِم املَنُْقوطة

ْطِر ِيف اَحلاِشَيِة حفاًظا َعَىل التنسيق، َفَكـاَن هيـتم بـه َة الَكلَِمِة التي ِيف آخر السَّ  َوَكاَن ُيْكِمُل َأْحَياًنا َبِقيَّ
ْفَحة  ْفَحة ) أ(كثًريا، وإذا انتهى من الصَّ َل َكلَِمة ِمَن الصَّ   ).ب(فإنه يكتُب ِيف هنايتَِها من الطَّْرِف َأوَّ

 . حيتويه من الكالمامَّ ع يتميزُ  كبريٍ  ه بخطٍ وإذا َكاَن بدايُة َفْصٍل، أو عنواٌن ِيف الَفْصِل َنْفسُه فإنه يكتبُ 

اِخ ِمْن َعالَماِت التََّصِحيِح  اِق واِإلْعَجاِم واِإلَمهالِ  وكذا استخدَم ُرُموَز َمَهرِة النُّسَّ  .والتَّْضبيِب واِإلْحلَ

 : واألمثلة َعَىل َذلِك كثرية
لمـة كَ  وضـع فـوَق  "جانبهإَِىل  الفقري والَعْبد"فمن َذلِك َأنَّه ملَا حتدث عن ُجُلوِس َوالِِده ِيف مدرستِه، َقاَل  -

 .)1( )صح(رمز  "ريقِ الفَ "
 وضع عالمة اللحـق، "مثل ال تعتق َام يني عمل هبصه فإن كانا نفنَ  َمااملَُقيَّد و" ومن َذلِك َأنَّه ملَا َنِيسَ ِعَباَرةَ  -

ْفَحة ِيف يمني َعَىل  أحلقهاُثمَّ   .)2( )أ(ِيف  احلاشيةالصَّ
غـري واضـحني، أو  َام حرفـا الـراء والـالم كـأهن رَ َهـ، ظَ "ومجلة االستدراك"ومن َذلِك َأنَّه ملَا كتب عبارة  -

ْفَحة ِيف يمني َام َعَىل وأحلقهق، َح اللَّ  عالمةَ  الِ رف الدَّ َح  َد بع عَ مطموسني، فوَض   .)3(احلاشيةالصَّ
                                                

 ).أ/10ق ( )1(
 ).أ/34ق ( )2(
 ).أ/40ق () 3(
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ِ ْض التَّ ِيف و -  ةِ يَ اَشـاَحل  ارَ َسـيَ َعـَىل  َب َتـكَ ، وَ "لْص "َوُهَو  ،"نَام الضَّ األَْصل " ةِ مَ لِ كَ  ءِ زْ ُج َعَىل  ثًال مَ  َب بَّ َض  يِب ب
 .)1("حَص "

ابـن  َوَقـاَل ":  يرتكه كَذلِك، مثل َما نقل عـن والـده هبياًضا فإنوعند النقل من والده فإن َما تركه والده  -
ام باغِ الصَّ  ين بياض، والتزمه ابنه  "َأْمحَد "، فمكان كلمة "َأْمحَد نَّ إ:  لِ ِيف الشَّ  .)2(َجَالل الدِّ

املفهرسـون ورقة، كتبه ) 65(وننوه هنا إَِىل َأنَّه قد كتب ِيف  بيانات املخطوط التي وصلتنا أن عدد أوراقه 
َعة املَاجد، ولكنه كَام ذكرنا  ورقة؛ ألن ورقـة ) 63(ِيف دار الكتب املرصية، وتبعهم َعَىل َذلِك املفهرسون بمركِز ُمجْ

 .، هي بداية خمطوط جديد َوُهَو نصيحة األحباب ِيف لبس السنجاب، َفُهَو ليس منه)ب/63(
 

ِ :  الثانية النُّْسَخة  : ُروْسَياُنْسَخة َمْعَهد االسترشاِق ب
ِ  د االسترشاِق هَ عْ مَ  اِت وظَ فُ وهي من َحمْ  مصورة عنهـا بمركـز  النُّْسَخة،  و)369(ا، حتت رقم يَ وْس رُ ب

كـل َلْوَحـة هبـا لوحـة، ) 79(وهـي تتكـون  مـن )4652(، ورقم الورود )1499499(جد، برقم ااملَ  ُمجَْعة
 النُّْسـَخةوعليـه يكـون عـدد صـفحات  مستقلة للعنوان، وال للختـام، َصْفَحة، وال يوجد )ب-أ(صفحتان 

 .كلمة) 13(كل سطر نحو ِيف سطًرا، و) 21( َصْفَحةكل ِيف ، وَصْفَحة) 158(

 .غُري مضبوطوغالًبا،  غُري منقوطٍ و، كبٌري وواضٌح، النسِخ  قريٌب من خطِّ َفُهَو  النُّْسَخةِ  خطُّ  امَّ أ

 . بيبْض التَّ و ِق َح واللَّ  طِ قْ السَّ  كثرةُ  النُّْسَخةَعَىل  ويالحظُ 

َمجَة، بدون َصْفَحة ُمْسَتِقلَّة للُعنَْواِن كـَام َأْسـَلْفنَا، وبـدايتها شـبه بيـاٍض  النُّْسَخةوتبدأ  ْ ُمَباَرشًة ِيف الرتَّ
 .ِيف بعض الصفحات األوىل هلا لتاليش الكلَامت، وَهَذا موجودٌ 

دوناسُخَها ُهَو  خامس شـهر اهللا املحـرم ":  سخها كَام َقاَل يف، وتاريُخ نالعمراينَأِيب بن َأْمحَد  بن ُحمَمَّ
  .)3("ئةَام نَام احلرام، افتتاح عام اثنتني وستني وث

 
 

                                                
 ).ب/25ق () 1(
 ).أ/46ق () 2(
 ).ب/79ق ( )3(
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 : نَْهُج املَُؤلِّف ِيف الكِتَاِب مَ :  املَطَْلُب الثَّاِين 
 :َطِريَقُة َعْرِضِه لُفُصوِل الكَِتاِب :  أوًال 

ـَدَها، ومصـنفاتِِه التـي َأْثـَرى هبـا رصَح فبعَد َأْن بَدَأ بالتعريِف بوالِِده ونشأته الِعْلِميَّ  ِة، ومناِصبِِه التي تقلَّ
، َوَوَفاتِه، َواملََراثِي التي قِيلْت فِيه، ُثمَّ َعنَْوَن ُعنْواًنا  ِة الِعْلِميِّ ٍء ِممَّ  ِذْكرُ "َامه ْس أَ األُمَّ ِة َيشْ ـاِحلَ ا ُرِوَي لَُه ِيف املَنَاَمـاِت الصَّ

عنواًنـا آخـر ، ُث مَّ  "–َعنـُه  اهللاَُرِيضَ  -ذكر يشء من الرواية َعنه  "، ُثمَّ عنواًنا آخر أسَامه "َعنهُ  َبْعَد َوَفاتِِه َرِيضَ اهللاُ
لِيِل، َوَتْرِجيَحاتِِه َعَىل  َتْرتِيِب َأْبـَواِب الِْفْقـه َعنُه َعِن اْألَْصَحاب اهللاُانفراداته َرِيضَ  ذكر" أسَامه ذكـر "ُثـمَّ ، "لِلدَّ

 "َعنهُ  اهللاُذكر َما اتفق له من الكراَمات َرِيضَ "، ُثمَّ " الِْفْقهياتكلَامته ِيف غري

ينوبعد َذلِك َقَسَم   :البُْلِقينِّي  املجاالت التي برع فيها والده وصنف فيها إَِىل فصول، وهي َجَالل الدِّ
 ."من القواعد والضوابط التي ضبط هبا متفرقات كالم األَْصَحاب وغريهمفصل فيام أنشأه " -
افِِعّي والنََّوِوّي ِيف احلكاية َعن األَْصَحاب، وغري َذلِـك الطهـارة ِيف ذكر يشء ممَّ  ٌل ْص فَ " - ا تعقب به َعَىل  الرَّ

 ."إَِىل البيوع
 ."ِيف كالمه ِيف ُأُصول اْلِفْقه ٌل ْص فَ " -
 ."وِ ْح ِيف النَّ  هِ مِ َال ِيف كَ  ٌل ْص فَ " -
ْيخ تَ هَ حِ ارِ َش وَ  ةِ َد مْ العُ  ِب احِ َعَىل َص  هُ لَ  اٍت بُ قُّ عَ ِيف تَ  ٌل ْص فَ " - ين القُ  يِّ قِ ا الشَّ ِ وف بِـرُ ْعـ، املَ يّ ْريِ َشـالدِّ  يـِق قِ دَ  نِ اب

 ."يدِ العِ 
 ."ِيف ذكر تعقبات وقعت له َعَىل  أطراف املزي ٌل ْص فَ " -
ين ِيف ُأُصولِ  هِ مِ َال َفْصٌل ِيف كَ " -  ."الدِّ
 

 :توثيُقُه ِيف اْستِدَالَالتِه:  ثانًيا
ينِ  َجَالُل  هيتمُّ  ه ُد ووالِـَوُهـَو  ه،، وكـذا والـُد ةِ يَّ صـلِ ه األَ رِ يذكره من مصادِ  َماكل  بتوثيِق  الُبْلِقينِيّ  الدِّ
 .سكْ ، أو العَ ِف لِّ ؤَ املُ  ، دونَ املَْصَدر وأحياًنا يكتفيان بذكرِ  ،ِف نِّ َص واملُ  املَْصَدر يكتفيان بذكرِ 

أسـانيدها، وجيمـع َعـَىل  حلكم عليها، أوًال، وا، خترًجيا مفصَّ األََحادِيث ه بتخريِج والُد  هيتمُّ  َذلِكوك
إِنَّ َخْلـَق ":  خترجيـه حلـديث َذلِـك، وأحياًنا خيترص، ومن أمثلة ِيف َذلِك طرق احلديث ويقارن بينها، ويفصل

َمعُ  ِه َأْرَبِعَني َلْيَلةً ِيف  َأَحِدُكْم ُجيْ ِمِذّي،الُبَخاِريّ أخرجه :  ، فقال"...َبْطِن ُأمِّ ْ الَقَدِر، ِيف  َداودَأُبو و ، وُمْسلِم، والرتِّ
 .ِيف التَّْفِسري ، والنََّسائِيّ ةنَّ سُّ الِيف  َجهَماوابُن 
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ا وال َهـقُ لِ طْ ه يُ ى فإنَّـْربَ الُكـ يِّ ائِ َسـالنَّ  نِ نَ ن ُسـِمـ يَث دِ اَحلـ ُج رِّ ُخيَ  َام حين َب األَ  الُبْلِقينِيّ  أنَّ إَِىل  وننوه هنا
 .)1("املجتبىِيف  أخرجه النسائي "الصغرى يقيده، ويقول َكاَن ِيف  ، وإذا"يّ ائِ َس رواه النَّ ":  ولقُ يَ ا، فَ هَ ُد يِّ قَ يُ 

وا أو أخطـأوا، ومن ت اَخ إذا َوِمهُ وثيِقِه َأنَّه قد َيْسَتْخِدُم أكثَر ِمْن ُنْسَخٍة واحدةٍ للكَِتاِب، ويتعقُب النُّسَّ
َمـْن ":  ثالثة من نسِخ الُعْمدةِ َعن َحِديِث َعائَِشةَوِمْن َذلِك َأنَّه وقع ِيف ُنسختِني و":  قول البلقيني ومثال َذلِك

ِديث ممَّ "يُّهُ َماَت َوَعَلْيِه َصْوٌم، َصاَم َعنُه َولِ  ْيخاُن َعَىل  إخراجه، ليس َهَذا اْحلَ   ."ا اتََّفَق الشَّ

 .)2("من النساخ، وصواب حذف لفظة ليس ُهَو وهمٌ ":  األب َفَقاَل الُبْلِقينِيّ 

ْمحَنِ  َعْبدوكذا ابنه   طِ َرتِ ْش فللمُ األَْصل  لَّ عَ لَ ":  اةِ كَ الزَّ  لِ َما نِ هْ رَ  مسألةِ ِيف  قوله َعَىل َذلَِك  ، والدليُل الرَّ
 .)3("املشرتيإَِىل  اُخ سَّ اء، فحوهلا النُّ بالطَّ 

ينقل من الكتـب ويوثـق َفُهَو ، ومِ لُ العُ  نَ مِ  ثريٍ كَ ِيف  اِت فَ نَّ َص املُ َعَىل  هِ عِ َال ة اطِّ عَ َس  ِيلٌّ وَج  واضٌح ا ُهَو وممَ 
 .هولِ ُص وأُ الِفْقِه و ةِ غَ واللُّ  واحلديِث  التَّْفِسريعلوم ِيف  منها،

 
 : َمنَْهُجُه ِيف اْعِرتاَضاتِه:  ثالًثا

ِ قِ لْ للبُ فيها  ربَ كْ األَ  يَب ِص النَّ  فإنَّ  إذا حتدثنا عن االعرتاضاِت  ينِ ب، ألنَّ األَ  يّ ين  ينقـُل َكـاَن  َجـَالل الـدِّ
 .اِت فَ نَّ َص املُ  َعَىل َأْصَحاب هوالدِ  اعرتاضاِت 

َالِعِه، ِمْن َذلِك ملَا َنَقَل النََّوِويُّ اإلَمجـاَع ِيف الُبْلِقينِّي َتُدلُّ َعَىل َس  واعرتاضاُت  ، اضِ رَ الَقـ وطِ ُرشُ َعِة اطِّ
 .وبةْرضُ انري املَ نَ اهم والدَّ رَ الدَّ َوُهَو  ًدا،قْ نَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ 

افِِعيّ ى كَ املسألة، فقد َح ِيف  عامجَ ال إ:  َفَقاَل الُبْلِقينِيّ  َأِيب َعـن ابـن  ِيف َذلِـك َعنُه اخلالف اهللاَُرِيضَ  الشَّ
افِِعّي َرِيضَ اهللاُ ى غريُ كَ ني، وَح الِعَراقِيّ اختالف ِيف  ليىل  ، ورواية َعـنيّ اعِ وزَ واألَ  َعنُه اخلالف َعن طاووس الشَّ

 .)4(َعنهُ  اهللاَُرِيضَ َأْمحَد 

                                                
 ).أ/48ق: (انظر  )1(
 ).ب/46ق: (انظر  )2(
 ).ب/22ق: (انظر ) 3(
 ).أ/25ق: (انظر ) 4(
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ِ التَّ  صـاحِب ينِّي بأدلٍة خياطُب فيها العقَل، فِمْن َذلِك ملَا اعـرتَض َعـَىل املَُتـَويلِّ ويعرتُض الُبْلقِ  ـت ِيف  ةِ مَّ
، ةٌ َلـاطِ بَ  ةَ يَّ ِصـأن الوَ :  منهـا َصـِحيحال:  نافِيـه وجهـ ه، أنَّ لِ َام  له بَىص وْ فأَ  واحٌد  ٌث ارِ له إال وَ  إذا مل يكنْ مسألٍة 
 .ةِ يَّ ِص ا بالوَ هَ فِيأخُذ  حُّ ِص يَ :  والثاين

ِ بَ نْ يَ  ولِ بُ القَ  َل بْ ، وقَ بعد املوِت  احلادَث  ، فإنَّ ُمْسَتِقيمٍ  غريُ َهَذا :  َفَقاَل الُبْلِقينِيّ  ا نَـلْ قُ  ، فإنَّ والِ قْ األَ َعَىل  ين
 ِ ِ  مُ زْ اَجل  ستقيمُ ملكها، فكيف يَ َأنَّه  يثبتاح، فإذا قبل َص األَ َوُهَو  ِف قْ الوَ ب ال يملـك إال  انَـلْ هـا؟ وإن قُ كُ لِ مْ ه ال يَ نَّ أَ ب

 َصـِحيِح ال َعَىل  وإن قلنا إرث، ملكها:  بالقبول مل يملكها بجهة الوصية، ولكن يملكها بجهة اإلرث، وقوله
 ف؟َال اخلِ  هُ جِ تَّ قطًعا، فكيف يَ  َد ائِ وَ الزَّ  َك لَ يب، فإذا جعلناها إرًثا مَ جِ عَ 

ِيف  عَ َقـوَ  وهـمٌ َهـَذا ":  ااهَ َصـقْ أَ ، فَ ةِ دَّ بالشِّ  مُ وَس ال تُ  ةً طَ سِّ وَ تَ مُ  االعرتاضِ الُبْلِقينِّي ِيف  عباراُت  وكانْت 
افِِعيّ  مِ َال كَ  مِ هْ فَ  ِ َهَذا ليس "، "ُمْسَتِقيم غريُ َهَذا "، "الرَّ َهـِذهِ ، وقـد اسـتعمل "رَظـفِيـه نَ "، "يّ وِ َقـاالعرتاض ب

 .العبارة كثًريا

يِن  ينـوه إَِىل َوَكاَن الُبْلِقينِّي غري موفٍق ِيف االعرتاِض، وَهَذا ِيف مواضع قلي لة، َوَكاَن ابنُـه َجـَالُل الـدِّ
  :  َذلِك، بأسلوب مهذب دون جرح، فمن َذلِك

فللمشـرتي اِخلَيـار :  َقْوُلـهُ ":  بقولـه يّ ِعـافِ الرَّ  كـالمِ َعَىل  اعرتَض  اه ملَ ، ومثالُ هوالدِ  تَصِحيحه لكالمِ 
 .)1("َوْهٌم، وصواُبُه فللبائِع َأْو فللمرهتِن اِخلَيار، انتهى

ين  َوَكاَن  قاعـدة املـدعي "ِيف  قالـه َمـا َذلِكَملْ َيْذُكره، أو َسَها عنه، ومن  َام َيَتَعقَُّب َوالَِدُه فِيَجَالل الدِّ
َ ِيف  إذا اختلفا امَّ وأ:  ُقْلُت ":  "للنزر اليسري ة، فلم يذكرها شيخنا، وفِيها ايَ قيمة الَعْبد  الَِّذي حصلت فِيه الرسِّ

ِ عْ املُ  قوُل  أن القوَل  : َام أصحه:  قوالن ْيخ ام، وبنامهَ ارِ ه غَ نَّ ؛ ألَ ِق ت َ  َعَىل  دامِ َح َأُبو  الشَّ َأْو  اِق تَ عْ اإلِ  اَل َح  ةَ ايَ أن الرسِّ
ِ عْ ، فالقول قول املُ اِق تَ عْ اإلِ  اَل لنا َح ، فإن قُ ةِ يمَ القِ  بأداءِ   ِب احِ فقـول َصـ ةِ يَمـالقِ  اءِ دَ ا بـأَ نَـلْ م، وإن قُ ارِ ه غَ نَّ ؛ ألَ ِق ت

ول َقـ وَل الَقـ نَّ أَ  َح حَّ َدائَِرة َبْني الُغْرِم َوالتَّْملِيِك، ولكن َصـَهَذا َهِذهِ  فَعَىل اآلن شيًئا، إَِىل  يغرم ه ملْ نَّ ْقِص؛ ألَ الشِّ 
ِ  دِّ الرَّ  ةِ من مسألَ  العكسِ َعَىل  مارِ الغَ   .  "ِب يْ العَ ب

ْمحَنِ  االبنُ  َفَقاَل   .)2("املشرتي إَِىل  اُخ سَّ النُّ  اهلَ وَّ َح فَ  ،اءِ بالطَّ  فللمشرتطِ  األَْصل لَّ عَ لَ  : أنا وُقْلُت " : َعبْد الرَّ

                                                
 ).ب/22ق: (انظر  )1(
 ).ب/22ق: (انظر  )2(
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 )أ(لنسخة دار الكتب املرصية  صفحة العنوان
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 الصفحة األوىل
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 الصفحة األخرية
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 )ب(صفحة العنوان لنسخة معهد االسترشاق 
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دالصفحة األخرية وفيها اسم الناسخ   العمراينَأِيب بن َأْمحَد  بن ُحمَمَّ
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َخنِا َشْيخنب كَِتاب َتْرَمجَة َسيِِّدَنا َوَمَوال/1 ا َوَشيْ  
ِذهِ اِإلْسَالم َواملُْْسلِِمَني، َبِقيَِّة املُْْجَتِهِديَن، املُ   دِ ِهلَ َجدِّ  
ِة َأْمرَ   ين، ِرْحَلِة املُ  اْألمَّ ثَِني، لَِساِن املُتََكلِِّمنيَ الدِّ َحدِّ  

اِج اهللاِ  ين َسْيِف املُنَاظِِريَن، ِرسَ َوالدِّ  
َأِيب َحْفٍص ُعَمَر الكِنَاِينّ البُْلِقينِّي    

افِِعّي، َجَعَل اهللاُ  َتَعاَىل ُروَحُه   الشَّ
يَِّني، َوَنَفَعنَا بِِه  يَفَة ِيف ِعلِّ ِ   الرشَّ

.ئِِر املُْسلِِمَني، آِمنيَوَسا  
 

ين نَمجََعَها َلُه ولُدُه َسيُِّدَنا َوَمْوال  ا َوَشْيُخنَا َقاِيض الُقَضاة َجَالل الدِّ
ين، َقاِمعُ َشْيُخ اِإلْسَالم َواملُْْسلِِمَني، اْلَقا ْة الدِّ  البَِدِعيَِّني  ئُِم بِنَْرصَ

ِمَني املُ  ، لَِسانُ َسْيُف املُْنَاظِِرينَ  ْجَتِهِديَن،املُ َبِقيَُّة   تََكلِّ
ْمحَن الكِنَاِين   الُبْلِقينِّي  )1(َأُبو اْلَفْضِل َعْبد الرَّ

ع اهللاُ املُْْسلِِمَني بَِبَقائِِه  افِِعّي َمتَّ  الشَّ
 َوَجَعَلُه ِمْن َخَواصِه َوَأْحَبابِِه 

ٍد َوآلِِه، َوَحْسُبنَا   اهللابُِمَحمَّ
 .َونِْعَم اْلَوكِيُل  

 
 
 
  

                                                
 .خطأ "النكاين" يف املخطوط) 1(
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ِحيم اهللاِِم أ بِْس /2 ْمحَن الرَّ  الرَّ
 

َالةاَحلْمُد هللاِ َربِّ الَعاملَِني وَ  المُ  الصَّ َم ِمـْن َعَىل  َوالسَّ د، اَحلْمُد هللاِ َجابِِر َصْدِع الُقُلوِب بَِام َأْهلَ َسيِِّدَنا ُحمَمَّ
ْربِ مَ َعَىل  املَُصاِب، َوَكاِشِف َغمِّ الُكُروِب بَِام َوَعَد َعْبد َصْربِ الْ  هِ، َفـَال ِيف  َن الثَّواِب، َساَوىالصَّ  املَْوِت َبـْنيَ ِعَبـادِ

   Ô  Ó َيْدَفُع األََسى َعْن َذِوي اْألَْلَبـاِب، بِإَِشـاَرةِ  ِحَجاب، َوَجَعَل األََسى ، َوَال َمنِيعُ ُيْمنَُع َعنُْه َقْرصٌ ُشيَِّد 
   Ö  Õ )ــر َم ــزَ 1(   È )( Â  Á  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ،)30:  الزُّ ــيَ )21:  اباألَْح ــْد ُدِع  ، َوَق

َهاِب َفَأَجاَب  يَك َلُه، الَباقِي َوَما ِسَواُه ُعْرَضًة لِْلَفنَـاِء َوالـذَّ َأْشـَهُد َأنَّ ، وَ ، َوَأْشَهُد َأْن َال إَِلَه إِالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َرشِ
ًدا َعْبد ِف اُه َوَرُسولُ ُحمَمَّ  َعَلْيِه َوَعَىل آلِِه َوَأْصـَحابِه َخـْريَ آٍل َوَأْصـَحاب، اهللاَُساِب، َصىلَّ ألَنُه، املُنَْتَخُب ِمْن َأْرشَ

ةً  َصَالةً  َساِب، َأمَّ َتَعاُقِب اْألَْزَماَعَىل  ُمْسَتِمرَّ  ..ا َبْعدِن إَِىل َيْوِم اْحلِ

ِب، َأْذُكُر فِيَها َأْحَواَل  إيلَّ فِيها بعُض األَْصَحاب ِمنَ  َب غِ نبذٌة رَ  هِ ذِ هَ فَ  الَّ ُأنِيَل  الَوالِدِ  اِإلْسَالمِ  َشْيِخ  الطُّ
اِب، َفَأَجْبُت إَِىل َذلَِك رْ ع اِيف بِاْلُقُصورِ  إيلَّ َف اِجلنَاِن ِمْن َفْضِل الَكِريِم الَوهَّ َواِب، َوَأْذكـر  )2(َمْع اْعِرتَ َعْن َهَذا اْجلَ

اتِِه، َوِمْن اْختَِياَراتِِه، َوَتَصِحيحاتِِه َوانْ  َتَعاَىل   ِفَراَداتِِه َوَتْرِجيَحاتِِه، َوَغْريِ َذلَِك ِمْن َكلَِامتِِه، َواهللاَفِيها َشْيًئا ِمْن َمْرِويَّ
ا ا َكَام َنَفَع ِهبَ ُه إ َحَياتِِه،ِيف  َأْسَأُل َأْن َينَْفَع ِهبَ َواِب نَّ  .املُْلِهُم َصْوَب الصَّ

ْغنِي َعن َألْقَ  اِإلْسَالمِ  فأقوُل ُهَو َشيُْخ  ِل الَّتِـي َال تَسـاَما َوَال  )3(اٍب والَعَلُم الَفْرُد املُْستَ َواْألَْعَالِم، ُذو الَْفَضـائِ
ابُّ وَ  )5(ثِرِ آ، َواملَ )4(ُتَسامْ  َالِم بِالَْقَلِم َواللَِّساِن، َواملَُجاِهـِد  )6(املََحاِمِد اِجلَساِم، الذَّ َالة َوالسَّ يَعِة املُْصطَِفي َعَليِْه الصَّ َعْن َرشِ

                                                
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة ِيف  "أسوة"كلمة ) 1(  .)صح(، بخط عريض، وكتب يف آخره )أ(أحلقت َعَىل َيَساِر الصَّ
 .طمس حرف الصاد فِيها) 2(
 .، مراعاة ملقتىض السياق"األلقاب"األصل أن تكون ) 3(
ِع وَ  أي التي ال ُينَاَقش فِيها، فهَي ُمتََّفٌق َعَلْيَها؛ ألن) 4( ْوَم بني الَبائِ ْعرالسَّ  .اُملْشَرتي مَعناه اِجلَدال ِيف السِّ

ِديث َواْألََثـِر، الْبـِن اْألَثِـري،  النَِّهاَيةَ : اْنُظْر   ، وتـاَج )3/2157(الَعـَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  ، ولَِسـانَ )2/425(ِيف َغِريِب اْحلَ
بيدي، من جواهر القاموس العروس  ).32/429(، لِلزَّ

ُع ُأْثرة، وَماُثر) 5( ة وَماَثرة، وهي املكُرمة املتَواِرثة، واملفاخر التي ُتْذكُر وُتْرَوى، وإنَام ُأِخَذت من َهَذا؛ ألهنا يأثرهـا قـرن ِهَي َمجْ
 .َعن قرن، أي يتحدثون هبا، وهي القدم ِيف احلسب

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ الَعَرِب، الْبـِن  ، ولَِسانَ )175/ 10(ِسيَده، َواُملِحيط اْألَْعَظم، الْبِن  ، واُملْحَكمَ )15/119(َهتْ
 ).1/26(َمنُْظور، 

افِع َواَملانِع) 6(  .أي الدَّ
اِحِب  اُملِحيطَ : اْنُظْر  َغِة، للصَّ  ، وَمجَْهـَرةَ )10/53(َواُملِحـيط اْألَْعَظـم، الْبـِن ِسـيَده،  ، واُملْحَكـمَ )10/64(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ

َغِة، الْبِن ُدَريْ   ).1/66(د، اللُّ
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يِْف َوالسنَاِن، ِيف اهللاِ َحقَّ ِجَهاِدهِ  ـْم ُرُءوس، َوَكـفَّ تَ َقَمَع املُبْتَِدَعـَة، َفَلـْم  بِالِْعْلِم َوالَْعَمِل، َوإِْن َملْ َيُكْن بِالسَّ ظَْهـْر َهلُ
َل َما َقداملُبْطِلَِني َفُهْم ِيف َح    .)1(َر َعَىل إِْبطَالِِه ِمَن املُنَْكَراِت َواملُُْكوسِ اٍل َعبُوٍس، َوَأْبطَ

ُن ِمْن اْستِْخَراِج اْألَْحَكاِم بِاالْسـتِنَْباِط   فِيِه َوْصَفيَع اهللاَُمجَ  اْالْجتَِهادِ ِمَن اِإلْطَالِق َوالتَّْقيِيِد، َفُهَو املَُتَمكِّ
لِيلِمْن  ِريِج الُفُروِع ِيف  الدَّ ُن ِمْن َختْ ِديِد، َواملَُْتَمكِّ ْأِي السَّ افِِعيِّ  )2(بِالرَّ َماِم الشَّ ْولِيـِد، َكـْم َلـُه بِاْلِفْكِر َوالتَّ  َقَواِعِد اْإلِ

ادِ  )4(َداِت لَّ ُموَ  )3(َداٍت ُألَِني َلُه َحِديُدَها، َفَفاَقْت ِمْن ُمَولَّ  دَّ ا َأْقَفـاَل  )5(اْبِن اْحلَ ِرَجياٍت َفَتَح ِهبَ اِل، َوَختْ ْمجَ بِالتَّْفِصيِل َواْإلِ
اَل  َف ، َوَخَطا)6(َأْقَفاَل اِإلْشَكاَالِت الَّتِي َأْعَيْت اْلَقفَّ َرَمنيِ  )1(َبٍة اْعَرتَ بِاِإلَماَمـِة، َوَتْقِسـيَامٍت َقلَّـَدُه  )2(َلُه فِيَها إَِماُم اْحلَ

َعاَمَة، َوَفَصاَحٍة أنست َسْحَبان الَغَزاِيلُّ   . َباقَِها اْألََوائِلَحَلَبِة ِس ِيف  ، َوَعَربِيٍة َجاءَ )3(وائل  فِيَها الزَّ

                                                
وهي مجع َمْكٍس، وُهو َما يأخذه تسميًة باملَْصَدر، وُهو انتقـاُص الـثمن ِيف البَِياَعـِة، مـن بـاب َرضب، . ُطِمَس َحْرُف الَواِو فِيها) 1(

 . واْستِْحَطاُطُه، َواملُنَاَبَذُة َبْنيَ املَُتَبايِِعَني، ويدلُّ َعَىل َجْبِي َمالٍ 
اُر، وُهو الظُّلم، وقيل وُهو الرضيبة التي يأخذها    ُهـَو درهـم َكـاَن : ؤخذ من بائع السلع ِيف أسواق اجلاهلية، وقيل كانت تُ : الَعشَّ

ق بعد فراغه  .يأخذه املصدِّ
َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغِة، الْبِن َفاِرس،  ، وُمْعَجمَ )10/95(َهتْ ِحيط اْألَْعَظم، الْبِن َواملُ  ، واملُْحَكمَ )345/ 5(َمَقايِيِس اللُّ

ِديث واألثر،  ، والنَِّهاَيةَ )6/732(ِسيَده،  ز،  ، واملغـرَب )349/ 4(البـن األثـري، ِيف غريب اْحلَ ِيف ترتيـب املعـرب، الْبـِن املُطـرِّ
)2/271.( 

 ."عىل") ب(ِيف ) 2(
 .ورضب َعَىل النقطة الثانية للفاء الثانية "فقاقت"ُكتبت ) 3(
د الدارقي، كرسالة دكتوراة، ِيف ُفُروِع املُولَّ ُهَو كَِتاب ال) 4( ْمحَن ُحمَمَّ افِِعّي، قام بتحقيقه الطالب َعْبد الرَّ َدات، وُهو ِيف فروع اْلِفْقه الشَّ

ة  .ِيف جامعة أم القرى، بَمكَّ
افِِعّية، للسبكي َطَبَقاِت : اْنُظْر  ْبكِّي، والنظائرَ  ، واألشباهَ )3/80(الشَّ ،  َشذَراِت ، و)1/5(، الْبِن السُّ َهب، الْبِن الِعَامد اَحلنْـَبِيلّ الذَّ

 .www.uqu.edu.saجامعة أم القرى َعَىل الشبكة الَعنكبوتية،  ، وموقعَ )2/367(
بالغة وبرص باحلديث ورجاله، وعربية متقنة، وبـاع مديـد حممد بن أمحد بن حممد، الكناين، املرصي، كان صاحب ، بكرُهَو َأُبو  )5(

 هـ344، وقيل سنة .هـ345تويف سنة . العبادة والنوافلمع رى فيه يف الفقه ال جيا
، وسـِري أعـالم النـبالء، للـذهبي، )2/181(، واألنساِب، للسمعاين، )114ص(طبقاِت الفقهاء، للشريازي، : انظر ترمجته يف 

)15/445.(  

، نسب) 6( اِيشّ ال الَكبُِري الشَّ د بن َعِيلّ بن إسَامعيل اْلَقفَّ اش"ة إَِىل َمِدينَة وراَء َهنْر ِسيُحون، يَقال هلا ُهَو ُحمَمَّ ك "الشَّ ْ  . وهي من ُثغور الرتُّ
ك ْ  . الرتُّ
َغـة، وَعنـه نَّ أَ بِ  اِينُّ عَ مْ ه السَّ فَ َص وَ اَحلَسن من اْلُفَقَهاء، وَ  َل َد اجلَ  َف نَّ َص  نْ مَ  ُل وَّ وُهو أَ  ِديث واْلِفْقه واللُّ ة الدنيا ِيف التَّْفِسري واْحلَ ه أحد َأئِمَّ
افِِعّي فِيَام وراء النهر،انترش  ال الصغري بأن الكبَري َهَذا قـد تكـرر ِيف كتـب التَّْفِسـري،  فقه الشَّ ووضَح النََّوِوّي الفرَق بينه وبني اْلَقفَّ

ُصول، والكَ  ِديث، واألُ  =. انينياَس رَ تأخرين من اخلُ اْلِفْقه للمُ  ِب تُ م، واَجلَدل، ويوجد ِيف كُ َال واْحلَ

http://www.uqu.edu.sa
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ِم بِال ِصُفوُمنْ َحَداَثِة ِسنِِّه ِيف  َوَشِهَد َلهُ  هِ بِالتََّقدُّ ة َعْرصِ ِة،  َفْتَوىَأئِمَّ ُفوا َلهُ  ب/2َواْألَْوَلِويَّ َذلِـَك ِيف  َواْعَرتَ
يَِّة، َوَسلَُّموا َلُه ال ْم إَِىل ِحِني َوَفاتِِه، َواْنَعَكَفْت َعَلْيـِه الطََّلَبـُة، َفاْسـَتْغَرَقْت َباْشـ ِمْن ِستَِّني َسنَةٍ  َفْتَوىبِاْألََحقِّ تَِغاِهلِ

اَوَزْت َفَتاَواُه اْآلَالَف الْ  ِ  )4(َقْت ة، َوَطبَّ َكثِريَعَلْيِه غَالَِب َأْوَقاتِِه، َجتَ  . ِهُم اْلَغِزيَرةُعُلومَطَلَبُتُه اْألَْرَض ب

                                                                                                                                          
ـال ا الصغري فإنه يأمَّ = تكرر ِيف اْلِفْقه خاصة، وأيًضا بالنسب فالكبري شايش، والصغري مروزي، وقد وقع االخـتالف ِيف َوَفـاة اْلَقفَّ

َرياِزّي ِيف َطَبَقات اْلُفَقَهاء  َ ِيف َسنَة ست وثالثني وثالثَامئـة، فخطـأه ابـن الصـالح، وَقـاَل : املذكور، َفَقاَل الشِّ وُهـو وهـم ": ُتُويفِّ
  ."قطًعا

م النيسابوري      ـْمَعاِينّ ِيف كَِتـاب إ: َوَقاَل اَحلاكِ َ بالشاش، ِيف ذي احلجة َسنَة مخس وسـتني وثالثَامئـة، ووافقـه َعـَىل َهـَذا السَّ ُه ُتُويفِّ نَّ
وُهو مـن الُكُتـب (ْغَداد ته ِيف َسنَة إحدى وتسعني وَمائتني، وقد َقاَل السمعاين ِيف ذيل َتاِريخ بَ دَ َال وكانت وِ : األَْنَساب، َوَزاَد َفَقاَل 

ُه اهللاِ  َتَعاَىل ) : املفقودة َ َسنَة ست وستني وثالثَامئة، َرِمحَ ُه ُتُويفِّ  .َأنَّ
ته ِيف   ، ، واألَنَسـاِب )119ص(الَباب ِيف الكنى واأللقاب، الْبـِن منـده،  فتِح : اْنُظْر َتْرَمجَ ـْمَعاِينّ كـذب  ، وتبيـنيِ )3/375(، لِْلسَّ

، )112ص (اْلُفَقَهـاء، للشـريازي،  ، وَطَبَقـاِت )306ص(، الْبـِن َعَسـاكِر، يِّ رِ عَ ْشـإَِىل اإلَمـام َأِيب اَحلَسـن األَ  املفرتي فِيَام نسب
َالِح،  وَطَبَقاِت  افِِعّية، الْبِن الصَّ ِذيِب )228/ 1(اْلُفَقَهاء الشَّ َغاِت، للنََّوِوّي،  ، وَهتْ الْبِن  األعيان، ، َووفِياِت )2/282(األَْسَامِء َواللُّ
 ).4/200(خلكان، 

 .ورضب َعَىل حرف األلف "اعرتاف"كتبت ) 1(
 .أي اُجلَوْينِيّ 2(
ان باحلاء املهملة وبالباء املُْعَجمة بَواِحدة، بن زفر بن إياس بن َعْبد َشْمس بن األجب البـاهيل الـوائيل، وُهـو منسـوب إَِىل بَ َسْح ) 3(

 بن نزار، وباهلـة امـرأة َرض ن بن مُ َال يْ ابُن عَ  : ن، َوُيَقالَال يْ د بن قيس عَ عْ  بن َس َرص عْ أَ  وائل باهلة، ووائل ُهَو ابن معن بن َمالِك بن
  .وُهو رجل َكاَن يرضب املثل بفصاحته وبالغته ،ةريَ ِش د العَ عْ ب بن َس عْ َص  ها، وهي بنُت لدَمالِك بن أعرص، ُينَْسب إليها و

اَرُقْطنِّي وغريه، فِيَقال   نْ ِمـ غُ لَ بْ أَ "، و"انبَ َسْح  نْ مِ  ُق طَ نْ أَ "، و"ان وائلبَ َسْح  نْ مِ  ُح َص فْ أَ "، و"ان وائلبَ َسْح  نْ مِ  ُب طَ ْخ أَ ": كذا َقاَل الدَّ
 . "انبَ َسْح 

َغـْري مـدافع،  ِب رَ العَ  يَب طِ َخ  انُ بَكاَن َسْح ":  -وُهو من الُكُتب املفقودة  -ل ابُن َحَجر َعن َأِيب ُنَعْيم ِيف كَِتاب َطَبَقات اخلطباء قَ نَ وَ 
  ."َكاَن يسيل سيًال  ْل بَ  رْ كَّ فَ تَ ف ومل يَ قَّ وَ تَ يَ  وَملْ  مْ ثَ عْ لَ تَ وَكاَن إذا خطب مل يعد حرًفا، ومل يَ 

 ُب َطـْخ ها، بـل أَ َد ْحـب وَ رَ والعَ : ب؟ َفَقاَل رَ أنت أخطب العَ : ا ِعنْده، َفَقاَل له معاوية ان فخطب يومً فيوفد َعَىل ُمَعاوية بن َأِيب ُس 
ُه َجاِهِيلّ ": كذا أنت، َقاَل ابُن َحَجر : َل ُمَعاوية ، َقانسِ واإل اجلنِّ  ِمني؛ وإن َكاَن املَْعُروف َأنَّ َ "وإْن ثبَت َهَذا َيُكون من املَُخْرضَ ، ُتُويفِّ
 .هـ54 َسنَة

ته ِيف  ينَوِري، ِف ارَ عَ املَ : اْنُظْر َتْرَمجَ اَرُقْطنِّي، ، لِف لِ تَ ْخ املُ وَ  ِف لِ تَ ؤْ ، واملُ )611ص(، الْبِن ُقَتْيَبة الدِّ ِدَمْشـق،  ، وَتـاِريِخ )3/1342(لـدَّ
، الْبـِن اَجلـْوِزّي،  ، وَتْلِقيِح )143/ 20(الْبِن َعَساكِر،  َريِ َثِر ِيف ُعُيوِن الَتاِريخ َوالسِّ ِيف َمتْيِيـِز  ، واِإلَصـابِةِ )708ص(ُفُهوِم َأْهِل اْألَ

َحاَبِة، الْبِن َحَجر،   ).3/250(الصَّ
ْت وَغطَّ ) 4(  . ْت أي َعمَّ

اِحِب  املُِحيطَ :  اْنُظرْ  َغِة، للصَّ َغِة، الْبِن َفاِرس ، وُمْعَجمَ )458 /1(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ  ).3/439(، َمَقايِيِس اللُّ
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ةِ  ْن َمَىض ِمَن اْألَئِمَّ ُه  َملْ َتْسَمْع َعمَّ هِ،َأنَّ دِ ، َواْنَتَهـْت )1(هُ اَفَلْيَس َلـُه َمـْن َنـاوَ  َأْفَتى َكَفَتاَواُه، َوَال اْنَفَرَد َكَتَفرُّ
 . َفْتَواُه االْعتَِامدَ َعَىل  َفَتاَواُه، َوَطاَر اْسُمُه إَِىل َأْقَىص اْلبَِالدِ، َوَرَكَن النَّاُس إَِلْيِه، َوَجَعُلوا

ِمـْن َأنَّـُه  ْيُمـوِن، وإَِذا َسـِمُعوا َعـن أحـدٍ َيَودُّ ُمُلوُك َأْقَطاِر األَْرِض َأْن َيَتَملُّوا بُِرْؤَيِة َوْجِهِه املَُبـاَرِك املَ 
ُكون  . َأْصَحابه َوَتَالِمَذتِِه َفبِِه َيَتَربَّ

َمْن َصاَر َلُه فِيها املََكاَنُة َواإلْمَكاُن، َوَقَصـَد ِمـْن َأْطـَراِف اْألَْرِض  )2(َوَصَل ِمْن َطَلَبتِِه إَِىل بَِالدِ ُخَراَسان
َج  ا َسَكنْ بِاالْشتَِغاِل ِمَن اْحلِ ام، َوَمْن ِهبَ َوَفاَقْت َطَلَبُتُه َعْن  اِز َواْلَيَمِن، َوِمْن بَِالدِ الِعَراِق َواْلَعَجِم، َفْضًال َعِن الشَّ

ْرصْ  ُه ُمَشاَهٌد بِْالَعَياِن فَ  )4(، َوَما ِمنُْهْم إِالَّ َمْن َلْو ِشْئنَا)3(اْحلَ ، َوَهَذا ُكلُّ َتاُج فِيِه إَِىل َلُقْلنَا َعنُْه َعْنيَ اْلَعْرصِ لِيلَال ُحيْ  الدَّ
َهانوَ   .الُربْ

 َال َيْعِرُف اْلَقَمَرا )5(إِالَّ َعَىل َأْكَمهٍ    َلَقْد َظَهْرَت َفَال َخيِْفي َعَىل َأَحدٍ 
ءٌ  ــلٍ     َوَلْيَس َيِصـحُّ ِيف اْألَْذَهـاِن َيشْ ــاُر إَِىل َدلِي ــاَج النََّه   )6(إَِذا اْحَت

                                                
 . أي َعاَداه) 1(

َحاَح : اْنُظْر  َغِة، الْبِن َفاِرس، ، وُمْعَجم َ)1/79(، لِْلَجْوَهِرّي، الصِّ  ).5/367(َمَقايِيِس اللُّ
ُل  ،هي بَِالٌد َواَسَعةٌ ) 2( ا يـيل اهلنـد طخارسـتان وغزنـة ا ييل العراق أزاذوار قصبة ُجَوْين َوَبْيَهـق، وآخـر حـدودها ممـَّحدودها ممَّ  َأوَّ

وسجستان وكرَمان، وليس َذلَِك ِمنَْها إنَام ُهَو أطراف حدودها، وتشتمل َعـَىل أمهـات مـن الـبالد ِمنَْهـا نيسـابور وهـراة ومـرو، 
ًرا إَِىل ثالثة  نإيران وأفغانستان وبعض مناطق آسيا الوسطى، وهي اآل نوتشمل اآل حمافظة ِيف شَامل رشق إيران، تمَّ تقسيمها مؤخَّ
 :  حمافظات

مـن السـكان بيـنام، % 50اإلحـدی والثالثـني، الفـرس يشـكلون  إيرانهي إحدى حمافظات : حمافظة خراسان الشاملية : األوىل 
 . بجنوردمن السكان، عاصمتها مدينة % 20من السكان، و األكراد يشكلون % 30الرتكامنية 

، وأكثرهم من الفرس، جندبرياإلحدی والثالثني، عاصمتها مدينة  إيرانهي إحدى حمافظات : خراسان اجلنوبية  حمافظة: الثانية 
 .الشيعة عربوأيضا يعيش هناك أقليات من 

، وفيها دفن -أی توس-مشهداإلحدی والثالثني، عاصمتها مدينة  إيرانهي إحدى حمافظات : حمافظة خراسان رضوي : الثالثة 
 .2006اإلمام الثامن عند الشيعة، وهي أكرب املحافظات اإليرانية قبل أن يتم تقسيمها فی سنة  ضاالرعيل بن مويس 

ــْر   ــمَ : اْنُظ ــَدان ُمْعَج ــِوّي،  ،الُبْل ــاُقوت اَحلَم ــعَ ، و)401/ 2(لَي ــة موق ــَىل الشــبكة الَعنكبوتي ــرة َع ــوعة احل ــديا املوس  ويكبي
ar.m.wikipedia.org. 

 .حرف حاء صغري) ب(اء ِيف ف احلَ رْ ت َح َحتْ  َب تِ كُ ) 3(
 ."شاء") ب(ِيف ) 4(
 .ضارِ ى العَ مَ به العَ  ادُ رَ يُ  رِ عْ مى، وربَام جاء الَكَمه ِيف الشِّ عْ ُولَِد أَ ُهَو الذي يُ ) 5(

َهَرةَ )4/148(املُْحَكَم َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، : اْنُظْر  َغِة، الْبِن ُدَرْيد،  ، وَمجْ  ).2/984(اللُّ
 .فهي ضمن الكالم، وليس َعَىل هيئة شعر) أ(كتبت ِيف ) 6(

 ).343ص (والبيت قاله املتنبي يف ديوانه 
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مَ كَ إِْن تَ   ـيِف ِيف  النَّْحِو َفُهَو الَِّذي ُيْلَقـى إَِلْيـِه ِزَماُمـُه، َأوْ ِيف  فُهَو إَِماُمُه، َأوْ  ْفِسريِيف التَّ  لِّ ْرصِ َفِمنْـُه  )1(التَّ
ين فُهَو األستاذُ ِيف  ُيْسَتَفاُد َأْوَزانه ونظامه، َأوْ  ِقيقِة، َأوْ َعَىل  ُأُصول الدِّ ْوَضـح نَْبَط َوأَ ُأُصول اْلِفْقه َفَكْم اْستَ ِيف  اْحلَ

َماِن، َأوْ  ِديِث اْحلَ ِيف  ، َأوْ ةِمْن َطِريق َعـَىل  اْلِفْقه فُهَو األُْسـَتاذُ ِيف  الِعَلِل َفِمْن َتْضِعيِفِه األََمان، َأوْ ِيف  فُهَو َحافُِظ الزَّ
َيُكْن ِمَن اِحلَساِب، واآلِيت ِمَن  ِمَن املَنُْصوِص َما َملْ  ْظَهرُ ، َواملُ )3(بني َطِريَقَتْي ُخَراَسان َوالِعَراق اَجلاِمعُ  ،)2(اإلطالق

                                                
ِف، وُهو ِعْلٌم بُِأُصولٍ ) 1( ْ يعرف هبا أحوال أبنية الَكلِم التي ليست بإعراب، فِيتعلَّق بِبِنَْيِة الكلمـة وَمـا  ُهَو املعروف بعلِم الرصَّ

األسـَامء التـي ال تشـبه احلـروف، : صحة واعتالل، وشبه َذلِـَك، ومتعلِّقـه مـن الكلـَامت وَما حلروفها من ِزَياَدة وأصالة، و
 . واألفعال

 ).6ص(، بن َمالكال ،إجياز التعريف ِيف علم الترصيفو، )6ص( الْبِن اَحلاِجب، ،يفْرصِ التَّ  مِ لْ افِية ِيف عِ الشَّ : اْنُظْر 
ْفَحِة ِيف اَحلاِشـَيِة ِيف َعَىل َيَسا "اإلطالق"كتب حرف القاف من كلمة ) 2( مقابلهـا، وَذلِـَك مراعـاة للتنسـيق، وَهـَذا ) أ(ِر الصَّ

 .مالحٌظ َكثِريا ِيف مواضع أخرى، كَام سيأيت الحًقا
ـاِل : طريقُة خراسان ) 3( ى أيًضا طريقة اَملَراِوَزة، وهي التي انتهت رئاستها إىل أيب بكـر عبـد اهللا بـن أمحـد املشـهور بالَقفَّ ُتَسمَّ

ِغري، ومن أعالمها القايض حسني شيخ  ى تارًة  بطريقة  ورُ مَ  من وعلامؤها، يلِّ وَ تَ املُ الصَّ وغريها من مدن ُخراسان؛ فلذلك تسمَّ
 .اخلراسانيني، وتارة بطريقة املراوزة

إلسـفرائيني، ومـن اخلامس إىل الشيخ أيب حامد ا نالقر وأول عبِ الرا نرالق آِخر يف رئاستها انتهت التي وهي: طريقُة العراق 
ي، وسـميت بطريقـة العـراقيني ألن أئمتهـا سـكنوا بغـداد ومـا دأعالمها القاضيان أبو الطيب الطربي، وأبو احلسن املاور

 .حوهلا
افِِعّي، والتفريِع عـىل ُأُصـولِِه، إال َأنَّ ُكـلَّ َواِحـدٍة مـنهام امتـازْت َعـِن ااهتمت كلتا الطريقتوقد  ن بنقل نصوص اإلماِم الشَّ

َق النووي بني الطريقني فقـال ا ـافِِعّي، ": ألخرى بصفٍة ومزيٍة، وقد فرَّ واعلـْم أن َنْقـَل أصـحابِنا الِعـَراِقيني لنصـوِص الشَّ
ـًفا َوَبْحًثـا  وقواعِد َمْذَهبه، ووجوِه متقدمي أصحابنا أتقُن وأثبُت من َنْقِل اخلراسـانيني غالًبـا، واخلراسـانيون َأْحَسـُن َتَرصُّ

  ."ا وَتْرتيًبا غالًباَوَتْفِريعً 

 املدرسـة تفـوق ويرجعـون وبيئته اَملْذَهبة نشأ موطن يف موجودةٌ  اهنأ إىل النقل يف العراقية املدرسة تفوق الباحثون حويرج
اء لفقه بد ال فكان أهلها، عادات يف يْفِت  ومل اَملْذَهب، واضع فيها يعش مل جديٌدة بيٌئةن خراسا أنَّ  إىل التخريج يف اخلراسانية

الشافعية هبا من الترصف والبحث والتفريع والتخريج عىل قواعد اإلمام يف احلوادث واملسائل اجلديدة ِقَياسا عـىل نظائِرهـا 
 .مما أفتى فيه اإلمام رمحه اهللا

افِِعيَّة ممن درَس يف إحدى املدرستني من اجتَه اجتاًها َينُْحو َنْحَو اَجلْمِع ب ني الطـريقتني، والنَّْقـِل ثم ظهر بعد ذلك من أئمِة الشَّ
ُح طريقَة العراقيني، وكان من رؤوِس هـؤالء اجلـ ُح طريقَة اُخلَراَسانيني، وتارة ُيَرجِّ ِجيِح بينهام، فتارًة ُيَرجِّ ْ امعني عنهام، والرتَّ

، واملُ  َع بني الطريقتني، والُفوَراِينّ نِْجّي، وهو أول من َمجَ  .َتَويلِّ بني الطَِّريقتني، اإلمام أبو عيل السِّ
ح املهذب، للنووي، : انظر  ، واالبتهاَج يف بيان اصـطالح املنهـاج، ألمحـد بـن أيب بكـر احلرضـمي، )69 /1(املجموَع َرشْ

 .-قسم الدراسة-، حتقيق أيمن احلريب، )111-109ص(، وتتمَة اإلبانة عن فروع الديانة، للمتويل، )668ص(
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َالف اِخلـِيف  املنطق فُهَو الَِّذي ينسينا أخبار ابـن ِسـينَا، َأوْ ِيف  اْلَعَجُب الُعَجاب، َأوْ ِمنُْه  ِمَن األَْبَحاِث بَِام َيْقَتِيض 
ِف ِيف  ، وإن َتَكلَّـمَ )1(اِجلـْذَل  ِه إَِىل األَْفَهـامِ َقِريبَواَجلَدِل فُهَو الَِّذي َحيُْصُل بَِكَالِمِه لَساِمِعِه ِمْن تَ  الـَوْعِظ والتََّصـوُّ

هِ، َوَأَتى فِيه ِمَن  )2(فكالُمُه إليه املُنَْتَهى، وحضور ميعاد، ُهَو املُْخَتارُ  واملُْشَتَهى، وقد َخَتَم الُقْرءاَن الَعظِيَم بِِميَعادِ
ه َيُكونُ بَام  )3(اْلَوْعظِ   .إن شاَء اهللاُ َسَبًبا ِإلْسَعادِ

ِميــــعِ     َىضـاَن ِمَن الُعُلوم بَِحْيُث ُيقْ وكَ    َلـــُه ِيف ُكـــلِّ ِعْلـــٍم بِاْجلَ

ين َوَسْبُعَامَئة، وحفـَظ الُقـرءاَن الَعظِـيمَ ِيف  ُولَِد  م، َسنَة َأْربع وِعْرشِ ِصـَغِرهِ، ِيف  َثاِين َعَرش َشْعَبان املَُكرَّ
  .سبع سنني بَِبَلِدهِ  َوَخَتَمُه وُهَو ابنُ 

رَ َواملُ أ /3، )4(اطِبِيَّةَ َوَحِفَظ الشَّ  افِِعيّ  َحرَّ اَحلاِجـب ابـن  َرصَ تَ ُخمْ ، وَ )2(َمالك البنِ  ، َوالَكافَِيَة الشافِيةَ )1(لِلرَّ
 .)3(األُُصولِيف 

                                                
 .فُهَو األصلأي ُيَصاُر إَِىل رأيه وُيْسَتْشِفي به، ) 1(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  ِذيَب )6/94(اْلَعْنيَ َألْزَهِرّي،  ، وَهتْ َغِة، لِ َغـِة، الْبـِن َفـاِرس،  ، وُمْعَجمَ )3/386(اللُّ َمَقـايِيِس اللُّ
ِديث َواْألََثِر، الْبِن اْألَثِري،  ، والنَِّهاَيةَ )1/438(  ).1/251(ِيف َغِريِب اْحلَ

 .بدون راء "املختا"كتبت ) 2(
َقـائَِق، وَ  ، وُهو خمطوطٌ الُبْلِقينِّيةِ  سِ الِ َج َعَىل كَِتاب املَ له  ُت فْ قَ وَ ) 3( َس للُبْلِقينِّي ُيْمـِيل فِيَهـا الـَوْعَظ، َوالرَّ الِ  ةِ َح فْ ِيف َصـ دَ رَ وَ فيه َجمَ

، وعدد أوراقه )1465(ة الظاهرية بِدَمْشق، برقم جملًسا، وُهو موجود ِيف املكتب 17جملًسا، ولكنها ِيف الواقع  18ان أهنا وَ نْ العُ 
 ).ق107(

ْفَحِة ِيف حاشية ِيف  "طبية"بية اطِ باقي كلمة الشَّ  ْت بَ تِ كُ ) 4( َك مراعاة للتنسيق) أ(َعَىل َيَساِر الصَّ   .مقابلها، وَذلِ
لف وَمائة وثالثـة وسـبعون بيًتـا، َنَظَمهـا َأُبـو ا أُهتَ اين ِيف القراءات، وعدَّ هَ األَماين ووجه التَّ  بحرزِ  موسومةٍ  منظومةٍ  وهي متنُ 

َعْيني ه بن َأِيب الَقاِسم َخَلف بن َأْمحَد، الرُّ د، الَقاِسم بن فِريُّ اطبيّ  ،األَندلّيس  ،ُحمَمَّ ـ ،الشَّ ِ ه بكرسـ الفـاء رِ ْقـاملُ  ،يرالرضَّ ئ، وفِـريُّ
 . ، يَقال تفسريه حديديّ مَ َج عْ أَ  مٌ اْس  ا،هَ مِّ اء وَض يد الرَّ دِ ْش وسكون الياء املثناة من حتتها وتَ 

د الَقاِسم": دُت ِيف إجازاِت أشياخه له َج وقيل إنَّ اسَمه وكنيَته َواِحد، َلكِن وَ : َقاَل ابُن خلكان  َهبِّي بأيب "َأُبو ُحمَمَّ ، وكناه الذَّ
ْبكِيّ  َحُه السُّ د وأيب الَقاِسم، وكذا َصحَّ  . ُحمَمَّ

َم مربًزا فِيه، وَكاَن إذا قُ َكاَن عاَملا بكَِتاب اهللا  َتَعاَىل   عليـه َصـِحيح ئَ رِ  قراءًة وتفسًريا، وبَحِديث رسوِل اهللا َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
 علـم النَّْحـِو ِيف  اًد َحـوْ اج إليها، وَكاَن أَ تَ ع اُملْح اِض وَ ت َعَىل املَ كَ  النُّ ِىل مْ يُ ه، وَ ظِ فْ حِ  نْ مِ  َخ َس النُّ  ُح حِّ َص أ يُ طَّ وَ املُ م وَ لِ ْس مُ الُبَخاِرّي وَ 

َغِة، عارًفا بعمل الرؤيا، حسنَ  َ َسنَة  املقاصدِ  َواللُّ  . هـ590خملًصا فِيَام يقول ويفعل، ُتُويفِّ
زَماهنا ِيف نقلهـم، فقـلَّ مـن يشـتغُل بـالقراءات إال ويقـدم  اءِ رَّ قُ  ولقد أبدع ِيف منظومته هذه كل اإلبداع، حتى كانت ُعْمَدةَ 

َعَىل رموٍز َعِجيبٍة وإشـاراٍت َخِفيـٍة لطيفـٍة، وَمـا ُيَظـنُّ سـبق إَِىل أسـلوهبا، واملـتن مطبـوٌع  تملةٌ حفظها ومعرفتها، وهي مش
ٌح   =.مضبوٌط ُمَصحَّ
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ته والكالم َعَىل منظومتِه ِيف =  افِِعّية، وَطَبَقاِت ، )4ص(، يّ بِ اطِ ة، للَقاِسم الشَّ يَّ بِ اطِ الشَّ  نِ تْ مَ : اْنُظْر َتْرَمجَ َالِح،  اْلُفَقَهاء الشَّ / 2(الْبِن الصَّ

َكـان،  ، وفِيـاِت )7 – 2من ص(املعاين من حرز األَماين، ألَِيب شامة،  ، وإبرازِ )665 َأْعـَالِم  ، وِسـَريِ )4/71(اَألْعَيـان، الْبـِن َخلِّ
َهبِّي،  ـَفِدّي،  ِت كَ ان ِيف نُ اِهلميَ  ِت كَ ، ونُ )41/245(النَُّبَالِء، للذَّ ـْبكِي،  اِت ، وَطَبَقـ)194(الُعميان، للصَّ ى، لِلسُّ ـافِِعّية الُكـْربَ الشَّ

 ).323ص(علَامء املَْذَهب، الْبِن فرحون،  املَْذَهب ِيف معرفة أعيان ، والديباِج )7/270(
َتَرص ِيف األَ ) 1( ر ِيف فِ  هُ مُ ، واْس امِ كَ ْح ُهَو كَِتاب ُخمْ ين، َأبُ قْ كامًال املَُحرَّ افِِعّي، َصنََّفه إَمام الدِّ د ه اإلَمام الشَّ و الَقاِسم، َعْبد الَكِريم  بن ُحمَمَّ

افِِعيّ ْض بن َعْبد الَكِريم  بن الفَ ا افِِعّي الَقْزِويني الشَّ  .ل الرَّ
 :  الٍ وَ قْ َعَىل َأْربعِة أَ  هِ تِ بَ ْس وقداْخَتَلَف ِيف نِ 

ر يُّ وِ نَ ْس ، ونقله اإلِ النََّوِويّ  ُل وْ َقْزِوين، وَهَذا قَ  دِ َال من بِ  ةٌ َد لْ ان بَ عَ افِ إَِىل رَ  ةٌ بَ ْس نِ :   األول ـُق املَُحـرَّ  وغريه َعنـه، ولـيس كـَام أوهـم ُحمقِّ
ُه َقاَله ِيف َهتِْذيب األسَامءِ  ين الدِّ  مَ َج رْ ِعنْدَما تَ  اِت غَ واللُّ  وحمقق َطَبَقات ابن َكثِري َأنَّ َمْشـقي، َوَقـاَل له، ووافق النََّوِوّي ابـن نـارص الـدِّ

  .وهرُ كَ نْ وأَ :  الّسُيوطِيّ 
ين الَقْزِويني يقول  الُقَضاةِ  َقاِيض  ُت عْ مِ َس :  يّ وِ نَ ْس َل اإلِ َوَقا افِِعـّي بـالَعَريبّ عَ رافِ  إنَّ : َجَالل الدِّ  َف لِـاألَ  ، فـإنَّ ان بالعجمي مثـل الرَّ

ـُه َلـْيَس بنـواحي إُثـمَّ : َفَقاَل معقًبـا . عافِ رَ  إَِىل  ةٌ بَ ْس ان نِ عَ افِ ، فرَ ِب رَ ه ِعنْد العَ رِ ِيف آِخ  ةِ بَ ْس النِّ  اءِ يَ كَ  مِ َج ِيف آخر االسم ِعنْد العَ  ونَ النُّ وَ  نَّ
 .عافِ ان، وال رَ عَ افِ هلا رَ  َقاُل َقْزِوين بلدة يُ 

ينِ  َجَاللِ  الُقَضاةِ  إَِىل جٍد له يَقاُل له رافع، نقله اإلسنوي َعن َقاِيض  نسبةٌ : الثاين   .الدِّ
َم، حكاه ابن َكثِري إَِىل َأِيب رافع موىل النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ نسبةٌ : الثالث   .َعَلْيِه َوَسلَّ
مَ  ول اهللاُِس يج َصاِحب رَ دِ َخ  بنِ  عِ افِ إَِىل رَ  نسبةٌ : الرابع  ين َقاِيض  فقد ُسئِل الَقاِيض . َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َقْزِوين َعن نسـبة  مظفر الدِّ

افِِعّي؟ َفَقاَل  ُه منسوب إَِىل رافع بن َخِديج َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، وبمثله  ينِ وِ ْد تَّ ُهو ِعنْدي ِيف كَِتاب اله، وَ طِّ َخ بِ  َب تَ كَ : الرَّ ِيف أخبار َقْزِوين َأنَّ
َحُه العالئي وغريه ين الَقْزِويني، وكذا َصحَّ  .َقاَل ركن الدِّ

 .هِ ِس فْ ن نَ مِ  ءِ رْ باملَ  َف رَ عْ ، فليس هناك أَ ودٌ دُ رْ ، وَما عداه مَ وَهَذا الَقْول ُهَو الراجُح 
د بن َعْبد الكَ  هُ مُ اْس  واريخ أنَّ ورأيت ِيف بعض التَّ : لقليويب َوَقاَل ا ع فال خمالفة إال من حيث االسم، وهي افِ ل بن رَ ْض يم بن الفَ رِ ُحمَمَّ

 . ِعنْد النَُّحاة عكسها ُح اجِ طريقة املؤرخني، والرَّ 
 . َذلَِك  هِ يْ لَ عَ  َس بِ لْ د أُ قَ فَ يس هو، إنَام ُهَو والده ول واريِخ َعنه القليويب ِيف التَّ  وَهَذا الذي يتكلمُ : أقول 

افِِعّي  َد هِ تَ َكاَن بارًعا متبحًرا، وُجمْ و ُه اهللاِ -زَمانه ِيف َمْذَهب الشَّ ْبكِيُّ -َرِمحَ ، وَكـاَن "ميًتا فأحياه وأنرشـه كأنَام َكاَن اْلِفْقهُ ":  ، َقاَل السُّ
ِديَث  عَ مِ تواضًعا، َس ًعا، مُ رِ زاهًدا، وَ  َ يف وَ وتُ الَكثِري،  اْحلَ  .َقْزِوينبِ  هـ، ودفنَ 624: هـ، وقيل 623حدود َسنَة يفِّ

ر ِيف فِ : اْنُظْر كَِتابه  ـافِِعّي، ومُ  هِ قْ املَُحرَّ تـه ِيف )3ص(قـه قِّ مـة ُحمَ دِّ قَ اإلَمام الشَّ َوِوّي،  َهتْـِذيِب : ، واْنُظـْر َتْرَمجَ َغـاِت، للنـَّ األَْسـَامِء َواللُّ
َهبِّي، َأْعَالِم ا ، وِسَريِ )4/264( / 2(الوفِيـات، للكتبـي،  ، وفـواِت )145/ 2(ابن الوردي،  ، وَتاِريِخ )273/ 42(لنَُّبَالِء، للذَّ

َفِدّي، )376 ْإلِْسنَِوي،  ، وَطَبَقاِت )4/56(، لليافعي، اجلنانِ  ، ومرآةِ )19/63(، والَواِيف بِالَوفِيَّات، للصَّ افِِعّية، لِ  ،)189ص(الشَّ
ـافِِعّية، الْبـِن َكثِـري،  َطَبَقـاِت و، )80ص(ى بمنتخب املختار، الْبـِن رافـع السـالمي، مَّ َس اد املُ علَامء َبْغَد  َتاِريِخ و ، )2/746(الشَّ
َمْشقّي،  َتْوِضيِح و يِن الدِّ ْشَتبِه ِيف ضبط أسَامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، الْبِن َناِرصِ الدِّ املُنِـري، الْبـِن  الَبـْدرِ و، )4/96(املُ
ن، املُ  ين املَ  وِيبّ يُ لْ قَ  حاشيةِ و، )318/ 1(َلقِّ ح َجَالل الدِّ ّ َح َعَىل َرشْ األنساب،  يرِ رِ ِيف َحتْ  اِب بَ اللُّ  بِّ لُ و، )1/9(ني، بِ الِ اج الطَّ هَ نْ َعَىل مِ  يلِّ

 =).1/342(للّسُيوطِّي، 
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ِ رِ غَ ِص ِيف  اءَ َج  ْيُخ  الدِ ه إَِىل الب لـه، وُهـَو َوَقـاَل اق، زَّ الـرَّ  َعْبـدسيدي موسـى بـن  اهللاِ َوِيلُّ  ُف ارِ العَ  الشَّ
ِ َعَىل  عٌ موضو ْيُخ  َرضَ راء، وَح قَ الفُ َعَىل  ، وال ينكركبريٌ  عاملٌ ِمنُْه  َهَذا جييءُ  نَّ إ:  هركبت يسى عِ  اهللاِ ِيلُّ وَ  ُف ارِ العَ  الشَّ

َ ، وبَ ريٌ غِ ه وُهَو َص لدِ بإَِىل  )3(يّ وِ نَ رْ الفَ    .َذلَِك  بنحوِ  رشَّ

ـيِْخ  ِيف  وثالثني، واجتمعَ  سٍت  ِيف َسنَةِ  الَقاِهَرةَ  مَ دِ ُثمَّ قَ  ـبْكِّي، وبقـايض  يِّ ِقـتَ  َذلَِك الَوْقت بالشَّ ين السُّ الـدِّ
ينِ  َجَاللِ  الُقَضاةِ  ِ وِ زْ القَ  الدِّ  نًا، وانعكفـْت طِ وْ تَ ْسـوثالثـني مُ  ، ُثمَّ قدمها ِيف َسـنَة ثـَامنٍ هِ نِّ ِس  رِ غَ ع ِص ، وأتيا عليه مَ )4(يّ ين

                                                                                                                                          
ة، وحيتوي َعَىل سبعة ومخسني وسبعَامئة وألِفني من األَبيـات، وقـد يَّ بِ رَ راث العَ َظَمه ابُن َمالِك حلفِظ تُ ز ِيف النَّْحِو، نَ وَج مُ  مٌ ظْ هي نَ ) 1(= 

ـعَ  ِيف سـبعةِ  وزةِ ُجـرْ األُ  ة، وقد جـاءت مقدمـةُ وزَ ُج رْ األُ  ولِ ُص فُ  رُ ، وُهو آِخ "اآللة" لِ ْص نصَّ َعَىل َذلَِك رصاحًة ِيف هناية فَ  ًتـا، يْ بَ  َرشَ
حهَ ْص وستني باًبا واثنني وستني فَ  إَِىل ستةٍ  مَ ظْ ، وقد َقَسم النَّ ةِ يَّ مِ لْ العِ  باملَادةِ  ، والباقي اختصَّ ِيف مخسةِ  امُ تَ واخلِ  ا بعد َذلِـَك، ًال، ُثمَّ َرشْ

 . التي َكَتَبَها بعد َذلَِك  ِفيةِ لْ األَ  نَ مِ  ُل مَ ْش أَ وَ  ُل مَ كْ وهي أَ 
َح : اْنُظْر   ).51 -36ص(افِية الْبِن َمالك، ومقدمة املحقق، من افِية الشَّ الكَ  َرشْ

َتَرصٌ ) 2( ُصول واجلدل"َألَّفه ِيف ُأُصول اْلِفْقه، َوَسَمه بـ  لكَِتاٍب  ُهَو ُخمْ ، وُيَغلِّـُب حمِقُقـُه الـدكتور "منتهى السؤل واألمل ِيف ِعْلمي األُ
َتَرص املُ  من كالمه، حيث َقاَل ِيف خطبةِ  اَحلاِجب؛ بل هي مستنبطةٌ  من ابنِ  ليسْت  نذير َمحادو أن هذه التسميةَ   فُت نَّ َص ... ": ى نتهُخمْ

ل كَِتاب املُ  ُد ِص قْ ، ويَ "منيعٍ  ، وسبيلٍ بديعٍ  خمتًرصا ِيف ُأُصول اْلِفْقه، ُثمَّ اخترصته َعَىل وجهٍ  ى ابُن َكثِري باملُْخَتَرص األَوَّ نتهى، وَهلَذا سمَّ
َتَرص املُْخَتَرص باملُْخَتَرص الصَّ   .ِيف ُأُصول اْلِفْقه غريِ ُخمْ

َتَرص مُ : اْنُظْر  ُصول واَجلَدل، الْبِن اَحلاِجب، ومقدمة حمققـه، ُخمْ ؤل َواألََمل ِيف ِعْلمي األُ ة َفـ، وُحتْ )160 -157مـن ص(نَْتَهى السُّ
َتَرص ابن اَحلاِجب، الْبِن َكثِري،  رفةِ عْ بمَ  ِب الِ الطَّ   ).79ص(َأَحاِديث ُخمْ

اِحلنيَ  ، أحُد لبحريةِ با ، نسبة إَِىل فرنوة، قريةٌ ُهَو ِعيَسى بن َعْبد اهللاِ الفرنوي )3( ُه اهللاِ-، هكذا َقاَل ابُن َحَجر الصَّ َعـَىل  ، ومل أقْف -َرِمحَ
ُه اهللاِ-َغْري ابن َحَجر  ِعنْد أحدٍ  هِ ذكرِ   . -َرِمحَ
 ).3/408(الْبِن َحَجر، ،الُغمر إِْنَباءُ 

ينِ  ،ِدَمْشق خطيُب  ،الُقَضاة ُهَو كبريُ  )4( ْمحَن  ِيلّ كْ رِ كناه الزِّ ، َأُبو َعْبد اهللاِ، وقد َجَالل الدِّ د بن َعْبد الرَّ ِيف األعالم خطًأ بِأيب املََعايل، ُحمَمَّ
افِِعّي ا زعـم : قد َقاَل ابـُن َكثِـري ِيف َذلِـَك ، و- ُينَْسب إَِىل َأِيب ُدَلف الِعْجِيلّ الَقاِيض  -بن عمر بن َأْمحَد، الَقْزِويني ُثمَّ الِدَمْشقي، الشَّ

ين الَقْزوِ  ُه من ساللته، ويذكر نسبه إليهَجَالل الدِّ   .يني َأنَّ
ـوَرة، من َقْزِوين،  هُ لُ هـ، وأْص 666ُولَِد باملوصل َسنَة  ، ملـيَح الصُّ َكاَن فصيًحا، حلَو العبارة، يعرُف الَعَريبَّ والعجمـيَّ والرتكـيَّ

َ اءً َكـه ذَ هنُـذِ  ُد ، يتوقَّـحِث البَ  ي قواعَد اعِ رَ ، حادَّ الذهن، يُ لِ ائِ َض ، جمَّ الفَ موطَأ األكناف، سمًحا جواًدا حليًام  بِدَمْشـق َسـنَة ، ُتـُويفِّ
 .  هـ739

ته ِيف  َهبِّي،  ، والِعَربِ )1/258(ع، افِ ، الْبِن رَ الوفِياِت : اْنُظْر َتْرَمجَ ى،  ، وَطَبَقـاِت )4/113(ِيف َخَربِ َمْن َغَرب، للـذَّ ـافِِعّية الُكـْربَ الشَّ
ْبكِي،  َفِدّي، ، والَواِيف بِا)9/158(لِلسُّ ، الْبـِن والنَِّهاَيـةِ  ، والبدايـةِ )301 /4(اجلنان، لليافعي،  ، ومرآةِ )3/199(لَوفِيَّات، للصَّ

ــُلوكِ )14/185(َكثِــري،  ــِزّي،  ، والسُّ ــة ُدَوِل املُُلــوك، لِلَمْقِري ــِن   ، وَطَبَقــاِت )2/2/470(ملَِْعِرَف ــافِِعّية، الْب ــاِيض ُشــْهَبةالشَّ ، َق
، الْبِن َحَجر، اإلِ  ، وَرْفعِ )2/286( ، ، واألَْعَالمِ )366ص(ْرصِ َعْن ُقَضاِة ِمْرصَ ِرْكِيلّ  ).6/192(، لِلزِّ
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ـُه أَ  َل َص وَ ، وَ ريةِ ِس اليَ  امِ يَّ ِيف األَ  )1(غريَ ي الصَّ اوِ ا، وَكاَن ُيلقي احلَ وعشي   عليه بكرةً  لالشتغالِ  لبةُ الطَّ  اه َقـلْ ِيف َذلَِك إَِىل َأنَّ
يُْخ  هرِ زْ األَ  عِ امِ ِعنْده ِيف َج  ُرض ِيف ثَامنية أيام، وَكاَن ممن َحيْ  هرِ زْ باَجلاِمِع األَ  ينِ  رُ ْخـفَ  الشَّ  نْ وُهـَو ِمـ )2(بـن َجْوَشـن الـدِّ

 :  قائالً يقول له ةَ لَ يْ ى اللَّ أَ رَ  أنْ  سِ رْ ِيف الدَّ  اجلَامعةَ  َربَ ْخ أَ ا وَ مً وْ يَ  اءَ َج ني، فَ احلالصَّ  اهللاِ أولياءِ  ارِ بَ كِ 
ينِ  نُ يْ زَ  ُك يَ  نْ إِ فِ  ِ  )3(نٌّ ظَ  الدِّ ينِ ِرسَ  رُ ْح بَ فَ     هِ ِمـلْ عِ ب   درَ ملـن وَ  دٌ رْ وِ  اج الـدِّ

ينِ  نِ يْ إَِىل زَ  يشريُ    .)4(الَكْتناينّ  الدِّ

ين بنُ  زُّ عِ  ةِ الُقَضا اِيض وَكاَن قَ  ع أربعـني َمـ َسـنَةِ ِيف  جَّ ا، وَح د  ه جِ تعظيمِ ِيف  غُ الِ بَ يُ ه وَ مُ يعظِّ  )5(َمجاعة الدِّ
ْيِخ ب عَ مَ تَ اْج ه، وَ دِ الِ وَ  ين العَ َص  الشَّ ا َيـؤْ وأربعني وحـده لرُ  تسعٍ  َسنَةِ ِيف  جَّ َح ُثمَّ  ،يِف الرشَّ  سِ ْد بالقُ  يّ الئِ الح الدِّ
ُه :  آهارَ  ةِيف  يدينلعِ  ايلِّ َص يُ َأنَّ ينِ  اءَ َهبَ  اِإلْسَالمِ  َشْيَخ  )6(رَ اهَ َص ُثمَّ  َذلَِك، ، فوقعَ َمكَّ  َسـنَة اثنـنيِ َعِقيـل ِيف بـن  الـدِّ
َعـَىل  هَلـ َب َتـكَ ومخسـني، وَ  َسـنَة تسـعٍ  اِإلْسَالمِ  َشْيُخ  ايهَ لِ ا وَ ملَّ  ْرصَ مِ وَ  الَقاِهَرةب َقَضاءِ الِيف  َعنه اَب سني، ونَ َمخ وَ 
ِ  اسِ النَّ  أحقُّ " هِ فِ انيَص تَ  عضِ بَ  ِ زَ َفْتَوى ِيف الب  .ه بَذلَِك طَّ َخ  ُت دُّ اهَ ، وقد َش "هِ َمان

ًح  سيبويهَعَىل  ال تكتُب  له أيًضا ملَ َوَقاَل  ـْيَخ  أنَّ َعَىل  َمان،َذلَِك الزَّ ِيف  اسالنَّ  )7(اِق فَ َهَذا مع اتِّ  ؟اَرشْ  الشَّ
ينِ  اءَ َهبَ    .وِ ْح النَّ  لمِ عِيف  إليه ُهَو املرجوعُ  َعِقيلبن  الدِّ

                                                
 .ار بن َعْبد الَكِريم الَقْزِوينيّ فَّ عبد الغَ الكتاب ل) 1(
ْيُخ ) 2( ح، فخرُ  ُهَو الشَّ الِ ين، عُ  الصَّ عوِدي، َكاَن ُيْقَصُد للزيارِة والتربِك بالدِّ َ َسنَة  هثَامن بن َجْوَشن، السُّ  .هـ707إَِىل أن ُتُويفِّ

اِيف، الْبِن َتْغِري َبْرِدّي،  اَملنَْهَل : اْنُظْر  اِهَرة، له أيًضا،  ، والنُُّجومَ )7/415(الصَّ ُلوكَ )8/180(الزَّ ، ملَِْعِرَفة ُدَوِل اُملُلـوك ، والسُّ
 ).4/472( ،ْينِيّ الزَمان، للعَ  لِ هْ اجلَامن ِيف َتاِريخ أَ  ، وعقَد )2/1/42(للَمْقِريِزّي، 

 .بخل بمعنى "َضنَّ "الصواب هي هكذا يف املخطوط، ولعل ) 3(
ْمحَن بن يونس الدِّ مَ ُهَو َأُبو حفص، عُ ) 4( َ َسنَة ر بن َأِيب احلرم بن َعْبد الرَّ افِِعّي، ُتُويفِّ ّي، الشَّ  .هـ738َمْشقي، املِْرصِ

َررَ : اْنُظْر  افِِعّية، الْبِن  ، وَطَبَقاِت )3/161(الَكاِمنَة، الْبِن َحَجر،  الدُّ  ).276/ 2(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ
ث، َأُبو عُ  ُهَو َقاِيض  )5( ينِ  رِ ْد بَ  بنُ  يزِ زِ ر، َعْبد العَ مَ املسلمني، اُملَحدِّ د بن إبراهيم بن سعد اهللا بن َمجاعة الكِ  الدِّ  يّ وِ مَ اَحل  ،ايننَ ُحمَمَّ

َمْشقي املوْ ْص األَ  َ لَِد، ُثمَّ املِْرصِ ل، الدِّ افِِعّي، ُتُويفِّ  .هـ767ّي، الشَّ
َهبِّي،  حمـدثي معجمِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف  ـَفِدّي، الـوَ و، )319ص(الـذَّ ـافِِعّية َطَبَقـاِت و، )342/ 18(اِيف بِاْلَوفيـاِت، للصَّ  ،الشَّ

ـْبكِي،  ى، لِلسُّ ـافِِعّية، الْبـِن   َبَقـاِت ، وطَ )2/131(، للتَِّقـّي الَفـاِيسّ التَّْقيِيـد،  َذْيـلِ و، )10/79(الُكْربَ ، َقـاِيض ُشـْهَبةالشَّ
َررِ )3/101( اِيف، الْبِن َتْغِري َبْرِدّي،  ، واَملنَْهلِ )2/378(الَكاِمنَة، الْبِن َحَجر،  ، والدُّ  ). 7/300(الصَّ

 ). ب(مكاهنا بياض ِيف  "ثم صاهر"عبارة ) 6(
 .خطأ "اتفان") أ(ِيف ) 7(
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يِْخ  بعد َوَفاةِ  )2(ةِ يَ اوِ الزَّ  تدريَس  )1(ِيلَ وَ وَ  ينِ  اءِ َهبَ  الشَّ قبـل  ِيلَ وسـبعني، وَكـاَن وَ  َعِقيل، ِيف َسـنَة تسـعٍ  بنِ  الدِّ
اكنًا هبـا، وَكاَن َس ، هِ ها ألجلِ رَ مَّ ا عَ هَ فإن واقفَ  البديريةِ  ، وتدريَس هِ هتا ألجلِ رَ مَّ تها عَ فَ فإن واقِ  ةِ يَّ ازِ َج احلِ  َذلَِك تدريَس 

وبِيّةِ  ير باملَْدَرَسةِ دِ ْص والتَّ  َّ  اَخلرُّ يِْخ  ةُ يَ َال وِ  ْت ملَا َمت ينِ َ الشَّ ـِديث بالبِ  يَس رِ ْد بن َعِقيل، وتَ  هباء الدِّ  هُ ُثـمَّ َتَرَكـ )3(ةِ يَّ ِسـيَربْ اْحلَ
ين الكُ  ِديث باألَ  ب/3، )4(ويكلَفْخِر الدِّ يّ ة، وتصفِيَّ ْرشَ َوَأَخَذ تدريَس اْحلَ اِحلِ   .)5(ديًرا باَجلاِمِع الصَّ

افِِعيّةِ  ُثمَّ َوِيلَ َقَضاءَ  امِ  )6(الشَّ ينِ َهبَ  اِإلْسَالمِ  َشيِْخ  ِيف َسنَة تِْسع وستني، بعد َوَفاةِ  املَْحُروسِ  بالشَّ ـُه  اء الـدِّ َرِمحَ
ةً  ةً ريَ فِيه ِس  )7(، فسارَ اهللاِ ُ ُشوا عليـه ِفيَ عْ ِمنُْه فأُ  ِفيَ عْ تُ ، واْس رٍ هُ ْش أَ  ةَ ْرشَ به عَ  وأقامَ  )8(ُعَمِريَّ ، ُثمَّ دخل إَِىل الَقاِهَرة، وقد َشوَّ

  .اجلميع َتَعاَىل بإعادةِ  اهللاُ رَ دَّ ، ُثمَّ قَ ةِ قَ ابِ السَّ  عليه ِيف الوظائِف 
يِْخ  بعد َوَفاةِ  ةِ يَّ كِ لَ املَ  َوَوِيلَ َتْدِريَس  ينِ  َمجالِ  الشَّ ِحيم َعبْدِ  الدِّ ي نَـابْ  ون بعد َوَفـاةِ ولُ طُ  عِ امِ َج  ، وَتْدِريَس )1(الرَّ

بْكِيّ  افِِعيّة، بعد َوَفاةِ  رِ كَ ْس العَ  ، وَقَضاءَ )2(السُّ ينِ  اءِ َهبَ  الشَّ بْكِيّ  الدِّ َل ِيلَ ، وَكاَن قد وَ )3(السُّ ام َفتْـَوى داِر   َقبْ َسَفِرِه إَِىل الشَّ

                                                
 ). ب(مكاهنا بياض ِيف ) 1(
ابِيَّة )2(  .املعروفة باَخلشَّ
َسـنَة اثنتـني وسـتني،  ِيف أولِ  ها َسنَة إحدى وستني وستَامئة، ومتـْت ِيف بنائِ  عَ ، َرش يّ ارِ َد قْ ُد نْ س البُ َربْ يَ الظَّاهر بِ  ِك لِ للمَ  هي َمْدَرَسةٌ  )3(

افِِعّية هبا تقيَّ  لتدريسِ  َب ورتَّ  ين بن َرِزين، واَحلنَِفيَّة ُحم  الشَّ ْمحَن بن الكَامل عُ الدِّ  بَّ الدِّ ِديث دِ ر بن العَ مَ ين َعْبد الرَّ يم، ولتدريس اْحلَ
افِظ َرشَ  ينِ اْحلَ ين الُقرَ  اِت ايَ وَ ات بالرُّ اءَ رَ القِ  ، وإلقراءِ يّ اطِ يَ مْ الدِّ  ف الدِّ ، ووقَ كَامل الدِّ  .ٍب تُ كُ  ةَ انَ زَ هبا َخ  َف ِيشّ

ِة، للّسُيوطِّي،  ُحْسنَ : اْنُظْر    ).2/264(املَُحاَرضَ
 . خطأ "بن الكريات") ب(ِيف ) 4(

ينِ  وُهو فخرُ  د بن َعْبد اللَّ فَ عْ ، َأُبو َج الدِّ ّي، َص يّ يتِ رِ كْ ، التِّ يّ عِ بَ بن َأْمحَد الرَّ  يِف طِ ر، ُحمَمَّ ين ابـنَ  ِعزَّ  رَ اهَ ، ُثمَّ املِْرصِ  اَب َنـَمجاعـة، وَ  الدِّ
َ َسنَة  .ثنيدِّ َح بيربس للمُ  ةِ بَّ قُ بِ  َس رَّ سًتا حافًال، ودَ رَ هْ  وفَ عجًام له مُ  عَ ه، وَمجَ َعنْ    .هـ769ُتُويفِّ

ين، وكنيتُ بُ قَ نية، فلَ والكُ  ِب قَ ْخَتَلَف َعنه ِيف اللَّ ه ااالسم َلكِنَّ  بنفسِ  َوَلُه أٌخ   . نِ مَ ه َأُبو اليَ ه عز الدِّ
َرر الَكاِمنَة، الْبِن َحَجر، : اْنُظْر   ).25، 24/ 4(الدُّ

 . ني، وُهو خارج باب ُزَوْيَلةيِّ مِ اطِ الفَ  فاءِ لَ اخلُ  ِيف زمنِ  ْت رمِّ التي عُ  ُهَو من املواضعِ ) 5(
يك ملَا خيف َعَىل مشهد اإلَمام اُحلَسْني َرِيضَ اهللاُ َعنُْه إذ َكاَن بعسقال الِح طالئع بن ُرزِّ َعـَىل  مَ زَ َعـ، وَ ِج نْ رِ الِفـ مـةِ ْج ن من هَ َكاَن الصَّ

، وبنـى ةِ رَ اِهـالزَّ  ورِ ُصـل القُ اِخـال َيُكـون إال دَ : من َذلَِك وَقـاَل  اخلليفةُ  هُ نْ كِّ مَ ِمنُْه مل يُ   فرغَ امَّ ه به، فلليدفنَ  قد بنى َهَذا اَجلاِمعَ وه، نقلِ 
 . ودفن به، وتم اَجلاِمِع املذكور ناملشهد املوجود اآل

الَِح  نَّ إ:  فِيَقال  لوَّ ه إالّ ِيف ثالثة، األَ عملتُ  قط ِيف يشءٍ  َما ندمُت : صيته َوَقاَل هلم ِيف مجلة و ،هه وأوالدَ لَ هْ أَ  عَ ملَا حرضته الَوَفاة َمجَ  الصَّ
 ....الَقاِهَرة، فإنه صار عونًا هلا، ي َهَذا اَجلاِمِع َعَىل باِب ئبنا: 

ين بكتمر اجلوكندار رَ مِّ ة َسنَة اثنتني وسبعَامئة هتّدم، فعُ لَ زَ لْ ا حدثت الزَّ وملَّ   . َعَىل يد األَِمري سيف الدِّ
 )2/293(َواِعَظ َواِالْعتَِبار، لِْلَمْقِريِزي، املَ : اْنُظْر 

نور الدين أرسالن  خاتون أختأنشأهتا  ،املرشدية ودار احلديث األرشفية املقدسيةاملدرسة غربيها  ،صاحلية دمشقهي مدرسٌة ب )6(
 .املدرسة األتابكية، وتسمى بأرسالن بن أتابك صاحب املوصل

 .سلطنة السلطان العثامين عبد احلميد األول أيام م،1759 املوافق هـ،1173 سنة ريالشه دمشق زلزال أثر مرة من أكثر رممت وقد
-www.yasmin، وموقع ياسـمني الشـام عـىل الشـبكة العنكبوتيـة،  )1/96(الدارس يف تاريخ املدارس، للنعيمي، : انظر 

alsham.com. 
 ."وسار") ب(ِيف ) 7(
 =."عمرية") ب(ِيف ) 8(
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يًال، لِـِمنْـُه إال قَ  ُذ ُخـأْ فـال يَ  عليـه املَـاَل  ا يعرُض غَ بُ لْ َن يَ له ِيف َذلَِك، وَكا )5)(4(يّ كِ اِس ا اخلَ غَ بُ لْ األَِمري يَ  داِر الَعْدِل بُِسؤالِ 
  .ذهُخ أْ  يَ َال فَ  واِإلْقطَاعَ 

افِِعيِّ هَ فِ اقِ من وَ  وَتَوىلَّ تدريَس األجلهيةِ  ين ابـنِ  ا، وَتَوىلَّ َتْدِريَس الشَّ  الَعْزلَـةَ  )1(َمجَاَعـة َبْعد َعْزِل ُبْرَهاِن الـدِّ
، وَتَوىلَّ تَ َأرْ  ادَ  عَ األُوىل، فلامَّ  ـةِ  يَس التَّْفِسـريِ رِ ْد َضاه بِتَْدِريِس الِْفْقه، باَجلاِمِع الطُّولُوِينّ يـدِة، وَمْشـيََخِة دِ اجلَ  بالظَّاِهِريَّ

                                                                                                                                          
ِحيم بن اَحلَسن بن عَ ةُ مَ الَّ العَ  ُهَو اإلَمامُ ) 1(= د، َعْبد الرَّ ، األُ ، الُقرَ ِيلّ ، َأُبو ُحمَمَّ ـيّ وِ نَ ْسـ، اإلِ يّ وِ َمـِيشّ ُصـويلّ  ،يّ ، املِْرصِ  ،النَّْحـِويّ  ،األُ

ي بـردي رِ ْغـوابن تَ ، )48/ 1(نتبه، املُ  ريِ ِص بْ ، وقد نسَبه َغْري َواِحد باِإلْسنَائِّي أمثال ابن نارص الِدَمْشقي، وابن َحَجر ِيف تَ وِيضّ رُ العَ 
خاِوّي، وُهو َصِحيح؛ ألن اِهَرة، والسَّ ا  ِيف النُُّجوم الزَّ َالُمهَ ـنسبة إَِىل إِْسـنَا بالكَ  -يّ ائِ نَ ْس واإلِ  يّ وِ نَ ْس اإلِ  –كِ ُثـمَّ السـكون ونـون  ْرسِ

الغريب ِيف  النيل من اجلانِب  هي َعَىل شاطئِ وليس وراءها إال أدفو وأسوان ُثمَّ بالد النوبة و ،عيدِ وألف مقصورة، َمِدينَة بأقىص الصَّ 
َ َسنَة ارَ َج ني والتِّ والبساتِ  لِ ْخ النَّ  َكثِريةُ  بةٌ يِّ طَ  عامرةٌ  اإلقليم الثاين، وهي َمِدينَةٌ   .هـ772ة، ُتُويفِّ

يِن  ِضيَح ، وَتوْ )2/370(، الْبِن رافع، اِت ي، والَوف)189/ 1(الُبْلَدان، لَياُقوت اَحلَمِوّي،  ُمْعَجمَ : اْنُظْر  ْشَتبِه،  الْبِن َنـاِرصِ الـدِّ املُ
َمْشقّي،  َررَ )98/ 3(، َقاِيض ُشْهَبةة، الْبِن يَّ عِ افِ الشَّ  َطَبَقاِت و، )245/ 1(الدِّ  واملَنَْهـَل  ،)2/354( ،الَكاِمنَـة، ِالْبـن َحَجـر ، والدُّ

اِيف، الْبِن َتْغِري َبْرِدّي،  ـاللطيفة ِيف َتـارِ  ، والتحفةَ )7/242(الصَّ ِ ـخاِوّي، يخ املَِدينَـة الرشَّ الوعـاة ِيف  ، وبغيـةَ )3/673(يفة، للسَّ
غويني والنَُّحاة، للّسُيوطِّي،   ).2/92(َطَبَقات اللُّ

ْشُهور تَ ) 2( ْبكِّي املَ ين، قِ َمها ابنا السُّ ين، َأُبـو نرصـ، َعْبـد الوَ  ِدَمْشق، تاُج  قضاةِ  كبريُ : ري، وهو بِ الكَ : ل وّ األَ ي الدِّ ب بـن كبـري هـاالدِّ
افِِعيّ  يّ مِ لَ األَنصاري السُّ  ِيلّ بن َعْبد الكاِيف بن عَ  ِيلّ عَ  الُقَضاةِ  َمْشقي الشَّ ْبكِّي الَقاِهِرّي ُثمَّ الدِّ   .اَخلْزَرِجّي السُّ

َ ا، ُأُصولي  نحوي  ا، بارًعا، فقيًها، ا عاملً هـ، َكاَن إَمامً 728هـ، وقيل ِيف َسنَة 724، فقيل ِيف َسنَة الدتهِيف َسنَة و َف لِ تُ اْخ  بالدهشة  ا، ُتُويفِّ
َ َسنَة   .هـ، ودفن بسفح قاسيون771َظاِهر ِدَمْشق، ُتُويفِّ

ته ِيف  َهبِّي، ثِ دِّ م ُحمَ َج عْ ، ومُ )2/362(، الْبِن رافع، الَوفياِت : اْنُظْر َتْرَمجَ ـَفِدّي، )108ص(ي الـذَّ / 19(، والـَواِيف بِالَوفِيَّـات، للصَّ
افِِعّية، الْبِن  ا ، وَطَبَقاِت )209 اِيف،  واملَنَْهلِ ، )51ص(وذيِل التِّبيان لَبِديعِة الَبَيان، الْبِن َحَجر، ، )104/ 3(، َقاِيض ُشْهَبةلشَّ الصَّ

اِهَرة له،  النُُّجومِ و، )7/385(الْبِن َتْغِري َبْرِدّي،  اِرسِ )11/86(الزَّ  وَشـذَراِت  ،)28/ 1(، للنُّعيمـيّ ِيف َتاِريخ املََداِرِس،  ، والدَّ
 ، َهب، الْبِن الِعَامد اَحلنَْبِيلّ  ).221/ 6(الذَّ

ين، َأُبو َح : الصغري :  والثاين ث كبري الُقَضاة، هباء الدِّ ُصوّيل املَُحدِّ امد، َأْمحَد بن كبري الُقَضـاة َعـَىل بـن َعْبـد ُهَو العالمة الفقيه األُ
ى َأْمحَد بعد أن جاَز ِسنَّ التمييز؛ ألنَّ ه أبوه ِيف أول َما ُولَِد َمت ، سامَّ الكاِيف بن َعِيلّ  ـُه  ممن سمعَ  ه َكاَن يتخيُل ام، ُثمَّ َتَسمَّ ـِديث َأنَّ ِمنُْه اْحلَ

  .ه ِيف حرف التاءلَ عَ ْج اسمه؛ ليَ  لِ ْج  أخذ َعنه ألَ إنامَّ 
َ َسنَة  ِركيلّ ـه763هـ، وِعنْد الشوكاين 772 يّ زِّ هـ، وعىل َهَذا األكثر، وِعنْد ابن الغَ 773ُتُويفِّ  .، وتبعه عىل ذلك الزِّ

ته ِيف  َهبِّي، ثِ دِّ ُحمَ  مِ َج عْ مُ : اْنُظْر َتْرَمجَ َفِدّي، )28ص(ي الذَّ ـافِِعّي، الْبـِن  ، وَطَبَقاِت )161/ 7(، والَواِيف بِالَوفِيَّات، للصَّ َقـاِيض الشَّ
َررِ )78/ 3(، ُشْهَبة اِيف، الْبِن َتْغِري َبْرِدّي،  ، واملَنَْهلِ )1/216(الَكاِمنَة، الْبِن َحَجر،  ، والدُّ َهب،  َشَذَراِت و، )1/408(الصَّ الذَّ

، ، الِ الطَّـ رِ ْد والَبـ، )3/44(، يّ زِّ اِإلْسـَالم، للَغـ ، وديـوانِ )226/ 6( البن الِعَامد اَحلنْـَبِيلّ ـْوَكاِينّ ، ، واألَْعـَالمِ )111ص(ع، لِلشَّ
 ، ِرْكِيلّ  .)1/176(لِلزِّ

 ).4/38(ه، ِيف َطَبَقاتِ  َقاِيض ُشْهَبةبن وَهَذا َما نقله َعنه ا) 3(
 ."اخلاصكي") ب(ِيف ) 4(
ْشُهور، سيُف  الكبريُ  ُهَو األَِمريُ ) 5( ينِ  املَ قتل َسنَة . بالصاد أو بالسني كالمها ُذكِر يّ كِ اِص ، اخلَ يّ رِ مَ العُ  يّ اِرصِ ا بن َعْبد اهللاِ النَّ غَ بُ لْ ، يَ الدِّ

  .هـ768
ته ِيف  َررِ ا: اْنُظْر َتْرَمجَ ،  ، وَشذَراِت )6/208(الَكاِمنَة، الْبِن َحَجر،  لدُّ َهب، الْبِن الِعَامد اَحلنَْبِيلّ  =).212/ 6(الذَّ
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ُه نزَل إاملِيَعاِد هبا، ُثمَّ  ـُة، إَِىل َتَغّمَدُه اهللاُ برمحتِـِه، َوِيلَ َواْسـتََقرَّ بيـده الزاويـُة  )2(يِخ ألَ  ِف ائِ ظَ الوَ  ضِ عْ َعن بَ  نَّ والظَّاِهِريَّ
اْوَيةِ  امَ قَ ه، فأَ اتِ فَ وَ  حنيِ  ًسا بالزَّ افِِعيِّ  فِيها َمْذَهَب  )3(رُ رِّ قَ وثالثني َسنَة يُ  ةً تَّ ِس  ُمَدرِّ  .هلَ مَ كْ أَ وَ  هٍ ْج وَ  مِ ظَ عْ ، َعَىل أَ الشَّ

ْيِخ  وقرَأ األُُصوَل  ين األَْصـَفَهاِينّ  َشْمسِ  َعَىل الشَّ  اءِ َتـفْ باإلِ  هُ ازَ َجـأَ ، وَ هُ َلـ يمِ ظِـعْ لتَّ ا ، وَكـاَن َكثِـريَ )4(الدِّ
ْيِخ  وِ ْح النَّ وَ  ، وكَ ألَنَأِيب َحيَّان ا َعَىل الشَّ ِعنْد  اْلِفْقهِ  َحٍد َقْبَلُه، َوَحَرضَ ُدُروَس ه ألَ بْ تُ كْ َب َلُه ِيف إَِجاَزاتِِه َما َملْ يَ تَ َدُلِيسّ

ْيِخ  ين األَ  مِ ْج نَ  الشَّ يْ  )5(اِينّ وَ ْس الدِّ ينِ  َشْمسِ  ِخ وِعنْد الشَّ  هُ ُمـظِّ عَ يُ ه وَ رَ ْد قَ  رُف عْ يَ  نَال ْد عَ  ، وَكاَن ابنُ )6(نَال ْد بن عَ  الدِّ
ْه أحٌد  إليها، وبتحقيقاٍت  ْق بَ ْس ملْ يُ  وحاٍت تُ بفُ  يه ِيف اْلِفْقهِ لَ عَ  ، وفتَح عظيمِ التَّ  غايةَ  ـأَ ليها، ومن تَ عَ  َملْ ُينَبِّ  هُ َمـَال كَ  َل مَّ

 .رف َذلَِك عَ 

                                                                                                                                          
ام، وَخ ْرص مِ  ُهَو َقاِيض  )1(= َأُبو إِْسَحاق، إبـراهيم  َمان،الزَّ  رؤساءِ  ةُ اْلُفَقَهاء، وبقيَّ  ةِ طائفَ  ، وكبريُ وخِ يُ الشُّ  ، وشيُخ اءِ بَ طَ اخلُ  طيُب  والشَّ

ته ِيف  َهبِّي،  معجمِ : بن اْنُظْر َتْرَمجَ دِّ )45ص(حمدثي الذَّ َمْشقّي،  ، والرَّ يِن الدِّ ُلوكِ و، )89ص(الَوافِر، الْبِن َناِرصِ الدِّ ملَِْعِرَفة ُدَوِل  السُّ
افِِعّية، الْبِن  َطَبَقاِت و، )3/2/586(املُُلوك، لِلَمْقِريِزّي،  ، )2/292(الُغمر، الْبـِن َحَجـر،  َباءِ ، وإِنْ )3/139(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ

اِهَرة، الْبِن َتْغِري َبْرِدّي،  والنُُّجومِ   ).11/258(الزَّ
ينِ  ُهَو بدرُ  )2( د، وُهو ِس نِ مَ ، َأُبو اليَ الدِّ ينِ  اءِ َهبَ  طُ بْ ، ُحمَمَّ  نَ َسـَح  ،كلِ الشَّ  ، وَكاَن لطيَف والفطنةِ  اءِ كَ ِيف الذَّ  بن َعِقيل، َكاَن أعجوبةً  الدِّ

وَرة جد   ، جـيِح ، ويعارُضـُه ِيف الرتَّ سِ رْ دُّ عليه ِيف الـدَّ رُ ه حتى َكاَن يَ مويقدِّ  مهُ ظِّ عَ ، وَكاَن أبوه معجًبا به، وَكاَن يُ ةِ اَرشَ عَ املُ  ا، مجيَل الصُّ
َ بعِ فَ   .هـ791، َسنَة اءِ قَ ْس تِ االْس  ةِ لَّ يخضع له، ُتُويفِّ

ته ِيف  افِعِ  َطَبَقاِت : اْنُظْر َتْرَمجَ َررِ )3/171(، َقاِيض ُشْهَبةّية، الْبِن الشَّ الُغمر، الْبـِن  ، وإِْنَباءِ )4/105(الَكاِمنَة، الْبِن َحَجر،  ، والدُّ
 ).2/376(َحَجر، 

 ."يقرأ") ب(ِيف ) 3(
ينِ  َشْمُس  مةُ الَّ ُهَو العَ ) 4( ـد األاءِ نَ ، َأُبو الثَّ الدِّ ْمحَن بن َأْمحَد بن ُحمَمَّ ـافِِعيّ ، َحمُْمود بن َعْبد الرَّ ِيف  الغُ َبـتيميـة يُ  َكـاَن ابـنُ  .صـفهاين الشَّ

َ بالطاعون َسنَة  .هيمِ ظِ عْ تَ   .هـ749ُتُويفِّ
د بن َعْبد الَكـ اِينّ هَ بَ وُهو َغْري األْص :  يّ اوِ طَ هْ َقاَل الطَّ  د بن َحمُْمود بن ُحمَمَّ ين َأِيب َعْبد اهللاِ ُحمَمَّ املَُتـَوىفَّ (اِيف شارح املُحُصول َشْمس الدِّ

ُه هو، وبَ  نَّ ظَ  ملنْ ًفا َال ِخ ) َسنَة 72َعن  هـ688بالَقاِهَرة َسنَة   .ملَ عْ واهللا أَ  ،ىنَ َعَىل َذلَِك َما بَ  ىنَ َأنَّ
ته ِيف  ُلوكِ : اْنُظْر َتْرَمجَ ـافِِعّية، الْبـِن  ، وَطَبَقـاِت )2/3/797(ملَِْعِرَفة ُدَوِل املُُلـوك، لِلَمْقِريـِزّي،  السُّ ، )3/72( ،َقـاِيض ُشـْهَبةالشَّ

اظ، لليقَ واإلِ  يهِ بِ نْ ، والتَّ )1/134(اِإلْسَالم، للغزي،  وديوانِ  فَّ  ).56ص (، يّ اوِ طَ هْ طَّ اظ ملَا ِيف ذيول َتْذكَِرة اْحلُ
يِن، اُحلَسْني بن َعِيلّ بن َس  )5( ـْبكِّي والصـفدي ابـن وعِ  – لِّ د الكُ يِّ ة، َوُيَقال ابُن َس رَ فْ بن َأيُّوب بن َأِيب ُص  لِّ د الكُ يِّ ُهَو َنْجم الدِّ نْـد السُّ

ْصفَ  اِينّ وَ ْس ر األزدي املهلبي األَ بن َأِيب اَحلَسن بن َقاِسم بن عامَّ  -د األهليِّ َس  افِِعّي، املَ  يّ وِ األَ وف بابن َأِيب َشْيخة، َكـاَن رُ عْ الفقيه الشَّ
ُصولِ َش يًها مُ قِ فَ  َ َسنَة  ارًكا ِيف األُ   .عاليةٍ  إَِىل سنٍّ  َل َص وَ هـ، وَكاَن قد 739والنَّْحِو، ُتُويفِّ

ته ِيف  ْبكِي،  َطَبَقاِت : اْنُظْر َتْرَمجَ ى، لِلسُّ افِِعّية الُكْربَ ـَفِدّي، )9/409(الشَّ ه أعيـان ، وخمتِرصـ)9/409(، والـَواِيف بِالَوفِيَّـات، للصَّ
َفِدّي،  افِِعّية، الْبِن قايض ، وَطَبَقاِت )1/245(، الْبِن رافع، ، والَوفياِت )2/270(العرص وأعوان النرص، للصَّ / 2(َشـْهَبة،  الشَّ

َررِ )259  ). 2/175(الَكاِمنَة، الْبِن َحَجر،  ، والدُّ
ينِ  ُهَو َشْمُس  )6( افِِعّي، َكاَن إَمامً الدِّ ّي، الفقيه الشَّ د بن َأْمحَد بن عثَامن بن إبراهيم، الكناّين، املِْرصِ  َل ثَ به املَ  ُب ْرضَ ا يُ ، َأُبو َعْبد اهللاِ، ُحمَمَّ

ْصَلْنيِ والنَّْحِو والقراءات ذكي   َ َسنَة ِيف اْلِفْقه، عارًفا باألَ  .192ستأيت ترمجته ص  .هـ، وقد أسن749ا، نظاًرا، فصيًحا، ُتُويفِّ
افِِعّية َطَبَقاِت : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف  ـَفِدّي،  ، وأعيـانِ )97/ 9(للسبكي،  ،الشَّ  آةِ مـرو، )4/297(العرصـ وأعـوان النرصـ، للصَّ

ــلِ و، )4/330(اجلنــان، لليــافعي،  ،  ذي ــاِيسّ ــّي الَف ــد، للتَِّق ــُلوكِ )54/ 1(التَّْقيِي ــِزّي،  ، والسُّ ــة ُدَوِل اُملُلــوك، لِلَمْقِري ملَِْعِرَف
َهبِّي،  الِعَربِ و، )2/3/797( افِِعّية، الْبِن  ، وَطَبَقاِت )149/ 4(ِيف َخَربِ َمْن َغَرب، للذَّ َررِ )54/ 3(، َقـاِيض ُشـْهَبةالشَّ  ، والـدُّ

ِة، للّسُيوطِّي، )65/ 5(الَكاِمنَة، الْبِن َحَجر،   ).1/428(، وُحْسِن اُملَحاَرضَ
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ينِ  َمجالِ  َعن بَُخاِريِّ ال َصِحيَح  َوَرَوى ِحيمِ  َعبْدِ  الدِّ يْشِ  دِ َشاهِ  بن الرَّ ينِ  َشْمسِ  الَقاِيض  َعن َوُمْسلِمٍ  ،)1(اْجلَ  الـدِّ
تَِّة، وغَريَها ِمَن املََسانِد،)2(حبن الَقامَّ ا افِظ ِش  ، وبقيََّة الُكتِب السِّ ين ابـُن َحَجـر أربعـني َحـِديثً  اُب هَ َوَخّرَج لَُه اْحلَ ا الدِّ

افِظُ  َج رَّ وَخ  يه،لَ ا عَ اهَ نَ عْ مِ وَس  ،)3(اْن أربعني َشيًْخ عَ  يِن العِ  له اْحلَ   .)4(هِ دالِ بْ أَ وَ  اليهِ وَ عَ  نْ مِ  َحِديٍث  َمائةَ  يّ اقِ رَ ويلُّ الدِّ

الِح  كَِتاِب َوَتْضِمني  َحمَاِسن االْصطَِالِح  كَِتاُب :  ِمنَْها ةً َكثِريَوَصنََّف ُكتًبا  ، )5(ِديثاْحلَ  ِيف ُعُلومِ  ابن الصَّ
ْيلِ  ، َوَقْطرُ )5(ِديثاْحلَ  ْيلِ ِيف  السَّ ِ  تَصِحيُح :  ، ومنها)1(َأْمِر اْخلَ  ةِ َسـَمخْ ِيف  ريَ ِخ األَ  عَ بْ الرُّ  همن َل مَ كْ ، أَ )2(للنََّوِويّ  اِج هَ نْ امل

                                                
َ َسنَة ) 1( د األنصاري، ُتُويفِّ د، ابن َعْبد اهللاِ بن يوسف بن ُحمَمَّ  . هـ746ُهَو َأُبو ُحمَمَّ

ته ِيف  َررِ : اْنُظْر َتْرَمجَ ،  ، وذيلِ )2/356(الَكاِمنَة، الْبِن َحَجر،  الدُّ  ). 2/109(التَّْقيِيد، للتَِّقّي الَفاِيسّ
ْبكِّي ِيف َطَبَقاته بأيب املَ  -ُهَو َأُبو َعْبد اهللاِ  )2( د بن َأْمحَد بن إبراهيم بن حيدرة بن َعـِيلّ  -َقاِيض ُشْهَبة وكذا ابن اِيل عَ وقد كناه السُّ  -ُحمَمَّ

َ بن َعِقيل الُقرَ   -حيدرة، خطأً  ِيف ذيل التَّْقيِيد ابن التقي الفايسَوَزاَد  افِِعّي، ُتُويفِّ ّي، الفقيه الشَّ ، املِْرصِ هـ، وُهو َغْري َشْمس 741ِيشّ
ين، ابن القامَّ  افِِعّي، املُ الدِّ خاِوّي الشَّ ْمحَن السَّ د بن َعْبد الرَّ  .هـ731َسنَة  ىفَّ وَ تَ ح، اَحلَسن بن ُحمَمَّ

ته ِيف   َفِدّي، الواِيف بِا: اْنُظْر َتْرَمجَ ـْبكِي،  ، وَطَبَقاِت )2/105(ْلَوفياِت، للصَّ ى، لِلسُّ ـافِِعّية الُكـْربَ ، الْبـِن ، والَوفيـاِت )9/92(الشَّ
، التَّْقيِيدِ  ، وذيلِ )1/355(رافع،  افِِعّية، الْبِن   ، وَطَبَقاِت )1/33(، للتَِّقّي الَفاِيسّ َررِ )3/51(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ الَكاِمنَـة،  ، والـدُّ

 .)3/303(ْبِن َحَجر، ال
ـعِ  نْ ه َعـاِخيِ َش ا له عن مَ هَ َج رَّ ني التي َخ عِ بَ رْ عليه األَ  ُت عْ مِ َس وَ ": َقاَل ابُن َحَجر ِيف َأْسِمَعتِِه ) 3( ـْرشِ ـ، وعِ َامعِ ين بالسَّ . "ةازَ َجـين باإلِ ْرشِ

س للمُ   ).2/306(هرس، فَ املُ  مِ َج عْ املَْجَمع املَُؤسِّ
 .ا، حدثت هبا مراًراا عن أربعني َشْيًخ ني َحِديثً عِ بَ رْ أَ  هُ ا لَ نَ أَ  ُت ْج رَّ وَخ ) : 5/108( اء،بَ نْ َوَقاَل أيًضا ِيف اإلِ 

اِم ِمْن َأَحاِديث َشـْيِخ اِإلْسـَالم الُبْلِقينِـّي خترجيـي لـه، ": ، قال )217ص(ويف املُْعَجم املفهرس،  َبة ِضَياء األَيَّ كَِتاب األَْرَبِعني املَُلقَّ
 ."قرأُهتا عليه

ِة َشْيخ رِ رَ والدُّ  رِ واهِ َتاب اجلَ ويف كِ  خاِوّي،  ِيف َتْرَمجَ كَِتاب ضياء األنـام بعـوايل َشـْيخ  ذكرورد ) 2/669(اِإلْسَالم ابن َحَجر، للسَّ
 .ااِإلْسَالم الُبْلِقينِّي، وهي أربعون َحِديثً 
خاِوّي أيًضا،   ،عِ َام السَّ  ها عن ُشُيوخِ رُ طْ َش  ،اَحِديثً  أربعنيَ  -َحَجر  أي ابن –نا له َشْيُخ  َج رَّ وَخ ") : 3/190(ويف الضوِء الالمع للسَّ

  ."ةازَ َج وباقيها باإلِ 
 هوسـامَّ  ،123كتب األربعينات حتـت رقـم  ضمن الكَِتاب َذَكرَ  )1/242( املنعم َعْبد لشاكر مصنفاته، ودراسة َحَجر ابن كَِتاِب  ويف

ا مـن عـوايل َشـْيخ َشـْيًخ  -هكـذا بـالرفع -ا َعن أربعـونوهي أربعون َحِديثً : ل ضياء األيام بعوايل َشْيخ اِإلْسَالم الُبْلِقينِّي، وقا
َ  رسالنر بن مَ اِإلْسَالم عُ  ث هبا مرارً ) هـ 805(الُبْلِقينِّي، ُتُويفِّ  .األنامِ  اءِ يَ إَِىل ِض  هُ فَ حَّ َص  وجاء ِيف اَحلاِشَيِة أن البعَض  ا،حدَّ

ام سِ رَ هْ ويف الفَ  ِديث،  قسمل، الشَّ ،  ابـن -ا ا َعن أربعني َشْيًخ ، ورد كَِتاب بَعنوان أربعون َحِديثً )1/105(اْحلَ َحَجـر الَعْسـَقالِينّ
ُه خمطوط ِيف جامعة ليدن وأنه ِيف   .صفحة 44َوَذَكَر َأنَّ

ُه حتت رقم ِص فْ تَ  فيه أيَّ  وقد رجعت إَِىل الفهرس فلم يزيدوا شيًئا، ومل أجْد  مـن  ،)21ص(ِيف  ، وُهو مذكورٌ )2461(يل سوى َأنَّ
 .فهرس مكتبة جامعة ليدن

ْيِخ ) 4( ـْيُخ َج رَّ زًءا َخ ُج  يهِ لَ عَ  وسمعُت ") : 2/306(الُبْلِقينِّي ِيف املَْجَمع،  َقاَل ابُن َحَجر ِيف َأْسِمَعتِِه َعَىل الشَّ يِن ابـن  ه لـه الشَّ ويلُّ الـدِّ
 . "الِعَراقِّي من عواليه

ختريج َأِيب ُزْرَعـة ابـن الِعَراقِـّي لـه سـمعته عليـه  هِ الُبْلِقينِّي عن ُشُيوِخ  جزء من َحِديِث ") : 249ص(املفهرس،  َوَقاَل ِيف املُْعَجمِ 
 ."بقراءة املخرج

خاِويُّ  يِن الِعَراقِّي، ِيف الضوء الالمع،  َوَقاَل السَّ  ."والُبْلِقينِيّ ... وخرج لغري َواِحد من ُشُيوخه"، )1/336(ِيف ترمجته لويلُّ الدِّ
ِديث، اخترص فيه كَِتاب ابن الصالح، َوَزاَد فيه أشياء من وُهو كِ ) 5( ه بَّ نَ ، فَ "إَصَالح ابن الَصَالح ملغلطاي"َتاب مشهور ِيف ُعُلوم اْحلَ

 = ا، َوَزاَد فيه بعض مباحث ُأُصولية، وليس ُهَو َعَىل قدر رتبته ِيف العلم، لكثرةِ هَ ه ِيف بعِض َد لَّ مغلطاي، وقَ  ه َعَىل بعض أوهامِ بَّ نَ فَ 



 63

ِ وَ  ءٍ زْ ير ُج دِ قْ تَ  النَِّكاِح  ُرْبعِ  من َب تَ أجزاء، وكَ  أ/4 ةِ َس َمخْ  اُف :  ة، ومنهاَكثِريف، ومفرًقا َكَراِريس ْص ن َعَىل  الَكشَّ
اف ُح :  ثالثِة جملداٍت ضخمٍة، ومنهاُسوَرة الَبَقَرة ِيف  ، َوَصَل فِيه إَِىل أثناء)3(الَكشَّ  انحوً ِمنُْه  َب تَ الُبَخاِرّي، كَ  َرشْ

ه الَفـْيَض اَجلـاَس  ةً قَ رِّ فَ تَ مُ  عَ اِض وَ اإليَامن، ومَ  إَِىل أثناءِ  ةٍ ريَ ِس يَ  يَث ادِ َح أَ َعَىل  اًسارَّ كُ  نيَ ِس من َمخْ   َصـِحيِح َعـَىل  ِريّ امَّ
َضاعِ مُ ِمنُْه  َب تَ كَ  )5(اْلِفْقهِ ِيف  يُب رِ ْد التَّ :  ، ومنها)4(الُبَخاِريِّ  :  دة، ومنهـادِّ َعـتَ مُ  عَ اِضـوَ مَ ِمنُْه  ، وُمفرًقاتوالًيا إَِىل الرَّ

                                                                                                                                          
، ورْتَبُته نيِ الِ َعَىل احلَ  مَ هْ الوَ  هِ بِ  َق َص د لَ قَ ه فَ عَ مَ  دَ كَِتاب مغلطاي، إن َكاَن َكَتَبَها منه، فإن مل يكن َكَتَبَها وتوارَ  نْ التي َكَتَبَها مِ  امِ هَ وْ األَ = 

 .فيه اَق الذي فَ  نِّ ِيف َغْري الفَ  َف نَّ من َص  ُب أْ عن َذلَِك، وَهَذا دَ  لَّ َجتِ 
  . شية مقدمة ابن الصالح، حتقيق عائشة عبد الرمحنطبوع يف حاوالكتاب م

 ). 3/301(سس، ؤَ للكَِتاب ِيف َجمَْمعه املُ  هِ يفِ رِ عْ َحَجر ِيف تَ  ه ابنُ الَ َهَذا َما قَ 
ْيِل، حيث َقاَل ِيف  َقاَم الُبْلِقينِيُّ ) 1( ْمَياطِيِّ َفْضل اْخلَ ين الدِّ ِف الدِّ ْيخ َرشَ  فَهَذا تصنيٌف ") : 30ص(مقدمته، باختصاِرِه ِمْن ُمَصنَِّف الشَّ

ْيِخ  ِف نَّ َص مُ  نْ مِ  هُ تُ ْص ، َخلَّ َل يْ الذَّ  فيه لالختصارِ  ُت رْ مَّ ِيف اَخلْيِل، َش  لطيٌف  ين الدَّ َرشَ  الشَّ إليـه أشـياء، ورتبتـه  ُت فْ َض ، وأَ يّ اطِ يَ مْ ف الدِّ
، ُثـمَّ َذَكـَر "ِمنُْه ورفعة اٍت َج رَ دَ  مِ لْ ا بالعِ نَ عَ َتَعاَىل أن يرفَ  هللاِو من اُج رْ ة، واملَ عَ بْ ول َس ُص بحيث يسهل ِمنُْه التعاطي، اقترصت ِيف َعَىل فُ 

حهَ  عَ ة، وَرشَ عَ بْ السَّ  وَل ُص هذه الفُ   . ًال ْص ًال فَ ْص ا فَ ِيف َرشْ
ْبع األخري ِيف مخس جملدات، أطاَل ") : 2/301(َقاَل ابُن َحَجر ِيف املَْجَمع، ) 2( ه ا، وكان من حقِّ يه جد  ف عَ وتوسَّ  َس فَ النَّ  كتب ِمنُْه الرُّ

ًح  ْبع الثالث وكتب عليه جملًدا َواِحًد ا، وملَّ أن جيعله َرشْ ْبع األخري رشع ِيف الرُّ  ."اا فرغ من الرُّ
 لِ ْعــالفِ  ُد ْصـد، وُهـو قَ ْهــإال العَ  اَص َصـ، وال قَ اِح رَ كَِتــاب اِجلـ": ، بدايتـه )ق178(وُهـو خمطـوط ِيف دار الُكُتــب الظاهريـة، ِيف 

 . "صِ ْخ والشَّ 
اف عن َح  ُهَو كَِتاُب ) 3( ّي اخلوارزميوِ أْ التَّ  وهِ ُج يل ِيف وُ اوِ قَ األَ  ونِ يُ عُ وَ  يلِ زِ نْ التَّ  ِق ائِ قَ الَكشَّ َخمَْرشِ  .يل، ألَِيب الَقاِسم َحمُْمود بن عمر الزَّ

ل، قسـم التفســري،  ، وقـد ورد يف الفهــرس الشـام)869(واملخطـوط موجـود يف دار الكتــب املرصـية، قسـم التفســري، رقـم         
، مـن سـورة اإلرساء إىل سـورة النـاس، وهـو منسـوخ سـنة باستانبول برتكيـا طوبقبورساي، أنه موجود يف متحف )1/441(

 .عاًما 19هـ، فيكون عمره إذ ذاك 805هـ، وتويف سنة 724هـ، ولعل هذا خطأ، فالبلقيني ولد  سنة 743
ًح  َب تَ وكَ " ) :2/301(َقاَل ابُن َحَجر ِيف املَْجَمع، ) 4( فيـه  َس فَ النَّ  اَل طَ ين، وصل فيهَام إَِىل كَِتاب اإليَامن، أَ َد لَّ ِيف ُجمَ  اَعَىل الُبَخاِرّي َرشْ

  ".ةَد لَّ َمائتي ُجمَ  انَ كَ لَ  َل مَ كْ يُ  نْ أَ  وْ لَ جًدا فَ 
افِِعّية، الْبِن  ويف َطَبَقاِت   ُح ، وُهو من الُكُتـب املفقـودة، وَرشْ "الُبَخاِريّ  ي َعَىل َصِحيحارِ البَ  ُض يْ الفَ ") : 4/42(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ

ح ابنه صالح  ينِ و، "الُبَخاِريّ   ِي َعَىل َصِحيحارِ اجلَ  ُث يْ الغَ "الُبْلِقينِّي َهَذا َغْري َرشْ ًحـ عبد الرمحن البنه َجَالل الدِّ  ا َعـَىل َصـِحيحَرشْ
 ."امْهبَ الُبَخاِرّي من اإلِ  اإلفهام ملَا ِيف َصِحيح"الُبَخاِرّي أسَامه 

 .من كَِتاب اإليَامن إال قطعةً  الُبْلِقينِّي مل يرشْح  نَّ أَ  ةِ َح اِض الوَ  ةِ يقَ رِ الطَّ  ُق قِّ ويرى ُحمَ 
خاِوّي،  عِ فْ َعَىل رَ  الذيَل : اْنُظْر  ـَح اِضـالوَ  ةَ يَقـرِ الطَّ و، )156ص(اإلرص، للسَّ للبلقينـي، حتقيـق مشـهور آل ة، َح ابِ نَ ة ِيف متييـز الصُّ

 ).125ص(سلامن، 
افِِعّي، َوَقاَل الُبْلِقينِّي ِيف أوله، نَ كَِتاب التدريب ِيف فقه إَمامِ : ة يَّ رِ اهِ ة الظَّ َخ ْس ، نُ وطِ طُ ْخ املَ  َعَىل واجهةِ  َب تِ كُ ) 5( أَمـا بعـد، ") : أ2ق(ا الشَّ

ـ مـنَ  مـن املسـائل، وقطعـةٌ  ةٌ َلـُمجْ ل، وئِ َال مـن الـدَّ  فَهَذا تدريُب املُْبَتِدي جيري به ِيف َكثِري من اْلِفْقه مع املنتهي، فيه نبـذةٌ  وابط الضَّ
ُصول، وقواعٌد  ُه َقِريٌب إدريب َهبَذا التَّ  اهللاُ عَ فَ ، نَ ولِ قُ ِيف النُّ  تنفعُ  واستثناءاٌت  واألُ  . "يٌب ُجمِ  نَّ

 .اباألبو لِ وَّ فيه ضوابط حَسنَة ِيف أَ  نفيٌس  ، بأنه كَِتاٌب )34ص(اظرين، النَّ  ةِ َج ِيف َهبْ  يّ زِّ ه الغَ فَ َص وَ وَ 
والوصـايا والَوِديَعـة  وقد تم حتقيقه ِيف مخس رسائل َماجستري وزعت كالتايل، قسم العبادات، قسم املعامالت، كتـب الفـرائض

 عليـه فوثقـُت  اُحلُصـوَل  ن، ولكني مل أستطعْ ِيف عامَّ  لع، كَِتاب الطالق، كَِتاب اإليالء، ِيف اَجلاِمِعة األردنيةِ اق واخلُ َد والنَِّكاح والصَّ 
 .املخطوط من
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ْأدِيُب  َتَرص التَّْدِريب كَ  التَّ ين وُهـَو حمفـوظٌ  َل ْص أَ ِمنُْه  َب تَ كَ  ،)2(نيلَ ْص األَ  منهُج :  ، ومنها)1(النصَف ِمنُْه  َب تَ ُخمْ  الدِّ
قطعـة ِمنْـُه  َب َتـكَ  ،)4(األُُصـول علـمِ ِيف  سوُل امل:  ، ومنها)3(اْلِفْقهِ  ُأُصولِ  ا من نصِف َقِريبً  َب تَ ، وكَ بأيدي الناسِ 
افِِعيّ  املَنُْصوُص :  صاحلة، ومنها ِيف  االعـتَامد ونفائُِس قطعة صاحلة، ِمنُْه  َب تَ كَ  ،)5(األُُصولِيف  َواملَنُْقول َعن الشَّ

ةً  قِْطَعةً ِمنُْه  ، َكَتَب )6(َخَصائِِص َخْري الِعَبادِ  افِِعيّ  َتْرتِيُب :  ، ومنهاَصاِحلَ ِمنْـُه  بقـيَلكِـن  ، َوَقْد َأْكَمَلـهُ )7(األُم للشَّ
 َفَوائِـُد ال:  إنشائه كله، ومنهـامن  )8(املََواِعيدِ ِيف  اْرتَِياح األَْرَواِح  كَِتاُب :  توايل األبواب، ومنهاَعَىل  بقايا تكتب

افِِعّي  املَْحَضة ْوَضةَعَىل الرَّ  أجـزاءَ ) 1(منـه َب َتـت كَ امَّ ِهـبـرد املُ  ُت امللـامَّ :  أجزاء متفرقة، ومنهاِمنُْه  َب تَ كَ  ،)9(والرَّ
                                                

افِِعّية،  ، ِيف َطَبَقاِت َقاِيض ُشْهَبة وَهَذا َما ذكره ابنُ ) 1( ين املتقدم، لوَ  "التدريب" ، وقد اخترصه من كَِتاِب )4/42(الشَّ لَِده علـم الـدِّ
خاِوّي، وكذا الزركيل حيث َذَكَر أن من كتِب  وصالح، وكمله ألَبِيه،  ب، أكمـل بـه كَِتـاب صالح الُبْلِقينِّي تتمة التدري ذكره السَّ

 .أبيه
ــخاِوّي، وكشــَف )156ص(رفــع اإلرص،  ، وذيــَل )2/64(الالمــع،  الضــوءَ : اْنُظــْر  ــا للسَّ َالُمهَ الظنــون، حلــاجي خليفــة،  ، كِ

، األَْعَالمَ و، )1/382( ِرْكِيلّ  ).194/ 3(، لِلزِّ
ُه معتنى به مطبوع، ولكني مل أقف عليه مطبوًعا، فوثَّ ) 2(   .خطوطقت من املقرأت َأنَّ

ين، وعلم ُأُصول اْلِفْقه املبني، ينفع  فَهَذا منهج األصلني أخلُص ": َقاَل اإلَمام الُبْلِقينِّي ِيف أوله  فيه مسائل العلمني، علم ُأُصول الدِّ
 ). 25ق (منهج األصلني، . "...الراغب، ويفيد الطالب، نفع اهللا به، آمني

ين"كتبت ) 3(  .َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيةِ  "اْلِفْقه"كلمة  ُثمَّ رضب عليها، وأحلقت "الدِّ
 .مل أقف عليه) 4(
افِِعّية،  ِيف َطَبَقاِت  َقاِيض ُشْهَبة هكذا ذكره ابنُ ) 5( النصوص "، بعنوان )34ص(الناظرين،  ي ِيف هبجةِ زِّ ، بينَام ذكره الغّ )4/42(الشَّ

افِِعيّ "  ."النصوص والنقول عن الشَّ
 .مل أقف َعَىل من ذكره) 6(
افِِعّي استطراًدا ِيف َغـْري مظاهنـا، بـل  الفروعَ  مل يذكرْ  هُ ، وال تعب عليه؛ ألنَّ رٍ مْ وليس فيه كبري أَ ": َقاَل ابُن َحَجر ) 7( التي يذكرها الشَّ

لبيهقي، ل "املعرفة"املفرقة، فردها إَِىل الرتتيب املعهود، وتكلم َعَىل بعض األََحاِديث من  "األم"األبواب وكتب  اقترصعىل ترتيِب 
 .َقاَل ابُن فهد قوله ، وبمثل"وَهَذا كله ال يتعب فيه آحاد الطلبة لو عمله فضًال عنه

ْيخ مشهور آل سلَامن "تنقيح"، وليس "َهتِْذيب كَِتاب األم": ذكره سزكني بعنوان   .كَام َذَكَر الشَّ
اِج ُعَمر بن رسالن الُبْلِقينِّي وترتيبه، مطبـوعٌ ، من نسخِة ال)هـ1326 - 1321(املطبوع ِيف بوالق ِيف سنوات  "األم"وكَِتاب  َ  رسِّ
د زهري النجار بالَقاِهَرة ِيف ثَامنية جملداٍت )ـه1325 -1324( ، ويف سبع جملداٍت جملداٍت  ِيف أربعةِ   .، ونرشه ُحمَمَّ

ْشُهورة، َعَىل تالحـق األقـالم عن ال "األُمِّ "، لكَِتاب )هـ338(، يَمْشق اَحلَسن بن حبيب احلصائري الدِّ ورواية َأِيب َعِيلّ  بِيع هي املَ رَّ
 .فيها

الـرتاث الَعـَريب، لسـزكني،  َتـاِريَخ و، )140ص (األحلاظ، الْبِن فهـد،  ، وحلظَ )2/300(املؤسس، الْبِن َحَجر،  املُْعَجمَ : اْنُظْر 
)1/184.( 

 .مل أقف َعَىل من ذكره) 8(
ْوَضة يّ رِ امِ العَ  يُّ زِّ بينه الغَ  َق رَّ وجد ِمنُْه متوالًيا َغْري جملدين، وقد فَ ا، ومل يِمنُْه َكثِريً  كتَب : َقاَل ابُن فهد ) 9(  .وبني حوايش الرَّ

ِ وملَّ : قال الشوكاين  ى الُبْلِقين ْوَضة، كان تلميُذ  يُّ ا َسمَّ افِِعّي والرَّ وَ  يّ كِ تَ ْشـالبَ  ه البـدرُ مؤلفاته الَفَوائِد املنتهضة َعَىل الرَّ َضـة يقـول الرَّ
َ فضًال عن غـريه، يشـري إَِىل أن السـجعة َغـْري متناسـبة فَغـ رِ عْ واو، حتى تتم املوازنة مع عدم لزوم َذلَِك ِيف الشِّ بفتح ال  يُّ الُبْلِقينِـ ريَّ

طرقـه عـن  جـَد و إن الشـيطانَ : ، فكان سبًبا لتغيري الُبْلِقينِّي التسمية، وقد َقاَل عـن الُبْلِقينِـّي سـابًقا ةِ املحَض  إَِىل الَفَوائِدِ  التسميةَ 
 .رِ عْ الشِّ  له نظمَ  نَ سَّ َح فَ  ،مسدودةً  الُبْلِقينِيِّ 

ْوَضة الَفَوائَِد  َقاِيض ُشْهَبة ه ابنُ وسامَّ  ِح والرَّ ْ  =. املحضة َعَىل الرشَّ



 65

ح  املقـرر الفـتُح : ، ومنهـاالنَِّكـاِح جـزًءا مـن ِمنُْه  َب تَ ، كَ )3(املَْجُموعإكَامل ِيف  الينبوعُ :  ، ومنها)2(متفرقةً  ِيف َرشْ
راملُ  َفَعةِ  )2(جزًءاِمنُْه  َب تَ كَ  ،)1(َحرَّ َامنِ ، ومن النَِّكاِح ، ومن اضِ رَ قَ ، وال)3(من الشُّ َعَىل  يّ ذِ الشَّ  ُف رْ العُ :  ، ومنهاالضَّ

                                                                                                                                          
ها =   ."سالماالعتناء واالهتامم بفوائد َشْيَخّي اإل": ومجعها ابنُه صالح هي وحوايش أخيه عبد الرمحن صاحب ترمجتنا هذه، وسامَّ

ة املكرمة، سنة  م، يف 1995هـ، 1415عمل عىل نرشه بذيل روضة الطالبني مكتب البحوث والدراسات يف املكتبة التجارية، بَمكَّ
 .جملدات) 10(

ي، الناظرين،  هبجةَ : اْنُظْر  ـافِِعّية، الْبـِن  ، وَطَبَقـاِت )34ص(للَغـزِّ فهـد،  األحلـاظ، الْبـنِ  ، وحلـظَ )4/42(، َقـاِيض ُشـْهَبةالشَّ
خاِوّي،  ، والضوءَ )140ص( ،  ، والَبْدرَ )6/89(الالمع، للسَّ ْوَكاِينّ ع، للشَّ  .)648ص(الطَّالِ

ر، كتب ِمنُْه  قررأجزاء متفرقة ومنها الينبوع ِيف إكَامل املَْجُموع، كتب ِمنُْه جزًءا من النَِّكاح، ومنها الفتح امل "عبارة ) 1( ح املَُحرَّ ِيف َرشْ
 .ِيف األصل "جزًءا من الشفعة"وكررت ) ب(، وأثبتت ِيف )أ(، أحلقت ِيف حاشية "جزًءا من الشفعة

افِِعـّي ِيف كِ ) 2( ين اإلسـنوي، متعقًبـا الرَّ افِِعّي، َجلَامل الـدِّ ْوَضة والرَّ ح الرَّ ت ِيف َرشْ ح أصل َهَذا الكَِتاب كَِتاب املُِهامَّ َتابـه العزيـز َرشْ
  .الطَّالِبني ْوَضةِ الوجيز، وَعَىل النََّوِوّي ِيف رَ 

مـن  يّ وِ نَ ْسـكَِتـاب اإلِ  تناولْت  عدةٌ  ه َعَىل هذين الكَِتابني مفصًال ِيف َذلَِك ِيف مقدمة كَِتابه، وهناك كتٌب عن عملِ  يّ وِ نَ ْس اإلِ  وحتدَث 
َتَرص ومستدرك ومنتقد وشارح، ذكرها الدكتور َأُبو الفضل الـدمياطي ِيف مقدمـةِ  َذَكـَر مـن بينهـا كَِتـاب ت، وَ امَّ ِهـحتقيقـه للمُ  ُخمْ

تالُبْلِقينِّي َهَذا بعنوان معرفة امللامَّ   .ت برد املُِهامَّ
:  بدايته مبينًا سبب تأليفهه، حيث َقاَل ِيف ه الُبْلِقينِّي ِيف كَِتابِ ت، وَهَذا ِخَالف َما ذكرَ امَّ ت َعَىل املهَوَذَكَره الغزي العامري بعنوان امللامَّ 

ْوَضة، وخاضوا وَمـا َعَىل ألسنتِ  قد دارْت  من الظلمةِ  َمجاعةً  إنَّ " افِِعّي والرَّ هم إيرادات، وتعرضوا االعرتاضات تتعرض برشح الرَّ
ا ال ينجيل، واحتجت أن ذكـرت لـه اجلـواب، واهللا الـذي سلم من حيسن خوضه، فذكر بعضهم شيًئا من َذلَِك يل فسمعت كالمً 

ِت  ه كالمٌ يوفق للصواب، وظهر يل من أين أخذوا َذلَِك، وأن َمة َصاِحبِ  مل يستقم  ِيف املسالك، وُهو املنسوب إَِىل ُمِهامَّ ْيخ الَعالَّ نا الشَّ
ُه اهللاُ ِحيم اإلسنوي َرِمحَ ين َعْبد الرَّ َتَعاَىل، وأفاض علينا وعليه من نعمه التي ترتادف وتتواىل، وكان من شأن املشـار إليـه   َمجال الدِّ

ِيف  َمـا جيـده مـن االعرتاضـاِت  الم الكَِتابني املذكورين وكالم مصنفيهَام ِيف غريَمهـا، وكـان يكتـُب أن يكتب َما جيده خمتلًفا من ك
مجلة من كتب املَْذَهب فسارع إَِىل االعرتاض تبًعا واستقالًال من َغْري  ذكرالكفاية وغريها، ُثمَّ راجع املطلب واجتمع عنده َعَىل َما 

 .ووعر ِيف َذلَِك الطريق ،حتقيق
َام َذَكَر يل َأْو رأيت من َذلَِك َما ال يرىض فمرة أجيب، ومرة لظهور اجلواب أغيض، وأمسـكت عـن الكَِتابـة َعـَىل َذلِـَك مـدًة وكل

 .اكتفاًء بَام يظهر من التحقيق ملن عنده لَذلَِك عدة
ِحيحة، وكانت الُسَؤاَالُت َما جيتنب، وَما جيري َعَىل الطري ، وإظهارِ إَِىل النصيحةِ  ثم استقر أمري َعَىل املبادرةِ  ِيف َذلَِك تقع ِيف  قة الصَّ

ت تظهرُ النوازل، فجاءت امللامَّ  هبَام ِيف َذلَِك  اهللاُ نفعَ  ،من لديَّ  فأمليت بعًضا وكتبت بعًضا، وكان لكلٍّ  لألفاضلِ  احلقَّ  ت برد املُِهامَّ
ُه إذا قال َما يميض من ذَ  ، وسيظهر لك َهبَذا الكَِتاِب رِيض أسئلة واعرتاضات تُ  يريـد بـه  "قوله": لَِك، وَما اليميض، ومن عاداته َأنَّ

ْوَضة يقول  افِِعّي، وإذا َأَراَد أن يعرتض َعَىل الرَّ ْوَضة ولهق": الرَّ ْوَضة ولهق"، َأْو "ِيف الرَّ ، ُثمَّ إذا فرغ من كالم من ذكره "ِيف ِزَياَدة الرَّ
 .حكي َما كتبه ُثمَّ نردفه بَام يقال عليه، فإذا انتهى كالمنا عدنا إليه، ُثمَّ يردفه باالعرتاض، ونحن ن"انتهى"قول ي

ت من األمورِ  َصاِحُب  َما تركَ  أذكرُ  ْوَضةِ  املتعلقةِ  ةِ املهمَّ  املُِهامَّ افِِعّي والرَّ ْوَضة، فـذاك مبسـوطٌ  بالرَّ افِِعّي والرَّ ِيف كَِتابنـا الَكثِـري  بالرَّ
 .بكَِتاب الطهارة ُثمَّ بدأ ،"...الَفَوائِد املحضة

ت، لِإلْسنَِوّي، : اْنُظْر  ، نسـخة معهـد االسترشـاق )2ق(للبلقيني، ت، ت برد املهامَّ امللامَّ و، )134 -93، ومن 79-1/77(املُِهامَّ
ّي، هبجة الناظرين، و، بروسيا،   ).34ص(لَغزِّ

افِِعّية، الْبِن ) 3( ْمحَن هذه، َلكِن الُبْلِقينِـّي نفسـه ذكرهـا ِيف  ؛ ألنهَقاِيض ُشْهَبةهكذا العنوان ِيف َطَبَقات الشَّ ينقل من ترمجة ابنه َعْبد الرَّ
َالح ب، وَذلِـَك عنـد إباحتـه جـرح الينبوع املقرب، ِيف إكَاملِ : بعنوان  ،)590ص(، َحمَاِسن االْصطِ ح املَُهـذَّ  =املَْجُمـوع َعـَىل َرشْ
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ِمِذيّ  عِ امِ َج  ْ ، صـغريٌ  ، جـزءٌ )5(الُبَخـاِريّ  َتـَراِجمُ :  فِيه، ومنهـا رِ ظَ النَّ  َكثِريَ ، وَكاَن احلةً َص  ةً عَ طْ قِ ِمنُْه  َب تَ ،كَ )4(الرتِّ
ْ  ةُ َح اِض الوَ  ةُ يقَ رِ والطَّ  ـنَابَِح ا ييزِ ِيف َمت ـ ُف رْ ، وُعـ)1)(6(ةلصُّ ، )4(يـَامناإلِ  ِب عَ ُشـ انُ ُمجَـترْ ، وَ )3(اَذ َكـ )2(لةِ كِ ْشـمُ ِيف  اَذ الشَّ

                                                                                                                                          
ح وَذلَِك كله مب": الفاسق، وأنه َلْيَس بغيبة، َفَقاَل = سوط ِيف كَِتاب النَِّكاح من كَِتايب الينبوع املقـرب ِيف إكـَامل املَْجُمـوع َعـَىل َرشْ

 ."املَْذَهب
َمْشقي بمثل تسمية الُبْلِقينِيّ  ه ابنُ وسامَّ  ين الدِّ  .نارص الدِّ
افِِعّية، الْبِن  َطَبَقاِت : اْنُظْر  ْشَتبِه، الْبنِ  َتْوِضيَح و، )4/42(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ  ).1/271( َمْشقي،نارص الدِّ  املُ

ر  وُهو كَِتاُب ) 1( افِِعّي، َصنََّفه إَمامُ )   56ص(والذي تقدم ذكره املَُحرَّ د بن  ِيف فقه اإلَمام الشَّ ين، َأُبو الَقاِسم، َعْبد الَكِريم  بن ُحمَمَّ الدِّ
افِِعيّ  افِِعّي الَقْزِويني الشَّ  .َعْبد الَكِريم  بن الفضل الرَّ

ر، كتب" عبارة) 2( ح املَُحرَّ ِمنُْه  أجزاء متفرقة ومنها الينبوع ِيف إكَامل املَْجُموع، كتب ِمنُْه جزًءا من النَِّكاح، ومنها الفتح املقرر ِيف َرشْ
 ).أ(أحلقت َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة ِيف  "جزًءا

 .العوض املسمىحصة رشيك إَِىل رشيك كانت انتقلت إَِىل أجنبي بمثل  هي انتَقاُل  )3(
،  ،األوطار نيُل   ْوَكاِينّ  ).4/38(لِلشَّ

َالح، وأحال عليه لينظر ِيف عدة مواضع منه، ِمنَْها ِيف النوع الثاين عرش، ) 4( : ، قال)170ص(قد ذكره َهبَذا االسم ِيف َحمَاِسن االْصطِ
ِمـِذّي، : الكَِتاب الذي سميناه باب َما جاء ِيف التغليظ ِيف أكل الربا، ِيف : وقد بسطنا الَقْول فيها يف " ْ العرف الشذي َعَىل جامع الرتِّ

 . "فلينظر منه
َهان احللبي قوله  ِيف َطَبَقاته، وكذا الغزي العامري، ونقل ابنُ  َقاِيض ُشْهَبةَوَذَكَره َهبَذا االسم ابن   وقرئ عليه جملٌد ": َحَجر عن الُربْ

حِ  ِمِذيّ  هِ من َرشْ ْ  ."َعَىل الرتِّ
ِمِذّي، أحدَمها صناعة، واآلخر فقه": ابُن فهد  وقد َقاَل  ْ حان َعَىل الرتِّ َهب، َلكِنَُّه مل يوضح فيم َمها ، وكذا ِيف َشَذَراِت "َوَلُه َرشْ  .الذَّ

 .فَهَذا أحدَمها وال نعلم عنه شيًئا، وال عن اآلخر
افِِعّية، الْبِن  َطَبَقاِت : اْنُظْر  س، الْبِن َحَجر،  ْجَمعَ ، واملَ )43، 4/42(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ النـاظرين،  ، وهبجةَ )2/297(اُملَؤسِّ

،  َشذَراِت و، )140ص (األحلاظ، الْبِن فهد،  حلظَ و، )34ص(للغزي،  َهب، الْبِن الِعَامد اَحلنَْبِيلّ ، طبعـة دار )177/ 7(الذَّ
 .الكتب العلمية

فصول هـدي السـاري ِيف خطبـة الكَِتـاب، حتـى وصـل إَِىل الَفْصـل ابن َحَجر  دَ مل أقف َعَىل من ذكره هبذه التسمية، ولكن عدَّ ) 5(
ـِديث، ومنـه تظهـر عـدة َأَحاِديثـه ": ، َفَقاَل )4ص(العارش يف سياق فهرسة كَِتابه املذكور باًبا باًبا، وعدة َما ِيف كل بـاب مـن اْحلَ

ا استفدته مـن َشـْيخ َعنُْه، تربًكا به، ُثمَّ أضفت إليه مناسبة َذلَِك ممَّ  باملكرر، أوردته تبًعا لشيخ اِإلْسَالم َأِيب زكريا النََّوِوّي َرِيضَ اهللاُ
 ."اِإلْسَالم َأِيب حفص الُبْلِقينِّي َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ 

ذكر مناسبة الرتتيب املذكور باألبواب املذكورة ملخًصا من كـالم َشـْيخنا، ": ، حتت عنوان )470ص(فصًال بعد َذلَِك،  ثم عقَد 
ْيخ ملخًصا، ولقد أبدى فيه لطـائف ": ، َوَقاَل ِيف هنايته "ْسَالم َأِيب حفص عمر الُبْلِقينِّي، تغمده اهللا برمحتهَشْيخ اإلِ  انتهى كالم الشَّ

 ."وعجائب، جزاه اهللا خري بمنه وكرمه
 . لومأمحد الس. د: وهو مطبوٌع بعنوان مناسبات أبواب صحيح البخاري، نرشته مكتبة املعارف بالرياض، بتحقيق 

ِرْكِيلّ ِيف أعالمه،  ذكرو ْمحَن َذَكـَر مـن مؤلفاتِـه املخطوطـة )320/ 3(الزِّ مناسـبات أبـواب َتـَراِجم ": ، ملَا ترجم البنه َعْبـد الـرَّ
 .خطأ واضح ، وهذا"الُبَخاِريّ 

 =.خطأ "الصابحة") ب(ِيف ) 6(
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 ي اإلَمجاع مكـابرة َعـَىل منـعِ عِ دَّ مُ  ، وتكذيُب )5(البلدِيف  تعدد اجلمعةِيف  املستند ، وكَذلَِك إظهارُ كاملةٌ  واألربعةُ 
ـبْكِّي ِيف كِتَابـه ، رد  )7(ِيف الوقف َعَىل طبقة بعد طبقة املحققةُ  ، وكَذلَِك الدالالُت )6(تعدد اجلمعة ِيف الَقاِهَرة ا َعَىل السُّ

تـزويج الـويص الوجيـه َعـن  ، واجلـواُب )9(القـول املُعُلـوم ِيف حتقيـق عمـوم املفهـوم ، وتنقيُح )8(املباحث املرشقة
                                                                                                                                          

=)1 ( ، نَابِِحيِّ ، التَّ ألفه الُبْلِقينِّي إلثبات صحبة َعْبد اهللاِ الصُّ نَابِِحيِّ ْمحَن بن عسيلة الصُّ ، الذي وصل يّ عِ ابِ وأنه َغْري َأِيب َعْبد اهللاِ َعْبد الرَّ
َ منذ ليال، وتبعه َعَىل َذلَِك حمقق الكَِتاب مشهور حسن آل سل َم قد ُتُويفِّ عليهَام الـدكتور  دَّ رَ َامن، وَ املَِدينَة والنَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ـنَابِِحيِّ وكـذا املحقـق، وخالد ا لِيل ِيف إثباته صحبة َأِيب َعْبد اهللاِ الصُّ    هأنـه ال وجـود لشـخص اسـمحلايك فعارض الُبْلِقينِّي بالدَّ
، ال صحايب وال تابعي، و نَابِِحيِّ ة بيقفو  الدكتور احلايكَعْبد اهللاِ الصُّ بن شيبة، ا ابن املَِدينِّي، والُبَخاِرّي، ويعقوب: َذلَِك أثر األَئِمَّ

  .وابن َعْبد الرب
اِزّي، ال ينفي وجوده، وَلكِنَُّه ال يُ نجد و ُه مل يبـت أبا َحاتِم الرَّ ثبت صحبته، فجعلهَام ثالثة، وكذا ابن الَقطَّان مل ينِف وجوده، وَلكِنـَّ

 . موضع آخر ِيف صحبته، وهناك من تردد ِيف إثبات صحبته كابن سعد، واْبن َمِعني ِيف موضع، وأثبت صحبته ِيف 
معرفة الرجـال عـن حييـى ْبـن و، )3/38(، )رواية الدوري(َتاِريخ اْبن َمِعني و، )9/429(الطََّبَقات الَكبِري، الْبِن سعد، : اْنُظْر 
 املراسيل،و ،يّ ارِ َخ للبُ كالمها ، )5/321(الَتاِريخ الكبري، و، )2/913(الَتاِريخ األوسط، و، )2/153(، )رواية ابن حمرز( َمِعني

بيان الوهم و، )4/2(التمهيد، الْبِن َعْبد الرب، و، )122، 35/121(َتاِريخ ِدَمْشق، الْبِن َعَساكِر، و، )106ص (َحاتِم،  الْبِن َأِيب 
اجلائحة الفاضحة ِيف نقض والطريقة الواضحة ِيف متييز الصنابحة، و، )616-2/611(واإلهيام ِيف كَِتاب األحكام، الْبِن الَقطَّان، 

وُهو بصدد طبعه طبعة جديدة حتـت خلالد احلايك، ب الطريقة الواضحة ِيف متييز الصنابحة للُبْلِقينِّي، وحتقيقه ملشهور حسن، كَِتا
 .عنوان األدلة الراجحة

 ). ب(ساقطة من  "مشكلة"كلمة ) 2(
 .مل أقف َعَىل من ذكره) 3(
فَهَذا ترَمجان شعب اإليَامن ظهر يل من فتح ربنا ": حيث َقاَل ِيف مقدمة الكَِتاب  واإلحسان، واإليَامنِ  ألفه الُبْلِقينِّي لرشح اِإلْسَالمِ ) 4(

َالة والتسـليم، وأعظـم الربكـات  العظيم وفضله العميم، أدرته َعَىل جواب النَّبِّي اخلليل بسؤال األمني جربيل عليهَام أفضل الصَّ
ينوالتكريم، املشتمل َعَىل بيان اِإلْسَالم واإليَامن واإلح ، وُهـو يشـري بـَذلَِك إَِىل "...سان، الذي محل به التَامم فَذلَِك كله مجلة الـدِّ

ِديث الذي َرَواُه مسلم عن عمر بن اِخلَطاب َرِيضَ اهللاُ َعنُْه،  يَامَن، ) 1(، )36ص(اْحلَ يَامِن، َواِإلْسَالم، ) 1(كَِتاب اْإلِ َباُب معرفة اْإلِ
اَعِة،  : ، ومسـلم )4777، 50: (، وللَحِديث شاهد من َحِديث َأِيب هريرة، َأْخَرَجُه الُبَخاِرّي، بأرقـام )1/8(والَقَدِر َوَعَالَمِة السَّ

 .من الكَِتاب) 62ص: (، واْنُظْر )7/10، 5(
ْبكِّي ملنعه التعدد": وقال ، )36ص(الناظرين،  هبجةِ  يف ذكره الغزي العامري) 5(  . "عارض فيه السُّ
 .مل أقف َعَىل من ذكره) 6(
ُه رد  إذكره الغزي العامري، َوَقاَل بمثل قول ابنه، ) 7( ْبكِّي ِيف كَِتابه املباحث املرشقةنَّ   .ا َعَىل السُّ

 ).36ص(هبجة الناظرين، : اْنُظْر 
ْبكِيُّ ) 8( َ السُّ املوقـوف عليـه نصـيب  ابـنِ  يستحق ابنُ : ِه َسَبَب تأليِفه َهلَذا الكَِتاب، وَذلَِك عند إَِجاَبتِِه َعْن مسألٍة ِيف الَوْقِف بَِقْولِ  َبنيَّ

ا أوالد ابن ابنه وابن بنت ابن بنته وابن ابن بنت بنت بنته ،وابن بنت بنته نصيب أمه ،وبنتا ابن بنته نصيب والدَمها ،والده فإن  ،وأمَّ
ـام وال ِيف مرصـ، وإال استحق كل منهم نصيب أصله، وهذه املَْسَأَلة قل مـن يعرف ،كانت ُأُصوهلم أحياء مل يستحقوا هـا ال ِيف الشَّ

افِِعّي  : سـميته للرتتيـب َأنَّـهُ  فيـه بينـت لطيًفـا تصنيًفا َذلَِك  ِيف  صنفُت  ال للرتتيب، وقد ْطن للتعميمِ َبْطنًا بعد بَ : وربَام يغرت بقول الرَّ
ُه  مرتب كل فرع َعَىل أصله، ومعنـى الرتتيـب ِيف املباحث املرشقة ِيف الوقف َعَىل طبقة بعد طبقة، ُثمَّ بينت أن معنى الرتتيب فيه َأنَّ

ُه ال ينتقل ألحدٍ  مجيع الطبقة العليا، ومعنى الرتتيب ِيف   يشء حتى ينقرَض َىل فْ السُّ  من الطبقةِ  حتجب الطبقة العليا الطبقة السفىل َأنَّ
ني أن املراد حجب كل فـرع بأصـله، كـَام ِيف ُثمَّ كَذلَِك َهَذا عند اإلطالق، وقد يقرتن هباتني الصيغتني من ألفاظ الواقف قرائن تب

 . واهللا َتَعاَىل أعلم ،الصيغة األوىل، فيعمل هبا
ْبكِّي، : اْنُظْر        ).2/167(فتاوى السُّ

ْيخ   .بجدة املطيعي، وطبعته دار اإلرشادحممد نجيب وقد قام بتحقيقه الشَّ
 .مل أقف َعَىل من تكلم عليه) 9(
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َامن َعن من مل جيد ، ورفعُ )2)(1(السِفيه فِيَام يدخل فِيـه الَعبْـد  لطيٌف  ، وتصنيٌف )4(خيانة إذا نصبه احلاكم لألَمانة )3(الضَّ
ِمري يِّ العبري لطّ  ْرشُ ، ونَ )5(الَعبْد املسلم ِيف ملك الكافر ابتداءً   والفـتُح  ،)8(اليـدين رفـعِ  ِيف  سـتنديناملُ  ، وأصـحُّ )7)(6(الضَّ

 . ومل يكمل ،)10(واملوجب ةِ حَّ بالصِّ  احلكمِ  ِيف  )9(وهُب امل
ُه َكـاَن مشـتغالً بالـدروس مصنفاتِ  ه لغالِب إكَاملِ  ه، والسبب ِيف عدمِ بذكرِ  ُل وِّ طَ ا ال نُ َذلَِك ممَّ  َولَُه َغْريُ  ه، َأنَّ

غالبًا، ومن العرصـ إَِىل  ب/4رس إَِىل الظهر ًسا هبذه املدارِّ َد ألَنَّه أول النهار َيُكون مُ  ؛إال قليًال  والَفتَْوى، فال يتفرغُ 
َذلِـَك، َولَـُه  )13(إنَام ُهَو بني الظهر والعرص، وبالليل، فبورك لـه ِيف  )12(الفتاوى، فأي َوْقت فرغ َىل عَ  يكتُب  )11(املغرب

َداٌت َكثِرية  .تعاليٌق وُمَسوَّ
ين، وِيف بعض أيام االشـتغالة، ويسـمع هباء الدِّ  وَكاَن ِيف أيام البطالة يدرس بمدرسته التي أنشأها بحارةِ 

ِديث ِيف   كتبه إال َمـا شـاء اهللاُ )14(ا البَُخاِرّي َأْو ُمْسلِم، َأْو َمها، فَكاَن فراغه قليالً، فلَذلَِك مل يكمل منرمضان، إمَّ اْحلَ
ُه يوم اجلمعة َيُكون امليعادُ إإكَامله، ُثمَّ   .االظاهرية فقل فراغه جد  مدرسته ِيف  )15(ِيف  نَّ

                                                
ّية وربَام ُهَو املذكور ِيف ) 1(  ."توكيل الويص" دار الُكُتب املِْرصِ
َتَعـاَىل يف قصـة زينـب بنـت  ولـهمل أجد آية يف القرآن فيها إجياب النكـاح إال ق") : أ31ق(، ابتدأها بقوله، رسالة يف النكاحَوَلُه  )2(

 .الفقهيَة فيها ، فتناول هذه املَْسَأَلة برشح اآلية من جهة األلفاظ، وكذا تناول املسائَل "ريض اهللا عنها جحش
 . "َعن من له") ب(ِيف ) 3(
 .مل أقف َعَىل من ذكره) 4(
 .مل أقف َعَىل من ذكره) 5(
ِمري") ب(ِيف ) 6( ِحيح"طي العبري لنرش الضَّ  ).أ(َما ِيف  ، والصَّ
ِمري"، بعنوان )140ص(األحلاظ،  فهد ِيف حلظِ  ذكره ابنُ ) 7( ِ "طي العبري لنرش الضَّ فإنه وقعت مسألة ... ": ّي ِيف أوله ، َوَقاَل الُبْلِقين

ِمري، ورصت فيها آخًرا إَِىل األظهر، وتبعني اجلمُّ  ، وَكـاَن مـن عمـد َأْو حسـد نـازع ِيف َذلِـَك بعـد وضـوح الغفـريُ  مسألة ِيف الضَّ
َ بَ املسالك، فصنفت هذه الكراسة ألُ  ِمري، وها أنا أذكر  نيِّ ُصوَرة املسألة، وَمـا فيها األرجح وأساسه، وسميته نرش العبري لطي الضَّ

ُصوَرة املَْسَأَلة إمرأة وقفت : فأقول وباهللا التوفيق لصورة التحقيق ... وقع فيها من األمور املفصلة، وَما وقعت به الَفْتَوى به آخًرا
دخولـه ِيف َهـَذا الَوْقـت وقًفا َعَىل نفسها ُثمَّ من بعدها َعَىل أوالدها ُثمَّ َعَىل أوالدهم، ويف رشطها أن من َمات منهم أمجعـني قبـل 

ه وإن سفل مقامه ِيف االستحقاق، ُد لَ قام وَ  ،ا ال يستحق َذلَِك َأْو بعضهمن منافعه، وأل احلال ولو َكاَن املَُتَوىفَّ حي   واستحقاقه ليشءٍ 
ِمري، . "...اتحقه أصله من َذلَِك لو َكاَن حي  واستحق َما َكاَن يس  ).2ق(نرش العبري لطي الضَّ

 .أقف َعَىل من ذكرهمل ) 8(
 ."صواب املوهب"، وكتب َعَىل حاشيتها "املَْذَهب") ب(ِيف ) 9(
 مُ كْ احلُ  امِ كَّ احلُ  ِيف كالمِ  فإنه يقعُ ": بمدينة دبلن بإيرلندا تشسرتبيتينسخة مكتبة ) 143ق(َقاَل ِيف أوله، موضًحا سبب تأليفه، ) 10(

ويعرف َما َعَىل َذلَِك يرتتب، فقصدت أن أوضـح املسـالك ِيف َذلِـَك َهـَذا  بالصحة واحلكم باملوجب، وقل من بني الفرق بينهَام،
 .""الفتح املوهب ِيف احلكم بالصحة واملوجب": التصنيف اللطيف املسمى 

 ."الغروب") ب(ِيف ) 11(
 ."يتفرغ") ب(ِيف ) 12(
 ).ب(ساقطة من  "ِيف "كلمة ) 13(
 ).ب(ساقطة من  "من"كلمة )14(
 .، ُثمَّ رضب عليها بوضع خط فوقها"ِيف مجعته"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 15(
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ـ ِيف طارًحا للتكليف، قائًام  الصدقةِ  وَكاَن َرِيضَ اهللاُ َعنُْه َكثِري ة، ، قامًعـا ألهـل البدعـةِ نَّ احلق، نـاًرصا للسُّ
 ِعنْد امللوك، أبطل ِيف دولـة امللـك األرشف شـعبان بـن حسـني مكـس املالهـي، ًام ظَّ عَ مبطالً للمكوس واملظامل، مُ 

، واملتحصل ِمنَْهـا آالف َكثِـرية، وَكـاَن )2(مكس القراريط )1(أيام طشتمر الدوادار ولده املنصور َعَىل  ِيف دولةِ  وأبطَل 
التـي بناهـا  )3(الصـاحلية من املـدارسِ  ه َقِريٌب عَ ا باْعتِبَار أن موِض الشناعة جد   َكثِري َهَذا مكس القراريط َعَىل الدورِ 

ـافِِعيّة بالـديار  طشـتمر َقَضـاءَ  أيـامِ  عـىل وعرض عليه املنصورُ  َذلَِك َعَىل يديه، إزالةَ  اهللاُ رَ دَّ قَ اِإلْسَالم، وَ  قضاةُ  الشَّ
ه َعن َذلَِك بأن وليها ِيف حياتـه قبـل وفاتـه بَسـنَة ونصـف، عوَض  اهللاَ املرصية فامتنع من َذلَِك غاية االمتناع، ُثمَّ إنَّ 

  .اوأعجبه َذلَِك إعجاًبا َكثِريً 

ُه يصيل العيَد ِيف  وَكاَن قد رأى بعض بني عمه ِيف املنامِ  ِيف  والكبـريَ  ريَ غِ الصَّ   َسنَة تسعة وأربعني، فذكر له َأنَّ
ة امَ  املرصيةِ  الديارِ  ، وأنه يتََوىلَّ َقَضاءَ َمكَّ ام عًرشا، فباَرش الشَّ ـ املَْنَـاُم  بعد مبارشة الشَّ َ عرش شهور كـَام تقـدم، َوَتَفرسَّ

                                                
ص أخرض؛ ألنـه َكـاَن يأكُلـه َكثِـريً ) 1( ين، ابن َعْبد اهللاِ النارصي الّساقي، املعروف بِحمَّ ه خوشداشـوه امَّ ا، فسـُهَو األَِمري سيف الدِّ

َ َسنَة    .هـ743بَذلَِك، ُتُويفِّ
َغة العجمية يف ومَعنى دوادار  ـّيني أن دار هـي الـدار : ، فإن َلْفَظة دار بالعجمي َماسك الدواة: اللُّ َماسك، ال َما يفهمه عوام املِْرصِ

 . زَمام اآلدر، وصوابه زَمام دار: التي يسكن فِيها، كَام يقولون ِيف حق الزَمام 
من الظاهر بيـربس وأول من أحدث هذه الوظيفة ملوك السلجوقية، كانت ِيف زمنهم وزمن اخللفاء لرجل متعمم ُثمَّ صارت ِيف ز

ألمري عرشة، ُثمَّ صارت ِيف عهده وظيفة سافلة، وصار الذي يليها أوًال َغْري جندي، وكانت نوًعا من أنـواع املبـارشة، وموضـوع 
 .الدوادار لتبليغ الرسائل َعن السلطان، وإبالغ عاّمة األمور، وتقديم القصص إَِىل السلطان، واملشاورة َعَىل من حيرض إَِىل الباب

ته ـَفِدّي، :  والكالم عىل وظيفتـه يف اْنُظْر َتْرَمجَ  ، واملَنَْهـلِ )2/222(واالْعتَِبـار،  ، واملَـَواِعظِ )16/251(الـواِيف بِاْلَوفيـاِت، للصَّ
اِيف، الْبِن َتْغِري َبْرِدّي،  اِهَرة له،  ، والنُُّجومِ )6/392(الصَّ ِة، للّسُيوطِّي،  ،)7/165(الزَّ  .)2/134(وُحْسِن املَُْحاَرضَ

اط، وُهو نصف عرشـه ) 2( ينار، والياء فِيه بدل من الراء فإن أصله قِرَّ ُع قَِرياط، وُهو من الوزِن معروف، وُهو جزء من أجزاء الدِّ َمجْ
ام  جيعلونه جزًءا من أربعة وعرشـين، وُهـو كـَذلَِك ِعنْـد اجلمهـور، وُهـو يعـادل اآل جـرام،   1771 نِيف أكثر البالد، وأهل الشَّ

 . جرام 2125ِعنْد اَحلنَِفيَّة  نعادل اآلوي
ِديث واألثر،  النَِّهاَيةَ : اْنُظْر  واملـوازين الرشـعية  ، واملكاييـَل )3591/ 5(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظـور،  ، ولَِسانَ )4/42(ِيف غريب اْحلَ

د،  يِن كردي، ، هبا الرشعية واْألَْحَكام اْلِفْقهية املتعلقة ، واملقاديرَ )23ص(لَعِيلّ مجعة ُحمَمَّ د َنْجم الدِّ  ).36ص(ُحمَمَّ
ي )3( الِح َنْجـم الـدِّ ِن هي َمْدَرَسة بخط بني القرصين من الَقاِهَرة، َكاَن موضعها من مجلة القرص الكبري الرشقّي، فبنى فِيه امللك الصَّ

د بن العادل َأِيب بكر بن َأيُّوب هاتني املدرستني، فابتدأ هبدم موضع هذه املـدارس ِيف قطعـة مـن القرصـ ِيف  َأيُّوب بن الكامل ُحمَمَّ
ا ثالث عرش ذي احلجة َسنَة تسع وثالثني وستَامئة، ودك أساس املدارس ِيف رابع عرش ربيع اآلخر َسنَة أربعني، ورتب فِيها دروًسـ

بديار مرص دروسًا أربعة ِيف مكـان،  أربعة للفقهاء املنتمني إَِىل املذاهب األربعة ِيف َسنَة إحدى وأربعني ستَامئة، وُهو أول من عمل
 . ودخل ِيف هذه املدارس باب القرص املعروف بباب الزهومة، وموضعه قاعة َشْيخ احلنابلة

 ).2/374(للمقريزي، املََواِعَظ واالْعتَِبار، : اْنُظْر 
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ين الربَماويبِواليتي، وأخربين َرِيضَ اهللاُ َعنُْه َصاِحبنا َجمْ  يَْخ  أنَّ   )1(ُد الدِّ ـ َقاَل له تفسريَ  الشَّ ا املرائـي التـي املَنَام لـه، أمَّ
 .ا، وكَذلَِك َما َكاَن يراه ُهَو لنفسهة جد  رى له فَعِجيبكانت تُ 

ُه رأى ِيف النَّْوِم قطرات نازلًة ِيف فِيِه ِمَن الَعْرِش، َفأَْرَس  ا إِلَيِْه بعُض األولياِء كالمً  َل أخربين َرِيضَ اهللاُ َعنُْه َأنَّ
 .مَع بعِض َأْصَحابِه بالقطراِت التي قطرت ِيف فِيك من العرش إذا وليت فاعدل

يُْخ  َمْريِيّ  وأخربين الشَّ ين الدُّ نَّ َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه إ:  أنَّ َبْعَض َأْولِياِء اهللاِ َرَأى َقائِالً يقوُل  ) 2(كَامُل الدِّ
ِ دِ  رَ مْ ا أَ هلَ  دُ دِّ ُجيَ  نْ َسنَة مَ  َمائةِ  لِّ كُ  سِ أْ ي َعَىل رَ تِ مَّ ألُ  ُث عَ بْ يَ  إنَّ اهللاَ:  َم، َقاَل َعَليِْه َوَسلَّ  ت َمـتِ تُ ر، واْخ َمـعُ بِ  ْت َحـتِ تُ ا، افْ هَ ين

 .رمَ عُ بِ 
يْخ:  َقاَل الرائي ُه الشَّ  .وفهمت َأنَّ

ُه رأى النَّبِّي َص  م عليهِ  هللاُ اىلَّ وأخربين ُهَو َرِيضَ اهللاُ َعنُْه َأنَّ نعـم :  أنت عمر؟ ُقْلُت :  ِيف النوم، َفَقاَل له وَسلَّ
ِة، َفَقـاَل  َولَّيْتَُك َقَضاءَ :  َنَعم َيا َرُسوَل اهللاِ، َقاَل :  لك البُْلِقينِّي؟ ُقْلُت  الَِّذي يَقاُل :  وَل اهللاِ، َقاَل يا َرُس  ـيَّ َياِر املِْرصِ : الدِّ

 .َيا َرُسوَل اهللاِ أ/5َقبِْلُت 

ِيف مـدة حياتـه، فلـيس أحـد  َعَىل َهَذا بأنه مل يتول، فإن فتاواه هي التي َكاَن يقع هبا الَقَضـاءُ  ُض َرتَ عْ يُ  وال
يُْخ  ينِ  شهاُب  جيرس َعَىل أن يقيض إال أن َيَرى فتواه، وَهَذا الشاهد بالعيان، وأخربين الشَّ أبـو الَعبَّـاس الغـزاوي  الدِّ

يْخ بثالث ـُه َقالَـه لـه ِيف حياتـه سنني ويشء، بحرضة َمجاعةٍ  املَالكي بعد َوَفاة الشَّ ـُه رأى إ:  مـن طلبتـه، َوَذَكـَر َأنَّ نَّ
 .البُْلِقينِيّ :  من القطب ِيف زَماننا َهَذا؟ َفَقاَل :  ، وأنه َقاَل اهللاِ شخًصا من أولياءِ 

                                                
اِهَرة وعند ابن تغري بردي ِيف ا –بن َعِيلّ بن َأِيب اَحلَسن ُهَو َأُبو الفداء، إسَامعيل ) 1( بـن "، ويف املنهـل "َأِيب اَحلَسن عـيل "لنُُّجوم الزَّ

َ َسنَة  "عيل افِِعّي، ُتُويفِّ ّي الشَّ  . هـ834بن َعْبد اهللاِ، املِْرصِ
ته ِيف  ُلوكِ ) 1/308(اِإلْسَالم، الْبِن الغزي،  ديوانِ : اْنُظْر َتْرَمجَ  ، واملنهـلِ )4/2/861(ملَِْعِرَفـة ُدَوِل املُُلـوك، لِلَمْقِريـِزّي،  ، والسُّ

اِهَرة له،  ، والنُُّجومِ )2/412(الْبِن َتْغِري َبْرِدّي،  ،الصاِيف  افِِعّية، الْبـِن  ، وَطَبَقاِت )14/335(الزَّ ، )4/86(، َقـاِيض ُشـْهَبةالشَّ
،  وَشذَراِت  َهب، الْبِن الِعَامد اَحلنَْبِيلّ  ).7/208(الذَّ

د بن موسى بن) 2( يّ  ،األصل يّ ْريِ مَ الكَامل الدُّ ، ِعيَسى ُهَو َأُبو البقاء، ُحمَمَّ افِِعيّ  ،املِْرصِ  . الشَّ
ًد َكاَن اسمُ  األول، وكأنه لتضـمنه نوًعـا  ا، وصار يكشطُ ه أوًال كَامًال بغري إضافة، وَكاَن يكتبه كَذلَِك بَِخطِِّه  ِيف كتبه ُثمَّ تسمى ُحمَمَّ

َ َسنَة  .من التزكية مع هجر اسمه احلقيقي  .ـه808ُتُويفِّ
ته ِيف  ـُلوكِ )1/269(، للتَِّقـّي الَفـاِيسّ التَّْقيِيد،  ذيلِ : اْنُظْر َتْرَمجَ  ، وَطَبَقـاِت )4/1/22(ملَِْعِرَفـة ُدَوِل املُُلـوك، لِلَمْقِريـِزّي،  ، والسُّ

افِِعّية، الْبِن   خاِوّي،  ، والضوءِ )4/61(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ  ).5/347(، الْبِن َحَجر، الُغمر ، وإِْنَباءِ )10/59(الالمع، للسَّ
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ـفَ ، ويُ ِيل ْمـيُ ، وَ ُف نِّ َصـيُ ي، وَ تِـفْ ، ويُ ُس رِّ َد َرِيضَ اهللاُ َعنُْه َعَىل َما ُهَو بصدده، يُ  ومل يزْل  ُ  ظُ ِعـ، ويَ القـرءانَ  رسِّ
َتَعاَىل، سعيًدا محيـًدا يـوم اجلمعـة بعـد  توفاه اهللاُالناس به عامة، فضعف نحًوا من شهر، ُثمَّ  )1(إَِىل أن أصيَب  الناَس 
َالة جنازته، وكانـت  ، ومحلت، وعطر مصابه، ونزلت أمراء الدولةِ )3(عارش ذي القعدة، َسنَة مخسني وثَامنَامئة )2(الصَّ

ـالبلد، حتى ِيف طوائف املخـالِفني للمِ  ِيف أقطارِ  مثلها ِيف األَْعَصاِر الَقِريبِة، ووقع النوُح  رَ مل يُ  ه عظيمةً جنازتُ  َعـَىل  ةِ لَّ
ا، ا مشـهودً إليهـا، وَكـاَن يوًمـ الوصـوَل  امِ َح الزّ  من كثرةِ  أحٌد  ، ومل يستطعْ َعَىل الرءوسِ  هُ جنازتُ  ْت لَ َما بلغنا، وُمحِ 

 .بمدرسته التي أنشأها نَ فِ ودُ 

ـيُْخ  )4(، وأنا أستوِف صاحلةٌ  فِيه مراثي َكثِرية، ورويت له مناَماٌت  وقيل  برهـانُ  من َذلَِك بعضه، فرثـاه الشَّ
ين الغَ  اعة يّ زِّ الدِّ  :  ، َفَقاَل )5(الشهري بابن ُزقَّ

ـــُف  ـــالوَ  ألي ـــ دِ ْج ـــبقربِ ـــامَ      الَماك السَّ ـــةِ  أق ـــَىل املحب ـــالمَ  َع ـــا س   اَم
ــــنَ  ــــنيَ  نُّ ِح ــــا مشــــتاٍق  حن ــــــه وعطشــــــانٌ لَ أْ تَ     إَِىل َم ــــــا ف   إَِىل َم

ــــمَ  ــــ تكل ــــالمِ قلُب ــــى ه بك ـــ     موس ـــى اُحل ـــلِ كَ  بِّ وموس ـــاُم   ه كالَم
ــــ ــــرْ ه تَ ضــــلوعَ  نَّ أَك ــــاًراِم   قــد تراَمــا قلــٍب  عــىل هضــباِت     ي َمج
ــــ ــــ نَّ أَك ــــدموَع ــــرَ الثُّ  )6(ءوْ ه َن   فتبــــدي كــــل آونــــه غَامَمــــا    ايَّ

ـــ ـــأنَّ َرِس ـــٌل  )7(يَس َك ـــه رحي ــــ    لوعت   اَماقَ عليـــه حـــني أودعـــه السِّ

                                                
 .كتب بعد حرف الباء حرف ُثمَّ رضب عليه) 1(
 .، ُثمَّ رضب َعَىل حرف الطاء"الطالة"كتبت ) 2(
ْشُهور أن َسنَة َوَفاة الُبْلِقينِّي ) 3( ُه قـد َسـَها، ـه850هـ، وُهو األصح، وليس كَام َذَكَر ابنه هنا أهنا َسنَة 805املعروف واملَ ، واملؤكد َأنَّ

طـرح أحـدهم َسـنَة مـيالد املؤلـف ) أ(هـ، وعىل يمني اَحلاِشَيِة ِيف 805وَهَذا ِخَالف َما كتب ِيف آخر الرتمجة أن وفاته كانت َسنَة 
كـَام ِيف آخرهـا، وِيف : الَواِحد والثَامنني َسنَة التي عاشها الُبْلِقينِّي، فكتـب بجوارهـا  هـ، فَكاَن الناتُج 805هـ من َسنَة وفاته 724

ُه ِيف ورقـة )62(أي ورقة ) 62( ، وُهو األصح، وُهو يشري إَِىل آخر الرتمجة حيث َذَكَر ابنه َسنَة وفاته مرة أخـرى كـَام ذكرنـا، َلكِنـَّ
َع بجوار َما كتب، ذاكًرا َتاِريخ َذلَِك وُهو )62(، وليس ِيف )63(  .، هكذا كتب29/9/52، كَام َقاَل من كتب َهَذا الكالم، ُثمَّ َوقَّ

  .؛ ألن الفعل ليس جمزوم"يستويف"هي هكذا يف املخطوط، واألصل ) 4(
د بن هبادر بن َأْمحَد الُقرَ ) 5( افِِعّي، ُثمَّ العَ  ،النوفيل ،ِيشّ ُهَو َأُبو إِْسَحاق، إبراهيم بن ُحمَمَّ َ َسنَة رَ اب احلِ شَّ الشَّ  .هـ816ِيف، ُتُويفِّ

ته ِيف  ، التَّْقيِيد، للتَّ  ذيلِ : اْنُظْر َتْرَمجَ َمْشقّي،  ، وَتْوِضيِح )439/ 1(ِقّي الَفاِيسّ يِن الدِّ ْشَتبِه،  الْبِن َناِرصِ الدِّ ُلوكِ )210/ 4(املُ  ، والسُّ
اِيف، الْبِن َتْغِري َبْرِدّي،  ، واملَنَْهلِ )4/1/278(ِيف َمْعِرَفة ُدَوِل املُُلوك، للَمْقِريِزّي،  ه، املنتبه بتحرير املشتب ، وتبصريِ )1/165(الصَّ

خاِوّي،  ، والضوءِ )165ص(األحلاظ، الْبِن فهد،  ، وحلظِ )608/ 2(، الْبِن َحَجر   ).1/130(الالمع، للسَّ
 سمي َنْوًءا ألنه إذا سقط الساقط ِمنَْها باملغرب ناء الطـالع باملرشـق، ينُـوء نـوًءا، أي هنـض وطلـع، وَذلِـَك األنواء، إنَام َواِحد ) 6(

قوط: وقد َيُكون النَّْوء  ،وكَذلَِك كل ناهض بثقل وإبطاء، فإنه ينوء ِعنْد هنوضه. ي النجم بهالنهوض ُهَو النَّْوء، فُسمِّ   .السُّ
َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ ثِـري،  ، والنَِّهاَيةَ )15/536(َهتْ َثـِر، الْبـِن اْألَ ِديث َواْألَ الزاخـر  ، والعبـاَب )5/121(ِيف َغِريِب اْحلَ

 ).5/3738(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ولَِسانَ للصغاين، ، )184حرف اهلمزة ص(فاخر، واللباب ال
 . أصل، بقية وأثرأي ) 7(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  ِذيَب )7/191(اْلَعْنيَ َألْزَهِرّي،  ، وَهتْ َغِة، لِ َهـَرةَ )12/291(اللُّ َغـِة، الْبـِن ُدَرْيـد،  ، وَمجْ ، )1/181(اللُّ
 ).3/1641(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و
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ــــبَّ  ــــأنَّ احل ــــ َك ــــاعَ أرَض   امَ َطــــالفِ  وعلــــل وقــــد ييســــءُ     ه لباًن
ــــه َكـــــأنَّ مشـــــيبَ  ـــااالصـــبا وىل اهنز عـــىل جـــيشِ     ا َتـــــَوىلَّ ملـَّ   َم
ِ زَ بـــــارَ  َكـــــأنَّ الـــــربَق  ــــ لَّ َســــفَ     لٍ ْيـــــلَ ه ب   اَماَســــه ُح َعــــَىل مفارقِ

ــــواطِ  ــــَىل خ ــــأنَّ َع ــــاه رَ رِ َك ــــى أن يُ     قيًب ــــيراع ِ  )1(مَّ لِ ــــه مل ــــاب   اَم
ــــومَ  ــــأنَّ الن ــــه َك ـــن يعـــودَ  فأقســـمَ     )2(عــــادى مُقْلُتي ـــا ل ـــن يناَم   ول

  رآه بعـــــدَما َفَقـــــَد الكَِراَمـــــا    َمــا )3(وكيــف َينَــاُم َمــْن َفَقــَد الَكــَرى
ـــَىل ويلٍّ          ب/5 ـــَامُء َع ــــ  إذا بكـــِت السَّ ــــاَن لَِزاَم ــــْرِش َك ــــربِّ الَع   ال

ــ ــي إَماًم ــف؟ ال تبك ــف؟ وكي ــام     اوكي ــتإَم ــا الوق ــبعني عاَم ــن س   م
ـــى    اومــن قــد َكــاَن لإلســالم َشــْيًخ  ـــًرا ال يرام ـــمَّ َبْح ا ُث ـــْربً   )4(وَح

ـــن وســـع ا ـــألَ وم ـــاام بكـــل فُ َن ــــع ا    تي ــــه وس ــــا علم ــــاألَنبفتي   اَم
ـــأَ  ـــم أطف ينِ  رساُج  وك ـــدِّ ـــًام  ال ين كـــم أطفـــأَ  رساُج     ظل ـــا الـــدِّ   ظالَم

ـــالَما    ى ِيف الُعُلـــــوم إَِىل ســـــَامءٍ تســـــام ـــا س ـــة َم ـــَىل املحب ـــام َع   أق
ــــ َمحــــاه اهللاُ ـــُحمَ  لـــدينِ     ى املعــــايصمــــن ِمحَ   )5(اَمـــااهلـــادي َحت  دِ مَّ

ـــــاُف  ـــــاين وكش ـــــاين للمع ــــه تُ  تعــــودُ            املع ــــدي ابتســــاَمابيان   ب
ـــىل منهاجِ     واملزايـــــا وحـــــاوي للفضـــــائلِ  ـــع ـــا يَ َه ـــاْرسِ   ي إَماَم

ـــا    العلــم لفًظــا )6(َىل بســيطِ َعــ أقــامَ  ـــَام أقاَم ـــا عل ـــل َم ـــًزا مث   وجي

                                                
 . نزل به نازلةأي ي) 1(

اِزّي،  ، وخمتارَ )10/376(املُْحَكَم َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، : اْنُظْر  الَعَرِب،  ، ولَِسانَ )605ص(الصحاح، الْبِن َأِيب بكر الرَّ
 ).5/4078(الْبِن َمنُْظور، 

ى ُمْقَلة) 2( ُه، وقيل : ، وهي شحمة اْلَعْني التي جتمع سوادها وبياضها، وقيل ُمَثنَّ هـي : هي سواُدها وبياُضها الذي يدوُر ِيف اْلَعْني ُكلُّ
ْميُ  ها وإِنَام سميت ُمْقلة ألهنا َتْرِمي بالنظر، واملَْقل الرَّ  .اْلَعْني كلُّ

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  َألْزَهـِرّي،  يَب ، وَهتْـذِ )5/175(اْلَعْنيَ َغـِة، لِ َغـة،  ، ومعجـمَ )9/184(اللُّ البـن فـارس، مقـاييس اللُّ
اِحِب  ، واملُِحيطَ )5/341( َغِة، للصَّ  ).6/4244(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولَِسانَ )5/440(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ

 . أي النَُّعاس) 3(
، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد،: اْنُظْر  اِحِب  ، واملُِحيطَ )5/403( اْلَعْنيَ َغِة، للصَّ َغـِة، الْبـِن  ، وُمْعَجـمَ )6/316(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ َمَقـايِيِس اللُّ

 ).   7/106(َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده،  ، واملُْحَكمَ )5/173(َفاِرس، 
َضال) 4(  . أي ُيْرَمى بالنِّ

َغةِ  ُمْعَجمْ َ: اْنُظْر   ).5/436(، الْبِن َفاِرس، َمَقايِيِس اللُّ
 .أي َكاَن مدافًعا َعنه وَمانًعا، ومصدره حماَماة، ومن هنا أخذ لفظ املحاَماة العرصية) 5(

 ). 2/1015(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ : اْنُظْر  
 =.اية املذهب، للجويني، ولعلَّه يقصد كتاب البسيط، للغزايل، الذي اخترصه من كتاب هناية املطلب يف درأي سعة) 6(
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رَ  إذا لـــبَس    َعــــن مصــــابيح لثاَمــــا رَ فَ ْســـفأَ     مـــن بـــرودٍ  )1(املَُحـــرَّ
ـــرى أعـــالمَ  ـــعَ  ت ـــاء    )2(كـــاجلواري مٍ َل ـــال َم ـــن ب   تســـري  ببحـــره َلكِ

ــداَما    درسٍ  ليــــــومِ  الُعُلــــــومَ  دَ َرسَ  وإنْ  ــَىل الن ــوف َع ــا يط ــل كأًس   فق
ـــيُ  ـــ عُ رِّ َف ـــ لَّ ُك ـــ عٍ رْ َف ـــولٍ  نْ ِم   فِيعلـــو َذلِـــَك الفـــرع الركاَمـــا    ُأُص

ــِديث ُمــ وِيف نِرشــ ــــــِحيًح     روق ســمًعااْحلَ ــــــاَص ــــــاق التَامَم   ا ف
ـــا    سٍ بْ َلــــ بغــــريِ  شــــكالِت املُ  لُّ َحيِــــ ـــن مالبســـتها َقَتاَم   )3(وحيلـــوا َع
ـــــ ـــــه أوىص نَّ أَك ـــــافِِعّي إلي ــــــا    الشَّ ــــــه نظاَم ــــــه فنظم   بَمْذَهب
  لــــه بكِفيــــه جلاَمــــا ارَ وَصــــ             ِيف الــــدنيا جــــواد لعلــــمَ ا نَّ أَكــــ

ـــامُ  ـــمِ  زَم ـــه العل ـــحى ِيف يدي ـــرَ     أض ْمحَن َع ـــرَّ ـــذَ ى ال   َماَمـــاالزِّ  كايَّ
ــتَ  ــمِ بــأرض ِ اُض َيــالرِّ  فِت َرشَّ ـــا ثُ     ْرصَ ـــا حوهلـــا رشًف ـــاعـــىل َم   )4(َامَم

ِ     قـــــيمٌ فِيهـــــا مُ  )5(هرضَحيـــــ ألنَّ  ــــه بســــاحت ــــاَن ل ــــوَك   اها مقاَم
  واســـتالَما )6(ضـــام   قضـــينا احلـــجَّ     ااحلـــرب يوًمــــ يــــَح ا َرضِ َنـــرْ إذا زُ 

ــــ هُ ْئــــرِ قْ وأَ  ـــلُّ     َوْقــــٍت  بكــــلِّ  المَ السَّ ـــِت  وك ـــرِ قْ أَ  الَوْق ـــ هُ ْئ   الَماالسَّ
ــــالمً  ــــَام هَ س ــــا كل ــ    نســــيمٌ  ْت بَّ ـــن اجلنـَّ   عاَمـــايتلوهـــا النِّ  اِت م
ــــزورُ    حواشـــيها حزاَمـــامـــن  )8)(7(فُمْثـــرٍ     حــــنيٍ  ه ِيف كــــلِّ رضَحيــــ ت

ْيُخ ورثاه  افِظُ  مةُ الَّ العَ  الشَّ ينِ  شهاُب  اْحلَ  :  )9(َفَقاَل ر َج َح  ابنُ  الدِّ
ــــدُّ    )10(رِ طَ املَ الَبْحــر بـِـ دِ ْقــجــودي لفَ  يــا عــنيُ  أ/6 ــــوال تُ  وعَ مُ واذري ال ــــبِق   يرِ َذ ي وال َت

                                                                                                                                          
َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  = َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغِة، الْبِن َفاِرس،  ، وُمْعَجمَ )6/450(َهتْ َغِة،  ، واملُِحيطَ )1/247(َمَقايِيِس اللُّ ، )2/249(ِيف اللُّ

 ).1/282(نُْظور، الَعَرِب، الْبِن مَ  ، ولَِسانَ )8/441(َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده،  واملُْحَكمَ 
ر ِيف ُأُصول اْلِفْقه للرافعي) 1(  .ُهَو كَِتاب املَُحرَّ
 .ب، فاجلريان صفٌة غالبٌة هلااكِ رَ ن واملَ فُ السُّ أي ) 2(

ثِري،  النَِّهاَيةَ : اْنُظْر   َثِر، الْبِن اْألَ ِديث َواْألَ  ).1/610(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولَِسانَ )4/102(ِيف َغِريِب اْحلَ
 . أي غبار) 3(

اِحِب  املُِحيطَ : اْنُظْر  َغِة، للصَّ  ، وخمتـارَ )6/343(َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبـِن ِسـيَده،  واملُْحَكمَ ، )5/370(ْبِن َعبَّاد ابن عباد، اِيف اللُّ
اِزّي،   ).521ص(الصحاح، الْبِن َأِيب بكر الرَّ

َج ُهَو شجٌر ضعيٌف ) 4( َضد الّثياب، فإذا َيبِس فُهَو ُثَامم، َما ُكِرس من أْغصان الشَّ  .ر فُوِضع لنَ
َغة،  معجمَ : اْنُظْر     ). 369/ 1(البن فارس، مقاييس اللُّ

)5 ( ْ ـقُّ ِيف وسـط القـرب، وقيـل ح وُهو الشَّ من الرضَّ َي رضًحيا، ألنه يشق ِيف األرض شًقا، وُهو قرب بال حلد، وقيل الشَّ ق، ولَذلَِك ُسمِّ
 .هالرضيح القرب كلُّ 

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر   َغِة، لِ ِذيَب اللُّ  ). 4/2572(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولَِسانَ )4/206(َهتْ
 ."صواب ضَام "، وكتب َعَىل حاشيتها "صمًتا") ب(ِيف ) 6(
 . "فتدثر") ب(ِيف ) 7(
 .أي متصل) 8(

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر   َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغِة، الْبِن َفاِرس،  َجمَ ، وُمعْ )15/114(َهتْ  ).1/374(َمَقايِيِس اللُّ
 ).105ص(ديوان ابن حجر، : يف  اْنُظْر الرثاء) 9(
س ) 10(  .)2/304(، "بالنَّْهر"ِيف املَْجَمع املَُؤسِّ
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ـــ   ْت قَ بَ ذاهًبـــا َســـ عٍ ْمـــدَ  )1(ترديـــُد  دَّ لـــو رَ  ـــٌب وهُ ُش ـــي جِ َمجْ ـــرْ ٌر بعين ــــرِ النَّ  ةَ َي   هـ
ــقِ ْســتَ  ــمَ فَ  )2(ىرَ ى الثَّ ــى َال َت ــأَ ؟) 3(ولُذ م الَع ــــعْ دَ    لُق ــــَامئهَه ــــ )4(ا س ــــرِ َجتْ ــــَىل َق    رِ َد ي َع

ــــا َســــ ــــيل َج ائِ ي ِ ِرسِّ ) 5( َمـــااِيل َحـــ َك تْ َد َعـــ            هُ ـُد ابـِــــكَ  أُ ًرا عــــامَّ ْه   )7)(6(ِرتِ تَ ْســـمُ ى ب
ـــــوَ    نٍ زَ وِيف َحـــــ مٍّ ِيف َهــــ )8( زَمـــــاينأقِيضــــ ـــــ وَل ُط ـــــ ِيف فِ ِيل يْ َل ـــــ رٍ ْك   رِ هَ وِيف َس

ـــيَ  َملْ  ـــمِ  ُل ْع ـــنِّ ـــنْ ى أَ وَ ي ُس ـــاِيس َف ـــولَ    اَد عُ  الصَّ ـــبْ أُ  ُت ْس ـــمْ دَ  ِرصُ ـــْري مُ ِع ـــدري َغ   نح
ـــ   أَمـــا ومِ ُمـــاهلُ  رِ ْحـــي ِيف بَ بِـــلْ قَ  اَص وَغـــ ـــقيط دُ رَ َت ـــُه كالـــدرروعِ ُمـــى س   ي ِمنْ

ــــــةُ  ــــــوالرِّ  اهللاِ فرمح ــــــتَ  انُ وَ ْض ـــ   )9(هُ لُ مَ ْش ـــا بَ  )10(هُ مُ َال َس ـــَم ـــَك ـــَىل عُ  اكٍ ى َب ـــَع   رَم
ـــبَ  ـــومِ  رِ ْح ـــا كَ  الُعُل ـــِذي َم ـــرَ دَّ الَّ ــــ   )11( دِالً  هُ ْت ــــاملَ  نَ ِم ِ  لِ ائِ َس ــــتُ  نْ إ ــــ ْل كِ ْش   رِ ُد وإن َت

ـــ ـــ ْربُ واِحل ـــم َح ـــربَّ ك ـــبراعَ  )12(ًزارْ ت طِ   )13(َرب اِحلـــبـــني اِحلـــْرب و حتـــى جتـــانَس     هُ ُت
ــا مل أنـــَس    رِ مَ بـــالقَ  )16(نَ ْفـــإذ حتفِ  مثـــل الكواكـــِب    ون بـــهالطـــالب )15(فُّ َحيِـــ )14(ملـَّ

ـــالغَ  كقســـمةِ    بتــــدئٍ ومُ  ٍت ْفــــفِيقســــم العلــــم ِيف مُ  ـــبـــني النَّ  ِث ْي ـــ ِت ْب   رِ َج والشَّ
ـــــومل  ـــــبَ ص ُخيَ ـــــُه ذا نَ  )17(َرشٌ ـــــِمنْ ـــ والَبَرشـــ ب         َس ُهـــم فْضـــُلُه بالبِْرشِ   بـــل َعمَّ

                                                
ِة، ) 1(  ."ترداد") : 1/331(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
ِة، ) 2(  ."الورى") : 1/331(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
ِرُق بَِعْذلِِه َقْلَب املَْعُذولِ  ، وهوالَعْذُل من ) 3( َم ُحيْ الئِ  .اِإلْحراُق، َفَكَأنَّ الَّ

َغة، للهروي، : اْنُظْر  ِذيَب اللُّ بيدي، ، ، وتاَج العروس من جواهر القاموس)2/318(َهتْ  ).29/457(لِلزَّ
  ).105ص(، "سامئية"يف ديوانه ) 4(
 ."ال") ب(ِيف ) 5(
 ."بمسرت") أ(ِيف ) 6(
 : أصله بيت شعر للبوصريي ) 7(

 مِ ِس َح نْ مُ وال دائي بِ  شاةِ َعن الوُ           ِرتٍ تَ ْس مُ بِ  ي ال ِرسِّ اِيل َح  َك تْ َد عَ     
 ). 239ص ( ديوان البوصريي،

 .)105ص(، وكذا يف ديوانه، "هناري") ب(ِيف ) 8(
 ."يشمله") ب(ِيف ) 9(
ِة، ) 10(  ."ةسالم") : 1/331(ِيف ُحْسِن اْملَُحاَرضَ
ْلُو التي يستقى هبا، فُهَو كالَبْحر العظيم الصاِيف ال تكدره الدالء إذا ألقيت فِيه) 11(  .مجع ِيف الكثرة للدَّ

اِزّي،  ،خمتار الصحاح: اْنُظْر    ).2/1417(، ولَِسان الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور، )210ص(الْبِن َأِيب بكر الرَّ
ةِ ُحْسِن اْملَُح ، و)106ص(ديوانه، ِيف ) 12(  ."طرًسا":  )1/330(، اَرضَ

 .والطِّرز الشكل واهليئة، أو الطريقة يف العمل
بيدي، : انظر   ).197 -15/195(تاج العروس من جواهر القاموس، لِلزَّ

ةَ مجع : املداد الذي يكتب به، واِحلَرب بفتح الباء : اِحلْرب بسكون الباء ) 13(  .، وهي ُبْرٌد يامينّ ِحَربَ
اِزيّ اح، خمتار الصح: انظر   ).167ص(، الْبِن َأِيب بكر الرَّ

ةِ ) 14(  ."حني":  )1/330(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
 ."حتف") ب(ِيف ) 15(
ِة، ) 16(  ."حيففن") : 1/331(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
 .)106ص(، وهي هكذا يف ديوانه، "ببرش") ب(ِيف ) 17(



 75

ــــًحا ين متض ــــدِّ ــــاَر ال ــــاَم من ــــد أق ــــللبَ  الكــــونَ  اءَ رساجــــه فأضــــ   لق   )1(َرشِ
ين َعـــن َقـــ )2(انَ رَ َمـــأحيــا لنـــا العُ    األخـــري لقـــد نِ رْ والَقـــ لِ وَّ األَ  ِيف القـــرنِ    رِ َد الــدِّ
  رِ ُمـــــ والعُ ْرصـــــوإنـــــَام افرتقـــــا ِيف العَ    )3(قــوى قــد اتفقــاوالتَّ  مِ ْلــوالعِ  ِيف االســمِ 

ين منفــــرًدا رساُج  لكــــن أضــــاءَ    رِ ُهـــــزُ  عةٍ ســـــب )4(مـــــع كٌ َرتِ ْشــــمُ  وذاكَ    الــــدِّ
  رِ َج لقيهــــا بــــال َضــــيُ  لِ ائِ َســــللمَ  نْ َمــــ   أو )5(لِ اِضـــوَ َأْو مـــن للفَ  للفضـــائلِ  نْ َمـــ

ـــــ ـــــدِ  نْ َم ـــــد َأْو مـــــن للعوائ ــــ   أو للَفَوائِ ــــ للقواعــــدِ  نْ َم ــــال َخ   )6(وريبينهــــا ب
ـــــ          )7(شـــكالت إذااملُ  ى وحـــّل اوَ َتـــللفَ  نْ َمـــ ـــــ لَّ َج ـــــ) 8(اُب اخلَط ـــــرِ  مُ وْ الَق   ِيف فك

ـــــ ـــــون اخـــــتالُف  نْ ملَ ـــــاسِ  َيُك   )9(رِ طَ تَ ْسـفِيهـا َغـْري مُ  واحلكـمُ  عمياءُ اتفقت    إن الن
ـــالُ  ـــعْ وا إذا أُ َق ـــنَ  )10(تلَ َض ـــا عُ بِّ ـــه هل ـــمْ    ًراَم ـــده للمُ ون ـــن بع ـــكِ ، فم ـــالعَ  لِ ش   ِرسِ
ـــ ـــنُ  نْ َم ـــو رآه اب ـــَس  ل ـــأَ  )11(إدري ـــ رَّ َق ـــبالفَ    هُ َل ـــ )12(لِ ْض ـــ رَّ َأْو َق ـــُه بِ ـــا ِمنْ   رِ ظَ النَّ عينً
  )15(رِ ْحــــوالبَ  فــــأزد أن ُتَرتبهــــا بــــالَربِّ    اَهبَ هـــذَّ  )14(ا حيـــثر  َبـــ )13(مِّ َكـــاَن بـــاألُ  قـــد

                                                
 ). ب(سقط َهَذا البيت من ) 1(
  .األول عمر بن اخلطاب أو عمر بن عبد العزيزإما أن يقصد بالعمر ) 2(
ِة، ) 3(  ."اجتمعا") : 1/331(ِيف ُحْسِن املَُحاَرضَ
ِة، ) 4(  ."ِيف ") : 1/331(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
 .، واإلحسانالعظيمة النعمةُ مجع فاضلة، وهي ) 5(

 ).5/3429(لساَن الَعَرب، البن منظور، : انظر 
 .أي َضْعف) 6(

اِحِب  املُِحيطَ : اْنُظْر   َغِة، للصَّ َهـَرةَ )5/293(َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبـِن ِسـيَده،  ، واملُْحَكمَ )4/407(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ َغـِة،  ، وَمجْ اللُّ
 ).2/315(الْبِن ُدَرْيد، 

 . أعىل قليًال من الكالم، بني البيتني "إذا"كتبت كلمة ) 7(
 ."وظل") : 1/331(ِة، بعدها ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ ) 8(
 ).53: القمر ( ،    8  7  6  5: أي مكتوب، وِيف التنزيل ) 9(

 ).2007 /3(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولَِسانَ )432 /8(املُْحَكَم َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، : اْنُظْر  
ْت حتى َأْعَيْت من ير) 10(  .يُد إصالَحَها وتداُرَكَهاأي َصُعَبْت وَغُلَظْت واْشَتدَّ

َهَرةَ : اْنُظْر   َغِة، الْبِن ُدَرْيد،  َمجْ َغِة، الْبِن َفاِرس،  ، وُمْعَجمَ )3/93(اللُّ  ).4/345(َمَقايِيِس اللُّ
افِِعيّ ) 11( د بن إِْدِريس الشَّ   ."اإلمام"، بعدها ِزَياَدة كلمة )106ص(، ويف ديوانه، يقصد بَذلَِك اإلَمام ُحمَمَّ
ِة، ِيف ) 12(  .َغْري موجودة "بالفضل"وكلمة  "إًذا أقر") : 1/331( ُحْسِن املَُْحاَرضَ
افِِعيّ  "األم"املقصود كَِتاب ) 13(  .للشَّ
ةِ ، و)106ص(ديوانه، ِيف ) 14(  ."حني":  ) 1/331(، ُحْسِن املَُْحاَرضَ
ِة،، و)106ص(ديوانه، ِيف ) 15(   ."للحق معترب َهتِْذيب منترص":  ) 1/331( ُحْسِن املَُْحاَرضَ
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ــــ ــــرَ َت ــــتنباطِ  َق ارِ وَ ى َخ ــــاَج عَ  هِ ِيف اس ـــالبَ  ُد اهِ لـــوال َشـــ ُل ْقـــا العَ َهـــدُّ رُ يَ    ًب   َرصِ
ـــــت َح  ـــــوَ َقاَل ـــــا رَ ُد اِس ـــــوْ أَ ه ملَ   َربِ َعــَىل اَخلــ )2)(1(يبرْ هــا ُيــْربُ ه ُخ مــن بحثِــ   ًرارَ ا ُغ

ــــوى ملــــك ــــا َهــــَذا س ــــرب َم ــــَذا مــــن البرشــــ   اهللا أك ــــا َه   )3(وحــــاش هللا َم
ــدي ب/6 ــته )4(عه ــدًرا بحرض ــأكربهم ق ــل البغــاث   ب   )6(لــذي صــقر مــن الصــغر )5(مث

ـــد انفضـــوا ـــن كـــانوا ق ـــل مل ـــُه بـــالوطر:  )8(ليســـمعوا منـــه   )7(حمـــدث ق   )9(فـــزتم ِمنْ
ــــا            علــــــوتم فتواضــــــعتم َعــــــَىل ثقــــــةٍ    )11)(10(ررَعــــَىل ِغــــ أقــــوامٌ  تواضــــعَ  ملَ

  رَمـــــحتقيـــــق رجـــــوى نبـــــي اهللا ِيف عُ    دٍ َد مـــن َمـــ )13(كـــم لـــه بـــالفتِح  )12(حمـــدٌث 
ـــُد  ـــاٍت  )14(حكـــى اُجلنَْي ـــمٌ  )1(َمَقاَم ـــا َكلِ ــــــرٌ    )2(ِهبَ ــــــ )3(ذِْك ــــــ اسٍ لنَ ــــــه ملُ   رِ كِ دِّ وتنبي

                                                
ِة، ) 1(  ."يربو") : 1/331(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
 .أي يزيد) 2(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر   ِذيَب )8/283(اْلَعْنيَ َغـة، للهـروي،  ، وَهتْ َغـِة، الْبـِن َفـاِرس،  ، وُمْعَجـمَ )15/276(اللُّ َمَقـايِيِس اللُّ
)2/483.( 

 ).31: يوسف ( ،    A    @     ?  >  =  <  ;  :  9  8  7: اَىل َعَىل غرار قول اهللا  َتعَ ) 3(
 .مرة أخرى بجانبها ِيف اَحلاِشَيةِ  "عهدي"كتبت ) 4(
 . الَبَغاث والُبَغاث، َوُيَقال أيًضا البَِغاث من الطري أالئمها وَما ال يصيد، وال ُيْرَغُب ِيف صيده؛ ألنه ال يؤكل )5(

، لِلْ : اْنُظْر  اِهـرَ )402/ 4(َخلِيِل ْبِن َأْمحَـد، اْلَعْنيَ ـافِِعّي، للَهـَرِوّي،  ، والزَّ َغـِة،  ، واملُِحـيطَ )314ص(ِيف َغِريـِب َأْلَفـاِظ الشَّ ِيف اللُّ
اِحِب   ). 5/489(َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده،  واملُْحَكمَ  ،)5/59(ْبِن َعبَّاد، اللصَّ

 .ها، بخٍط َمائلٍ فوق صقر من طرف "من الصغر"كتبت )  6(
ِة، ) 7(  ."اجتمعوا": )1/331(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
ِة، ) 8(  ."َعنه") : 1/331(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
 .أي ُكل حاَجٍة ُمِهمةٍ ) 9(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد الفراهيدي، : اْنُظْر  ِذيَب و، ) 327/ 7(اْلَعْنيَ َألْزَهِرّي،  َهتْ َغِة، لِ ـاِحِب  املُِحيطَ و، ) 10/ 14(اللُّ َغـِة، للصَّ ِيف اللُّ
َغِة، الْبِن َفاِرس،  ُمْعَجمَ و، )206/ 9(ْبِن َعبَّاد، ا  ).122/ 6(َمَقايِيِس اللُّ

 . نأي َخِديَعة َوُبْطال) 10(
 ).5/3232(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و، )5/360(املُْحَكَم َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، : اْنُظْر 

ّي، ِيف ديوان الزند،  أصله بيت شعرٍ ) 11( ةِ )62ص(َقاَله َأُبو العالء املََعرِّ ، )1/331(، ، وإن َكاَن أثبته الّسُيوطِّي ِيف ُحْسِن املَُْحـاَرضَ
الّسُيوطِّي َعَىل َمـا َقاَلـه َأُبـو  لقصيدته هذه ِيف رثاء الُبْلِقينِّي، فربَام مل يطلع ؛، الْبِن َحَجر)176ص(الدراية لقراء النقاية،  ِيف إمتَامِ و

 .العالء
ِة، ) 12(  ."حمقق") : 1/331(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
 .لعله يقصد كتابه فتح الباري الذي رشح فيه صحيَح الُبخاريّ ) 13(
د بن اجلنيد اخلَ ) 14( أباه َكاَن قواريرًيـا،  ُيَقال القواريري، ألنَّ از، ألنه َكاَن خزاًزا،  وَ زَّ ُهَو َشْيخ الصوفِية، َأُبو الَقاِسم، اجلنيد بن ُحمَمَّ

َ َسنَة   =.هـ297هـ، وقيل 298ُتُويفِّ
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ــــــوباُبــــــ ِ    هَد ى فِيــــــه قاِصــــــه يتلقَّ   )9()8()7(يورس بـه )6(ومعـروٌف  )5(ٌل هْ َسـوَ  )4(ْرشٌ ب
ـــٌج    ٍب هَ من ذَ  )11(ٍب ْش بُخ  )10(واريلو َقاَل هذي السَّ  ـــه حج ـــت ل ـــقنَ يُ  قام   ررِ كالـــدُّ  رش
  رِ َظـــذي نَ  )12(يـــدق مَعناهـــا َعـــن إدراك   ا ِيف منـــــــاظرةٍ يوًمـــــــ وإن تكلـــــــمَ 

ـــمُ  ـــرَّ  دُ دَّ َس ـــَح  ِي أْ ال ـــًداجَّ ـــوم غ   ِيف ســـــعيه خـــــري حجـــــاج ومعتمـــــر   اج اخلص
ــم حــوى عمــرُ    هبــــَام كــــم حجــــة وغــــزاة قــــد ســــَام  ــرياِت  وك   مــن عمــر اخل

ـــــوقَ  )1(ســـــَامًعا )13(يـــــهناعِ  أصـــــمَّ  ـــــ   أذ َد ّي ـــــاا وأطلقـــــوا جِ هاًن   ملنكرســـــ )2(فاًن
                                                                                                                                          

ألَِيب  ،احلنابلـة َطَبَقاِت و، )1/444(الْبِن اَجلْوِزّي،  ،الصفوة صفةَ و، )10/255(ألَِيب نعيم األصفهاين،  ،األولياء حليةَ : اْنُظْر =
َكان،  وفِياِت و، )343/ 1( بن َأِيب يعىل، نياَحلَس  افِِعّية َطَبَقاِت و، )373/ 1(اَألْعَيان، الْبِن َخلِّ  ).2/267(للسبكي،  ،الشَّ

نَّةتزيد وتنقص كَام ُهَو معتقد أهل ال إيَامنيةٌ  هي درجاٌت  وفِيةُ الصُّ  املقاَماُت  )1( واجلَامعة ِيف اإليَامن، وكل درجة إيَامنية ثمثـل بوجـه  سُّ
الَغـَزاِيلّ بـاألخالق املَْحُمـودة، ومنبـع الطاعـات  َأْو درجتـه ِيف عبوديـة اهللا، ووصـفها اإلَمـامُ آخر درجة احلرية التى عليها العبد 

العلم بحدود هذه األمور وحقائقها وأسباهبا وثمراهتا وعالجها ُهَو علم اآلخرة، وُهـو فـرض عـني ِيف َفْتـَوى : والقربات، وَقاَل 
 . مللوك ِيف اآلخرةعلَامء اآلخرة، فاملعرض َعنها هالك بسطوة ملك ا

ين، للغزايل،  إحياءَ : اْنُظْر   ).246ص( القدر واحلرية ِعنْد أوائل الصوفِية، ملَْحُمود َعْبد الرزاق، ، ومفهومَ )1/21(ُعُلوم الدِّ
ِة، ) 2(  ."فله"ِزَياَدة ) : 1/331(ِيف ُحْسِن اُملَحاَرضَ
ِة، ) 3(  ."تذكري") : 1/331(ِيف ُحْسِن اُملَحاَرضَ
 .هـ150تويف سنة . أبو نرص، برش بن احلارث، املعروف باحلايف هو )4(

 ).7/67(تاريَخ بغداد، للخطيب البغدادي، : انظر 
 .هـ283تويف سنة . يّ َرتِ ْس سهل بن عبد اهللا بن يونس التُّ أبو حممد،  هو ) 5(

 ).4/64(، وصفة الصفوة، البن اجلوزي، )166ص(طبقات الصوفية، لألزدي، : انظر ترمجته يف 
  .هـ200تويف سنة  .معروف بن عيل: معروف بن الفريزان ويقال : هو أبو حمفوظ، معروف بن فريوز الكرخي، ويقال ) 6(

 ).9/339(، وسري أعالم النبالء، للذهبي، )80ص(طبقات الصوفية، لألزدي، : انظر ترمجته يف 
 .خطأ "ورس") ب(ِيف ) 7(
س) 8( َغلَّ ي بن املُ ِ َقطِّي،  هو أبو احلسن، الرسَّ  .هـ253تويف سنة . صاحب معروف الكرخيالسَّ

 ).9/187(، وتاريِخ بغداد، للخطيب البغدادي،  )10/116(حليِة األولياء، أليب نعيم، : انظر ترمجته يف 
 .ة، وفضلَحاطإأي ) 9(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر   ِذيَب و، )7/289(اْلَعْنيَ َألْزَهرِ  َهتْ َغِة، لِ  ).13/49(ّي، اللُّ
 .مجع َساِرَية، وهي األسطوانة من ِحجارٍة َأْو آُجرٍّ ) 10(

ثِري،  النَِّهاَيةَ : اْنُظْر   َثِر، الْبِن اْألَ ِديث َواْألَ   ).3/2004(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و، )2/365(ِيف َغِريِب اْحلَ
ِة، ) 11(  ."اخلشب") : 1/331(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
 .خطأ "إذراك") أ(تبت ِيف ك) 12(
عاء بموت امليت واإلشعار به) 13(  =. اسم فاعل من النَّْعِي، وُهو الدُّ
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ــعَ    نعـــاه ِيف يـــوم تعريـــف احلجـــيج فقـــد   )4(كــرنُ  وا أســًى مــن حادثــةٍ جُّ َضــوَ  )3(واجُّ
ــــوف )5(مشــــى ــــوم الوق ــــا ي ــــَام  )6(إلين ــــر   ف ــــاء العط ــــب إال بالثن ــــه الرك   أجاب

ـيــا مــن لــه َج  ـــ   الً زُ ُنــ )7(ْت دَّ وى ُعــأاملَــ ةُ نـَّ ـــك ِيف ُس ـــي من ـــا فقلب ـــد هنيًئ   )9)(8(رِ عُ ارق
ـــــه          ـــــنى ورؤيت ـــــك باحلس ـــــاك رب ــــافتخر حب ــــك ف ــــاه َعن ــــادة ِيف رض   )10(زي

ـــو   أزال َعنـــــــك تكـــــــاليف احليـــــــاة ـــَام يتل ـــزمن )11(ف   إذا شـــئت إال آخـــر ال
ــَت  ــ أوحش ــومٍ  َف ُح ُص ــت جتمعُ  ُعُل ــاكن ـــزًال وم   ه ـــرِ ن ـــن اَخلَف ـــوًرا م ـــك معم   )12( ب

ــ بيــٌت    َأْو لغانيـــــــةٍ  لشـــــــادٍ  )13(مل يســــــتملك ــ َأْو بيــٌت  رِ عْ مــن الشِّ   عرمــن الشَّ
ـــألةٍ  ـــتنباط مس ـــَىل اس ـــت َع ـــن عكف ـــل مُ    لك ـــعْ أو ح ـــعْ أُ  ةٍ لَ ِض ـــر ْت َي ـــَىل الفك   َع

ــــقُ  بالنِرصــــ ــــنصٍّ  َت ْم ــــه تســــتدَل  ل   َعــــَىل التــــأثري بــــاألثر لَّ د كالســــيِف    ب
ــــة  ــــكنان ــــك َم ــدارُ    وى وهــــي منتســــبأل ــمِ  ال ــ ْرصَ   )14(َرضــِيف مَ  والبيــُت  ْت َد َغ

                                                                                                                                          
اِحِب  املُِحيطَ : اْنُظْر =  َغِة، للصَّ َهـَرةَ )2/255(الْبِن سيده، َواملُِحيط اْألَْعَظم،  واملُْحَكمَ  ،)2/167(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ َغـِة،  ، وَمجْ اللُّ

 ).3/145(د، الْبِن ُدَريْ 
ةِ ) 1(  ."آذاًنا":  )1/330(، ِيف ُحْسِن املَُحاَرضَ
 .مجع َجفن وُهو غمد السيف، وَجفن اْلَعْني غطاؤها) 2(

اِزّي،  ،الصحاح خمتارَ : اْنُظْر    ).1/644(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و، )106ص(الْبِن َأِيب بكر الرَّ
 .رفعوا صوهتم وصاحوا) 3(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر   اِحِب  املُِحيطَ و، )67/ 1(اْلَعْنيَ َغِة، للصَّ َواملُِحيط اْألَْعَظـم، الْبـِن  املُْحَكمَ و، )1/73(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ
 ).1/60(ِسيَده، 

ِة، )أ(َهَذا البيت بعد الذي يليه ِيف ) ب(ِيف ) 4(  ).332 ،1/331(، وكَذلَِك ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
ِة، ) 5(  ."سعى") : 1/331(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
 .أي يوم الوقوف بعرفة) 6(
ةِ ) 7(   ."غدت") : 1/332(، ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
ةِ ) 8(  ."سفر") : 1/332(، ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
 .أي ُمتَِّقٌد وَهائٌِج َوُمْلَتِهٌب ) 9(

َغِة، للصَّ  املُِحيطَ : اْنُظْر   َغِة، الْبِن َفاِرس،  ُمْعَجمَ و، )1/358(ْبِن َعبَّاد، ااِحِب ِيف اللُّ الْبِن  ،الصحاح خمتارَ و، )75/ 3(َمَقايِيِس اللُّ
اِزّي،   ).299ص (َأِيب بكر الرَّ

  ).26: يونس ( ،   &%  $  #  ": َتَعاَىل  ولهِمْن قَ ) 10(
ِة، ) 11(  ."تتلو") : 1/332(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
ُة اَحلَياءِ أي ِش ) 12(  .دَّ

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر   اِحِب  املُِحيطَ و، )4/253(اْلَعْنيَ َغِة، للصَّ َغـِة، الْبـِن  ُمْعَجمَ و، )4/331(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ َمَقـايِيِس اللُّ
 ).2/203(َفاِرس، 

 ."أيسملك") ب(ِيف ) 13(
ام قبيلة عظيمة من العدنانية،: مرض بن نزار ) 14(  =. كانت ديارهم باجلزيرة بني دجلة والفرات، جماورة الشَّ
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ـــي قِ  ـــحتم ـــوعٍ  ِيسَّ ـــهامٍ  رك ـــع س ـــ م ــاحتهام   اُدًع ــ )1(س ــن خــاطٍ  كب ــر م ــن خط   وم
ـــا ـــهم مل يصـــب غرًض ـــة س ـــم ِيف كنان ـــر   ك ـــال وت ـــوس ب ـــم ق ـــدت وك ـــا بع   )2(ملَ

ـــــتهر   ا ظلـــت منفـــرًدابضـــًعا وســـتني عاًمـــ ـــــا أي مش ـــــم فِيه ـــــة العل   برتب
ــــًدا ــــت جم ــــَام برح ــــا            )3(ف ــــال يقًظ ـــــأس وال وتـــــر للع ـــــت إَِىل ك   )4(وال انتبه

ــل ــَالم )5(ب ــًدا )6(كنــت حتمــي محــى اِإلْس   )8(بالــــدررِ  )7(حتـــى تقلــــد ِمنْــــُه اِجليــــد   جمته
ــَت  ــعَ  فرق ــدوِّ  مج ــث نُ  ع ين حي ــدِّ ــال   ومنكِرســـــ فجمعهـــــم بـــــني تأنيـــــٍث    )9(ارَ ِح

ــــ طَعنــــَت أ /7 ِ  اٍب َغــــْري ُحمَ ة   همِيف مَقــــاَلت ـــــْمَهِريَّ ـــــوَ  )10(بالسَّ ـــــ زِ ْخ دون ال   رِ بَ اإلِ بِ
  )12(وتـــــارة بســـــهام الـــــذكر ِيف التـــــرت   )11(طــوًرا بســيف اهلــدى ِيف امللحــدين ســطا

  )2)(1(والشــــيعي والقــــدر )14(كاالحتــــادي   عظــــيٌم يرســــ امللحــــدون بــــه )13(ُرْزءٌ 
                                                                                                                                          

 ).3/1107(معجم قبائل الَعَرب، عمر كَحاَلة، = 
ِة، ) 1(  ."حتل حاشاك") : 1/332(ِيف ُحْسِن اْملَُحاَرضَ
ةِ ) 2(  ."َهَذا البيت َغْري موجود ِيف ُحْسِن اْملَُحاَرضَ
 ."حمالً ") ب(ِيف ) 3(
 ."وبر") ب(ِيف ) 4(
ِة،  )5(  ."قد") : 1/332(ِيف ُحْسِن اْملَُحاَرضَ
ْمحَن") ب(ِيف ) 6(  ."الرَّ
مه، وقد َغَلَب َعَىل َعنِق اَملْرَأة )7(  .أي الُعنُق، وقيل ُمَقلَّده، وقيل مقدَّ
َألْزَهِرّي، : اْنُظْر   َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغِة، الْبِن َفاِرس،  ُمْعَجمَ و، )11/157(َهتْ الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و، )1/498(َمَقايِيِس اللُّ

)1/737( ، 
 .خطأ "بالدور") أ(ِيف ) 8(
ِة، ) 9(  ."نجوا") : 1/332(ِيف ُحْسِن اْملَُحاَرضَ
ـالب، واهلـاء : الرَماح باخلط، َوَقاَل ابُن فارس  ر، َكاَن يبيعُ هَ مْ نوع من الرَماح تنسب إَِىل رجل َكاَن اسمه َس  )10( َمـاح الصِّ الرِّ

ْلَبةُ  ْمَرة، وَهَذا ِخَالف َما ذكرته املعاجم، وِعنْد ابن منظور، الَقنَاُة الصُّ  .فِيه زائدة، وإّنَام هي من السُّ
ِذيَب و، )20ص(ألَِيب عبيد الَقاِسم بن سالم،  ،الَح السِّ : اْنُظْر   َألْزَهـِرّي،  َهتْ َغِة، لِ َغـِة،  ُمْعَجـمَ و، )522/ 6(اللُّ َمَقـايِيِس اللُّ

 ).2106/ 3(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و، )159/ 3(َفاِرس،  الْبنِ 
 .أي َقَهَر َوَبَطَش بطًشا شديًدا) 11(

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر   َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغِة، الْبِن َفـاِرس،  ُمْعَجمَ و، )13/24(َهتْ الْبـِن َأِيب  ،الصـحاح خمتـارَ و، )3/71(َمَقايِيِس اللُّ
اِزيّ   ).298ص(، بكر الرَّ

ُق، وعدُم التََّتابع) 12( َفرُّ  .أي الَقْطُع، َوالتَّ
َألْزَهِرّي، : اْنُظْر   َغِة، لِ ِذيَب اللُّ ِديث َواْألََثِر، الْبِن اْألَثِري،  النَِّهاَيةَ و، )14/248(َهتْ الَعَرِب،  لَِسانَ و، )1/181(ِيف َغِريِب اْحلَ

 ). 1/426(الْبِن َمنُْظور، 
 .أي ُمَصيبة) 13(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر   ِذيَب و، )7/383(اْلَعْنيَ َألْزَهِرّي،  َهتْ َغِة، لِ َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبـِن ِسـيَده،  املُْحَكمَ و، )13/249(اللُّ
)9/75.( 

ُه حيل) 14( ادية، وهم الذين جيعلون اهللا ُهَو الوجود املطلق، َأْو يقولون َأنَّ  =. ِيف الصور اجلميلة نسبة إَِىل االحتِّ
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ــــةَ    ا مجعـــتليـــت الليـــايل أبقـــت َواِحـــًد  ــــه هداي ــــلِ  فِي ــــعِ ا أه ــــ لنف َ   رِ والرضَّ
ـــا إذ ـــًرا )3(وليته ـــدت عم ـــًرا ف ـــدت عم ـــــذا عُ    ف ـــــم ب ـــــه وأواله ـــــبطالبي   يرِ ُم

ــْيِخ    ُت لْ ذِ ا ُبـــَد الِفـــ هيهـــات لـــو قبـــل املـــوِت  ــا ِيف الشَّ ــْري ثني ــن َغ ــَس  )4(م ــالبَ  أنف   َرشَ
ــــربٍ  ــــي لق ــــ عجب ــــُه عَ إاه وَ َح ــــنَّ ـــ اعُ َســـِمنْـــُه اتِّ  إذ بـــانَ    ٌب َج   رِ ْحـــللبَ  درِ الصَّ

ـــَىل فَ هلِفـــي  ـــَع ـــ   ســـلمني فقـــداملُ  َشـــْيِخ  دِ ْق ـــاملُ  لَّ َج ـــ اُب َص ـــه َع ـــمُ  زَّ وفِي   )5(يربطْص
ــــًدا            ــــاَن متق ــــا َك ــــه رساًج ــــي علي ـــمو ذَ  هلِف   )7(ِرســـَح نْ بـــذًكا َغـــْري مُ  )6(اًكـــيس

ـــارِ  ـــن ن ـــم ـــبَ  لَّ ه َظ ـــلِ النِّ  رُ ْح ـــاَرتِ ُحمْ  ي ـــــ   ًق ِـــــطْ فِ  )8( مـــــنَىضـــــا قَ ملَّ ـــــالنَّ  ةِ ن   رِ ْه
ِ    تــــهرَ كْ فِ  ارَ خشــــينا َنــــ لــــوال نــــداه ــــــه ب ــــــلكن ِ ــــــطْ اه مُ َد ن ــــــَف َ   رِ ئ الرشَّ

ـــي كَ    يــــهثِ رْ مُ  وهــــل نــــافعي إبــــداعُ  )9( هلِفـــي ـــيس يعن ـــول ـــالقَ  ريُ ِس ـــالفَ  ِب ْل   رِ قْ ب
ــــي عليــــه لعلــــم َكــــاَن جيمَ  ــــ ةَ َقــــرْ فِيــــه عليــــه فُ  قُّ ُشــــتَ    هُعــــهلِف   رِ هَ السَّ

ــــًال    هلِفــــي عليــــه لليــــٍل َكــــاَن يقطعــــه   ءاًنــــا إَِىل الســــحرا وقررً ْكــــَوذِ نف
ــــا ــــه لع ــــي علي ــــاَن ينفَ  )10(ٍف هلِف ــــَك ـــفِ  ه   ُع ـــْع ـــوْ ًال وَق ـــَام ُي ـــن اَحل تَ ؤْ الً ف   َرضـــى م

ـــِق    هُعــــَكــــاَن يدفَ  دٍّ هلِفــــي عليــــه لِضــــ ـــدٍو ومـــن َح  َعـــن اخلالئ ـــمـــن ب   َرضِ

                                                                                                                                          
 ).466/ 1(االستقامة، الْبِن تيمية،  =

 .وربَام حذفها هنا للحفاظ َعَىل القافِية) ب(ِيف  "القدري"أثبتت ياء ) 1(
م كانت من عجز عقوهلم عن اإليَامن هِ إَِىل القدرية، وهي إحدى فرق املعتزلة، حدثت ِيف آخر عرص الصحابة، وأصل بدعتِ  نسبةٌ  )2(

وَن بِـَأنَّ اهللاَ  قبـلباألشـياء  ال يعلمُ  اهللاَ  واإليَامن بأمره وهنيه ووعده ووعيده وظنوا أنَّ َذلَِك ُممَْتنٌِع، وأنَّ بقدر اهللا وقوعهـا، وال ُيِقـرُّ
ء  . َخالُِق ُكّل َيشْ

 ).139/ 1(له، َعَىل جمموع الفتاوى،  ، واملستدركَ )13/36(الفتاوى، الْبِن تيمية،  جمموعَ : اْنُظْر 
 ."إن") ب(ِيف ) 3(
 .أي َتَراُجع) 4(

بيدي،  ،العروس من جواهر القاموس تاَج و، )1/517(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ : اْنُظْر    ).37/297(لِلزَّ
 .خطأ "مصظربي"كتبت ) 5(
ا مصدره) 6( َقد، وذك   .أي اتَّ

اِحِب  املُِحيطَ : اْنُظْر   َغِة، للصَّ َهَرةَ و، )6/311( ،دْبِن َعبَّااِيف اللُّ َغِة، الْبِن ُدَرْيد،  َمجْ الْبِن َأِيب بكـر  ،الصحاح خمتارَ و، )2/317(اللُّ
اِزّي،   ).223ص(الرَّ

 .أي اْنَكَشَط، َواْنَكَشَف، ونضب) 7(
، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد الفراهيدي، : اْنُظْر   ِذيَب و، )3/134(اْلَعْنيَ َألْزَهِرّي،  َهتْ َغِة، لِ الَعـَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  لَِسانَ و، )4/286(اللُّ
)2/869.( 

ِة، ) 8(  ."حزًنا أال فأعجبوا") : 1/332(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
  .خطًأ، يف هذا املوضع واملواضع التالية، فصححتها "لفهي"ُكتبت ) 9(
 .أي وارد) 10(

 ).2/372(املحكم واملحيط األعظم، البن سيده، : انظر 
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ــالعَ  رِ َخــفْ هلِفــي َعــَىل مَ  ــِذي اجتمعــت ْرصِ ـــ   الَّ ـــتهارِ أعالُم ـــْمس ِيف الظُّ  ه كاش ـــالَش   رِ ْه
ـــدِ  ـــَىل فق ـــي َع ـــْيٍخ  هلِف ـــاَن مَ  َش ـــزِ نْ َك ــزَّ           هُ ُل ــي أع ــن برص ــمعي وم ــن س ــدي م   ِعنْ

ِ هلِفــــي َعــــَىل مــــن َحــــِديثي ِيف حماِســــ   يرِ مَ َعــن َســ يَّ ي اَحلــِهــلْ ويُ  )1(يمَ مِ حييــي الــرَّ    هن
ــــيمُ النَّ  الَح    مْ ُهـــوَ  بـــني أحبـــايب العـــذاَب  قـــد ذقـــُت  ــــ ع ــــاروا َس ــــبْ  مُ ْري فس   )2(ردِ َت

ــا  ــــِق    اوْ َلــعَ فَ  )3(مهُ تَ ْقــســاروا وَمــا رافَ  قلــُب ي ــــ إَِىل الرفِي ــــاَجل  ىَد َل ــــوالنَّ  اِت نَّ   رَه
ـــواهم ـــد ن ـــًرا َج  )4(وعشـــَت بع ـــمظه ــُد    ًداَل ــ)5( تكاب ــا أَ  وَق الشَّ ــقْ َم ــن َح  اكَ َس ــم   ريَج

ـــدي أن تنظـــرَ    مهِ لغــــريِ  رْ ُظــــنْ ال تَ  ُف رْ يــــا َطــــ وأنــــَت    رِ َظـــبـــذي نَ  َمـــا أنـــت ِعنْ
ـــــرَّ غُ وال يَ  ِ  َك نَّ ـــــب ـــــن ِخ  ْرشٌ ـــــفِ َال م ــــا   مِه ــــو أن ــــورٌ  رَ ول ــــال ثَ  فكــــم ن ــــب   رَم

ــــد أبيضــــه          ــــل ألســــود عييشــــ بع ـــا آخـــر الصـــفو وق ـــدر )7)(6(ي ـــَذا أول الك   َه
ـــةً  ـــدهم غاي ـــا بع ـــ َم ـــا َم ـــبُ لُ طْ ت تَ وْ ي ـــر   اَه ـــال تط ـــى ف ـــق ِيف املرق ـــت لألف   )8(بلغ

ــــدورٍ  ــــازهلم ب ــــا من ــــت حزًن ــــمَّ خل ـــُب    ُث ـــذو كَ  فالقل ـــ )9(دٍ َم ـــ ُف رْ والطَّ   رهَ ذو َس
ْ  )11)(10(ْت وَ دَ  ضٍ وْ رَ  ونُ ُصــغُ  ب/7 ــــذاك املَ   ِب ِيف الــرتُّ ــــنْ واحرســــتاه ل ــــر النَّ َظ   )13(ِرض

                                                
 .باِيل من ُكلِّ َيشٍء، وهنا العظام البالية بعد املوتال لُق أي اخلَ ) 1(

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر   َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغِة، الْبِن َفاِرس،  ُمْعَجمَ و، )2/303(َهتْ َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن  املُْحَكمَ و، )2/379(َمَقايِيِس اللُّ
 ).10/244(ِسيَده، 

 .يغلب عليهأي متسابق إَِىل أمر معني؛ ل) 2(
َألْزَهِرّي، : اْنُظْر   َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغِة، الْبِن َفاِرس،  ُمْعَجمَ و، )14/116(َهتْ الَعَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  لَِسانَ و، )1/209(َمَقايِيِس اللُّ
)1/228.( 

ِة، ) 3(  ."وافقتهم") : 1/334(ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
م من مَكانٍ  )4( ُهلُ وُّ  .َىل غريهاآخر، َأْو من دار إِ ٍ إَِىل  أي َحتَ

بيدي،  ،العروس من جواهر القاموس تاَج و، )6/4589(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ : اْنُظْر    ).40/141(لِلزَّ
ِة، ) 5(  ."تكابد") : 1/334(كتبت بفوقية وحتتية، وهي ِيف ُحْسِن املَُْحاَرضَ
ةِ  َغْري واضحة، وقد فشا عليها "صفو"كلمة ) 6(  .)1/334(، احلرب، فأثبتها من ُحْسِن املَُْحاَرضَ
 .أي َتَقاَيس ) 7(
اِزّي،  ،الصحاح خمتارَ و، )6/761(املُْحَكَم َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، : اْنُظْر     الَعـَرِب،  لَِسـانَ و، )561ص(الْبِن َأِيب بكر الرَّ

 ).5/3807(الْبِن َمنُْظور، 
ع َوتَ ) 8(  .َوُتْسِقط ُشقُّ أي ُتَقطِّ

َهَرةَ : اْنُظْر   َغِة، الْبِن ُدَرْيد،  َمجْ ثِـري،  النَِّهاَيةَ و، )1/83(اللُّ َثِر، الْبِن اْألَ ِديث َواْألَ الَعـَرِب، الْبـِن  لَِسـانَ و، )3/118(ِيف َغِريِب اْحلَ
 ).4/2654(َمنُْظور، 

، وأشدُّ احلزن الذي ال ُيْسَتطاُع إمضاؤه) 9(  .أي اَهلمُّ
، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : ُظْر انْ   اِحِب  املُِحيطَ و، )5/334(اْلَعْنيَ َغِة، للصَّ َواملُِحـيط اْألَْعَظـم،  املُْحَكـمَ و، )6/218(، ْبِن َعبَّـاداِيف اللُّ
)6/763 .( 

ِة، ) 10(  ."ذوت") : 1/334(ِيف ُحْسِن اْملَُحاَرضَ
 .أي َيبَِسْت ) 11(

غَ  اُملِحيطَ : اْنُظْر   اِحِب ِيف اللُّ َغِة، الْبِن ُدَرْيد،  َمجَْهَرةَ و، )8/5(ْبِن َعبَّاد، اِة، للصَّ  .)2/225(اللُّ
َك حفاًظا َعَىل التنسيق "الرتب"فوق  "أوجههم"كتبت ) 12(  .ِيف أ؛ وَذلِ
 . "صواب النرض"، وكتب َعَىل حاشيتها "النظر") ب(ِيف ُنَسخ  ) 13(
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ــــَشْميســــ املُ    ْت َلـــفَ ق ِيف عينـــي وقـــد أَ ْفـــاألُ  َمـــا أظلـــمَ  ِ ــــمَ وانْ  )1(ةُ ريَ ن ــــريَح   ى قم
ــــيهم ونَ  ــــي عل ــــظْ دمع ــــائِ ِم   ــــــرثـِتَ نْ مُ وَ  ومٍ ُظــــنْ َمــــا بــــني مَ  رِّ كالــــدُّ    مهِ ي ِيف رث
ــا ــؤوس املناي ــني  )2(دارت ك ــَب ح ــ ِعي   رِ ُد مل َيـــ الكـــأَس  اب قلبـــي فليـــَت تســـحا   َيلّ َع

  يرِ َطــــِيف وطنــــي إذ فــــاتني وَ  ُت دُّ ِهــــزَ    فقــــد اَت َفــــم فَ اهُ َقــــلْ  أَ ينِّ أَ  حرصــــُت 
 

اِعرُ ورثاه   :  َفَقاَل  )4(ِيسّ بْ العَ  )3(ابنُ  الشَّ
ـــعَ  ـــاملُ  مَ ُظ ـــه وَ  اُب َص ـــب ـــ زَّ َع ـــادي   اديالَف ـــدُر الن ـــا وب ـــَال رشًف   )5(بحـــُر الُع

ـــــرة ــــزهِ سي ــــــيانة إال   بحــــٌر مــــن العلــــِم املن ــــــن ا )6(لص ــــــَع   )7(دادألَن
ــــــ   ُهـــِدَم ُرْكنُـــهُ  مـــن التوحيـــدِ  جبـــٌل  ــــــعاد صَّ لشــــــقائِنا إذ ُخ   باإلس

ــاَض  ــًرا ع ــدَّ  )9)(8(بح ــ رُ هْ ال ــفَ  َض ائِ َف ـــؤادِ  ه           لِ ْض ـــمـــن طَ  فف ـــد َصـــالَفَوا ِب َل   )10(ادئِ
ــا إذ قىضــ ــك نحًب ــى والنس   فكــــــأنَام كــــــانوا َعــــــَىل ميعــــــاد   وقىضــ التق
ـــوم لفقـــدهم ـــتم طـــالب الُعُل ـــا ي ــــــا بــــــر     )11(ي ــــــَىل األوالدمنــــــه أًب   ا َع

ـــة ال ين ـــا حرس ـــسقي ـــن أنف ـــ َع   أنفــــاس غــــدت كرَمــــاد مـــن نــــارِ    ىض
ــ ــي ِس ــد طُ  ةُ مَ ه ــام ق ِ األي ــب ــىل )1(ْت َع ــــَوٍب    ع   رصــــادغــــدت للخلــــق بامل )2(ُن

                                                
 ."َعني") ب(ِيف ) 1(
 ). ب(خطًأ، وقد أثبتها من  "يايااملن"كتبت ِيف أ) 2(
 ).ب(ساقطة من  "بن"كلمة ) 3(
د العز بن العبيس  )4( د بن ُحمَمَّ د بن ُحمَمَّ َ َسنَة  -نسبة ملنية العبيس بالغربية  -ُهَو َعْبد العزيز بن ُحمَمَّ  .هـ898ُثمَّ القاهري، ُتُويفِّ

 ).231/ 4: (الضوء الالمع : اْنُظْر 
ى نادًيا من َغْري أهلهأي َجمْلُِس القَ  )5( َتِمِعَني فِيه، وال ُيَسمَّ  .ْوِم َهناًرا، َأْو املَْجلُِس َما داُموا ُجمْ

ــد، : اْنُظــْر   ــِل ْبــِن َأْمحَ ، لِْلَخلِي ــاِحِب  املُِحــيطَ و، )76/ 8(اْلَعــْنيَ َغــِة، للصَّ ــاد، اِيف اللُّ املُِحــيط،  القــاموَس و، )9/363(ْبــِن َعبَّ
 ،  ).1724ص (للِفريوزَأَباِديِّ

 ."املعنى") ب(ِيف ) 6(
ه ِيف أموره، ويريد ِخَالف الوجه الذي يريده) 7(  .مجع ند، وُهو املثل ِيف احلسب والفعل، ويضادُّ

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر   ِذيَب و، )8/10(اْلَعْنيَ َألْزَهِرّي،  َهتْ َغِة، لِ ـ املُِحـيطَ و، )456/ 11(اللُّ َغـِة، للصَّ ْبـِن َعبَّـاد، ااِحِب ِيف اللُّ
)9/263.(  

 ."فاض") ب(ِيف ) 8(
 .أي أخذ عوًضا) 9(

اِحِب : اْنُظْر   َغِة، للصَّ َغِة، الْبِن َفاِرس،  ُمْعَجمَ و، )2/101(ْبِن َعبَّاد، ااملُِحيط ِيف اللُّ الَعَرِب، الْبِن  لَِسانَ و، )4/188(َمَقايِيِس اللُّ
 ).4/3171(َمنُْظور، 

 .أي ُمْعِرض) 10(
من جواهر  الَعُروسِ  تاَج و، )4/2409(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و، )8/261(املُْحَكَم َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، : اْنُظْر  

بيدي، القاموس  ).8/266(، لِلزَّ
 =."صواب لفقده") ب(كتب َعَىل َحاِشَيِة  ) 11(
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ــا إن قرصــت ــَىل كرســى وَم ــاحب عــاد   كرســت َع ــدت بص ــ وع ــن قيرص   )3(َع
ـــه    ـــى هلجوع ـــب األس ـــه ذه ـــد ل ـــــهاد وم ـــــدل غمضـــــه بس ـــــًفا فب   أس

ـــدٍ  ـــَىل عه ـــى َع ـــد وبك ـــال ومعاه   )4(فجـــرت مدامعـــه بصـــوب عهـــاد   خ
ــــى ــــة ال أس ــــن األحب ــــه م   دار نفــــــــاد لفراقــــــــه فالــــــــدارُ    أمفارقي
ــــــن األجســــــاد ع         َمـــــا هـــــذه األرواح َغـــــْري ودائـــــ ــــــا م   ردت ملودعه

ــــوت كــــأٌس  ــــِيف الَربِ  وامل ــــتطفٌح    دائــــرٌ  ةِ يَّ ــــوراد )6)(5(م ــــرة ال ــــع كث   )7(م
  ولكــــن رقــــة األكبــــاد )8(أســــفت   وإذا رجعـــت إَِىل الصـــواب فلـــم يفـــد
ـــــايض   قضــــاة املســــلمني وملجــــأ القصــــاد   صـــــًربا مجـــــيًال ســـــيدي ق

ــــــن   للنــــاس إنــــك بيــــنهم )9(وناســــًئا   كس رءوس احلســــــادعلــــــم ي
  العظــــــــيم وبجنــــــــة الزهــــــــاد   ويعــز ِيف َشــْيخي اإلَمـــام أعــز لـــه اهللا
  عليــــه روائــــح وعــــواد )10(هتمــــي   َهــــَذا وال برحــــت ســــحائب رمحــــة

ـــوا ِيف ورق وَمــا          )1(الورقــاء )11(َمــا هاجــت ـــَىل غصـــن الن ـــاد )2(ناحـــت َع   )3(املي
                                                                                                                                          

 ."طمعت") ب(ِيف ) 1(= 
 . ازلة، وُهو مجع نادرمجع نائبة بمنعى ن) 2(

ز،  املغـرَب و، )520/ 10(املُْحَكَم َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسـيَده، : اْنُظْر   لَِسـانَ و، )2/331(ِيف ترتيـب املعـرب، الْبـِن املُطـرِّ
 ).4569/ 6(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور، 

َالم) 3(  .هم قوم عاد، وصاحبهم سيدنا هود َعَلْيِه السَّ
لِه: ْهدة وَعْهد، وُهو كلُّ مَطر َيُكون بعد َمَطٍر، وقيل مجع عَ ) 4(  .ُهَو َمَطٌر َبْعَد َمَطٍر ُيْدِرُك آِخُرُه َبَلَل َأوَّ

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر   َغـِة، الْبـِن َفـاِرس،  ُمْعَجـمَ و، )102/ 1(اْلَعْنيَ الْبـِن ِسـيَده،  املخصـَص و، )170/ 4(َمَقـايِيِس اللُّ
)5/122(. 

 ."صواب متطفح"، وكتب َعَىل حاشيتها "متفطح") ب(ِيف ) 5(
ى َفاَض ) 6(  .أي اْمَتَألَ َواْرَتَفَع َحتَّ

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر   َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغِة، الْبِن َفارِ  ُمْعَجمَ و، )4/392(َهتْ الْبـِن َأِيب بكـر  ،الصحاح ، وخمتارَ )3/415(، سَمَقايِيِس اللُّ
ازِ   ).394ص (ّي، الرَّ

 .هم الذين يردون املَاء) 7(
اِزّي،  ُخمَْتارَ : اْنُظْر   َحاح، الْبِن َأِيب بكر الرَّ  ).4811/ 6(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولَِسانَ )716ص (الصِّ

 ."أسًفا") ب(ِيف ) 8(
 . أي دافًعا هلم وزاجًرا َعن التكاسل) 9(

َألزْ : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ  ).6/4403(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و، )13/84(َهِرّي، َهتْ
 . أي َتُصبُّ َوَتِسيُل ) 10(

َغِة، الْبِن ُدَرْيد، : اْنُظرْ  َهَرة اللُّ ِذيَب و، )3/182(َمجْ َألْزَهـِرّي،  َهتْ َغِة، لِ ـاِحِب  املُِحـيطَ و، )6/467(اللُّ َغـِة، للصَّ ْبـِن َعبَّـاد، اِيف اللُّ
)4/84(. 

رٍ  أي )11( ٍة َأْو َرضَ َشقَّ  . َثاَرْت ملَِ
، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر            ِذيَب و، )4/67(اْلَعْنيَ َألْزَهِرّي،  َهتْ َغِة، لِ َواملُِحيط اْألَْعَظـم، الْبـِن ِسـيَده،  املُْحَكمَ و، )6/349(اللُّ

)4/366.(= 
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اُف  اِعرِ  )4(ورثاه اَخلفَّ  :َفَقاَل اَن يمدح بميعاده، الَِّذي كَ  الشَّ
ــمِ  رساُج  أ/8 ــلَ والزُّ  العل   ال يطفــــا كــــال الــــدارينِ    )5(اَف

ــــْمٌس  ــــال َش ــــدرٌ  ف ـــــورٍ    وال ب ـــــد وَ  لن ـــــُه ق   ىفَّ ِمنْ
ـــــده حـــــتًام  ـــــل ملعي ــــفى   فق ــــط ال يش ــــك ق   إلي

  كـــَذلَِك اجلفـــن ال يغفـــا ومنــــي الــــدمع ال يرقــــى           
نِي ــــٍني َشــــفَّ   ف زاد ِيف ضــــعفاوَضــــعْ    َدْهــــًرا )6(حل

ـــــه ـــــل لعديل ـــــ )7(فق ـــد عَ    اأمَّ ين ق ـــدِّ ـــَالل ال ـــَج   اَف
ـــنى ـــه احلس ـــا ل ـــن عف   يعفــــى وَعنــــه ِيف غــــدٍ    وم

ــــا ُح  ــــوَم ِ  نُ ْس ــــالب ــْرِف    إال اءِ نَ ــى )8(كَع ــب ال خيف   الطي
ين اإلِ  يْخ عالء الدِّ فنـذكر ِمنْـُه َمـا بَِخطِِّه   )2(يا بتعزيته، وُهَو ِعنْدكِتَابً  )1(من َماِرِدين )9(ِيل بِ رْ وأرسل إيلَّ الشَّ

 :  )3(يتعلق بَذلَِك، َقاَل 

                                                                                                                                          
 . أي احلَاممة) 1(=

، لِْلَخلِيِل ْبِن :  اْنُظرْ  ـاِحِب  املُِحيطَ و، )5/210(َأْمحَد، اْلَعْنيَ َغـِة، للصَّ َهـَرةَ و، )6/16(ْبـِن َعبَّـاد، اِيف اللُّ َغـِة، الْبـِن ُدَرْيـد،  َمجْ اللُّ
)2/410.( 

ُل ، أو أي الدار) 2(  . من داٍر إىل دارٍ  التََّحوُّ
اِحِب  املُِحيطَ : اْنُظْر  َغِة، للصَّ َهَرةَ و، )10/537(َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده،  املُْحَكمَ و، )10/420(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ َغـِة،  َمجْ اللُّ

 ). 1/190(الْبِن ُدَرْيد، 
 . أي اآليت والذاهب) 3(

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ  ).6/4306(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و، )5/269(َهتْ
 . اف التي تلبسفَ اف هذه احلرفة نسبة إىل عمل اخلِ فَّ َبيل، أحد الصلحاء، واخلَ اف اَحلنْ فَّ ُهَو إبراهيم اخلَ ) 4(

، األنَساَب : اْنُظْر  ْمَعاِينّ خاِوّي،  ،الالمع ، والضوءَ )386/ 2(، لِْلسَّ  .)7/9(للسَّ
ْيلِ أي الطائفة من أول الليل، ساعاُت الليِل اآلِخَذُة من النَّهاِر، وساعاُت النَّهاِر اآلِخَذُة م )5(  . ن اللَّ

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ اِخـر ، والُعَباَب )9/48(َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده،  ، واملُْحَكمَ )13/213(َهتْ للصـاغاين، ، الزَّ
  ).253حرف الفاء ص(

 .أي أحزنني وجهدين، وقيل َأنَحَلني، وقيل َأْذَهَب عقيل) 6(
 ).4/2290(الَعَرب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولسانَ )87 /4(ْبِن سيده، ، الاملخصَص : اْنُظْر 

 . النظري واملثل، وقيل ُهَو املثل وليس بالنظري عينه أي) 7(
واهر من جـ الَعُروسِ  ، وتاَج )2840/ 4(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولَِسانَ )2/13(املُْحَكَم َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، : اْنُظْر 

بيدي، القاموس  ).448/ 29(، لِلزَّ
  ¢  ¡  �: ه َتَعـاَىل الرائحة الطيبة، وقيل تكون طّيبة وغري طيبة، وهي هنا الرائحة الطيبة، وربَام ُهَو األرجح؛ لقولِـ) 8(
£ ،) د  ). 6: ُحمَمَّ

َهَرةَ : اْنُظْر  َغِة، الْبِن ُدَرْيد،  َمجْ َغـِة،  ، وَهتْـِذيَب )2/382(اللُّ َألْزَهـِرّي، اللُّ َغـِة، الْبـِن َفـاِرس،  ، وُمْعَجـمَ )2/346(لِ َمَقـايِيِس اللُّ
)4/281.( 

 =.مل أقف َعَىل ترمجته) 9( 
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ْمحَنِ  اهللاِ مِ ْس بِ  ِحيمِ  الرَّ ه صـدعُ  القـوايس، بـل رصعَ  ه األحجـارَ وقُعـ عَ دَّ َصـ وإنا إليه راجعون، من خـربٍ  ، إنا هللاِالرَّ
، )6)(5(ةً َمـلْ ثُ  وي كلمـة، وال يسـدُّ وجوحها، وأخرت األكباد وقرحهـا، ال يـدا القلوَب  )4(نكأَ  ءٌ زْ وايس، رِ الرَّ  اجلباَل 
ـ ا وجهَ َد بْ ا، وأَ مسود   سِ نألُ ا هنارَ  قواها، وأعادَ  اها، وأوهى من األوهانِ رَ كَ  األجفانَ  سلَب   َل َعـَج املفـدا، وَ  ورِ الرسُّ

النعـيم مكـورة ة، وصفو املعيشة مكدرة، وَشـْمس قَ رِ بَام الدموع غَ  العيونَ  )7(َربَ َص ، وَ رتقةً ُحم  لوعَ منا والضُّ  األحشاءَ 
ِ املَ  املقامِ  الرفِيع، وسقوطِ  مِ لَ العَ  هببوطِ  ين، واختفا ظهورُ  نورُ  يع، وانطفأَ ن َشـيْخ  منهـاج اليقـني، وانتَقـال رساج الدِّ

ْمحَن ِيف أعىل غُ  السالم، وجوارِ  اِإلْسَالم إَِىل دارِ  ـوَ ْضـا والرِّ َض الرِّ  ان، ودارِ نَ اجلِ  رِف الرَّ تـه، برمح َتَعـاَىل  ده اهللاُان، تغمَّ
 ه     رضحيَ  رَ وَّ ه، ونَ روَح  َس ه، وقدَّ جنتِ  )8(اَش رَ ه فِ وأسكنَ 

                                                                                                                                          
مستحدثها ملَـا بلغـه قـول  َماِرِدين بكرس الراء والدال، كأنه مجع َمارد مجع تَصِحيح، ويرى احلموي أهنا إنَام سميت بَذلَِك ألن )1(=

 هذه َماردين َكثِرية ال َمارد َواِحد، وإنَام مجعه مجع من يعقـل؛ ألن: بلق ورأى حصانة قلعته وعظمها، َقاَل الزباء مترد َمارد وعز األ
 . املوصوفان بالعقل والتكليف ننس وَمها الثقالاملرود ِيف احلقيقة ال َيُكون من اجلَامدات، وإنَام َيُكون من اجلن واإل

يبني، وَذلَِك الفضاء الواسع وقـدامها ربـض عظـيم فِيـه صِّ اجلزيرة مرشفة َعَىل دنيرس ودارا ونِ  جبل ةِ مَّ وَماردين قلعة مشهورة َعَىل قِ 
أسواق َكثِرية وخانات ومدارس وربط وخانقاهات، ودورهم فِيها كالدرج كل دار فوق األخرى، وكل درب ِمنَْها يرشف َعَىل َما 

ليلة املَاء، وجل رشهبم من صهاريج معدة ِيف دورهم، والـذي ال شـك حتته من الدور َلْيَس دون سطوحهم َمانع وِعنْدهم عيون ق
ُه َلْيَس ِيف األرض كلها أحسن من قلعتها وال أحصن وال أحكم، وهي اآل  تركيـا، تقـع ِيف جنـوب حمافظة َماردينعاصمة  نفِيه َأنَّ

بـني تركيـا مـن جهـة  م،1920عـام  معاهـدة سـيفرالتي ضمت إَِىل تركيـا بموجـب  األَقاَليم السورية الشَامليةا، وهي من حالي  
 . من جهة أخرى وفرنسا وبريطانيا

 ويكبيـــديا املوســـوعة احلـــرة َعـــَىل الشـــبكة الَعنكبوتيـــة موقـــعَ و، )5/39(لَيـــاُقوت اَحلَمـــِوّي،  ،الُبْلـــَدان ُمْعَجـــمَ : اْنُظــْر  
r.m.wikipedia.org. 

 ."األن") ب(ِيف ) 2(
 ."ِيف أوله") ب(ِيف ) 3(
 . أي ُجْرح) 4(

 ).183حرف اهلمزة ص(العباب الزاخر للصاغاين، : اْنُظْر 
 ."ثملة") أ(ِيف ) 5(
م) 6(  . أي ُفْرَجٌة، َوَخْرٌق َوَخَلٌل َوَتَرشُّ

َغـِة، الْبـِن َفـاِرس،  ْعَجـمَ مُ و، )10/155(اُملْحَكَم َواُملِحـيط اْألَْعَظـم، الْبـِن ِسـيَده، : اْنُظْر   خمتـارَ و، )1/384(َمَقـايِيِس اللُّ
اِزّي،  ،الصحاح  ).86ص(الْبِن َأِيب بكر الرَّ

 . أي َحْبُس ) 7(
َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغِة، الْبـِن َفـاِرس،  ُمْعَجمَ و، )12/171(َهتْ ِن َمنُْظـور، الَعـَرِب، الْبـ لَِسـانَ و، )3/329(َمَقايِيِس اللُّ
)4/2391.( 

 ."فراديس") ب(ِيف ) 8(
َقة) 9(  . أي ُمَعلَّ

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  َهَرةَ )7/456(اْلَعْنيَ َغِة، الْبِن ُدَرْيد،  ، وَمجْ  ).6/4577(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولَِسانَ )3/118(اللُّ

ــــنُ مَ  أناعيــــه إن النفــــوَس    بقولك، فانظر َما الَِّذي أنـت قائلـه   )9(ةٌ وَط
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اب، وحـامي نـار كَ ِيف انِسـ موعِ الـدُّ  دامـيَ  َل َعـ، َج باِب بعد الشَّ  يِب شَّ من ال هُ ، وأكرَ )2(ابمن الصَّ  أمرُّ  مصاٌب 

ِ  لوعِ الضُّ   ، وألبَس )3(هوروالظُّ  ِب َال ْص قوى األَ  األتراب، وقصمَ  ، ومروحاِت األحباِب  قلوَب  َق اب، شقَّ هَ ِيف الت
ِ ارْ  وَب لُ القُ  َألَ مَ ، وَ )4(ورْجيُ اد دَ وَ حداد َس  هارِ النَّ  ياءَ ِض   )6(ةً َيـامِ هَ  )5(اُب َد هْ ت األَ ادَ عَ انتزاًعا، وَ  وَس فُ النُّ  ارَ طَ أَ ، وَ ااعً يَ ت
 َلـْيَس هلـا مـن دون اهللاِ )11(ةٍ َعـاقِ وَ ؛ لِ )10(ةً َفـاجِ رَ  )9(اِح بَ ْشـاألَ  مُ ائِ َعـدَ ، وَ ةً فَ اجِ وَ  )8(ةً يَ امِ دَ  لَباُب األ، وَ )7(ةً فَ اكِ وَ  )6(ةً يَ امِ هَ 
  .)12(ةفَ اِش كَ 

                                                
 . يٌف َمْوثوٌق بَعْقلِِه وَرْأيِهِ َعفِ  اُخلُلِق،، أو َظاِهُر أي َطاِهرٌ ) 1(

ــد، : اْنُظــْر  ــِن َأْمحَ ــِل ْب ، لِْلَخلِي ــْنيَ ــيطَ )7/364(اْلَع ــاِحِب  ، واملُِح ــِة، للصَّ َغ ــاد، اِيف اللُّ ــِن َعبَّ ــيط،  ، والقــاموَس )9/47(ْب املُِح
 ،  ).646ص(للِفريوزَأَباِديِّ

ِرب، وقِ : ُعَصاَرة َشَجر ُمَر، وقيل  )2( ـٌة َأي َقْطـرٌة  ،ُهَو َشَجٌر إِذا اْعُتِرص َخَرَج منه َكَهْيَئِة اللََّبنِ : يَل هو ُعَصاَرة الصَّ فربام َنَزْت ِمنـه َنِزيَّ
َا ِشَهاُب َنارٍ   .فَتَقع يف الَعْنيِ فكَأهنَّ

بيدي، )8/388(املحكَم واملحيط األعظم، البن سيده، : انظر   ).3/216(، وتاَج العروس من جواهر القاموس، لِلزَّ
 .ِيف اَحلاِشَيِة بعدَما كتبت كلمة، ُثمَّ رضب عليها "الظهور"أحلقت كلمة  )3(
 . أي ُظْلَمة )4(

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ الْبـِن َأِيب  ،الصـحاح ، وخمتـارَ )7/318(َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده،  ، واملُْحَكمَ )10/637(َهتْ
اِزّي،   ).199ص(بكر الرَّ

 ). ب(من  "األهداب"خطأ، وأثبت  "األهدلت"كتبت ) 5(
 . أي َتُصبُّ َدْمَعَها) 6(

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ ، من جـواهر القـاموس الَعُروسِ  ، وتاَج )6/4705(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولَِسانَ )6/467(َهتْ
بيدي  ).40/312(، لِلزَّ

َرة وَ ) 7(  . َغِزيرةأي ُمَتَفجِّ
، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  اِحِب  ، َواملُِحيطَ )3/413(اْلَعْنيَ َغِة، للصَّ للزخمرشـي،  ،البالغـة ، وأسـاَس )6/339(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ

 ).508ص(
ل أصَوُب؛ ألنَّ : أي َدِميَت ومل َتِسْل، وقيل  )8(  . يُة التي َتْدمي ومل َتْدَمْع بعدالداِمعَة سائلٌة، والدام إذا ساَلْت، واألَوَّ

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر   ).8/89(اْلَعْنيَ
 . مجع َشَبح، وُهو َما بدا لك شخُصه من الناس وغريهم من اخللق) 9(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  اِحِب  ، واملُِحيطَ )3/99(اْلَعْنيَ َغِة، للصَّ الَعـَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  ، ولَِسـانَ )2/433(اد، ْبِن َعبَّـاِيف اللُّ
)4/2183.(  

 . ُمْرَتِعَدة ُمْضَطِربة ُمَتَزْلِزَلة أي )10(
َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ اِزّي،  ، وخمتارَ )11/43(َهتْ الَعَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  ، ولَِسانَ )235ص(الصحاح، الْبِن َأِيب بكر الرَّ

)3/1595.( 
اِهَية) 11(  . أي الدَّ

َهَرةَ )2/274(املُْحَكَم َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، : اْنُظْر  َغِة، الْبِن ُدَرْيد،  ، وَمجْ الَعَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  ، ولَِسانَ )3/134(اللُّ
)6/4895.( 

 ).58: النجم (،  i  h  g   f  e  d: َعَىل غرار قول اهللا  َتَعاَىل ) 12(

ــْرًزا نعيــَت    هلُ جاهِ  َب طْ اَخل  وقد يستصغرُ  بجهلٍ    همصــابُ   عظــمُ جــال   )1(َب
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ــووهل   كادت تزول الراسـيات لوقعـه ــزُل  هِ لِ ــن األ تتزل   رضم
ــــانُ وغــــدا الزَّ  ـــــةأمَ  )1(َم ــال   ثم ــبض )2(نثك ــط وال ق   ال بس

ين القويمِ  وكيف ال وقد َكاَن رساَج  ب/8 اليقـني املُْسـَتِقيم، وبـدًرا  املرشدين إَِىل منهاِج  وقطَب  الدِّ
 ا اهللاُالعلـم والفضـل، أحيـ ءضيائها سـَام  ا مضيئةَشْمًس ظلم ليايل اجلهل، و )3(سادِ نَ قد استنارت به َح  مرشًقا

قد خِفـي مـن رسـوم كـل  )5(واندرس، وأظهر بتحقيقه وفضله َما ُعُلومبوجوده َما َكاَن قد َمات من ال )4(َتَعاَىل 
 الرشـيعةِ  َمـا َكـاَن مـن معـاملِ  نـةِ امِ الثَّ  املَائـةِ ِيف  هه ووجـودِ ُعُلوِمـسـبحانه ب منطوق ومفهوم وانطمس، وجددَ 

طـاب، كـَام َكـاَن قـد جعـل لتأييـد أنـوار أرسار كـل ِخ  له إلظهارِ ، وجعكامنةً  خمتِفيةً  املحمدية، قد أضحْت 
  .عمر بن اخلطاب )6(اِإلْسَالم أمري املؤمنني

َعـَىل  هكرِمـ بعمـيمِ َتَعاَىل  ة، وأجزَل نَّ والسُّ  كَِتابمن معرفة ال كَل ْش ه َما َكاَن قد أَ ُعُلوم بكَاملِ  أوضَح 
 رشيعـةِ  ه طريقـةَ ُعُلومِ ل بمَّ املجتهدين، وكَ  به األئمةَ  واملنة، ختمَ ه الفضل اجتهادِ  نِّ مَ ه، وبَ إرشادِ  ه بحسنِ عبادِ 

ِ  َل رسلني، وَمجَّ املُ  دِ يِّ َس  ة، وأحيا بـه كَامل القدرَ َعَىل  هبا ستدُل يُ  املرشدين، جعله أعجوبةً  املشايِخ  ه كافةَ بتحقيقات
ممن  َعَىل َكثِري )8(وزاد َل يَّ َذ حياء الرشيعة، فَ زَمانه بإِيف  ، انفرد)7(َما َكاَن قد اعرتى أهل الفضل والعلم من الَفرتة

ِيف  فلـم تـر لـه ه الكريم املبارك، فاسـتبدَّ شخِص ِيف  ه، َكاَن قد انحرص نوعُ )9(ممن سلف من املجتهدين األلباب
 ِ ه ملجـأ ة، وجناُبـلَ بْ ه قِ اْلِفْقه واملناسك، وأضحى بابُ  اِإلْسَالم، وشعارِ  أعالمِ  بإقامةِ  شارك، واستقلَّ ه من مُ زَمان
ٍ عَ  لكلِّ  ِ أيب َح  األربعةِ  مةِ ئِ األَ  ءِ زْ رِ  من أعظمَ  رزءه َكانَ  فلَهَذا ؛ٍك اِس نَ  ٍب الِ طَ  اِمل افِِعيّ  ،ةيفَ ن  .وَأْمحَد ،َمالِكو ،والشَّ

                                                
 ."يعظم") ب(ِيف ) 1(
 . أي فاقٌد حبيبه وُولَِده، وأكثُر َما ُيْسَتْعمل ِيف ُفقدان املرأِة ُولَِدها، فَكاَن الزَمان فقد ُولَِده، وُهو الُبْلِقينِيّ ) 2(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  اِحِب  املُِحيطَ و، )5/349(اْلَعْنيَ َغِة، للصَّ َغـِة، الْبـِن  ُمْعَجـمَ و، )6/241(اد، ْبِن َعبَّ اِيف اللُّ َمَقـايِيِس اللُّ
 ).1/383(َفاِرس، 

 . مجع ِحنِْدس، وُهو الظلمة) 3(
 ).2/1020(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و، )4/64(املُْحَكَم َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، : اْنُظْر 

 ).ب(َغْري موجودة ِيف  "َتَعاَىل  "كلمة ) 4(
 .، ثم رضب عليها بوضع فوقها خط"كان"كتب بعدها كلمة ) 5(
 ."أمري املؤمنني") ب(ال يوجد ِيف ) 6(
ْعَفُة والسكون َعن احلدة) 7(  . أي الضَّ

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ اِحِب  اُملِحيطَ و، )14/272(َهتْ َغِة، للصَّ الْبـِن  ،لصـحاحا خمتارَ و، )9/426(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ
اِزّي،   ). 489ص(َأِيب بكر الرَّ

 .ُثمَّ رضب عليه بوضع حرف ص فوقها "ِيف زَمانه"كتب بعدها ) 8(
َك "كان"، مع كاف "األلباب"كتبت باء ) 9(  .، ألنه َكاَن قد نسيها، فكتبها كَذلِ



 88

ل، وائِـاأل رين، وأكثـرَ خِّ أَ تَ املُ  ه مجيعَ علمِ  بكَاملِ  اَق فَ  وارُ الّد  ُك لَ الفَ  ، َما دامَ ه األدوارُ تسمع بمثلِ  مل تكْد  إَمامٌ 
 ل، َكاَن إذا تكلـم فـالُعَلَامءُ ائِ وَ  انَ بَ ْح ه َس تِ اَح َص فَ  ببليغِ  اَق ، فَ لِ امِ باألَنَ  لِ ائِ بَ والقَ  األمصارِ  لةِ إليه ِيف ُمج  ارُ َش يُ  حتى صارَ 

 اِت َهـمَّ مـن أُ  لِ اِضـفَ واألَ  مـن األعيـانِ  َعنـه َمجاعـةٌ  َل هَ َما َكاَن ذَ  َح حَّ َص  مع، وغريه لَيَْس يتفوه، وال قائٌل كلهم َس 
ِ هْ ذِ  بدقيِق  َح جَّ ، ورَ لِ ائِ َس املَ  وعِ رُ ، وفُ دِ اعِ وَ القَ  ُه من مَ  الُْفَقَهاءمن  َكثِريٌ  َما َكاَن قد تصورَ  هِ ن ـكَ به تَ  الدالئلِ  رجوِح َأنَّ  َل مَّ

بـني كـَامل  اء، مجـعَ كر مناظر َكيْـَف البحـث، وال َكيْـَف الـذَّ ناظِ  ، ولواله ملَا َكاَن قد شاهَد الُْفَقَهاء َل مَّ َجتَ الِْفْقه، وَ 
ِ  لِ هْ أَ  ى ُعُلومَ وَ َح ، وَ حريرِ التَّ  ، وهنايةِ والتحقيِق  التقديرِ  ـِيف عَ  ، فصـارَ يقـةِ رِ والطَّ  يعةِ الرشَّ  هـلِ مشـايخ أَ  ه َشـيَْخ ْرصِ
 :  روال آِخ  أوٌل  له يشاهُد  ادُ كَ ، ال يَ اخرِ كالبَْحر الزَّ  شكلةٍ مُ  َأْو حلِّ  مسألةٍ  ِيف بيانِ  عَ ، َكاَن إذا َرشَ واحلقيقةِ  اليقنيِ 

ـــ منِ يفـــرق ِيف الـــزَّ     َمـا فِيـه مـن الفضـلِ  جيمعُ  ِ الَغ   راب
  واآلخـرِ  ِيف األولِ  الفضائلِ    بجمــعِ  يعــمُّ  ولــيس ببــدعٍ 

ومـن مل  ،من مل يكن قد رآه فَام رأى العجـب العجـاب )1(وكم ترك األول لآلخر ،مَولَُه قد َكاَن قوهلُ  أ/9
 .لذة خطاب ه فَام سمعَ ه وتقديرَ بحثَ  ، ومن مل يسمعْ ن ذوي األلباِب أحًدا م يكن شاهده فَام أبَرص 

 ة وأرسار الكِتَـاب، مل يقاربـه ِيف معرفـةِ نَّ ، خصوًصا خواص السُّ أكثر الُعُلوم بمعرفةِ  هِ زَمانِ  فاق َعَىل أهلِ 
ِديث ال قديمٌ   الرشـيعةِ  ، َكـاَن ِيف علـمِ الحق سـابق بسـابق حثيـث التحقيِق  ِيف مضَامرِ  )2(ناهاوال َحِديث، وال د اْحلَ

َعـَىل  ، وُهـَو املقـيمُ الفضـلِ  بأذيـالِ  الكـالمِ  ، وَكـاَن ِيف مقـامِ احلِ ، ومن سواه َعَىل السَّ مُّ َض اخلِ  ُهَو البَْحرُ  املحمديةِ 
فلَهـَذا واللسـان؛  الفضلِ  بستان أهلِ  )4(حدقةِ  نورَ  )3(َمان، وإنسان الزَّ  حدقةِ  الكاهل، َكاَن قد جعله اهللا سبحانه نورَ 

 .)5(األشخاص ، وكافةَ اسِ النَّ  ه مجيعَ مصيبتُ  ه العام واخلاص، وعمْت ءرزفلَهَذا شمل 
ــاحلقُّ    ابهَصــمُ  ه فعــمَّ عمــت فضــائلُ  ــ )6(ف ــم َم ــه كله   جورُ أفِي

  )7(وزفِـــريُ  َرنَّـــةٌ  دارٍ  ِيف كـــلِّ    عليــه َواِحــٌد  متهمُ أَمــ والنــاُس 
ــا جلــ   يثني عليـه لسـان مـن مل يولـد ــك بالثن ــًربا ألَنَّ   ديرُ ص

ـــردت مناقِ  ـــُب ـــه حياَت ــ ه           ه علي ــورُ فكأنَّ ــها منش ــن نرش   ه م

                                                
 ). ب(َهَذا الشطر َغْري موجود ِيف ) 1(
  .)ب( من ، وقد أثبتها"دناه") أ(كتبت يف  )2(
 .ثم رضب عليها بوضع خط فوقها "صربه"كتب بعدها كلمة ) 3(
 ."حديقة") ب(ِيف ) 4(
 ."ممَا قيل") ب(ِيف ) 5(
 ."فاخللق") ب(ِيف ) 6(
 .التيمي يف منصور بن زياد عبد اهللا بن أيوبقاله  )7(

 .)285ص(ديوان احلامسة، أليب متام، : انظر 
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، هر عطـاه انتـزاعُ الـدَّ  إن، ومصـدقةٌ  جازمـةٌ  ، والعقوَل تحققةٌ ومُ  تيقنةٌ مُ  أن النفوَس  )2(ولوال:  )1(َقاَل 
 .)4(لِ احِ رَ ه كاملَ جلِ إَِىل أ ءِ رْ املَ  ُس فْ ، ونَ لِ احِ كالرَّ  )3(ن به َعنهطِّ وَ تَ وحباه ارجتاع، والتآوي املُ 

  
 

مـن  ه ال يـتمكنُ نَّـإمنـع، وال يُ  ٌل ْد عَ  ّل َج وَ  زَّ ه عَ رَ َد دفع، وقَ ال يُ  ٌل ْص فَ  )8(سبحانه اهللاِ َقَضاءَ  وإنَّ :) 7(َقاَل 
ِ عَ افَ َد مُ   :  )9(َقاَل ، الحه وعددهِس  بتوفِريِ  َك لَ ه، وال مَ دِ َد عَ وَ  هِ عِ َمجْ  بكثرةِ  لطانٌ ه ُس ت

ِ َعنــه إيــاه َرسَ  ْت َعــنَ وال مَ     كـهلْ هلًكا َعن سـليَامن مُ  دَّ وَما َص  ــاب   )10(هُل
ــه َحــ ــَاممِ وْ ولكن   ـلهواِحـرَ  )11(مرعـاِت  اَل إليه وَنـ    فــواردٌ  ض احل

 

ه، وإال ودِ ُفـوُ ه، وَ ولِـلُ مـن ُح  )13(سـانٍ نال مدفع إل ه، ومنزٌل ودِ رُ من وُ  حيٍّ  لكلِّ  البدَّ  ه حوٌض وإنَّ :  ) 12(َقاَل 
، )17(ةُ يَمـعِ املُ  اقعـةُ ، والو)16(يمـةُ هِ اجلَ  ةُ يَّـلِ ، والبَ العظيمةُ  ، والرزيئةُ )15(اهلائلةُ  ةُ يعَ جِ ، والوَ ةُ لَ ازِ النَّ  )14(ةُ يعَ جِ لكانت هذه الفَ 

 .ولِ فُ لألُ  ارِ هَ َشْمس النَّ  السَامء، وجتنُح  نجومُ  رُّ َختِ  ، وإنْ قولِ العُ  اِب هَ ، وذَ وسِ فُ النُّ  ِف لَ تَ لِ  ةٌ بَ وجِ ، مُ ةُ يمَ ِس اجلَ  واملصيبةُ 
                                                

 ).ب(من  "َقاَل "كلمة ) 1(
 .فوق حرف الواو، فكأنه نسيها ُثمَّ َكَتَبَها "لوال" "لو"كتبت ) 2(
 ). ب(َغْري وجودة ِيف  "َعنه"كلمة ) 3(
 . مجع مرحلة، وهي كل موضع نزلت به ُثمَّ ارحتلت َعنه )4(

َغِة، الْبِن ُدَرْيد،  َهَرة اللُّ  .)2/142(َمجْ
 ."و"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 5(
 .أي ما أعارته، وهو نفس اإلنسان) 6(

َغة، للصاحب ابن عباد، : ُظْر انْ   ).2/141(املحيط ِيف اللُّ
 ). ب(من  "َقاَل "كلمة ) 7(
 ."َتَعاَىل  ") ب(ِيف ) 8(
 ). ب(من  "َقاَل "كلمة ) 9(
 ة املتمثلـةيَّ رِ عْ الشِّ  ابيل، ولكن مراعاة للرضورةِ بال، وُهو القميص، َأْو الدرع، وهنا بمَعنى الدرع، واألصل اجلمع َرس مجع ِرس ) 10(

 . ِيف الوزن، والذي لن يستقيم إال بحذف الياء
َهــَرةَ : اْنُظــْر  ــِن ُدَرْيــد،  َمجْ َغــِة، الْب ــِذيَب و، )2/142(اللُّ َألْزَهــِرّي،  َهتْ َغــِة، لِ الَعــَرِب، الْبــِن َمنُْظــور،  لَِســانَ و، )13/154(اللُّ

)3/1983.( 
 ."َوَقاَل مرسعات") ب(ِيف ) 11(
 ). ب(من  "َقاَل "كلمة ) 12(
 ). ب(وثبت بعضها ِيف ) أ(أحلقت ِيف حاشية  "من حلوله، ووفوده، وإال لكانت هذه الفجيعة النازلة، والوجيعة"بارة ع) 13(
 . أي املصيبة املؤملة التي تفجع اإلْنَسان بَام يعزُّ عليه من َماٍل َأْو محيم) 14(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  َهَرةَ )1/235(اْلَعْنيَ َغِة، الْبِن ُدَرْيد، ا ، وَمجْ ِذيَب )2/101(للُّ َألْزَهِرّي،  ، وَهتْ َغِة، لِ  ).1/385(اللُّ
 ."النجيعة اجلهيمة") ب(ِيف ) 15(
 . أي الَغلِيَظة املَْكُروَهة) 16(

َغة، الْبِن فارس،  معجمَ : اْنُظْر  مـن جـواهر  وسِ الَعـرُ  ، وتـاَج )1/714(الَعَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  ، ولَِسانَ )1/490(مقايس اللُّ
بيدي، القاموس  ).31/433(، لِلزَّ

ْدِهبِا وامتِناِع ِخْصبِها، وهي للمبالغةالأي ) 17(  . طِويَلة ِجلَ
مـن  الَعـُروسِ  ، وتـاَج )4/3195(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولَِسانَ )2/380(اُملْحَكَم َواُملِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، : اْنُظْر 

بيدي، ، جواهر القاموس  ).159/ 33(لِلزَّ

ِ  اآلخـــرِ  ســـانِ اإلن وَمــا نفـــُس  ـــإ   هُلــــاحِ رَ يــــايل مَ اللَّ )5(ا اَيــــنَ بأيــــدي املَ     هنَّ
ــلُب  ــأَ  ستس ــا واُب ْب ــارَ عَ مَ  ةِ احلي   هُلـمن ُهـَو َماطِ  رَ فَ َس  قِّ اَحل  ويقيض عزيمُ     )6(اَه
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اِعرُ اه ثَ رَ وَ   :  َفَقاَل ، )1(اججَّ َح  عيسى بنُ  الشَّ
ِ  اجلــاري مــعَ  )2(اذَ الــرَّ  مَ َكــَح  ـــ   رِ قــداامل ـــم َم ـــ عٍ مَ ْد ك ـــ دِّ ِيف اَخل ـــُه َج   يارِ ِمنْ
ــكَ  ــ )3(ْت فَ َس ــداه ُك ــوَ  لَّ ي ــد زَ  هٍ ْج ــق ــــ   اَه ــــَامره الزَّ بجَاملِ ــــَىل األق ــــي َع   اه
ـــادِ    وسطت َعَىل األرواح حتـى إهنـاب /9 ـــن األجس ـــارت م ـــوْ لألَ  ط   )4(ارِ َك

ــــأنَّ  ــــاٌص فك ــــاد أقف ــــا            َام األجس ـــــوعٌ  هل ـــــن األَ  وكأهنـــــا ن ـــــطْ م   ارِ َي
ـــا ا ـــَم ـــإال كاجلِ  اُس لنَّ ـــابقت ادِ َي ـــرَّ    تس ـــْح املَ ى دنحـــو ال   )5(َامرِ ْضـــِيف مِ  ومِ ُت

ِ ْســــال يَ  ــــِذيهُ نَّ قَ ب ِ َبــــى جــــواًدا َمــــا كَ عَ ْد ُيــــ   م إليــــه ســــوى الَّ   ارِ َثــــعَ ا ب
ــومتكيســ  ــ اجلس ــن ِص ــا م ــــوُس    ةِ حَّ مالبًس ــــيهن النف ــــام فِ ــــ أي   يارِ وَ َع
  )6(ولـــو قـــد َكـــاَن رب يســـارِ  أحـــًدا   عْ َد مل َيــ ٍق ْد ِصــ يمــنيَ  احلــَاممُ  حلــَف 

ـــِذين قـــدودهم ـــَىل األغصـــان واألَ    وخـــدودهم )7(أيــن الَّ ـــوا َع   )8(ارهنـــيزه
ــــنُج  ــــ مل ي ِ  لطانِ ذو السُّ ــــلطان ـــُد  ه   ِيف س ـــال وال أس ـــ ك ـــ رينِ الَع   يارِ الضَّ
ـــارْت  ـــُث  س ـــدموا أحادي ـــِذين تق ــــان والســــَامر   الَّ ــــًريا مــــع الركب   س

ــــ   البــــد أن يبقــــى املســــامر للــــورى ــــامَّ وَحِديث ــــن األس ــــمًرا م   ره س
ـــن حـــريصٍ  ـــم م ـــدَّ  ك ـــوره         تع ــــوارٍ  ى ط ــــنَ  ِيف مجــــع أط ــــار م   األوط

ــــنَ  ــــىل حماس ــــريتأب ــــبال وتغ ـــرأْت أوصـــافُ    ه ال ـــواري ه وط ـــه ط   علي
ـــنُ  ـــو اب ـــمِ  آدم صـــحةً  يرج ــــومٌ    هِيف جس ــــَىل الفخــــار والكرســــ حمت   َع

ــــذي رامَ  ــــل لل ــــ ق ــــداره رارُ الَق ــــدنيا   ب ــــذه ال ــــا ه ــــدارِ  َم ــــرار ب   ق
                                                

ين، ِعيَسى بن احلجاج بن ِعيَسى بن شداد، ُهَو رشُف ) 1( اِعرِ  ،اَحلنَْبيل ،القاهري ،السعِدي الدِّ بالعالية  َب قِّ الشطرنجي العالية، لُ  ،الشَّ
َ َسنَة يْ وَ بالعالية لرتقيه ِيف لعب الشطرنج وعلوه فِيه، ويلقب عُ   . هـ807ًسا أيًضا تصغري اسمه، ُتُويفِّ

ته ِيف اْنظُ  خاِوّي،  الضوءِ و، )41/ 2(، لَباب ِيف األلقاب، الْبِن َحَجراأل نزهةِ : ْر َتْرَمجَ َهب،  َشذَراِت و، )6/151(الالمع، للسَّ الذَّ
 ،  ).73/ 7(الْبِن الِعَامد اَحلنَْبِيلّ

ْعف) 2(  . أي اُهلَزال َوالضَّ
َغِة، الْبِن َفاِرس،  ُمْعَجمَ : اْنُظْر  املحـيط للِفـريوز  القاموَس و، )3/1633(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و، )2/509(َمَقايِيِس اللُّ

 ، )1661ص(أبادي، 
 . أي َغطَّْت ) 3(

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ ، من جواهر القـاموس الَعُروسِ  تاَج و، )3878/ 5(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و، )76/ 10(َهتْ
 ).312/ 24(بيدي، لِلزَّ 

َجر ،مجع َوْكر، وُهو ُعشُّ الطَّائِِر يبيض فِيه) 4(  .وُيْفرخ ِيف اِحليطاِن والشَّ
، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  الصحاح، الْبِن َأِيب بكر  ، وخمتارَ )139/ 7(َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده،  ، واملُْحَكمَ )402/ 5(اْلَعْنيَ
ازِ   ).734ص(ّي، الرَّ

َمن )5( ُر فِيه اَخلْيُل، وتضمُريها أْن ُتْعَلَف ُقوًتا بعد السِّ  .هو املوضُع الذي ُتَضمَّ
، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  َغِة، الْبِن َفاِرس،  ، وُمْعَجمَ )41/ 7(اْلَعْنيَ َواملُِحيط اْألَْعَظـم، الْبـِن  ، واملُْحَكمَ )371/ 3(َمَقايِيِس اللُّ

 ).199/ 8(ِسيَده، 
 ."صواب يسار"، وكتب َعَىل حاشيتها "ياد") ب(ِيف ) 6(
 .أي قامتهم وقدرهم) 7(

بيدي، من جواهر القاموس العروس ، وتاَج )113/ 6(املُْحَكَم َواملُِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، : اْنُظْر    .)13/ 9(، لِلزَّ
 ."األزهار") ب(ِيف ) 8(
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  ذارَنــــجــــاء باإل شــــيٍب  بنــــذيرِ    )1(وَمـا أعـوى الشـباَب  عجًبا ملـن فقـَد 
ـــه احلِ  ـــا قـــد أقـــر ب ـــوملنكـــر َم ـــــُد    )2(اَج ـــــارٌ  أيِفي ـــــرار إنك ـــــع اإلق   م

ــوَ  قــد كنــت أعهــد أن مــن نفــعَ  ــــالعلمِ    ىرَ ال   عطــــى أطــــول األعــــَامريُ  ب
ـــْت  الَّــــِذي          )3(فتغــــري املُعُلــــوم بــــاحلكم ـــه يـــُد َعـــَيلّ  حكم   األقـــدار  ب

ــَىل املشــيئةِ  ــرتاض َع ــا االع ــــارُض    شــيمتي َم ــــن ذا يع ــــدرةَ  م ــــار ق   اجلب
  اإلظهــار)4(و فأعجــب مــن اإلخفــاءِ    أحـــزاين فأظهرهـــا البكـــاءُ  يـــُت أخفَ 

ــــارٌ  ــــي ن ــــدامعي ِيف مهجت ــــا م   النـــــار هليـــــَب  جتـــــري فتطفـــــئُ    وَم
ـــانِ  ـــا للزَم ـــن            َم ـــل م ـــــَب أحبب خيـــونني ِيف ك ـــــراه طال ـــــه، أت ـــــار ت   ت

ــــرٌ    زَمانــــه فِيــــه شــــافعيَّ  فارقــــُت  ــــه خط ــــار وفراق ــــن األخط   م
  )5(َما اْخَتـاَر ُبعـدي بعـد قـرب مـزاري   مل يكـــــن لـــــو خـــــريوه وذاك يشءٌ 

ـــهِ  وصـــلْت    فهـــل ه َعنـــي قـــد انقطعـــْت أخبـــارُ  ـــه بَرْمِس ـــاري) 7)(6(إلي   أخب
ــــ   أهلهـــا الـــدنيا وقـــدوةَ  يـــا عـــاملَ  ــــا الوهَّ   ِيف األمصــــاراج ورساجه

  ِيف إكـــدار مــن بعـــد صــفو العـــيشِ    َكْيـــَف تركتنـــي نآلقـــل يل ا بـــاهللاِ
ــت أوحشــَت إ أ/10 ــديارَ  ن كن ــَام    ال   ذكارك سـاعة التِّـِس نْ أُ  من حسنِ  خلْت  ف

ـــةٍ    أصـــارنا ِيف ظلمـــةٍ  الفـــراِق  ظلـــمُ  ـــدراري )8(كُدْجنَ ـــت ب ـــا أرشق   )9(َم
                                                

ك َأْعِوي َما عويت، وأصله أن الرجل َكاَن إذا أمسى بالقفر عوى ليسمع الكالب، فإن َكـاَن قربـه أنـيس أجابتـه لو ل: املثل ِيف  )1(
 .لو لك أعوي َما عويت: الكالب فاستدل بعوائها، فعوى َهَذا الرجل فجاء الذئب، َفَقاَل 

َغِة، الْبِن ُدَرْيد، : اْنُظْر  الَعـَرِب، الْبـِن  لَِسـانَ و، )382/ 2(ُملِحيط اْألَْعَظم، الْبـِن ِسـيَده، َوا اُملْحَكمَ و، )3/146(َمجَْهَرة اللُّ
 ).4/3182(َمنُْظور، 

 .أي العقل) 2(
 ).3/459(املحكَم واملحيط األعظم، البن سيده، : انظر 

 ."بالعلم") ب(ِيف ) 3(
 ."ِيف ") ب(ِيف ) 4(
َياَرة) 5(  .أي َمْوِضُع الزِّ

اِزّي،  الْبنِ  ،الصحاح خمتارَ : اْنُظْر  مـن  الَعـُروسِ  ، وتـاَج )1888/ 3(الَعـَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  ، ولَِسـانَ )278ص (َأِيب بكر الرَّ
بيدي، جواهر القاموس  ، )471/ 11(، لِلزَّ

 .خطأ "برسمه") ب(ِيف ) 6(
 .أي قربه) 7(

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ الَعـَرِب، الْبـِن  ، ولَِسـانَ )495/ 8(اْألَْعَظـم، الْبـِن ِسـيَده، َواملُِحـيط  ، واملُْحَكمَ )423/ 12(َهتْ
 ).1728/ 3(َمنُْظور، 

 . أي ظلَامء) 8(
، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  َهـَرةَ و، )83/ 6(اْلَعْنيَ َغـِة، الْبـِن ُدَرْيـد،  َمجْ ـاِحِب  املُِحـيطَ و، )2/69(اللُّ َغـِة، للصَّ ْبـِن َعبَّـاد، اِيف اللُّ

)7/256(. 
راِري التـي َتـْدَرُأ أي َتـنَْحطُّ  أي الَكَواكُِب التي َتْدَرأ فَتْقَتِحُم اْقتَِحاَم الَقَمِر، )9( ضيئة، وَيُكون أيضًا من النجـوم الـدَّ وهي الثاقِبة املُ

 . وَتِسريُ 
، لِْلَخلِيِل ْبـِن َأْمحَـد، : اْنُظْر  ـاحِ  املُِحـيطَ و، )8/7(اْلَعْنيَ َغـِة، للصَّ ـَخ املُ و، )356/ 2(ْبـِن َعبَّـاد، اِب ِيف اللُّ الْبـِن ِسـيَده،  ،َص صَّ

)2/380.( 
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ــــن برســــاِج  ــــدي )1(دي ــــا هنت ـــ   اهللا كن ـــمجًع ـــالنجم هيـــدي السَّ ـــَام ب   ارِ ا ك
ـــُح  ـــْت  ري ـــه هب ـــون علي ـــأَ  املن ـــوم           فانطف ـــةِ ي ـــَو خـــريُ  )2(الَعروَب   هنـــار وُه

ـــ ـــه ُع ـــترَ َعن ـــاة متزق ـــوب احلي ــــــال أزرار   ى ث ــــــا ب   )3(فكســــــوه أثواًب
ــــرَ  ــــاهللا مل ت ــــهًدا ِيف جــــامعٍ  ت ـــدمً    مش ـــارق ـــوا األبص ـــهده أول   ا كمش

ــــالكُ  ــــه أم ــــوا محلت ــــان وأمل ــــراكم األوزار   الزَم   )4(باحلمــــل وضــــع ت
  زجــــل مــــن التســــبيح واألذكــــار   وبـــه لقـــد حفـــت مالئكـــة هلـــم

ـــات نعـــش ـــه )5(فبن ـــو أطقـــن محلن ـــَىل اخلـــدود جـــواري   ل   ودمـــوعهن َع
ـــوانحي ـــني ج ـــوه ب ـــتهم دفن ـــا لي ــــرٍب    ي ــــا ت ــــْري َم   وال أحجــــار ِيف َغ

  ِيف األســــــفارفلعلمــــــه اآلثــــــار  مــــن املــــوتى إذا          ِيف ســــفرٍ  دَّ إن ُعــــ
ـــا ـــوض حربه ـــري ع ـــة التَّْفِس ــي   ِيف حلب ــن ا أعن ــمب ــار )6(ع ــطِفي املخت   املص
ـــًدا ـــافِِعّي مقل ـــل الشَّ ـــاَن مث ـــد َك   بُعُلومــــــه ِيف ســــــائر األمصــــــار   ق

ــــا ترعــــرعَ  ـــار   نافًعــــا رفعــــت لــــه ملَ ـــل من ـــوق ك ـــاد ف ـــب اجته   رت
ــِديث مسلســل مــن بعــده دمــعُ    بــــل مرســــل ِيف اخلــــد كاألمطــــار   اْحلَ

ــــه ــــًذا ل ــــه تالمي ــــاوت إجازت ــــــار   س ــــــافِظ احلج ــــــوزيره واْحلَ   ب
ـــا ـــة خـــانني    )7(نرصـــ املُِخبَّ ــاري مـــن كنان ــن أنص ــاَن م ــه وَك ــربي علي   ص

ـــٌل  ـــويٌ  أص ـــرعٌ  ق ـــوى ف ـــن ح ـــًام    َلكِ ـــاإلرث عل ـــه ب ـــارل ـــافع األخب    ن
      

                                                
ين") أ(وِيف ) ب(من  "دين"كلمة ) 1(  .، وُهو ال يتناسب مع السياق"الدِّ
 ."يوم الَعُروَبة"أي يوم االجتامع به، فكان يوم اجلمعة يسمى يف اجلاهلية عند العرب ) 2(

ولساَن العرِب، البن  ،)4/301(، وُمعجَم مقاييس اللغة، البن فارس، )2/129(سيده،  املُحكَم واملحيط األعظم، البن: انظر 
      ).1/681(منظور، 

 ."من األزوار") ب(ِيف ) 3(
 ).          ب(وأثبتناه من ) أ(َهَذا البيت ساقط من ) 4(
الكوكب مـذّكر فِيذّكرونـه َعـَىل  ابن نعش ألنَّ : اِحد هي أربعة كواكب وثالثة تتبعها، يَقال أربعة ِمنَْها نعش وثالثة بنات، والوَ ) 5(

 . تذكريه، ُشبِّهت بَحَملة النعش ِيف تربيعها
، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  ِذيَب و، )259/ 1(اْلَعْنيَ َغة، الْبِن دريد،  َهتْ َواملُِحيط اْألَْعَظـم، الْبـِن ِسـيَده،  املُْحَكمَ و، )435/ 1(اللُّ

)1 /374 .( 
 .أي عبد اهللا بن عباس) 6(
 . املخادع) 7(

َغِة، الْبِن َفاِرس،  ُمْعَجمَ : اْنُظْر   ، )2/157(َمَقايِيِس اللُّ
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ٍء ِممَّ  )1(ذِْكرُ  ِة َبعْ َيشْ اِحلَ  ِه َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ َد َوَفاتِ ا ُرِوَي َلُه ِيف املَنَاَماِت الصَّ

ين السَّ  )2(أخربين َصاِحبا يْخ العالمة َمجال الدِّ يَْخ  ، أنَّ )4)(3(ودينُ مَ الشَّ ين بن اخلياط الشَّ املقـرئ  )5(شهاب الدِّ
ه، جـالس بمدرسـتِ  اِإلْسـَالمِ  )6(املقرئ العامل نفع اهللا هبَام، ِيف ليلة اجلمعة سادس عرش، شهر ذي احلجة، رأى َشيَْخ 

من أحسن َمـا يكـون،  )8(اينَىل جانبه، وهي مكسية حرص َعبْدإِ  )7(بياًضا حسنًا إَِىل الغاية، والَعبْد الفقري هي مبيضةٌ و
يُْخ  ين َقاَل لَش  جهوريٍّ  بصوٍت  يتكلمُ  يكون، والشَّ يْخ شهاب الدِّ يْخ قد َمـات، : هبجانبِ  صٍ ْخ َعَىل العادة، والشَّ الشَّ

 .أحياءٌ  َامءَ الُعلَ  أَما علمت أنَّ :  َفَقاَل له

ين السنباطي )9(وأخربين يْخ َمجال الدِّ ُه رَ  امليعادِ  قارئُ  )10(الشَّ قـل لطلبتـي :  اِإلْسـَالم، َفَقـاَل لـه ى َشيَْخ أَ َأنَّ
 .ِعنْد اهللا علَامء )11(يشتغلوا بالعلم فإن طلبتي

ين أخرى الَقاِيض بدرُ  ِيف ليلةٍ  )12(ىأَ رَ و بخـري، ُثـمَّ :  َكيَْف حالك؟ َفَقاَل :  ه، َفَقاَل ل)14(بن أيب البقاء )13(الدِّ
 ؟ )16(؟ َفَقاَل ومن مثل َشيْخ اِإلْسَالم)15(فكيف حال َشيْخ اِإلْسَالم:  َقاَل له

                                                
 .ا بعدهاكتبت بخط أكرب ممَّ ) 1(
 .هي هكذا يف املخطوط) 2(
ْيخ") أ(وِيف ) ب(من  "شيخ"كلمة ) 3(  ."شيخ"، وكتب َعَىل حاشيتها "الشَّ
َ ُهَو َعْبد اهللاِ بن ُحمَ ) 4( افِِعّي، ُتُويفِّ د الشَّ  .هـ823مَّ

َمنُودي نسبة إىل   .ود بلد بمرص عىل طريق دمياطنُ مَ َس والسَّ
ته ِيف  خاِوّي،  ، والضوءِ )7/396( الُغمر، الْبِن َحَجر، إِْنَباءِ : اْنُظْر َتْرَمجَ ، ولبِّ األلباب يف حترير األنسـاب، )5/68(الالمع، للسَّ

 ).28ص(للسيوطي، 
 .َعَىل ترمجته قفأمل ) 5(
 ."مكسوة") ب(ِيف ) 6(
 ."صح"كتب فوقها ) 7(
 . ، وهي قرية معروفة بمرو َعَىل فرسخني منها"ِريَكنج َعْبدان"نسبة إَِىل  )8(

 ، ْمَعاِينّ  ).4/130(األنَساب، لِْلسَّ
 ."َقاَل ") ب(ِيف ) 9(
د بن عيسى، القاهري اَحلنْ  )10( َ َسنَةُهَو َعْبد اهللاِ بن َأْمحَد بن ُحمَمَّ  . هـ882 َبيل، ويعرف بابن عيسى، ُتُويفِّ

خاِوّي،  الضوءَ : اْنُظْر   ). 5/11(الالمع للسَّ
 .خطأ "طبتي") أ(وِيف ) ب(من  "طلبتي"كلمة ) 11(
 ). ب(وهي شبه بياض، وقد أثبتها من ) أ(َغْري واضحة ِيف  "رأى"كلمة ) 12(
 ."صح"كتب فوقها ) 13(
د بن َعْبد الرب بن حييُهَو َأُبو َعْبد اهللاِ، ُحمَ ) 14( د بن ُحمَمَّ َ َسنَة ى، مَّ ْبكِّي، األنصاري، اخلزرجي، ُتُويفِّ  . هـ807السُّ

ته ِيف  ُلوكِ : اْنُظْر َتْرَمجَ ـافِِعّية، الْبـِن   َطَبَقـاِت و، )4/1/88(ِيف َمْعِرَفة ُدَوِل املُُلوك، للَمْقِريِزّي،  السُّ ، )4/60(، َقـاِيض ُشـْهَبةالشَّ
، الْبِن َحَجر، َرْفع و  ).412ص(اِإلْرصِ َعْن ُقَضاِة ِمْرصَ

ْيخ") ب(ِيف ) 15(  . فقط "الشَّ
ْيخ") ب(ِيف ) 16(  .فقط "الشَّ
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ينِ  َشْمُس وأخربين  ب/10 ْيِخ ، َعن )1(يّ مِ دَ بن األَ  الدِّ ين البَ  الشَّ ُه  نفع اهللا به ،)3(احلنِفي )2(ريتابَ خري الدِّ َأنَّ
ُه  ، وأنه يدرس فِيها لكل من جيـيء مـن احللقـات، فتقـوم عظيمةٍ  ةٍ قَ لَ وسط َح ِيف  م جالًسااِإلْسَال  َشْيخ رأىَأنَّ

 َفَقاَل احلوائج، وأنه سأل َعن َذلَِك، ِيف  ، وَعنها أقوام يقطعون)4(وتُس حلقة، وتقعد حلقة، ورأى نصبة من الدُّ 
 .اِإلْسَالم كل َما عمل درًسا َشْيخ يمده )5(َامطَهَذا ِس :  َفَقاَل 

 .)7()6(ه ومثواهمستقرَّ  وأرضاه، وجعل اجلنةَ  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ ا رؤي له ممَّ  يسريةٌ  وهذه نبذةٌ 
 

 
 

                                                
د اجلوهري) 1(  .هـ834تويف سنة . كان ممن يقرئ بعض كتب ابن عريب، ُهَو ُحمَمَّ

 .يبيع األدم واألََدِمّي نسبة إىل من
، والضوء الالمع، )8/328(الُغمر، الْبِن َحَجر،  إِْنَباءَ ، و)1/38(األثري اجلزري، اللباب يف هتذيب األنساب، البن : انظر 

 .)10/104(للسخاوي، 
 .وهي قرية بنواحي بغداد ،ريتابَ إىل بَ نسبة  )2(

 ).1/99(اللباَب يف هتذيب األنساب، البن األثري اجلزري، : انظر 
، ُتوُ ) 3( َ َسنَة ُهَو خليل بن َعْبد اهللاِ الَعْينََتاِيبّ  . هـ806يفِّ

خاِوّي،  الضوءِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف  للتقـي الغـزي،  ،السـنية ِيف َتـَراِجم اَحلنَِفيَّـة ، وملخصها ِيف الطََّبَقاِت )3/199(الالمع للسَّ
)3/219 .( 

 . سان ويكِفيه لرتدده ِيف حوائجهنمجع َدْست، وُهو من الثياب َما يلبسه اإل) 4(
بيـدي، من جواهر القـاموس َعُروسِ ال تاَج : اْنُظْر  املنـري ِيف غريـب الرشـح الكبـري، للرافعـي،  املصـباَح و، )4/518(، لِلزَّ

 ).207/ 1(للِفيومي، 
 . أي َما ُيَمدُّ من الطعام) 5(

،  القاموَس : اْنُظْر  بيدي، من جواهر القاموس الَعُروسِ  تاَج و، )867ص (اُملِحيط، للِفريوزَأَباِديِّ  ).386/ 19(، لِلزَّ
  ).أ(وغري موجودة ِيف ) ب(من  "وأرضاه، وجعل اجلنة مستقره ومثواه"عبارة ) 6(
مَ ") : 135ص(وممن رآه أيًضا ِيف املنام القلقشندي، حيث قال ِيف قالئِد اجلامن، ) 7( مرة ِيف  رأيت رسول اهللا َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

اج الـدين الُبْلِقينِـيّ : م ِيف عرصـنا؟ َفَقـاَل يا رسول اهللا، عّمن نأخذ العلـ: ِيف النوم فقلت له  ـْيخ ِرسَ فأعـدُت . علـيكم بالشَّ
هـذه الرؤيـا ُرويـت يل منـذ : فقصصت عليه الرؤيا، َفَقـاَل . السؤال، فأعاد اجلواب، فأعدُت السؤال، فأعاد اجلواب، ثالثاً 

 ."ثالثني سنة، ولكن كان فيها عمر الُبْلِقينِيّ 
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َواَيِة َعنْه ٍء مَن الرِّ  - َرِيضَ اهللاُ َعنُْه  -  )1(ذكُر َيشْ
يْخ زينُ  أخربين والدي َشيُْخ  َنا الشَّ ين أبو بَ  اِإلْسَالم، َقاَل َأْخَربَ ـيُْخ ، و)2(يّ حبِـم الرَّ اِسـر بن قَ كْ الدِّ أبـو  الشَّ

ْمحَنِ  ر َعبُْد مَ عُ  افِظ أيب احلَ  الرَّ ّي إجازةً وُس يُ  اِج جَّ بن اْحلَ َنـا َعبْـد اخلـالق :  ، َقاَال )3(سَامًعا قليالً  يكنْ  ملْ  نْ إ، ف املِزِّ َأْخَربَ
ين، أبو :  ، َقاَل )4(ُعْلَوانَ م بن َال بن َعبْد السَّ ا َنا موفق الدِّ َنـا أبـو :  ، َقـاَل ِيسّ دِ ْقـة املَ اَمـَد قُ  بن َعبْد اهللاِ دمَّ ُحمَ َأْخَربَ َأْخَربَ

َنا أبو مَ :  ، َقاَل ِيسّ دِ قْ ر املَ اهِ بن طَ د مَّ ُحمَ  ر بناهِ ة طَ عَ رْ زُ  ، َقـاَل )6(مثَ يْـبـن اهلَ  )5(د بن احلسـني بـن َأْمحَـدمَّ ور ُحمَ ُص نْ َأْخَربَ
َنا القَ  ِ وِ زْ يب القَ طِ اخلَ  )7(ورُص نْ  مَ ِيب بن أَ  مُ اِس َأْخَربَ َسِن َعِيلّ بُن إِْبَراِهيَْم بـِن َسـَلَمةَ :  ، َقاَل )8(يّ ين َنا َأُبو اْحلَ ْبـن َبْحـر  َأْخَربَ

َنا َأُبو :  ، َقاَل )9(الَقطَّان بِيُع ْبُن ُسَليَْامَن َوَحْرَمَلُة : ، َقاَل )10(القزويني بن يزيد ْبُن َماَجه دمَّ ُحمَ  َعبْد اهللاَِأْخَربَ َثنَا الرَّ ْبـُن اَحدَّ

                                                
 .رضب َعَىل حرف األلف األول ، ُثمَّ "الراواية"كتبت ) 1(
ْمحَن بن ترجم الكناين، امللقب بـابن تـرجم، )2( ين َقاِسم بن َأِيب بكر بن َعْبد الرَّ ْيخ زكي الدِّ ث، ابن الشَّ ْيخ اُملَحدِّ َ  ُهَو الشَّ ُتـُويفِّ

 . هـ746َسنَة 
َهبِّي،  معجمِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف  دِّ )205ص(حمدثي الذَّ َمْشقّي، الوَ  ، والرَّ يِن الدِّ ملَِْعِرَفة  السلوكِ و، )135ص(افِر، الْبِن َناِرصِ الدِّ

 .)2/3/792(للمقريزي،  ،ُدَوِل اُملُلوك
 ).أ(وهي َغْري موجودة ِيف ) ب(من  "قليالً "كلمة ) 3(
َهبِّي،  معجمِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف ) 4( ـ ، وأعيانِ )96ص(حمدثي الذَّ التَّْقيِيـد،  ، وذيـلِ )3/20(َفِدّي، العرص وأعوان النرصـ، للصَّ

َهب، الْبِن العَامد اَحلنَْبيل،  ، وَشَذَراِت )2/118(، للتقي الفايس  ).5/435(الذَّ
 ).أ(وهي َغْري موجودة ِيف ) ب(من  "َأْمحَد"كلمة ) 5(
تَ ) 6( ملعرفـة رواة السـنن واملسـانيد، الْبـِن نقطـة،  دِ التَّْقيِيـو، )263/ 1(ِيف أخبار َقْزِوين، للرافعـي،  التدوينِ : ه ِيف اْنُظْر َتْرَمجَ

ثني،  املعنيِ و، )63ص( َهبِيّ كالمها ، )18/530(َأْعَالِم النَُّبَالِء، ِسَري ِو، )145(ِيف َطَبَقات اُملَحدِّ تبصري املنتبه بتحريـر ،ِ وللذَّ
 ).1385/ 4(املشتبه، الْبِن َحَجر، 

وَ "منصور"هي هكذا ِيف النسختني ) 7(  .، ولعله قصد نسبته إَِىل جده َأُبو املنصور"املنذر"اب  ، َوالصَّ
 ، وَتاِريِخ )1/330(، واملقتنى ِيف رسد الكنى، )429ص(الْبِن نقطة،  ،ملعرفة رواة السنن واملسانيد التَّْقيِيدِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف ) 8(

َهبِيّ )28/194(اِإلْسَالم،  وَتاِريِخ  ا للذَّ َالُمهَ  . ، كِ
 .ه وراوي سننهتلميذ ابن َماج) 9(

ملعرفـة رواة السـنن واملسـانيد، الْبـِن نقطـة،  التَّْقيِيـدِ و، )3/318(ِيف أخبـار َقـْزِوين، للرافعـي،  التـدوينِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف 
َهبِيّ كالمها ، )856/ 3(احلفاظ،  تذكرةِ ، و)15/463(َأْعَالِم النَُّبَالِء،  ِسَريِ و، )401ص(  .للذَّ

د بن يزيد بن: َقاَل  "عبارة ) 10( َنا َأُبو َعْبد اهللاِ ُحمَمَّ َنا َأُبو اَحلَسن َعِيلّ بن إبراهيم بن سلمة بن بحر الَقطَّان، َقاَل َأْخَربَ َماجه  َأْخَربَ
 ).ب(ساقطة من  "الَقْزِويني
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افِِعّي، َقاَل :  )2(َقاَال  ،)1(ْبُن َحيْيَىا ُد ْبُن إِْدِريَس الشَّ َثنَا ُحمَمَّ َنا َمالِك ْبُن َأَنٍس، َعْن َعْمـِرو:  َحدَّ يَـى )3(َأْخَربَ ،َعـْن )4(ْبـِن َحيْ
ُه َقاَل لَِعبْد )5(َأبِيهِ  ِ َهْل َتْستَطِيُع َأْن ُترِ :  -َوُهَو َجدُّ َعْمِرو ْبِن َحيْيَى -ْبِن َزْيٍد  اهللاِ، َأنَّ ىلَّ اهللاُ اهللاِ َصـَكيَْف َكاَن َرُسوُل  يَين

                                                
)1(  َ ّي، التجيبى، ُتُويفِّ  .هـ243ُهَو َأُبو حفص، حرملة بن حييى بن َعْبد اهللاِ املِْرصِ

َقه َهبِّي ِيف موضع، َوَزاَد  َوثَّ ، وكذا الذَّ  . "يغرب لكثرة روايته": الُعَقْيِيلّ
اِزّي   . يكتب َحِديثه وال حيتج به: َوَقاَل َأُبو َحاتِم الرَّ

بحرملة ومن  ، وَكاَن َأْمحَد بن صالح ال حيدث من يبدأ"َما َأْعَلم به بأًسا، دخلُت ِمرص وُهو مريض، مل أكتب َعنه": َوَقاَل النََّسائِّي 
 .جيالسه وحيدث َعنه

رُت َحِديث حرملة، وفتشته الَكثِري فلم أجد ِيف َحِديثه َما جيب أن ي": َوَقاَل ابُن عدي  : ضعف من أجله، َهَذا بعـد أن َقـاَل قد َتَبحَّ
افِِعّي الذي َرَوا افِِعّي بالُكُتب وبحكايات منثورة مل يروها أحد غريه، وكَِتاب الشَّ ُه حرملة َعنـه فِيـه زيـادات َكثِـرية حدث َعن الشَّ

 .  "ليست ِعنْد أحد
َهبِّي فِيه   . من أوعية العلم، وكذا ابن َحَجر َصُدوٌق : َوَقاَل الذَّ

َفُه عبد اهللا بن حممد  .هاذاينالَفرْ  َوَضعَّ
ـافِِعّي، روايته هنا مقرونة بروايـة الربيـع بـن سـليَامن، التلميـذ املـفهو صدوق، وإن تكلم فِيه بعضهم، و: قلت  الزم لإلَمـام الشَّ

 .َصِحيح فاإلسنادُ 
ْرَح : اْنُظْر  ْمحَن َأْمحَد بن شعيب بن َعِيلّ النََّسائِّي،  ، وتسميةَ )3/274(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  اْجلَ ، )72ص(مشايخ َأِيب َعْبد الرَّ

َعَفاءَ و ،  ،الَكبِري الضُّ ِيف َخـَربِ  الِعَربَ و، )1/317(، اْلَكاِشَف و، )2/458(ضعفاء، الْبِن عدي، لاِيف  ، والكامَل )1/345(للُعِقْيِيلّ
َهبِّي، )66ص (أسَامء من تكلـم فِيـه وُهـو موثـق،  و ِذْكرَ  ،)1/346(َمْن َغَرب،  ، )2/210(التَّْهـِذيب،  َهتْـِذيَب و، ثالثتهـا للـذَّ

ا الْبِن َحَجر)1175(التَّْهِذيب،  َتَقِريَب و َالُمهَ  .، كِ
 ."َقاَل ") ب(ِيف ) 2(
 ."عمر") ب(ِيف ) 3(
، ابن بنت َعْبد اهللاِ بن زيد بن عاصـم األَنصـاري ال) 4( ، املََدِينّ صـحايب ُهَو عمرو بن حييى بن ُعَامرة بن َأِيب حسن األَنصاري، املَاِزِينّ

َ بعد َسنَة  ْشُهور، ُتُويفِّ  . هـ130املَ
َقه ابن سعد، واْبن َمِعني، َوَزاَد  ِديثكَ ": َوثَّ اِزّي وابن ِخَراش والنََّسائِّي، وابن ِحبَّان، حيث َقـاَل "ثِري اْحلَ ، وَأُبو َحاتِم الرَّ ، والِعْجِيلّ

ة  أهلِ  من ثقاِت : فِيه  َهبِّي، َوَقاَل َمرَّ   .ابن َحَجركذا وثقه وثقوه، و: املَِدينَة ومتقنيهم، والذَّ
َقه اجلمهور: َوَقاَل ابُن َحَجر مرة   . َوثَّ

 . يّ وِ َقاَل َأُبو َحاتِم، ووصفه اْبن َمِعني مرة بصويلح وليس بالقَ  ولِهِ ح، َوبِِمْثِل قَ الِ َص : اَل ابُن َمِعني مرة َوقَ 
 .َف عليه ِيف َحِديثنيلِ اْختُ  ثَِقة إال أنه: َقاَل ابُن َمِعني : وقد بني معاوية بن صالح َعن حييى ْبن َمِعني سبب تضعيفه له، حيث َقاَل 

َقه ِيف َغْري مكان ، ومن تكلمَ مفٌرس  فِيه جرٌح  ، ومل ُيْذكرْ توثيِقهَعَىل  األغلَب  نَّ إَو ثَِقة، حيث هُ : قلت   .فِيه َوثَّ
َبَقاِت : اْنُظْر  الثَِّقـات للعجـيل،  معرفـةَ و، )138ص(، )روايـة الـدارمي(اْبن َمِعـني  َتاِريَخ و، )7/496(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطَّ

ْرَح و، )2/188( ، )138ص(علـَامء األمصـار،  مشـاهريَ و، )7/215(، الثَِّقـاِت و، )3/269(َوالتَّْعِديل، الْبـِن َأِيب َحـاتِم،  اْجلَ
ّي،  َهتْـِذيَب ، والْبِن ِحبَّانكالمها  كالمهـا ، )5/352(، لاالعتـدا ميـزانَ و، )2/91( ،اْلَكاِشـَف و، )22/297(اْلَكـَامل، للِمـزِّ
َهبِيّ   .الْبِن َحَجر، كالمها )432ص(الساري،  هديَ و، )5139(يب، التَّْهذِ  َتَقِريَب ، وللذَّ

 .بعد البحث نوافقه عىل ذلك َعَىل توثيقه، َهَذا َما حكاه النََّوِوّي، و ، متفٌق املَاِزِينّ األَنَصاِريّ  ُهَو حييى بن عَامرة) 5(
 َهتْـِذيَب و، )2/797(أهـل الثَِّقـة والسـداد، للكالبـاذي،  واإلرشاد ِيف معرفـة اهلدايةَ و، )5/522(، الْبِن ِحبَّان، الثَِّقاِت : اْنُظْر 

َغاِت، للنََّوِوّي، ِذيَب و، )2/155( األَْسَامِء َواللُّ ّي،  َهتْ َهبِّي، اْلَكاِشـَف و، )31/474(اْلَكَامل، للِمـزِّ َوَتَقِريـَب ، )2/372(، للـذَّ
 ). 7612(، الْبِن َحَجر، التَّْهِذيب
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؟ َفَقاَل  أُ َم َيتََوضَّ َتْنيِ ُثـمَّ :  ْبُن َزْيدٍ  َعبْد اهللاِاهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ َنَعْم، َفـَدَعا بَِوُضـوٍء، َفـأَْفَرَغ َعـَىل َيَدْيـِه، َفَغَسـَل َيَدْيـِه َمـرَّ
َتْنيِ َثَالًثا، ُثمَّ َغَسَل وَ  )1(َمتَْضَمَض، َواْستَنْثَرَ  ، ُثمَّ َمَسَح َرْأَسُه بِيََدْيـِه، َفأَْقبَـَل ) 2(ْجَهُه َثَالًثا، ُثمَّ َغَسَل َيَدْيِه َمرَّ إَِىل املِْْرَفَقْنيِ

ا َحتَّى رَ  ُمهَ ِم َرْأِسِه، ُثمَّ َذَهَب ِهبَِام إَِىل َقَفاُه، ُثمَّ َردَّ . لَِّذي َبَدَأ ِمنُْه، ُثمَّ َغَسـَل ِرْجَليْـهِ ا َجَع إَِىل املََكانِ ِهبَِام َوَأْدَبَر، َبَدَأ بُِمَقدَّ
 .َمالِك وغريه يِق رِ ، من طَ ةِ تَّ السِّ  ِب تُ الكُ  َأْصَحاُب   )4(رواه ،)3(َصِحيٌح  َهَذا َحِديٌث 

 نِ ْبـ إِْسـَحاقَعـن  )6(فِيـه مٌ لِ ْسـ، ومُ )5(بهَمالِك ف، َعن وُس يُ  بنِ  اهللاِ َعْبدِ َعن  ةِ ارِ هَ الطَّ ِيف  َرَواُه الُبَخاِريُّ 
ِ نَ عْ اود َعن القَ ، وأبو دَ )9(بهَمالِك ، َعْن )8(، َعْن َمْعنٍ )7(ُموَسى ِمـِذّي َعـْن )10(بـهَمالِك ، َعن يّ ب ْ ْبـِن  إِْسـَحاق، والرتِّ

، َعْن َمْعنٍ ألَنُموَسى ا ، َعن )14(الَيْحَمِديِّ  َعْبد اهللاَِعن ُعْتَبَة ْبِن  النََّسائِيّ ، و)13(، خمتًرصا)12(بهَمالِك  )11(َعنْ  ،َصاِريِّ

                                                
 ). ب(ساقطة من  "ُثمَّ متضمض واستنثر ثالًثافغسل يديه مرتني، "عبارة ) 1(
 ). ب(ِيف  "مرتني"كررت كلمة ) 2(
 ).ب(وأثبتت ِيف ) أ(أحلقت ِيف حاشية  "َحِديث َصِحيح"عبارة ) 3(
َب عليها، وهي َغْري واضحة "َرَواهُ "كتبت بعد كلمة ) 4(  .كلمة، ُثمَّ ُرضِ
ِه، ) 38(ُوُضوِء، كَِتاب الْ ) 4(، )1/46(: الُبَخاِرّي  َصِحيُح ) 5( ْأِس ُكلِّ  ).185(َباُب َمْسِح الرَّ
 .يعني ِيف الطهارة) 6(
 . الثَِّقة) 7(

اظ، : اْنُظْر  فَّ َهبِّي، َتْذكَِرَة اْحلُ   ).368( البن حجر، ، َوَتَقِريب التَّْهِذيب،)2/513(للذَّ
 .شجعي موالهم، وُهو أثبت َأْصَحاب َمالكالقزاز، بن ِعيَسى بن حييى بن دينار املدين، األ َأُبو حييى الثَِّقة، )8(

اظ، : اْنُظْر  فَّ َهبِّي، َتْذكَِرَة اْحلُ  ).6820( البن حجر،التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )332/ 2(للذَّ
م  َصِحيُح ) 9( َم، ) 7(، )123ص( :ُمْسلِ  ).18/235(َباٌب ِيف ُوُضوِء النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َم، ) 50(، )25ص( :ِيب َداُودُسنَُن أَ ) 10(  ).118(َباُب ِصَفِة ُوُضوِء النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 وقـد ،الشيخني رشط عىل صحيح إسناده": وصحح الشيخ األلباين اإلسناد بقوله. وإسناد أيب داود صحيح فجميع رواته ثقات       
 . "أخرجاه

 ).1/201(صحيح سنن أيب داود، : انظر       
 ). ب(وأثبتها من ) أ(ساقطة من  "َعن"كلمة ) 11(
 ). ب(ساقطة من  "به"كلمة ) 12(
ِمِذّي ) 13( ْ ِرِه، ) 24(، )19ص( :سنن الرتِّ ْأِس إَِىل ُمَؤخَّ ِم الرَّ ُه َيْبَدُأ بُِمَقدَّ ْأِس َأنَّ  ).32(َباُب َما َجاَء ِيف َمْسِح الرَّ

ٍء ِيف َهَذا اْلَباِب َوَأْحَسنُ َحِديُث َعْبِد اهللاَِّ": وقال الرتمذي         ." ْبِن َزْيٍد َأَصحُّ َيشْ
َقه النََّسائِيُّ ) 14(  ).508/ 8(، بن الَقاِسم، َوَذَكَره ابن ِحبَّان ِيف الثَِّقاِت  ، ومسلمةُ َوثَّ

 .ال َبْأَس بِهِ : َوَقاَل النََّسائِّي مرة 
 .َصُدوق: حيث قاَل فيه ابن َحَجر  توسطو

 .ال َبْأَس بِهِ : َقة، ولعل ابن َحَجر أطلق فيه َصُدوق، لقول النََّسائِّي ُهَو ثِ : قلت 
ِذيَب و، )184ص(املشتمل، الْبِن َعَساكِر،  املُْعَجمَ و، )63ص(، تسميَة شيوخ النسائي: اْنُظْر   َتَقِريَب و، )5/460(التَّْهِذيب،  َهتْ

 .الْبِن َحَجر، كالمها )4433(التَّْهِذيب، 
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ِد ْبِن َسَلَمةَ  اِرِث ْبِن ِمْسكِنيٍ )1(َمالِك به، وَعن ُحمَمَّ ا  ،)2(، َواْحلَ ه ، ومل يـروِ )4(، َعن َمالِك به)3(َعِن اْبِن اْلَقاِسمِ كَِالُمهَ
افِِعيِّ  ةِ تَّ السِّ  ِب تُ الكُ  ه من َأْصَحاِب يروِ   أ/11)6(خراجـه، فآثرنـا إَرِمحَـُه اهللاُ )5(َماجـه إال ابـنُ  ، َعن َمالٍِك َعن الشَّ

 .لَذلَِك 

ُه اهللاُ َنا والدي َرِمحَ َنا أبو احلَ :  ، َقاَل َأْخَربَ ْمحَن املزي، إجازةً الزّ  ُف وُس اج يُ جَّ َأْخَربَ َنـا كي َعبْد الرَّ ، َقـاَل َأْخَربَ
ْمحَن ِت نْ ب بِ نَ يْ َعن زَ :  )7(ونر بن أيب عُرص هِّ طَ بن املُ  المِ حممد بن َعبْد السَّ  يل َامعِ ْسـإِ  بـنِ  رِ افِ الَغـ َعبْـدِ ، َعـن )8(َعبْد الـرَّ

                                                
 .اَجلَميل، وُهو ثَِقة ياحلارث املرص َأُبوهو ) 1(

ِذيَب الكَامل، : اْنُظْر  ّي، َهتْ  ).5921(الْبِن َحَجر، التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )287/ 25(للِمزِّ
 .الثَِّقة املعروف) 2(

َهبِيّ : اْنُظْر  اظ، للذَّ فَّ  ).1049( الْبِن َحَجر،التَّْهِذيب،  َتَقِريَب و، )514/ 2(، َتْذكَِرَة اْحلُ
ّي، َص هو ) 3( ْمحَن، املِْرصِ  .ا عرشين َسنَةب َمالكً حِ َأُبو َعْبد اهللاِ، َعْبد الرَّ

ك ذيلمَ لَ ْس إال َما َكاَن من مَ  هِ َعَىل توثيقِ  اجلميعُ  َقُه ِيف َمالِ ، "ومل يكـن َصـاِحب َحـِديث"كالمه بعبارة  ة بن َقاِسم، فبعد َأْن َوثَّ
َهبِّي الذيوَما َكاَن أيًض   .ُدوقوصفه بالصَّ  ا من الذَّ

 .، وُهو هنا يروي عن َمالك، وُهو من أثبت الناس فيههِ َعَىل توثيقِ  اجلميعَ  ال يضريه َما قاله اإلَماَمان؛ ألنَّ : قلت 
ْرَح : اْنُظْر  اِزّي،  اْجلَ اْلُفَقَهـاء،  َطَبَقـاِت و، )8/374(، الْبـِن ِحبَّـان، الثَِّقـاِت و، )5/279(َوالتَّْعـِديل، الْبـِن َأِيب َحـاتِم الـرَّ

اظ،  َتْذكَِرةَ و، )150ص(للشريازي،  فَّ َهبِيّ  كالمها، )1/640(، اْلَكاِشَف و، )1/260(اْحلُ ِذيَب ، وللذَّ التَّْهـِذيب، الْبـِن  َهتْ
 ).5/159(َحَجر، 

د ْبِن َسَلَمَة، َواْحلَ )97(َباُب َحدِّ اْلَغْسِل،  )80(، )24ص( :ُسنَُن النََّسائِّي ) 4( اِرِث ْبِن ِمْسكٍِني، أسبق ِيف ورودها ، ورواية ُحمَمَّ
مها لعلو روايةِ  ك مبارشة ورودها من رواية ُعْتَبَة ْبِن َعْبد اهللاِ اليحمدي، ولعله قدَّ  .ُعْتَبَة ْبِن َعْبد اهللاِ اليحمدي، عن َمالِ

ْأِس، ) 51(، )92ص: ( سنن ابن َماجه) 5(  ).434(َباُب َما َجاَء ِيف َمْسِح الرَّ
َك مراعاة لتنسيق الكاتب "جه" باقي الكلمة) 6(  .كتبت َعَىل نفس السطر ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلِ
 .هـ675، تويف سنة ا مسنًداا إَمامً َكاَن َشْيًخ ) 7(

َهبِّي،  َتاِريِخ :  يف اْنُظْر َتْرَمجَته َفِدّي، و، )52/271(اِإلْسَالم، للذَّ للتقـي ، التَّْقيِيـد ذيـلِ و، ) 211/ 3(الواِيف بِاْلَوفياِت، للصَّ
 ،)1/3/818(، للمقريـزي، ملَِْعِرَفـة ُدَوِل اُملُلـوك السـلوكِ و، )64ص(األحلاظ، الْبـِن فهـد،  حلظِ و ،)1/158(، الفايس

اِهَرة،  النُُّجومِ و ،  ، وَشذَراِت )8/64(البن تغري بردي، الزَّ َهب، الْبِن الِعَامد اَحلنَْبِيلّ  ).5/432(الذَّ
ْمحَن بن اَحلَسن اجلرجاين، النيسابوري، الشعري، كانت عاملةً هي أم املؤيد، زينب بنت َعبْ ) 8( الُعَلـَامء،  منَ  أدركت َمجاعةً  د الرَّ

 .هـ615توفيت َسنَة 
 وفياِت و، )2/369(، للتقي الفايسه، وذيلِ ، ) 501 ص(الْبِن نقطة،  ،ملعرفة رواة السنن واملسانيد التَّْقيِيدِ : اْنُظْر َتْرَمجَتها ِيف 

ثني املعنيِ و، )2/344(ْبِن خلكان، األعيان، ال َهبِّي،  ،ِيف َطَبَقات اُملَحدِّ  .)4/30(لليافعي،  ،اجلنان مرآةِ و، )59ص(للذَّ



 99

َنا األُ :  ، أخربه َقاَل )2(يبِ تْ ود العُ عُ ْس د بن مَ عَ ْس أَ  يمَ اهِ رِ بْ ا إِ ، أن أبَ )1(ِيسّ ارِ الفَ  :  ، َقـاَل )3(يّ ادِ َد ْغـور البَ ُصـنْ أبو مَ  اذُ تَ ْس َأْخَربَ
َنا  َنا أبو احلَ أَ :  ، َقاَل )5(وِيفّ الصُّ  رِ اهِ بن طَ  )4(َحمُْمودبن  اهللاِ َعبُْد َأْخَربَ َثنَا َحيْ : ، َقاَل )7(يّ رِ عَ ْش األَ  )6(نِ َس ْخَربَ ـرِ كَ زَ  ى بنُ يَ َحدَّ ا يَّ

َثنَا َعبُْد :  َقاَل  ،)8(يّ اجِ ا السَّ يَّ رِ كَ زَ  َثنَا ُس :  ، َقاَل )9(ارِ بَّ اجلَ  َحدَّ َثنَا :  ان، َقاَل يَ فْ َحدَّ ْهِريّ َحدَّ ، َعـن يعِ بِ الرَّ  بنِ  َحمُْمودِ ، َعن الزُّ
َم، َقاَل  اِمِت، َعن النَّبِيِّ الصَّ  ْبنِ  َعن ُعبَاَدةَ  ِة الْكِتَاب َصَالة َال ":  َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ  . "إِالَّ بَِفاِحتَ

ـَالةِ  الُبَخاِريّ :  ةنَ يْ يَ ، َعْن ُسْفَياَن بن عُ ةِ تَّ السِّ  ِب تُ الكُ  َأْصَحاُب َرَواُه  ،َصِحيٌح  َحِديٌث َهَذا  ، َعـن ِيف الصَّ
ِ دِ ملَ ا اهللاَِعْبد َعِيلّ ْبِن  ْبـِن  إِْسـَحاق، وَ )11(فِيه َعْن َأِيب َبْكِر ْبِن َأِيب َشْيَبَة، َوَعْمٍرو النَّاقِـدِ  مٌ لِ ْس ، ومُ )10(، َعْن ُسْفَيانَ يّ ين

                                                
ِديِث َكاَن إَمامً ) 1( َغة، َصاِحب التصانيف اَحلَسنة، وقد َقاَل فِيه ابن نقطة ا فاضًال متفننًا عارًفا باْحلَ ث : ، واللُّ ث ابن اُملَحدِّ اُملَحدِّ

َ َسنَة ابن  ث، ُتُويفِّ  . هـ529اُملَحدِّ
، فليحـذر مـن ِيسّ ارِ يل الَفـَامعِ ْس بن إِ  رِ افِ الغَ  َعْبُد بن يل َامعِ ْس بن إِ  رِ افِ الغَ  َعْبُد وننوه إىل أنه اشرتك مع جده ألبيه يف اسمه، فهو 

 .جعلهام واحًدا
، الْبـِن نقطـة ،ملعرفـة رواة السـنن واملسـانيد والتَّْقيِيـدِ  ،)1/224(ِيف اُملْعَجم الكبـري، للسـمعاين،  التحبريِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف 

َهبِّي،  ، وَتاِريِخ )347ص( ، والـواِيف بِاْلَوفيـاِت، )225/ 12(والنَِّهاَيـة، الْبـِن َكثِـري،  ، والبدايـةِ )30/180(اِإلْسَالم، للذَّ
َفِدّي،  ،  ، وَشذَراِت )225/ 3(األَْعَيان، الْبِن َخلَِّكان،  ، ووفِياِت )19/13(للصَّ َهب، الْبِن الِعَامد اَحلنَْبِيلّ  ).4/93(الذَّ

 .هـ494، تويف سنة إَِىل الُعْتبِّي؛ ألنه من ُولَِد عتبة بن غزوان َب ِس نُ ) 2(
، األنَسـاِب : اْنُظْر َتْرَمجَتـه ِيف    ـْمَعاِينّ َبـاِب و، )4/149(، لِْلسَّ ـِذيِب األَْنَسـاِب، الْبـِن األَثِـِري  اللُّ ، )2/320(اَجلـَزِرّي، ِيف َهتْ

َمْشقّي،  َتْوِضيِح و يِن الدِّ  ).6/160(اُملْشَتبِه، الْبِن َناِرصِ الدِّ
ُصويل املعروف ) 3(  .هـ427، تويف سنة القاهر بن طاهرعبد ُهَو األُ

ـافِِعّية، َطَبَقـاِت و، )394ص(من كَِتاب السياق لَتاِريخ نيسـابور، للصـريفِيني،  املنتخِب : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف    البن اْلُفَقَهـاء الشَّ
ثني،  املعنيِ و، )2/553( الصالح، َهبِّي، كالمها ، )29/265(اِإلْسَالم،  َتاِريِخ و، )129ص(ِيف َطَبَقات اُملَحدِّ الـواِيف وللـذَّ

َفِدّي،  افِِعّية، الْبِن   َطَبَقاِت و، )31/ 19(بِاْلَوفياِت، للصَّ   ).1/211(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ
 .)2/304( اجلنان، مرآة ِيف  اليافعي عند وكذا ،"َحمُْمود" وليس ،"حممد" ،)124ص( َعَساكِر، الْبنِ  املفرتى، كذب تبينيِ  ِيف  نولك )4(
ِديث،  ِيف َطَبَقاِت  ذكرٌ ، َوَلُه همل أقف َعَىل ترمجت) 5( ْبكِي ِعنْد رواية َهَذا اْحلَ ى، لِلسُّ افِِعّية الُكْربَ املفـرتى،  كذب ، وتبينيِ )3/355(الشَّ

 ).2/304( اجلنان، لليافعي، ، ومرآةِ )124ص(الْبِن َعَساكِر، 
 ). ب(من  "اَحلَسن"خطأ، وقد أثبت  "اُحلَسْني "كتبت ) 6(
 .اإلَمام املعروف) 7(
 .الناقد املعروف) 8(
َ َسنَة يّ كِّ املَ  يّ ْرصِ ُهَو َأُبو بكر ابن العالء بن َعْبد اجلبار العطار، البَ ) 9(  .هـ248، ُتُويفِّ

َقه الِعْجِيلّ والنََّسائِّي، وابنُ  َهبِّي، َوَزادَ ثِ األَ  ِحبَّان وابنُ  َوثَّ  . آخر َصاِحب َحِديث:  رسيع القراءة، وِيف موضع:  ري اَجلَزِرّي والذَّ
ُد  اِزّي َعنه بَص ْخ األَ  نُ َس َح : بن َحنَْبل  َوَقاَل فِيه َأْمحَ   .َشْيخ:  آخرح، وِيف موضع الِ ذ، وأجاب َأُبو َحاتِم الرَّ
 .َحَجر ابنُ كذا ال َبْأَس بِِه، و: ِيف موضع آخر  َوَقاَل النََّسائِيُّ 

ُه صالح، وقول النََّسائِيّ : قلت   .ال َبْأَس بِهِ :  ُهَو ثَِقة، وإنَام جاء قول ابن َحَجر فِيه من قول َأِيب َحاتِم َأنَّ
ْرَح و، )2/69(للعجيل،  ،الثَِّقات معرفةَ : اْنُظْر  الْبـِن َعَسـاكِر، املشـتمل،  املُْعَجـمَ و، )6/32(الْبـِن َأِيب َحـاتِم،  ،َوالتَّْعـِديل اْجلَ

ثِِري اَجلَزِرّي،  ،ِيف َهتِْذيب األنساب باَب اللُّ و، )8/418(، الْبِن ِحبَّان، الثَِّقاِت و، )164ص( ِذيَب و، )2/345(الْبِن األَ اْلَكَامل،  َهتْ
ّي،  َهبِّي، ، اْلَكاِشَف و، )16/390(للِمزِّ  ).1/612(للذَّ

ْإلَِماِم َواملَ ) 95(، )1/153: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 10( َهـُر أَباُب ُوُجوِب الِقَراَءِة لِ َفِر، َوَمـا ُجيْ َها، ِيف اَحلَرضِ َوالسَّ َلَواِت ُكلِّ ُموِم ِيف الصَّ
اَفُت،   ).756(فِيَها َوَما ُخيَ

 . ثَِقة) 11(
اظ،: اْنُظْر  فَّ َهبِّي،  َتْذكَِرَة اْحلُ  ).5106(البن حجر، التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )2/445(للذَّ
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ـِح  بـنِ  رِ اهِ ، وأيب الطَّـ)3(ُقَتْيَبـةد فِيـه َعـن اوُ ، وأبـو دَ )2(، َعْن ُسْفَيانَ )1(إِْبَراِهيمَ  ْ ـا  ،)5)(4(الرسَّ ، )6(انَ َعـْن ُسـْفيَ كَِالُمهَ
ِمِذّي فِيه َعن اْبِن َأِيب ُعَمرَ  ْ ا  ،)9(، َوَعِيلّ ْبِن ُحْجرٍ )8() 7(والرتِّ ، َعـن انِ ءَ رْ الُقـ لِ ائِ َض فَ النََّسائِّي ِيف َعْن ُسْفَياَن، وكَِالُمهَ

ِد ْبِن َمنُْصورٍ  ـَالة ه، َعْن ُسْفَياَن، وابـن َماَجـ)10(ُحمَمَّ  ،)1(َوَسـْهِل ْبـِن َأِيب َسـْهلٍ ، )11(َعـن ِهَشـاِم ْبـِن َعـَامرٍ  ِيف الصَّ
ِ ، ثالثتُ )2(ْبِن إِْسَامِعيَل اْألَْيِيلِّ ا إِْسَحاقوَ   . )3(هِ هم َعْن ُسْفَياَن، ب

                                                
ْشُهور) 1(  .ُهَو ابن راهويه، اإلَمام املَ
م) 2( ِة ِيف ُكلِّ َرْكَعٍة، وَ ) 11(، )395ص: ( َصِحيح ُمْسلِ َة، َوَال َأْمَكنَ أَ َباُب ُوُجوِب قَِراَءِة اْلَفاِحتَ ِسِن اْلَفاِحتَ ُه إَِذا َملْ ُحيْ ُمَها َقـَرَأ َمـا نَّ ُه َتَعلُّ

َها،  َ َلُه ِمْن َغْريِ  ).394/ 34(َتَيرسَّ
 .ُهَو ابن سعيد) 3(
 .الرشح خطأ") أ(ِيف ) 4(
ْ ُهَو ) 5( ، األمويّ الُقرَ  ِح َأْمحَد بن عمرو بن َعْبد اهللاِ بن عمرو بن الرسَّ َ َسنَة ِيشّ  . هـ250، ُتُويفِّ

اِزّي، حيث قال مل ينزله أحد عن درجة الثَِّقة إال َأبُ  ـُه ال يؤخـذ بـه هنـا، لالتفـاق َعـَىل َبْأَس بِِه، وقولُ ال : و َحاتِم الرَّ ر، إال َأنَّ ُه ُيَقـدَّ
 .الَج ِيف الرِّ  أيب حاتم دِ دُّ َش تَ  نْ مِ  مَ لِ ، وملَا عُ هتوثيق
ْرَح  :اْنُظرْ  اظ، وَتْذكَِرةَ  ،)2/65( حاتم، َأِيب  الْبنِ  َوالتَّْعِديل، اْجلَ فَّ  ).85(الْبِن َحَجر،  التَّْهِذيب، َوَتَقِريَب  ،)2/504( َهبِّي،للذَّ  اْحلُ

ِة اْلكَِتاب، ) 136(، )144ص:(ُسنَُن َأِيب َداُود) 6(  ).822(َباُب َمْن َتَرَك اْلِقَراَءَة ِيف َصَالتِِه بَِفاِحتَ
 .، وقد ينسب إىل جدهِين َد حييى بن أبى عمر العَ  حممد بنهو ) 7(

اَرُقطْ  َقه الدَّ  ).9/98(نِّي، والسيوطي، وذكره ابُن ِحبَّان يف الثقات، َوثَّ
 .ابن ُعَيْينَة، وهو صدوق ا حدث به عنا موضوعً ورأيت عنده حديثً  ،وكان به غفلةٌ  ،ا صاحلً كان رجًال : وقال أبو حاتم 

 .ال َبْأَس بِهِ : بن القاسم وقال مسلمة 
كانـت :  كن قال أبو حـاتم، ولُعَيْينَة بنَ اوكان الزم  ،صنف املسند :صدوق، وكذا قال العيني، وزاد ابن حجر : وقال ابن حجر 

 .فيه غفلة
 .وأشار أمحد بن حنبل إىل الكتابة عنه

 .وقرنه مسلم بآخرين هناهو ثقة، : قلت 
اَرُقْطنِّي، )8/124(اجلرَح والتعديل، البن أيب حـاتم، : انظر  ّي، ، وهتـذيَب الكـامل، ل)48ص(، وسـؤاالِت الُربقـاين للـدَّ لِمـزِّ

، كالمهـا البـن حجـر، ومغـاين األخيـار، للَعْينِـّي، )6391(، وتقريَب التهذيب، )9/458(، وهتذيَب التهذيب، )26/639(
 ). 1/36(، للسيوطي، الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، و)5/553(

ِمِذّي ) 8( ْ ُه َال َصَالة إِالَّ ) 71(، )71ص( :سنن الرتِّ ِة الكَِتاب، َباُب َما َجاَء َأنَّ  ).247( بَِفاِحتَ
 .الثَِّقة) 9(

َهبِّي،: انظر   ).2/450(تذكرَة احلفاظ، للذَّ
 .وعىل هذا يكون إسناد الرتمذي صحيح، ألن مجيع رواته ثقات

  .َأُبو َعْبد اهللاِ بن ثابت بن خالد اخلزاعي، اجلواز املكي الثقة،) 10(
ِذيَب الكَامل، : اْنُظْر  ّي، َهتْ  ).6325(البن حجر، التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )497/ 26(للِمزِّ

 :خمتلف فيه) 11(
ِديث شيًئا َلْيَس من َحِديثه، َفَقاَل هشام  َأْصَحاِب  عليه بعُض  ر فقرأَ كنت عند هشام بن عامَّ :  املروزي قال َعْبدان  يا َأْصَحاَب : اْحلَ

ِديث ال تفعلوا، فإنَّ  وقد نظر حييـى ْبـن َمِعـني ِيف َحـِديثي كلـه إال ِيف : ِعني وَأُبو عبيد، َقاَل هشام فيها حييى ْبن مَ  كتبي قد نظرَ  اْحلَ
وهـذه حيطـة ِيف غايـة الدقـة، : ب الباجي َعَىل َما قاله هشام، بقولـه عقسويد ضعيف، ف: َحِديث سويد بن َعْبد العزيز، فإنه قال 

ثني ِيف املحافظة َعَىل ُأُصول ال  .ا عن سلفالنبوية خلفً  نَّةسُّ يمتاز هبا منهاج املَُحدِّ
 =.ار، وليس بالكذوب، فذكر عنه َحِديثً كيس كيس، وعنه َقاَل حدثنا هشام بن عامَّ : قال حييى ْبن َمِعني 
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اِزّي يقول   اونرى َأب=   .ر حيتاج أن ينزل ِيف عرشة آالف َحِديثمن فاته هشام بن عامَّ : ُزْرَعة الرَّ

 .ر ِيف إسناده ِيف زَمانهدنيا مثل هشام بن عامَّ َما َكاَن ِيف ال: قال َعْبدان و
 ).9/233(َوَذَكَره ابن ِحبَّان ِيف الثَِّقات، 

ر فيجب للحيتي أن حتلق، وهذه عبارة يقوهلـا مـن إذا حدثت ِيف بلدة فيها مثل َأِيب الوليد هشام بن عامَّ : قال َأْمحَد بن َأِيب احلواري 
ِديث َيُكون ِيف البلد من ُهَو أفضل ِمنْهُ   .ِيف اْحلَ

، وأضاف َصُدوق، وبَام أضافه الِعْجِيلّ أفرده َأُبو َحاتِم بالوصف َقه الِعْجِيلّ اَرُقْطنِيّ  ، وكذاَوثَّ يًبا من ر، وق"كبري املحل": ، وزاد الدَّ
اَرُقْطنِيّ  قَول  ."مقرئ كرب فصار يتلقن، فَحِديثه القديم أصح: َقاَل ابُن َحَجر، َوَزاَد  الدَّ

َهبِّي، وأضاف مكثر، وَلكِنَُّه أضاف أيًضا وكذا وَ  َقه الذَّ  .له َما ينكر، ووصفه أيًضا بمحدث ِدَمْشق: ثَّ
 ."طيَّاش خفيف" ـوصفه َأْمحَد بن َحنَْبل بو
َهبِيّ و سل لنـا :  كَِتاب من ِدَمْشق فيهرد َعَيلّ و: املروذي قال  إنَام َقاَل َأْمحَد َهَذا فيه ألنَّ ": مل َقاَل اإلَمام َأْمحَد َذلَِك، َفَقاَل  فرس لنا الذَّ

د عليهَام السالم بالقرآن خملوق، فسألت أبا َعْبد اهللاِ، َفَقاَل : ر قال هشام بن عامَّ  أبا َعْبد اهللاِ، فإنَّ  أعرفه طياًشـا، : لفظ جربيل وُحمَمَّ
  ."الكرابييس مل يقل َهَذا، وَهَذا قد جتهم

ُه َقاَل ِيف خطبته سل لنا أبا عَ : وَكاَن ِيف كَِتاهبم  َالة، َأنَّ اَحلْمُد هللا الذي جتىل خللقه بخلقـه، فـتكلم فيـه َأُبـو َعْبـد اهللاِ : ْبد اهللاِ عن الصَّ
 .جتىل خللقه بخلقه: اهللا جتىل للجبل، يقول هو : ، وقال غليظٍ  بكالمٍ 
َهبِيّ  وعقب أخبـار  ُت قْ غي إطالق هذه العبارة املُْجَملة، وقد ُسـلقول هشام اْعتَِبار ومساغ ولكن ال ينب:  يف موضٍع آخر بقوله الذَّ

ُه اهللاِ ِيف َتاِرخيي الكبري اِء أتيُت  ويف َطَبَقاِت  ،َأِيب الوليد َرِمحَ  يـتكلمُ  األقرانُ  الُعَلَامءُ  وَما زاَل  ،ِيف اِإلْسَالمِ  فيها بَفَوائِد، َوَلُه َجَاللةٌ  الُقرَّ
مَ  ولهمن ق يؤخُذ  دٍ بحسب اجتهادهم، وكلُّ أح هم ِيف بعضٍ بعُض   .ويرتك إال رسول اهللا َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َهبِيُّ و نَّةَكاَن كبري الشأن، رأًسا ِيف الكَِتاب وال:  أيًضا قال الذَّ  .، وَما أنكر عليه َأْمحَد له فيه مسانح وحممل حسنسُّ
اِزّي و ُه َكاَن يلقن فَام لقن تلقن، وقديًام  قديًام َحِديثه أصح ِمنُْه بآخرة،": قال َأُبو َحاتِم الرَّ  ." َكاَن يقرأ من كَِتابهوَذلَِك َأنَّ

أنـا قـد : فكـان يقـول  ،كان هشام بن عامر يلقن، وكان يلقن كـل يشء مـا كـان مـن حديثـه: وقال عبد اهللا بن حممد الفرهاذاين 
: قـال ،)181: البقـرة ( Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á       ËÊ   É  È: وقال اهللا تعاىل . اأخرجت هذه األحاديث صحاًح 
وذاك أين : وكان يقـول . ا، فليس بيني وبني الدقيق عملإن كان اخلط دقيقً : ويشارط، ويقول  ،وكان يأخذ عىل كل ورقتني درمها

ثـم . يـثأنا أعرف هذه األحاد: إن كنت حتفظ فحدث، وإن كنت ال حتفط، فال تلقن ما يلقن، فاختلط من ذلك، وقال: قلت له 
ا يف يشء، فتفقدت األسانيد التي فيها قليل اضطراب، فجعلت أسأله إن كنت تشتهي أن تعلم، فأدخل إسنادً : قال يل بعد ساعة 

 .عنها، فكان يمر فيها يعرفها
 .ال َبْأَس بِهِ : َوَقاَل النََّسائِّي 

 .ألنه كان يبيع احلديث ؛امرعن حديث هشام بن ع ا أن أمسَك عزمت زمانً : قال حممد بن مسلم بن وارة     
كان هشام بن عامر يأخذ عـىل احلـديث، وال حيـدث مـا مل يأخـذ، : ، ويف روايٍة أخرى َكاَن يأخُذ َعَىل الراوية: ة رَ زَ َج  َوَقاَل صالُح 

عن الربيـع، حدثنا ابن اجلعد، حدثنا أبو جعفر الرازي، : يا أبا عيل، حدثني بحديث لعيل بن اجلعد، فقال : فدخلت عليه، فقال 
 .ما تعرضت، بل قصدتك: تعرضت يب يا أبا عيل؟ فقلت : قال . اا كام علمت جمانً علم جمانً : عن أيب العالية، قال 

 .ولعله يقصد أخذ األجرة عىل التحديث: قلت 
، الِقْرطـاُس  أي –د اَغـكنت شارطت هشام بن عامر أن أقرأ عليه كل ليلة بانتخايب ورقة، فكنت آخـذ الكَ : وقال يف موضع آخر 

ٌب  وهو  العتمة يقعـد وأقـرأ عليـه، ىلَّ يصيل العتمة، فإذا َص  عليه إىل أنْ  أقرأُ  وين وأكتب ُمَقْرَمًطا، فكان إذا جاء الليُل عَ رْ الفِ  - ُمَعرَّ
 ! ةقَّ يا صالح ليس هذه ورقة، هذه ُش : فيقول 

: حرضت جملس هشام بن عامر، فقـال املسـتميل : قول سمعت قسطنطني بن عبد اهللا موىل املعتمد، ي: وقال ابن عدي يف الكامل 
ال تنتفعوا بـه، فجمعـوا لـه : من ذكرت؟ فنعس، فقال املستميل : أخربنا بعض مشاخينا، ثم نعس، ثم قال له : من ذكرت؟ فقال 

 .فكان بعد ذلك يميل عليهم حتى يملوا ،شيئا فأعطوه
 سـبعَ  اهللاَ سـألُت :  بن عامر قال هشامَ  أخربين بعض أهل احلديث ببغداد أنَّ  : وقال احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن أيب نرص احلميدي

وسألته  ،وهي التي ال أدري ما صنع فيها ،سألته أن يغفر يل ولوالدي ،ما أدري ما صنع فيها ا والواحدةُ فقىض يل منها ست   ،حوائج
 =ا عـىل حـديث رسـول اهللا صـىل اهللا عليـهقً دَّ َصـعلني مُ وسألته أن جي ،وسألته أن يعمرين مائة سنة ففعل ،أن يرزقني احلج ففعل
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وسـألته أن  ،دمشـق ففعـل عىل منـربِ  وسألته أن أخطَب  ،ففعل العلمِ  يف طلِب  يغدون إيلَّ  الناَس  وسألته أن جيعَل  ،وسلم ففعل=

 بـبعضِ  وجه املتوكـُل :  قال ؟قد عرفناه فألف دينار حالل من أين لك كل يشءٍ :  فقيل له:  قال ، ففعلدينار حالًال  يرزقني ألَف 
استرت يا :  فقال ،ولده ليكتب عني ملا خرج إلينا ونحن نلبس األزر وال نلبس الرساويالت فجلست فانكشف ذكري فرآه الغالم

أخربه بام ف ،فسأله ،عىل املتوكل ضحك  دخَل فلامَّ  ،ا إن شاء اهللاعينك أبًد  أما إنه ال ترمُد :  فقلت له ،نعم:  قال ؟هرأيتَ :  قلت ،عم
وال  فـأتتني مـن غـري مسـألةٍ  فحملـت إيلَّ  ،امحلوا إليه ألـف دينـار ،تفاءل لك به رجل من أهل العلم حسنٌ  ٌل أْ فَ :  فقال ،قلت له

 .استرشاف نفس
بل مل يفعل، غفد عـاش اثنـني : ، بقوله "وسألته أن يعمرين مائة سنة ففعل": فعقب بشار معروف حمقق هتذيب الكامل عىل قوله 

 .عني سنة فقطوتس
ًقا عىل حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ففعل": وعىل قوله  هـذا فيـه نظـر فلـيس كـل و: ، بقوله "وسألته أن جيعلني ُمَصدَّ
 .ه مصدًقاالعلامء عّد 

 .وهو كذلك: قلت 
ا: َوَقاَل َأُبو داود  ث بأرجح ِمن أربعَامئة َحِديث ال َأْصَل َهلَ  .َحدَّ

ِديث َصُدوق، َوَقاَل : َقاِسم َوَقاَل مسلمة بن ال َم فِيِه، وُهو جائز اْحلَ َن َأَحاِديث فتلقنها: القزاز سليامن بن داود ُتُكلِّ ُه ربَام ُلقِّ  .آفته َأنَّ
ة من اختالطه ِيف آخر عمره خمالٍف  بكالمٍ َأُبو َعِيلّ املقري  وتكلم َ َأيُّوب بن متيم :  ، فقالملَا قاله األَئِمَّ ِيف َسنَة بضع وتسـعني ملَا ُتُويفِّ

مشتهر بالقرآن والضبط، وُهو َعْبد اهللاِ بن ذكوان، واآلخر مشتهر بالعقل والفصـاحة : أحدَمها : وَمائة رجعت اإلَمامة إَِىل رجلني 
ُبو عبيـد  منهم أَ ر، وقد رزق كرب السن، وصحة العقل والرأي فأخذ الناس عنه قديًام والرواية والعلم والدراية، وُهو هشام بن عامَّ 

 ن أطـرَح أَأُبو َعِيلّ َهَذا ُهَو األَْوَزاِعّي َلْيَس بثقة ِيف النقل، وقد كنـت أردت : الَقاِسم بن سالم، فرد ابن َحَجر َعَىل َما قاله، بعبارته 
 .هحالَ  ه وبينُت ه ُثمَّ أوردتُ كالمَ 
 .هو صدوق، لقن يف آخر عمره، فلُيحذر، وغريه أتقن منه: قلت 

 .إسناد النسائي حسن يرتقي للصحيح لغريه، ملتابعة هشام بن عامر، كام تقدم يف األسانيد التي ذكرها البلقينيوعىل هذا يكون 
ْرَح )2/333(الثَِّقات، للعجيل،  ، معرفةَ )140ص(، )وغريه رواية املروذي( علَل أمحد: اْنُظْر  َوالتَّْعـِديل، الْبـِن َأِيب حـاتم،  ، اْجلَ

ْمحَن َأْمحَد بن شعيب بن َعِيلّ النََّسـائِيّ مشايخ  تسميةَ و، )397ص(اجلنيد ليحيى ْبن َمِعني، ابن  ُسَؤاَالِت و، )9/67(  ،َأِيب َعْبد الرَّ
ِديث، الْبِن َأِيب َحاتِم،  علَل ، و)63ص( اَرُقْطنِّي،  ُسَؤاَالِت و، )135، 2/33(اْحلَ م للدَّ  ضـعفاء،ال ِيف  الكامَل و، )281ص(اَحلاكِ

ـد بـن إسـَامعيل الُبَخـاِرّي مـن مشـاخيه،و، )218،424، /3(الْبـِن عـدي،  ــا )218ص( أسـامي مـن روى عـنهم ُحمَمَّ َالُمهَ         ، كِ
وهتـذيَب الكـامل، ، )3/1335(والتجـريح، ألَِيب الوليـد البـاجي،  التعديَل و، )9/325، 2/259(، بغداد الْبِن عدي، َتاِريَخ  

َعَفاء، ، و)30/242(للمزي،  ـاظ،  ، وَتـْذكَِرةَ )2/479(املغني ِيف الضُّ فَّ  ثالثتهـا، )7/87(االعتـدال،  ، وميـزانَ )2/451(اْحلُ
َهبِيّ  ِذيَب )7303(التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )9/440(، امليزان ولسانَ ، للذَّ ، وفـتَح ، ثالثتهـا الْبـِن َحَجـر)9/60(التَّْهِذيب،  ، وَهتْ

 .)402ص(ادي، ، والقاموَس املحيط، للفريوز أب)348ص(املغيث، للسخاوي، 
ْرح َوالتَّْعِديل، وَهتِْذيب التَّْهِذيب، إَِىل احلناط، و كناه ابن ِحبَّان ) 1( أبـا عـثَامن، : ُهَو َأُبو عمرو اخلياط األشرت، وتصحف ِيف اْجلَ

اِزيّ غْ وُهو أيًضا سهل بن زنجلة، وُهو سهل بن أبى الصَّ   .دي، وسهل بن أبى السفدي الرَّ
َقه مسلمة بن القَ  َقه اخللييل َوثَّ ـاظ إَِىل الِعْجـِيلّ  -اِسم، وكذا َوثَّ فَّ مـتقن، حجـة ارحتـل : وأضـاف   -وتصحف ِيف َتـْذكَِرة اْحلُ

َهبِّي، وأضـاف هِ مرتني، َوَلُه تصانيف وال يقدم عليه ِيف الديانة واإلتقان من أقرانِ   ومعرفـةٌ  واسـعةٌ  لـه رحلـةٌ :  ِيف َوْقته، والـذَّ
افِظ اإل، ووصفه ِيف موضع آخجيدةٌ   .َمام الكبرير باْحلَ

َك  َصُدوق، وتبعه ابنُ : َوَقاَل َأُبو َحاتِم   .َحَجر َعَىل َذلِ
 =.ُهَو ثَِقة: قلت 
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َعْبـد نَة واجلَامعـة، والسُّ  أهلِ  ، إَمامِ يّ رِ عَ ْش األَ  نِ َس نا َهَذا الطريق ملَا فِيها من الرواية، َعن أيب اَحل َوَذَكرَ 
ِمِذّي واجلبار َهَذا ُهَو ابن العال ْ  .النََّسائِيّ ء العطار، روى له مسلم والرتِّ

ُه اهللاِ ُ َنا والدي َرِمحَ ّي إجازة، َقاَل :  ، َقاَل وَأْخَربَ ْمحَن املِزِّ افِظ َعْبد الرَّ َنا اْحلَ افِظ حممـد :  َأْخَربَ َنا اْحلَ َأْخَربَ
ِحيم بن َعْبد الَواِحد املقديس، َقاَل ا َنا أ:  بن َعْبد الرَّ ـافِظ أيب )3(بو املظفر السـمعاينَأْخَربَ ِحيم بـن اْحلَ ، َعْبـد الـرَّ

َنا السيد أبو القاسم َعْبد اهللا بن حممد بن احلسني الكـوِيف :  إذًنا، َقاَل  )5)(4(سعد َنـا أبـو َعـِيلّ :  ، َقـاَل )6(َأْخَربَ َأْخَربَ
َثنَا اإلَمام أبو حامد حممد بن:  ، َقاَل )7(الفضل بن حممد الَفاْرَمِذي َنـا أبـو بكـر:  ، َقـاَل الَغَزاِيلّ حممد  َحدَّ  )8(َأْخَربَ

                                                                                                                                          
ْرَح : اْنُظْر =  ِديث، للخلييل،  ، واإلرشادَ )4/198(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب حاتم،  اْجلَ َأْعـَالِم  ِسَريَ و، )2/674(ِيف معرفة علَامء اْحلَ

ــبَ  ــْذكَِرةَ و، )10/692(َالِء، النُّ ــاظ،  َت فَّ ــِذيَب )1/469(، ، واْلَكاِشــَف )2/452(اْحلُ َهبِّي، وَهتْ ــذَّ ــِذيب،  ، ثالثتهــا لل التَّْه
ا الْبِن َحَجر)2657(التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )3/538( َالُمهَ  .، كِ

 . " يروي إِالَّ َعن ثَِقة ِعنْده، فاعلمهألَِيب َداُود، َوَأُبو َداُود َال  ُهَو َشْيٌخ ": َقاَل ابُن الَقطَّان ) 1(
، والطَّاَلَقاِينُّ يروي  ولكن أبا داود مل يروِ : قلت  عن إِْسَحاق ْبِن إِْسَامِعيَل األييل، وإنَام روى عن إِْسَحاق ْبِن إِْسَامِعيَل الطَّاَلَقاِينِّ

 .عن سفيان بن ُعَيْينَة، فربَام التبس األمر َعَىل ابن الَقطَّان
 .فه احلميدي بصاحب ابن ُعَيْينَة، وُهو هنا يروي عن ابن ُعَيْينَةووص

َهبِّي بأحد الثَِّقات  .ووصفه الذَّ
 .وفيه أطلق ابن َحَجر َلْفَظة َصُدوق

 ."ومل أجد من ترمجه": قال اهليثمي و
 َكْيَف يقول اهليثمي َهَذا وإِْسَحاق من رواة التَّْهِذيب؟: قلت 

 .مراتب الثَِّقة أدنىِيف  وهوَحَجر بغري مستند،  ابنِ  ، إال َما كان منِ ه أحٌد ُهَو ثَِقة، مل يتكلم فيو
 .وعىل هذا يكون إسناد ابن ماجه صحيح؛ ألن مجيع رواته ثقات

 ميـزانَ و، )3/466(والوهم واإلهيام، البِن الَقطَّان،  بيانَ و، )6/230(والة األَندلس، للحميدي،  ذكراملقتبس ِيف  جذوةَ : اْنُظْر 
َهبِّي، ا  ).340(البن حجر، التَّْهِذيب،  َتَقِريَب و، )185/ 2(الزوائد، للهيثمي،  َجمَْمعَ و، )261/ 3(العتدال، للذَّ

َماِم، ) 11(، )156ص: ( سنن ابن َماجه) 2(  ).837(َباُب اْلِقَراَءِة َخْلَف اْإلِ
 ."أيب سعدة"وأثبتت بعد ) ب(كلمة السمعاين َغْري موجودة ِيف ) 3(
 .تصحيف "سعدة") ب( ِيف ) 4(
ـ -معاين املعروف بابن السَّ  مسند خراسان،) 5( َكـاَن َكثِـري  -معاين، َصـاِحب األنسـاب اإلَمام املعروف َعْبد الَكِريم  َأُبو سعد السَّ

ثني َصِحيحة، فأمَّ  َن بَِخطِّـِه  فـال يعتمـد ا َما َكاالرواية اعتنى به أبوه، كانت سَامعاته التي بخط والده وخطوط املعروفِني من املَُحدِّ
 .عليه، فإنه َكاَن يلحق اسمه ِيف طباق مل يكن اسمه فِيها إحلاًقا ظاهًرا، ويدعى سَامع أشياء مل يوجد سَامعه منها

ته ِيف  َبَالِء للـذَّ  ِسـَريِ و، )358ص( ملعرفة رواة السـنن واملسـانيد، الْبـِن نقطـة، التَّْقيِيدِ : اْنُظْر َتْرَمجَ ، )22/107(َهبِّي، َأْعـَالِم النـُّ
ـافِظ َتـاِريخ من إليه املحتاج املُْخَتَرصِ و َهبِّي، الـدبيثي، اْحلَ  الـدمياطي، الْبـنِ  َبْغـَداد، َتـاِريخ ذيـل مـن املسـتفادِ و ،)15/248( للـذَّ

َفِدّي،  بِاْلَوفياِت، الواِيف و ،)172ص( افِِعّية، الْبِن   َطَبَقاِت و، )1/118(، )18/199(للصَّ  .، وغريها)2/55(، ُشْهَبةَقاِيض الشَّ
 .يّ ذِ مَ ارْ أبا َعِيلّ الفَ  َب حِ َشْيخ معمر، َص ) 6(

ته ِيف  ْشَتبهِ  َتْوِضيِح و، )2/413(للسمعاين،  ،األنساِب : اْنُظْر َتْرَمجَ َمْشقّي، ، املُ يِن الدِّ  ).2/513(الْبِن َناِرصِ الدِّ
 .ذ قرية من قرى طوساإلَمام الكبري، َشْيخ الصوفِية، املنسوب إَِىل َفاْرمَ ) 7(

تـه ِيف  ـ ،األَنسـاِب : اْنُظْر َتْرَمجَ ـ ،ِيف املُْعَجـم الكبـري التحبـريِ و، )4/334(، اِينّ عَ مْ للسَّ َبـاِب و، )2/11(، اِينّ عَ مْ للسَّ ِيف َهتْـِذيِب  اللُّ
ثِِري اَجلَزِرّي،  َأْعَالِم  ِسَريِ و، )435ص(للصريفيني، ، من كَِتاب السياق لَتاِريخ نيسابور املنتخِب و، )2/405(األَْنَساِب، الْبِن األَ

َهبِّي، النَُّبَالِء،  ْبكِي،  َطَبَقاِت و، )18/565(للذَّ ى، لِلسُّ افِِعّية الُكْربَ    ).5/304(الشَّ
 .خطأ "بن"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 8(
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َثنَا أبو سعيد:  ، َقاَل )1(حممد بن َأْمحَد بن القطان بـن حممـد بـن َعْبـد العزيـز اخلـالل  )3(إسَامعيل بن َأْمحَـد )2(َحدَّ
َثنَا أبو الَعبَّـاس حممـد بـن احلسـن بـن :  ، َقاَل )4(اجلرجاين ثَ :  ، َقـاَل )5(ُقَتْيَبـةَحدَّ  )6(نَا حممـد بـن أيب الليـثَحـدَّ

َثنَا مُ :  ، َقاَل )7(ينالقَ ْس العَ  ، َعـن )1(بهْ د بن وَ يْ ، َعن زَ )10(انرَ هْ ، َعن سليَامن بن مِ )9(، َعن أبيه)8(ليَامنر بن ُس مِ تَ عْ َحدَّ

                                                
ته يف ) 1(  ).383/ 1(َتاِريخ َبْغَداد، : اْنُظْر َتْرَمجَ
 .خطأ "سعد") أ(ِيف ) 2(
 .ساقطة من النسختني، وُهو خطأ "بن َأْمحَد"عبارة ) 3(
ته يف ) 4(  ).4/1622(الطلب ِيف َتاِريخ حلب، الْبِن العديم،  بغيةِ و، )8/359(ِدَمْشق، الْبِن َعَساكِر،  َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَ
افِظ) 5(  .الثَِّقة اْحلَ

ته ِيف  َبَالِء،  ِسَريِ و، )52/317(ِدَمْشق، الْبِن َعَساكِر،  َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَ ـاظ،  ، وَتـْذكَِرةِ )14/292(َأْعـَالِم النـُّ فَّ ، )2/764(اْحلُ
َهبِيّ  ا للذَّ َالُمهَ  .كِ

َواب  "الليث"هي هكذا ِيف النسختني ) 6(  ."الرسي"، َوالصَّ
ّي، وليس كَام َذَكَر ابن ِحبَّان ُحمَمَّ ) 7( ِ د بن املتوكل، املعروف بابن َأِيب الرسَّ ّي ُهَو ُحمَمَّ ِ د بن املتوكل بن أبى الرسى، فأوهم أن أبا الرسَّ

ّي والد املتوكل، وَمها َواِحد ِ  .الرسَّ
ة  َهبِّي، َوَقاَل َمرَّ َقه اْبن َمِعني والذَّ ُه : ُوثِّق، َوَقاَل ابن ِحبَّان : َوثَّ اِزّي، َوَحَكى ابن وضاح َأنَّ َكاَن من احلفاظ، لني َحِديثه َأُبو َحاتِم الرَّ

َكثِري الغلـط، َوَقـاَل : الوهم وَكاَن ال َبْأَس بِِه، َوَقاَل فِيه ابن عدي  َكاَن َكثِريَ : فظ َكثِري الغلط، َوَقاَل مسلمة بن َقاِسم َكاَن َكثِري احل
َهبِّي   .له أوهام َكثِرية عارٌف :  ه َقاَل ابُن َحَجر، َوَزادَ َصُدوق، َوبِِمْثِل َقولِ : فِيه الذَّ

ْرَح و، )397ص(نيد ألَِيب زكريا حييى ْبن َمِعني، ابن اجل ُسَؤاَالِت : اْنُظْر  ، الْبِن الثَِّقاِت و، )8/105(َوالتَّْعِديل الْبِن َأِيب َحاتِم،  اْجلَ
ـاظ،  َتـْذكَِرةَ و، )2/214(، اْلَكاِشـَف و، )168ص(أسَامء من تكلم فِيه وُهـو موثـق،  َو ِذْكر، )9/88(ِحبَّان،  فَّ ، )2/473(اْحلُ

عَ و َهبِّي، )2/367(َفاء، املغني ِيف الضُّ ِذيَب و، أربعتها للذَّ الْبِن َحَجـر،  َوَتَقِريَب التَّْهِذيب،، )7/400(التَّْهِذيب الْبِن َحَجر،  َهتْ
)6263.( 

 . َصُدوق له أوهام يتابع َعَىل َحِديثه: قلت 
وابن ، احلفظِ  نه يسءُ إف ؛فاعرضوه كم املعتمر بيشءٍ إذا حدث: حييى بن َسِعيد الَقطَّان، حيث َقاَل من املعظم َعَىل توثيقه إال ما كان ) 8(

 .وأمجعوا َعَىل توثيقه، وَجَاللته: َصُدوق خيطئ من حفظه، َوَقاَل النََّوِوّي : وابن ِخَراش، حيث َقاَل 
 .اجلامعة به واحتج ،عليه توبع مما البخاري له أخرجه ما أكثر: وقال ابن حجر       

 .هو ثقة: قلت 
أمحـد  ِعَلـَل و، )1/116(، )روايـة ابـن حمـرز(الرجال ليحيى ْبن َمِعني  معرفةَ و، )9/291(الَكبِري، الْبِن سعد،  اِت الطََّبقَ : اْنُظْر 

ْرَح و، )2/286(الثَِّقات، للعجيل،  معرفةَ و، )3/20(، )رواية ابنه عبد اهللا( الثَِّقات، و، )8/403(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  اْجلَ
ِذيَب ، و)223ص(والكفايَة، للخطيب البغدادي، ، )521/ 7(ن، الْبِن ِحبَّا َغاِت، للنََّوِوّي،  َهتْ ِذيَب و، )2/104(األَْسَامِء َواللُّ  َهتْ

ّي،  َهبِّي، اْلَكاِشَف و، )28/250(اْلَكَامل، للِمزِّ ِذيَب و، )2/279(، للذَّ ، )6785(، َوَتَقِريَب التَّْهِذيب، )8/263(التَّْهِذيب،  َهتْ
 .الْبِن َحَجر ، ثالثتها)444ص(الساري،  وهدي

َم بِإِْثَبات اْلقدر فَأْخرُجوُه، َفقبله َبنو َمتِيم؛ لَذلَِك نُ ) 9( ْيِمّى، َتَكلَّ   .إليهم َب ِس ُهَو سليَامن بن َطْرخان التَّ
 .اجلميع َعَىل توثيقه، إال أن ابن َحَجر َذَكَر أن النََّسائِّي وغريه وصفوه بالتدليس

 .ثَِقة، وال يضريه وصفه بالتدليس، ألنه مل يثبته أحد ُهوَ : قلت 
َبَقاِت : اْنُظْر  ، )1/430(الثَِّقـات، للعجـيل،  ، ومعرفةَ )4/21(الكبري، للبخاري،  ، والَتاِريَخ )9/251(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطَّ

، )1/310(هـل الثَِّقـة والسـداد، للكالبـاذي، واإلرشـاد ِيف معرفـة أ ، واهلدايةَ )93ص(البن ِحبَّان،  ،علَامء األمصار ومشاهريَ 
ِذيَب )3/1260(والتجريح، ألَِيب الوليد الباجي،  والتعديَل  ّي،  ، وَهتْ َهبِّي، ، واْلَكاِشَف )12/5(اْلَكَامل، للِمزِّ ، )1/461(، للـذَّ
 . الْبِن َحَجر، كالمها )117ص(أهل التقديس بمراتب املوصوفِني بالتدليس،  ، وتعريَف )2575(التَّْهِذيب،  َوَتَقِريَب 

 =.األعمش هو )10(
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، َقاَل  َم َوُهَو :  َعن َعْبد اهللاِ ْبَن َمْسُعودٍ َثنَا َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ـادُِق املَْْصـُدوُق، يَعنـي بـَذلَِك َحدَّ الصَّ
َمُع ِيف َبْطنِ ": َحِديث ِه َأْرَبِعَني َلْيَلًة، ُثمَّ َيُكون َعَلَقًة ِمْثَل َذلَِك  ب/11 إِنَّ َخْلَق َأَحِدُكْم ُجيْ  . "ُأمِّ

األعمش، َعـن زيـد  سليَامن بن مهران ، َعن اإلَمامِ ةِ تَّ السِّ  ِب تُ الكُ  َأْصَحاُب َرَواُه  َصِحيٌح  َحِديٌث َهَذا 
ـ ِب ُتـالكُ  من رواياٍت  يشءٍ ِيف  ود، وليسعُ ْس مَ  بنِ  اهللاِ َعْبدِ بن وهب، َعن ا روايـة َذلِـَك َعـن معتمـر بـن  ةِ تَّ السِّ

، )3(، وُمْسـلِم)2(الُبَخـاِريّ َأْخَرَجـُه ، رِ َد الَقـِيف  عظـيمٌ  سليَامن التيمي، َعـن أبيـه، َعـن األعمـش، وُهـَو أصـٌل 
ِمِذيّ  ْ نَةِيف  ، وابُن َماَجه)5(الَقَدرِ ِيف  وَأُبو َداود، )4(والرتِّ  . )2(النََّسائِّي ِيف التَّْفِسري، و)1(السُّ

                                                                                                                                          
مل يصب من : ، فرد عليه ابن َحَجر بقوله َكثِريٌ  َحِديث زيد فِيه خلٌل : َقاَل الذي  من كبار التابعني، اجلميع َعَىل توثيقه إال الَفَسِويّ ) 1(= 

 .وهو كام قال ابن حجر: ، قلت َقاَل ِيف َحِديثه خلل
َبَقاِت : اْنُظْر  للعجـيل،  ،الثَِّقـات معرفـةَ و، )2/410(، )روايـة ابنـه عبـد اهللا(أمحـد  ِعَلـَل و، )8/223(الْبِن سعد،  ،بِريالكَ  الطَّ

ْرَح و، )1/379( ، )2/769(َوالَتـاِريخ، لَِيْعُقـوب بـِن ُسـْفَيان الَفَسـِوّي،  ْعِرَفـةَ املَ و، )3/574(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  اْجلَ
ِذيَب و، )4/250(ِحبَّان، ، الْبِن الثَِّقاِت و ّي،  َهتْ اظ،  َتْذكَِرةَ و، )1/419(، اْلَكاِشَف و، )10/111(اْلَكَامل، للِمزِّ فَّ ، )1/67(اْحلُ

َهبِيّ كالمها   ).2159(، الْبِن َحَجر، ، َوَتَقِريَب التَّْهِذيبللذَّ
 .ْبد املَلِِك، َعْن ُشْعَبَة، َعِن األَْعَمِش، بِهِ ، َعْن ِهَشاِم ْبِن عَ )6594(َباب، ) 1(، )3/1343: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 2(
م َصِحيُح ) 3( ِه َوكَِتابِة ِرْزقِِه َوَأَجلِـِه َوَعَملِـِه َوَشـَقاَوتِِه َوَسـَعاَدتِهِ ) 1(، )1060ص: ( ُمْسلِ / 1(، َباُب َكْيِفيَِّة َخْلِق اْآلَدِميِّ ِيف َبْطِن ُأمِّ

ْمَداِينّ ، ِمْن َطِريِق َعْبد اهللاِ ْبِن نُ )2643 ْفظ َلُه  -َمْريٍ اْهلَ يِر، َوَوكِيٍع، َعِن األَْعَمِش، بِهِ  –َواللَّ ِ د بِن َخاِزم، َأِيب ُمَعاِوَيَة الرضَّ  .َوُحمَمَّ
ِمِذّي  سننُ ) 4( ْ ، َعـنْ )2137(َباُب َما َجاَء َأنَّ األَْعَامَل بِاَخلَواتِيِم، ) 4(، )482ص( :الرتِّ يِّ ِ ـيِر،  ، َعْن َهنَّاد بن الرسَّ ِ َأِيب ُمَعاِوَيـَة الرضَّ

  .َعِن األَْعَمِش، بِهِ 
 .وإسناد الرتمذي صحيح ألن مجيع رواته ثقات    
د ْبِن َكثِـري الَعْبـدي، )4708(َباٌب ِيف اْلَقَدِر، ) 17(، )706( :ُسنَُن َأِيب َداُود) 5( ، عن ُشْعَبَة، وعن ُحمَمَّ ، عن َحْفِص ْبِن ُعَمَر النََّمِريُّ

ا َعِن األَْعَمِش، بِهِ عن ُس  َالُمهَ ، كِ  .ْفَياَن الثَّْوِريِّ
َم فِيه أفصلو د بن َكثِري الذي ُتُكلِّ  :الَقْول ِيف ُحمَمَّ

َهبِّي، َوَزاَد  َقه َأْمحَد بن َحنَْبل، والذَّ وَكاَن َصاِحب َحِديث ومعرفة، سمع بالبرصة وبالكوفة، وطال عمره، وَحِديثـه خمـرج ِيف ": َوثَّ
 .وكذا وثقه ابن َحَجر، رصاحة، "لهاالصحاح ك

 ).9/77(َوَذَكَره ابن ِحبَّان ِيف الثَِّقات، ، وصحح َحِديثه يعقوُب الَفَسِويّ 
 .وأطلق فيه َأُبو َحاتِم وصف َصُدوق

 ناقـدٍ َىل عَ  ولعله قد حدث تصحيف، وُهو سلمة بن الَقاِسم الناقد املعروف، فلم أقف -سليَامن بن الَقاِسم ل نقل ابُن حجر قوًال و
 .ال َبْأَس بِهِ :  -َهبَذا االسم

َفُه ابن قانع  .َوَضعَّ
، فعقب ابـن اجلنيـد، "َكاَن ِيف َحِديثه ألفاظ": مل يكن بالثَِّقة، َوَقاَل ِيف موضع آخر : ال تكتبوا عنه، َوَزاَد : َوَقاَل عنه حييى ْبن َمِعني 

تصـحفت عنـد ابـن  "يسـتأهل"يستأهل أن يكتب عنه، ولعل كلمـة  مل يكن: ، وأجاب مرة حني سئل عنه "كأنه ضعفه": بقوله 
ِذيبه إَِىل     ."لسائل": َحَجر ِيف َهتْ

ّي َهَذا أفرده الُبَخاِرّي بـاالخراج عنـه، والغالـب عليـه : اْبن َمِعني، بقوله  َعَىل كالمِ  يّ اجِ البَ  َب قَّ فعَ  د بن َكثِري الَعْبدي الَبْرصِ وُحمَمَّ
ْدق  .الصِّ
َهبِيُّ  دَّ وكذا رَ  ُ بِِه، َوالَ َرْيَب أن أبـا الوليـد : ُقْلُت : َمِعني، َفَقاَل  َعَىل اْبنِ  الذَّ َّن َطَفَر الَقنَْطَرَة، َوَما َعلِْمنَا َلُه َشْيئًا ُمنَْكرًا ُيَلنيَّ ُجُل ِمم الرَّ

 =.أحفظ ِمنُْه وأرفع
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َفه": وكذا دافع عنه ابن َحَجر قائًال =  ."مل ُيِصْب من َضعَّ

 .وعىل هذا يكون إسناد أيب داود صحيح؛ ألن مجيع رواته ثقات .تابعه الثَِّقات ِيف َهَذا اإلسنادوُهَو ثَِقة، : قلت 
ـْرَح )463، 357ص(ابن اجلنيد ليحيـى ْبـن َمِعـني،  ُسَؤاَالِت : اْنُظْر   ، والتعـديَل )70/ 8(َوالتَّْعـِديل، الْبـِن َأِيب َحـاتِم،  ، واْجلَ

ّي،  ، وَهتْـِذيَب )169/ 2(َوالَتاِريخ، لَِيْعُقـوب بـِن ُسـْفَيان الَفَسـِوّي،  ، واملَْعِرَفةَ )2/692(، يّ اجِ والتجريح، للبَ  اْلَكـَامل، للِمـزِّ
ِذيَب )10/383(للذهبي، َأْعَالِم النَُّبَالِء،  ، وِسَريَ )26/335( ْبـِن كالمهـا الالتَّْهـِذيب،  ، َوَتَقِريـَب )7/393(التَّْهـِذيب،  ، وَهتْ

 ).6252(َحَجر، 
د ْبِن ُعَبْيٍد، َعِن )76(َباٌب ِيف اْلَقَدِر، ) 10(، )28ص: ( سنن ابن َماجه) 1( د ْبِن ُفَضْيٍل، َوَأِيب ُمَعاِوَيَة، َوُحمَمَّ ، ِمْن َطِريِق َوكِيع، َوُحمَمَّ

 .اْألَْعَمِش، بِهِ 
َم   :الَقْول فيهَام  أوضحاثنني، من هؤالء األربعة، يف َوُتُكلِّ
د ْبُن ُفَضْيلٍ ُحمَ : األول   :مَّ

َقه حييى ْبن َمِعني، وَعِيلّ بن املَِدينِّي، َوَزاَد َصُدوقً : ه ابن سعد، وأضاف قَ ثَّ وَ      ِديث متشيًعا، وبعضهم ال حيتج به، وكذا َوثَّ : ا َكثِري اْحلَ
، َوَزاَد  ِديث، والِعْجِيلّ َهبِّي، َوَزاَدا َكاَن يتشيع، وَما أقل سقطه، ويعقوب الَفَسوِ : ثبًتا ِيف اْحلَ شيعي، َوَزاَد أيًضا ِيف موضع : ّي، والذَّ

 .وَكاَن من علَامء َهَذا الشأن: آخر 
ع: َوَذَكَره ابن ِحبَّان ِيف كَِتابه الثَِّقات، وقال  َشيُّ  .َكاَن يغلو ِيف التَّ

اَرُقْطنِيُّ  ُه كَ : حني ُسئَِل عنه  وأجاب الدَّ ِديث، إال َأنَّ اَن منحرًفا عن عثَامن، ريض اهللا عن عثَامن، بلغني أن أباه رضبـه َكاَن ثبًتا ِيف اْحلَ
 .َهَذا من أبيه ِينّ امَّ من أول الليل إَِىل آخره ليرتحم َعَىل عثَامن فلم يفعل، وقد سمع حييى احلِ 

د بن فضيل وأنا عنده َقاَل له ر: َذلَِك عن نفسه، فعن ابن حمرز قال  َنَفىولكن ابن الفضيل  إن مـروان الفـزارى : جل سمعت ُحمَمَّ
ال واهللا، َما علم اهللا َهَذا منى قط، وَما ذكرت عثَامن قـط إال : يزعم أن أباك أرادك ليلة أن تستغفر لعثَامن، فلم تفعل فسمعته يقول 

 .بخري
 .أنشد اهللا رجًال جيالس ابن فضيل، وعمرو بن ثابت، أن جيالسنا: وَكاَن َأُبو األحوص يقول 

َهبِّي قائًال : ْمحَد بن َحنَْبل، وأسبق َذلَِك بقوله وحسن َحِديثه أَ  ـُه أطلـق فيـه قبـل  َكاَن متوالًيا فقط،: َكاَن يتشيع، فعقب الذَّ مع َأنَّ
 .شيعي: َذلَِك 

َهبِيُّ  قوله قال، وبمثل "َصُدوق من أهل العلم": َوَقاَل َأُبو ُزْرَعة  ، رمـى عـارف: آخـر، وكـذا ابـن َحَجـر، َوَزاَد  ِيف موضـعٍ  الـذَّ
ع، وكذا اْلَعْيني، بمثل عبارته متَاًما َشيُّ  .بالتَّ

 .َكثِري اخلطأ: َشْيخ، َوَقاَل ِيف موضع آخر : َوَقاَل َأُبو َحاتِم فيه 
ِديث عنه ابنُ  َنَفىوَ   .املبارك رىض َأْصَحاب اْحلَ

ًقا: َوَقاَل َأُبو داود  ا، ُمَتَحرِّ  .َكاَن ِشْيِعي 
َهبِّي َعَىل كال ْيِخْنيِ َرِيضَ اهللاُ: مه، بقوله فعقب الذَّ ٌم لِلشَّ ا َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، وُهو ُمَعظِّ ُقُه َعَىل َمْن َحاَرَب َأْو َناَزَع األَْمَر َعَلي  رُّ  .َعنُْهَام  َحتَ

 .َلْيَس به بأس:  َوَقاَل النََّسائِيُّ 
َم فِيِه، َفَقاَل  َ ابُن َحَجر دافَِع َمْن َتَكلَّ حدثنا َأُبـو هاشـم، : توقف فيه من توقف لتشيعه، وقد َقاَل َأْمحَد بن َعِيلّ األبَّار  إنَام ": وقد َبنيَّ

نَّةِ ورأيت عليه آثار أهل ال: عليه، قال  مُ حَّ َرتَ من ال يَ  اهللاُ مَ حِ عثَامن وال رَ  اهللاُ رحمَ : بن فضيل يقول اسمعت  ـُه اهللاِ،  سُّ واجلَامعة َرِمحَ
 ."احتج به اجلَامعة

 .، وهذا احلديث ال خيدم بدعتهة يتشيعهو ثق: قلت 
َبَقاِت : اْنُظْر  الرجال عن حييـى ْبـن  ، ومعرفةَ )157ص(، )رواية الدارمي(اْبن َمِعني  ، وَتاِريَخ )8/511(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطَّ
، )2/250(َقـات، للعجـيل، الثِّ  ، ومعرفـةَ )3/485(، )روايـة ابنـه عبـد اهللا(أمحـد  ِعَلَل و، )1/146(، )رواية ابن حمرز(َمِعني 

ْرَح   ،يّ مِ لَ السُّ  ، وُسَؤاَالِت )112/ 3(َوالَتاِريخ، لَِيْعُقوب بِن ُسْفَيان الَفَسِوّي،  ، واملَْْعِرَفةَ )57/ 8(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  واْجلَ
اَرُقْطنِّي،  ، )167ص(أسَامء من تكلم فيـه وُهـو موثـق،  ذكرَ ، وَ )291ص(أسَامء الثَِّقات، الْبِن شاهني،  ، وَتاِريَخ )111ص(للدَّ

اظ،  َتْذكَِرةَ ، و) 173 /9(وِسَري َأْعَالِم النَُّبَالِء،  فَّ َهبِيّ ثالثتها  ،)2/211(، ، واْلَكاِشَف )1/315(اْحلُ ِذيَب  ،، للذَّ التَّْهـِذيب،  وَهتْ
هـا، الْبـِن َحَجـر، ومغـاين األخيـار، للَعْينِـّي، ، ثالثت)441ص(السـاري،  ، وهـديَ )6227(التَّْهـِذيب،  ، َوَتَقِريَب )7/380(
)5/550.(= 
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ه َحِديثـروينـا  )2(؛ ليجتمع فِـيمنالَغَزاِيلّ وآثرنا إخراج هذه الرواية ملَا فِيها من رواية اإلَمام أيب حامد 
افِِعّي  )3(ها َعـَىل  رأس املَائة الثانية، واألشعري املبعوثَعَىل  م األئمة، املبعوث، إَماَرِيضَ اهللاُ َعنْهُ هنا إَمامنا الشَّ

ُه  قول، والَصِحيحَعَىل  رأس املَائة الثالثة ْيـج بـن الَعبَّـاسأبو َأنَّ األشـعري َمـات بعـد العرشـين  ألنَّ ؛ )5)(4(ُرسَ
ْيج وثالثَامئة، وابن  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ ، وشيخنا )6(املَائة اخلامسة رأسَعَىل  املبعوث الَغَزاِيلّ َسنَة ست وثالثَامئة، و ُرسَ

 )8(كَام تقدم َسنَة مخسَيف احلال، وقد تو له شاهُد  املنام، وشهَد ِيف  ، كَام تقدم)7(رأس املَائة الثامنةَعَىل  ُهَو املبعوث
َم، اهللاِ رسولِ  قولِ ِيف  واوثَامن وَمائة، وقد َقالُ   إِنَّ اهللاَ":  َرِيضَ اهللاُ َعنْـهُ ة رَ ْيـرَ أيب هُ  يِث ِيف َحدِ  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

تِي ا دِينََهاَعَىل  َيْبَعُث ِألُمَّ ُد َهلَ العزيز، َمات َسنَة َعْبد ر بن مَ عُ :  األوىل املَائةِ ِيف  ، إن)9("َرْأِس ُكلِّ َماَئِة َسنَة َمْن ُجيَدِّ

                                                                                                                                          
د بن عبيد: الثاين =  :ُحمَمَّ

َقه : ال جيرتئ َعَىل قراءة كَِتابه حتى نعينه عليه َأْو نحو َهَذا من الكالم، َقاَل حييى : قال حييى ْبن َمِعني  وَما ذكره أحد إال بخري، وَوثَّ
 .ِيف موضع آخر

ٌد : ة إال َأْمحَد، حيث قال مل ينزله عن الثِّقَ  وَكـاَن خيطـئ وال :  أثبت منه، َوَقاَل ِيف موضع آخـر َىل عْ يَ :  ا، َوَقاَل رجًال َصُدوقً  َكاَن ُحمَمَّ
نَّةَ ال رُ هِ ظْ يرجع عن خطأه، وَكاَن يُ  َقهأمحد بن حنبل ، وَكاَن سُّ  . يف موضٍع آخر قد َوثَّ

 .َبْأَس بِهِ  ُهَو َصُدوق ال: وكذا َأُبو َحاتِم، حيث قال 
 .وعىل هذا يكون إسناد ابن ماجه صحيح؛ ألن مجيع رواته ثقات .هو ثقة: قلت 

ْرَح )1/129(، )رواية ابنه عبد اهللا(أمحد  ِعَلَل و ،)487/ 3(، )رواية الدوري( اْبن َمِعني َتاِريَخ : اْنُظْر      َوالتَّْعِديل، الْبـِن َأِيب  ، واْجلَ
 ).725/ 2(التجريح، للباجي، و ، والتعديَل )8/10(َحاتِم، 

  ).11182(، )١٠٥: هود (، ¯  ®  ¬: َتَعاَىل   قوله، )130 /10: ( السنن الكربى للنسائي) 1(
   .وإسناد النسائي صحيح؛ ألن مجيع رواته ثقات

 ). ب(من  "فِيمن"خطأ، وقد أثبت  "فمن"كتبت ) 2(
 ).ب(من  "ها"كلمة ) 3(
َ َسنَة ُهَو َأْمحَد بن عمر بن ُرسَ ) 4( افِِعّي ِيف َوْقته، ُتُويفِّ  .هـ306ْيج، إَمام َأْصَحاب الشَّ

ته ِيف  ، )8/13(، واملنـتظم ِيف َتـاِريخ امللـوك واألمـم، الْبـِن اَجلـْوِزّي، )4/287(َتاِريخ َبْغَداد، للخطيب الَبْغَدادي، : اْنُظْر َتْرَمجَ
ْبكِي،  ى، لِلسُّ افِِعّية الُكْربَ َهبِّي، )3/21(وَطَبَقات الشَّ  ).201/ 14(، وِسَري َأْعَالِم النَُّبَالِء، للذَّ

ِديث ِيف مستدركه، ) 5( م النيسابوري، حيث أثبت َهَذا األمر بعد أن أخرج اْحلَ  ).4/568/8593(يوافق ِيف َهَذا اَحلاكِ
 ).2/18(َغاِت، للنََّوِوّي، َهتِْذيب األَْسَامِء َواللُّ و، )53ص(تبيني كذب املفرتي، الْبِن َعَساكِر، : اْنُظْر ) 6(
ين الِعَراقِّي ِيف َتْرَمجَةٍ ) 7( ـُه املبعـوث َعـَىل رأس املَائـة الثامنـة، وأيـد َذلِـَك  وقد َذَكَر زين الدِّ ين اإلسـنوي، َأنَّ ْيِخ َمجال الدِّ مجعها لِلشَّ

 . الّسُيوطِّي، ونظم َذلَِك شعًرا
ِة اإلَمام: اْنُظْر    .)95ص(للّسُيوطِّي،  ،النََّوِويّ  املنهاج السوي ِيف َتْرَمجَ

 .خطأ "مخسني") ب(ِيف ) 8(
الِحم كَِتاب) 31(، )639ص(:  ُسنَُن َأِيب َداُودِ  )9( ْمحَن :  أبو داود َوَقاَل ، )4291(َما ُيْذَكُر ِىف َقْرِن املِْاَئِة،  باب) 1(، املَ َرَواُه َعْبد الرَّ

، َملْ ا ْسَكنَْدَراِينُّ ْيٍح اْإلِ اِحيَل،  ْبُن ُرشَ ْز بِِه َرشَ ِديث َعـن : ، َوَقاَل )6/323/6527(:  للطرباين املُْعَجم األوسطوَجيُ َال ُيْرَوى َهَذا اْحلَ
َد بِِه اْبُن َوْهـٍب، اهللاِ َرُسوِل  ْسنَاِد، َتَفرَّ َذا اْإلِ َم إِالَّ ِهبَ ن معرفـة السـنو، )4/567/8592(:  احلـاكم مسـتدركوَصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
، َعن  ِق اْبِن َوْهٍب، َعن َسِعيد ْبنِ ، مجيعهم ِمْن َطِري)1/208/422(:  لبيهقيل واآلثار اِحيَل ْبِن َيِزيَد املَُْعافِِريِّ َأِيب َأيُّوب، َعن َرشَ

 = .َأِيب َعْلَقَمةَ 
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افِِعّي، َمات :  إحدى وَمائة، وِيف املَائة الثانية :  ةالسابق، وِيف الرابعَالف اخلِ :  َسنَة أربع وَمائتني، وِيف الثالثةالشَّ
ْيخ: ، وقيل )1(سهل بن أيب سهل الصعلوكي :  ، والسادسـةالَغـَزاِيلّ :  أبو حامد اإلسفرائيني، وِيف اخلامسة الشَّ

ين الرازي افِِعّي، واخلِ : ، وقيل )2(اإلَمام فخر الدِّ ْيج األشعري وابنَالف ِيف من اخلِ  َقِريبفِيهَام َالف الرَّ ، فإن ُرسَ
ين َمات َسنَة ستة وستَامئة، و افِِعّي فخر الدِّ ، )3(َمـات بعـد العرشـين وسـتَامئة، والسـابعة ابـن دقيـق العيـدالرَّ

 .الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ :  والثامنة
 

                                                                                                                                          
َب عىل قول أيب داود بقوله األَْلَباِينُّ  اإلسناد الشيخوصحَح = رواه عبد الرمحن بن ": أيب داود عقبه  قوُل  احلديَث  علُل و ال يُ : ، وعقَّ

و قد وصله وأسنده، فهي ، "التقريب"وذلك ألن سعيد بن أيب أيوب ثقة ثبت كام يف ؛"مل جيز به رشاحيل رشيح اإلسكندراين
  .زيادة من ثقة جيب قبوهلا

 .احلديث إسناده صحيح فجميع رجاله ثقات: قلت 
ته ِيف ) 1( ِذي: اْنُظْر َتْرَمجَ َغاِت، للنََّوِوّي،  ِب َهتْ ـَفِدّي، و، )1/238(األَْسَامِء َواللُّ والنَِّهاَيـة،  البدايـةِ و، )16/9(الواِيف بِاْلَوفيـاِت، للصَّ

افِِعّية، الْبِن  قاىض َشْهَبة،  َطَبَقاِت و، )11/370(الْبِن َكثِري،  األعيان وأنباء أبناء الزَمان، الْبِن خلكان،  وفِياِت و، )1/181(الشَّ
  ).2/151(، والسلسلِة الصحيحة، لأللباين، )2/435(

 .اإلَمام املعروف) 2(
 .اإلَمام املعروف) 3(
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لِيِل، )1(َرِيضَ اهللاُ َعنُْه َعِن اْألَْصَحاب هِ انفراداتِ  رُ كْ ذِ    َتْرتِيِب َأْبَواِب اْلِفْقهَوَتْرِجيَحاتِِه َعَىل  لِلدَّ

:  تصـانيفه، مثـلِيف  ا كتبنـاه َعنـه، َأْو َكـانَ شيًئا يسًريا ممَّ  هامن ال ساحل له، ولكن نذكرُ  وَذلَِك بحرٌ 
ال حيـيط  اآلفاق، فَذلَِك ِيف  ا َما تضمنته فتاواه التي طارتمَّ أوتَصِحيح املنهاج، والتدريب، واملحضة،  َفَوائِدال

 .به األوراق

ال يكره، وأنه ينتقض الوضوء بأكـل حلـم اجلـزور، وأن مـن  َس َشمَّ امل أنَّ اْخَتاَر  ،الطهارة إَِىل البيوع
ـافِِعّي  نَّهُ إ:  َوَقاَل ة يتم مسح مقيم، َواِحداحلرض رجًال ِيف  مسح ، وأن َرِيضَ اهللاُ َعنْـهُ مقتىض إطـالق نـص الشَّ

  .َواِحد ه جيمع بني خطبتي اجلمعة وصالهتا بتيممٍ نَّ أو، اخلف َعَىل  ال يمسح أ/12املحرم 

األوىل، وأن الدم اخلـارج بعـد العلقـة واملضـغة التـي ال  ِيف َوْقت جتمع بني الصالتني )2(وأن املتحرية
  .ال يمنع االقتداء ببعضهم البعض الُعَلَامءن اختالف أنفاًسا، وَلْيَس  تنقيض العدة هبَام 

يوم اجلمعـة كـَام نـص ِمنُْه  يستثنى البيت أفضُل ِيف  النفَل  هم أنَّ إطالقَ  نَّ إو:  دتماملع صِّ النَّ  َوَقاَل َعَىل 
 هُ نَّ إوَ ، كالوضوء، مِ مُّ يَ والتَّ  لِ ْس ركعتني بعد الغُ  َصَالة نه يستحبُّ إة، والسن مجيعِ ِيف  رِ تْ الوِ ِيف  يقنت هُ نَّ إ، وَ )3(عليه

 .جيوز اجلمع بعذر املرض

 . حتقيق نفاء َوْقت األوىل، فال جيوز مع الشك، ِيف نفائه، َكتَبْنَاَها َعنهتقديًام  اجلمعِ  لصحةِ  رتطُ يش هُ نَّ إوَ 

، ه َصـِحيحةً ُدُبـره، كانـت صـالتُ  )4(َبـادٍ أو هُ لُ بُ سنني، وقُ  سبعَ  ز مل يستكمْل يّ ُممَ  َغْريُ   صبيٌّ ّىل لو َص  هُ نَّ إوَ 
  .املحال املجمع عليهاِيف  اِإلْسَالمِ  انِ من أركَ  ن الزكاة إنَام تكونإوكَذلَِك طوافه، و

                                                
افِِعّي؛ ألنه كَام تقدم أن الُبْلِقينِّي شافعي اَملْذَهب، وستتكرر هذه اللفظة َكثِريً ) 1(  .ا الحًقا فلتعرفمن اَملْذَهب الشَّ
َها ِيف َأمْ ) 2( ِ َك لَِتَحريُّ َيْت بَِذلِ ْت اْلَفِقيَه ِيف َأْمِرَها، َوِهَي اْملُْسَتَحاَضُة َغْري اْملَُميِّ ُسمِّ َ ِة َأْيًضا؛ ألهنَا َحريَّ َ ى بِاْملَُحريِّ َزِة النَّاِسَيُة ِرَها، َوُتَسمَّ

 . الِْلَعاَدِة قدًرا وَوْقتً 
َ : َوَقاَل ابُن َتْيِمَية  ز بَِأهنَّ ا َعاَدة، َوَال َتَتَميَّ ضِهي التي َلْيَست َهلَ  . ا َتَتَحيَّ

، وأسـنى املطالـب ِيف )39، 38(، والقواعد النُّورانية اْلِفْقهية، الْبِن تيميـة، )1/440(الوسيط ِيف اَملْذَهب، للغزايل، : اْنُظْر 
ْيِخ زكريا األنصاري،  ح روض الطالب، لِلشَّ  .)1/308(َرشْ

 ). ب(وأثبتت ِيف ) أ(اشية أحلقت ِيف ح "يستثنى ِمنُْه يوم اجلمعة كَام نص عليه"عبارة ) 3(
 ."أو"، وال يوجد "بادًيا") ب(ِيف ) 4(
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ان هُ نَّ إوَ  ْربَ استسالف النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه  ِديثجيوز تعجيل زكاة عامني؛ َحل  هُ نَّ إوَ ،)2)(1(البقرِيف  جيزئ اْجلُ
َم من   . )3(زكاة عامني الَعبَّاسَوَسلَّ

                                                
منـه مـع  أخـذ اجلربان َيُكون ِيف اإلبل، وُهو من وجبت عليه جذعة َأْو حقة َأْو بنت لبون وليس عنده إال َما ُهَو أسفل ِمنُْه بَسـنَةٍ ) 1(

ِمنُْه بَسنَة أخـذ منـه، ودفـع  عىلْو حقة وليس عنده إال َما ُهَو أشاتني َأْو عرشين درَمها، وإن وجب عليه بنت خماض َأْو بنت لبون أَ 
 . ا، والُبْلِقينِّي أجازه ِيف البقرإليه املصدق شاتني وعرشين درمهً 

ب، للنََّوِوّي، : اْنُظْر  ح املَُهذَّ  ).5/403(املَْجُموع َرشْ
، )أ(يف  أحلقت ِيف اَحلاِشـَيةِ  "املَْجَمع عليها، وأنه جيزئ اجلربان ِيف البقر ُكون من أرَكاَن اِإلْسَالم ِيف املحالتن الزكاة إنَام إو"عبارة ) 2(

 ). ب(وأثبتت ِيف 
َكاةِ  كَِتاب) 5(، )170ص(احلديث رواه الرتمذي يف سننه، ) 3( مَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ َصـىلَّ  اهللاِ َرُسولِ  َعنْ  الزَّ  ِيف  َجـاءَ  َمـا َبـاب) 37(، َوَسـلَّ

َكاةِ  َتْعِجيلِ  مَ  َعَلْيهِ  اهللاُ َصىلَّ  النَّبِيَّ  َأنَّ ، َعِيلٍّ  َعنْ  ،اْلَعَدِويِّ  ُحْجرٍ من طريق ، )579(، الزَّ ا" : لُِعَمرَ  َقاَل  َوَسلَّ  اْلَعبَّـاسِ  َزَكاةَ  َأَخْذَنا َقْد  إِنَّ
لِ  َعامَ   ."لِْلَعامِ  اْألَوَّ

َكاةِ  َتْعِجيلِ  َحِديَث  َأْعِرُف  َال  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  اْلَباب َوِيف : وقال الرتمذي  ائِيَل  َحِديِث  ِمنْ  الزَّ اِج  َعنِ  ،إِْرسَ جَّ  َهَذا ِمنْ  إِالَّ  ِدينَارٍ  ْبنِ  اْحلَ
ا ْبنِ  إِْسَمِعيَل  َوَحِديُث  ،اْلَوْجهِ  اِج  َعنِ  ،َزَكِريَّ جَّ ائِيَل  َحِديِث  ِمنْ  َأَصحُّ  ِعنِْدي اْحلَ اِج  َعنِ  إِْرسَ جَّ ِديُث  َذاهَ  ُرِويَ  َوَقْد  ،ِدينَارٍ  ْبنِ  اْحلَ  اْحلَ

َكمِ  َعنِ  مَ  َعَلْيهِ  اهللاُ َصىلَّ  النَّبِيِّ  َعنِ  ،ُعَتْيَبةَ  ْبنِ  اْحلَ  .ُمْرَسًال  َوَسلَّ
 أن طلحة بن موسى طريق من ،)1765/ 3/33(، الدارقطني ويف ."مقال إسناده ويف") : 3/333(وقال ابن حجر يف الفتح، 

ا":  قال وسلم عليه اهللا صىل النبي ْلنَا َمالٍ  إَِىل  اْحَتْجنَا ُكنَّا إِنَّ  َعنِ  اْخَتَلُفوا: وقال الدارقطني . "لَِسنََتْنيِ  َمالِهِ  َصَدَقةَ  الَْعبَّاسِ  ِمنَ  َفَتَعجَّ
َكمِ  ِحيُح ،  إِْسنَاِدهِ  ِيف  اْحلَ َسنِ  َعنِ  َوالصَّ مٍ  ْبنِ  اْحلَ  .ُمْرَسٌل  ُمْسلِ

، الدارقطني ويف .أصح املرسل وإسناد ،فيه طلحة بذكر موصوًال  اأيًض  الدارقطني وروى .مرسل وهذا: فعقب ابن حجر
 ،َلهُ  َفَأْغَلظَ  ،اْلَعبَّاَس  َفَأَتى: َقاَل ، َساِعًيا ُعَمرَ  َبَعَث  سلم و عليه اهللا صىل النبي أن عباس بنا حديث من اأيًض  ،)3/33/1766(

مَ  َعَلْيهِ  اهللاُ َصىلَّ  النَّبِيَّ  فأخرب  إسناده ويف :فعقب ابن حجر بقوله . "املُْْقبَِل  َواْلَعامَ  اْلَعامَ  َمالِهِ  َزَكاةَ  َأْسَلْفنَا َقْد  اْلَعبَّاَس  إِنَّ ":  فقال َوَسلَّ
 ).1/358(تنقيح كتاب التحقيق، : انظر . وكذا الذهبي مل يصحح رواية طلحة ورواية العباس .ضعف

 وإسناده هذا نحو رافع أيب حديث من ،)8/28/7862(يف األوسط،  والطرباين ،)3/33/1768(الدارقطني،  اأيًض  وأخرجه
َل  سلم و عليه اهللا صىل النَّبِىَّ  َأنَّ  ، )1/299/1000(، أخرجه الطرباين يف األوسط، مسعود بنا حديث ومن .اأيًض  ضعيف  َتَعجَّ

 به ولرجح ،شكاللإل افعً را لكان ثبت ولو ،ضعيف وهو ذكوان بن حممد إسناده ويف :قال ابن حجر . َسنََتني َصَدَقةَ  اْلَعبَّاسِ  ِمنَ 
 غري وقت يف وردت إنام التعجيل قصة إن:  قال من لقول رد وفيه ،الروايات بقية عىل ،"َمَعهَ  َوِمْثُلَها َعَيلَّ  َفِهىَ ":  مسلم رواية سياق
 الطرق ههذ بمجموع النظر يف ببعيد العباس صدقة تعجيل يف القصة هذه ثبوت وليس ،الصدقة ألخذ عمر فيه بعث الذي الوقت

 أعلم واهللا
ةَ  ْبنِ  َعْمِرو، من طريق )7617 /4/11(ورواه البيهقي يف سننه الكربى،   ىِّ  َأبِى َعنْ  ،ُمرَّ  َفَذَكرَ  َعنْهُ  اهللاُ َرِىضَ  َعِىلٍّ  َعْن  ،اْلَبْخَرتِ

ةً  عِ َومَ  ،َساِعًيا َعنْهُ  اهللاُ َرِىضَ  ُعَمرَ  -وسلم عليه اهللا صىل-اهللاِ  َرُسولِ  َبْعِث  ِيف  قِصَّ  عليه اهللا صىل- لِلنَّبِىِّ  َذَكرَ  َوَأنَّهَ  َصَدَقَتهُ  اْلَعبَّاسِ  نْ
عَ  َما -وسلم ُجلِ  َعمَّ  َأنَّ  ُعَمرُ  َيا َعلِْمَت  َأَما ": َفَقاَل  اْلَعبَّاُس  َصنَ ا. َأبِيهِ  ِصنْوُ  الرَّ . "َعاَمْنيِ  َصَدَقةَ  الَْعبَّاَس  َفاْستَْسَلْفنَا اْحَتْجنَا ُكنَّا إِنَّ
ىِّ  َأبِى َبْنيَ  إِْرَساٌل  َهَذا َوِىف : عقب روايته  وقال  .َعنْهُ  اهللاُ َرِىضَ  َوَعِىلٍّ  اْلَبْخَرتِ

 فهو ،ضعفها يشتد مل شواهد وهذه ،مرسًال  سندها لصحة به نجزم الذي وهو:  قلت) : 3/349(قال األلباين يف إرواء الغليل،    
 .  لاألحوا أقل عىل احلسن درجة إىل ويرتقي هبا يتقوى

 َأَمَر َرُسـوُل اهللاِ: َقاَل فَرَواُه َأُبو ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاُ َعنُْه،  أؤيد قول الشيخ األلباين، لورود رواية صحيحة فيها إشارٌة إىل ذلك: قلت       
َم بِالصَّ َصىلَّ اهللاُ َع اْبُن َمجِيٍل، َوَخالُِد ْبُن الَولِيدِ َد  َعَلْيِه َوَسلَّ َم قِة، َفِقيَل َمنَ : ، َوَعبَّاُس ْبُن َعْبد املُطَّلِِب َفَقاَل النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

ُه َكاَن َفِقًريا، َفَأْغنَاُه " ا َخالٌِد اهللاُ َما َينِْقُم اْبُن َمجِيٍل إِالَّ َأنَّ ُكْم َتْظلُِموَن َخالًِدا، َقِد اْحَتَبَس َأْدَراَعُه : َوَرُسوُلُه، وأمَّ َوَأْعُتـَدُه ِيف َسـبِيل َفإِنَّ
ا الَعبَّاس ْبُن َعْبد املُطَّلِِب، َفَعمُّ َرُسوِل  ،اهللاِ ِ َم َفِهَي َعَلْيِه َصَدَقٌة َوِمْثُلَها َمَعَها اهللاِوأمَّ  ."َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َكاِة،  )24(، )1/296: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح   ،~  }  |  {  z  y: اَىل َتَعـ اهللاَِبـاُب َقـْوِل  )49(كَِتاب الزَّ
م َصِحيُح ، )1468(، )60: التوبة ( َكاةِ ) 12(، )379ص: ( ُمْسلِ َكاِة َوَمنِْعَها، ) 3(، كَِتاب الزَّ  ).983/ 11(َباٌب ِيف َتْقِديِم الزَّ
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جيـوز أن خيـرج َعـن نصـابني لتوقعـه  هُ نَّـإوَ ،)1(باحلبوب بعد انعقاد احلِيف  جيوز تعجيل الزكاة هُ نَّ إوَ 
 .احلول َما توقعهِيف  إذا ملك نصاًبا من السائمة، ووجد )2(بالتوالد فِيَام 
ال  هُ نَّـإوَ ، َقِريـب ، وُهـَو كـلُّ )4(فِيـه ِديثاْحلَ  ةِ حَّ ؛ لِص إذا َكاَن عليه صومٌ  َعن امليِت  يصومُ  )3(الويلَّ  نَّ إو

 . )5(بنية اخلروج منه يبطل الصومُ  هُ نَّ إوَ ًقا، لَ طْ مُ  مِ ائِ للصَّ  واكُ الّس  هُ رَ كْ يُ 

من شعبان ملن مل يصم قبله، َأْو كانـت  النصِف  صومُ  مطلًقا، وأنه ال جيوزُ  للصائمِ  ال حيرم القبلةُ  هُ نَّ إوَ 
  .له عادة

ـِديث فِيـهَعَىل احلج ل الُعْمَرةَ  جيوز إدخاُل  هُ نَّ إوَ واإلفراد،  من التمتعِ  أفضُل  رانَ القِ  نَّ إو  نَّ إ، و)7)(6(صحة اْحلَ
م؛ ألَنَّه لْ ، وُهَو أن حلق بقية البدن حيل بعد حلق الركن، وكذا القَ )8(للحج ثالث حتلالت، فأثبت للحج حتلالً ثالثًا

العـاكف بمنـى  نَّ إألَنَّه ِيف مَعناه، وأن من حتلل ِيف الفاسد، وَكاَن سعى عقب طواف القدوم، البد له من السعي، و
 .؛ ألَنَّه لَيَْس متلبًسا بإحرام، ويمكن اجلمع بني العملنيُعْمِرةبالجيوز إحرامه 

 .اِإلْسَالم ُعْمِرة َعن عمرته جيزيه للمرض برشط حتلل من نَّ إو الصائد، بسلب يضمن املَِدينَة حرم صيد نَّ إو

 .إذا أسلم َضاء، َعَىل مَعنى ذهاب األجر، ال َعَىل مَعنى األمر بالقَ العمَل  بمجردها حتبطُ  الردةَ  إنَّ 
                                                

 . أي يصري قوًتا يصلح لالدخار) 1(
افِِعّي للشريازي، : اْنُظْر  ب ِيف فقه اإلَمام الشَّ  ).1/516(املَُهذَّ

ِحيحة، وهي "فِيها") أ(كتبت ِيف ) 2( ، وهـي "فِـيَام "، ُثمَّ رضب َعَىل حرف اهلاء، ووضع عالمة حلق، وكتب ِيف اَحلاِشَيِة الكلمة الصَّ
      ). ب(مثبتة كَذلَِك ِيف 

 .، تصحيف"الذي") ب(ِيف ) 3(
ِديث ُهَو ) 4(  ."هُ َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعنُه َولِيُّ "اْحلَ

:  مسـلم َصـِحيُح ، )1952(َبـاُب َمـْن َمـاَت َوَعَلْيـِه َصـْوٌم، ) 42(كَِتاب الصـوم، ) 30(، )1/390: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح 
َيام، ) 13(، )442ص( ـد ْبـِن َجْعَفـٍر، َعـْن )153/1147(باب َقَضاء الصيام َعن امليت، ) 27(كَِتاب الصِّ ، ِمْن َطِريِق ُحمَمَّ

َشة َرِيضَ اهللاُ َعنُْها، بهُعْرَوَة بن الزبري  .، َعْن َعائِ
 ."منه"ال يوجد ) ب(ِيف ) 5(
افِِعيّ ) 6(  ).86، 4/38(اَحلاِوي الَكبِري، للَامورِدّي، : اْنُظْر . وُهو أحد قويل الشَّ
ِديث ُهَو ) 7( ، َفَقاَل "اْحلَ ْيَلَة آٍت ِمْن َريبِّ ةٍ  َرِك، َوُقْل ُعْمِرةً َصلِّ ِيف َهَذا اْلَواِدي املَُبا: َأَتاِين اللَّ  ."ِيف َحجَّ

، ) 25(، )1/310: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  جِّ َم اْلَعِقيُق َواٍد ُمَباَرٌك، ) 16(كَِتاب اْحلَ ، ِمْن )1534(َباُب َقْوِل النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َيى ْبِن َأِيب َكثِري، َعْن ِعْكرِ يِّ اعِ زَ وْ َطِريِق األَ  ، 2337(َمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام، َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، به، واْنُظـْر اْألَْرَقـام ، َعْن َحيْ

7343.( 
 . َحَجر اهليتمي أن هذه من زياداته وكذا أشار ابنُ ) 8(

ح املنهاج، : اْنُظْر   . )2/51(حتفة املحتاج ِيف َرشْ
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  .باإلجازة ينعقُد  )2(الفضويل ن بيعَ إ، وجائزٌ  )1(َعاَطاةِ ن َبيَْع املُ إو:  البُيُوع إَِىل النَِّكاح

  .، وُهَو عدم انعقاد بيع الفضويل باإلجازة)3(حياته تفريًعا َعَىل اجلديد نِّ َمال أبيه َعَىل ظَ  ن من باعَ إو

ط، وُيلُغوا )4(ِديثِة اْحلَ ؛ لصحَصِحيٌح  الوالءِ  برشطِ  ن البيعَ إو ْ ْصَطْخِريّ ، وُهَو رأي الرشَّ  .)5(اْإلِ
  .ِيف الردة له خمالٌف  ب/12 ،اِإلْسَالم ِيف  يّ رِ ْخ طَ لإلْص  موافق وُهوَ  ردته، دون هإسالمُ  يصحُّ  الصغريَ  نإو
ة درهمٍ  َعَىل ألِف  ن من صالَح إو مَّ  أنَّ لسيوغ املعاوضـة، و العقد؛ يبطُل  درهمٍ  يّ بألفَ  ومخسني ديناًرا ِيف الذِّ

  .لوغهبكم بحي من حلقه النسب ِعنْد اإلمَكان
  .َصِحيحتان )6(واملخابرةَ  املزارعةَ  نَّ إ، واملغشوشةِ  َعَىل الدراهمِ  القراُض  يصحُّ  هُ نَّ إوَ 
ده اهلبـة، الَوَرَثة إقراره، مستن إذا أقر املريض بعني من أعيان أمواله مطلًقا لبعض ورثته، َفَقاَل بعُض  هُ نَّ إوَ 
 . ال حماباة فِيها، أن القول قول بقية الَوَرَثة، مع يمينهم له بل َعن معاوضةٍ  َوَقاَل املقرُّ 

ُف لَِسيِِّدهِ وأطلق، ال  ءٍ ه بيشلَعبْدِ  رَّ قِ إذا أُ  هُ نَّ إوَ  الَِّذي ُهَو ِيف يده، إال إذا حتقق استناده إَِىل أمر، ِيف حـال  ُيْرصَ
  .َذلَِك السيد رقِّ 

                                                
افِِعّي ْو يقول خذ َهَذا الثوب بدينار فَما يرىض، أَ  يعطيهخبًزا ف أعطنى بدرهمٍ : يقول  نأكَ ) 1( املعاطاة ليست بيًعـا : يأخذه، َوَقاَل الرَّ

األَْفَعال ال داللة هلا بالوضع وقصود النـاس فِيهـا ختتلـف، والُبْلِقينِـّي هنـا خـالف املَـْذَهب  ؛ ألن -أي الشافعي – َعَىل املَْذَهب
افِِعّي بَذلَِك   . الشَّ

ْ : اْنُظْر  ر ِيف اْلِفْقه َعَىل َمْذَهب اإلَمام َأْمحَد بن َحنَْبل، الْبِن تيمية، )4/10(ح الكبري، للرافعي، الرشَّ  ).1/260،261(، واملَُحرَّ
ِه بِرشِط إِْن َرِيضَ بِِه َصاِحب املَاِل َأْمَىض الَبْيَع َوإِْن َملْ َيـْرَض َفَسـخ، وَ ) 2( ُجُل َماَل َغْريِ َواُزه بِاِإلَجـاَزِة َعـَىل الَقـْول َجـُهَو َأن َيبِيَع الرَّ

افِِعيّ   .اْلَقِدْيِم للشَّ
 ).5/242(الرشح الكبري، للرافعي، و، )2/189(، )احلِفيد(بداية املجتهد وهناية املقتصد، الْبِن رشد القرطبي : اْنُظْر  

افِِعيّ  اجلديدِ  أي َعَىل الَقْولِ ) 3(  . للشَّ
َشة َرِيضَ اهللاُ َعنُْها  َصىلَّ اهللاُ وُهو قول النَّبِيِّ ) 4( َم لَعائِ طِ ": َعَلْيِه َوَسلَّ َهيا َوَأْعتِِقيَها َواْشَرتِ ءَ  ياْشَرتِ ُم اْلَوالَ َء ملَِْن َأْعَتَق  ،َهلُ  ."َفإِنَّ اْلَوالَ

وًطا ِيف اْلَبْيِع َال َحتِـلُّ ) 73(الُبُيوع،  كَِتاُب ) 34: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  َط ُرشُ  َصـِحيُح ، )2729: (، واْنُظـْر )2168(، َباُب إَِذا اْشَرتَ
م ُء ملَِْن َأْعَتَق، ) 2(الِعْتِق،  كَِتاُب ) 20: ( ُمْسلِ َام اْلَوالَ ْفظ ملسلم)8/1504(َباُب إِنَّ  .، واللَّ

َ َسنَة  ُهَو َشْيُخ ) 5( افِِعّية، َأُبو سعيد، اَحلَسن بن َأْمحَد بن يزيد بن عيسى، ُتُويفِّ َىل إصـطخر، وهـي مـن كـور هـ، املنسـوب إِ 328الشَّ
 .فارس

ته ِيف  ، ، واألنَسـاِب )7/268(َبْغَداد للخطيب الَبْغَدادي،  َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَ ـْمَعاِينّ ِيف َتـاِريخ امللـوك  ، واملنـتظمِ )1/176(، لِْلسَّ
َغـاِت، للنَّــَوِوّي،  وَهتْـِذيِب  ،)8/185(واألمـم، الْبـِن اَجلــْوِزّي،  األعيــان، الْبـِن خلكــان،  ، ووفِيـاِت )2/237(األَْســَامِء َواللُّ

افِِعّية، الْبِن   ، َطَبَقاِت )2/74(  ).109/ 1(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ
واملخابرة . املزارعة واملخابرة عقدان خمتلفان، فاملزارعة هي اكرتاء العامل ليزرع األرض ببعض َما خيرج منها، والبذر من املَالك) 6(

 .ببعض َما خيرج منها، والبذر من العاملواملخابرة هي املعاملة َعَىل األرض 
 ).6/54(الكبري، للرافعي،  ، والرشَح )4/136(ِيف املَْذَهب، للغزايل،  الوسيطَ : اْنُظْر  
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ْفَعة ال يملك وحده بل البد معه من دفع الثمن، ون قَ إو ن موات اِإلْسَالم إذا عمـر ِيف إَضاء الَقاِيض بالشُّ
نه جيـب االلتقـاط ِعنْـد إباإلحياء، لتحقق سبق امللك، و ملُك املسلمني عليه ال يُ  استيالءِ  علم كيِفيةُ اجلاهلية، ومل يُ 
  .غلبة الضياع

ِيف  الَوِصـيَّةُ  يصـحُّ  هُ نَّـإوَ  .ن ولد، وَكاَن له جد مسلم بيع جده ِيف اِإلْسَالمإذ أحدث األبوين الكافري هُ نَّ إوَ 
  .، وينفذ إذا َمات بعد عتقه)1(املكاتب

إذا صـدر ِيف مـرض املـوت جيـري  )4(ن النـذرإ، و)3)(2(أغنياء يستحب استيعاب الثلـث َوَرَثةً  إذا تركَ  هُ نَّ إوَ 
  .، ِيف مرض املوت)6)(5(جمرى التربعات

ن إا اتبـع رشطـه، وانع مـن وصـايته ُثـمَّ زال عـاد وصـي  إذا حصل مَ :  وَقاَل  ،إذا أوىص إَِىل شخصٍ  هُ نَّ إوَ 
  .إذا كانت ِعنْده َوِديَعة فأوىص هبا إَِىل أمني، وأمكنه الرد إَِىل املَالِك ال يضمن )7(املريض مرًضا خموًفا

 اليمـني ِعنْـد إمَكـان )9(املودع ِيف دعواه التََّلف إىل )8(وعزت َذلَِك ا ِيف البلد، عام   اهلالكِ  إذا َكاَن سبُب  هُ نَّ إوَ 
ة أن ينـَعـَىل الـَواِرث ِيف املـرض، وب بأن التربعَ  إذا قامت بينةٌ  هُ نَّ إوَ ،)10(ن الرهن بعد اإلبراء أَمانة رشعيةإالسالمة، و

  .نَاَها َعنهَكتَبْ  ،مقدمةٌ  ةِ حَّ الصِّ  ينةُ بكانت  ،ةِ حَّ التربع عليه َكاَن ِيف الصِّ 

                                                
ُه لو كانت قيمة املكاتب ألف درهم، ومل يبق من كَِتابته إال َمائة درهم، فأوىص سيده له باملَائة درهـم التـي بقيـت عل) 1( يـه يَعني َأنَّ

 .ا هباله ِيف ثلث سيده فصار حر  حسبت 
 ).23/349(االستذكار، الْبِن َعْبد الرب، : اْنُظْر  

 .أي يويص بالثلث كامًال ) 2(
 ). أ(، وسقطت من )مطموسة(، والتكملة َغْري واضحة "...ءوأن مل يرتكهم أغنيا": تكملة ) ب(ِيف ) 3(
 .ومعاهدة هللا؛ ألنه التزم هللا َما يطلبه اهللا منه وهي عقد وعهد، لزمه الوفاء، ُهَو أن يلتزم هللا قربة) 4(

ين املرداوي وع، الْبِن مِ رُ الفُ    ).6/395(ْفلح املقديس، ومعه تَصِحيح الفروع، لعالء الدِّ
 . املبيوعات خطأ") أ(، هي ِيف )ب(من  "التربعات"كلمة ) 5(
 .ليه إال إن أجاز بقية الَوَرَثةالتربعات تصح ِيف الثلث فقط، وال تصح ِيف الزائد ع وَذلَِك ألن) 6(

 ).2/363(إعانة الطالبني، للسيد البكري الدمياطي،  حاشيةُ  
 .ِيف اَحلاِشَيةِ  "ًفا" "خموًفا"كتبت باقي كلمة ) 7(
 ). ب(كتب بعدها كلمة مطموسة ِيف ) 8(
 ). ب(ساقطة من  "إىل"كلمة ) 9(
ين َكاَن الرهن أَمان) 10(  .ة ِيف يد املرهتنأي إذا برئ الراهن َعن الدِّ

 ).4/508(الرشح الكبري، للرافعي، : اْنُظْر  
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بألف وآلخر بألف، أن املدبر يقدم عتقه من الثلـث، ُثـمَّ جيـري املحاصصـة بينـه  )1(ن إذا أوىص ملَُدبَّرهإو
حيتـاج فِـيهَام إَِىل  )2(املدبر عتقه باملوت، والَوِصيَّة له، ولألجنبي ألنَّ :  َكتَبْنَاَها َعنه، َقاَل  وبني الَوِصيَّة الثانية، بَوِصيَّةٍ 

 .ولد بعد موته من وال موته، بعد أسلم ملن يرصف ال املَال بيت يرثه َما نإو التدبري، حقِّ  َعن يتأخرانفَ  ،)3(القبول
َصىلَّ اهللاُ َعَليْـِه  َعَىل النَّبِيِّ  لَيَْس َواِحد منهَام بواجٍب  ى والتهجَد َح والضُّ  رَ تْ ن الوِ إ) 4(و:  النَِّكاح إَِىل اجلنايات

َم، وأنه ال يت  .من الكالم فِيها )6(باالجتهاد، ومحل عليه منع ابن خريان )5(كلم ِيف اخلصائصَعَليِْه َوَسلَّ
مسـافة القرصـ  إذا كانت مـدة اإلغـَامءِ  هُ نَّ إوَ إَِىل سيدته ُهَو العِفيف،  له النظرُ  يباُح  أ/13الَِّذي  ن الَعبَْد إو
 .زوج احلاكم

 يصـحُّ  )7(ك عمـري َأْو عمـركنكحتُ :  إذا َقاَل  هُ نَّ إوَ يزوج عتيقة املرأة من له الوالء، وإن كانت حية،  هُ نَّ إوَ 
ن احلـاكم إذا إالنَِّكـاح، و ك بنتي َعَىل أن تزوجني بنتـك ال يصـحُّ إذا َقاَل زوجتُ  هُ نَّ إوَ ، وال توقيت ِيف َذلَِك، النَِّكاُح 

ين، وِيف عـدم  النَِّكـاح، َأوْ  أقدم َعَىل تزويج من ُهَو وليها قبل أن يثبت ِعنْده إذهنا ويعلمه ال يصـحُّ  الكفـاءة ِيف الـدِّ
النَِّكاح، حيـث  إذا رضيت املرأة مع الَقاِيض بغري الكفؤ صحَّ  هُ نَّ إوَ العيوب، وِيف أن الرقيق لَيَْس كفًؤا للحرة فقط، 

 .وفق الرشعيوقف أنكحة الكفار، فِيَام صدر َعن َغْري  هُ نَّ إوَ غريه، ) 8(ال ويل هلا

                                                
َعـن دبـر منـي، َأْو إذا مـت فأنـت حـر  ر، َأْو قد دبرتك، َأْو أنت حرٌّ بَّ َد التدبري إجياب وإلزام، وُهو أن يقول السيد لَعْبده أنت مُ ) 1(

َعْبـده أن يبيعـه وال هيبـه وال يرجـع ِيف  رَ بَّ جه الَوِصيَّة، وليس ملن دَ بالتدبري، َأْو لفظ يِفيد تعليق عتقه بموته َعَىل اإلطالق ال َعَىل و
ين َعَىل سيد املدبر قبل التدبري ومل يكن لـه َمـال غـريه ين بعد التدبري فإن َكاَن الدَّ تدبريه سواء َكاَن عليه دين َأْو مل يكن اذا َكاَن الدِّ 

َياِة، وُهو آِخُرَهـا: َأَحُدَها : بًِريا َعَىل َثَالَثِة َأْوُجٍه بطل تدبريه، َوَقِداْخَتَلَف ِيف َتْسِمَيتِِه َتْد  ألنـُه َملْ : َوالثَّـاِين . ألنُه ُيْعَتُق َعَلْيِه ِيف ُدُبِر اْحلَ
هِ  َعْل َتْدبَِري ِعْتِقِه إَِىل َغْريِ َر َأْمَر َحَياتِِه بِاْستِْخَداِمِه، َوَأْمَر آِخَرتِ : َوالثَّالُِث . ُجيْ  .ِه بِِعْتِقهِ ألنُه َدبَّ

، والكـاِيف ِيف فقـه )18/100(، واَحلاِوي الَكبِـري، للـَامورِدّي، )2/527(التلقني ِيف الفقة املَالكي، لعبد الوهاب الثعلبي، : اْنُظْر 
 ).517ص(أهل املَِدينَة املَالكي، الْبِن َعْبد الرب، 

 ."األجنبي") ب(ِيف ) 2(
 ."الصواب") ب(ِيف ) 3(
 ). ب(اقط من حرف الواو س) 4(
 .ِيف أول السطر الذي يليه، وَذلَِك مراعاة للتنسيق "ئص"ِيف آخر السطر، وبقيتها  "اخلصا" "اخلصائص"كتب نصف كلمة ) 5(
افِِعّية، َأُبو عيل، اُحلَسْني بن صالح،اْخ ) 6( ْبكِيُّ  َسنَةِ  حوَل  ُتلَِف ُهَو َشْيخ الشَّ َح السُّ  .هـ320أهنا َسنَة  وفاته، وَرجَّ

َهبِّي،  ، وِسَريَ )2/133(ان، الْبِن خلكان، يَ عْ األَ  ، ووفِياِت )8/53(َبْغَداد، للخطيب الَبْغَدادي،  َتاِريَخ : ُظْر انْ  َأْعَالِم النَُّبَالِء، للـذَّ
افِِعّية، للسبكي،  ، وَطَبَقاِت )15/58(  ). 3/271(الشَّ

َة َحَياتِك) 7( َة َحَياِيت، َأْو ُمدَّ  . أي ُمدَّ
ح روض الطالبأسنى املطال ْيِخ زكريا األنصاري،  ،ب ِيف َرشْ  ).6/298(لِلشَّ

 ). ب(غري موجودة ِيف " هلا") 8(
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ْوَجة منفذِ  ا النَِّكاح ضيُق فسخ هبالتي يُ  من العيوِب  نَّ إو مثلهـا،  )1(نحيـف آلةُ  ، بحيث ال يسعُ لِنََحاَفتَِها الزَّ
  .حشفته امرأة أصالً  )3(بحيث ال يسع لِ ُج آلة الرَّ  )2(َربُ وكِ ، َوُيْفِضيَها َأيُّ َشْخٍص ُفِرَض 

  .له النَِّكاح ستحبُّ يُ  وُهَو تائٌق  )5(ْهبَةمن فقد األُ  )4(نإالنظر ال حيرم، و مِ رَّ إَِىل العضو املبان من ُحمَ  النظرَ  نَّ إو

  .النَِّكاح
كـالردة، ُثـمَّ ال يسـقط يشء مـن الصـداق بـَذلَِك، إذ ال  )6(حيواًنا حصلت الفرقـة الزوُج  َخ ِس إذا مُ  هُ نَّ إوَ 

  .حلياته تفاء متلكه، وال للَوَرَثةالنيتصور عودة للزوج 

ِ  عى مسمًى زائًدا َعن مهرِ َذلَِك، وادَّ  الزوُج  مسمى، وأنكرَ  )7(املحجورةِ  إذا ادعى ويلُّ  هُ نَّ إوَ  ، لكنـه لِ ثْ امل
ُه  الويل،َدْعَوى  أنقض من اه، وإن حلـف عَ ، وثبت َما ادَّ ِيلُّ الوَ  َف لَ َح  ، فإن نكَل َل كَ نْ حيلف الرجل رجاء أن يَ َأنَّ

ونصـف، إال أن يظهـر عقدين، والثاين مستمر يلـزم ألـف ِيف  نيإذا أثبت ألفَ  هُ نَّ إوَ الزوج أخذ َما َقاَله حينئذ، 
  .)8(األولِيف  الدخول

ُه إ:  ولو قيل:  عدد الطالق، َقاَل  ال ينقُص  فسٌخ  لعَ ن اُخل إو مل  قول بأنه فسٌخ َعَىل  مع األجنبيِّ  يصحُّ نَّ
  .)9(يكن بعيًدا كَام ُهَو مشهور َعن احلنابلة

 ،)10(املَـالِ  ِيلَّ وَ  ُج وِّ زَ املُـ وَكـانَ  ،ِيلُّ الـوَ  يأذنْ  مل وإن ،هانفقتُ  سقطْت  العادةِ  َعَىل  اهَ زوجِ  مع السِفيهةُ  أكلِت  لو هُ نَّ إوَ 
  .)11(االعتياض َعن إبل الدية دراهم، وكَذلَِك الكسوة مل جيز، كَام ال جيوزُ  الواجبةِ  لو اعتاضت َعن النفقةِ  هُ نَّ إوَ 

                                                
 .خطأ "ختتص") ب(ِيف ) 1(
 ."كذا") ب(ِيف ) 2(
 ). ب(َغْري موجودة ِيف  "ال يسع"عبارة ) 3(
 ). ب( من ساقطة "إن"كلمة ) 4(
 .ة وغريهاالنَِّكاح من َنَفَقة وكسو َعَىل مؤنِ  القدرةُ هو ) 5(

عينـي،  مواهـَب و، )6/180(، الصغري ، ألَِيب الَعبَّاس الرميلهنايَة املحتاج: اْنُظْر   َتَرصـ اخلليـل، للحطـاب الرُّ اجلليـل لرشـح ُخمْ
)5/19.( 

 ).ب(من  "الفرقة"خطأ، وقد أثبت  "املرقة") أ(ِيف ) 6(
، التي تكون ِيف حجر وليها) 7(  .وهي َذاِت اْألَِب َواْلَوِيصِّ

 ).459/ 3(حاشية الدسوقي َعَىل الرشح الكبري، للدسوقي، : اْنُظْر  
 ."األوىل") ب(ِيف ) 8(
 .)7/205(، واملبدع رشح املستنقع، البن مفلح، )5/485(، البن حجر اهليتمي ،الفتاوى الكربى: اْنُظْر ) 9(
 ).أ(وغري موجودة ِيف ) ب(من  "وَكاَن املزوج ويل املَال"عبارة ) 10(
 .لَِك لِْلَجْهِل ِهبَاوذَ ) 11(

ح املنهاج، الْبِن َحَجر اهليتمي،  حتفةَ : اْنُظْر    .)4/45(املحتاج ِيف َرشْ
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إذا زوج  هُ نَّـإوَ ع بـه يشء، بسفهها بحيث مل يعـد مقًرصـا، ال يقـ ُج وْ الزَّ  مع السِفيهة إذا مل يعلمْ  ن اخللعَ إو
  .كل امرأة يل طالق، ال تطلق زوجته التي زوجها له أبوه، َكتَبْنَاَها َعنه:  صغًريا أبوه وُهَو ال يعلم ُثمَّ بلغ، وَقاَل 

املكـره عليـه إَِىل  املَـالِ  ال ينتهي إتالُف  هُ نَّ إوَ مبارش إتالف َمال الغري مكرًها، َعَىل  النصُف  يتقررُ  هُ نَّ إوَ 
  .فقط التَّْحِريم عُ ف، بل يرتالُوُجوِب 

يـا طـالق إن شـاء اهللا ال :  لـو َقـاَل  هُ نَّ إوَ ، َأْو مع سكر املحرم، مٍ رَّ َح مُ بِ  ب/13 نَّ من ُج  طالُق  ال يقعُ  هُ نَّ إوَ 
ْوَجة لو َقاَل لغريِ  هُ نَّ إوَ يقع الطالق،  ُه يعترب الفور، إ إن شئَت  زوجتي طالٌق :  الزَّ إن مل أطلقـك فأنـت :  َل لو َقا هُ نَّ إوَ نَّ

ُه يقعُ إطالق، وجنَّ واتصل جنونه باملوت،  والعـدة منقضـية  .وأهنَام اختلفـا ،الطالق قبيل املوت، ال قبل اجلنون نَّ
راجعتك ِيف العدة، فأنكرت، فالقول قوهلا نص عليه خالًفـا ملـن صـحح تقـديم السـابق :  وُج باتفاقهَام، َفَقاَل الزَّ 

  .ال أصل له بالدعوى، فَذلَِك يشء

إذا أسـقط  هُ نَّ إوَ  .ِيف احلال بالصلة، ال يستأنف املدة، ويلزم إَِىل اِإلْسَالمِ  ادَ عَ ، وَ ةِ دَّ املُ  بعَد  ن املوىل إذا ارتدَّ إو
 َ ، َضـًة لِلَِعانِـهِ ُمَعارَ ا، إذا مل يالَعـن نَ الزِّ  دُّ ال جيب عليها َح  انِ عَ ِيف اللَّ  إذا حكمَ  هُ نَّ إوَ ، ةُ اَح ِيف الظهار الصلة تزول الرصَّ

ْوَجةال مدخل ملَالِك الزوج، وال َمالِك  هُ نَّ إوَ فاملحكم ال يدخل ِيف حدود اهللا،  ، وال املَالِك هلَام، خالًفا ملـن حـرم الزَّ
  .بَذلَِك ِيف الثالثة

 ،)2(نربيني تتـداخالالعدتني مـن احلـ نَّ إيبنى َعَىل َما سبق، و )1(الكلَامِت  ِيف بعضِ  دِ لَ الوَ  رَ كْ ذِ  لو أغفَل  هُ نَّ إوَ 
ِديِث  ةِ حَّ ؛ لِص )3(الَعْصِب  ثوُب  ال حيرم َعَىل احلادةِ  هُ نَّ إوَ   . )4(فِيه اْحلَ

                                                
 ."كلَامته") ب(ِيف ) 1(
َق َزْوَجَتُه َفَوطئها َحْرِيبٌّ ِيف نكاح وطلقها، فالتعبد ِيف حق احلريب ال يتأكد، فكَ  أي أنَّ ) 2( خص أهل احلرب كلهم شـ نَّ أاحلريبَّ إذا َطلَّ

كَِني، وِيف َهَذا خالَف  ـافِِعّي الـذي َقـاَل  اإلَمـامَ  الُبْلِقينِـيُّ  َواِحد فتتداخل العدتان، وألنُه َال َيْلَزُمنَا َأْن َنْحَفَظ َأْنَساَب املُْرشِ  نَّ إ:  الشَّ
 .ا فال جيمع عليها بني العدتنيهَ قَ وطلَّ  اٍح كَ ِيف نِ  ِيبٌّ رْ ه فوطئها َح زوجتَ  َق لَّ إذا طَ  ِيبّ رْ احلَ 

 ).6/140(للغزايل،  ،ِيف املَْذَهب الوسيطَ و، )11/292(احلاوي الكبري للَامَوردي، : اْنُظْر  
ٌم فِيِه قَِياَم اْلَعَمِل ِمْن النَّْسِج، َوَلْوُن اْلَغزْ ) 3( ْبُغ فِيِه َقائِ ُه عَ الَعْصُب َما ُصبَِغ َغْزُلُه ُثمَّ ُنِسَج، َفالصِّ ُ ٌم الَ ُيَغريِّ ن ِصَفتِِه، وُهو مـن ِل فِيِه َقائِ

 .ُبُروُد اْلَيَمِن، َوَال َينُْبت اْلَعْصُب َوَال اْلَوْرُس إّال بِاْلَيَمنِ 
افِِعّي،  ،األمَّ : اْنُظْر   َب )4/270(للشَّ  .)1/118(األنف، للسهييل،  ، والروَض )4/562(، للشريازي، ، واملَُهذَّ

ِديث ُهَو ) 4( َا َال َتْكَتِحُل َوَال َتْلَبُس َثوْ َال َحيِلُّ ِالْمَرَأٍة ُتْؤمِ "واْحلَ ًبا َمْصـُبوًغا ُن بِاهللاِ َواْلَيْوِم اْآلِخِر َأْن ُحتِدَّ َفْوَق َثَالٍث إِالَّ َعَىل َزْوٍج، َفإِهنَّ
 ."إِالَّ َثْوَب َعْصٍب 

َالق، ) 68(، )2/1123: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  ُة ثَِيـاَب ) 49(كَِتاب الطَّ ـادَّ م َصـِحيُح ، )5342(اْلَعْصـِب  باب َتْلـَبُس اْحلَ :  ُمْسـلِ
َالق، ) 18(، )601ص( ا ِمْن َطِريِق ِهَشامِ )938/ 66(باب وجوب اإلحداد ِيف عدة الَوَفاة، ) 9(كَِتاب الطَّ َالُمهَ ـان ، كِ ، بـن حسَّ

مَ َصىلَّ اهللاُ  ، عن النَّبِيِّ َرِيضَ اهللاُ َعنَْها ، َعْن ُأمِّ َعطِيَّةَ بنت سريين َعْن َحْفَصةَ   .َعَلْيِه َوَسلَّ
 .َرِيضَ اهللاُ َعنَْها بألفاظ متفاوتة، ومن طرق عن ُأمِّ َعطِيَّةَ ) 5341، 313: (اْألَْرَقام  الُبَخاِريّ عند واْنُظْر 
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خالًفا ملن َجَزَم بعدم التحليـف، حيـث ال ولـد،  حيلُف  ،السيُد  ، وأنكرَ الولدِ  وأميةَ  إذا ادعى الوطءَ  هُ نَّ إوَ 
 . وصحح َذلَِك ِعنْد وجود الولد

 . ا، وال يمنع من َذلَِك استتار باقيهإذا انفصل حي   مجيعه، ثبت التَّْحِريم بل انفصالِ ق إذا ارتضعَ  هُ نَّ إوَ 

 . وأخواٍت  من بناٍت  ، كَام لو ارتضعَ )1(ستولدات ال َيُكون ولًدا للمستولدمُ  من مخسِ  ن من ارتضعَ وإ

رضـعة، ال بنصـف مهـر املثـل، سيدها بضعها يرجع هبا َعـَىل امل )2(التي فوضَّ  ِيف األمةِ  الواجبةَ  ن املتعةَ إو
 .وفاًقا البن احلداد

م حيث أكلـه املقـدم لـه َص القَ  يوجُب  املسمومِ  الطعامِ  ن تقديمَ إو:  اجلنايات إَِىل آخر الِْفْقه اص َعَىل املقدِّ
ـ ةِ حَّ ع، وال زيـادة؛ لِصـْد بال َصـ وانكَرس  ن، حيث انضبطَ السِّ  قطًعا ِيف كِرس  القصاُص  جيُب  هُ نَّ إوَ وَمات،  ِديث اْحلَ

  .، وُهَو َظاِهر النص)3(فِيه
ال قصـاص  هُ نَّـإوَ اليد، فلقط األصابع لَيَْس له أن يعود إَِىل قطع اليدين من الكوع،  قطعَ  ن من استحقَّ إو

 .بإزالة من السمع والبطش والشم والذوق
، وعرشـون )6(، وعرشون بنت لبون)5(، وعرشون ابن خماض)4(عرشون بنت خماض ةِ ِيف الديَ  ن التخمَس إو

 . )8(، وعرشون َجَذعة)7(حقة

                                                
ُه يصري ُولَِدا لهإن األمومة أصل واألبوة تبع، وهناك من َقاَل إوَذلَِك َعَىل قول من َقاَل ) 1(  .نَّ

 ).185، 6/184(للغزايل،  ،ِيف املَْذَهب الوسيطُ  
 ."فرض") ب(ِيف ) 2(
ِديث ُهوَ ) 3( ْت َثنِيََّة َجاِرَيٍة َفَطَلُبوا اْألَْرَش َوَطَلُبوا اْلَعْفَو َفـَأَبْوا:  َواْحلَ ْرضِ َكَرسَ َع، َوِهَي اْبنَُة النَّ َبيِّ ، َفـَأَتُوا النَّبِـّي َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َأنَّ الرُّ

َم َفَأَمَرهُ  ْرضِ َوَسلَّ ُتَها، َفَقـاَل : ْم بِاْلِقَصاِص، َفَقاَل َأَنُس ْبُن النَّ قِّ َال ُتْكَرسُ َثنِيَّ ؟ َال َوالَِّذي َبَعَثَك بِاْحلَ ِع َيا َرُسوَل اهللاِ َبيِّ : َأُتْكَرسُ َثنِيَُّة الرُّ
َم  يُّ َفَرِيضَ اْلَقْوُم َوَعَفْوا، َفَقاَل النَّبِ . "َيا َأَنُس كَِتاب اهللاِ اْلِقَصاُص " إِنَّ ِمـْن ِعَبـاِد اهللاِ َمـْن َلـْو َأْقَسـَم َعـَىل اهللاِ ": َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

هُ   ."َألََبرَّ
ْلِح، ) 53(، )1/556: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  َيـِة، ) 8(كَِتاب الصُّ ـْلِح ِيف الدِّ معلًقـا،  2806: (، واْنُظـْر اْألَْرَقـام )2703(َباُب الصُّ
ْيٍد الطَِّويِل، َعْن َأَنٍس َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ )6894، 4611، 4500، 4499  .، ِمْن َطِريِق ُمحَ

َبيِّـِع، ُأمَّ َحاِرَثـَة، َجَرَحـْت إِْنَسـاًنا، ولـيس الربيـع، : وعند مسلم ِيف َصِحيحه   اْلَقَسـاَمِة  كَِتـاُب ) 28(، )694ص(أنَّ ُأْخـَت الرُّ
َيا  ).1675/ 24(َباُب إِْثَباِت اْلِقَصاِص ِيف اْألَْسنَاِن، َوَما ِيف َمْعنَاَها، ) 5(ِت، َواملَُْحاِربَِني َواْلِقَصاِص َوالدِّ

ه حلقت باملخاض وهي احلوامـل، ُثـمَّ لزمـه َهـَذا االسـم وان مل أمَّ  الثانية، سميت بَذلَِك ألن نَةِ هي من اإلبل التي دخلت ِيف السَّ ) 4(
 .حتمل أمه

 .الثالثة نَةِ هي التي دخلت ِيف السَّ ) 5(
َي بَذلَِك ألن نَةِ هي التي دخلت ِيف السَّ ) 6( ُه، وصارت ذا لبنأمَّ  الرابعة، ُسمِّ  .ه َوَضَعْت َغْريَ
َيْت بَذلَِك ألنُه استحق أن حيمل عليه ويركب وأن يطرقها الفحل فتحمل منه نَةِ هي التي دخلت ِيف السَّ ) 7(  .اخلامسة، وُسمِّ
 .السادسة نَةِ هي التي دخلت ِيف السَّ ) 8(

ِب : اْنُظْر تعريفات التخمس ِيف الدية ِيف   ).385/ 5(للنََّوِوّي،  ،هِ ، ورشحِ )145/ 1(للشريازي،  املَُهذَّ
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حـاد ِعنْـد ال يصح األَمان من اآل هُ نَّ إوَ  ،)1(إال احلكومة أذنيه فاستحشفتا أي يبستا فال جيُب  لو رضَب  هُ نَّ إوَ 
ن مـن إَعنـه، و ، َكتَبْنَاَهـااإلَمامُ  حاكم، البد أن حيكمَ  َعَىل حكمِ  الكفارُ  إذا نزَل  هُ نَّ إوَ  ،التقاء الصفوف، َكتَبْنَاَها َعنه

 . أ/14، )2(رفُ كْ القرءان يَ  ِق لْ َقاَل بَخ 

َهاَدة بالرِّ إو  . يلِص فْ البد هلا من التَّ  ةِ دَّ ن الشَّ
َمـال  برسـقةِ ال قطع َعَىل أحد الزوجني  هُ نَّ إوَ  ،)3(عطَ قْ ا مرضوًبا يُ ُرْبعً  يا سبيكة، ال تساوُرْبعً  إذا رسَق  هُ نَّ إوَ 

ْوَجةاس، يقطع الزوج دون اآلخر، وأن األرجح من جهة الِقيَ   . الزَّ
 قـاطعَ  نَّ إ، و)5(املـردودةِ  بـاليمنيِ  القطـعُ  ال يثبـُت  هُ نَّـإوَ قطع، وإن َكاَن القـرب ِيف مضـيعة، يُ  )4(اَش بَّ ن النَ إو

 . َعنه الَواِرث ال يستحق املَال فىقتله، إذا ع )6(الطريق املتحتم
 . صالحواإل بالتوبةِ  حقوق اهللا َتَعاَىل تسقطُ  ن سائرَ إو
َامن، وُهَو املنقول َعن النَّ  َأْو َماٌل  فتلف بَذلَِك نفٌس  )7(إذا بالت َأْو راثت ن الدابةَ إو ، جِّ ِيف اَحلـ صِّ جيب الضَّ

َامن) 8(اليَ به ِيف الصِّ  ، خالًفا للمجزومِ جِّ احلَ    .من عدم الضَّ

 . كَام ِيف غريه مِ احلامَّ َعَىل من ِيف  المُ السَّ  يستحبُّ  هُ نَّ إوَ 
ـ العبيـدِ  ِيف خروِج  باألحرار، اشرتطَ  وحصلت املقاومةُ  اِإلْسَالمِ  بالدَ  ذا دخلت الكفارُ إ هُ نَّ إوَ  ادة، إذن السَّ
 . فِيَام غنموا بعد فراقه اجليَش  ال يشاركُ  الَقِريبةِ  إَِىل الفئةِ  وأن املتحيزَ 

                                                
 . ُهَو َما حيتاج إليه من النفقة وأجرة الطبيب واألدوية إَِىل أن يربأ) 1(

 .)713ص(الدر املختار، 
 ).  ب(، وهي َغْري موجودة ِيف )14ق(ِيف أول  "يكفر"، و)13ق(من هناية  "وأن"، "وأن يكفر"ِزَياَدة ) أ(ِيف ) 2(
َوِوّي الـذي مل يقـلأي ُرْبعً ) 3(  ا ذهًبا، يقطع ِعنْد الُبْلِقينِّي؛ ألنه اعترب الوزن ومل يعترب القيمة أهنا تسـاوي ُرْبـع  دينـار، بِخـَالف النـَّ

 .بالقطع؛ ألنه اعترب القيمة وهي هنا مل تبلغ ُرْبع  دينار
 .)4/133(ه، الْبِن َحَجر اهليتمي، ، ورشَح )3/217(، للنََّوِوّي، املنهاَج : ُظْر انْ  

َغة، فإهنم مل يضعوا) 4( ى ِيف العرِف نبَّاًشا وال ِيف اللُّ اسم النباش  ُهَو الذي َينْبش القبوَر ليرسَق الكفَن، وسارُق َما عدا الكفن ال ُيَسمَّ
له النباش وُهو رسقة الكفن؛ ألنه الغالب ورسقة َما عداه نادر لندرة وضع َما عدا الكفـن ِيف ا يفعالنباش إال ملَا يتبادر إَِىل الذهن ممَّ 

ُه َلْيَس ِحْرًزا لَِكَفن ِيف املفازة  . القِرب،  وألنه َلْيَس حرًزا بالنسبِة إَِىل َغْري الكفِن، َكَام َأنَّ
ْبكِّي،   .)175، 2/174(األشباه والنظائر، الْبِن السُّ

 ). ب(، وأثبتت ِيف )أ(أحلقت ِيف حاشية  "وأنه ال يثبت القطع باليمني املردودة" عبارة) 5(
 ). ب(خطأ، وقد أثبتها من  "املتحم") أ(كتبت ِيف ) 6(
 ). ب(خطأ، وقد أثبتها من  "رات") أ(كتبت ِيف ) 7(
ْصُل فِيِه ) 8( ، َواْألَ : الَبَقـَرة (    gf  e  d  c  b    a  `  _  ^: َعـاَىل تَ  قولهُهَو اِالْستَِطاَلُة َواْلُوُثوُب َعَىل اْلَغْريِ

194.( 
ْيِخ زكريا األنصاري،    ).2/167(فتح الوهاب برشج منهج الطالب، لِلشَّ
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ِديِث  ةِ حَّ لِص  )1(ِيف التبسطِ  كول اللحمِ أمَ  ذبُح  ال جيوزُ  هُ نَّ إوَ  ال جيوز إعـراض كـل الغـانمني  هُ نَّ إوَ  ،)2(فِيه اْحلَ
 . َعن األَمخاس األربعة

ة نَّ إو   .األَْصَحاب )4(فتحت صلًحا، كَام َقاَل  )3(قهًرا بغري قتال، و ال بغري ناهبا ْت َح تِ فُ  َمكَّ
حتـى ال يقـر  بـاءباجلزية إَِىل اآل ِيف التقريرَ  ن النظرَ إِيف ُصوَرة العلج يغرم قيمتها، و إذا تلفت اجلاريةُ  هُ نَّ إوَ 

  .األضحية دى إليه من حلمِ َما ُهي  الَغنِيُّ  يملُك  هُ نَّ إمن أبوه وثني، وأمه كِتَابية، و
ويفـرع  .بيان البادي بالرمي، فـإذا مل يبينـاه يصـح العقـد شرتطُ ال يُ  هُ نَّ إوَ ، بلِ ال جتوز َعَىل النُّ  املسابقةَ  نَّ إو

  .املدفوع إليه، فال جيوز رساويل صغري لكبري وةِ ِيف الكس صالحية املدفوعِ  ال يشرتطُ  هُ نَّ إوَ 
واخليار ِمنَْهـا خالًفـا  )6(اءثَّ القِ  نَّ إَعَىل ترك أكلها، و )5(ِيف اخللف ، فال يدخُل لَيَْس من الفاكهةِ  الليمونَ  نَّ إو
  .ملن عكس
حلـم البقـر ال  نَّ إيمـني، وفِيـه كفـارة  )7(اجَج اللَّ  رَ ْذ ن نَ إالوكيل، و دِ قْ ال حينث بعَ  ال ينكُح  من حلَف  نَّ إو

ُه  نَّ إيتناول اجلاموس للعرف، و   . احلجةحبس ظلًام َعَىل زاعم َأنَّ

                                                
 .التوسع ِيف الغنيمة قبل القسمة) 1(
ح املنهاج، الْبِن َحَجر اهليتمي،  حتفةُ      ).4/203(املحتاج ِيف َرشْ
ِديُث ) 2( ُمـِر اْألَْهلِيَّـِة َفاْنَتَحْرَناَهـا، َلَياِيلَ َخْيَرب،َ َفَلامَّ  َجمَاَعةٌ  َأَصاَبْتنَا : َقاَل  حيُث  أوىف، َأِيب  بنُ اهللاِ  عبُد  َرَواهُ  واْحلَ  َكاَن َيْوُم َخْيَربَ َوَقَعنا ِيف اْحلُ

مَ َفَلامَّ  ُمِر َشْيًئا":   َغَلِت اْلُقُدوُر َناَدى ُمنَاِدي َرُسوِل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ وِم اْحلُ : ، َقاَل َعْبـد اهللاِ "َأْكِفُئوا اْلُقُدوَر َفَال َتْطَعُموا ِمْن ُحلُ
َام َهنَى النَّبِيُّ : َفُقْلنَا ْس، َقاَل  إِنَّ مَّ َم ألهنَا َملْ ُختَ َمَها َأْلَبتََّة، وَ : َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ سليامن بن  -يباين قال أبو إسحاق الشَوَقاَل آَخُروَن َحرَّ

َمَها َأْلَبتَّةَ : ْبَن ُجَبْريٍ َفَقاَل  َسَأْلُت َسِعيَد :  -أيب سليامن  .َحرَّ
ـْرِب، ) 20(َفْرِض اُخلُمِس،  كَِتاُب ) 57(، )2/657: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح     ، )3155(َبـاُب َمـا ُيِصـيُب ِمـَن الطََّعـاِم ِيف َأْرِض اْحلَ

م َصِحيُح ، )5525، 4223، 4221، 4220: (واْنُظْر  َبائِِح، ) 34(، )804ص: ( ُمْسلِ ْيِد َوالذَّ َباُب حتـريم َأْكـِل ) 5(كَِتاب الصَّ
ُمِر اإل ِم اْحلُ ، عن َعبْ  كالمها ،)27/1937(نِسيَِّة، َحلْ ْيَباِينِّ  .د اهللاِ ْبِن َأِيب َأْوَىف، بهِمْن َطِريِق الشَّ

 .من النوب، وُهو القوة) 3(
َألْزَهِرّي، َهتْذِ : اْنُظْر   َغِة، لِ ـاِحِب  املُِحيطَ و، )490/ 15(يَب اللُّ َغِة، للصَّ الَعـَرِب، الْبـِن  لَِسـانَ و ،)10/409(ْبـِن َعبَّـاد، اِيف اللُّ

 ).4569/ 6(َمنُْظور، 
 ."بعض") ب(ِيف ) 4(
 . اليشء إَِىل َسبِيله ُهَو إضافةُ ) 5(

 .)164/ 3(القناع َعن متن اإلقناع، للبُهويت،  كشاُف 
 .ملَا يسميه الناس اخليار والعّجور والفقوس ُهَو اسمٌ : ُهَو اخليار، َوَقاَل َصاِحب املصباح ) 6(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر   ـاِحِب  املُِحيطَ و، )203/ 5(اْلَعْنيَ َغـِة، للصَّ املنـري ِيف غريـب  املصـباَح و، )5/498(ْبـِن َعبَّـاد، اِيف اللُّ
 ).148، 2/147(لرافعي، الرشح الكبري، ل

ويقـال لـه  ،اج والغضـبَجـويقال فيه يمني اللَّ  ،أو بالرتك ،أو حيثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل ،هو أن يمنع نفسه من فعلٍ  )7(
 .قلْ نذر الغَ :  ايًض أويقال  ،قلْ يمني الغَ :  ايًض أ

 ).8/459(املجموع رشح املهذب، للنووي، : انظر 
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 هُ نَّـإوَ احلال إَِىل حضـوره،  يتأخرُ لالستظهار، ف البد من التحليِف  َعَىل غائِب  الغائِب  إذا ادعى وكيُل  هُ نَّ إوَ 
إذا عاد إَِىل بلده، وإن جوزنـا الَقَضـاء بـالعلم،  قايض بلد الغائب ببلد احلاكم فشافهه باحلكم ال يمضيه لو حَرض 

  .نَة فِيه، كَام ال حيكم، وأنه البد من قاسمنيالبَيِّ َما ال يؤمن فِيه االشتباه إذا َكاَن غائبًا ال يسمع  وإنَّ 

، ةِ َقـلَ طْ َعَىل املُ  مُ دَّ قَ تُ  ةَ َخ رَّ ؤَ املُ  نَّ إفِيها التَقِريب ال التحديد، و يعتربُ  االستتابةِ  ن َسنَةَ إال حيرم، و )1(اعَ الَريَ  نَّ إو
  .بالثمن، حيث نزع من املشرتي بمطلقه ال رجوع َعَىل البائعِ  هُ نَّ إوَ 

يفهمهـا كـل أحـد  أخرس، إذا كانت له إشـارةٌ  َيُكونَ  أنم، وَص أَ  ب/14 أن َيُكونَ  جيوزُ  )2(َف ائِ القَ  نَّ إو
 نَّ إالرشاء، إذا َكـاَن عليـه ديـن مسـرتق، و شرتى أباه َأْو ابنه ال يصحُّ إذا ا املريَض  نَّ إخالًفا ملن َجَزَم باملنع فِيهَام، و

  .َوِصيَّةٌ  التدبريَ 
ـِديِث  ةِ حَّ املكاتب إذا ريض؛ لِصـ بيعُ  جيوزُ  هُ نَّ إوَ الَصِحيحة،  الكِتَابةِ  َعن نجومِ  االستدالُل  جيوزُ  هُ نَّ إوَ  ِيف  اْحلَ

 .ال ينفسخ بجنون َواِحد منهَام  الفاسدةَ  الكِتَابةَ  نَّ إ، وَأْو مل يرَض  ، رَيض ِق تْ العِ  معه برشطِ  يصحُّ  هُ نَّ إوَ  ،)3(يرةرِ بَ  قصةِ 
 

                                                
بَّاَبةُ اعِ فِيها الرَّ  ُخ فُ نْ لتي يَ ا ُهَو القصبةُ ) 1(  . ي، وهي الشَّ

 .وليَس املراد من الرياع كل قصب بل املزَمار الِعَراقِيّ : َوَقاَل النََّوِوّي 
طُ   -َقاَل بحرمِة املزَمار الِعَراقِيّ و -فأحله الَغَزاِيلّ : ه ِيف حكمِ  َف لِ تُ واْخ  شِّ ُه ُينَ افِِعّي الذي علل َذلَِك بَِأنَّ ـَفر،  والرَّ ـْريِ ِيف السَّ َعـَىل السَّ

 .وكذا اِإلسنوِي 
َوِوّي أجـازه إن مل ي ْيخ زكريا األنصـارّي، وغـريهم، ولكـن النـَّ َرياِزّي والَبَغِوّي والنََّوِوّي حرمَتُه وكذا الشَّ َح الشِّ كـن فِيـه وَصحَّ

 . جالجل
ْيخ  ـوالعجب كل العجب ممن ُهَو من أهل الع:  الرميل الكبريَوَقاَل الشَّ ا ِيف َمـْذَهب وحيكيـه وجًهـ حـالٌل  ةَ ابَ بَّ لـم ويـزعم أن الشَّ

افِِعّي وَأْصَحابه َقالُ  افِِعّي، وال أصل له، وقد علم أن الشَّ ة ِمنَْها بل هي أحـق مـن غريهـا ابَ بَّ والشَّ  ،وا بحرمة سائر أنواع املزامريالشَّ
املزامري موجـود فِيهـا وزيـادة فتكـون أوىل  ْت مَ رِّ امري وكل َما ألجله ُح إهنا من أعىل املز:  القرطبيأبو العباس بالتَّْحِريم، فقد َقاَل 

 .ا ِيف حتريم الرياعكَِتابً  ، )هـ598(، يّ عِ لَ وْ عبد امللك بن زيد الدَّ ، َأُبو الَقاِسم َمامُ بالتَّْحِريم، وقد صنف اإل
َألْزَهـِرّي، : اْنُظْر  َغـِة، لِ ِذيَب اللُّ ح روض و ،) 350/ 7(ْذَهب، للغـزايل، ِيف املَـ الوسـيطَ و، )183/ 3(َهتْ أسـنى املطالـب ِيف َرشْ

ْيِخ زكريا األنصاري،  الـرميل،  حاشـيةَ و، )356/ 4(الفتاوى الكربى اْلِفْقهية، الْبِن َحَجر اهليتمـي، ، و)9/262(الطالب، لِلشَّ
 .)9/262(، الكبري ألَِيب الَعبَّاس الرميل

 .يهِ وأِخ  هِ دِ لَ ا، ويعرف شَبه الرُجل ِيف وَ ُهَو الذي َيعرف اآلثار، وكذا مواقعه) 2(
ِديث، الْبِن ُقَتْيَبة،  غريَب : اْنُظْر  ـِحيحني الُبَخـاِرّي ومسـلم، للحميـدي،  تفسريَ و، )519/ 2(اْحلَ  ،)250ص(غريب َما ِيف الصَّ

 ).3776/ 5(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانَ و
 ).112ص : (سبق خترجيه، اْنُظْر ) 3(
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 اتيَّ اْلِفْقهِ  ِيف َغْريِ  هِ كلَامتِ  رُ كْ ذِ 

َم، أَ  هِ َرِيضَ اهللاُ َعنُْه ِيف سؤالِ  أيب ذرٍ  َقاَل ِيف َحِديِث  همن َذلَِك أن َمْسـِجٍد  يُّ النَّبِّي َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
ُل وُ  َرامُ  )1(املَْسِجُد ":  ؟ َقاَل ِضَع ِيف األَْرِض َأوَّ : َام؟ َقاَل هُ نَ يْ بَ  مْ كَ :  ، َقاَل "سِ دِ قْ املَ  ُت يْ بَ ":  ؟ َقاَل يُّ ُثمَّ أَ :  ، َقاَل "اْحلَ
 . )3(")2("ونعُ بَ رْ أَ "

ت فِيها قَ لِ التي ُخ  األيامَ  ، فإنَّ األرَض َتَعاَىل  ا اهللاَُح ، أول َما دَ وِ ْح الدَّ ِيف  بَذلَِك َما بني أرضيهَام  املرادَ  نَّ إ
)  (    *  +  ,      -  .    :  َتَعـاَىل  َام هي كَام َقـاَل اهللاُنيا، إنَّ الدُّ  ليست كأيامِ  واألرُض  السَامواُت 

/ )47:  احلج.(   

، سِ دِ ْقـاملَ  بيِت  ت أرُض حَّ احلرام، ُثمَّ بعده بمقدار أربعني َسنَة دُ  املسجدِ  مَكان )5(اهللاُ )4(اَح َما دَ  يَُكون أوُل ف
َالة دِ يِّ السَّ من بناء  البيَت  ألنل؛ كِ ْش مُ ئني ومحل َذلَِك َعَىل البنا  من بنـاءِ  سِ دِ قْ املَ  والسالم، وبيَت ) 6(إبراهيم عليه الصَّ

َالة دِ يِّ السَّ   .والسالم، وبينهَام أكثر من َذلَِك ) 7(سليَامن عليه الصَّ
ُه َقاَل ِيف قو مَ  اهللاِ رسولِ  لِ َوِمْن َذلَِك َأنَّ َامَعِة َتِزيـُد َعـَىل َصـالَتِهِ ":  َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ ُجِل ِيف اْجلَ  َصَالُة الرَّ

ينَ  بَِسبْعٍ  َوْحَدهُ   رِ ْد الَقـ َغْريُ  احلاصُل  فالربُح  أمثاهلا، بعرش واحلَسنَة ثالثة، اجلمعِ  أقلَّ  أن َذلَِك  حكمةَ  إنَّ  :)8("َدَرَجةً  َوِعْرشِ
                                                

 ."مسجد") ب( ِيف ) 1(
َك ِيف "أربعون"، وِيف اَحلاِشَيِة وجد مكتوًبا "أربعني") أ(كتبت ِيف ) 2(  .فأثبتها ُهَو الصواب) ب(، وكَذلِ
:  ُمْسـلِم َصـِحيُح ، )3425: (، واْنُظْر رقـم )3366(َباُب، ) 10(كَِتاب األنبياء، ) 60(، )2/702: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح )  3(

َالة، كَِتاب ا) 5(، )211ص(  ِمـْن َطِريـِق اْألَْعَمـِش، َعـْن إِْبـَراِهيَم ْبـِن َيِزيـَد كالمها ، )2/520، 1(ملساجد ومواضع الصَّ
، َعْن َأبِيِه، َعْن َأِيب َذرٍّ َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، به  .التَّْيِميِّ

 .طَ َس بَ أي ) 4(
َألْزَهِرّي، : اْنُظْر   َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغِة، الْبِن َفاِرس، َمقَ  ُمْعَجمَ و، )2/243(َهتْ الصحاح، الْبـِن َأِيب بكـر  خمتارَ و، )2/333(ايِيِس اللُّ

اِزّي،   ).200ص(الرَّ
 ). ب(َغْري موجودة ِيف  "اهللا"لفظ اجلاللة ) 5(

 .اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر: انظر   
َالة"كلمة ") 6(  ). ب(من  "الصَّ
َالة"كلمة ) 7(  ). ب(من  "الصَّ
دِ ) 8( ْفظ َهبَذا يثاْحلَ ْشِديِد ) 42(كَِتاب املساجد، ) 5(، )256ص: (مسلم ِيف َصِحيحِه  َأْخَرَجهُ  اللَّ َامَعِة َوَبَياِن التَّ َباُب َفْضِل َصَالة اْجلَ

َخلُِّف َعنَها،  ْشِديِد ِيف التَّ بـن ، ِمْن َطِريِق حييى بن َسِعيد الَقطَّان، عن عبيد اهللا بن عمر العمري، عن نـافع، عـن ا)250/650(التَّ
 . عمر، به

َامَعـِة، ) 30(كَِتـاب األََذاِن، ) 10(، )1/134(وللَحِديث ألفاظ أخرى أخرجها الُبَخاِرّي ِيف َصـِحيحِه،  َبـاُب َفْضـِل َصـَالة اْجلَ
 ).250/650، 249: (، ومسلم، برقم )649: (، ومعلًقا، برقم )645(
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 اجلَامعـةِ  ن َكاَن احلكم الرشعي أقلوإَما للثالثة،  قدرَ  َواِحدٍ  َتَعاَىل لكلِّ  اهللاُ تسعة فجعَل  َواِحدٍ  لكلِّ  ،به يتأاملَ  رِ ْد القَ 
 .من االثنني َما للثالثة، لو كانوا ثالثة َواِحدٍ  موم، لَكِن من تفضالته َتَعاَىل أعطى كلَّ أإَمام ومَ 

والعرشـين ِيف السـبع والعرشـين،  اخلمـَس  إذا رضبـَت  َك إنَّ ، ف)1(ا رواية مخس وعرشين درجةوأمَّ :  َقاَل 
ِيف َقْولِـِه ف التضـع هلا سبع َمائة، فَذلَِك إشارة إَِىل هنايةِ  كملةٌ َيُكون ستَامئة ومخس وسبعني، واخلمسة والعرشون مُ 

مَ  ا، إَِىل َسبِْعَامَئةِ ":  َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ َسنَة بَِعْرشِ َأْمثَاِهلَ  .)2("ِضْعٍف  اْحلَ
مَ  اهللاِ رسـولِ  قولِ ُه ِيف ولُ َوِمْن َذلَِك ق  نَّ إ:  )3("دِْرَهـُم اْلَقـْرِض بَِثَامنَِيـة عرشـ":  َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

م، درهـِمنْـُه  عاد يشء، والقرُض  )1(د هلاعَ مل يُ  ةَ قَ َد الصَّ  َلكِنَّ  ة،قَ َد بدرمهي َص  القرضِ  درهمَ  أنَّ َعَىل  داٌل  ِديَث اْحلَ 
                                                

َامَعِة، ) 30( األََذاِن، كَِتاُب ) 10(، )1/134: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1( ، ِمْن َطِريِق يزيد بن َعْبـد اهللاِ ْبـِن )646(َباُب َفْضِل َصَالة اْجلَ
 .ِريِّ َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، بهاَهلاِد، َعْن َعْبد اهللاِ ْبِن َخبَّاٍب، َعْن َأِيب َسِعيد اُخلْد 

ْن عَ ، َعَطاِء ْبِن َيَسارٍ ، من طريق ، مطوًال )41(ْسَالِم املَْرِء، َباُب ُحْسِن إِ ) 31(اإليَامن،  كَِتاُب ) 2(، )1/14: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 2(
ْدِرىِّ عَ   .ْن َأبِى َسِعيٍد اْخلُ

ْدقاِت، ) 15(، )114ص: ( سنن ابن َماجه) 3(  ).2431(َباُب اْلَقْرِض، ) 19(كَِتاب الصِّ
َثنَا ُعَبْيُد : َقاَل ابُن َماجه  َثنَا اهللاِ َحدَّ َثنَا ِهَشـاُم ْبُن َعْبد الَكِريم، َحدَّ َثنَا َأُبو َحاتِم، َحـدَّ َثنَا َخالُِد ْبُن َيِزيَد، ح وَحدَّ ِهَشاُم ْبُن َخالٍِد، َحدَّ

َثنَا َخالُِد ْبُن َيِزيَد ْبِن َأِيب َمالٍِك، َعن َأبِيِه، َعن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، بها  .ْبُن َخالٍِد، َحدَّ
 :  الَقْول فيهم كَام ييل  أفصلْبُن َعْبد الَكِريم، ف اهللاِ َخَال ُعَبْيَد  اْخُتلَِف َحْوَل َمجِيِع ِرَجاِل إِْسنَاِدِه،

 :ِهَشاُم ْبُن َخالٍِد 
َقه مسلمةُ  َهبِيُّ بن القاسم َوثَّ َقه  ، َوَقاَل ِيف موضع آخر، والذَّ م عليه: قلت. "َلكِنَُّه يروج عليه": بعد أن َوثَّ   .أي ُيتَكلَّ

 ). 9/233(، ثَِّقاِت ِحبَّان ِيف ال َوَذَكَره ابنُ 
اِزّي   .َقاَل ابُن َحَجر قولِهِ َصُدوق، َوبِِمْثِل : َوَقاَل َأُبو َحاتِم الرَّ

اِزيّ  لِ وْ قَ  من أجلِ  ، ولعل ابن َحَجر نزل به َعن مرتبة الثَِّقةِ ُهَو ثَِقةٌ : قلت   .َأِيب َحاتِم الرَّ
ْرح َوالتَّْعِديل الْبِن َأِيب َحاتِم،  َهبِّي، وَهتْـِذيب )79/ 7( ،ميزان االعتدالو، )336/ 2(َكاِشف، ، والْ )57/ 9(اْجلَ ـا للـذَّ َالُمهَ ، كِ

ا الْبِن َحَجر، )7291( ،، َوَتَقِريب التَّْهِذيب)46/ 9(التَّْهِذيب،  َالُمهَ  . كِ
، وابن شاهني، وأض :يد بن َأِيب َمالك زِ الد بن يَ َخ  ّي، والِعْجِيلّ َقه َأْمحَد بن صالح املِْرصِ  . صادق: اف لفظة َوثَّ

 .التوثيق النََّسائِيّ  ونفى عنهال َبْأَس بِِه حدث َعنه ابن املبارك، : َوَقاَل َأُبو ُزْرَعة 
 .َلْيَس بيشء، وكذا َقاَل َأْمحَد بن َحنَْبل، وابن شاهني ِيف موضع آخر:  َوَقاَل ابُن َمِعني

ا، ويف َحِديثة مناكري، ال يعجبني االْحتَِجاج بخربه إذا انفـرد َعـن َكثِريً  ُه َكاَن خيطئُ ا ِيف الرواية، وَلكِنَّ َكاَن َصُدوقً : َوَقاَل ابن ِحبَّان 
ِديثه إَِىل التَّ وَما أقربه ِيف نفِس  -وُهو هنا انفرد َعن أبيه  -أبيه   . عديل، وُهو ممن أستخري اهللا عزوجل فِيه، ومل يصحح َهَذا اْحلَ

َفُه رصاحةً  ِديث: آخر  املَِدينِّي وَأُبو داود، َوَقاَل ِيف موضعٍ  َمِعني وابنُ  اْبنُ  َوَضعَّ  . مرتوك اْحلَ
اَرُقْطنِّي  يعقوُب  هُ فَ عَّ وكذا َض     َعَفاء  وعزا الدكتورُ  –بن سْفَيان الَفَسِوّي والدَّ اَرُقْطنِّي إَِىل موضع ِيف كَِتابه الضُّ بشار معروف قول الدَّ

 . -شامي َعن أبيه، وأبوه من الثَِّقات: مل يتكلم فِيه بيشء سوى قوله َواملَْرتُوكِني، وُهو ِيف َهَذا املوضع 
ُد  هُ فَ عَّ وممن َض  ، وأضاف  أيًضا ُحمَمَّ  . مناكري هِ ِيف َحِديثِ : َلْيَس بيشء، وِيف موضع آخر َقاَل : بن َطاِهر املَْقِدِيسّ
 . َحَجر ابنُ  رصاحةً  هُ فَ عَّ وكذا َض 

َهبِيُّ  َفه َوَذَكَر  وه،فُ عَّ َض :  َوَقاَل الذَّ اِجي ابنَ ممن ضعَّ  =. اجلارود والسَّ
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t)2(         z  y  x  w   v   u أ/15:  َتَعـاَىل ِيف َقْولِـِه ُه َوِمنَْها َقوُلـعرش،  ثَامنيةُ  يَ قِ بَ مقابله، وَ  طَ قَ َس فَ 

  { ) لوال اإلضافة ملَا طابت الضيافة)68: الزخرف ،.  

                                                                                                                                          
ـ: َأِيب احلواري َعن حييى ْبن َمِعني قوله  ابنُ  َل ونقَ = ـام كَِتـاب ينبغـي أن يـدفن، فأمَّ ا الـذي بالعراق كَِتاب ينبغي أن يدفن، وبالشَّ

ا  ام فكَِتاب الديات خلالد بـن يزيـد بـن َأِيب بالعراق فكَِتاب التَّْفِسري َعن ابن الكلبي َعن َأِيب صالح َعن ابن عباس، وأمَّ الذي بالشَّ
َم، َقاَل ابُن َأِيب احلـواري  وكنـت قـد : َمالك، مل يرض أن يكذب َعَىل أبيه حتى كذب َعَىل َأْصَحاب رسول اهللا َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 .ه، وأعطى الناس فِيه احلوائجسمعت من خالد بن يزيد كَِتاب الديات، فأعطيته الْبِن َعْبدوس العطار فقطع
ومل أر ِيف َأَحاِديث خالد َهَذا إال كل َما حيتمـل ِيف الروايـة : َوَقاَل ابُن َعِدي بعد أن روى عدة َأَحاِديث َعنه من ضمنها َحِديثنا َهَذا 

 . َيُكون البالء من الضعيف ال منهَعنه، ف ويرويه َعن َضِعيٍف 
وال أدري َأَراَد َأْمحَد بن َحنَْبل خالد بن يزيد بن َأِيب َمالِك َأْو خالد بن يزيد : نَْبل توثيقه له، ُثمَّ َقاَل شاهني َعن َأْمحَد بن َح  ونقل ابنُ 

 وَهَذا الكالم ِيف خالد بن َأِيب َمالِك يوجـب التوقـف فِيـه؛ ألنَّ : بن صبيح، وبعد أن نقل تضعيف حييى ْبن َمِعني له، عقب بقوله ا
 . ح إذا اجتمعا َعَىل مدح رجل مل جيز أن يذم بضعف واهللا أعلمالِ وَأْمحَد بن َص  َأْمحَد بن َحنَْبل

ي، فُهَو ال يرتقي أَمام هذه األقوال املفرسة ِيف جرحه، من َهَذا اجلمـع دِ شاهني، وكذا ابن عَ  ُهَو ضعيف، وإن دافع عنه ابنُ : قلت 
ِديث ة اْحلَ  .من َأئِمَّ

، وأثنى عليـه أبـو زرعـة خـًريا، ) 5/542(والدارقطني، وذكره ابن حبان يف الثقات،  َأُبو َحاتِمٍ : هُ َوثَّقَ   :يزيد بن أيب مالك  هوأبو
 .وهذا ينفي عنه التدليس عن أنس: قلت  اَرَأى َأَنًس : َل َأُبو ُمْسِهرٍ َقاو
 . ولينه الفسوي. صدوق ربام وهم: وقال ابن حجر. ليس بحديثه بأس: وقال املفضل بن غسان الغاليب 

 .هو ثقة، ولعل ابن حجر أنزله عن مرتبة الثقة من أجل قول الغاليب، وتليني الفسوي له: قلت
عيففاحلديث إسناده ضعيف  .، ألجل خالد بن يزيد بن أيب مالك الضَّ

ِديَث  َف عَّ وممن َض  ـُد  ِحبَّان وابنُ  ابنُ :  هُ ْح حِّ َص ومل يُ  اْحلَ ، وأ اَجلْوِزّي وُحمَمَّ ، والبوصـرييُّ  ،َحَجـر ه، وابـنُ نكـرَ بـن َطـاِهر املَْقـِدِيسّ
اَجع": ، وقال وِينُّ لُ ْج والعَ  َم عليه الُبْلِقينِّي يف بعِض فتاواه َفْلُريَ ْيُخ "وقد َتَكلَّ  .األَْلَباِينّ  ، ومن املعارصين الشَّ

ابن َأِيب شيبة، لَعِيلّ  ُسَؤاَالِت و، )4/429(، )رواية الدوري(اْبن َمِعني  َتاِريَخ و، )4/425(حييى ْبن َمِعني وكَِتابه الَتاِريخ، : اْنُظْر 
، 2/450(، ان الَفَسـِويّ يَ فْ ُسـ وب بـنِ قُ عْ يَ والَتاِريخ، لِ  املعرفةَ و، ) 1/332(الثَِّقات، للعجيل،  معرفةَ و، )159ص(بن املَِدينِّي، ا

َعَفاءَ )454 َعَفاءَ )172ص(، يّ ائِ َس َواملَْرتُوكِني، للنَّ  ، والضُّ ، لل ،الَكبِريَ  ، والضُّ ْرَح )2/17(ُعِقْيِيلّ َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتم،  ، واْجلَ
أسـَامء  ، وَتـاِريَخ )3/10(ضـعفاء، الْبـِن عـدي، الِيف  ، والكامَل )284/ 1(، البن ِحبَّان، نيَ وحِ رُ ْج ، واملَ )9/277، 3/359(

َعَفاء أسَامء وَتاِريَخ  ،)116ص(الثَِّقات،  ـنُ وَ  الُعَلـَامءُ  اْخَتَلـَف  نم ذكروَ  ،)83 ص( والكذابني، الضُّ ـِديِث  ادُ قَّ  ،)84ص( فِيـه، اْحلَ
َعَفاءَ وشاهني،   الْبنِ  ثالثتها اَرُقْطنِّي،  الضُّ وكِني، للدَّ ، وذخرية )602/ 2(املتناهية، الْبِن اَجلْوِزّي،  ، والِعَلَل )198ص(َواَملْرتُ

 ، ،  ة، الْبـِن َطـاِهرِ رَ كِ ْذ لتَّ ا ةَ فَ رِ عْ مَ و، )1393/ 3(احلفاظ، الْبِن َطاِهر اَملْقِدِيسّ الْبـِن  ،َتـاِريخ ِدَمْشـقو، )153ص(اَملْقـِدِيسّ
ـِذيَب كالمهـا ، )1/370(، ، واْلَكاِشـَف )2/431(االعتـدال،  ميـزانَ و، )16/294(َعَساكِر،  َهبِّي، وَهتْ التَّْهـِذيب،  للـذَّ

 َف ْشـ، وكَ )2/252(، يّ ريِ وِصـ، للبُ ةِ اَجـَج الزُّ  اَح بَ ْصـ، كالمها الْبـِن َحَجـر، ومِ )1688(التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )2/542(
، ةِ يفَ عِ الضَّ  ةَ لَ ِس لْ ، والسِّ )89، 2/88(، وِينّ لُ ْج ، للعَ اءِ فَ اَخل  َألْلَباِينّ  ).8/128(، لِ

 ."يشء"، وال يوجد فِيها كلمة "منها") ب(ِيف ) 1(
 .خطأ "عبادي") أ(ِيف ) 2(
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ُه ُس  امه؟ َفأََجاَب َعَىل قَ التَ  انمكَ  )2(رهُ طْ يَ  مَ بِ  )1(ةِ لَ فْ نْد الغَ عِ  َب لْ القَ  مَ قَ إذا التَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ ه أَ ادِ يعَ ِيف مِ  َل ئِ ِوِمنَْها َأنَّ
  .)3(ارِ فَ غْ تِ االْس  دِ يِّ َس  رِ كْ َرِيضَ اهللاُ َعنُْه ِيف ذِ  سٍ وْ أَ  بنِ  ادِ دَّ َش  ِيف َحِديِث  ةِ دَ ارِ الوَ  عِ بْ السَّ  لَامِت بالكَ  رِ وْ الفَ 

  .اِب ِيف الرتُّ  كَ دَّ َخ  ْق ِص لْ أَ :  ِفري؟ َقاَل غْ التَّ قيل له فَ 

ُه إذا َقاَل الَعبُْد إ:  ِفريغْ ، لَكِن ُقْلُت ِيف التَّ الِ ِيف احلَ  )4(هُ تُ مْ ظَ نَ نى فَ املعأنا َهَذا  فأخذُت   ُف ْنـأَ  مَ غِ ، رَ ارَ فَ غْ تِ االْس  نَّ
 .)5(امغَ الرُّ  اِب الرتُّ  َامءِ ْس أَ  نْ مِ ِفري، وَ غْ ان، وَذلَِك ُهَو التَّ طَ يْ الشَّ 

ُه  ُه إ:  الُعَلَامء بعضِ  قولِ ِيف  َقاَل ِوِمنَْها َأنَّ  شـهرَ  ألنَّ ؛ مٍ وْ َيـ آالِف  ةَ الَثـثَ  امَ ان َص َض مَ رَ  نْ مِ  مٌ وْ ه يَ اتَ من فَ نَّ
مَ  قولِهِ بَِدلِيِل  ،رِ هْ متَام الشَّ  اْعتَِبارأشهر، وَذلَِك ثالثَامئة يوم ب بعرشةِ  رمضانَ  َمـْن َصـاَم ":  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

اٍل، َفَكَأنََّام َصاَم السَّ بِِستٍّ ِمْن َش  َرَمَضاَن، َوَأْتَبعهُ  اوَّ َسنَة بَِعْرشِ َأْمَثاِهلَ رشة تبلغ عَ ِيف  ثالثَامئةَ  ، فنرضُب )6("نَة، َواْحلَ
 .)7(ثالثة ألف

                                                
 ِزَيـادٍ  َعـنْ ، ِعَامَرةَ  َأِيب  ْبنِ  َعِديِّ  من طريِق ، )7/278/4301(ملوصيل يف مسنده، يشري إىل احلديث الذي أخرجه أبو يعىل ا) 1(

يِّ  ٍك  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  ،النَُّمْريِ م َعَليه اهللا َصىلَّ  اهللاِ َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  َعنُْه،اهللاُ ا َرِيضَ ، َمالِ ـْيَطانَ  إِنَّ ":  وَسـلَّ  َعـَىل  َخْطَمـهُ  َواِضـعٌ  الشَّ
َس، اهللاَ َذَكرَ  َفإَِذا آَدمَ  نِ ابْ  َقْلِب  َك  َقْلَبهُ  اْلَتَقمَ  َنِيسَ  َوإِنْ  َخنَ نَّاُس  اْلَوْسَواُس  َفَذلِ   ."اْخلَ

  . ُرَواتِهِ  َبْعضِ  لَِضْعِف  َضِعيٌف  إِْسنَادٌ  َهَذا: وقال البوصريي ، "ضعيف وهو عامرة أيب بن عدي وفيه": وقال اهليثمي     
 ).6/315(، وإحتاف اخلرية املهرة، للبوصريي، )7/311(يثمي، جممع الزوائد، لله: انظر     
 ."مل يظهر") ب(ِيف ) 2(
َم ) 3( ُهمَّ َأْنَت َريبِّ َال إَِلَه إِالَّ َأْنَت َخَلْقَتنِـي": ُهَو َكَام َقاَل النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِدَك َوَأَنـا َعـَىل َعْهـ ،َوَأَنـا َعْبـد كَ  ،َأْن َتُقوَل اللَّ

ُنوَب  ،َفاْغِفْر ِيل  ،َوَأُبوُء َلَك بَِذْنبِي ،َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعِيلّ  ،َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ َما َصنَْعُت  ،َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت  ُه َال َيْغِفُر الذُّ َفإِنَّ
ا َفَامَت : إِالَّ َأْنَت، َقاَل  ا ِمَن النََّهاِر ُموِقنًا ِهبَ ْيِل وُهو ُمـوِقٌن  َوَمْن َقاَهلَ ا ِمَن اللَّ نَِّة، َوَمْن َقاَهلَ ِمْن َيْوِمِه َقْبَل َأْن ُيْمِيسَ َفُهَو ِمْن َأْهِل اْجلَ

نَّةِ  ا َفَامَت َقْبَل َأْن ُيْصبَِح َفُهَو ِمْن َأْهِل اْجلَ  ."ِهبَ
َعَواِت، ) 80(، )3/1291: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  ، ِمـْن َطِريـِق َعْبـد اهللاِ ْبـِن )6306(اِالْستِْغَفاِر، َباُب َأْفَضِل ) 2(كَِتاب الدَّ

اد ْبِن َأْوٍس َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، واْنُظرْ  ، َعْن َشدَّ  ).6323: ( رقم ُبَرْيَدَة، َعْن ُبَشْريِ ْبِن َكْعٍب الَعَدِويِّ
 ."فنظمت") أ(وهي ِيف ) ب(من  "فنظمته"كلمة ) 4(
غام الرُّ : من الرمل َلْيَس بالذي يسيل من اليد، وقيل :  وليس بالدقيق، وقيل نيِّ الرتاب اللَّ : غام دقاق الرتاب، وقيل قيل الرُّ ) 5(

 . رمل خمتلط برتاب: َلْيَس بُرتاٍب خالٍص وال َبرْمٍل خالٍِص، وقيل 
، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  َألْزَهِرّي، )4/417(اْلَعْنيَ َغِة، لِ ، واُملْحَكم َواُملِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، )8/132(، وَهتِْذيب اللُّ

)5/524(. 
اِء ْبـِن َعـاِزٍب،  نِ َعـِدي بـن ثابـت، َعـ نْ ِيف ذيل َتاِريخ َبْغَداد، ِمْن َطِريِق إِْسَحاق بن َعْبـد اهللاِ، َعـ ارِ َج النَّ  َأْخَرَجُه ابنُ ) 6( اْلـَربَ

 . ْبد اهللاِ بن أبى فروة املرتوك، وإسناده َضِعيف جًدا، من أجل إِْسَحاق بن عَ )1/15(
 ). 368(البن حجر، َتَقِريب التَّْهِذيب، : اْنُظْر 

َأِيب َأيُّوب األنَصاِريِّ َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، به،  ، من َحِديِث )204/1164: (ه ِيف َصِحيحِ  مٌ لِ ْس َأْخَرَجُه مُ  َصِحيٌح  شاهٌد  وللَحِديِث 
ْهرِ "، وبلفظ "اَواَحلَسنة بَِعْرشِ َأْمَثاهلَِ "دون عبارة   ."الدَّ

 ."آالف"هي هكذا يف املخطوط والصواب ) 7(
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ُه  ِ كَِتاَبـ ُذ ُخـأْ يَ  يَّ ِقـالنَّ  نَ ؤمْ املُ  نَّ ، فإِ هُ كَِتابَ  ُذ ُخ أْ يَ َكْيَف  اِيص العَ  َحاَلةِ َعن  َل ئِ ُس ِوِمنَْها َأنَّ  ُل ُخ ْد َيـه وَ ينِـمِ يَ ه ب
بأنه جييئه تلقـاء وجهـه،  َفَأَجاَب ه؟ كَِتابَ  ُذ ُخ أْ يَ َكْيَف  اِيص العَ ، فَ ارَ النَّ  ُل ُخ ْد يَ وَ  هِ بشَاملِ  هُ كَِتابَ  ُذ ُخ أْ يَ  رَ افِ الكَ ، وَ ةَ نَّ اَجل 

   x   w  v  u  ts  r  q  p   o   n      ~  }  |  {  z   y:  َتَعـاَىل  هِ ِمْن َقولِ 

    �      ¥   ¤  £  ¢  ¡ )14، 13:  اإلرساء.(  

ُه  ِ  هُ لَ  جَّ تَ َالئَِكِة، واْح الَقَلُم َملٌِك ِمَن املَ :  َقاَل ِوِمنَْها َأنَّ ِ ، وورٌ نُ  هُ لَ  هُ نَّ أَ ب  هُ نَّ إ، والنُّور نَ مِ  ونَ وقُ لُ َخمْ  ةَ كَ ئِ َال املَ  نَّ إ
ِ  مٌ ائِ قَ  ٌل امِ عَ  ِ  رُ مَ ؤْ يُ  )1(َما لِّ كُ ب  .هِ ب

اُضُه َعَىل َوِمنَْها اعْ   :  ِيف َقْولِهِ  ةِ يَّ زِ وْ اَجل  مِ يِّ قَ  ابنِ ِرتَ
  إَِىل أوطاننـا ونسـلم نعودُ     فهـل تـرى وِّ ُد العَ  ولكننا سبيُ 

 ألنَّ العـدو، و مقابلـةِ ِيف  املكلِفـني مبعوثـون للربـاط، اخللَق  ألنَّ ؛ ولكننا ضد العدو:  الصواَب  نَّ أب
َالم أوالد آدم من مجلةِ  ألنَّ سباهم؛  العدوَّ  َالم األَْنبَِياء )2(َعَلْيِه السَّ ، وال ينبغي أن الُعَلَامء، واألولياء وَعَلْيِهُم السَّ

 .ىمثل َذلَِك َسبَ ِيف  يَقاَل 

 )5(ةَ َحيـ َرسِ ِيب أَ  ، وبني َحِديِث )4(ايومً  )3(وعرشين بعد َمائةٍ  خليَق التَّ  أنّ  ودٍ عُ ْس مَ  ابنِ  ه بني َحِديِث َما مجعَ  َوِمنَْها
لـه  ، ويَقـالوطٍ طُـوُخ  مَ اِسـرَ بمَ  ختليـٌق :  منيَعَىل قسـ التخليَق  ، بأنَّ )6(بعد ثنتني وأربعني ليلة خليَق التَّ  أنَّ  )5(ةَ حيَ َرسِ 

 .ايومً  وعرشين ب/15 ، وَذلَِك بعد َمائةٍ األعضاءِ  إبرازِ ب ا، وختليٌق ، فَهَذا بعد اثنني وأربعني يومً )7(التخطيط

                                                
 ."بكلَام ") ب(، وِيف "َما"، ورضب عليها ُثمَّ كتب َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة "مهم ممَا") أ(كتبت ِيف ) 1(
 ).  ب(ِيف ) 2(
 .، وُهو الصواب"عرشين"يليه ، ُثمَّ ِيف أول السطر الذي "عرشوين") أ(كتبت ِيف آخر السطر ِيف ) 3(
َالئَِكِة،  ذكرَباُب ) 6(َبْدِء اَخلْلِق،  كَِتاُب ) 59(، )2/671: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 4( ، )7454، 6594: (، واْنُظْر اْألَْرَقام )3208(املَ

م َصِحيُح ، )7454 ِه َوكَِتابِة ِرْزقِِه َوَأَجلِِه َوَعَملِِه  َباُب َكْيِفيَِّة َخْلِق اْآلَدِميِّ ) 1(اْلَقَدِر،  كَِتاُب ) 46(، )1060ص: ( ُمْسلِ ِيف َبْطِن ُأمِّ
 .ِمْن َطِريِق األَْعَمِش، َعْن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعْن َعْبد اهللاِ ْبِن َمْسُعود، َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ كالمها ، )1/2643(َوَشَقاَوتِِه َوَسَعاَدتِِه، 

أمية بن أسيد بن األْغَوز بن واقعة بن َحَرام بن ِغَفار بن ُمَليل الغفاري، َوَقاَل ابـُن الكلبـي ُهَو ُحَذْيَفة بن َأِسيد بن خالد، ويقال  )5(
د  واقعة، َكاَن ممـن بـايع : مَكاَن وقيعة  األعوس بمهملة، َوَقاَل ابُن الكلبي: األغوس بدل األغوز، وعند َأِيب ُنَعْيم : هشام بن ُحمَمَّ

 .حتت الشجرة بيعة الرضوان
ْصَحاب، الْبِن َعْبد الرب،  ، واالستيعاَب )2/691(الصحابة، ألَِيب نعيم،  معرفةَ :  اْنُظرْ  الغابـة ِيف  ، وأسـَد )231/ 4(ِيف معرفة األَ

َحاَبِة، الْبِن َحَجر،  ، واِإلَصابِةَ )2/703(معرفة الصحابة، الْبِن األثري،   ).43/ 2(ِيف َمتْيِيِز الصَّ
م َصِحيُح ) 6( ـِه َوكَِتابـِة ِرْزقِـِه َوَأَجلِـِه َوَعَملِـِه ) 1(اْلَقَدِر،  كَِتاُب ) 46(، )1060ص: ( ُمْسلِ َباُب َكْيِفيَّـِة َخْلـِق اْآلَدِمـيِّ ِيف َبْطـِن ُأمِّ

 ).2645، 4/2644-1(َوَشَقاَوتِِه َوَسَعاَدتِِه، 
 . خطأ "التخليط") أ(ا ِيف أمَّ ) ب(التخطيط من ) 7(
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َال ِيف َقْولِِه ُه َوِمنَْها َقولُ  َمـا َعـَىل  ة هي مـن مجلـةِ قَ َد هذه الصَّ  نَّ إ:  )2("َوالَْكلَِمُة الطَّيِّبَُة َصَدَقةٌ ":  )1(مَعَليِْه السَّ
بـاألموال  عوّ طَـالتَّ ة قَ َد ة يَعني َص قَ َد هذه الصَّ  ع، فإنَّ وّ طَ التَّ  ل، وليست هذه الصدقة كصدقةِ املفاِص  وهي المياتالسُّ 

َتَعـاَىل  اهللاَ به ِيف الزكاة بِخَالف الصدقة َعن املفاصل، فإنَّ  لَّ َخ الَِّذي أَ  ضِ ، من الفرةِ رَ اآلِخ  ارِ ومنافعها حيسب ِيف الدَّ 
 .البَُخاِريّ  اجلاري َعَىل َصِحيِح  ، كل َما َكاَن من التطوعات بغري املَال، َذَكَر َذلَِك ِيف الِفيضِ )3(ليهاعَ  حثَّ 

 .بِّ الرَّ  بباِب  ، والوقوِف سِ فْ النَّ  بباِب  الوقوِف  ركُ تَ  كُل وَ التَّ :  َوِمْن َذلَِك قوله

، )6(بالتحميـد ْت َحـتِ تُ افْ ، واآلخـرة )5(بالتوحيـد ْت َمـتِ تُ ، واْخ )4(بالتوحيـد ْت َح تِ تُ الدنيا افْ :  َوِمْن َذلَِك قوله
 .)7(بالتوحيد ْت مَ تِ تُ اْخ و

ُه َكاَن يقرأُ  يُْخ  َوِمْن َذلَِك َأنَّ ينِ  نجمُ  عليه الشَّ اجلَامعـة  ألَِيب َحيَّان، فسأله بعـُض  )2(هرَ النَّ  )1(الباهي احلنبيل الدِّ
 p  o  n  m  l  k   j  i)3(     u  ts   r  q:  َتَعـاَىل  ولِـهِ ق إرداِف  اجلَامعة َعـن مناسـبةِ 

                                                
َالم"عبارة ) 1(  ). ب( موجودة ِيف َغْري  "َعَلْيِه السَّ
َم، َهبَذا اللفظ، :  الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 2( ) 34(األََدِب،  كَِتـاُب  )78(، )3/1240(معلًقا عن َأِيب هريرة عن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 .َباُب طِيِب الَكَالمِ 
،  )56(، )2/622: (ومتصًال  َريِ َكاِب َوَنْحِوِه، َباُب مَ ) 128(كَِتاب اِجلَهاِد َوالسِّ ، )2891: (، واْنُظـْر رقـم )2989(ْن َأَخَذ بِالرِّ
م َصِحيُح  ْدقِة َيَقُع َعَىل ُكـلِّ َنـْوٍع ِمـَن املَْْعـُروِف، ) 16(كَِتاب اْلُكُسوِف، ) 10(، )390ص: ( ُمْسلِ / 56(َباُب َبَياِن َأنَّ اْسَم الصِّ
 .ْبِن ُمنَبٍِّه، َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، به مِ امطوًال، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َمهَّ كالمها ، )1009

 ."حسب َعنها") ب(ِيف ) 3(
ــَك َقــْوُل اهللاِ َتَعــاَىل ) 4( لِيل َعــَىل َذلِ   GF  E  DC  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6: َوالــدَّ

R  Q  P  O     N  M   L  K  J  IH ،) 172: األعراف.(  
اَعَة تقوُم عىل رشار الناس، وهذه هناية الدنيا، وبدء اآلخرةمن ) 5( ، ولكن لعل البلقينـي يقصـد مـا رواه "املعروف والثابت أنَّ السَّ

 ، وغـريه،ُهَرْيـَرةَ ، عـن أيب )7513، 7451، 7414، 7412، 7382، 6519، 4811،4812: (البخاري يف صحيحه، بأرقام 
مَ َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليْ عن  َمَواِت بَِيِمينِهِ ": قال  ِه َوَسلَّ   ."َأَنا املَْلُِك َأْيَن ُمُلوُك اْألَْرضِ :  ُثمَّ َيُقوُل  ،َيْقبُِض اهللاُ اْألَْرَض َوَيْطِوي السَّ

ُه  َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، عن النَّبِيِّ  سٍ نَ أَ  لعله استنتج َذلَِك من َحِديِث ) 6( َم َأنَّ َتِمُع املُْؤِمنُوَن َيْوَم الِقَياَمِة، َفَيُقوُلوَن ": قال َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َجيْ
نَا، َفَيْأُتوَن آَدَم َفَيُقوُلوَن : َفَيُقوُلوَن  َمَك َأْسَامَء ُكلِّ اهللاُ َأْنَت َأُبو النَّاِس، َخَلَقَك : َلِو اْسَتْشَفْعنَا إَِىل َربِّ بَِيِدِه، َوَأْسَجَد َلَك َمَالئَِكَتُه، َوَعلَّ

ٍء، َفاْش  ى ُيِرَحينَا ِمْن َمَكانِنَا َهَذا، َفَيُقوُل َيشْ َك َحتَّ ُل َرُسـوٍل : َفْع َلنَا ِعنَْد َربِّ ُه َأوَّ َلْسُت ُهنَاُكْم، َوَيْذُكُر َذْنَبُه َفَيْسَتِحي، اْئُتوا ُنوًحا، َفإِنَّ
ُه َما َلْيَس َلـُه بِـِه ِعْلـٌم َفَيْسـَتِحي، َفَيُقـوُل َلْسُت ُهنَاُكْم، وَ : إَِىل َأْهِل األَْرِض، َفَيْأُتوَنُه َفَيُقوُل اهللاُ َبَعَثُه  اْئُتـوا َخلِيـَل : َيْذُكُر ُسَؤاَلُه َربَّ

ْمحَن، َفَيْأُتوَنُه، َفَيُقوُل  َمُه اهللاَُلْسُت ُهنَاُكْم، اْئُتوا ُموَسى، َعْبًد : الرَّ اُكْم، َوَيـْذُكُر َقْتـَل َلْسُت ُهنَـ: َوَأْعَطاُه التَّْوَراَة، َفَيْأُتوَنُه َفَيُقوُل  ا َكلَّ
ِه، َفَيُقوُل  ًد : َوُروَحُه، َفَيُقوُل  اْئُتوا ِعيَسى َعْبد اهللاِ َوَرُسوَلُه، َوَكلَِمَة اهللاُ: النَّْفِس بَِغْريِ َنْفٍس، َفَيْسَتِحي ِمْن َربِّ ا َلْسُت ُهنَاُكْم، اْئُتوا ُحمَمَّ

َم، َعْبًد  ، َفُيْؤَذَن ِيل  هللاُاا َغَفَر َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ى َأْسَتْأِذَن َعَىل َريبِّ َر، َفَيْأُتوِين، َفَأْنَطلُِق َحتَّ َم ِمْن َذْنبِِه َوَما َتَأخَّ ، َفإَِذا َرَأْيُت َريبِّ َلُه َما َتَقدَّ
ْع، َفَأْرَفُع َرْأِيس، َفَأْمحَدُه بَِتْحِميـٍد اْرَفْع َرْأَسَك َوَسْل ُتْعَطْه، وَ : ، ُثمَّ ُيَقاُل اهللاَُوَقْعُت َساِجًدا، َفَيَدُعنِي َما َشاَء  ُقْل ُيْسَمْع َواْشَفْع ُتَشفَّ

ا، َفُأْدِخُلُهُم اَجلنََّة، ُثمَّ َأُعوُد إَِلْيِه َفإَِذا َرَأْيُت َريبِّ  ُمنِيِه، ُثمَّ َأْشَفُع َفَيُحدُّ ِيل َحد  ا، َفأُ  ُيَعلِّ َة، ُثـمَّ ِمْثَلُه، ُثمَّ َأْشَفُع َفَيُحدُّ ِيل َحد  ْدِخُلُهُم اَجلنـَّ
ابَِعَة، َفَأُقوُل َما َبِقَي ِيف النَّاِر إِالَّ َمْن َحَبَسُه الُقْرآُن، َوَوَجَب َعَلْيِه اُخلُلودُ   ."َأُعوُد الرَّ

  @ A B : اهللاَِبـاُب َقـْوِل ) 1(ُسـوَرة الَبَقـَرة،  )2(كَِتـاب َتْفِسـِري الُقـْرآِن، ) 65(، )2/915: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح 
C ،)4476( واْنُظْر اْألَْرَقام ،) :م َصِحيُح ، )7516، 7510، 7440، 6565 يَامَن، ) 1(، )107ص: ( ُمْسلِ ) 84(كَِتاب اْإلِ

نَِّة َمنِْزَلًة فِيَها،   .ِن َمالِك َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ من طرق َعْن َأَنِس بْ كالمها ، )193/ 326 - 322(َباُب َأْدَنى َأْهِل اْجلَ
لِيل َعَىل َذلَِك َقْوُل اهللاِ َتَعـاَىل  )7( !  "  #  $  %  &  '  )      (*  +  ,  -  .  /      0: َوالدَّ

2  1 ،) 75: الزمر.(=  
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w  v )ـــه)100:  اإلرساء :  اإلرساء H  G  F   I)4(   N  M  L  K  J ):  ، بقول
م بخلوا باإليَامنِ :  ، َفَقاَل )98 عليـه َمـا ِيف الَصـِحيحني، َعـن  أبخل، يـدلُّ  )5(فهم باألموال ،بالبعِث  واإلقرارِ  ألَهنَّ

ٍء َأُكنَْت َتْفتَِدي بِـِه؟":  َتَعاَىل ِألَْهَوِن َأْهِل النَّاِر َعَذاًبا َيُقوُل اهللاُ: َقاَل  ،سٍ نَ أَ   يُقـوُل فَ  "لَْو َأنَّ لََك َما ِيف اْألَْرِض ِمْن َيشْ
ـَك ِيب َشـيْئًا، َفأََبيْــَت إِالَّ ُصـْلِب َأبِيـَك آْهـَوَن ِمـْن َذلِـَك، َوَأْنـَت ِيف َأَرْدُت ِمنْـَك أَ ":  يُقـوُل َنَعـْم، فَ :  َدَم َأْن َال ُتْرشِ

كَ  ْ  :  فُقْلُت أنا ِيف احلال ارجتاالً . )6("الرشِّ
ـــ ـــةَ بدهيتُ ـــو رؤي ـــال زاَل     غـــريه ه تعل ـــ ف ـــا ِم  اهللاِ نَ خمصوًص

اَجـةٍ ن الَيا َربِّ َفِمنُْهْم فُ :  ارض جملس الذكرح ِك لَ املَ  ِيف قولِ  قولهَوِمْن َذلَِك   لِ بالفَ  ـَام َجـاَء ِحلَ ... لَيَْس ِمـنُْهْم إِنَّ
ِديث  .َام قصد إدخاله بالنصمل يقصد امللك إخراجه، إنَّ :  )7(اْحلَ

، )8("دي َمـا َشـاءَ لِيَْعَمْل َعبْـ":  ، تفسًريا ملَا ِيف آخره من قوله"َذْنبًا َأْذَنَب َعبٌْد "ِيف َحِديث  قولهَوِمْن َذلَِك 
 .وبنُ الذُّ  ، فأنا أغفرُ وُب تُ تَ وَ  ُب نِ ْذ تُ  مَعناه َما دمَت 

ِه  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  العظـيم املنـذري، ِيف  للحـافظ الزكـي َعْبـدِ  )1(َعَىل حوايش خمترصـ السـننبَِخطِّ
مَ َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه وَ  اهللاِ َقـاَل رسـوُل :  أيب َسِعيد اخلدري، َقاَل  َحِديِث  اَعـٍة َتْعـِدُل َمخًْسـا ":  َسـلَّ ـَالة ِيف َمجَ الصَّ

                                                                                                                                          
َ َسنَة ) 1(= د بن َعْبد الدائم، ُتُويفِّ د بن ُحمَمَّ د بن ُحمَمَّ  .هـ852ُهَو َأُبو َعْبد اهللاِ، ُحمَمَّ

ّية بالَقاِهَرة وأحقهم بوالية الَقَضاء، وإنَام نقل ابنُ  َكاَن أفضَل : بُن َحَجر َقاَل ا: َوَقاَل الّسُيوطِّي  َحَجـر َهـَذا  احلنابلة بالديار املِْرصِ
ْيخ العامل املحقق، مفتي املسلمني، َمجال املدرسنيوليس هو من قول ابن حجر، الكالم َعن ابن احلجي،   .ووصف الُبْلِقينِّي بالشَّ

ِة، للّسـُيوطِّي،  ، وُحْسـنَ )181/ 4(، الُغمـر، الْبـِن َحَجـر ءَ إِْنَبـا: اْنُظـْر   ـخاِوّي،  ، والضـوءَ )1/483(املَُحـاَرضَ الالمـع، للسَّ
)9/224.( 

 .ُهَو النهر املَاد من الَبْحر املحيط، اخترصه من الَبْحر املحيط ِيف التَّْفِسري) 2(
 .، خطأ"إذن"كتبت ِيف املخطوط ) 3(
 .كتب كلمة اآلية، يَعني باقي اآلية) أ(ا ِيف أمَّ ) ب(من  K  J  N  M  L  تكملة اآلية) 4(
 ."باإليَامن") ب(ِيف ) 5(
تِِه، ) 1(كَِتاب َأَحاِديث األنبَِياِء، ) 60: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 6( يَّ ، )6557: (، وبـرقم )3334(َباُب َخْلِق آَدَم َصَلَواُت اهللاِ َعَلْيِه َوُذرِّ

م َصِحيُح  ، )2805/ 51(َباُب َطَلِب اْلَكافِِر اْلِفـَداَء بِِمـْلِء األَْرِض َذَهًبـا، ) 10(كَِتاب صفة القيامة واجلنة والنار، ) 51: ( ُمْسلِ
، َعْن َأَنٍس َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، بهِمْن َطِريِق ُشْعَبةَ كالمها   .، َعْن َأِيب ِعْمَراَن اَجلْوِينِّ

َعَواِت، ) 80( ،)3/1310: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 7( ،  ذكرَباُب َفْضِل ) 66(كَِتاب الدَّ ، ِمْن َطِريِق األَْعَمـِش، )6408(اهللاِ َعزَّ َوَجلَّ
م َصـِحيُح َعْن َذْكَواَن َأِيب َصالٍِح، َعـْن َأِيب ُهَرْيـَرَة َرِيضَ اهللاُ َعنْـُه، بِـِه،  َعاِء َوالتَّْوَبـةِ ) 48(، )1080: ( ُمْسـلِ ْكِر َوالـدُّ  كَِتـاب الـذِّ

ْكِر، ) 8(َواِالْستِْغَفاِر،  د، َعْن َأِيب َصـالٍِح، َعـْن َأِيب ُهَرْيـَرَة الِ َخ  بنِ  ِمْن َطِريِق ُوَهْيِب كالمها ، )2689/ 25(َباُب َفْضِل َجمَالِِس الذِّ
 .َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، بِهِ 

، )7507(، Ã  Ä  Å   Æ  ÈÇ: َعــاَىل تَ  اهللاِقــول َبــاُب ) 35(التَّْوِحيــِد،  كَِتــاُب ) 97: ( الُبَخــاِريّ  َصــِحيُح ) 8(
م َصــِحيُح  ــلِ ــاُب ) 49(، )1103: ( ُمْس ــِة،  كَِت ــُة، ) 5(التَّْوَب ُنوُب َوالتَّْوَب ــذُّ َرِت ال ــرَّ ُنوِب َوإِْن َتَك ــذُّ ــَن ال ــِة ِم ــوِل التَّْوَب ــاُب َقُب َب

ا ِمْن َطِريِق إِْسَحاق ْبِن َعْبد اهللاِ ْبِن َأِيب طَ )29،30/2758( َالُمهَ ْمحَن ْبِن َأِيب ُعْمِرة، َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، به، كِ  =.ْلَحَة، َعْن َعْبد الرَّ
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يَن َصَالة، َفإَِذا َصالََّها ِيف َفَالةٍ َفَأَتمَّ ُرُكوَعَها َوُسُجوَدَها َبَلَغْت َمخِْسَني َصَالة  َقاَل َعْبُد :  ، َقاَل َأُبو َداُودَ ")2(َوِعْرشِ
ِديث  اْلَواِحدِ  ُج "ْبُن ِزَيادٍ ِيف اْحلَ َامَعـةِ َصَالُة الرَّ ـِديث، "ِل ِيف اْلَفـَالةِ ُتَضـاَعُف َعـَىل َصـَالتِِه ِيف اْجلَ ، َوَسـاَق اْحلَ

  .)2)(1(ه خمتًرصاَماَج  وَأْخَرَجُه ابنُ 

                                                                                                                                          
 .أي سنن َأِيب داود) 1(=
َالة،  كَِتاُب ) 2(، )93ص:(ُسنَُن َأِيب َداُود) 2( َالة، ) 49(الصَّ  ).560(َباُب َما َجاَء ِيف َفْضِل املَْْيشِ إَِىل الصَّ

َثنَا ُحمَ : َقاَل َأُبو داود  ْد َحدَّ َثنَا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َعن ِهَالِل ْبِن َمْيُموٍن، َعن َعَطاِء ْبِن َيِزيَد، َعن َأِيب َسِعيد اْخلُ د ْبُن ِعيَسى، َحدَّ ، َقـاَل مَّ : ِريِّ
مَ اهللاِ َقاَل َرُسوُل  ِديث:...َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  .اْحلَ

 :  دراسة رجال اإلسناد
د ْبُن ِعيَسى، املَعْ  بَّاعُحمَمَّ اَرُقْطنِّي بالتدليس، ووضع ابن َحَجر له أيًضا ِيف :  ُروُف بِاْبِن الطَّ ثَِقة، وال يضريه َما وصفه به َأُبو داود والدَّ

 .املرتبة الثالثة، فقد رصح هنا بالسَامع َعن َشْيخه
ْرَح : اْنُظْر  ِديث، ، وعلَل )38/ 8(َوالتَّْعِديل،  اْجلَ ـا ، )215/ 2( اْحلَ َالُمهَ ، )9/65(، البـن ِحبَّـان، الْبـِن َأِيب َحـاتِم، والثَِّقـاِت كِ

اَرُقْطنِّي،  وُسَؤاَالِت  م النيسابوري للدَّ الكـَامل،  ، وَهتْـِذيَب )396/ 2(للخطيـب الَبْغـَدادي،  ،َبْغـَداد ، وَتـاِريَخ )271ص(اَحلاكِ
َهبِّي، ، ، واْلَكاِشَف )258/ 26(للمزي،  أهـل التقـديس بمراتـب  ، وتعريـَف )6210(ِذيب، التَّْهـ ، َوَتَقِريـَب )209/ 2(للـذَّ

ا الْبِن َحَجر،  َالُمهَ  ).150ص (املوصوفِني بالتدليس، كِ
َ َسنَة :  َأُبو معاوية الرضير د بن خازم التميمى السعدى، ُتُويفِّ  .هـ295ُهَو ُحمَمَّ

َقهُ  ِديث يدلس وَكاَن مُ : سعد، َوَزاَد  ابنُ  َوثَّ ، والنََّسـائِّي،  قولِهِ ا من جًيا، وَقِريبً رْ َكثِري اْحلَ َقـه الِعْجـِيلّ َقاَل يعقوب بن شيبة، وكذا َوثَّ
اَرُقْطنِّي، َوَزاَد ِيف موضع آخر  َهبِّي، َوَقاَل ِيف موضع آخر : والدَّ : مل يتعرض إليه أحد، وكـذا ابـن َحَجـر، َوَزاَد : من الرفعاء، والذَّ

  .غريهوقد هيم ِيف َحِديث ،  األعمش حلديث الناس أحفظ
 ."َكاَن حافًظا متقنًا، وَلكِنَُّه َكاَن مرجًئا": ِحبَّان  َوَقاَل فِيه ابنُ 

َأُبو معاوية الرضير ِيف َغـْري َحـِديث األعمـش ُمْضـَطِرب ال حيفظهـا حفًظـا جيـًدا، ووصـفه ابـن ِخـَراش : َقاَل َأْمحَد بن َحنَْبل و
 .فِيه اضطرابوِيف َغْري األعمش  ،بالَصُدوق وُهو ِيف األعمش ثَِقة

 .َكاَن رئيَس املرجئة بالكوفة: ، َوَقاَل َأُبو داود "َكاَن َأُبو معاوية يَعنى الرضير يميل إَِىل اإلرجاء": وَقاَل حييى ْبن َمِعني 
َثنَا فُهَو َما حفظته من ِيفِّ : كل َحِديث أقول فِيه : وقد َقاَل ُهَو َعن نفسه  ث، وَما قلت  َحدَّ فُهَو َما مل أحفـظ مـن  نفال َوَذَكرَ : املَُحدِّ

 .قرئ عيل ا من كَِتاب، فعرفته فحفظته ممَّ فِيه وقرئ َعَيلّ 
 .ال يروي عن األعمش هنا وإن كان هناهو ثقة، وُيْؤَخُذ ما قاله عن َنْفِسِه، وهو هنا قال حدثنا، : قلت 
َبَقاِت : اْنُظْر  أمحـد  ِعَلـَل و، )158/ 1(، )رواية ابن حمرز( حييى ْبن َمِعني الرجال َعن ، ومعرفةَ )8/515(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطَّ

ْرَح )374/ 2(، )رواية ابنه عبد اهللا(  سـننَ و، )7/442(، الْبـِن ِحبَّـان، ، والثَِّقاِت )246/ 7(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  ، واْجلَ
اَرُقْطنِّي،  اَرُقْطنِيّ  ،واملختلـف ، واملؤتلَف )315/ 1(الدَّ ، )5/242(َبْغـَداد، للخطيـب الَبْغـَدادي،  ، وَتـاِريَخ )655/ 2(، للـدَّ

ـاظ،  وَتْذكَِرةَ  فَّ َهبِّي، وَهتْـِذيَب )428/ 7(االعتـدال،  ، وميـزانَ )1/294(اْحلُ ـا للـذَّ َالُمهَ  ، َوَتَقِريـَب )126/ 7(التَّْهـِذيب،  ، كِ
ا الْبِن َحَجر)5841(التَّْهِذيب،  َالُمهَ  =.، كِ
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َحالَة مجع، وَحالَـة :  للمصيل حالتني م له، وإنَام املراد أنَّ لَّ َس َغْري مُ  أ/16الَواِحد،  ه َما َقاَل َعبُْد َد فأيَّ :  َفَقاَل 
ٌس، َوِهـَي َمخُْسـونَ ":  َتَعاَىل  ِيف َقْولِِه فإذا َكاَن جممًعا فله األجر املنفصل به ليلة اإلرساء انفراد،  ، فجعـل )3("ِهَي َمخْ

َالة  الَِّذي للخمس، فللمنفردِ  األجرَ  لكل َصَالةٍ  هِ من فضلِ  اهللاُ َغْري املعدود من َذلَِك النصف، لعدم إكَامله َحالَة الصَّ
َالة، وَكاَن للمنفرد املعذور  باجلَامعة، وَكانَ  للمجمع جمموع َذلَِك وُهَو مخسون نعرب َعنها مرة بالدرجة، ومرة بالصَّ

َالة مجيع َما للمجموع، وُهَو مخسون درجة إحلاًقـا لـه بـاملجمع، فَهـَذا مـن اإلحلـاِق  اهللا َتَعـاَىل َعـَىل  بفضـلِ  بالصَّ

                                                                                                                                          
 .، كَام فرق بينهَام الُبَخاِريّ ِيلّ مَ ْس ُهَو َغْري هالل َأُبو ظالل القَ :  هالل بن ميمون=

َقه حييى ْبن َمِعني، َوَذَكَره ابن ِحبَّان ِيف الثَِّقات          ). 572/ 7(، َوثَّ
َهبِّي   .َصُدوق، وكذا ابن َحَجر: َوَقاَل الذَّ

َفُه حييى ْبن َمِعني ِيف موضع آخر، وأضاف  ة َلْيَس : َوَضعَّ ة : بيشء، َوَقاَل َمرَّ َلْيَس به بأس، : صالح، وكذا ضعفه النََّسائِّي، َوَقاَل َمرَّ
 . واألزدي

عامة َمـا يـروي َمـا ال يتابعـه : خيالف وهيم، َوَقاَل ابُن عدي : وأجاب َأُبو َحاتِم بأنه َلْيَس بالقوى، ُيكتُب َحِديثُه، َوَقاَل ابن ِحبَّان 
 .الثَِّقات عليه

ه ومن ومهه، وال ينزل للضعيف نظًرا ملن وثقه وتوسط فيهَو َصُدوقهُ : قلت   .، ال يرتقي للثقة نظًرا ملن ضعفه ومل يقوِّ
ـْرَح )205/ 8(الكبري، للبخـاري،  ، والَتاِريَخ )225ص (، )رواية الدارمي(اْبن َمِعني  َتاِريَخ : اْنُظْر  َوالتَّْعـِديل، الْبـِن َأِيب  ، واْجلَ

َعَفاء ، والكامَل )180ص( ،الْبِن ِحبَّان علَامء األمصار، مشاهريَ و ،)9/76(َحاتِم،   ، وَهتْـِذيَب )7/120(الْبـِن عـدي،  ،ِيف الضُّ
ّي،  َهبِّي، ، واْلَكاِشَف )349/ 30(اْلَكَامل، للِمزِّ  ).7347(التَّْهِذيب، الْبِن َحَجر،  َتَقِريَب و، )342/ 2(، للذَّ

 .وثيقهمتفق َعَىل ت:  َيِزيَد  ْبنُ  َعَطاءُ 
 ، ومعرفـةَ )68ص (، الْبـِن املَـِدينِّي، ، والِعَلَل )53ص (، )رواية ابن طهَامن( من كالم َأِيب زكريا حييى ْبن َمِعني ِيف الرجال: اْنُظْر 

 َتَقِريـَب و، )247ص(أسَامء الثَِّقات، الْبـِن شـاهني،  ، وَتاِريَخ )200/ 5(، البن ِحبَّان، ، والثَِّقاِت )138/ 2(للعجيل،  ،الثَِّقات
 ).4604(التَّْهِذيب، الْبِن َحَجر، 

ى إىل الصحيح لغريه، ف: قلت  ِديث َأْخَرَجُه الُبَخاِرّي بلفظ احلديُث إسناُده حسٌن يتقوَّ َصَالُة اَجلَامَعـِة َتْفُضـُل َصـَالة الَفـذِّ ": اْحلَ
يَن َدَرَجةً  إَِذا َفاَتْتـُه اَجلَامَعـُة ": ُب َفْضِل َصَالة اَجلَامَعِة َوَكـاَن األَْسـَوُد َبا) 30(كَِتاب األََذاِن، ) 10(، )1/134(، "بَِخْمٍس َوِعْرشِ

ْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ  َخبَّاٍب  ْبنِ  اهللاِ َعْبدِ ، من طريق )646(، ..."َذَهَب إَِىل َمْسِجٍد آَخر  .ريض اهللا عنه، به اْخلُ
َامَعة،كَِتاب املََْساِجِد ) 4(، )149ص: ( ابن َماجه سننُ ) 1( اَعٍة، ) 16( َواْجلَ َالة ِيف َمجَ َعـن بإسـناٍد صـحيٍح  ،)788(َباُب َفْضِل الصَّ

د بن العالء بن كريب، َأِيب كريب، َعن َأِيب معاوية به  .الثَِّقة ُحمَمَّ
َتَرص سنن أيب داود )2(  .)295، 1/294(، ُخمْ
ــَالة،  كَِتـاُب ) 8(، )1/79(:  الُبَخــاِريّ  َصـِحيُح ) 3( ــَالة ِيف ) 1(الصَّ اِء؟ َبـاُب َكْيــَف ُفِرَضـِت الصَّ : ، واْنُظـْر رقــم )349(اِإلْرسَ

يَامَن،  كَِتاُب ) 1: ( ملِ ْس مُ  َصِحيُح ، )3342( ـَامَواِت، َوَفـْرِض ) 74(اْإلِ َم إَِىل السَّ اِء بَِرُسـوِل اهللاِ َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ ْرسَ َبـاُب اْإلِ
َلَواِت  َالُمهَ )263/163(، الصَّ  .، َهبَذا اللفظمعلًقاا ، كِ
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ُه مفضل َعَىل املجمع، كَام قَ  َها بِـأَْرِض َفـَالٍة، ":  )1(اَل َعبْد الَواِحد ِيف مسند َعبْد بن محيداملعذورين، ال َأنَّ َفـإَِذا َصـالَّ
اَعـٍة َتِزيـُد ":  ، وفِيه ِيف أوله"َفأََتمَّ ُوُضوَءَها َوُرُكوَعَها َوُسُجوَدَها َبَلَغْت َصَالُتُه َمخِْسَني َدَرَجةً  ُجـِل ِيف َمجَ َصـَالُة الرَّ

يَن َدَرَجةً َعَىل َصَالتِِه َوْحَدُه َمخْ  أيب داود تعـدل مخًسـا وعرشـين َصـَالة، مَعنـاه  روايـةَ  ، وَهبَذا يعلم أنَّ )2("ًسا َوِعْرشِ
 .زائدة َعَىل َصَالة املنفرد، انتهت

َم سهمه وأجره ِيف بدر، ومل حيرضها له النَّبِيُّ  ومن نظمه َما نظمه ِيف مجع من جعَل   :  َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
ـــو وينرصـــ   ًرا ِيف الوقــــاع تـــــذكرْد أال إن َبــــ ـــاخلري يعل   وشـــاهدها ب

  مع السهم واملقصـود مـن ذاك يـؤجر   لذاك ترى األَْصَحاب طـالب أجرهـا
  أجـــر وســـهم يقـــرر )4(وِيف طلحـــة   اِرضٌ َحــ رِ كْ مل حيرضــ وِيف الـذِّ  )3(فعـثَامن

  فقـــرره املختــــار واخلـــري يــــذكر ســعيد بــن زيــد ســائل، والرفعــة           
ـــعِ َمهـــا بُ  ـــا لكشـــِف َث   ألخبـار َغـْري الكفـر والسـعي يشـكر   حقيقـــة ا عينً

ةنجل ل )5(وِيف حارث   )7(فبالفضــل جيــرب )6(بــر وحالــه كرشــ   قـد جـرى ِصـمَّ
ات ــــاه نظــــريه )8(كــــذاك َخلــــوَّ   جبـــري لـــه أصـــيل فبـــاخلري يســـطر   أت

ــٌل    )9(يٍّ دِ وعاصـــم املعـــروف بـــابن َعـــ ــارث نج ــذا ح ــِب  ك ــَذرُ  حلاط   ُيْع
ــة   كــــذاك يســــري وكأنــــه قــــائالً  ــا لباب ــأمر )10(أب ــة ي ــه لطيب   )1(يرجع

                                                
َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه  النَّبِيِّ  مسند َعْبد بن محيد، وإنَام ُهَو من قولِ  ام وقفت عليه من املنتخب منفِي الَواِحدِ  َعْبدِ  َهَذا الكالم َلْيَس من قولِ ) 1(

َم، فعبد الَواِحد أصًال َلْيَس َواِحًد   . الُبْلِقينِّي سها َأْو ابنه ن محيد، ولعلَّ ا من رجال السند ِيف رواية َعْبد بَوَسلَّ
 ).974/ 116/ 2(املنتخب من مسند َعْبد بن محيد، ) 2(
 .بن عفان َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  هو عثَامنُ ) 3(
 .هو طلحة بن عبيد اهللا َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ ) 4(
ّمة ) 5( اِرُث ْبُن الصِّ ن عتيك بن عمرو بن عـامر بـن َمالِـك بـن النجـار والـد َأِيب بن عمرو ب -بكرس املهملة وتشديد امليم  -هو اْحلَ

 .جهيم
َحاَبِة،  اِإلَصابِةَ : اْنُظْر   ). 1/578(ِيف َمتْيِيِز الصَّ

 .أي متبسم) 6(
بيدي، : انظر   ).14/45(تاج العروس، للزَّ

 .احلارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد األنصاري األويس هو )7(
َحاَبِة،  َصابِةَ اإلِ : اْنُظْر   ). 568/ 1(ِيف َمتْيِيِز الصَّ

بـن اهو َأُبو َعْبد اهللاِ وَأُبو صالح، َخّواُت ْبُن ُجَبْريٍ بن النعَامن بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمـرو بـن عـوف بـن َمالِـك  )8(
، ورضب له ب  .سهمه وأجرهاألوس األنصاري، أصابه ِيف ساقه َحَجر ُكِرسَ بِالّرْوَحاِء َفُردَّ

َحاَبِة، و ،)75(مغازي الواقدي، : اْنُظْر   ).346/ 2(البن حجر، اِإلَصابِة ِيف َمتْيِيِز الصَّ
 ).ب(خطأ، وهي َغْري واضحة ِيف  "عديم") أ(ِيف ) 9(
، َوقِيَل ُبَس  :بشري، َوقِيَل  : هو َأُبو لبابة بن َعْبد املنذر، األنصاري، املدين، مشهور بكنيته خمتلف ِيف اسمه، قيل )10( : ِرَفاَعُة، وقيل: ْريٌ

 =.مروان، ووهم ابن َحَجر التسمية األخرية
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ــك    ــر ووالــد ســهل ســعدهم نجــل َمالِ ــاءه اخلــري يكث ــوت ج ــد م ــه بع   ل
ـــادة ــــوال نَ    صـــبيح وســـعد ذاك نجـــل عب ــــذين يل يتحــــرر ٌل ْق   ِيف ه

ُه جتكِ ذُ  ا َصبِيْح فُهَو موىل َسِعيد بن العاص، وقدأمَّ :  ُقْلُت  ـ َض رِ َمـهز إَِىل بدر فَ َر فِيه َأنَّ ، ومحـل )2(ْج رُ ومل َخيْ
ُه رضب له بسهمه وأجره النَّبِيُّ  َم َعَىل بعريه أبا سلمة ابن َعبْد األسد، لَكِن مل يذكر ِيف َهَذا َأنَّ   .َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

ن مل يشـهد بـدًرا، يقـوال )4(عقبـة وابـنُ  )3(إِْسـَحاق ة فقد اختلـف فِيـه، فـابنُ ادَ بَ بن عُ  ب/16د عْ ا َس وأمَّ 
ُه مل يشهدها رضب له بسهمه وأجره، فإسقاط هذين أوىلإ، ومل يذكر من َقاَل )5(والواقدي يقول شهدها  . نَّ

بـن  حـدثني َعـِيلُّ :  ه َفَقـاَل ِيف ترمجتِ  ِيف املستدركِ  بن أيب طالب، وقد ذكره احلاكمُ  رَ فَ عْ َج نا َشيُْخ  ومل يذكرْ 
َشاذَ  َثنَا إسَامعيُل العدل، َقاَل َح  َمحْ َثنَا أبو ثابت : بن إِْسَحاق القايض، َقاَل  دَّ ـُحمَ َحدَّ َثنَا : ، َقـاَل بـن عبيـد اهللاِ ُد مَّ َحـدَّ

َم جلَ َص  اهللاِ وُل ُس رَ  َب َرضَ :  ، َقاَل ابرٍ َج  ، َعنْ يهِ بِ أَ  ر، َعنْ فَ عْ د، َعن َج مَّ َعبْد العزيز بن ُحمَ  بـن أيب  رَفـعْ ىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسـلَّ
 .)6(اهَج رِّ م، ومل ُخيَ لِ ْس مُ  َعَىل رشطِ  َصِحيٌح  َهَذا َحِديٌث :  ، َقاَل هِ رِ ْج أَ وَ  هِ مِ هْ َس بِ  رٍ ْد م بَ وْ ب يَ الِ طَ 

 :  )7(نى ِيف بيت مفرد، وهووقد نظمت َهَذا املع
  مكـاهنَام رب اجلنـاحني جعفـر    َهَذان أوىل بالسـقوط وكـائن   

                                                                                                                                          
ين الدم ِحبَّان تسميته ببشري، ورجح اْبن َمِعني تسميته برفاعة وكذا الُبَخاِرّي، وقد َذَكَر ابنُ  ورجح ابنُ = قي االخـتالف شـنارص الدِّ

 .ِيف اسمه مفصًال 
الصـحابة، ألَِيب نعـيم،  ، ومعرفـةَ )89/ 9(الكبـري، للبخـاري،  ، والَتـاِريَخ )3/145(، )واية الدورير(اْبن َمِعني  َتاِريَخ : اْنُظْر 

، )191ص(فهوم أهل األثر ِيف عيون الَتـاِريخ والسـري، الْبـِن اَجلـْوِزّي،  ، وتلقيَح )32/ 3(، الْبِن ِحبَّان، ، والثَِّقاِت )1/402(
ْشَتبِه،  الْبِن َناِرصِ ا وَتْوِضيَح  َمْشقّي، املُ يِن الدِّ  ).159/ 4(لدِّ

َر أبا لبابة َعَىل املَِدينَة، ورضب ل) 1( َم أبا لبابة بعد أن خرج معه إَِىل بدر، َفَأمَّ ه بسهمه وأجره مع َأْصَحاب رد النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
 .بدر

ْصَحاب، الْبِن َعْبد الرب،  االستيعاَب : اْنُظْر   ).1198/ 3(ِيف معرفة األَ
 ).122ص(البن عبد الرب، ِيف اختصار املغازي والسري،  الدررَ و، )120ص (املغازي، للواقدي، : اْنُظْر ) 2(
 .مل أقف عليه) 3(
 .لعله ِيف األجزاء املفقودةوِيف املطبوع  مل أقف عليه) 4(
َب َلُه َرُسـوُل  َوَقْد ُرِوَي َأنّ ": ه مل يشهدها، فقال نَّ عىل أَ  ولكن كالم الواقدي يدلُل ) 5( َعَلْيـِه َوَسـّلَم  َصـّىل اهللاُ اهللاَِسْعَد ْبَن ُعَباَدَة َرضَ

ُعَباَدَة ملََا  َذلَِك َأّن َسْعَد ْبنَ  َ؛َلئِْن َملْ َيُكْن َشِهَدَها َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة، َلَقْد َكاَن فِيَها َراِغًبا: َوَقاَل ِحَني َفَرَغ ِمْن اْلِقَتاِل بَِبْدٍر  ،بَِسْهِمِه َوَأْجِرهِ 
ُروِج، َفنُِهَش ِيف َبْعضِ اهللاِ َأَخَذ َرُسوُل  ّضُهْم َعَىل اْخلُ َهاِد َكاَن َيْأِيت ُدوَر األنَصاِر َحيُ َم ِيف اْجلِ تِْلَك اْألََماكِِن، َفَمنََعـُه  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َب َلُه بَِسْهِمِه َوَأْجِرهِ  ُروِج َفَرضَ  ."َذلَِك ِمْن اْخلُ
 ).75ص(مغازي الواقدي، 

 . بتاممه، وإنام الذي فيه ابتداًء من شيخه عبد العزيز الداروردي ِيف املستدركهذا اإلسناد ليس  )6(
د، عن أبيه، عن جابر قال : قال احلاكم  َم َجلْعَفـر ": أخربنا الدراوردي، عن َجْعَفر بن ُحمَمَّ رضب رسول اهللا َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

َجـاه"وعبارة ، )3/213/4934( "بدر بسهمه وأجره يوم رِّ م، ومل ُخيَ غـري موجـودة يف  "َهَذا َحـِديٌث َصـِحيٌح َعـَىل رشِط ُمْسـلِ
 .املطبوع من املستدرك

 ."َهَذا"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 7(
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 َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  اتفَق له ِمَن الَكراَمات )1(ذِْكُر َما

ُه ملَا أبطَل  الدولة َعناًدا لـه،  )3(املالهي قام ِيف َذلَِك بعض كبارُ  مكَس  )2(األرشُف  ُك لِ املَ  انُ طَ لْ السُّ  من َذلَِك َأنَّ
له، وهون أمر َذلَِك بأنه إنَام يؤخذ َذلَِك من غنيٍّ يعمل لولده عرًسا َأْو ختاًنا، فأعاده السلطان فطلـع إليـه وعدلـه 

يُْخ  ومعه ينِ  ضياءُ  الشَّ َهـَذا خيـرب بيـت :  هِ أقوالِـ مـن مجلـةِ  )5(مرَ م، َفَقاَل قايض قِ رَ املشهور بقايض قِ  )4(العِفيِفي الدِّ
يْخ)6(اإلستادار ِيف  أبطلـهنَّـُه إُثـمَّ بل وتنقلب الدولة، فَكاَن كَام َقاَل، فضعف السلطان ضعًفا شديًدا، :  ، َفَقاَل الشَّ

ِيف  كلهـا بالعقبة، وانقلبـت الدولـةُ  عليه املَامليُك  نَة، فخرجْت تلك السَّ ِيف  إَِىل احلجازِ  سافرَ  ُثمَّ  ، فعوِيف هِ مرِض 
 .نَة، وراح السلطانتلك السَّ 

ُه   مع مترلنـك، عـزمَ  َق ْش مَ دِ  ا سمع الناس بكرسة السلطان النارص فرج بن برقوق َعَىل باِب ملَّ َوِمْن َذلَِك َأنَّ
 وأفهمنـي أن مترلنـك ال يـدخُل  )7(ه ِيف َذلَِك فـأبىإَِىل الَوِجَهني القبيل والبحري، فشاورتُ  ءِ َعَىل اجلال من مَرص  أهٌل 

                                                
 ."يشء ممَا") ب(ِيف ) 1(
د بن قال) 2( ين، َأُبو املعايل، شعبان بن حسني بن ُحمَمَّ  .ونُهَو زين الدِّ
 ). ب(َغْري موجودة ِيف  "كبار"كلمة ) 3(
د، َعْبُد ) 4( افِِعّي، ويقال كان أبوه سامَّ  ُهَو َأُبو ُحمَمَّ  واشـتغَل   ترعـرعَ ه عبيد اهللا بالتصغري، فلامَّ اهللاِ بن سعد اهللا بن عثَامن، الَقْزِويني الشَّ

َ  بالعلمِ  واشتغَل  وَمـا كـان يكتـب بَِخطِّـِه  إال ": اسم عبيد اهللا بن زياد، َقاَل ابُن َحَجـر  اهللاِ نفرة من موافقة َعْبُد : ه، َفَقاَل مَ اْس  َغريَّ
َ َسنَة "ضياء العفيفى  .هـ780، ولَذلَِك جتد من ترجم له يكتب ضياء بن َعْبد اهللاِ، ُتُويفِّ

زيرة يف البحر األسـود، خشب، وهي شبة ج ًبابيوهتا غالوكانت هبا أسواق ومساجد وفنادق ومحامات، كبريٌة  عظيمةٌ  مدينةٌ وقَِرم 
ُفتح القرم يف عهد السلطان حممد الفاتح، وسكانه األصليون هم املسلمون التتـار، . تتصل بجزء من الشامل باجلمهورية األكرانية

كان القـرم واليـة مـن واليـات . نسبة إىل موطنهم وهم غري التتار الذين هامجوا اخلالفة العباسية ودمروها "تتار القرم"ويسمون 
 . ، وحتى يومنا هذا ما زال بيت الوايل وديوانه ومسجده موجودًا فيها)بخش الرسايا(سالمية، وكانت عاصمة مدينة لدولة اإلا
 .قوميات أخرى% 2أوكران، و % 35روس، % 50مسلمون، % 13: يعيش يف القرم اآلن مليونا نسمة منهم      

ـاِيف، الْبـِن َتْغـِري َبـْرِدّي،  املَنَْهـَل و، )62ص(ردي، ، البن الـوالعجائب وفريدة الغرائب خريدةَ : اْنُظْر  َررَ )7/88(الصَّ  ، والـدُّ
غويني والنَُّحاة ، وبغيةَ )260/ 2(الَكاِمنَة، الْبِن َحَجر،  ، ومنتدى العقاب عىل الشبكة )2/13(للّسُيوطِّي،  ،الوعاة ِيف َطَبَقات اللُّ

 .www.alokab.comالعنكبوتية، 
 .مرَ اًنا ابن َقاِىض القِ أحي َوُيَقاُل ) 5(
َ َسنَة ) 6( ين، َحمُْمود بن َعِيلّ السودوين، ُتُويفِّ  . هـ799ُهَو َمجال الدِّ

 . َأْو األَِمري ورصفه ومتتثل أوامره فِيه ،ستادار لقب للذي يَتَوىلَّ قبض َمال السلطانواإل
ملة ساكنة بعدها تاء مثناة من فـوق ُثـمَّ ذال معجمـة إحداَمها إستذ هبمزة مكسورة وسني مه: وُهو مركب من لفظتني فارسيتني 

 ساكنة، ومَعناها األخذ، والثانية دار ومَعناها املمسك كَام تقدم فأدغمت الذال األوىل وهي املُْعَجمة ِيف الثانية وهي املهملة فصـار
ُه يَتَوىلَّ قبض املَ   لـهستدار بإسـقاط األلـف مـن أوَّ :  ال، َوُيَقال فِيه أيًضاإستدار، واملعنى املتويل لألخذ سمي بَذلَِك ملَا تقدم من َأنَّ

ْفظ الَعَريب، وأن : وا وكرس السني، وربَام َقالُ  أستاذ الدار بإدخال األلف والالم َعَىل لفظ الدار ظنًا منهم أن املراد حقيقة الدار ِيف اللَّ
 .ْو أستاذ الدار العالية وُهو خطأ رصيحأستاذ بمَعنى السيد َأْو الكبري، ولَذلَِك يقولون أستادار العالية أَ 

َررَ )5/457(األعشى، للَقْلَقَشنِْدّي،  صبَح : اْنُظْر   ). 6/87(الَكاِمنَة، الْبِن َحَجر،  ، والدُّ
 ). ب(َغْري موجودة ِيف  "فأبى"كلمة ) 7(

http://www.alokab.com
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بعـد  اخلـربُ  ، فقرئا عليه، ُثمَّ خـتَام، ُثـمَّ جـاءَ مٍ لِ ْس ، فَكاَن كَام فهمته َعنه، وأمر بقراءة كِتَاب البَُخاِرّي ومُ ْرصَ مِ  )1(إىل
 .َذلَِك بتوجه مترلنك إَِىل بالده

ُه َكاَن يقوُل َومِ  ُه اهللاِ ُيل ِيف  ْن َذلَِك َأنَّ نـك إ:  ، وَكاَن أكرب مني بأكثر من سبع سـنني)3)(2(َتَعاَىل  حياة األخ َرِمحَ
، )4(للولد أن َيُكـون خليفتـي، اللهـم أجـب سـؤال ه َعنه، وأنا أدعو اهللاَسألتُ  َعَىل سؤالٍ  إيلَّ  خليفتي، وكتَب  تكونُ 

يِْخ  َذلَِك اإلشارة بقولِ  ىلإو ،اَن كَام َقاَل َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ وأصلح حال خليفتي وحايل، فكَ  افِظِ  العالمةِ  الشَّ شـهاب  اْحلَ
ينِ   :  )5(مرتبته التي رآها ِيف الَوالِد بعد وفاته ةِ ِيف بقيَّ  ينالعسقال الدِّ

ــــر   ويل َعَىل عهد أبيه َكـاَن نـص عـىل أ/17 ــــا خــــري منتظ ــــتخالفه فنظرن   اس
ــــق ــــاه وأخل ــــار أب ــــاويه ج   مثـل البـدر ِيف السـحر )6(ِيف الوهن روالبد   أن يس
ُه اهللاِ ُ ال متيض، ولطائف مناقبه ال تستقىص، ويكِفيـك أهنـا باقيـة مـن بعـده إَِىل  وأيده، وكراَماته َرِمحَ

 .)8()7(هلا، ومن حققها حققها مَّ يومنا َهَذا، وِيف عرصنا َهَذا، فمن تأملها أُ 
 

                                                
 ). ب(َغْري موجودة ِيف  "إىل"كلمة ) 1(
 ). ب(من  "َتَعاَىل  "كلمة ) 2(
دُهَو بدر ا) 3( ين، ُحمَمَّ  .لدِّ
 ."سؤايل") ب(ِيف ) 4(
   ).ب(من  "التي رآها بعد وفاته"عبارة ) 5(
 ."الزهر") ب(ِيف ) 6(
  ).ب(هي هكذا مكررٌة يف ) 7(
 ). ب(هذه العبارة بأكملها من ) 8(
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 مهِ ْريِ غَ وَ  األَْصَحاِب  مِ ِال كَ  اِت قَ رِّ فَ تَ ا مُ ِهبَ  طَ بَ التي َض  طِ ابِ وَ الضَّ وَ  دِ اعِ وَ القَ  نَ مِ  هُ أَ َش نْ فِيَام أَ  ٌل ْص فَ 
ا تعقـب بـه وغريه، وشـيئًا ممـَّ املَْذَهِب  متفرقاِت  اِإلْسَالمِ  شيئًا من َما ضبط به َشيُْخ  لنا أن نذكرَ  وقد سنَح 

ْوَضة من جهة النقل، وأش افِِعّي والرَّ  نَ ِمـ هُ فِـيَام أنشـأَ  ٌل ْصـفَ :  بقول. )1(ياء َغْري َذلَِك، ونفصل َذلَِك بفصولَعَىل الرَّ
 ندةِ املسـ ْفَعـالِ قاعـدة األَ :  َذلَِك قوله فمنم، هِ ْريِ غَ وَ  األَْصَحاَب  مِ َال كَ  اِت قَ رِّ فَ تَ ا مُ ِهبَ  طَ بَ التي َض  طِ ابِ وَ الضَّ وَ  دِ اعِ وَ القَ 

ـ ، فإن كانت رشعيةً ةً يَّ وِ غَ َأْو لُ  يةً رشع ا أن تكونَ إَِىل الفاعلني، ال خيلوا إمَّ  َأْو غريهـا،  عبـادةً  ا أن تكـونَ فال خيلـو إمَّ
تبعـد َعـن العبـادة  وسيلةً  ا أن تكونَ فال خيلو إمَّ  ًدا، فإن كانت وسيلةً َأْو مقص وسيلةً  ا أن تكونَ ال ختلو إمَّ  والعبادةُ 

ـوالتـيممِ  )2(ِيف الوضـوءِ  والـرتاِب  املَاءِ  ا كتحصيلِ جد  ا، فإن كانت تبعد جد  ا، َأْو تقرب ِمنَْها جد   ، هِ يْـلَ عَ  بِّ ، والصَّ
ـجد  ِمنَْها  فِيها، وإن كانت تقرُب  )3(النيابة دخولِ  َعَىل جوازِ  فاإلَمجاعُ  ا أن يعتـرب فِيهـا القصـد، َأْو ال ا، فال خيلـو إمَّ

، وإن َكـاَن )5(، وخـالف الظـاهري)4(الـدخوليعترب، فإن مل يعترب كتوضية الغري له َأْو تغسيله، واإلَمجاع َعَىل جواز 
ا مـع العجـز، فاإلَمجـاع َعـَىل دخول النائب فِيه مع القدرة، وأمَّ من  الُعَلَامءِ  يعترب فِيها املقصد كالتيمم فمنع بعُض 

ـ )8(ا أن تكونإمَّ فال خيلو  )7(ا املقصد، وأمَّ )6(جواز الدخول ا بيـنهَام، فـإن َكـاَن ا حمًضـا، َأْو مـرتددً بدنيًا حمًضا َأْو َمالي 
َالة، إال ِيف ُصوَرةٍ  األوُل  ، وكـذا الصـوم َعـن جِّ ، تبًعـا للَحـوهي ركعتا الطـواِف  ،َواِحدةٍ  امتنعت النيابة فِيه كالصَّ
ال ُهـَو إذ املَـ الوسيلةِ  ِيف تفريقه؛ ألَنَّه بسبِب  النيابةُ  دخلْت  ا حمًضا كالزكاةِ وإن َكاَن َمالي  القولني،  )9(َعَىل أصحِّ  امليِت 

ـب َأْو املوت َعَىل َما تقرر مبسوًطا ِيف صِعنْد الغ ازَ َج  جِّ املقصود، وإن َكاَن مرتدًدا بينهَام كاحلَ  ا َغـْري كتب الِْفْقه، وأمَّ
جهة الفعل قط من َغْري نظـر إَِىل فاعـل، فمـن  )10(ا أن َيُكون منظوًرا فِيه إَِىل جهة الفاعلية، َأْو إىلالعبادة فال خيلو إمَّ 

َقا":  األول يَاِر َما َملْ َيتََفرَّ َذلَِك بالفاعل، فالعربة به فِيه فتكون عهد الفعل متعلقة به،  الشارعُ  ، فأناطَ )11("الْبَيَِّعاِن بِاْخلِ
  .حتصيل الفعل الشارعِ  ، فمقصودُ )12("َمْن َباَع َعبْدا َولَُه َماٌل ":  ولو وكيالً، ومن الثاين

                                                
 ). ب(وأثبتت ِيف ) أ(أحلقت ِيف حاشية  "بفصول") 1(
 ). ب(وأثبتت ِيف ) أ(أحلقت ِيف  "الوضوء"كلمة ) 2(
 .أي ينوب َعنه ِيف هذه األعَامل) 3(
 .أي دخول النيابة) 4(
 ).5/132(ْحَكام ِيف ُأُصول األحكام، اإل: الظاهري، واْنُظْر رأيه ِيف  املَْذَهِب  ُهَو ابن حزم، َصاِحُب ) 5(
 ). ب(َغْري موجودة ِيف  "الدخول"كلمة ) 6(
 ."الفعل") ب(ِيف ) 7(
 .تاء) ب(هكذا هي ِيف ) 8(
 ). ب(خطأ، وقد أثبتها من  "األصح") أ(كتبت ِيف ) 9(
 .كتب بعدها كلمة َأْو بضع كلمة ُثمَّ رضب عليها) 10(
َ اْلَبيَِّعاِن َوَملْ َيْكُتَام َوَنَصَحا، ) 19(اْلُبُيوِع،  كَِتاُب ) 34(، )1/416: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 11( ، واْنُظْر اْألَْرَقـام، )2079(َباُب إَِذا َبنيَّ

م َصِحيُح ، )2114، 2110، 2108، 2082( ـْدق ِيف اْلَبْيـِع َواْلَبَيـاِن، ) 11(كَِتاب اْلُبُيوِع، ) 21(، )621ص: ( ُمْسلِ َبـاُب الصِّ
اِرِث، َعْن َحكِيِم ْبِن ِحَزاٍم َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، بهكالمها ، )47/1532( لِيِل، َعْن َعْبد اهللاِ ْبِن اْحلَ   .ِمْن َطِريِق َأِيب اْخلَ

ٍط َأْو ِيف َنْخـٍل، ) 17(املَُساَقاِة،  كَِتاُب ) 42: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 12( ٌب ِيف َحـائِ ُجِل َيُكون َلـُه َممَـرٌّ َأْو ِرشْ ، واْنُظـْر )2379(َباُب الرَّ
م َصِحيُح ، )2379: (اْألَْرَقام  َالِق، ) 18(، )626ص(باختالف يسري ِيف ألفاظه، :  ُمْسلِ اُب َمْن َباَع َنْخًال َعَلْيَها بَ ) 15(كَِتاب الطَّ

ْهِرّي، َعن َساِملِ ْبِن َعْبد اهللاِ، َعن اْبِن ُعَمَر َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام، به، وتابع سـاملً كالمها ، )1543/ 80(َثَمٌر،  ا نـافٌع، عنـد ِمْن َطِريِق الزُّ
-77: (، وعنـد مسـلم، اْألَْرَقـام )2716، 2206، 2204: (ْرَقـام اْألَ ، وانظـر "ا َوَلُه َماٌل َمْن َباَع َعْبًد ": الُبَخاِرّي، بدون عبارة 

79 /1543.( 
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ــا ــهِ  وأمجع ــَرة( Î  Í  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï:  ِيف َقْولِ ــالطالُق )230:  الَبَق  ، ف
املـراد     Õ  Ô، واْلِفْقـهِ ِيف  رَ رَّ َقـا تَ َأْو بغـري َذلِـَك ممـَّ ،ه َأْو بنيابةٍ سواء َكاَن بنفِس  )1(حتصيل الفعلاملراد به 

إليه الفعل  إَِىل من أسنَد  اإلطالق مرصوفةٌ ها ِعنْد حقيقتَ  غويات فإنَّ ا اللُّ اد احلقيقي املتعلق بالفاعل، وأمَّ اإلسن
َذلِـَك  للحقيقة لتأديـة رافعةً  ا ال تصلُح ألَهنَّ  ؛املشهورَعَىل  وال يعترب العادة ب/17حيث مل ينو َما يعم املجاز، 

َن مَعنـى إذا َكـاَيُكون َام ه إنَّ ألَنَّ طريقة، والقدر املشرتك ال يصح؛ َعَىل  خمصصةً  )2(إَِىل الفسخ، ويمكن أن تصلح
 رُ ْد الَقـ:  نهَام قدًرا مشرتًكا فهناك يَقال، َأْو نأخذ بي)3(هَام مشرتكني اشرتاًكا لفظًياحقيقتان دار األمر بني أن جتعلَ 

 .، فالوجمازٍ  حقيقةٍ ِيف  امَّ أ، َىل وْ أَ  كُ َرتَ ْش املُ 

 :صور مخسِ ِيف  )5(يقع ابتداءً  )4(يضِ عِ بْ قاعدة التَّ :  َوِمْن َذلَِك قوله
الـوجهني، ِيف َعـَىل  يكـن خترجيـه:  َفَقـاَل  )6(نيَسـُح الَقـاِيض َعنه  َل ئِ ا، ُس نَ َأْو زِ  من زوٍج  ةِ َض عَّ بَ ولد املُ :  اإحداه

َكةاجلارية املُ   )7(استقر جوابـه عـىلُثمَّ  إذا وطئها أحد املشرتكني، وَكاَن الرشيك الواطئ معًرسا، ْشَرتَ
ُه  ِ حلريَّ  ه ال سبَب ألَنَّ وَهَذا ُهَو الوجه؛ :  )8(ا، َقاَل اإلَمامورق   كاألم حريةً َأنَّ  .م، فِيتقدر بقدرهاه إال األُ ت

َكةاملُ  الولد من اجلاريةِ :  الثانية ِحيح فِفي املكاتبـة بـني صا، واختلف فِيه التَّ ِرسً عْ مُ  ئُ اطِ الوَ  إذا َكاَن الرشيُك  ْشَرتَ
افِِعيّ ِرس عْ اثنني يطؤها أحدَمها وُهَو مُ  ْوَضةِيف  )10(وتبعه ،)9(، َقاَل الرَّ أصـحهَام :  الولد وجهـانِيف :  الرَّ

أحـد الغـانمني  )12(اسـتيالدِيف  ا للشـبهة، وَقـاَال كله حـر   )11(نصفه حر، ونصفه رقيق، والثاين ينعقد
ُه إ:  املحصورين إذا أثبتنا االستيالد كله حًرا، أم قدر حصته حـًرا،  الولُد  إذا َكاَن معًرسا هل ينعقُد نَّ

                                                
 ).أ(وساقطة من ) ب(من ) حتصيل الفعل........وأمجعا ِيف َقْولِهِ ": العبارة من ) 1(
 .، وُهو َغْري مراعي مقتىض السياق"يصلح") أ(وهي ِيف ) ب(من  "تصلح"كلمة ) 2(
 .خطأ "لطيًفا") ب(ِيف ) 3(
َكة بَِتْقِسيمِ يَ ) 4( َكاِء َغْري ُمِرضٍّ بَِأيِّ ُكون ِيف اْلَعْني اُملْشَرتَ َ ـَكاِء، َأْي َنـافٌِع بِـالنَّْفِع  َها إَِىل َأْقَساٍم بِنِْسَبِة ِحَصِص الرشُّ َ يٍك ِمـْن الرشُّ َرشِ

َكاِء َقْبَل اْلِقْسَمِة، َفِهَي َقابَِلةٌ  َ لِْلِقْسَمِة َسَواٌء َكاَنْت ِمْن اْملِْثلِيَّاِت َأْو ِمْن اْلِقَيِميَّاِت، َوَسـَواٌء َكاَنـْت  الَِّذي َكاَن َينَْتِفُع بِِه َمجِيُع الرشُّ
 .ِمْلًكا َأْو َوْقًفا

ح جملة األحكام، لَعِيلّ حيدر، : اْنُظْر   .)3/145(درر احلكام َرشْ
   ).ب(رضب عليها بخط فوقها، وأثبتت ِيف ) 5(
د بن َأْمحَد الَقاِيض، املَ  ُهَو َأُبو عيل، اُحلَسْني بن) 6( َ َسنَة وَ رْ ، َوُيَقال له أيًضا املَ يّ زِ وَ رْ ُحمَمَّ افِِعّي، ُتُويفِّ  .هـ462روذي الشَّ

َهبِّي،  ، وَتاِريِخ )134/ 2(األعيان، الْبِن خلكان،  وفِياِت : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف  َهب،  ، وَشـذَراِت )62/ 31(اِإلْسَالم، للـذَّ الـذَّ
، الْبِن الِعَام   ).310/ 3(د اَحلنَْبِيلّ

 ).ب(ساقطة من  "عىل"كلمة ) 7(
 .أي الغزايلّ ) 8(
 .قف عىل كالمهمل أ) 9(
 .أي النََّوِويّ ) 10(
 ."فِينعقد") ب(ِيف ) 11(
اِرَيِة ُأمَّ َوَلدٍ  )12( َها ُأمَّ َوَلِدهِ :  ُيَقاُل  ،هو َتْصيُِري اْجلَ َ  .ُفَالٌن اْسَتْوَلَد َجاِرَيَتُه إْن َصريَّ

 ).4/123(بدائع الصنائع، للكاساين، : انظر 
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اجلاريـة، وحريـة الولـد  تعمُّ  الشبهةَ  ألنَّ كله حر؛ :  أحدَمها:  نالقيق؟ وجهان، وقيل قووالباقي ر
ِ غريِ  تثبت بالشبهة، وإن مل يثبت االستيالد، وَهلَذا لو وطئ أمةَ  ، وُهَو يطؤها أمتـه َأْو زوجتـه ةٍ هَ بْ ُش ه ب

تبع لالسـتيالد، وُهـَو متـبعض،  َأنَّهُ :  احلرة، انعقد الولد حًرا، وإن مل يثبت االستيالد، ووجه الثاين
َكةالرشيكني املُ  تبعيض حرية الولد جيري فِيَام إذا ولد أحُد َالف ِيف وَهَذا اخلِ :  َقاَال  وُهَو معرسـ،  ْشَرتَ
املستولد قيمة حصة الرشكاء مـن الولـد، وَهـَذا ُهـَو األصـح، كـذا َقاَلـه  مجيعه حر لزم:  ُقْلنَا فإن

وَيـاِينُّ ) 3)(2(َأُبو الطَّيِّـِب  )1(اْلَقاِيض  تـرجيح حريـة مجيعـه، اسـتيالد أحـد ِيف  ، وغريَمهـا سـواء)5)(4(َوالرُّ
 .)6(الغانمني، واستيالد أحد الرشيكني

ُه  والَصِحيُح :  َقاَل َشْيُخنَا  . تبعيضَأنَّ
َكة جاريةً  رُّ اُحل  األُب  إذا استولَد :  والثالثة حـًرا،  الولـدِ  نصـُف  ُكـونُ يَ ف ِرسٌ عْ ، بني ابنه وبني غريه، وُهَو مُ ُمْشَرتَ

 . األظهرَعَىل  ونصفه رقيًقا
األََصـح ِيف قبلهـا، و املسـائلِ َعَىل  وجهان يبنيان هِ ، فِفي جوازِ شخصٍ  بعضِ َعَىل  الرقَّ  اإلَمامُ  َب َرضَ :  الرابعة

افِِعّي  ْوَضةالرَّ ُه إ:  اإلَمامَوَقاَل ، )7(والرَّ  . األقيس جوازهنَّ
َغِويّ  َقاَل   .)8(يرق يشء ال : يَقاَل  أن جيوز وَكانَ  رق كله، أ/18 بعضه َعَىل  الرقَّ  َب َرضَ  فإن نَعناهم فإن : البَ

                                                
ْوَضة )ب(ُثمَّ رضب عليها، وأثبتت ِيف ) أ(ِيف  "حسني"كتبت كلمة ) 1( َواب  عدم إثباهتا؛ وِيف الرَّ ، مـن "َأُبـو الطيـب"، َوالصَّ

 ."حسني"َغْري 
 ). ب(َغْري موجودة ِيف  "َأُبو الطيب"عبارة ) 2(
افِِعّيةِ  ُهَو َشْيُخ ) 3( َ َسنَة ، الشَّ  .هـ450طاهر بن َعْبد اهللاِ بن طاهر بن عمر، الطربي، ُتُويفِّ

ملعرفـة رواة السـنن واملسـانيد، الْبـِن نقطـة،  ، والتَّْقيِيـدِ )9/358(َبْغـَداد، للخطيـب الَبْغـَدادي،  َتـاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف 
  .)285ص(يني، من كَِتاب السياق لَتاِريخ نيسابور، للصريفِ  ، واملنتخِب )303ص(

د ) 4( ـد بـن َأْمحَـد "وعند الصـريفيني  –ُهَو الَقاِىض اإلَمام، َأُبو املحاسن، َعْبد الَواِحد بن إسَامعيل بن َأْمحَد بن ُحمَمَّ  -"بـن ُحمَمَّ
َ َسنَة  افِِعّية ِيف عرصه، ُتُويفِّ ة الشَّ  .هـ501الطربي، األَئِمَّ

األعيـان، الْبـِن خلكـان،  ، ووفِيـاِت )371ص(اب السياق لَتاِريخ نيسابور، للصـريفِيني، من كِتَ  املنتخِب : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف 
افِِعّية، الْبِن  ، وَطَبَقاِت )3/198(  ). 287/ 1(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ

 ).14/199(بحَر املذهب، : انظر ) 5(
 ).7/467(الطَّالِبني، للنََّوِوّي،  َرْوَضةُ ) 6(
ُه : والوجه هو ) 7(  .ا؛ ألنه ال سبب حلريته إال حرية األم فِيتقدر هباق  كاألم حريًة ورَأنَّ

 ).7/467(َرْوَضة الطَّالِبني، للنََّوِوّي، : اْنُظْر 
افِعّي، ) 8(  ).5/148(التهذيُب يف الفقه الشَّ



 137

وَرة ِ  العتيق الكافر بني املسلم والذمي إذا نقض العهد، والتحق بدار احلرب:  اخلامسة الصُّ قُّ َفُسب َي، فإنه ُيْسَرتَ
قُّ نصـيب املسـلمَعَىل  يب الذمينص ـملشـهور، كَعْبـدا َعـَىل  األصـح، وال ُيْسـَرتَ ا َمها الكامـل، وأمَّ

 :  ثالث صورِيف  اخلالص فال يقع إال )1(هَعْبدِيف  التبعيض
 .ه وأقبضه ُثمَّ أعتق َغْري املرهون، وُهَو معرس، فإنه يعتق َذلَِك البعض فقطرهن بعض َعبْد:  أحداها
وَرة فـدي،  )2(إنَّ الَِّذي مل يفِد اشـرتى النصـَف الَّـِذي ُثمَّ  جنى َعْبد بني اثنني ففدا أحدَمها نصيبه،:  الثانية الصُّ

 .فقطفأعتقه وُهَو معرس عتق َذلَِك البعض 
وَرة الثالثة ْوَضـة ِيف فـروع  أوجهٍ  نصفه، فِفيها ثالثةُ  ه، فأعتق الوكيُل َعبْدِ  عتِق وكل وكيالً ِيف :  الصُّ افِِعّي والرَّ ِيف الرَّ

 :  أواخر الوالء
 . وُهَو مشكل )3(اهَح حَّ نصف فقط، وَص يعتق َذلَِك ال:  أحدها
 . يشء ملخالفة الوكيل عتُق يُ ال :  والثاين

َمـا عـىل نا إنزاالً لعبادة الوكيل، منزلـة عبـادة املوكـل، فَشْيخِ  كله، وُهَو أرجح ِعنْد عتُق يُ :  والثالث
، فـذاك جيـيء مـن املـدبرِ ِيف  ، َأوْ املكاتـِب ِيف  املشـرتك، َأوْ  َعْبدِ الِيف  ا التبعيضصححاه يستثنى، وأمَّ 

وط  فقدان رشط من اَيةِ ُرشُ َ  .، واهللا أعلم)4(الرسِّ
وط محل املطلق َعَىل املقيد، َفَقاَل  )5(َوِمْن َذلَِك زياداته عىل اَحلاِجـب حلمـل  َذَكَر ابـنُ :  ابن اَحلاِجب ِيف ُرشُ

 :رشطني املَُقيَّد املطلق َعَىل 
 . مل حيمل اتفاًقا يتحد السبب واحلكم، فإن اختلفا:  أحدَمها
وط أخر، األول)6(ني مل حيمل اتفاًقاأن يكونا مثبتني، فإن كانا منِفيَّ :  الثاين أن ال َيُكون ِيف جانـب :  ، ووراء َذلَِك ُرشُ

يُْخ  ينِ  يُّ قِ تَ  اإلباحة، ذكره الشَّ ِح يدِ العِ  يِق قِ دَ  ابنُ  الدِّ ، ِيف  ِيف الَْكَالِم َعَىل لُبْسِ   ،)7(الُعْمَدةِ  ، ِيف َرشْ ـفَّ املُْْحِرِم اْخلُ
َمُل َعَىل :  ، َفَقاَل اِب يَ الثِّ  نَ مِ  املحرمُ  َما يلبُس  باِب  َباَحـِة إْذ َال َتَعـاُرَض َبيْـنَُهَام وِيف  املَُقيَّـدِ َال ُحيْ ِيف َجانِـِب اْإلِ

 . )8(املُْطَْلِق ِزَياَدةٌ 

                                                
 ."صواب َعْبده"، وكتب مقابلها ِيف اَحلاِشَيِة "َعْبدَمها") ب(ِيف ) 1(
 ).أ(وهي ساقطة من ، )ب(من  "الذي"كلمة ) 2(
 ).8/442(للنََّوِوّي،  ،الطَّالِبني َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 3(
ُه من باب التعبري بالبعض َعن الكل، أي إذا ُأوِقَع َعَىل جزءٍ إحقيقتها النفوذ ِيف املضاف إليه ُثمَّ ترسي إَِىل باقيه، وقيل ) 4( ِمنَْهـا  نَّ

ى إَِىل نصيِب رشيكه، ولو مَلَك َأَمًة، وَمَلَك اآلَخـُر  ْبدٍ ِشْقًصا من عَ  َك لَ ِمنَْها يرسي إَِىل مجيعها، فلو مَ  فأعتقه وُهو مورس، َرسَ
ا َلَها، فأعتقها ملْ َيْرسِ الِعْتُق إَِىل اَحلْمِل، وإن َكاَن ُموِرسً  .َمحْ

، )6/90(املبسوط، للرسخيس، : اْنُظْر  ْرَكِيشّ  ).200/ 2(، واملنثور ِيف القواعد، للزَّ
 .زيادة "أن") ب(ِيف ) 5(
ُصول واجلدل، الْبِن اَحلاِجب، ) 6( َتَرص منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي األُ  ).2/861(ُخمْ
 ."الُعْمَدة"، ُثمَّ رضب عليها، وكتب فوقها "املنهاج"كتب ) ب(ِيف ) 7(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، الْبِن دقيق العيد،  إِْحَكاَم اْألَْحَكام: اْنُظْر ) 8(  . ف من الُبْلِقينِيّ ، بترص)3/14(َرشْ

ط من زيادات الُبْلِقينِّي اخلاصـة بـه، )3/20(املحيط،  ِيشِّ كَ رْ الزَّ  من بحرِ  ولعل الُبْلِقينِّي قد نقل العبارةَ  ْ ، وَهبَذا ال َيُكون َهَذا الرشَّ
 . بل نقله َعن الزركيش
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يُْخ  َر جانُب ُيتَ  )1(وفِيه نظر؛ ألَنَّه َقلَّ أن:  الوالُد  َقاَل الشَّ فلـم  )2(يِف رِ عْ َأْو مع التَّ  ومِ مُ ، إال مع العُ ةِ اَح بَ اإلِ  َصوَّ
 . يدخل فِيَام نحن فِيه

طِ ال َيُكون هناك قيدان متضادان َأْو أكثر، وأشار إَِىل َهَذا :  الثاين ْ ، النِيف املُحُصول، َولَُه مثـا اإلَمامُ  )3(الرشَّ
والظهـار، ومقيـًدا بـالتفريق ِيف التمتـع،  ِيف القتلِ  بالتتابعِ  ، ومقيٌد اليمني ِيف كفارةِ  ٌق لَ طْ مُ  الصومُ :  ، أحدَمهاالنمثا

ـُه  فاحلمل َعَىل أحدَمها دون اآلخر ممتنع فتعارضا، وبقي اإلطالق إن شاء تابع، وإن شاء فرق، وذهـب قـوم إَِىل َأنَّ
افِِعيّة واحلنِفيـة، فعـىل  َعن بعضِ  يَ كِ ، ُح )4(احيمل َعَىل أقرهبَام قِيَاًس  الكفـارة ِيف الظهـار والقتـل؛  )5(َهـَذا حتمـلالشَّ

َام أقرب إليه ِيف الِقيَاس؛ الشرتاكهَام ِيف الكفارة ب/18 ـ بِخَالِف  )6(ألَهنَّ ) 7(يِّ عِ افِ واجب التمتـع؛ ولـَذلَِك َكـاَن للشَّ

 . )9(م جيب، والقدي)8(ال جيب التتابع ِيف كفارة اليمني:  ، اجلديدنَرِيضَ اهللاُ َعنُْه ِيف املَْسأَلَة قوال
 أنَّ  مـن أجـلِ  التتـابعِ  إنَام جـاءا ِيف وجـوِب )11(القولني  )10(أن فِيه نظر، واألقرُب  وَهَذا البناءُ :  َقاَل َشيُْخنَا

َر ِيف كِـذُ  ِيف العمل هبا، وَمـا نفِيها قوال ، فإنه َيُكونُ َربٌ جمرى التَّْفِسري، ومل يعارضها َخ  حيث مل جيرِ  )12(ةَ اذَّ الشَّ  القراءةَ 
 .لَيَْس بني األيام كلها، بل بني الثالثة، والسبعة التفريِق  من وجوِب  عِ تُّ مَ التَّ 

                                                
 ."قلَام ") ب(ِيف ) 1(
  ."التَقِريب") ب(ِيف ) 2(
 .فوقه ُثمَّ رضب َعَىل حرف الواو، بوضع خطٍ  "الرشوط") أ(كتبت ِيف ) 3(
ُصول للرازي، : اْنُظْر ) 4(  ).3/222(املُحُصول ِيف علم األُ
 ."حيمل عىل") ب(، فأثبت َما اقتضاه السياق، وِيف )أ(فوقية وحتتية ِيف  "حتمل"كتبت ) 5(
 ."صواب الكفارة"ا ِيف اَحلاِشَيِة هَ لُ ابِ قَ مُ  بتَ كَ ا، وَ يهَ لَ عَ  َب ، ُثمَّ َرضَ "الكفاية") ب(كتبت ِيف ) 6(
افِِعيّ ") 7(  .خطأً ) أ(ِيف  "للشاعي"وكتب ) ب(من  "الشَّ
افِِعيُّ  ، ويدلُّ )15/329(اَحلاِوي الَكبِري، للَامورِدّي، : اْنُظْر ) 8( ـوٍط ":  عليه أيًضا َما َقاَله الشَّ ُكلُّ َمْن َوَجَب َعَلْيِه َصْوٌم َلـْيَس بَِمْرشُ

ًقا، قَِياًس  اهللاِِيف كَِتاب    N  M   L   : َعزَّ َوَجلَّ ِيف َقَضاء َرَمَضاَن اهللاِ ا َعَىل َقْوِل َعزَّ َوَجلَّ َأْن َيُكون ُمَتَتابًِعا َأْجَزَأُه َأْن َيُكون ُمَتَفرِّ
  PO ،) 8/161(، مَّ األُ : اْنُظْر . ")148: الَبَقَرة.( 

افِِعّي، مَّ األُ : اْنُظْر ) 9(  ).3/261(، للشَّ
 .زيادة "فِيه") ب(ِيف ) 10(
 .واو زيادة، وَهَذا مراعاة لزيادة فِيه) ب(ِيف ) 11(
اٍم ُمَتَتابَِعاٍت "وهي ) 12( ) : 3/75: (، َوَقاَل الرسخيس من اَحلنَِفيَّة ِيف املبسوط ودٍ عُ ْس مَ  بن كعٍب وابنِ  ُأَيبّ ، ِيف قراءة "َفِصَياُم َثَالَثِة َأيَّ

ْشُهورة ودٍ عُ ْس ابن مَ  ن قراءةَ إ  .باملَ
، ِمْن َطِريِق ابن جـريج، عـن عطـاء، )16102/ 8/513: ( مصنف َعْبد الرزاق الصنعاين: قراءة ابن مسعود املرسلة يف : اْنُظْر 

نَنعن ابن مسعود،  ، وعقـب )20506، 20505، 20504/ 10/60(، ودٍ عُ ْسـمَ  عـن ابـنِ  مـن طـرٍق :  يُّ قِ هَ يْ لبَ لى ْربِ الكُ  والسُّ
 ."َأْعَلمُ  اهللاَُعنُْه وَ  اهللاُاهللاِ ْبِن َمْسُعوٍد َرِىضَ  َوُكلُّ َذلَِك َمَراِسيُل َعْن َعْبدِ ": البيهقي بقوله 

:  املســـتدرك للحـــاكمو، )12503/ 566/ 7: (مصـــنف َأِيب بكـــر بـــن َأِيب شـــيبة : بـــن كعـــب املســـندة يف  َيبّ وقـــراءة أُ 
نَن، )2/276/3046( بِيعِ ِمْن َطِريِق ثالثتهم ، )20502/ 10/60: ( يُّ قِ هَ يْ لبَ لى ْربِ الكُ  والسُّ َراَسـاِينِّ  َأَنسٍ  ْبنِ  الرَّ ، َعـْن َأبِـى اْخلُ

ياحيّ  اْلَعالَِيةِ  م  اهللاُ، َعْن ُأَبىِّ ْبِن َكْعٍب َرِىضَ الرِّ   . َهَذا َحِديث َصِحيح اإلسناد، ومل خيرجاه: َعنُْه، َوَقاَل اَحلاكِ
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اِب ":  ةُ ايَ وَ ، رُ ِب لْ الكَ  وغِ لُ ِيف وُ  اءَ َج :  املثال الثاين َ ابَِعةُ ":  ، وجاء)1("ُأوالَُهنَّ بِالرتُّ اِب  السَّ َ : ، وجـاء)2("بِالرتُّ
اِب ": وجاء َ اِب ":  ، وجاءت روايةُ )4()3("ُأوَالُهنَّ َأْو ُأْخَراُهنَّ بِالرتُّ َ  . )5("إِْحَداُهنَّ بِالرتُّ

                                                
م َصِحيُح ) 1(  ).91/279(َباُب ُحْكِم ُوُلوِغ اْلَكْلِب، ) 27(الطََّهاَرِة،  كَِتاب) 2(، )135: ( ُمْسلِ
 ). 73(َباُب اْلُوُضوِء بُِسْؤِر اْلَكْلِب، ) 37(كَِتاب الطََّهاَرِة، ) 1(، )16ص:(ُسنَُن َأِيب َداُود) 2(

  .عطار، وال يضريه َما قالوهان بن يزيد البَ إال َما أنزلوا أَ  ه عن الثَِّقةِ إسنادِ  رجاَل  ه َصِحيح، فلم ينزل أحٌد إسنادُ 
َقه ِيف موضع آخر: فيه اْبن َمِعني مرة  فقال  . َلْيَس به بأس، وَوثَّ

ِديث : َوَقاَل َأُبو َحاتِم  متَامسك يكتب َحِديثـه، َوَلـُه َأَحاِديـث صـاحلة عـن قتـادة وغـريه، وعامتهـا :  َوَقاَل ابُن َعِدي: صالح اْحلَ
ُه من  ْدقُمْسَتِقيمة، وأرجوا َأنَّ  .أهل الصِّ

د بن يونس الكديمي، عن َعِيلِّ  َ أباًنا، وقال : بن املَِدينِّي، عن حييى بن سعيد  وروى ُحمَمَّ ُه َلنيَّ  .ال أحدث عنه: َأنَّ
َهبِيُّ  وري عـن َهَذا، فقد كان ال يروي عنه، ُثمَّ روى عنه، وتغري اجتهاده، فقد روى عباس الـد حَّ فإن َص : َعَىل َذلَِك بقوله  فرد الذَّ

 .َمات حييى بن َسِعيد وُهو يروي عن أبان بن يزيد: حييى ْبن َمِعني، قال 
َهبِّي ِيف موضع آخر   .عن ابن املَِدينِّي، عن الَقطَّان تليينه - وُهو ساقط -روى الكديمي : َوَقاَل الذَّ

َهبِّي عبارات الُعَلَامء هذه ختم بقوله  ِحيح، وإن كان قد َقـاَل ِيف َغـْري  ،حجةٌ  ثَِقةٌ  الرجُل : وبعد أن نقل الذَّ قد احتج به َصاِحبا الصَّ
ُه َصُدوقإمكان   .نَّ

روي عـن أال :  يقـوُل  ،حييى بـن َسـِعيد سمعُت : ا يقول سمعت علي  :  - وليس بمعتمد -روى الكديمي : ويف موضع آخر قال 
 .بان العطارأ

َض ابنُ  َعَفاء، َفَقاَل  اَجلْوِزّي حني ذكره ِيف  َحَجر َعَىل ابنِ  واْعَرتَ ـَعَفاء، َوَحَكـى ِمـْن َطِريـِق : الضُّ وقد ذكـره ابـن اَجلـْوِزّي ِيف الضُّ
َقه، وَهَذا من عيوب كَِتابه يذكر من طعن الراوي، أأنا ال : الكديمي، عن ابن املَِدينِّي، عن الَقطَّان، قال  روي عنه، ومل يذكر من َوثَّ

َقه، والكديمي َلْيَس ب  .كان يروي عنه، فُهَو املعتمد ن الَقطَّانَ إ: معتمد، وقد أسلفنا قول اْبن َمِعني وال يذكر من َوثَّ
مبارشة، ومل يـروه ِمـْن َطِريـِق الكـديمي، عـن ابـن  الَقطَّانِ  ابن اَجلْوِزّي وجدته روى قوَل  كَِتاِب إىل  ولكن عندَما رجعُت : قلت 

 .املَِدينِّي، كَام َقاَل ابُن َحَجر
وَهـَذا مـردود؛ : َحَجر ِيف موضع آخر َعَىل َما نقله الكديمي، َفَقـاَل  ابنُ  دَّ رَ يُّ ما ُروَي عن حييى بن سعيد، وكذا ومل يصحْح الِعَراقِ 

 .الكديمي ضعيف ألنَّ 
 .ُهَو ثَِقة: قلت 
ابـن  ، وُسـَؤاَالِت )1/88(، )روايـة ابـن حمـرز(اْبن َمِعـني  َتاِريَخ و، )457، 4/170(، )رواية الدوري(اْبن َمِعني  َتاِريَخ : اْنُظْر 

َعَفاء، الْبِن عدي،  الكامَل و، )382ص (اجلنيد،  َعَفاءِ و، )390/ 1(ِيف الضُّ املغنـي و، )20/ 1(َواملَْرتُوكِني، الْبِن اَجلـْوِزّي،  الضُّ
َعَفاء،  َهبِّي، ، ثالثتها ل)7/432(َأْعَالِم النَُّبَالِء،  ِسَريَ و، )1/130(االعتدال،  ميزانَ و، )14/ 1(ِيف الضُّ والبيـاَن والتوضـح، لـذَّ

ِذيَب و، )387ص(الساري،  هديَ ، و)30ص(للعراقي،  ا الْبِن َحَجر)1/125(التَّْهِذيب،  َهتْ َالُمهَ  .، كِ
 ). ب(، وأثبتت ِيف )أ(أحلقت ِيف حاشية  "أوالهن أو"، وجاء "السابعة بالرتاب"وجاء "عبارة ) 3(
ِمِذّي  نُ نَ ُس ) 4( ْ َم، اهللاِ َتاب الطََّهاَرِة َعن َرُسوِل كِ ) 1(، )33ص( :الرتِّ ، )91(َباُب َما َجاَء ِيف ُسْؤِر اْلكِلِب، ) 68(َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

د ْبِن ِسِرييَن، َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، به، وإسناده َصِحيح)91(  . ، ِمْن َطِريِق َأيُّوب، َعْن ُحمَمَّ
ِمِذّي  ْ افِِعّي، َوَأْمحَد، َوإِْسَحاق: َوَقاَل الرتِّ  .َهَذا َحِديث َحَسٌن َصِحيح، وُهو َقْوُل الشَّ

، عن َأبِيـ)8887/ 15/332: ( إِْسَحاق بن راهويه مسنُد ) 5( ْسُتَوائِيِّ ْسـُتوائِيّ  ِهَشـامه ، عن ُمَعاِذ ْبِن ِهَشاٍم، َصاِحب الدَّ ، َعـْن الدَّ
ُدوِيس  َقَتاَدةَ  غ ، َعْن َأِيب َرافِعاهلجري س، َعْن ِخَال بن ِدعاَمة السَّ ائِ  .، َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، بهالصَّ

 =.عن إسحاق بن راهويه، به ،)69/ 1/98: ( يّ ائِ َس ى، للنَّ ْربَ الكُ  نُ نَ السُّ   
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 :ْبن ِهَشام ُمَعاذ ومجيُع رجاِل اإلسناِد ُمتََّفٌق عىل توثيِقهم عدا  =

َهبِّي، وزاد مرًة قبل توثيقه فوثقه ابن معني مرًة وبا   ، وكذا "صاحب غرائب": ، وابن حجر، وزاد "صدوق": لغ، وابن قانع، والذَّ
 .العيني

 ."وكان من املتقنني": ، وقال )9/177(وذكره ابُن ِحبَّان يف الثََّقاِت،   
، وابِن َحَجر فيه،    َهبِيِّ  :كاآليتوتقاربت أقواُل كلٍّ من حييى بن معني، وابِن عدي، والذَّ
 .، وبمثل قوله قال ابن شاهنيصدوق، وليس بحجة: قال ابُن معني   
، وملعاذ عن غري أبيه أحاديث صاحلة، وهو ربام يغلـط يف اليشـء كثريٌ  وملعاذ بن هشام، عن أبيه عن قتادة حديٌث ":عديّ  وقال ابنُ   

 ."َصُدوقبعد اليشء، وأرجو أنه 
َهبِيُّ     ."صاحب حديث": ، وزاد مرة لكتب كلهاحديثه يف اَصُدوق، : وقال الذَّ
 ."ربام وهم": ، وجزَم هبذه اللفظة مرًة، وزاد ه صدوقوأرجو أنَّ  ،من أصحاب احلديث احلذاق: وقال ابُن حجر مرة   
ة، وقيل له  سمعُت : وقال عيلُّ بن املديني    سخرنا عندي عرشة آالف، فأنكرنا عليه، و: ما عندك ؟ قال : معاذ بن هشام يقول بَمكَّ

هـذا سـمعته، وهـذا مل أسـمعه، فجعـل : فقال  -يعني عن أبيه  -ا مما قال  جئنا إىل البرصة، أخرج إلينا من الكتب نحوً منه، فلامَّ 
 .يميزها

ي قال ف ،"كان حييى ال يرضاه ،اشيئً  أكره أن أقوَل ": وأجاب أبو داود حني ُسئَِل عنه أهو حجٌة أم ال بقوله  ال أدري من ": اآلُجرِّ
  ."وأظنه حييى القطان ؟حييى بن معني أو حييى القطان ؟حييى

 .، ونفى عنه القوَة مرة"إنام رغب فيه أصحاب احلديث لإلسناد": ونفى عنه التوثيق حييى بن معني مرة، وزاد 
 .اال تسمعوا من هذا القدري شيئً : وقال احلميدي 
 ."ميدي من أجل القدروتكلم فيه احلُ ": فقال ابُن حجر 

 .َصُدوقهو :  قلت
َناد، َعن األَعَرج، َعن َأِيب ُهَريرة، وتوبع متابعة قارصة، من طريق  وهذا مما ينفي عنه  -كام سيأيت –عند البزار، وابن اجلارود َأِيب الزِّ

 .الوهم
 .فإسناده صحيح لغريه

، وسـؤاالِت اآلجـري أبـا )1/118( ،)رواية ابن حمرز(، وتاريخ ابن معني )4/263(، )رواية الدوري(تاريَخ ابن معني : انظر 
، والكامـل، )313ص(، وتاريَخ  أسامء الثقات، البن شاهني، )8/250(، واجلرَح والتعديل، البن أيب حاتم، )1/378(داود، 

، وميزاَن )2/665(، واملغني يف الضعفاء، )164ص(، والرواَة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم، )6/434(البن عدي، 
، وسـري أعـالم النـبالء، )176ص(، وذكَر أسامء من تكلم فيه وهو موثـق، )1/237(، وتذكرَة احلفاظ، )6/453(ال، االعتد

َهبِّي، وهـدَي السـاري، )372 /9( ، )10/178(، وهتـذيب التهــذيب، )7/423(، وفـتَح البـاري، )444ص(، سـتتها للـذَّ
 ). 17/263(، للَعْينِّي، ، أربعتها البن حجر، وعمدَة القاري)6742(وتقريَب التهذيب، 

َناد، َعن األَعَرج، َعن َأِيب  ،كري، ِمْن َطِريِق يونس بن بُ )8887/ 15/332: ( مسند البزار ُهَريرة،  َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعن َأِيب الزِّ
ِديُث :  به، َوَقاَل البزارُ  َناد، َعنِ َال َنْعَلُم َرَواُه َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، عَ  َوَهَذا اْحلَ  .إالَّ يونس بن بكري األَعَرج، َعن َأِيب ُهَريرةَ  ن َأِيب الزِّ

َناِد، بهبن عيينة ، ِمْن َطِريِق ُسْفَيان)1/25/52: ( املنتقى الْبِن اجلارود  .، َعْن َأِيب الزِّ
 ومـن ة،حفظيـواأل ريـهكثاأل حيـث مـن أرجح "والهنأ" : ورواية :، مرجًحا بني الروايات)1/276(يف الفتح،  قال ابن حجر

 .لتنظيفه أخرى غسله إىل االحتياج يقتيضةخرياأل ترتيب ألن ؛اأيًض  املعنى حيث
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افِِعّيةُ  نقضِت :  اِيفّ رَ للقَ  احلنِفيةِ  بعُض َوَقاَل  َذلِـَك، ِيف  املَُقيَّـدِ َعـَىل  ِق َلـطْ املُ  عـدم محـلِ ِيف  همأصـلَ  الشَّ
 . )1(إطالقهَعَىل  بأن هنا قيدين متضادين فألغيناَمها، وبقي:  القراِيف  َفَأَجاَب 

 مل علـيهَام اإلطالق، بل ُحي َعَىل  البقاءَ  مُ لِّ َس أنا ال نُ :  أحدَمها:  من وجهني وَهَذا فِيه نظرٌ :  َشْيُخنَا َقاَل 
اآلخرة، دون َمـا بيـنهَام ِيف  األوىل، َأوْ ِيف  إال الرتاُب  َيُكونَ  املتوسط، فال جيوز أنَ  مَعنى التخيري، ومنع آخرُ َعَىل 

ـافِِعيُّ  صَّ البدل، نَ  طريِق َعَىل  القيدين،َعَىل  ،دِ يَّ قَ املُ َعَىل  ِق لَ طْ ًال للمُ َمحْ  وإنـَام مل  ،)2(مِّ األُ َرِيضَ اهللاُ َعنْـُه ِيف  عليه الشَّ
 . بينهَام واسطةَلْيَس  هألَنَّ والتتابع؛  )4(التفريقِيف  )3(يأت مثل َذلَِك 

َذلَِك إال ِيف  واحلكم، وال خيالُف  السبُب   إذا اتفَق فِيَام املَُقيَّد َعَىل  َق لَ طْ املُ  مُل َحت  احلنِفيةَ  نَّ إ:  الوجه الثاين
 . لنا هلم كَام ُهَو الزمٌ  فُهَو الزمٌ  املطلق، وإذا َكاَن كَذلَِك ِعنْد احلنِفيةِ َعَىل املَُقيَّد فرقة منهم شذت فحملت 

ِ وَ والتَّ  اِت فَ الصِّ  من باِب  ُد يْ القَ  َيُكونَ أن :  الثالث ـْيُخ ، ذكره )6(ستقلملُ ا احلكمِ  ال من باِب  )5(عِ اب أبـو  الشَّ
، ومل اإلطعـامَ ُثـمَّ  الصيامَ ُثمَّ  اإلعتاَق  ، فذكرَ ارِ هَ الظِّ ِيف  الكفارةَ َتَعاَىل َذَكَر  اهللاَ أنَّ :  ، مثاله)8(، واملَاوردي)7(حامد

، واملطلق إنَام ٌل قِ تَ ْس مُ  مٌ كْ ه ُح ألَنَّ ؛ امِ عَ طْ اإلِ ِيف  القتلِ  ةِ ارَ فَّ كَ َعَىل  ارِ هَ الظِّ  كفارةُ  ُل مَ ُحتْ القتل، فال ِيف  يذكر اإلطعامَ 
افِِعيّ َيل وْ قَ  )9(والتوابع، وَهَذا أصحُّ  الصفاِت ِيف  املَُقيَّدِ َعَىل  حيمُل   . )10( الشَّ

طُ َهَذا  شرتطُ ، فعليه ال يُ القتلِ  كفارةِ ِيف  اإلطعام يدخُل :  )11(والقول الثاين ْ رشط  ، ولكي يشرتطُ الرشَّ
ِيف  ُذكِـرَ وَ فِيـه الوجـه واليـدان،  ُذكِـرَ  َما ترك فِيـه احلكـم بالزائـد رخصـة، كـالتيممون َيكُ آخر، وُهَو أن ال 

 ةٍ نَّ َأْو ُسـ ليل آخر، من إَمجاعٍ الثاين رخصة، َأْو صد َعنه د ألنَّ  القوالن،عة، فال جيري بَ رْ األَ  اءُ َض عْ األَ  )12(الوضوءِ 
 . َأْو غريَمها

                                                
الِْف ُأُصوُهلمْ ) 1( افِِعّيَة َملْ ُختَ  . َوَردَّ َعَلْيِهم بَِأنَّ الشَّ

 ).1/329(أنوار الربوق ِيف أنواع الفروق، لْلَقَراِيف، : اْنُظْر 
   ).2/13: (اْنُظْر ) 2(
 ). ب(ساقطة من  "مل يأت مثل َذلَِك ... طريق البدل"لعبارة ا) 3(
 ).ب(من  "التفريق"، خطأ، وأثبت "القريق"حرف التاء، فكتبت ) أ(سقط ِيف ) 4(
 ). ب(من  "التوابع") 5(
 ."املستقبل") أ(، وهي ِيف )ب(من  "املستقل") 6(
 ).6/391(ِيف املَْذَهب، للغزايل،  الوسيطَ : اْنُظْر ) 7(
 ).13/69(اَحلاِوي الَكبِري، للَامورِدّي، : اْنُظْر ) 8(
 ."أوضح") ب(ِيف ) 9(
 . نقله َعنه اَملاَوردي) 10(

 ).16/65(احلاوي الكبري، : اْنُظْر 
 ). ب(ساقطة من  "الثاين"كلمة ) 11(
 ). ب(أحلقت َعَىل يمني الصفحة ِيف  "الوضوء"كلمة ) 12(
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القيد ألجل القدر الزائد، فال حيمل َيُكون زائد يمكن أن  )2(قدر )1(معهَر كِ ذُ  القيُد  َيُكونَ أن ال :  الرابع
، مؤمنـةً  عتق رقبـةً أن قتلـت مؤمنًـا، فـإمـع  عتق رقبـةً أف إن قتلَت :  هِ مثاله لو َقاَل لوكيلِ  أ/19حيمل قطًعا، 

 وُهـَو كـونُ  دِ ائِـالزَّ  رِ ْد الَقـ ألجـلِ  جـاءَ َام إنَّـ هنا بـاإليَامنِ  القيَد  ألنَّ املؤمن؛ ِيف َغْري املَُقيَّد َعَىل  املطلُق  حيمُل فال ُ 
  .ؤمنًامُ  املقتولِ 

:  هِ ، مع قولِـ)5:  املَائدة(  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï:  َتَعاَىل  هلُ وق ،القرءانِ  منَ  ثانٍ  مثاٌل 
   w  vu  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h

}  |  {   zy  x. )وُهـَو الزائـدِ  )3(رِ دَّ َقـاملُ  املَُقيَّـدِ َعـَىل  ُق لَ طْ املُ  ، فال حيمُل )217:  الَبَقَرة ،
افِِعّيةِ  رَ هِ النار، وَما اشتُ ِيف  اخللود  ِق محـًال للُمْطَلـ، هبا املـوُت  إال إذا اتصَل  َل مَ العَ  بطُ ال ُحت  من أن الردةَ  ِعنْد الشَّ
افِِعيِّ  ، خمالف لَذلَِك، ولنصِّ دِ يَّ قَ َعَىل املُ  َعـَىل  العمـَل  حتـبطُ  بمجردها َعَىل أن الردةَ  "مِّ األُ " َرِيضَ اهللاُ َعنُْه ِيف  الشَّ

 .)4(مَعنى ذهاب األجر
ائن َمـا يقتيضـ رَ مـن الَقـ اآلخـر، وظهـرَ َعَىل  معطوًفا أحدَمها املَُقيَُّد و ُق لَ طْ املُ  َيُكونَ أن ال :  اخلامس

  h  g  f       e  d   j  i:  َتَعـاَىل  هُ ولُ باألخري، مثاله ق املَُقيَّدِ  اختصاُص 
n  m  l      k، )ــدخوَل  ، فوصــَف )23:  النســاء ِ الرَّ ِيف  ال  )6(َعــن األول )5(، وإن قطــعيبــةِ ب

 ِيف َمـْذَهِب  ا نقـوُل ألَنَّـَعنه اإلَمجاع؛  دَّ َص  ، ال يَقاُل املَُقيَّدِ َعَىل  قلَ طْ محل املُ  )7(وصالً َلكِن  اتصال العامل، اْعتَِبارب
افِِعّي   .م رأي بَذلَِك َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ السلف  ، ولبعضِ َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ الشَّ

 َمها اختصـاَص أحدِ  بينهَام، وتقييُد  اجلمعُ  لَّ َمها، دَ أحُد  اآلخر، وقيَد َعَىل  َمهاأحُد  ملَا عطَف :  واجلواب
 سـدَّ  من البنـِت  ي إَِىل العقوِق دِّ ؤَ ا َكاَن َذلَِك يُ يَقاَل ملَّ  اختصاص احلكم باملقيد، ويمكن أنْ  )8(احلكم بالقيد عىل

ْوَجة مِّ أُ  بتحريمِ  مَ كَ َح ، وَ اَب البَ  عُ ارِ الشَّ  البنتهـا، فلـم يبعـد أن  اخلريَ  تريُد  مَّ العكس، فإن األُ ِخَالف لًقا بطْ مُ  الزَّ
ِ  َيُكونَ   . )9(ًعا من التقييدَذلَِك َمان

َعَىل  خيصه منهَام وصٌف  كلٍّ  ِيف  رَ كِ ذُ  املتعاطفان َيُكونَ وُهَو يشبه َما قبله بزيادة، وُهَو أن ال :  السادس
 ،  s   r  q...:  اآلخـر، مثالـهَعـَىل  منهَام  َواِحٌد  مْل له، فإن َكاَن كَذلَِك مل ُحي  التعريِف  طريِق 
ْم، والِيف  الَعاِملِني، والِيف  ، َفالفقُر ال يشرتطُ )60:  التوبة(اآلية   ملصلحةِ  ، إذا َكانَ )10(الَغاِرِمنيَ ِيف  املَُؤلََّفِة ُقُلوُهبُ

 . اْلِفْقه كتِب ِيف  تفصيلهَعَىل  ذات البنيِ 
                                                

 ."فِيه") ب(ِيف ) 1(
 ."صواب قدر"، وإنَام كتب َعَىل يمني اَحلاِشَيِة )ب(قدر ساقطة من ) 2(
 ."ِيف القدر") ب(ِيف ) 3(
 ).2/155( ،األمَّ  :  اْنُظرْ ) 4(
 ."انقطع") ب(ِيف ) 5(
  ."األوىل") ب(ِيف ) 6(
 .خطأ "هال") أ(، وهي ِيف )ب(من  "وصالً ") 7(
 ). ب(وأثبتت ِيف ) أ(َعَىل يمني الصفحة ِيف  "عىل"أحلقت ) 8(
 ).207 /9(اَحلاِوي الَكبِري، للَامورِدّي، : اْنُظْر و) 9(
 .مجع غارم، وُهو من عليه دين ِيف َغْري معصية) 10(

 ).5/3247(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولَِسانَ )5/519(اُملْحَكَم َواُملِحيط اْألَْعَظم، الْبِن ِسيَده، : اْنُظْر 
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ذوي ِيف  مـن اشـرتطَ  ه، وشـذَّ رِ ى إَِىل آِخـَبـرْ ، من ذي القُ )1(نيمةوالغَ  َفْيءِ آيتي الِيف  ُذكِرَ  َما:  مثال ثان
 . ، َأْو من دليل آخراملقيدِ َعَىل  القربى الفقر محًال للمطلِق 

!  "  #  $   :  َتَعـاَىل  ِيف َقْولِـهِ  وردْت  الَوَفاةِ  أن عدةَ  وُهوَ :  ِمنُْه رشط سابع خيرُج  سؤاٌل 
  %، )َتَعـاَىل  بَِقْولِهِ تقييدها بالدخول،  الِق الطَّ  ةِ دَّ عِ  ب/19بالدخول، وجاء ِيف  تقييدٍ  ، من َغْريِ )234:  البََقَرة 

 : cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q ،
صـيغة العمـوم،  ، لوجودِ ِق لَ طْ املُ  ، فإن قيل لَيَْس َذلَِك من باِب دِ يَّ قَ هناك َعَىل املُ  ُق لَ طْ املُ  مْل ، ومل ُحي )49:  األحزاب(

 .)3:  املجادلة( ،S  R  Q  P:  املظاهر قيل ِيف جوابه، وِيف آيةِ  ، ! وُهوَ 
، فظهر العمـوم، قيـل ال يلـزم نَ ْص بَّ َرتَ زواًجا يَ منكم، ويذرون أ نَ وْ فَّ وَ تَ ونساء الَِّذين يُ :  التقدير:  فإن قيل

، )38:  املَائـدة( ،0  /:  َتَعـاَىل ِيف َقْولِـِه سـيبويه  رَ دَّ ، كَام قَ التقديرُ  َهَذا التقدير، إذ جيوز أن َيُكونَ 
ابتـدأ يرتبصـن؛ لتفسـري  ، ُثـمَّ )2(أي فِيَام يتىل عليكم، فالتقدير فِيَام نحن فِيه، وفِيَام يتىل عليكم الَِّذين يتوفون مـنكم

املتلو وعىل تقدير أن العموم ال خيص بالِقيَاس، فاجلواب َعن َذلَِك كله َعَىل تقدير اإلطالق، َأْو َعَىل تقدير العمـوم 
مساوًيا لألصـل ِيف التعليـل، َأْو راجًحـا عليـه، وال  إنَام َيُكون حيث َكاَن الفرعُ  بالِقيَاسِ  َأْو التقييَد  التخصيَص  أنَّ 
 منه، ولـو كانـت ِيف حكـمِ  )3(َعنها زوُجها أحكام الزوجية باقية بَِدلِيِل تغسيلها له، ووراثتها ىفَّ املُتَوَ  ألنَّ َذلَِك هنا؛ ل

ِ تُ امْ  باألصلِ  هِ إحلاقِ  َما يقتيض عدمَ  ِيف الفرعِ   ظهرَ وائن ِمنُْه مل ترث، فلامَّ البَ   . الِقيَاسِ بِ  يَص ِص ْخ َأْو التَّ  ييَد قْ التَّ  عَ ن
لَـيَْس َذلِـَك  )5(ألَنَّا نقوُل  ؛)4(تعة، حيث ال شطرواملُ  خولِ الدُّ  قبَل  رِ هْ املَ  وجوُب  ةِ وجيَّ الزَّ  امِ كَ ْح أَ  منْ  يَقاُل  ال
ُه جاء بإسناٍد حسـٍن َمـا يقتيضـ أمـر النَّبِـّي ِق َال ، بل جٌرب لكِرسها، فُهَو من قضايا الطَّ ةِ وجيَّ الزَّ  من أحكامِ  ، َعَىل َأنَّ
َم بالعدة لغري املدخول هبا، ِيف َحِديِث  َصىلَّ اهللاُ ُخوِل  َعَليِْه َوَسلَّ ل الـدُّ َج اْمَرَأًة َفَامَت َعنَها َقبْ ابِن مسعوٍد ِيف َرُجٍل َتَزوَّ

َداَق، َفَقاَل  ا الصَّ ا املَِْرياُث ":  ِهبَا، َيْفِرْض َهلَ ُة، َوَهلَ َداُق َكاِمًال، َوَعَليَْها الِْعدَّ ا الصَّ َسـِمْعُت :  َمْعِقُل ْبُن ِسـنَانٍ ، َقاَل "َهلَ
َم َقَىض بِِه ِيف بِْرَوعَ  اهللاَِرُسوَل   . )7(بِنِْت َواِشٍق ) 6(َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

                                                
`  X   _   ̂ ]  \  [  Z  Y   l  k   j    i             h  g  f  e  d   c  b   a:  َفـْيءآية ال) 1(

�  ~  }     |  {z  y  xw  v    u   t  s  r  q  p  on  m  l  ،) وآيـــة )7: احلرشـــ   ،
"  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /     2    1  0: الغنيمـــــة

C  B  A   @  ?  >=   <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3 ،)41: نفال األ .(  
ر الوجيز ِيف تفسري الكَِتاب العزيز، الْبِن عطية، : اْنُظْر ) 2(  ).2/48(املَُحرَّ
 .خطأ "وَواِرثها") أ(ِيف ) 3(
 ."رشط") ب(ِيف ) 4(
ْفَحِة ِيف ) 5(  .مقابلها، وَذلَِك مراعاة للتنسيق) أ(الم نقول كتبت َعَىل َيَساِر الصَّ
 .خطأ "ترويح") ب(ِيف ) 6(
 .ةرَّ ل بن مُ َال هِ  بِية َأْو األشجعية، زوُج الرؤاسية الكال )7(

ِديِث  وَأْصَحاُب ": قال اجلوهري  َواب الفتح؛ ألنه َلْيَس ِيف كالم الَعَرب اْحلَ  . "يقولونه بكرس الباء َوالصَّ
َحاَح : اْنُظْر  ْصَحاب، الْبِن َعْبـ ، االستيعاَب )3/1184(، لِْلَجْوَهِرّي، الصِّ ِيف َمتْيِيـِز  واِإلَصـابِةَ  ،)357/ 4(د الـرب، ِيف معرفة األَ

َحاَبِة، الْبِن َحَجر،  ِذيِب : ِيف  ، واْنُظْر ضبط اسمها)534/ 7(الصَّ َغاِت، للنََّوِوّي،  َهتْ  ).2/332(األَْسَامِء َواللُّ
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ِديث ِيف السنِن بإسناٍد َصِحيٍح  ، ولكنه حيتمل أن َيُكون قىض بـه، يعـود َعـَىل املهـر، ال َعـَىل العـدة )1(واْحلَ
 ص؛ لوجود النص بَذلَِك، ال يَقاُل َعَىل اجلميع، وحينئذ فال يصح التقييد وال التخصي )3(عوده )2(واملرياث، والظاهر

هبا إَمجاع؛ ألَنَّا نقول قد جـاء َعـن اْبـِن َعبَّـاٍس  َعنها زوجها إذا كانت َغْري مدخولٍ  ىفَّ وَ تَ وجوب العدة َعَىل املُ  يَقاُل 
َا ال  . )5(جيب عليها العدة )4(ِرَواَيٌة َأهنَّ

طُ خيرج َهَذا  وال يَقاُل  ْ [  ^  _  `  :  هقولَـ ألنَّ ؛ اإلثبـاِت  ِيف جانـِب  السابق، وُهَو أن َيُكونَ  الرشَّ

cb  a تـق ال يع:  بِخـَالف بعـد الـدخولِ  املطلقـةُ  تعتـدُّ  أ/20إذ التقـدير  ،ي؛ ألَنَّا نقول مَعناه اإلثباتنف
ِديثَذلَِك َظا أنَّ  َعَىل تقديرِ :  مكاتبًا كافر، وحينئذ فِيَقاُل   . ِهر اْحلَ

ط ْ :  نـى السـابقتقـدير املعَعـَىل  ، َأْو يَقـاُل قييـدِ مـن التَّ  يمنعُ  أن ال يوجد دليٌل :  )6( -تقدم -السابع  الرشَّ
ط ْ خفـف  )7(ِيف الظهـارِ  قـد َيُكـونُ :  الظاهر لئال ُيَقالَام ُقْلنَا نى الظاهر َما يمنع التقييد، وإنَّ أن ال يوجد من املع الرشَّ

ِمنَْهـا إذا مل جيـد املؤمنـة، بِخـَالف  رِ اهِ ظَـاملُ  وطئِ  ؛ لئال يترضر برتكِ )8(أم كافرةً  كانت مؤمنةً  رقبةٍ  ب أيُّ عليه، فوج
َأْو  اخلـاطئُ  عمًدا، فال يناسـبه التخِفيـف، والقاتـُل  رمةَ احلُ  ارتكَب  رَ اهِ ظَ املُ  ألنَّ القتل؛ ألَنَّا نقوُل َهَذا لَيَْس بظاهر؛ 

نـى، والعمـل بظـاهر مـن املعَر كِـذُ  بـاإليَامن فظهـر فسـاد َمـا َد يِّ معذور، ومع َذلَِك قُ  احلرِب  ِيف دارِ  ملؤمنٍ  اجلاهُل 
ِديث أوىل هلذه املعاين   .اْحلَ

وط الواقف كنصوص الشـارع، فهـال:  ُقْلتُم:  َقاَل وُهَو أن يُ  ،خيرج ِمنُْه رشط ثامن سؤاٌل  محلتمـوه  )9(ُرشُ
َعـَىل  املطلـَق  ه الفقـراء فـَام لكـم مل حتملـوا داًرا أخرى َعَىل أوالدِ  َف قَ والده، ُثمَّ وَ داًرا َعَىل أ شخٌص  َف قَ فِيَام لو وَ 

وط :  أحـدَمها:  ، ومل تشرتطوا الفقر ِيف غـريهم؟ فـاجلواب مـن وجهـنياملقيدِ  ـُه قِيَـاس، وُهـَو ال جيـوز ِيف ُرشُ َأنَّ

                                                
َج َوَملْ ) 32(النَِّكاح،  كَِتاُب ) 6(، )321ص:(ُسنَُن َأِيب َداُود) 1( : ، واْنُظـْر رقـم)2114(ُيَسمِّ َصـَداًقا َحتَّـى َمـاَت،  َباٌب فِيَمْن َتَزوَّ

ِمِذّي  سننُ ، )2307( ْ َم، اهللاِ النَِّكاح َعن َرُسوِل  كَِتاُب ) 9(، )271ص( :الرتِّ ُجـِل ) 44(َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َبـاُب َمـا َجـاَء ِيف الرَّ
ُج املَْرَأَة فِيُموُت َعنَها َقْبَل َأْن َيْفرِ  ا، َيَتَزوَّ َبـاُب إَِباَحـُة ) 68(النَِّكـاح،  كَِتـاُب ) 26(، )519ص( :ُسنَُن النََّسـائِّي ، )1145(َض َهلَ

ِج بَِغْريِ َصَداٍق،  َزوُّ النَِّكـاح،  كَِتـاُب ) 9(، )329ص(:  سنن ابن َماجـه، )3358، 3354،3355: (، واْنُظْر اْألَْرَقام )3524(التَّ
ُج وَ ) 18( ُجِل َيَتَزوَّ ا فِيُموُت َعَىل َذلَِك، َباُب الرَّ  .اْبِن َمْسُعوٍد َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، به َعنِ  من طرٍق أربعتهم ، )1891(َال َيْفِرُض َهلَ

ْفَحِة ِيف  "هر" "الظاهر"تكملة كلمة ) 2(  .مقابلها، وَذلَِك مراعاة للتنسيق) أ(كتبت َعَىل َيَساِر الصَّ
 ."نحوه") ب(ِيف ) 3(
 ).أ(ساقطة من  "ال"كلمة ) 4(
َك بقوله ) 5( َحاَبةِ ": عقب اَملاَوردي َعَىل َذلِ َد بِِه، َوَقْد َخاَلَفُه فِيِه َسائُِر الصَّ  . "َوَهَذا َقْوٌل َتَفرَّ

  ).11/234(احلاوي الكبري، 
 ). ب(من  "تقدم"كلمة ) 6(
 .لراءَعَىل كلمة َأْو بضع كلمة كتبت ِيف آخر كلمة الظهار، مَكاَن ا "الظهار"رضب براء ) 7(
 ). ب(ساقطة من  "مؤمنة أم كافرة... قد يكون: يَقاَل "عبارة ) 8(
 ."فهل ال") ب(ِيف ) 9(
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ُه يؤدي إَِىل التخصيصِ :  الثاين الواقِفني، ط، فعليه مولِ الشُّ  ومِ مُ من عُ  األشخاصِ بعض  ، وإخراِج َأنَّ ْ : الثـامن الرشَّ
وطِ  ةِ نَّ السُّ ، َأْو ِيف ِيف الكِتَاِب  من الواردِ  املَُقيَُّد و ُق لَ طْ املُ  أن َيُكونَ   . ، وال املويص، واهللا أعلمالواقِف  ال ِيف ُرشُ

ـ مـنَ  اَحلاِجـِب  ه ابنُ مع َما ذكرَ  رشائطُ  هذه الثَامنيةُ  )1(وإذا أضيفْت  ْ مل  عرشـةٌ  الرشـائطُ  ني، كانـْت طالرشَّ
 .، واهللا َأْعَلم بالصواب)2(له لطيٍف  ، وقد مجعها َشيْخنا ِيف كِتَاٍب جيمعها أحٌد 

طو َوِمْن َذلَِك الفرق بني التعليِق  ْ التعليق ترتيب أمـر مل يوجـد َعـَىل أمـر مل يوجـد، بـإن َأْو :  ، َفَقاَل الرشَّ
طإحدى أخواهتا، و ْ  .خمصوصةٍ  بصيغةٍ  َد جِ وُ   يوجد ِيف أمرٍ التزام أمر مل الرشَّ

وطِ  َوِمْن َذلَِك َما أماله علينا ْفَقةِ  تفريِق  ِيف ُرشُ  :  األحكامِ ِيف  )3(الصَّ
ط ْ   .قطًعا اجلمعُ  صحَّ  مشرتكٍ  َمها إَِىل قدرٍ أمرُ  ، فإن رجعَ مشرتكٍ  العقدين إَِىل قدرٍ  أمرُ  أن ال يرجعَ :  األول الرشَّ

افِِعيُّ  ُه لو خلطَ :  )4(نقالً َعن املُتََويلِّ  اضِ رَ القَ  ِيف كِتَاِب  والنََّوِويُّ  َقاَل الرَّ ألِفني له بـألف لغـريه، ُثـمَّ َقـاَل  َأنَّ
ِيف  ك اآلخـر فقبـل، جـاز، وال خيـرج َعـَىل اِخلـَالِف قارضتك َعَىل أحدَمها، وشـاركتُ :  َصاِحب األلِفني

 . )5(ِيف الترصف َام مجيًعا يرجعان إَِىل التوكيلِ عقدين خمتلِفني، ألَهنَّ  بجمعِ  الَواِحدةِ  الصفقةِ 
ط ْ بَذلَِك َما إذا اشـرتى زرًعـا واشـرتط  ليخرَج  ؛طٍ َرشْ  د، ال بصيغةِ قْ عَ  ب/20 َذلَِك بصيغةِ  أن َيُكونَ :  الثاين الرشَّ

ـُه بيـع بني خمتلِفي احلكم،  )6(َعَىل املَْذَهب، وال خيرج َعَىل اجلمع َعَىل البائع حصاده، فإنه باطٌل  فتعتقـد َأنَّ
 . وإجارة، خالًفا ملن ادعى َذلَِك 

ط ْ ، وقلنـا املَـاء َغـْري رِ ْمـالتَّ  لِّ َخ بِ  الزبيِب  لَّ َخ  بَذلَِك َما إذا باعَ  املختلفان مستقلني، ليخرَج  أن َيُكونَ :  الثالث الرشَّ
 .ربوي

افِِعّي جوازه ْوَضة مقتىض كالم الرَّ فِـيمن مجـع  نقـوال:  مهور، وقيل فِيه، وبه رصح اجل)7(وقد َقاَل ِيف الرَّ
بِخـَالف املَـائني، وممـن َذَكـَر  التقابض ِيف املجلسِ  )8(اخللني يشرتط فِيهَام  ألنَّ بني عقدين خمتلِفي احلكم؛ 

َغِويُّ  َهَذا الطريَق  ِح لِ عْ ه التَّ ، ِيف كِتَابِ البَ  .)9(ِينّ زَ املُ  َرصِ تَ ُخمْ  يق ِيف َرشْ
                                                

 .، فأثبتها"ضيفت"ووضع ثالث نقط َعَىل حرف الفاء، ُثمَّ كتب مقابلها َعَىل يمني اَحلاِشَيِة  "كتبت أضيف) 1(
 .مل أقف عليه) 2(
 . ز صفقًة َواِحدًة، بثمٍن َواِحد، بمَعنى أن جيمع ِيف عقدين بني حالل وحرامَما جيوز بيعه وَما ال جيو يبيعَ  مَعناه أن )3(

والنظـائر، للّسـُيوطِّي،  األشـباهَ و، )6/335(املغني ِيف فقه اإلَمام َأْمحَد بـن َحنَْبـل الشـيباين، الْبـِن قدامـة املقـديس، : انظر 
 ).145ص(

ْمحَن بن املَ ُهَو َأُبو سعيد، َوَذَكَره البعض بأيب سعد، َعبْ ) 4( َ َسنَة أد الرَّ  .هـ478مون بن عيل، ُتُويفِّ
 ، والبدايـةَ ) 8/442(ِيف الَتـاِريخ، الْبـِن األثـري،  ، والكامـَل )9/6(ِيف َتاِريخ امللوك واألمم، الْبِن اَجلـْوِزّي،  املنتظمَ : اْنُظْر 

 ).133/ 3(، األعيان، الْبِن خلكان ، ووفِياِت )12/157(والنَِّهاَية، الْبِن َكثِري، 
 ).4/200(الطَّالِبني، للنََّوِوّي،  ، وَرْوَضةَ )6/12(الكبري، للرافعي،  الرشَح : اْنُظْر ) 5(
َك ِيف  "اجلمع"، ُثمَّ كتب َعَىل يسار اَحلاِشَيِة مقابل سطرها "اجلميع"كتبت ) 6(  ). ب(بنفس اخلط، وهي كَذلِ
افِِعّي ِيف ) 7(  ).4/92(، الرشح الكبري: اْنُظْر كالم الرَّ
 .، ُثمَّ رضب عليها"مجع بني عقدين"كتبت عبارة ) 8(
 .، وغري الروضة)4/169، 3/57: (مل أقف عليه، ولعله من الكتب املفقودة التي مل تصلنا، وله ذكٌر يف الروضة ) 9(
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ـُه جيـوز  ، ولعلَّ ُهَو الصواُب  الطريُق وَهَذا :  َقاَل النََّوِويُّ  األَْصَحاب اقترصوا َعَىل أحد القولني، وُهـَو َأنَّ
 .) 1(مجع خمتلِفي احلكم

افِِعّي، وَما عليه اجلمهورالنََّوِويِّ  نا ترجيَح َشيُْخ  وخالَف   . ، ووافق الرَّ
ط ْ افِِعيُّ ولزومً  )2(أن يتفقا جواًزا:  الرابع الرشَّ ـُه لـو اشـرتى ثوًبـا، :  )3(املسابقة ِيف كِتَاِب  ، والنََّوِويُّ ا، وقد َذَكَر الرَّ َأنَّ

، وإن ن، وفِيـه القـوالِيف صفقةٍ  وإجارةٍ  بني بيعٍ  عٌ املسابقة الزمة، فُهَو َمجْ :  بعرشة، إن قلنا املسابقةَ  وعقَد 
 . )5(ال يلزم، وُهَو ممتنع )4(الزم، وُجعالةٍ  بني بيعٍ  بطل؛ ألَنَّه مجعٌ  جائزةٌ :  قلنا

ط ْ مشـفوًعا وسـيًفا، فالعقـد  )6(االختالف باملوضوع ال بالعارض، فإذا بـاع ِشْقًصـاَيُكون أن :  اخلامس الرشَّ
َهـَذا االخـتالف ألمـر  ألندون السيف؛  صِ قْ ا، وإن كانت الشفعة تتعلق بالشِّ َواِحًد َصِحيح، قوالً 

 . عارض ال من موضوع العقد
ط ْ ا  أحدَمها تابًعا لآلخر، فلو مل يكنْ َلْيَس  ان مقصودينالعقد َيُكونَ أن :  السادس الرشَّ َذلَِك بأن َكـاَن أحـُدُمهَ

سـنتني، وتنفـق ِمنَْهـا  عرش سنني، ترضعهِمنَْها  هولدِ  كفالةِ َعَىل  هزوجتَ  )7(تابًعا لآلخر، كَام إذا خالعَ 
 ا جيـوزُ ل، وَكاَن َذلِـَك ممـَّتكسوه كل فص املدة، وبني مقدار َما تنفق عليه كل يوم، وَما عليه إَِىل متَامِ 

َلم َلم، ففِ ِيف  املعتربة املرشوطة )9(فِيه، ووصفه باألوصاف )8(السَّ ْلِع باملسمى طريقان ي صحةِ السَّ  :اْخلُ

                                                
 ).3/57(َرْوَضة الطَّالِبني، للنََّوِوّي، ) 1(
ِحيح) ب(من كتبت بدون تنوين، وأثبتها بالتنوين ) أ(ِيف ) 2(  .وُهو الصَّ
ْوَضة ) 3(  ).7/532(، "كَِتاب السبق والرمي"ُهَو ِيف الرَّ
ٍ َأْو َجمُْهـوٍل، َكَقـولِ ) 4( ٍ َمُعُلوم، َأْو َجمُْهوٍل بُِمَعـنيَّ َمـْن َردَّ آبِِقـي َفَلـُه َكـَذا، : أحـدهم  ِهَي اْلتَِزاُم ِعَوٍض َمُعُلوم َعَىل َعَمٍل ُمَعنيَّ

ُط ِصيغَ  ءَ َوُيْشَرتَ ُه، َفَال َيشْ َشْخٍص َفَعِمَل َغْريُ  . َلهُ ٌة َتُدلُّ َعَىل اْلَعَمِل بِِعَوٍض ُمْلَتَزٍم، َفَلْو َعِمَل بَِال إْذٍن َأْو َأِذَن لِ
ب، للنََّوِوّي،  واَملْجُموعَ  ،)2/317(للنََّوِوّي،  املنهاَج : اْنُظْر  ح اُملَهذَّ  ).15/115(َرشْ

افِِعيّ ) 5(  ).7/542(الطَّالِبني،  َرْوَضةِ : ، وقول النََّوِوّي ِيف )4/174(الكبري،  الرشِح : ِيف  اْنُظْر قول الرَّ
ء، والقْطعُة ِمَن اْألَْرِض، ويَقاُل ) 6( ْ قيُص :  ُهَو الطَّائفُة ِمَن اليشَّ النصيب يف العني ) : 2/490(وقال ابن األثري يف النهاية، . الشَّ

 . ْطعُة ِمَن اْألَْرضِ وُهو ُهنَا الق. العني املشرتكة من كل يشء
َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغـِة، الْبـِن َفـاِرس،  ، وُمْعَجمَ )308/ 8(َهتْ الَعـَرِب، الْبـِن  ، ولَِسـانَ )204/ 3(َمَقايِيِس اللُّ

 ).2299/ 4(َمنُْظور، 
 . رأُة زوَجَها إذا افتدت ِمنُْه وطلقها َعَىل الفدية فخلعهااخللع ُهَو ُفْرَقٌة بِِعَوٍض بَِلْفِظ َطَالٍق َأْو ُخْلٍع، وخالعت امل )7(

ب، للنََّوِوّي، )2/511(املنهاج للنََّوِوّي، : انظر  ح اُملَهذَّ  ).17/5(، واَملْجُموع َرشْ
ةِ  )8( مَّ وط اْلَبْيِع ُأُموٌر  ُهَو َبْيُع َمْوُصوٍف ِيف الذِّ ُط َلُه َمَع ُرشُ َم َأَحُدَها َتْسلِيُم : ُيْشَرتَ َ َوَسـلَّ ِس َفَلْو ُأْطلَِق ُثمَّ َعنيَّ َرْأِس اَملاِل ِيف اَملْجلِ

ِس َجازَ  َم ِيف اْملَْجلِ  .َوَسلَّ
 .ْظَهرِ َأْسَلْمُت إَلْيك َهَذا الثَّْوَب ِيف َهَذا اْلعبد َفَلْيَس بَِسَلٍم، َوَال َينَْعِقُد َبْيًعا ِيف اْألَ : َكْوُن اْملُْسَلِم فِيِه َدْينًا، َفَلْو َقاَل : الثَّاِين 

لِّ ا: الثَّالُِث  َط َبَياُن َحمَ ْملِِه ُمْؤَنٌة ُاْشُرتِ ُه إَذا َأْسَلَم بَِمْوِضٍع َال َيْصُلُح لِلتَّْسلِيِم، َأْو َيْصُلُح َوِحلَ  .لتَّْسلِيِم َوإِالَّ َفَال َأنَّ
 ).2/71(، للنََّوِوّي، املنهاَج : اْنُظْر 

ْفَحِة ِيف كتبت َعَىل  "صاف" "األوصاف"باقي كلمة ) 9( َك مراعاة للتنسيق) أ( َيَساِر الصَّ  .مقابلها، وَذلِ
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ُه  قولني من حيثَعَىل  املَْسَأَلةَ أن :  أحدَمها  اإلرضـاعِ ِيف  السـبيَل  ، فإنَّ )1(بني عقدين خمتلِفني مجعَ َأنَّ
َلم َسبِيل اإلجارة، وِيف الطعام واإلدام ُل َسبِي واحلضانةِ   . السَّ

ـْيِخ ِعنْد  األََصحُّ وُهَو :  والثاين ـمـن األَْصـَحاِب  َكثِـريٍ ، و)2(أيب حامـد الشَّ  ألنَّ ؛ ةِ حَّ ، القطـع بالصِّ
 ، كل عقـد مقصـوداملذكورةِ  املقصود كفاية الطفل، والكفاية تفتقر إَِىل هذه األمور، وِيف األُُصولِ 

 . َعن البعض )3(، والبعض غنينفسهِيف 
ط ْ َذَكَر  ه وباعه، وقدَعْبد يخرج بَذلَِك َما إذا كاتَب من العاقدين أهًال هلَام؛ ل كلٌّ  َيُكونَ  أ/21أن :  السابع الرشَّ

افِِعيُّ   : َذلَِك طريقنيِيف  أن ةِ كَِتابال ِيف كَِتاِب  والنََّوِويُّ  الرَّ
 . بني خمتلِفي احلكم عِ مْ اَجل ِيف  القولنيِ َعَىل :  أحدَمها
 . )6(قوالً تفريق الصفقة )5(ةكَِتاب، وِيف الالبيعُ  )4(طُل بْ يَ :  ْذَهُب وُهَو املَ :  والثاين

 )8(اا أن يدعي ُغْرمً سري، ال خيلو إمَّ الي )7(رِ زُ قاعدة املدعي للنُ :  َفَقاَل درسه، ِيف  َوِمْن َذلَِك َما أماله علينا
ًضا )8(اُغْرمً   . واحلدوث مِ رْ الغُ بني  ، َأْو دائرٌ مليِك والتَّ  مِ رْ بني الغُ  ا، َأْو دائرٌ ، َأْو متليًكا حمًض )9(َحمْ

 القيمـةَ  أنَّ الِـك دراهم، وادعـى املَ  ه مخسةُ تَ قيمَ  غصب ثوًبا فتلف، فادَّعى الغاصب أنَّ :  مثال األول
 . ه غارمألَنَّ مع يمينه قطًعا؛  قول الغاصِب  عرشة، فالقوُل 

                                                
 ).ب(ساقطة من  "خمتلِفني"كلمة ) 1(
 ).5/331(ِيف اَملْذَهب، للغزايل،  الوسيطَ : اْنُظْر ) 2(
 ).ب(ساقطة من  "غني"كلمة ) 3(
 .مقابلها "يبطل"، وكتب َعَىل يسار اَحلاِشَيِة "حيرم") ب(ِيف ) 4(
 .خطأ "كَِتابه" )أ(ِيف ) 5(
افِِعّي ِيف ) 6(  ).8/472: (الطَّالِبني  َرْوَضةِ :  ، وقوَل النََّوِوّي ِيف )157، 156/ 4(الكبري،  الرشِح : اْنُظْر قوَل الرَّ
 . من كل يشء القليُل ) 7(

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغـِة، الْبـِن )13/187(َهتْ ، ولَِسـان الَعـَرِب، الْبـِن )5/418(َفـاِرس، ، وُمْعَجم َمَقايِيِس اللُّ
 ).6/4393(َمنُْظور، 

 .يشء يلزم من ِقَبل َكفالٍة، َأْو ُلُزوُم نائبٍة ِيف َمالِِه من َغْري جناية، َأْو َخَساَرة، واملقصود هنا الثاين ُهَو أداءُ ) 8(
، لِْلَخلِيـِل ْبـِن َأْمحَـد، : اْنُظْر  ـِذيَب )4/418(اْلَعْنيَ َألْزَهـِرّي، ا ، وَهتْ َغـِة، لِ ، الْبـِن َمنُْظـور، الَعـَرِب  ، ولَِسـانَ )8/131(للُّ

)5/3247.( 
 ."صواب حمًضا"، وكتب فوقها "خمصوًصا") ب(ِيف ) 9(
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ْقِص مخُس  قيمةَ  إنَّ :  عُ َقاَل الشِفي:  ومثال الثاين بـل ألـف درهـم، :  املشرتيَوَقاَل ، )1(َمائة درهم الشِّ
 . يريد أن يتملك عليه بقوله الشِفيعَ  ألنَّ فالقول قول املشرتي قطًعا؛ 

لـه رده  بـاآلخر عيبًـا، فـإنَّ  َأْو باعه، ُثمَّ وجَد  َمها بعد القبضِ أحُد َ ين ُثمَّ تلَف اشرتى َعبْد:  ومثال الثالث
، وقيمـة املوجـود )2(أهنـا َمائتـان ، فادعى البـائعُ ِف الِ التَّ  َىل قول، واسرتداد حصته من الثمن، فإذا اختلفا ِيف قيمةِ عَ 

 :  بل َمائة، واملوجود َمائتان، فِفيها َقْوَالن:  قدر التالف، َوَقاَل املشرتي له من الثمنِ  )3(لكي يستقرَّ  ؛َمائة
فال رجوع عليه إال بَام يعرتف به، وَهـَذا  بالبيعِ  نِ مَ الثَّ  مجيعَ  َك لَ ه مَ ألَنَّ ئع؛ البا قوُل  القوَل  نَّ إ:  أحدَمها

 . ُهَو الَصِحيح
قيمـة املغصـوب، ِيف  املشرتي تشبيًها له بالغاصب، مع املَالك، إذا اختلفـا قوُل  القوَل  نَّ إ:  )4(والثاين

 . يدهِيف  ه الَِّذي حصل اهلالكألَنَّ فالقول قول الغاصب؛ 
نقٍص من شلٍل  اين حدوَث عى اَجل ، وادَّ ةِ مَ َال السَّ  أصلِ َعَىل  قطع عضًوا ظاهًرا، واتفقا:  ثال الرابعوم

 ه غارم، والثـاينألَنَّ اجلاين؛ قوُل  القوَل  نَّ إ:  ، أحدَمهاَقْوَالنمن؟ فِيه  قوُل  ونحوه، وأنكَر املجنيُّ علْيِه، فالقوُل 
، وُهـَو )5(عدم احلدوث اُحلُدوث، واألصُل  ، وادعاءِ السالمةِ  أصلِ َعَىل  َام املجني عليه؛ التفاقه قوُل  القوَل  نّ إ: 

 . )6(الَصِحيح
:  َقـْوَالننا، وفِيها َشْيُخ  هاالَِّذي حصلت فِيه الرساية، فلم يذكرْ  َعْبدِ ال قيمةِ ِيف  ا إذا اختلفاوأمَّ :  ُقْلُت 

ْيُخ  ه غارم، وبناَمهاألَنَّ املعتق؛  قوُل  القوَل  نَّ إ:  أصحهَام  َ  أنَّ َعَىل  أبو حامد الشَّ  َأْو بأداءِ  )8(حال اإلعتاق )7(ايةَ الرسِّ
 َصـاِحب بـأداء القيمـة فقـولُقْلنَا  ه غارم، وإنألَنَّ املعتق؛  قوُل  حال اإلعتاق، فالقوُل ُقْلنَا  ، فإن)9(يمةِ القِ  بأداءِ 

ْقِص؛   قـوُل  القـوَل  نَّ أَ  َح غرم والتمليك، ولكن صـّح َهَذا هذه دائرة بني العىل شيًئا، ف نآلإَِىل ا ه مل يغرمْ ألَنَّ الشِّ
 .بالعيِب  دِّ العكس من مسألة الرَّ َعَىل  الغارم

                                                
 ).أ(كلمة درهم أحلقت َعَىل يمني الصفحة ِيف ) 1(
 .خطأ "َماَمات") ب(ِيف ) 2(
 ). ب(ساقطة من  "يستقر"كلمة ) 3(
 .ومكاهنا بياض) ب(ة من ساقط "الثاين"كلمة ) 4(
 .خطأ "احلدث") ب(ِيف ) 5(
 ."األصح") ب(ِيف ) 6(
ط") ب(ِيف ) 7( ْ  ."الرشَّ
 . "اإلعتاق"ُثمَّ رضب عليها بخط فوقها، وكتب بعدها  "اإلعدام") ب(كتبت ِيف ) 8(
 ).7/467(الوسيط ِيف اَملْذَهب، للغزايل، : اْنُظْر ) 9(
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ُس ِيف الِقَياس، وُهَو أنَّ اخلارَج َعن الِقَياس  ب/21، إِْذ َكاَن )1(َوِمْن َذلَِك َما َأْمَالُه َعَلْينَا بُِدُروِسهِ  ُيَدرِّ
َكَعـاِت، ونصـب الزكـاة، وَمَقـادِير اُحلـُدودِ ال ُيَقـاُس عَ :  َعَىل أربعـِة أقسـاٍم، قسـمٌ  َلْيـِه َقْطًعـا، َكَأْعـَدادِ الرَّ

اَراِت، واألَْيَامن ِيف القساَمات  . )2(َوالَكفَّ
َطِب ِيف الَعَراَيا:  مٌ ْس وقِ   . )3(ُيَقاُس َعَلْيِه َقْطًعا، َكِقَياس الَعنِب َعَىل الرُّ
 . َعَىل الرطب ِيف األظهر قاُس يَاس سائر الثَامر ِيف العرايا، فال يُ كقِ  قاُس يُ َقْوَالن، والَصِحيح ال :  مٌ ْس قِ و
العاقلة اجلراحات من اخلطأ وشـبه العمـد فِفيهـا  لِ مُّ َقْوَالن والَصِحيح يقاس، وَذلَِك ِيف َحتَ :  مٌ ْس قِ و

 .َقْوَالن، واألظهر التحمل، واهللا أعلم
      

                                                
 ."بدرسه") ب(ِيف ) 1(
ُع ) 2(  . َقَساَمة، وهي اليمنيَمجْ

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغِة، الْبـِن َفـاِرس،  ُمْعَجمَ و، )8/423(َهتْ الَعـَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  لَِسـانَ و، )5/86(َمَقايِيِس اللُّ
)5/3628.( 

ة، وهي النخلُة ُيْعِرهيا َصاِحبها رجًال حمتاًج  مجع )3( ِيف رؤوِس النَّْخِل َخْرًصا، أي تقديًرا، بـالتمر  ِب طَ الرُّ  ُهَو بيعُ  ا، وبيُع العراياَعِريَّ
 . َعَىل وجه األرض كيًال فِيَام دون مخسة أوسق، ملن به حاجة إَِىل أكل الرطب وال ثمن معه

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ ِديث، الْبِن اَجلْوِزّي،  ، وغريَب )155/ 3(َهتْ  ).91/ 2(اْحلَ
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افِِعّي والنََّوِوّي ِيف اِحلَكاَيِة َعِن األَْصَحاب، وغري َذلَِك  ا َتَعقََّب بِهِ ممَّ  ِيف ذِْكِر يشءٍ  ٌل ْص فَ   َعَىل الرَّ

 : الطهارة إَِىل البيوع
ْوَضة مل َحاِشَيةِ من َذلَِك َما َكَتَبُه َعَىل  ِيف الدود املتولـد مـن الفاكهـة،  )1(الدائرةَ  الثالثةَ  ا َذَكَر األوجهَ الرَّ

:  ، وأنه َلـْيَس ِيف املتولـد إال وجهـان)3(، ونحوها)2(مطلًقا، واحلل مع الفاكهةمطلًقا، والتَّْحِريم  ونحوها اِحلّل 
مـن تصـانيف  تصـنيٍف يف ا التَّْحـِريم مطلًقـا فـال يوجـد مرصـًحا بـه ، أمَّ )5)(4(احلل مطلًقا واخلل مع الفاكهة

 . األَْصَحاِب 
افِِعّي، حيث َقاَل  ُه رُ إ:  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبُه َعَىل َحاِشَيِة الرَّ ُه ال يطهرُ  هٌ ْج وَ  )6(ِيف اللونِ  يَ وِ نَّ َمـا  املحـلُّ  َأنَّ

 .)7(ه ِيف التتمةدام باقًيا، ذكرَ 

                                                
 ). ب(من  "الدائرة"كلمة ) 1(
 ."الطعام") ب(ِيف ) 2(
 ).1/124( ،الطَّالِبني، للنََّوِويّ  َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 3(
 .بياض) أ(ومكاهنا ِيف ) ب(من  "الفاكهة") 4(
 .بياض وكتب بعدها الطعام) ب(ِيف  "الفاكهة"بعد ) 5(
 . ُهَو لون دم احليض) 6(

 ).1/59(عي، الكبري، للراف الرشَح : اْنُظْر 
  ).1/59(الكبري، للرافعي،  الرشَح : اْنُظْر ) 7(

ِة ُهَو  تِمَّ يانة عىل َمْذَهب اإلمام املطَّلِبي أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهللا تتمة اإلبانة"وكَِتاب التَّ هكـذا ، "يف علوم الدِّ
ُق جزٍء منه حممد ا  .حلبيشعنوانه عىل واجهة املخطوط، كام قال حمقِّ

، واشتهر بـ "الديانة فروع عن أحكاماإلبانة "كَِتاب  متََّم بِِه املَُتَويلِّ   . "التتمة"، تصنيف َشْيخه عبد الرمحن بن حممد الُفوَراِينّ
ة؛ لكونه تتميًام ": وقد َقاَل النََّوِوّي ِيف تسميته  ى املَُتَويلِّ كَِتابه التَّتِمَّ ُه مل يكلمـه "ريًعـا عليهـا لإلبانة، ورشًحـا هلـا، وتفَوَسمَّ ، وَلكِنـَّ

 .وقال ابن العامد أنه وصل فيه إىل كتاب القضاءوعاجلته املنية قبل إكَامله، وَكاَن قد انتهى فِيه إَِىل كَِتاب احلدود، 
ُه مجع ِيف كَِتابـه الغرائـب وأمته من بعده َمجاعة منهم َأُبو الفتوح أسعد الِعْجِيلّ وغريه، ومل يأتوا فِيه باملقصود وال سلكوا طريقه، فإنَّ 

 .أجزاء ِمنُْه كأطروحات لنيل رسائل جامعية ُض عْ بَ  ْت قَ قِّ من املسائل والوجوه الغريبة التي ال تكاد توجد ِيف كَِتاب غريه، وقد ُح 
احلبيشـ مـن ، وبتحقيـق حسـني )61ص(، بتحقيق سامل السفياين، – من كتاب القراض إىل كتاب املساقاة -تتمَة اإلبانة : اْنُظْر 

َوِوّي، ، وكتاَب )49ص(كتاب احلجر إىل كتاب احلوالة،  َغـاِت، للنـَّ األعيـان، الْبـِن  ، ووفِيـاِت )2/281(َهتِْذيب األَْسـَامِء َواللُّ
، )134/ 3(خلكان،   . طبعة دار الكتب العلمية ،)4/55(، شذراِت الذهب، البن الِعَامد اَحلنَْبِيلّ
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ُه ال يطهر، فال بدَّ  ونِ ِيف اللَّ  إنه لَيَْس ِيف التتمةِ  بل الَّـِذي ِيف  اللونُ  حتى يزوَل  من الغسلِ  َهَذا الوجه يَعني َأنَّ
 .َعنه، مع كونه نجًسا، وَهَذا َغْري َما يظهر من كالم الشارح فىعيطهر َأْو يُ  حكاية َوِجَهني ِيف َأنَّهُ  التتمةِ 

افِِعّي َحاِشَيِة  َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ِ  بعد غسل مجيعِ  فِيمن أحدَث الرَّ عليه غسـل إال رجليه، أن  هِ بدن
َهَذا ُهَو :  َوَقاَل ، الرتتيِب َعَىل  ن احلدِث عَ  األعضاءِ  سائرَ  ا ومؤخًرا ومتوسًطا، ويغسُل رجليه َعن اجلنابة مقدمً 

ْيج ابن )1(األصح، واختيار  . )2(وابن احلداد ُرسَ

َمـا  ِخـَالِف فِيـه بَجَزَم  ه فرًعافروعِ َذَكَر ِيف  فروعه، فإنهِيف  ملَا ابن احلداد خمالٌف  أن َما نسبه إَِىل اختيارِ 
أتى ببـاقي غسـله، ُثمَّ  ا أحدث قبل متَام غسله فتوضأ بنية احلدث،ولو أن جنبً :  ، فإنه َقاَل ُح ارِ الشَّ  )3(ذكره َعنه

الفروع تعليلـه بأنـه ال خيـرج مـن ُنَسخ   بعضِيف  َكاَن طاهًرا من اجلنابة، وعليه الوضوء ثانًيا لصالته، ووقع
 .احلدث األدنى، قبل خروجه من احلدث األعىل

افِ َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ   ةَ ارَ َهـالطَّ  إذا اسـتيقنَ :  َقـاَل  َمالًكـا َرِمحَـُه اهللاُ إنَّ :  حيث َقـاَل ِعّي الرَّ
َالةباحلدث احتياًطا إذا َكاَن خارج  َذ َخ ، أَ ِث َد اَحل ِيف  وشكَّ  َالة ، وإن َكانَ الصَّ صـالته، وأنـه ِيف  مىض )4(ِيف الصَّ
ِة وجًها ِيف  ُحكِيَ   .                  )5(َمالك َمْذَهَب  يوافُق  األَْصَحاِب  َعن بعضِ  أ/22التَّتِمَّ

ِ التَّ ِيف   مل أجد الوجه املذكور:  َقاَل َشْيُخنَا ِ التَّ ِيف  غريها، وإنَام حكاهِيف  وال ةِ مَّ ت ـت َعـن احلسـن، ُهـَو  ةِ مَّ
 . البرصي فقط

ْوَضةَحاِشَيِة َعَىل  وكتب ـَالةرج خـا احلـدِث ِيف  إذا شـكَّ َأنَّـُه  ولنا وجهٌ :  هِ قولِ َعَىل  الرَّ  ، وجـَب الصَّ
 . )6(الوضوءُ 

ِ التَّ َعن حكاية  )7(حكاه الرشِح ِيف  ، فإنَّ بثابٍت َلْيَس  أن َهَذا ِ التَّ ِيف  ، وليسةِ مَّ ت  ها من كتِب غريِ ِيف  وال ةِ مَّ ت
 .األَْصَحاب كتِب 

                                                
  ."اختاره") ب(ِيف ) 1(
 ).1/116(، للرافعي، الكبريَ  الرشَح : ُظْر انْ ) 2(
ْفَحِة فِيها"َعن") ب(ِيف ) 3(  .، هي أحلقت َعَىل َيَساِر الصَّ
 .، فاستثنيت املكررة"صالة") ب(ِيف ) 4(
 ).1/169(الكبري، للرافعي،  الرشَح : اْنُظْر ) 5(
 ).1/188(الطَّالِبني، للنََّوِوّي،  َرْوَضةُ ) 6(
 ).أ(ِيف  كررت، "حكاه"كلمة ) 7(
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ِح َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ب َرشْ َأنَّـُه  ،يشءٌ  هِ نـِّظَ َعَىل  م يغلْب ئني فلناإلاِيف  فِيَام إذا اجتهَد  املَُهذَّ
َالة قبل اإلراقة فتيممه باطل، ويلزمه إعادة ىلَّ إذا تيمم، وَص   . )1(الصَّ

ُه إذا تيممَ ، وإنَّ من األَْصَحاِب  ه أحٌد مل يقلْ  "تيممه باطل":  هُ ن قولَ أ ال؟  يـد، أمعِ هـل يُ  َام تكلموا ِيف َأنَّ
ُه  منهم رصيٌح  مجعٍ  وكالمُ  ِم َبْعَدُه، وإنَام يفرتقان بني التيممِ  خمريٌ ِيف َأنَّ ، وبَني التََّيمُّ بِّ ، ولعل َقَضاءالِيف  قبل الصَّ

ِم، ولـيس األمـر كـَذلَِك، فاحلـارضِمنُْه  يلزمُ  َقَضاءأنَّ إجياَب ال املصنف اعتقَد  املوضـع الَّـِذي ِيف  إبطال التََّيمُّ
 .نَّ تيمَمُه باطلإ:  وال يقول، َقَضاءيلزمه ال إذا تيممَ  يغلب فِيه وجود املَاءِ 

ْوَضة، حيث َقاَل َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ   قـوًال  )2(البيـانِ  َوَحَكـى َصـاِحُب :  من زياداتـه:  الرَّ
ُه  غريًبا،  . )3(اف مكشوفً ألَنجيب وضع اَأنَّ

بـن َوَقـاَل َسـِعيد :  َفَقـاَل ، ِف للكشـ ومل يتعـرْض  ِف ألَنُهَو وضع ا البيانِ  َصاِحُب  الَِّذي حكاه )4(إنَّ 
ُجودُ  جيُب :  إِْسَحاُق ، و)7(يّ عِ َخ ، والنَّ )6(ةُ رمَ كْ ، وعِ )5(جبري مـنهَام،  َعـَىل َواِحـدٍ  االقتصـار علـيهَام، وال جيـوزُ  السُّ

 ، وملالوضـعِ  وجـوِب ِيف  ، فَهـَذا الكـالم إنـَام ُهـوَ )11)(10(قوالً لنا، وليس بمشـهورٍ  )9(املروزي )8(وحكاه أبو زيد
 .واجًبا )12(فألَنا كشُف  َيُكونَ أن  اجلبهةِ  كشِف  ، وال يلزم من وجوِب يتعرض للكشِف 

                                                
ب املَْجُموعُ ) 1( ح املَُهذَّ  ).1/186(للنََّوِوّي، ، َرشْ
َ َسنَة ) 2( افِِعّي، ُتُويفِّ ، وكَِتابه ُهَو البيان ِيف املَْذَهب، هكذا ذكـره ـه558ُهَو َأُبو اخلري، حييى بن سامل بن سعد بن حييى، العمراين، الشَّ

َهبِيُّ  ب كامًال، واْلِفْقه املقارنالبيان ِيف مَ : ، وُهو ِيف املطبوِع الذَّ ح كَِتاب املَُهذَّ افِِعّي َرشْ  .ْذَهب اإلَمام الشَّ
َهبِّي،  َتاِريَخ : اْنُظْر   ).38/277(اِإلْسَالم، للذَّ

 ).362/ 1(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 3(
 ."ألن") ب(ِيف ) 4(
 .ن وقاء بن إياس، عنه، َعْن ُسْفَياَن الثوري، ع)2/182/2984: ( لعبد الرزاق ُف نَّ َص املُ ) 5(
 .، عن َعْبد امللك بن َعْبد العزيز بن جريج، عن احلكم بن أبان، عنه)2/181/2977: ( لعبد الرزاق ُف نَّ َص املُ  )6(
ِغَريةِ  َعنِ  ،بن بشري ُهَشْيم، عن )2/485/2704( : الْبِن َأِيب شيبة ُف نَّ َص املُ  )7( بِّيِّ  ِمْقَسمٍ بن  املُْ  .، عنهالضَّ
 .تصحيف "بكر": نسختني ِيف ال) 8(
د بن َأْمحَد بن َعْبدِ ) 9( م  ُهَو ُحمَمَّ افِِعّي، وأحسنهم نظًرا، وأزهدهم ِيف الـدنيا، وحـدث  ملَْذَهِب  الناسِ  َكاَن أحفظَ : اهللاِ، َقاَل اَحلاكِ الشَّ

َ َسنَة   . هـ371بَصِحيح الُبَخاِرّي َعن الفربري، ُتُويفِّ
 ، وَهتْـِذيَب )51ص(ملعرفة رواة السنن واملسـانيد، الْبـِن نقطـة،  ، والتَّْقيِيَد )1/314(خطيب الَبْغَدادي، َبْغَداد، لل َتاِريَخ : اْنُظْر 

َغاِت، للنََّوِوّي،   ).2/234(األَْسَامِء َواللُّ
ْيخ َأِيب يزيد املروزى َأنَّ  َوَحَكى َصاِحُب ) : 3/424(، َقاَل النََّوِوّي ِيف املَْجُموعِ ) 10( ـُه جيـب البيان عن الشَّ افِِعّي َأنَّ ُه حكى قوًال للشَّ

ُجود َعَىل اجلبهة واألنف مجيًعا، وَهَذا غريٌب  لِيل السُّ  .ِيف املَْذَهب، وإن كان قوًيا ِيف الدَّ
افِِعّي، ألَِيب اَحلَسن العمراين، ) 11(  ).2/213(البيان ِيف َمْذَهب الشَّ
 ."كشًفا") ب(ِيف ) 12(
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ْوَضةِ َحاِشيَِة َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  َالةِ  ي اِخلَالَف كَ ملَا َح  الرَّ ـُه )1(املعادة، أن ِيف وجه أهنـا فـرض ِيف الصَّ ، َأنَّ
افِِعّي ِيف الرشح َهَذا الوجه َعن   . )2(حكاية املتويل ِيف التتمةحكى الرَّ

َالةَ  يعيُد  املنفرد ِيف  ُهوَ  إنَام  التتمةِ  ِيف  والَِّذي  .أخرى فال ةً َمجاعَ  ُثمَّ وجَد  َمجاعةٍ  ِيف  صىل إذا اأمَّ  اجلَامعة، مع الصَّ

ْوَضةِ  َحاِشيَةِ َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  ـُه ِيف حـق  من يغسُل فِي الثالثةِ  الثاين من األوجهِ  ِيف الوجهِ  الرَّ اخلنثى َأنَّ
 . )5)(4(باألحوط )3(كالرجل، أخًذا النساءِ  الرجال كاملرأة، وِيف حقِّ 

 . الغسل، انتهى )6(الكالَم ِيف األوجِه املفرعِة َعَىل الغسل، وَهَذا َمانع من ألنَّ ؛ مٌ هْ َهَذا الثاين ِذْكره هنا وَ 

 مَعناه أن يغسـَل  ب/22يل أن  ، وظهرَ النَِّكاِح  بالزاوية كِتَاَب  ُت أنا معه فِيه ملَا درس )7(لكن َهَذا قد حتدثُت 
 .ِيف ثوب حمتاًطا ِيف ملسه يغسَل 

ْوَضة، حيث َقاَل َحاِشيَِة َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل   . )9(نَد عْ ِيف املَ  اةِ كَ الزَّ  َعَىل وجوِب  األمةُ  )8(أمجعِت :  الرَّ

، )10(مرصـف مخـس اخلمـس، َعـَىل قـول رصـُف يُ  املوجودَ  ه أنَّ ِيف كالمِ  ِيف َذلَِك، وسيأيت ال إَمجاعَ :  َفَقاَل 
 .)11(وحينئذ فال َيُكون زكاة، ويؤخذ من الذمي، انتهى َذلَِك 

افِِعّي، حيث َقاَل َحاِشيَِة َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  وا لـه َوَذَكـرُ ال زكـاة فِيـه،  إن َكـاَن َماشـيةً  نَ يْ الدَّ  نَّ إ:  الرَّ
ة ال ينصف بالسوم )13)(12(ومَ السَّ  أنَّ :  أحدَمها:  مَعنيني مَّ  . )14(رشط لزكاة املوايش، وَما ِيف الذِّ

                                                
 ).1/449(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 1(
 ).2/150(الرشح الكبري، : اْنُظْر ) 2(
 ."أخذنا") ب(ِيف ) 3(
 ). ب(من  "أحوط"، خطأ، وأثبتها "األحواط") أ(كتبت ِيف ) 4(
 ).1/619(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 5(
 ."للغسل") ب(ِيف  )6(
 ."حتدث") ب(ِيف ) 7(
 ."اجتمعت":  )2/143(ِيف املطبوع، ) 8(
 ).143/ 2(، الطَّالِبني َرْوَضةُ ) 9(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة "مستحتقه") ب(ِيف ) 10(  ."بيان مستحقه": ، ُثمَّ كتب َعَىل َيَساِر الصَّ
 ). ب(من  "انتهى َذلَِك "عبارة ) 11(
 ). ب(من  "السوم"خطأ، وأثبتها  "السموم") أ(كتبت ِيف ) 12(
ْص ف ائمُة،والس َأْن تكوَن املَاِشَيُة َراِعيةً هو ) 13( ي الراعيُة ه: كلُّ إبٍل ُترَسل َترَعى وال ُتعَلف ِيف األهل، وَعن الكرخي : َمِعّي َعن األَ

 .ْعيَ ْو َكاَن األغَلُب من شأهنا الرَّ ْعي وَيُموهنا َذلَِك أَ إذا كانت تكتِفي بالرَّ 
ِديث، الْبِن األثري،  النَِّهاَيةَ : اْنُظْر   ). 423/ 1(، للمطرزي، ِيف ترتيب املعرب ، واملغرَب )2/425(ِيف غريب اْحلَ

 ).2/81(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 14(
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افِِعيُّ  ـة الثابتـةُ  أن تكـوَن املَاشـيةُ  مل ال جيزْ  ولك أن تقوَل :  َقاَل الرَّ مَّ بوصـف كوهنـا  موصـوفةً  ِيف الذِّ
 . )2(ه حلم راعية َأْو معلوفةلكون )1(اللحم يتعرضِيف  إذا أسلم:  سائمة، أال ترى أنا نقول

ارِ َما ذكره :  َقاَل َشْيُخنَا ؤاِل بَِمسألِة السَّ  ُح الشَّ ِيف  الَغَرَض أنَّ املَْوصوَف الثابـَت  ألنَّ ؛ مٌ هْ وَ  مِ لَ ِمَن السُّ
ة مَّ ة يثبُت  ُف بَِسْوٍم، وإن َكاَن َوْصُف السومِ ال ُيوَص  الذِّ مَّ ـْوِم  أنَّ :  ، والفرق بَني األمرينِ ِيف الذِّ املوصـوَف بالسَّ

ْوم دون الشائع ْخُص الَِّذي اتفَق َلُه السَّ ة ، وإن كان الثابُت )3(ُهَو الشَّ مَّ احليوان يوصف السوم، ال احليوان  ِيف الذِّ
 .احليوان الَِّذي يوصف بأنه سائمة

افِِعّي ِيف رهنِ  اِشيَةِ َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل َح  ِيف اجلميـع، َأْو ِيف  )5)(4(وإن أبطلناه:  اة، حيث َقاَل كَ الزَّ  َمالِ  الرَّ
 . )6(فللمشرتي اخليار وإن مل يفسْد ن، قوال البيعِ  مرشوًطا ِيف بيع، فِفي فسادِ  ، وَكاَن املرهنُ خاصةً  اةِ كَ الزَّ ِيف قدر 

 .  فللمشرتي اِخلَيار َوْهٌم، وصواُبُه فللبائِع َأْو فللمرهتِن اِخلَيار، انتهى:  َقْوُلهُ 

 .إَِىل املشرتي )9(اُخ سَّ ، فحوهلا النُّ )8(بالطاء )7(فللمشرتطِ  لعل األصَل :  وُقْلُت أنا

ِ  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ِه ب ْوَضةِ َحاِشَيِة َعَىل َخطِّ ها املحـرم، ويـيل وأفضلُ :  األشهر احلرمِيف  ، حيث َقاَل الرَّ
 . )12(رجب، وليس كَام َقاَل  )11(رمأفضل املح:  رِ ْح البَ  َوَقاَل َصاِحُب الفضيلة شعبان، ِيف  )10(املحرم

                                                
 ."معرض") ب(ِيف ) 1(
 ).2/542(الكبري، للرافعي،  الرشُح ) 2(
 .تصحيف "املشائع") ب(ِيف ) 3(
 .فعيمن الرشح الكبري، للرا "أبطلناه"، أيًضا تصحيف، وقد أثبت "أبطلنا") ب(تصحيف، وِيف  "أبطنا") أ(كتبت ِيف ) 4(
 .أي الرهن) 5(
 ).3/48(الكبري، للرافعي،  الرشُح ) 6(
 .ُثمَّ رضب َعَىل حرف الياء بحرف الطاء "فللمشرتي"كتبت ) 7(
 .خطأ "باطنًا") ب(ِيف ) 8(
 ."الناسخ") ب(ِيف ) 9(
 ). ب(ساقطة من  "وييل املحرم"عبارة ) 10(
 ."احلرم") ب(ِيف ) 11(
 ).2/254(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 12(



 155

 أن يصـومَ َأَراَد  ومـن:  ناَقاَل َأْصـَحابُ  ِيف الَبْحرِ  كَام َقاَل، بل الَِّذيَلْيَس  )1(رِ ْح البَ  َصاِحِب  َما ذكره َعن
ْيخشهًرا فأفضل الشهور بعد املحرم رجب، فلعل   .التي وقف عليها بعد املحرم النُّْسَخةسقط من  الشَّ

ِه  َما َكَتَبهُ  َوِمْن َذلَِك  ْوَضةِ  َعَىل َحاِشَيةِ بَِخطِّ تعيني  شرتطُ ، وأنه هل يُ )3)(2(االستئجار للحج مسائلِ ِيف  الرَّ
يفيضـ إَِىل ميقـاتني  ، َأْو طريـٌق )5(ا امليقـاتطريقـان خمتلَفـ إن َكـاَن للبلـدِ :  ؟، والطريق الثاين)4(تعيني امليقات

 اْلَعِقيـَق  ألنَّ ا؛ مثـاالً َصـِحيًح َلْيَس  )8(قرْ والعقيق وذات عِ :  ال، قوله، اشرتط، وإال ف)7(وَذاِت ِعْرٍق  )6(كاْلَعِقيِق 

                                                
 ."بحر اَملْذَهب"وكَِتابه  ُهَو الروياين،) 1(

َالِح،  َطَبَقاِت : كَِتابه ِيف  ذكراْنُظْر  افِِعّية، الْبِن الصَّ ، )3/198(األعيـان، الْبـِن خلكـان،  ، ووفِيـاِت )1/428(اْلُفَقَهاء الشَّ
َفِدّي،   ).19/167(والَواِيف بِالَوفِيَّات، للصَّ

 ).أ(ة من وهي ساقط) ب(من  "احلج"كلمة ) 2(
ُه يفرد، َأْو يقرن، َأْو يتمتع؛ الختالف الغرض هبا ُهَو أن يستأجر من حيجُّ ) 3(  .َعنه َأْو َعن ميته، والبد من بيان َأنَّ

 ).2/292(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر 
 .معينةومواضع َما حده الشارع لإلحرام من أَماكن : ُهَو ِيف احلج ) 4(

َح : اْنُظْر   .)3/955(، ملغلطاي، ابن َماجه سنن َرشْ
 ."للميقات") ب(ِيف ) 5(
َامِل، َوَيْأُخُذ َأعىل َمَساِقِط ِمَياِهِه ِمنْ ) 6( َرِة، َيْأتِيَها ِمْن الشَّ َجاِز َعَىل ُقَراَبِة  ُهَو ِمْن َأْشَهِر َأْوِدَيِة اَملِدينَة اُملنَوَّ ِة اْحلِ ِجَباِل ُقْدٍس َوِمْن َحرَّ

َسا، َفإَِذا َجتَ َكْيًال َش ) 140(ُقَراَبِة  ى اْحلَ َراِء اْألََسِد ُيَسمَّ ى َأْعَالُه النَِّقيَع، َوَبْنيَ َجَبِل ِعٍري َوَمحْ َي َامَل اْملَِدينَة، فِيَسمَّ َلْيَفِة ُسمِّ اَوَز َذا اْحلُ
ْخَرى ِمْثِل َبطِ  ااْلَعِقيَق، فِيْدَفُع بَِأْسَفِل اْملَِدينَة ُجمَْتِمًعا َمَع َأْوِدَيتَِها اْألُ ِمهَ  .َحاَن َوَقنَاَة َوَغْريِ

ِة، لَعاتِق بن َغْيث الَبَالدي،  اَملَعاِملَ : اْنُظْر  َريِة النََّبِويَّ ْغَرافِية اْلَواِرَدة ِيف السِّ  ).213ص(اْجلُ
سـلمني، ِعْرٌق هو اجلبل املرشف َعَىل ذات ِعْرق، وسميت ذات ِعْرق نسبة إليه، وهي ميقات أهل العراق ومن مر هبا من امل )7(

بالرضيبة التي هي  نسلمني، وكانت الرضائب تصب َعَىل ذات عرق، فغلب اسمها ونيس اسم ذات عرق، فهي ُتعرف اآلامل
 .امليقات اليوم
ةَ  لِ َام وتقُع ِيف الشَّ  ـةَ  الرشقي من َمكَّ فـأول مرحلـة ُسـْولة أو  َعَىل ثالث مراحل، بِقرِب َأْوَطاس، وهذه املراحل خترج مـن َمكَّ

وبعضهم سـولة وقـد حيـط  -عني -عمر ملتقى النخلتني، وقد يتفرق احلاج هنا فينزل بعضهم التنضب موضع بستان ابن م
ة، والَباَثة ما كان يعرف بالُغَمري، والثال قَّ ة الرَّ ثـة بعضهم املضيق، واملضيق والتنضب متجاورتان، واملرحلة الثانية الباثة أو َمكَّ

يبة   ."ذات عرق"الرضَّ
ِة، لَعـاتِق بـن َغْيـث الـَبَالدي،  َمَعاِملَ و، )ص 256(طار ِيف خرب األقطار، للحمريي، املع الروَض : اْنُظْر  ة الَتاِرخييَِّة َواْألََثِريَّ َمكَّ

 ).184، 183، 160ص(
ْفَحِة، ِيف "والعقيق وذات عرق: اشرتط، وإال فال، قوله ": عبارة ) 8(  ). ب(وهي مثبتة ِيف ) أ(، أحلقت َعَىل َيَساِر الصَّ
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ـُس النُّ  فِيه مسيئًا بمجاوزته َغْري حمرم، مع قصدِ اإلْنَسان لَيَْس بميقات، َيُكون  ُهـَو ميقـات أفضـل،  أ/23َام ك، وإنَّ
قِيُّ ِمَن الَْعِقيِق، والواجب اإلحرام  ِرَم املَْرشِ  .من َذاِت ِعْرٍق فاألفضل أْن ُحيْ

افِِعيَّ  َوِمْن َذلَِك َما أفادناه من أنَّ  َعنـه  ، فنقـَل النَّـَوِويُّ  مَ هِ وَ ، فَ )1(املغمى عليه وقوُف  َجَزَم بأن ال يصحُّ  الرَّ
َض َفَقاَل ِص أن يَ  ُه ال يصحُّ  ِعنْد اجلمهورِ  األََصحُّ :  ح، ُثمَّ اْعَرتَ  .)2(مغمى عليه وقوُف  َأنَّ

ْوَضةِ يَِة َكتَبَُه َعَىل َحاِش  َوِمْن َذلَِك َما ُه َقَضـاء فتوزيـع إ:  وإذا قلنا:  ، ِيف َقْولِهِ )3(ميالرَّ  كِ ارُ َد ِيف مسائل تَ  الرَّ نَّ
 . )5(رمي يوم إَِىل يوم، وال إَِىل تقديمه َعَىل الزوال إَِىل تقديمِ  ، وال َسبِيَل )4(األقدار املعينة َعَىل األيام مستحق

 .إن مل حيمل َعَىل تأويل، وبيان َذلَِك، ومل يذكْر َشيْئًا َبْعَد َذلَِك  مٌ هْ وَ  )6(فِيه َهَذا املوضعُ 

ُه إن أريَد إ:  )7(وُقْلُت َأَنا وكِ رمي  أنَّ  نَّ ْرتُ ـا إذا املَْ ، إذا ُقْلنَا َقَضاء ال جيوز تقديمه َعَىل الزوال، وَكاَن وَمها؛ ألَنَّ
ُه جيوز تقديم رمي يوم التَّ  َعَىل الزوال، فإذا ُقْلنَا َقَضاء من بـاب أوىل، وإن أريـد أن رمـي اليـوم  كِ ارُ َد إذا ُقْلنَا َعَىل َأنَّ

َوال فَهَذا َصِحيح، لَكِن ال خصَوِصيَّة لـَذلَِك َهبـَذا القـول بـل َعـَىل أن التـدارك إذا احلكـم  نفسه ال يتقدم َعَىل الزَّ
َوال، والظاهر أَ  ُه َأَراَد الثاين القرتانه بقولـهكَذلَِك، ال يتقدم رمي َذلَِك اليوم َعَىل الزَّ رمـي  إَِىل تقـديمِ  وال َسـبِيَل :  نَّ

، وبحـث )9(ال يمنع تقديم رمي يـوم إَِىل يـوم:  َقاَل  )8(نا َعَىل األداء، فإن اإلَمامعيوم، يَعني بِخَالف َما إذا فرّ  يوم إَِىل 
افِِعّي معه، َفَقاَل  وْ )10(ال جيوز التقديم:  الرَّ  .)12(التقديم )11(الصواب اجلزم بمنع:  َضة من زياداته، َوَقاَل ِيف الرَّ

                                                
 ).3/420(الكبري،  الرشَح : اْنُظْر  )1(
 ).2/375(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 2(
ُه إذا ترَك رمي يوم الَقرِّ  )3( ى –أي َأنَّ ون بِمنَ َي بَِذلَِك ألهنُم َقارُّ ُل، وُسمِّ عمًدا َأْو سهًوا، هل يتداركه ِيف اليوم الثاين  -وُهو اليوُم األَوَّ

 رمي الثاين، َأْو رمي اليومني األولني، هل يتدارك ِيف الثالث ؟ الثاين َأْو الثالث ؟ َأْو ترك 
 .نعم: فِيه َقْوَالن، أظهرَمها : َقاَل النََّوِوّي 

 ).2/387(الطَّالِبني،  َرْوَضةِ : اْنُظْر تفصيل هذه املَْسَأَلة ِيف 
 ."فمستحق") ب(ِيف ) 4(
 ).2/388(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 5(
 .ُثمَّ رضب عليها بخط فوقها "فخال"كتب ) ب(ِيف ) 6(
ْمحَن ابن الرساج الُبْلِقينِيّ ) 7(  .أي َعْبد الرَّ
 .أي اإلَمام الَغَزاِيلّ ) 8(
 ). ب(من  ساقطة "ال يمنع تقديم رمي يوم إَِىل يوم: يَعني بِخَالف َما إذا فرَعنا َعَىل األداء، فإن اإلَمام َقاَل "عبارة ) 9(
 .)3/221(الرشح الكبري، ) 10(
 ."صواب بمنع"، وكتب َعَىل يسار اَحلاِشَيِة "ملنع") ب(ِيف ) 11(
 ).2/388(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 12(
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ْوَضة ِيف مسائل االشرتاكِ َحاِشيَِة  بَِخطِِّه َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَهُ  ـُه إذا كانـت َعَىل الصيدِ  واالزدحامِ  الرَّ  )1(َأنَّ
نَاُة َثَالَثةً  ـللقَ  املنسـوِب  الثالـِث  )3(الوجـهِ  )2(عـىل ، والقيمـة عرشـة، أنَّ َوَأْرُش كل ِجنَاَيـٍة ِدينَـارٌ ، اْجلُ  ِيف مسـألةِ  الِ فَّ
 . )8)(7(جنايته، وثلثان َمها ثلث اْألَْرشِ  يوم القيمة )6(ثلث هي ،وثلث ديناران ِمنَْها ،ثالثة الثالُث  يلزمُ  ،)5()4(اجلارحني

ثَامنية ال سبعة، والسبعة إنـَام هـي  ادرة من الثالثاجلناية الصَّ  يومَ  القيمةَ  ألنَّ ؛ َهَذا ال يستقيمُ :  َقاَل َشيُْخنَا
، وَذلَِك دينـاران وثلثـان، وإذا )9(، وليس َذلَِك بمعترب، إنَام املعترب ثلث القيمة ِعنْد اجلنايةشِ رْ األَ  القيمة بعد إسقاطِ 

، شِ رْ األَ مـن  دينـار )11(، وَذلَِك ثلث القيمة ِعنْـد جنايتـه، وثلثـا)10(َكاَن لَذلَِك فالواجب َعَىل الثالث ديناران وثلثان
 .، واجلملة َعَىل الكل أحد عرش ال عرشة وثلثان)12(واجلملة ثالثة وثلث، ال ثلث

ْوَضة، ِيف َقْولِهِ َحاِشيَِة َعَىل بَِخطِِّه  َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَهُ  ، أن )14(َعـَىل األصـح حرامٌ  )13(الُغَداَف الصغريَ  نَّ إ:  الرَّ
افِِعيّ  ح الرَّ ُه حالل)15(َهَذا لَيَْس ِيف َرشْ َغـِويُّ  َح حَّ ، وقد َص )16(، بل فِيه َما يقتيض تَصِحيح َأنَّ ـُه حـالٌل  البَ َح  ،)17(َأنَّ َوَرصَّ

يُْخ بحلِّ  ُه املَْذَهبإ:  ِيف املَْجُموع )18(أبو حامد، والَقاِيض أبو الطيب، َوَقاَل املَُحاِمِيلّ ب 23 ه الشَّ  .نَّ

                                                
لت إىل  "كان"كتبت ) 1(  ."كانت"، وهي يف املطبوع من الروضة "كانت"ثم ُعدِّ
 ."عىل أن الواجب من") ب(ِيف ) 2(
 مم). ب(وأثبتت ِيف ) أ(ِيف  أحلقت َعَىل يمني اَحلاِشَيةِ  "الوجه"كلمة ) 3(
ال ِيف مسألة اجلارحني ) 4( ل مخسة ونصف، والثاين مخسة، ألنَّ : الوجه الثالث املنسوب إَِىل اْلَقفَّ نقصـت  َواِحـدٍ  كـلُّ  جنايةَ  يلزم األَوَّ

 . املوجود ِمنُْه نصف القتل ِش؛ ألنَّ نصف اْألَرْ  َواِحدٍ  يسقط َعن كلِّ اية نفًسا، فديناًرا، ُثمَّ رستا، واْألَْرِش يسقط إذا صارت اجلن
 ).2/529(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر 

 ).2/529(، املصدر السابق) 5(
 ). ب(ساقطة من  "ثلث"كلمة ) 6(
 .ُهَو ِدَيُة اجلراحات واجلنايات) 7(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  َغـ ، وُمْعَجمَ )6/284(اْلَعْنيَ الَعـَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  ، ولَِسـانَ )1/79(ِة، الْبـِن َفـاِرس، َمَقايِيِس اللُّ
)1/60.( 

 ).2/530(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 8(
 ."جنايته") ب(ِيف ) 9(
 ). ب(من  "ثلثان"كلمة ) 10(
 ."ثلث") ب(ِيف ) 11(
 ."ثالثة") ب(ِيف ) 12(
 .اَوردي الثايناملَ  َد يَّ ، وأَ اللونِ  ، َأْو رَماديُّ أسودٌ  صغريٌ  ُهَو غراٌب ) 13(

 ).2/540(الطَّالِبني، للنََّوِوّي،  َرْوَضةَ و، )15/146(اَحلاِوي الَكبِري، للَامورِدّي، : اْنُظْر 
 ).540/ 2(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 14(
ُه حرام َعَىل أصح الوجهني) 15( افِِعّي ِيف املَْجُموع، َأنَّ  . وكذا نقل النََّوِوّي عن الرَّ

ح املَْجُموعُ  ب، للنََّوِويّ  َرشْ  ).9/23( ،املَُهذَّ
افِِعيّ ) 16( ح الرَّ  .مل أقف عليه ِيف َرشْ
افِِعّي،  التَّْهِذيُب ) 17(  ).8/64(ِيف فقه اإلَمام الشَّ
د بن َأْمحَد اَحلَسن، َأُبو ُهوَ  )18( افِِعيّ  َمْذَهب ِيف  صنف الَقاِسم، بن َأْمحَد بن ُحمَمَّ َ  .كبـريٌ  كَِتـاٌب  وُهـو َهـَذا، املَْجُمـوع كَِتابـه الشَّ  َسـنَة ُتـُويفِّ

 .هـ415
األعيـان، الْبـِن  ، ووفِيـاِت )129ص (اْلُفَقَهـاء، للشـريازي،  ، وَطَبَقـاِت )372/ 4(َبْغَداد، للخطيب الَبْغـَدادي،  َتاِريَخ : اْنُظْر 

 .)74/ 1(خلكان، 
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، أن َمـا )3(الوجـه الثالـثَعـَىل  ، تفريًعا)2)(1(وكمُ مسائل السُّ ِيف  ْوَضةِ لرَّ اَحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ 
 . )5(حالل، وَما ال فحرام )4(الربِيف  نظريه َل كِ أُ 

 َصـاِحُب  بـه َح كول، َرصَّ أاملَـ الـوحشِ  َمحـارُ  الربِّ ِيف  َامر، وإن َكانَ َما أشبه احلِ  َهَذا ال حيلُّ َعَىل :  ُقْلُت 
املِ   . )9)(8)(7(ْهِذيِب والتَّ  )6(الشَّ

املِ ِيف  بَذلَِك  مل يرصْح  راملُ ِيف  التهذيب جرى عليهِيف  ، وإن َماالشَّ ، وليس بمعتمد، بل املعتمـد )10(َحرَّ
 .حله إحلاًقا كوحيش بوحيش

ْوَضةِ  َحاِشَيةِ َعَىل  َما َكَتَبهُ  )11(ومنها  النِّْسـنَاَس  ِب يِّ أبو الطَّ الَقاِيض ، واستثنى والربِّ  املَاءِ ِيف  فِيَام يعيُش  الرَّ
ِ وغـريُ  )14(ويـاينّ الرُّ  ، وامتنـعَ )13(اجلميع ّل حِ  )12(أيًضا، يَعني َذلَِك الوجهِ َعَىل  ْوَضـةِ ِيف  ه، زاده مـن مسـاعدت :  الرَّ

ْيُخ  )15(ساعده  . )16(أبو حامد الشَّ
                                                

 .خطأ "السموس") أ(ِيف ) 1(
 .ُهَو مجع السمك، أي مجع اجلمع) 2(

اِزّي،  ، وخمتـارَ )3/2099(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  انَ لَِس : اْنُظْر  املحـيط،  ، والقـاموَس )314ص(الصـحاح، الْبـِن َأِيب بكـر الـرَّ
 ).1218ص(للِفريوزأبادي، 

ْشُهورة ِيف احليوانِ ) 3(  .الذي ال هيلكه املَاء، َما َكاَن ِمنُْه َلْيَس َعَىل ُصوَرة السموك املَ
 ). 2/542(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ 

 . كالبقر والشاء) 4(
 )2/542(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : انظر 

 . كخنزير املَاء ِيف كلبه) 5(
 )2/542(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : انظر 

د الَبْغَدادي، املعروف بابن الصَّ ) 6( د بن َعْبد الَواِحد بن ُحمَمَّ افِِعّية، َأُبو طاهر، ُحمَمَّ َ بَّ ُهَو مفتي الشَّ امل"هـ، وكَِتابه 448 اغ، ُتُويفِّ  "الشَّ
امل" افِِعيّ  "الشَّ  .ِيف فقه الشَّ

ته ِيف  ِذيِب : اْنُظْر َتْرَمجَ َغاِت، للنََّوِوّي،  َهتْ َأْعـَالِم  ، وِسـَريِ )217/ 3(األعيـان، الْبـِن خلكـان،  وفِيـاِت و، )2/299(األَْسَامِء َواللُّ
َهبِّي،   ).22/ 18(النَُّبَالِء للذَّ

ِح  ّي، َصاِحُب ُهَو اإلَمام الَبَغوِ ) 7( نَّة، ال َرشْ ْشُهورسُّ  .املَ
 ).2/542(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 8(
افِِعّي، ) 9(  ).8/65(وكالم الَبَغِوّي ِيف كَِتابه التَّْهِذيب ِيف فقه اإلَمام الشَّ
رَ : اْنُظْر ) 10(  ).468ص(، للرافعي، املَُحرَّ
 ."َوِمْن َذلَِك ") ب(ِيف ) 11(
 ."نعم") ب(ِيف ) 12(
 .خطأ "اجلمع") أ(ِيف ) 13(
 األطعمة) 14(
 ."ِيف مساعدة") ب(ِيف ) 15(
 ).2/542(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 16(
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ْيُخ  )1(مل يساعده:  َقاَل َشْيُخنَا افِعِ  َمْذَهَب  إنَّ :أبو حامد، بل َقاَل  الشَّ  . )2(هلُّ ّي حِ الشَّ

 

 :  النَِّكاحالبيوع إَِىل 
افِِعّي،َحاِشَيِة َعَىل  بَِخطِّهِ  من َذلَِك َما َكَتَبهُ  َلكِـن  ، َأْو نقـودٌ َواِحـٌد  ٌد ْقـنَ  البلدِ ِيف  فإن َكانَ :  ِيف َقْولِهِ  الرَّ

 . )4(ُفُلوًسا )3(وإن كان ،إَِىل املعهودِ  العقُد  منها، انرصَف  َواِحدٍ ب التعامُل  الغالَب 

َذلَِك بأن باعه شيئًا  رَ وِّ ُص  احلكم فِيه آخًرا، فإنه إنْ  منعُ تصويره أوًال، ويُ  ُل كَ ْش تَ ْس يُ  إن َما ذكره ِيف الُفُلوسِ 
ال إطـالق، وإن  فَهَذا تقييـٌد  ،من الفلوسِ :  إَِىل الُفُلوس، َوإِْن َقاَل  فكيف ينرصُف  راهمُ الدَّ  ِت رَ كِ بَامئة درهم فقد ذُ 

هـل يرفـع  اخلـاصَّ  العـرَف  من الفلوس، فَهَذا ينبني َعـَىل أنَّ  معنيٍ  َعَىل عددٍ  طلقوا الدراهمَ بلدان أن يُ ال َكاَن عادةُ 
 .العام فِيه؟ وفِيه كالٌم ِيف الصداق، وخيرج ِمنُْه الرتجيح، بِخَالف َما َجَزَم به الشارح )5(احلكم

ْوَضةِ َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ   دِّ اشرتاه بعد الـرَّ ُثمَّ  أرةِ الفَ  خارَج  ولو رأى املسَك :  هقولِ  َعَىل  الرَّ
 . )6(قويل بيع الغائبعىل ها مفتوًحا جاز، وإال فإليها، فإن َكاَن رأُس 

افِِعّي، ُثمَّ اشرتاه بعد  ،)7(غلطًا النُّْسَخةُ  هذه نَّ أكَ  ح الرَّ َواب َما ِيف َرشْ  رةَ إليها صح، وإن رأى الفـأ دِّ الرَّ َوالصَّ
 .)9(الغائب بيع )8(ها مفتوًحا ورأى أعاله جيوز، وإال فعىل قويلإليها فإن َكاَن رأُس  دِّ الرَّ راه بعد ُثمَّ أُ  دون املسِك 

ِه  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ْوَضة، حيث َقاَل َحاِشَيِة َعَىل بَِخطِّ ال :  ، ُقْلـُت )10(رشِط اْألََجلِ ِمْن ِزَياَداتِِه ِيف :  الرَّ
  .)11(هَواِرثاحتَامل بقائه إليه، بل ينتقل إَِىل  يشرتطُ 

 

                                                
 ."يساعد") ب(ِيف ) 1(
 ."خالفه") ب(ِيف ) 2(
 ). ب(من  "كان"كلمة ) 3(
 ).4/47(الكبري،  الرشُح ) 4(
 ."يرجع للحكم") ب(ِيف ) 5(
 ).1/363(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 6(
 .بدون تنوين "غلط") أ(وِيف ) ب(من  "اغلطً ") 7(
 ."قول") ب(ِيف ) 8(
 ).4/60(الكبري، للرافعي،  الرشُح ) 9(
 .األجل املُعُلوم ِيف الثمن، فإن َكاَن الثمن جمهوًال، بطل ُهَو رشطُ ) 10(

 ).3/67(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ 
 ).3/67(، املصدر السابق) 11(



 160

ِمريَ  نَّ إ افِِعّي  كالمِ ِيف  هِ بقائِ ِيف  الضَّ العلم بأنه :  )1(وياين ُهَو للمشرتي، ولَذلَِك َقاَل الرُّ  َعنِ  هُ الَِّذي نقلَ الرَّ
ِ ِيف  )4(فنِّ َص ، فقول املُ )3)(2( باملوت األجُل  بأنه ال يبقى هذه املدة، ويسقطُ   ألنَّ ه وهـم؛ َواِرثـإَِىل  ه بل ينتقـُل زيادات

ِمريَ  ينتقُل :  ُقْوُل املَُصنِِّف  َيُكونُ َهَذا عىل املؤجُل بموتِِه، فَ  ينُ الدَّ  لُّ َحيِ  ى إذا َماَت َرتِ ْش ي، واملُ َرتِ ْش للمُ  أ/24 الضَّ
ِمريَ ِه إِنََّام َقاَل ِالْعتَِقادِ َأنَّ َواِرثإَِىل   .لِْلَبائِعِ  الضَّ

ْوَضةِ  )5(زيادةِ َعَىل  َما َكَتَبهُ  َوِمْن َذلَِك   َوَحَكـى:  ُقْلـُت :  هِ قولِـَعـَىل  القـبضِ  حقيقةِ ِيف  فصٌل :  )6(ِيف  الرَّ
افِِعيُّ  ال يصـح بيـع الـدار َأنَّـُه  البيـعِيف  املطلقـةِ  ظِ األلفا باِب ِيف  ،املزروعةِ  األرضِ  بعد َهَذا وجًها ِعنْد بيعِ  الرَّ

ُه َظاِهر  )8(حكى )7(املشحونة، وأن اإلَمام  .)9(ْذَهباملَ َأنَّ

افِِعيُّ مل حيك   .)10(املزروعةِيف  كَام  صريورهتا مقبوضة مع األمتعةِ ِيف  َام حكاه، وإنَّ هَ ْج َهَذا الوَ  الرَّ

ْوَضةِ َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ   فِـيَام زادَ مل َجيُـز  )11(لرجلني نالرج ولو باعَ :  ِيف َقْولِهِ  ايارَ العَ ِيف  الرَّ
 . )13(نالالقو فِيَام دون العرشة، وِيف العرشةِ  ، وجيوزُ )12(عرشة َأْوُسقَعَىل 

                                                
 .وياينأي الرُّ ) 1(
َل ) 2(  .الثََّمُن إَِىل ألِف َسنَة َبطل العقد إَِذا ُأجِّ

 ).4/107(الكبري،  الرشُح 
 ).107/ 4(الكبري،  الرشَح : اْنُظْر ) 3(
 .أي النََّوِويّ ) 4(
 .َعَىل يمني اَحلاِشَيةِ  "زيادة"ُثمَّ رضب عليها بخط فوقها، وكتب  "حاشية") ب(كتب ِيف ) 5(
 .َعَىل يسار اَحلاِشَيةِ  "فصل"ط فوقها، وكتب ُثمَّ رضب عليها بخ "العرايا") ب(كتب ِيف ) 6(
 .ُهَو إَمام احلرمني اجلويني) 7(

 )6/381(َرْوَضة الطَّالِبني، : اْنُظْر 
 ."ادعى": الطَّالِبني  ِيف َرْوَضةِ ) 8(
 ).6/381(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 9(
 ).4/329(الكبري،  الرشُح ) 10(
 ).3/218(، "صفقة"ِزَياَدة الطَّالِبني  ِيف َرْوَضةِ ) 11(
، َواْلَفْتح َأْفَصح،: َوُيَقال  مجع َوْسق، بالَفْتِح،) 12(  امئـةِستُّون َصاًعا، وُهو ثالثَامئة وعرشون رطًال ِعنْد أهل احلجـاز، وأربع بِالَكْرسِ

 .كيلو جرام 122.4: اجلمهور  وثَامنون رطًال ِعنْد أهل العراق، َعَىل اختالفهم ِيف مقدار الصاع واملد، ومقدار الوسق ِعنْد
ثِري،  النَِّهاَيةَ : اْنُظْر  َثِر، الْبِن اْألَ ِديث َواْألَ َوِوّي َعـَىل مسـلم،  رشَح و ،)2/380(ِيف َغِريِب اْحلَ واملـوازين  ، واملكاييـَل )7/49(النـَّ

د،   ).41ص(الرشعية، لَعِيلّ مجعة ُحمَمَّ
 ).3/218(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 13(
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ِيف  ألنَّ ، وَهـَذا ال يسـتقيم؛ )1(أوسق قطًعـا عرشةِ َعَىل  ه منع َما زادألَنَّ فِيه، وَذلَِك ِخَالف ال  َهَذا غلطٌ 
َعـَىل  يَام دون العرشـين قطًعـا، وال جيـوز فِـيَام زادفِـ عقـود، فحينئـذ جيـوزُ  أربعةِ  حكمِ ِيف  َما وقعَ  اَلةِ هذه اَحل 

َح  ،نالالعرشين، وِيف العرشين القو ِيف  ، وكـالم املصـنفِب يِّـأبو الطَّ الَقاِيض ، و)2(اْلَبَيانِ  َصاِحُب  بَذلَِك َوَرصَّ
 .فِيه يٌح َرصِ  والشفعةِ  بالعيِب  دِّ الرَّ 

وْ  َحاِشَيةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  رَ  َضةِ الرَّ  )4(يناملرهوَن بعـد القـبض، وَكـاَن الـدَّ الراهُن  )3(فِيَام إذا َأجَّ
قـدر ِيف  يبطـُل :  التتمـةِ َوَقـاَل ِيف ، ْذَهِب املَـَعـَىل  مدهتا، فإن اإلجارة باطلة َقَضاءَأْو مؤجًال، حيل قبل ان حاال  

 . األجل، وِيف الزائد قوالً تفريق الصفقة

ُه إ:  التتمةِ  ِيف  ، والَِّذين َهَذا معكوٌس أ  .)5(الزائد، وِيف الباقي قوالً تفريق الصدقةِيف  يبطلنَّ

ْوَضةِ َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  سـيده عمـًدا، فلـه  ِف رْ َطـَعـَىل  إذا جنـى:  نهْ الرَّ ِيف ِيف َقْولِِه  الرَّ
 .)6(الرهن بطَل  القصاص، فإن اقتصَّ 

عزم البدل، وال بدل هاهنـا، فـال ِيف  وتعلقه باألجر إنَام يظهر ،الَعْبدِ ِيف  ٍق با نَ هْ الرَّ  ألنَّ ؛ ظاهره وهمٌ 
ُه  مَعنىعىل َذلَِك اجلزء، وِيف  تقدير بطلَعَىل  باإلبطال، إال نُ هْ الرَّ  يوصُف  َما ِخَالف البدل ب ال يتعلق بالسيدِ َأنَّ

 .هنًا مضاًفا إَِىل الَعْبد بدل، وجيعل َذلَِك رَ يوجد َذلَِك الَلكِن  ،ْهنُ الرَّ  أوىص عليه أجنبي، فإنه ال يبطُل 

ْوَضةِ ِيف  هَما ذكرَ  وأفادنا أنَّ   ،)8(املشـهورَعـَىل  بـاجلنون لُّ َحتِـ ةَ لَ ؤجَّ املُ  الديونَ  ، من أنَّ )7(يسِ لِ فْ التَّ ِيف  الرَّ
افِِعيِّ  ْيِخ عليه، وإنَام فِيه َعن  لُّ ُد َما يَ  َلْيَس ِيف الرَّ اجلنون، َالف ِيف اخلِ َعَىل  سِ لْ الفِ َالف ِيف خلِ أيب حممد ترتيب ا الشَّ

                                                
 ."مطلًقا") ب(ِيف ) 1(
 ).5/198: (اْنُظْر ) 2(
 ."أمر") ب(ِيف ) 3(
 .مقابلها "ين"َغْري واضحة، ُثمَّ كتب َعَىل يمني اَحلاِشَيِة  "ين"ُثمَّ كتب فوق حرف الياء  "الذي") ب(كتبت ِيف ) 4(
 ).3/316(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 5(
 ).343/ 3(، املصدر السابق) 6(
َرْوَضـة الطَّـالِبني، : ومثل َهَذا الشخص حيَجر عليه الَقاِىض برشوٍط، اْنُظْرها ِيف  ،يون ال يِفي هبا َمالهاملفلس ُهَو من عليه د) 7(

)3 /362.( 
 ).364/ 3(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 8(
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قيم املجنون لـه أن  ألنَّ رأى الرتتيب بالعكس أوىل؛  )1(أوىل، وأن اإلَمامَ  ب/24اجلنون ِيف ُصوَرة  احللوَل  وأنَّ 
َكـاَن ا ال يقطع األجل دوامً  ناليبتاع له بثمن مؤجل ِعنْد ظهور املصلحة، فإذا مل يمنع اجلنون ابتداء التأجيل ف

ُه إ:  ، وليس َذلَِك ترجيح؛ ملَا َقاَل )2(أوىل  .املشهورنَّ

ْوَضةِ ِيف  َما ذكره وأفادنا أنَّ  يبيـع الثـوب ا بعرشة، وصـبًغا بـدرهم، وأفلـس فَ فِيَام إذا اشرتى ثوبً  الرَّ
َعـَىل  يقسم اجلميع:  هغريَوَقاَل عرشون، وللصباغ درَمهان، وللمفلس ثَامنية،  للبائعِ :  اددَّ اَحل  بثالثني، َقاَل ابنُ 

 . )3(أحد عرش، عرشة للبائع، ودرهم للصباغ وال يشء للمفلس

 .عرشة أسهم للبائع، وسهم للصباغ ،سهًام  عرش أحد َعَىل  تقسم الثالثني ألنَّ  ؛)4(للصباغ وسهمٌ  : هصوابَ  أن

َامن ِيف َقْولِ َحاِشيَِة َما َكتَبَُه َعَىل  َذلَِك  َوِمنْ  ْوَضة ِيف الضَّ اِوي بصحة الكفالـة،  قطعَ :  ُقْلُت :  هِ الرَّ َصاِحب اْحلَ
 . )6()5(ا ال حييى دونه َأْو جزء وشائعقلبه، َأْو فؤاده، وغريَمها، ممَّ  فِيَام لو تكفل برأسه َأْو وجهه َأْو عينه، َأوْ 

اِوي، فليس للعينـني ا بني جهة النقل َعننى، إمَّ واملع لِ قْ النَّ  َأْو عينه غلط من جهةِ :  قوله:  َقاَل َشيُْخنَا  اْحلَ
نى فإنه يبقى دون العينني، ولعلها َأْو كبـده، فهـي املـذكورة ِيف احلـاوي، إال أن َيُكـون ا من جهة املعفِيه، وإمَّ  رٌ كْ ذِ 

 .)7(األجزاء ِذْكرِ ، لَكِن ال تالئم َما ُهَو فِيه من َأْو عينه وَعني بَذلَِك َعن النفسِ :  املصنف َقاَل 

ْوَضةِ  َحاِشيَةِ ا َكتَبَُه َعَىل َوِمْن َذلَِك مَ   )9(عليه)8(ُه حوالة املضمون له وولوقب:  ِيف َقْولِهِ  الرَّ

 .َعَىل الضامن تثبت احلكم قبل، أم مل يقبل )11(جمرد اَحلَوالَة ألنَّ إليه؛  )10(ُهَو كالم ال حيتاج:  َقاَل 
                                                

 .أي الَغَزاِيلّ ) 1(
 ).4/5(ب، ِيف املَْذهَ  الوسيطِ : ، واْنُظْر قول الَغَزاِيلّ ِيف )5/6(الرشح الكبري، ) 2(
 ).406/ 3(َرْوَضة الطَّالِبني، ) 3(
 ."للصباغ") ب(خطأ، وأثبتها من  "للصبابغ") أ(كتبت ِيف ) 4(
 .)6/464(احلاوي الكبري، ) 5(
 ).3/495(َرْوَضة الطَّالِبني، ) 6(
 . سد، وليس كَام َقاَل الُبْلِقينِيّ للعني، وهي العضو من اجل ِذْكرٌ وفِيه ) 6/464(اْنُظْر كالم املَاوردي، ِيف احلاوي الكبري، ) 7(
 ).أ(وُهو ساقط من ) ب(حرف الواو من ) 8(
 ).3/499(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 9(
 ). ب(كررت ِيف  "ال حيتاج"عبارة ) 10(
 ع ِيف احلقيقـة؛ ألنَّ ُهَو عقد يقتيض حتول دين من ذمة إَِىل ذمة، فإذا َكاَن َعَىل رجل دين فأحال به َعَىل رجل له عليه مثله، وهي بي )11(

ين املحتاَل   .يبيع َماله ِيف ذمة املحيل بَامله، فهى ذمة املحال عليه، واملحيل يبيع َماله ِيف ذمة املحال عليه بَام عليه من الدِّ
َب : اْنُظْر   ).13/424(ه للنََّوِوّي، ، ورشَح )، وَما بعدها3/303(، للشريازي، املَُهذَّ
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ْوَضةِ َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ا، فإن َكاَن لدون وإن انفصل حي  :  ِيف َقْولِهِ  للحمل، قرارِ اإلِيف  الرَّ
 . )1(ستة أشهر من حني اإلقرار استحق

َواب بحني اإلقرار،  ْعتَِباراال من جهةِ َظاِهر  فِيه وهمٌ :  َقاَل َشْيُخنَا  َوْقـتَذلِـَك بْعتَِبار ِيف اال )2(َوالصَّ
 .َوِصيَّةمسألة ال َوِصيَّة ِيف ال َوْقتمسألة الوراثة، وِيف  املوت،

ْوَضةِ  َحاِشَيةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  إذا صالح عليه َعن الـدم :  السابع:  الشفعة ِيف كَِتاِب ِيف َقْولِِه  الرَّ
 . )5)(4(الَبَغِويّ و جيقول ابن ُرسَ ) 3(بقية الدية، يوم اجلناية، ويعود فِيه أخذ الشِفيعُ 

افِِعّي، وَذلَِك أنَّ  مِ َال كَ  مِ هْ ِيف فَ  عَ قَ وَ  مٌ هْ َهَذا وَ :  َقاَل َشيُْخنَا افِِعّي َقـاَل هنـا الرَّ ، يُج رِ ْخـفِيـه التَّ  ويعـودُ :  الرَّ
ْقصِ  بقيمة يؤخذ وإنَام  املثل، بمهر يؤخذ ال املمهور أن من جيُرسَ  البن املنسوب يجرِ ْخ التَّ  به يَعني َمالِك وَمْذَهب   .الشِّ

افِِعيُّ  ِ التَّ  أ/25ِيف هناك و:  َقاَل الرَّ ُه  وجًها َج رَّ َخ  األَْصَحاِب  بعَض  أنَّ  ةِ مَّ ت ْقِص،َأنَّ ُثمَّ  يأخذ بقيمة الشِّ
افِِعيُّ ، وَكاَن )6(َمالك َمْذَهبوَهَذا :  َقاَل  يعتـرب  جيابن ُرسَ َوَقاَل :  )7(فِيها َفَقاَل قبل َذلَِك بمسألة املتقوم  قدمَ  الرَّ

أن َمالِـك التهـذيب وَمجاعـة، وَعـن  َصـاِحب خليار، وَهَذا َما أوردهيعترب قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع ا
 .)8(بقيمة يوم املحاكمة ْعتَِباراال

افِِعّي ِيف مسألةِ  قوَل  أنَّ  صنُف املُ  فاعتقَد  ويعود فِيه التخـريج، وَمـْذَهب َمالِـك :  مِ َعن الدَّ  لِح الصُّ  الرَّ
ْيـج  ال يثبت فِيه اخليار فال يتأتى أن حييى فِيه قوُل  مِ ن الدَّ عَ  الصلَح  فِيه أنَّ  يعود إَِىل َهَذا، ووجه الوهمِ  ابـن ُرسَ

 .والَبَغِويّ 

                                                
 ).4/11(َرْوَضة الطَّالِبني، ) 1(
 .َلْيَس هلا تفسًريا "املوضو"كلمة رسمها هكذا ) أ(وكتب ِيف ) ب(من  "الصواب") 2(
 .من َرْوَضة الطَّالِبني، وهي ساقطة من النسختني "فِيه"كلمة ) 3(
 ).4/171(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 4(
افِعِ  التَّْهِذيِب : الَبَغِوّي ِيف  اْنُظْر كالمَ ) 5( ولو صالح عـن دم العمـد املوجـب ": ، َوَقاَل الَبَغِوّي )4/343(ّي، ِيف فقه اإلَمام الشَّ

 ."جاز، وأخذه الشفيع بالدية -عىل شقص -للقصاص أو عن اجلراحة املوجبة للقصاص
 ).11/449(الكبري،  الرشُح ) 6(
 ). ب(خطأ، وقد أثبتها من  "فِيمها") أ(ِيف ) 7(
 ).5/507(الكبري،  الرشُح ) 8(
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ْوَضةِ َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  وطِ ِيف َقْولِـِه  الرَّ نقـًدا، وُهـَو  َيُكـونَ أن :  القـراض، األول ِيف ُرشُ
 . )1(الدراهم والدنانري املرضوبة، ودليله اإلَمجاع

افِِعيُّ ةِ لَ أَ ْس املَ ِيف  ال إَمجاعَ :  َل َشْيُخنَاَقا  أيب لـيىل َذلَِك َعن ابنِ َالف ِيف اخلِ  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ، فقد حكى الشَّ
افِِعّي  َوَحَكى َغْريُ ، )2(اختالف العراقينيِيف  ، وروايـة َعـن )3(واألوزاعي َعن طاووسَالف اخلِ  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ الشَّ

 .)4(اهللاُ َعنْهُ َرِيضَ َأْمحَد 

ْوَضةِ َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  لـه  ، وإن بـانَ ْسـتِْقَراضاال َعـَىل َسـبِيلِ  يهلَ عَ  ُق فَ نْ يُ  يطِ قِ اللَّ ِيف  الرَّ
 َنَفَقةَ  نَّ إِ ، فَ عيٌف َو َض ه وهُ رَ كَ ذَ  نْ مَ  لَّ يب، قَ رِ غَ  َقِريبه الِمْن ِزَياَداتِِه اْعتَِبار:  عليه، َقاَل النََّوِويُّ  جوعُ فالرُّ  َقِريب

ِ  طُ قُ ْس تَ  َقِريِب ال  . )5(َمانالزَّ  ِيضِّ مُ ب

 طُ قُ ْسـال تَ  َقِريـِب ال َنَفَقـةَ  نَّ ، فـإِ َعِجيـب َقِريبال اْعتَِبارِ ه من رَ كَ َما ذَ  ِف نِّ َص املُ  تضعيُف :  )6(َقاَل َشْيُخنَا
 ِ ِ  ْقَراضِ اإلِ ْستِْقَراض ِيف االِيف  إذنه، َأْو اِيض القَ  اْستِْقَراضِ َمان ِعنْد الزَّ  ِيضّ مُ ب بـَام  َح ، وقـد َرصَّ )7(َأْو امتنـاعٍ  ةٍ بَ يْ غَ ب
افِِعيُّ رَ كَ ذَ   .ابوَ ، وُهَو الصَّ )8(ياوِ اَحل ِيف  بَذلَِك املَاورديّ  مَ زَ ، وَج رِ ْح البَ ِيف  ، والروياينه الرَّ

ْوَضة ِيف كِتَاِب  ىص لـه وَ أْ َفـ َواِحـٌد  فِيَام إذا مل يكن لـه إال َواِرٌث  ةِ الَوِصيَّ  َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل َحاِشيَِة الرَّ
، فِيأخذها بالَوِصـيَّةِ  يصحُّ :  ، والثاينباطلةٌ  الَوِصيَّةَ  أنَّ :  اهَ نْ مِ  الَصِحيُح :  نيهَ جِ ى فِيه وَ كَ َح  ةِ مَّ تِ التَّ  َصاِحَب  بَامله، أنَّ 

ِ ا مـن عـنيِ  )9(َث َد لو َح  هِ ومن َفَوائِدِ :  ُقْلُت  ا َعـَىل َهـكَ لَ ث مَ رْ ا، وإن ُقْلنَـا إِ َهـكْ لِ مْ مل يَ  ُقْلنَـا َوِصـيَّةً  نْ إِ  وائـُد ز كـةِ لرتَّ
 . )10(الَصِحيح

                                                
 ).4/197(الِبني، الطَّ  َرْوَضةُ ) 1(
 ).7/307(مل أقف عليه ِيف اختالف الِعَراقِّيني، وإنَام نقل عنه َذلَِك املَاوردي ِيف احلاوي الكبري، ) 2(
 ).7/307(احلاوي الكبري، : حكى اِخلَالف عن طاووس واألَْوَزاِعّي املَاوردي، اْنُظْر ) 3(
 . ِمنَْها إجازته إِْقَراض اخلبز) 4(

 .)131ص(من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، اختيار عيل البعيل،  اْلِفْقهية االختياراِت و، )6/335(غني، الْبِن قدامة، امل: اْنُظْر 
 ).4/492(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 5(
 .حرف نون، ال مَكاَن له "شيخنا"وضع بعد كلمة ) 6(
 ."انتفاع") ب(ِيف ) 7(
 ).8/40(احلاوي الكبري، ) 8(
 ).5/107(، "حدثت": الطَّالِبني  ةِ ِيف َرْوَض ) 9(
 ).5/107(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 10(
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ُقْلنَـا  ، فـإناألقـوالِ َعَىل  ينبنيَبْوِل ، وقبل القَ وِت بعد املَ  َث ادِ اَحل  ، فإنَّ َغْري ُمْسَتِقيم َهَذا:  َقاَل َشْيُخنَا
 إال ا؟ وإن ُقْلنَـا ال يملـُك َهـكُ لِ مْ ه ال يَ نَّ بأَ  مُ زْ اَجل  يستقيمُ  ا، فكيَف هَ كَ لَ ُه مَ ح، فإذا قبل يثبتا َأنَّ َص وُهَو األَ  بالوقِف 

ِ ُقْلنَا  وإنْ :  ، وقولهِث رْ اإلِ  ا بجهةِ هَ كُ لِ مْ ، ولكن يَ َوِصيَّةال )1(ها بجهةمل يملكْ َبْوِل بالق الَصِحيح َعَىل  اهَ كَ لَ ث، مَ رْ إ
 ؟الُف اخلِ  هُ جِ تَّ ًعا، فكيف يَ طْ قَ  ئَد واالزَّ  َك لَ ، فإذا جعلناها إرًثا مَ َعِجيب

ْوَضةِ  َحاِشَيةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  إذا مل :  َقـاَل اإلَمـامُ :  فرع:  ِيف َقْولِهِ  َودِيَعةِ ال ِيف كَِتاِب  ب/25 الرَّ
ُه  َودِيَعةِ ال َصاِحُب  ىعَ أصًال فادَّ  يوصِ  ـقَ َأنَّ َ ، صـريِ قْ إَِىل التَّ  َب َسـنْ يُ  قبـل أنْ  فـْت ا تلَهـلَّ عَ لَ  َوَرَثـةُ ، وَقاَلـت الرصَّ

ةبراءة  رُ اهِ فالظَّ  مَّ  . )2(الذِّ

ه َما ةِ ايَ هَ النِّ ِيف  هالَِّذي رأيتُ  َقاَل َشْيُخنَا فادعاهـا،  َودِيَعـةال )3(َمالـُك  اءَ فَجـ وصِ ومل ُيـ ولو َماَت ":  نصُّ
األََماَنـِة ِيف  كـمِ ُح َودِيَعة َعـَىل ال لِف لتَ  وصِ يُ  ه ملْ لَّ عَ لَ :  َثةُ َورَ ال َفَقاَل هبا،  اإليصاءِ  برتكِ  إَِىل التقصريِ  املَيَِّت  ونسَب 

َامن رتددةٌ مُ املَْسَأَلة ، فهذه )4(هرَ كَ وا َما ذَ عُ ، وادَّ هِ يْ لَ عَ  نَةُ الَبيِّ  ، َأْو قامْت اإليداعِ  يده، فاعرتفوا بأصلِ   . ِيف الضَّ

ـَامنِ  يَ ْفـنَ َيـَرى  )5(إِْسَحاقوإذا َكاَن أبو  ِ َودِيَعـة ِيف ال صـادْف ث مل يُ حيـ الضَّ هبـا  ارِ رِ ْقـاإلِ  بعـدِ  ةِ َكـالرتَّ
ُه  ، فال شكَّ )6(واإليصاءِ  َامنُ يبقى َأنَّ وَرةِ  الضَّ  ُل ، وَمحْـِت وْ املَـ قبـَل التََّلـف  اءُ عَ ا آخًرا وهي ادَّ َذَكْرَناهُ التي  ِيف الصُّ

َامن عليه، ومن أوجَب  اإليصاءِ  كِ رْ تَ  َامنَ  ، فقد يوجُب اقإِْسَح ا بَ أَ  َف الَ ، وَخ الضَّ وَرةِ هذه ِيف  الضَّ  . أوىل الصُّ

َكـاَن َكْيـَف  رِ ْد ، ولكن مل نَ ا اإليداعَ نَ فْ رَ وا عَ ، وإن َقالُ َذَكْرَناهُ َما َعَىل  َفاألَْمرُ  التََّلَف  َوَرَثةُ ال ْت عَ ثم إن ادَّ 
زُ رُ مْ األَ  ، فـإن َذلَِك قوًال ِيف  َذلَِك، وال يثبُت  ألجلِ  لم يوصِ ، فاألََماَنةِ  مِ كْ ُح َعَىل  ْت فَ لِ تَ  َودِيَعةَ أن ال ، ونحن نجوِّ

ناهم حيث َجيْ  نُ  َألنف َدْعَوى التََّلِف  ونمُ زِ ضمَّ وَرةفِفي هذه  )8(مهُ نْ مِّ َض نُ  ملْ  أوىل، وإنْ  )7(ههنا ُنضمِّ :  وجهان الصُّ
َامنَ أن :  أحدَمها:   . وهعُ دَّ ًطا ومل يَ قَ ْس مَ  َيْذُكُروام مل ألَهنَّ جيب؛  الضَّ

                                                
 . متجًها نحو كلمة َعِجيب التي حتتها مبارشة ِيف املخطوطة، ومل يكتب يشءخط بطرفها من أسفل سهًام ) 1(
 ).293/ 5(َرْوَضة الطَّالِبني، ) 2(
 ."صاحب") ب(ِيف ) 3(
 ."َذَكْرَناهُ ") ب(ِيف ) 4(
بهو ) 5( َرياِزّي، َصاِحب اُملَهذَّ  .الشِّ
ُب ) 6(  ).3/388(، اُملَهذَّ
 ."هاهنا") ب(كتبت ِيف ) 7(
 ."ولئن نضمنهم") ب(ِيف ) 8(
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َامنأن :  الوجه الثاينو ، َوَرَثـةُ كَام ذكره ال رتددٌ مُ  ، واألمرُ َعَىل األََماَنةِ  َودِيَعةِ ال )1(أصَل  ألنَّ ال جيب؛  الضَّ
َامنمن يدعي عىل ف وَرةهذه ِيف  الوجه األولاألََصح إثباته، و الضَّ  . )2("األخرية الصُّ

بَصِحيح بل َلْيَس  التََّلِف م بزْ عدم اَجل ُصوَرة  )3(ِيف  َعن اإلَمامِ  َل قِ َما نُ  نَّ إ:  هُص خَّ لَ مُ ا وَ نَ َشْيخِ  انتهى كالمُ 
َامن) 4(حَص بل فِيها وجهان، واألَ  َامنُ ، وإنَام يبقى الضَّ  .التََّلِف ى وَ عْ موا بَد زَ إذا َج  الضَّ

ْوَضةِ  َحاِشَيةِ َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبُه َعَىل  ْلِب، َعَىل َقْولِه الرَّ  أنـه َأْدَخَلَهـا ِيف ُصـوَرةِ ، )5("ةواملَنْطِقَ ":  ِيف السَّ
بـال خـالف،  للقاتـلِ  السـالِح  َمنْطَِقةُ ، فنفقة َمنْطَِقةُ و سالح َمنْطَِقةُ :  انعَ وْ نَ  نْطَِقةُ ، وليس كَذلَِك، فاملَ ِف َال اخلِ 
افِِعيُّ  اإلَمامُ  َح فِيها اخلالف، َرصَّ  النفقةِ  َمنْطَِقةُ و  .بَذلَِك  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  الشَّ

 
 :  إَِىل اجلنايات َكاحالنِّ 

ْوَضةِ  َحاِشَيةِ َعَىل  من َذلَِك َما َكَتَبهُ  َهـَذا  ِيف َسبِيل َكاَن الشاهدان فاسقني، أنَّ :  ، فِيَام إذا َقاَل الزوُج الرَّ
ال التفريق خالًفا، َقاَل َأْصَحاُب  ـْيِخ ، وَعن بائنةٌ  طلقةٌ :  اْلَقفَّ ِيف  ، َقـاَل َفْسـٍخ  ُفْرَقـةَ يني اقِ رَ د والِعـاِمـ َح ِيب أَ  الشَّ

ْوَضة ُه ِيف وُلـق ُل َبـقْ يُ َأنَّـُه  العراقيون وجًها َوَحَكىقول العراقيني،  أ/26ِحيح صَّ َأْو الِمْن ِزَياَداتِِه األََصح :  الرَّ
ومل يكـن  هولول قالقَ :  ُقْلنَا قبلها، فإنْ  ها، وإن َماَت أهنا إذا َماتت ال يرثُ ِخَالف وال :  َقاَل ُثمَّ  ، فال يلزمه،املهرِ 

ِ ْد عَ  ا بشهادةِ هَ َج وَّ زَ ه تَ ه ال يعلمُ َواِرث فِيحلُف  َف لَ َح   ٌد ْقـعَ َأنَّـُه  ول قوهلـا حلفـْت القَ ُقْلنَا  هلا، وإن َث رْ لني، وال إ
 ِ  . )6(ْت ثَ رِ وَ ، وَ نيِ لَ ْد عَ ب

 أن القـوَل َالف ِيف أن اِخلـ ، وُهَو اعتقـادُ َواِحدٍ  َعن يشءٍ  نشأْت  مواضعَ ِيف  َهَذا فِيه سُهوٌ :  َقاَل َشْيُخنَا
 دِ رَّ َجـبمُ  النَِّكـاِح ع بارتفـاع ْطـفِيه القَ  مُ كْ الًفا بل اُحل فِيه ِخ  بقاء العقد، ورفعه، وَهَذا ال نعرُف ِيف  أم قوهلا هلوق

 ُف لِـْح فِيَ :  لـهُ واملهر، فحينئذ قِيف  هولأم ق هلاقو أن القوَل َالف ِيف َام اخلِ ، وإنَّ الزوِج  )7(عوى الصادرة منهذه الدَّ 

                                                
َك ِيف  "أصل"، ُثمَّ كتب َعَىل يسار اَحلاِشَيِة "األصل") أ(كتبت ِيف ) 1(  ). ب(مقابلها، وهي كَذلِ
 ).399، 11/398(املطلب، للجويني،  هنايةُ ) 2(
 .سبق قلم لعلهزائدة،  "عدم") ب(ِيف ) 3(
 ."صح"بخط فوقها، وكتب َعَىل يسار اَحلاِشَيِة  "صل"جزء منها، وهو ُثمَّ رضب َعَىل  "األصل") أ(كتبت ِيف ) 4(
 ).5/333(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 5(
 ).5/395(، املصدر السابق) 6(
 ."َعن") ب(ِيف ) 7(
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 ثرْ ي اإلِ نفـ يوقـُف :  َمهاُد َح أَ :  نيعَ ِض وْ مَ ِيف  فِيه سُهوٌ  َواِرُث ال ُف لْ ، َح ِث رْ اإلِ  يُ فْ نَ  ،وال إرَث :  لِهوإَِىل ق ،هَواِرثُ 
  .َذلَِك  بغريِ  ٍف تَ نْ مُ  ُث رْ ، واإلِ َواِرثال ِف لْ َح َعَىل 

ِ  ىفَ نْ الَِّذي يُ  أنَّ :  اِين الثَّ  ، وإال فلها قبل ولِ ُخ الدُّ  َكاَن قبَل  هلا إنْ  فال يشءَ  رُ هْ ملَ َام ُهَو اإنَّ  )1(َواِرِث ال ِف لْ َح ب
ُه  تفَ لَ القول قوهلا َح ُقْلنَا  وإن:  ، وقوله)2(عُ رِّ فَ نُ  َما عليهَعَىل  مريناألَ  لِّ قَ أَ   ِث رْ ، إثبات اإلِ ْت ثَ رِ وَ وَ  ْنيِ لَ ْد بعَ  َد قِ عُ َأنَّ
 ِ ِ  ط، والَِّذي يثبُت لَ غَ  اهَ فِ لْ َح ب ِ ُخ ى إن َكاَن بعد الدُّ مَّ َس املُ  لُّ ُهَو كُ َام إنَّ  اهَ فِ لْ َح ب ِ فُ ْص ول، ون  َوَحَكـىَكـاَن قبلـه،  نْ ه إ

ْوَضة )4(املطلبِيف  )3(ةِ عَ فْ الرِّ  ابنُ  ِيف  َف نِّ َصـاملُ  وقـعَ ب، والَّـِذي أَ قُّ عَ تَ َغْري  َما ُهَو عليه، منَعَىل  َهَذا الكالم من الرَّ
 .)6(َذلَِك َقاَل، فلينظر منهالبيان، فإنه كِيف  العمراين )5(َذلَِك كالمُ 

ْوَضةِ َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ِيف  املـذَعنني نكاحهـا، إن ألحـدِ  بالسـبِق  فِيَام إذا أقرت املرأةُ  الرَّ
 ؟ وفِيـه)7(إهنا لو أقرت للثاين بعد إقرارها لألول هل يغـرمَعَىل  الثاين عليها، وحتليفها قولني بناءَدْعَوى  سَامع
أن يمـني املـدعي بعـد نكـول َعـَىل  تفريع عدم الغرم أن فِيه قولني بناء:  َقاَل ُثمَّ  تفريع الغرم،ُثمَّ َذَكَر  ،َقْوَالن

ُثـمَّ  تفريعـه، َوَذَكـرَ كاإلقرار، :  أظهرَمها:  َقْوَالناملدعى عليه، كإقرار املدعى عليه، َأْو كبينة يقيمها املدعي، 
اليمني عليه، فإن  ِت دَّ سقطت دعواه، وإن نكلت رُ  )8(عي وحيلفها، فإن حلفتفله أن يدَّ  نَةِ الَبيِّ كُقْلنَا  وإن:  َقاَل 

 . )9(؟ةِ نَ يِّ البَ أم كَ  ارِ رَ قْ كاإلِ  ةَ ودَ دُ رْ املَ  اليمنيَ  أنَّ َعَىل  ُبنِيَ  َف لَ َح  فكَذلَِك، وإنْ  َل كَ فإن نَ 

                                                
َك "عبارة ) 1(  ). ب(ساقطة من  "أن الذي ينِفي بحلف الَواِرث: ، الثاين واإلرث منتف بغري َذلِ
 ."يفرع") ب(ِيف ) 2(
د بن عَ  )3( يِن، َأْمحَد بن ُحمَمَّ ـْبكِّي صـارم  –بن مرتفع بن حازم  يلُهَو َنْجم الدِّ بـن ابـراهيم بـن الَعبَّـاس املرصـى،  -وِعنْد السُّ

َ َسنَة   . هـ710األنصاري، الُبَخاِرّي، الشافعى، ُتُويفِّ
افِِعّية، للسبكي،  َطَبَقاِت : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف  ـُلوكِ )24/ 9(الشَّ  ، وَطَبَقـاِت )2/1/94(ملَِْعِرَفـة ُدَوِل اُملُلـوك، لِلَمْقِريـِزّي،  ، والسُّ

افِِعّية، الْبِن   ).211/ 2(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ
، أخذ مرش) 4(  .وًعا للتحقيق يف اجلامعِة اإلسالميَِّة باملدينة املنورة، ومل يكتملهو كتاُب املطلب العايل يف رشح وسيط الَغَزاِيلّ
 ). ب(ساقطة من  "كالم"كلمة ) 5(
 ).199، 9/198( البياَن،: اْنُظْر ) 6(
 ."فهل تقدم") ب(ِيف ) 7(
 .خطأ "حلف") ب(ِيف ) 8(
 ).5/433(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 9(
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َغْري  تفريعنَة الَبيِّ أن املنكول، ورد اليمني ك َعَىل  تبًعا ألصله من التفريع َما ذكره املصنُف :  َقاَل َشْيُخنَا
؛ َغْري ُمْسَتِقيم َهَذانَة الَبيِّ ، كاإلقرار َأْو كمردودةٌ  اليمنيَ  أنَّ َعَىل  ُبنِيَ  )1(وإن حلَف :  ، وبيان َذلَِك أن قولهُمْسَتِقيم

كـاإلقرار ُقْلنَـا  إن:  قولـهُثـمَّ  قـرار،اإل قـوُل  حينئـذٍ  ، فكيف جييءُ ةِ نَ يِّ البَ كَ أن َذلَِك َعَىل  ب/26 التفريعَ  ألنَّ 
  .حينئذَوِجَهني ؛ ملَا تقدم، وال يصح تفريع الَغْري ُمْسَتِقيم فوجهان

نَـة البَيِّ إن ُقْلنَـا ك مـن ابتـداء األمـر:  َقاَل للثاين، صوابه أن يُ  بالنَِّكاِح  نَة فقيل حيكمُ وإن ُقْلنَا كالبَيِّ :  وقوله
فلـه أن يـدعي وحيلـف، فـإن  )2(يتعدى إَِىل ثالثًا وخيتص باملتنـازعني، فـإن ُقْلنَـا بالضـعيِف أثبتنا َعَىل أن َذلَِك هل 

فكـَذلَِك، وإن حلـف انتزعـت، وإن ُقْلنَـا بعـدم  َل َكـعليه فإن نَ  اليمنيُ  ِت دَّ رُ  حلفت سقطت دعواه، وإن نكلْت 
ِيف َهـَذا التفريـع، ِيف عـدة مواضـع،  وِ َوِمـْن َذلِـَك يعلـم وقـوع السـهُ  التعدي وُهَو املَْذَهب، فليس له أن يـدعي،

ـُه ينـدفع النَِّكاحـان، مـع التفريـعِ  وصواب الكالم َما قدمناه، وأيًضا فَام حكيناه َعن القديمِ   َعـَىل أن اليمـنيَ  من َأنَّ
تفريعه َعَىل اإلقرار، والقـديم  ، فال يصحُّ ةِ نَ يِّ البَ كَ  املردودَ  اليمنيَ  أنَّ  القديمَ  ألنَّ َغْري ُمْستَِقيم؛  كالمٌ  كاإلقرارِ  املردودةَ 

افِِعّي فِيه إقرار املرأة بالنَِّكاح، وقد َرصَّ   نَّ إ ُقْلنَـا بالقـديمِ  )4(به ِيف َهَذا املوضع، وإنَام إذا )3(به ابن برشى َح ال يقبل الشَّ
 .حَص اين َعَىل األَ الثَّ  اَح نك ، وال يثبُت األولِ  نكاَح  يبطُل :  ، َفَقاَل الَقاِيض حسنيةِ نَ يِّ البَ كَ  املردودةَ  اليمنيَ 

ْوَضةِ  َحاِشيَةِ َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  ـُه ال جيـوز  وجهٌ  )5(وِيف اإلبانةِ :  ُقْلُت  العاقلِ  غريِ ِيف الصَّ  هِ لِ وَعَىل ق الرَّ َأنَّ
ُه األصح، وُهَو غلط  . )6(تزوجيه أصالً، وزعم َأنَّ

                                                
 ). ب(ساقطة من  "وإن حلف"عبارة ) 1(
 ."بالصعيد") ب(ِيف  )2(
َتَرصٌ ) 3( ّي، له ُخمْ افِِعّي، وَسَمُه بـ  ُهَو َأُبو بكر، َأْمحَد، املِْرصِ َتَرص املنبه من علمِ "ِيف اْلِفْقه مجع فِيه نصوًصا للشَّ افِِعيّ  ُخمْ  ."الشَّ

ته ِيف  ب، للنََّوِوّي،  املَْجُموعِ : اْنُظْر َتْرَمجَ ح املَُهذَّ افِِعّية، الْبِن  ِت وَطَبَقا ،)11/247(َرشْ  ، )1/202(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ
 ). ب(أحلقت َعَىل يسار اَحلاِشَيِة، وهي مثبتة ِيف  "إذا"كلمة ) 4(
 .خطأ "إبانة") أ(ِيف ) 5(

افِِعّيةكتاٌب مشهوٌر بني فقهاِء  "اإلبانة عن أحكام فروع الديانة"وكتاب  هكذا ، -التالية اآلتية ترمجته يف الصفحة -، للُفوَراِينّ الشَّ
ُق التتمة العنوان كامًال عىل واجهةِ   . ، وهو ما زاَل خمطوًطا، وبعض أجزائه خمطوًطااملخطوط وجد حمقَّ

 : وقد وقَع كتاُب اإلبانة هذا منسوًبا خطًأ ببالد اليمن إىل حممد بن عبد اهللا املسعودي، قال اإلسنويُّ عند ترمجته للمسعودي 
 عـن نقـل البيـان يف وقـع فحيـث غلًطـا، هـذا يّ ودِ عُ ْسـإىل املَ  وًباُسـنْ ن مَ مَ الـيَ  بـالدِ  يف عَ قَ وَ  قد للُفوَراِينّ  بانةِ اإل اَب تَ كِ  أنَّ  واعلم"
، كذا فاملراد ،يّ ودِ عُ ْس املَ   وهـو لذلك، يُّ عِ افِ الرَّ  يتفطنْ  ، وملَام هِ تلخيِص  يف يُّ وِ وَ النَّ  هعَ بِ وتَ  ،هِ اتِ قَ بَ طَ  يف الِح الصَّ  ابنُ  عليه هَ بَّ نَ  به الُفوَراِينّ

، به فاملراد البيان، َصاِحِب  بواسطةِ  كان فإن ،يّ ودِ عُ ْس املَ  عن نًقال - يّ عِ افِ أعني الرَّ  - فيه رأيَت  فإذا البيان، عن النقل كثريُ   الُفوَراِينّ
 ملْ  وكأنـه يف ذلـك، هَعـابَ تَ  بـل ،ةِ َض وْ الرَّ  يف يهعل هْ بِّ نَ يُ  مل يَّ وِ وَ النَّ  فإنَّ  لذلك، فَتفطَّن حقيقة، يّ ودِ عُ ْس املَ  فهو من َغْري طريقه، كان وإن

  ."ذاك إذ عليه عْ لِ طَّ يَ 
،، وطبقـات الفقهـاء )44، 40-38ص(، حتقيـق حسـني احلبيشـ، -من كتاب احلجـر إىل كتـاب احلوالـة –تتمَة اإلبانة : انظر 

افِِعيَّة، لِإلْسنَِوّي، )1/542(الشافعية، البن الصالح،   ).2/205(، وَطَبَقاِت الشَّ
 ).5/436(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 6(
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 .بالكلية )1(َهَذا الوجه لَيَْس ِيف اإلبانة

ْوَضةِ َحاِشيَِة َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل   )2(األب واجلد املجنونة، وسـواء التـي بلغـت ِيف تزويِج  هِ ولِ َعَىل ق الرَّ
فوالية َماله ألبيه، وُهَو األصح، فـإن ُقْلنَـا  نَّ عاقلة، ُثمَّ جنت بناء َعَىل أن من بلغ عاقالً ُثمَّ ُج  )3(جمنونة، ومن بلغت

 . )4(َك التزويجفكَذلِ  للسلطانِ 

تزوجيهـا الصـادر مـن  )5(ِخـَالف ِيف  ءُ ها عاقلة جيـيبعد بلوغِ  ْت نَّ إذا ُج  َهَذا يقتيض أن البكرَ :  َقاَل َشيُْخنَا
َعـَىل َمـا  ِف نِّ َص املُ  كالمُ  مَل يجب أن ُحي ر التي بلغت رشيدة ُثمَّ سفهت، فَ ُه أحد، كالبكولُ األب َأْو اجلد، وَهَذا ال يق

 ا بعد بلوغهـا عاقلـة، وال يراجـعُ جنوُهن  التي طرأَ  البالغةَ  َب الثيِّ  ُج وِّ زَ يُ  َذلَِك إَِىل أن السلطانَ  يبًا ُثمَّ يؤدإذا كانت ثيِّ 
، بوالية املَال، وال صائر إَِىل َذلَِك من األَْصـَحاِب  السلطانِ  إَِىل استقاللِ  الصائرِ  ِيف َذلَِك، كَام ُهَو قضية الوجهِ  األُب 

، وإن ُقْلنَـا ال َج وَّ بنو اِخلَالف ِيف التزويج َعَىل عود والية املَال، فـإن ُقْلنَـا يعـود زَ  )7)(6(سني والُْفوَراِينّ الَقاِيض ح فإنَّ 
ـ وقضية َذلَِك أن يزوَج  أ/27، بالتزويِج  فال يستقلُّ  معها كاألخِ  يعود َكاَن األُب  َعـَىل رأي، كـَام ِيف  لطانِ بإذن السُّ

َغِويّ  السلطانُ  َأْو يزوُج  األخِ   .)8(بإذنه َعَىل رأي البَ

ْوَضةِ َحاِشيَِة َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  :  قـولني رِ ْهـاملَ  ِذْكـرِ  ِيف اسـتحباِب  ه، أنَّ ه َعبْـَد تَـمَ أَ  َج وَّ زَ  )9(فِيَام إذا الرَّ
 . )10(اجلديد استحبابه

ُه ال يُ  ديدِ ، فاملعروف َعن اجلَ َهَذا وهمٌ :  َقاَل َشيُْخنَا ـُه يُ  ب، وَعن القديمِ َح تَ ْس َأنَّ ب، وممـن حكـى َح تَ ْسـَأنَّ
يْخ أبو حامد وابن الصباغ واملتويل وغريهم  .َذلَِك كَذلَِك الشَّ

                                                
 .ال تناسب السياق "إبانة") أ(وهي ِيف ) ب(من  "اإلبانة") 1(
 ."تلعب") ب(ِيف ) 2(
 ."تلعب") ب(ِيف ) 3(
 ).5/436(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 4(
 ). ب(ساقطة من  "ِيف "كلمة ) 5(
 .خطأ "النُّوراين") ب(ِيف ) 6(
د بن َأْمحَد بن ُفوران، املَ  ُهَو َأُبو الَقاِسم،) 7( ْمحَن بن ُحمَمَّ َ َسنَة  .َصاِحب كتاب اإلبانة ،يّ زِ وَ رْ َعْبد الرَّ  .هـ461ُتُويفِّ

ته ِيف  ِذيِب و ،)4/579(اإلكَامل، الْبِن نقطة،  تكملةِ : اْنُظْر َتْرَمجَ َوِوّي،  َهتْ َغـاِت، للنـَّ اْلُفَقَهـاء  ، وَطَبَقـاِت )2/280(األَْسـَامِء َواللُّ
َالِح،  افِِعّية، الْبِن الصَّ  ).541/ 1(الشَّ

افِِعيّ التهذيَب : انظر  )8(  .)5/296(، ِيف فقه اإلَمام الشَّ
 ."كان") ب(ِيف ) 9(
 ).5/442(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 10(
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ْوَضةِ  َحاِشَيةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ـ ا بعـنيِ هَ زوَج  فِيَام إذا اشرتت املرأةُ  الرَّ بعـد الـدخول،  اِق َد الصَّ
الصـحة، :  أصحهَام :  ا له عليه دين هل يصح البيع؟ وجهانَعْبًد يسقط دين من ملك  َأنَّهُ  املرجوِح َعَىل  تفريًعا

ُه  ،النَِّكاِح  هناك بانفساخِ  رِ هْ املَ  وليس كَام قبل الدخول، فإن سقوطَ  رده، فـال  لو َكاَن مقبوًضا وجـَب بَِدلِيِل َأنَّ
اق قبـل لـزوم البيـع، َد ا استوفت الصَّ امللك، وإذا جعل ثمنًا فكأهن جعله ثمنًا، وهنا السقوط بحدوِث  يمكنُ 

 . )1(رقبتهِيف  صداٌق  فليس هلا بعد َما ملكت الزوَج 

ح  ، وُهَو هكذاَهَذا وهمٌ :  َقاَل َشْيُخنَا افِِعيّ ِيف َرشْ  َج وْ الـزَّ  فليس هلا بعـد َمـا ملكـِت :  ، وصوابه)2(الرَّ
 .ذمتهِيف  صداٌق 

ْوَضـةِ ال َحاِشَيةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ـطِ مسـائل ِيف  الصـداِق ِيف  رَّ ْ الَّـِذي ال يفسـد  ِيف النَِّكـاِح  الرشَّ
ِ  رُ هْ مَ  يفسد، وجيُب ا الصداق ف، وأمَّ النَِّكاح ان إن ْريَ َخـ أم ساواه، وَعن ابنِ  َص قُ ى أم نَ مَّ َس املُ َعَىل  سواء زاد لِ ثْ امل
طزاد، و ْ طهلا فالواجب املسمى، وكذا إن نقص و الرشَّ ْ  .)3(اعليه الرشَّ

ِ  رِ هْ مَ َعَىل  يعودُ  زاَد ضمريٌ  ، ففاعُل َهَذا وهمٌ :  َقاَل َشْيُخنَا ِ  رُ هْ ، وإن َكاَن مَ لِ ثْ امل ى، مَّ َس املُ َعَىل  زائًدا لِ ثْ امل
طُ و ْ طُ هلا  املثل، ليحصَل  رِ هْ مَ  متَامِ  برتكِ  َام سمحْت هلا فهي إنَّ  الرشَّ ْ ِ  رُ ْهـمَ  حينئذٍ  يجُب ف ، ومل حيصْل الرشَّ ، )4(لِ ْثـامل

افِِعّي ِيف  وكالمُ  ْ الرَّ  . املحضة، انتهى َفَوائِدالِيف  هيقتيض َما قررته، وقد بينتُ  )5(ِح الرشَّ

افِِعيّ ِيف  والَِّذي:  ُقْلُت  ِ  رُ ْهـمَ َعَىل  وال فرق بني أن يزيَد :  الرَّ َأْو يـنقص َأْو ال يزيـد، وال يـنقص  لِ ْثـامل
ِمريَ  فجعَل  ِ  رُ هْ مَ ، وُهَو إجياب َهِب ْذ املَ عىل ى يَعني فمَّ َس للمُ  الضَّ َن أى عليـه َكـمَّ َسـاملُ  ال فرق بـني أن يزيـَد  لِ ثْ امل
افِِعـيُّ   جعـَل اويه، فلـامَّ مخسَامئة، َأْو يس َيُكونُ َن أكَ ِمنُْه  ها ألِفني، وينقُص مثلها ألًفا ومسامَّ  رُ هْ مَ  َيُكونُ  َذلِـَك  الرَّ

ُه  انْريَ وَعن ابن َخ :  أن يقوَل  ، حسنَ ىمَّ َس املُ  )6(للضمري ـطو -ى مَّ َسـيَعنـي املُ  - ادَ زَ  إنْ َأنَّ ْ هلـا فالواجـب  الرشَّ
طىمَّ َس املُ يَعني  إن نقَص  هلا، وكذا قٍّ َح  برتكِ  ببدله مع املساحمةِ  ؛ ألَنَّه قد رَيض ىمَّ َس املُ  ْ ا ، والرشَّ قـد  عليها؛ ألَهنَّ

                                                
 ).5/560(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 1(
 .ا النََّوِويّ مل أقف عليه ِيف املطبوع، ولعله ِيف بعض النسخ التي اعتمد عليه) 2(
 ).5/589(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 3(
 ). ب(ساقطة من  "ومل حيصل فيجب حينئذ مهر املثل... وإن َكاَن مهر املثل زائًدا َعَىل املسمى"عبارة ) 4(
 ).8/265(الرشُح الكبري، ) 5(
ِمري") ب(ِيف ) 6(  ."الضَّ
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ِمريَ  َوِوّي فإنه جعَل ا النَّ هلا، فدونه أوىل، وأمَّ  قَح  تركِ  ب/27ر مع ْد بَذلَِك القَ رضيت  ِ  )1(رِ هْ زاد ملَ ِيف  الضَّ ، لِ ثْ امل
افِِعّي  أن يعرب كَام  فال حيسن أن يقول َما فرعه، فَكاَن الصواُب  ِ  رُ ْهـمَ  وجيـُب :  بأن يقولِيف الرَّ  سـواء زادَ  لِ ْثـامل

 .َذلَِك كَذلَِك  تقريرَ َذَكَر  هفرأيتُ  املحضةِ  َفَوائِدِ ال كالمَ  راجعُت ُثمَّ  ،)2(أم ساواه أم نقَص  ىمَّ َس املُ عليه 

ْوَضةِ  َحاِشَيةِ  َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ْفَقةِ  لتفريِق  الصداِق  فسادِ ِيف  الرَّ  بـني الصـداِق  فِـيَام إذا مجـعَ  الصَّ
 َعْبـُد ال لو تلـَف و:  هِ قولِ َعَىل  ،الزوُج  فقبَل  ،ك كذا من َماهلا َهبَذا الَعْبدتُ كْ لَّ ك بنتي ومَ زوجتُ :  والبيع بأن يقوَل 

ِ  رُ هْ الصداق، وُهَو مَ  قبل القبض اسرتدت األلف، وهلا بدُل   . )3(لِ ثْ امل

 .اقَد الصَّ  ُل َد بَ ال  البضعِ  ُل َد فالواجب بَ  ،َهَذا وهمٌ :  َقاَل َشْيُخنَا

ْوَضةِ َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ   كـلُّ  ، وأقامَ التسميةِ ِيف  عِ لْ اُخل  َعَىل  ع فِيَام إذا اتفقالْ اُخل  ِيف كَِتاِب  الرَّ
ُه  قوله، وَعن ابنِ َعَىل  َسنَة بدعواه َواِحدٍ  ْيج َأنَّ األظهـر أهنـَام :  )5(ه، َقـاَل مـن زياداتِـ)4(بأكثر البينتـني عمُل يُ ُرسَ

 . )6(يتساقطان وال يرجح بالكثرة

ـُه يصـار إَِىل أزيـد  ِح َهَذا ِعنْدي فِيه تعقب، وَذلَِك أن الَِّذي ِيف َرشْ :  َقاَل َشيُْخنَا ْيج َأنَّ افِِعّي َعن ابن ُرسَ الرَّ
، وتلـك هـي مٍ ْلـعِ  معها ِزَيـاَدةَ  ألنَّ نَة التي معها ِزَياَدة ِيف القدر، واملسمى مقدمة؛ يِّ ، وَهَذا إنَام أفهمه أن البَ )7(البينتني

ْيج؛  ، وإنَام فهمت َذلَِك َعن ابنِ به الرتجيُح  ِذي يقعُ نى الَّ  إشارة إَِىل املعَذلَِك مبهًام َام َذَكَر ، وإنَّ ِج وْ الزَّ  بينةُ  لـه  ألنَّ ُرسَ
ُه يرجُح  ِعنْد قيامِ  والبياعاِت  ِيف اإلجاراِت  قاعدةً  َياَدة فِفي ُصوَرةِ البَيِّ ب بينتني َأنَّ اكرتاء الثلث بعرشـة  نَة التي معها الزِّ

يْ  ابنُ  َح جَّ ودعوى َصاِحبه بعرشين، وأقاَما بينتني، رَ   .)9(ِيف كِتَاب الدعاوي العرشين، وَهَذا مبسوطٌ  بينةَ  )8(جُرسَ

                                                
 ."بمهر") ب(ِيف ) 1(
 ."سواه") ب(كتبت ِيف ) 2(
 ).5/591(الطَّالِبني،  َضةُ َروْ ) 3(
 ."بيان البينتني"ُثمَّ وضعت عالمة اللحق، وكتب َعَىل يسار اَحلاِشَيِة  "البينني") ب(كتبت ِيف ) 4(
 .َغْري موجودة ِيف َرْوَضة الطَّالِبني "من زياداته"عبارة ) 5(
 ).5/728(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 6(
 .مل أجده يف املطبوع) 7(
 .خطأ "رشيد") ب(ِيف ) 8(
 ).8/344(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 9(
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ْوَضةِ َحاِشيَِة َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  بنتـان مـنكن،  كلَام ولـدْت :  فِيَام إذا َقاَل ألربع الِق الطَّ  ِيف كِتَاِب  )1(الرَّ
إَِىل الثانيـة، وال  الثالثـةُ  مُّ َضـن أصـحهَام ال تُ فوجها ، فإذا ولدت الثالثةُ هِ مرتبًا َعَىل قولِ  فاألخريان طالقان، فولدْت 

ـطَ تُ  ادِ دَّ اَحلـ ابنِ  فعىل قِيَاسِ  ، فإذا ولدْت الرابعةُ  حتى تلَد  بوالدهتا طالٌق  يقعُ  طلقـة، ويعتـدان  األوليـان طلقـةً  ُق لَّ
 . )4(ولتان بوالدة األخرتنيق األلَّ طَ ال تُ  )3)(2(اصِّ ابن القَ  األخرتني بوالدهتَام، وعىل قِيَاسِ  عدةُ  وتنقيض باألقراء،

وَرةَ  ، فإنَّ َهَذا وهمٌ :  َقاَل َشْيُخنَا فِيه  ، حتى يأيتَ ةِ حَّ بالصِّ  فاألخريان طالقان، وليس هنا وصٌف :  الصُّ
 .)6)(5(ابن القاصِخَالف 

ْوَضةِ  َحاِشَيةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ْورِ ِيف  الرَّ إذا طلقتـك فأنـت :  َقـاَل قولـه، ولـو َعَىل  )7(مسائِل الدَّ
الثاين يقع املنجز، وإن كانـت عىل األول يشء، وَعَىل  مدخول هبا، فطلقها، مل يقعْ َغْري  طالق قبله طلقتني وهي
 . )8(الوجهنيَعَىل  مدخوالً هبا وقع طلقتان

ـورَ  ألنَّ  ؛َوِجَهنيالـَعـَىل  وقوع ثـالث ، بل الصواُب َهَذا وهمٌ :  َقاَل َشْيُخنَا أ/28 إذا طلقتـك  ةَ الصُّ
 .املدخول هبا وقع عليها إذا طلقها ثالث طلقات بال خالفِيف  فأنت طالق قبله طلقتني، وإذا َكاَن َذلَِك 

                                                
افِِعيّ ") ب(كتب ِيف ) 1( ْوَضة، وكتب أيًضا َعَىل يسار اَحلاِشَيِة  "الرَّ ْوَضة "ُثمَّ رضب عليها ِيف أثنائها، وكتب الرَّ  .مقابلها: بيان الرَّ
 .خطأ "القايص") ب(ِيف ) 2(
ا بالنسبة لنسبه فقد َقـاَل السـمعاين ُهَو َأُبو الَعبَّاس، َأْمحَد ب) 3( افِِعّي، وأمَّ إَِىل  هـذه نسـبةٌ : ن َأِيب َأْمحَد القاص الطربي الفقيه الشَّ

دار الديلم واجلبل، وقود عسـاكر اجلهـاد ِمنَْهـا إَِىل الـروم  هِ وإنَام قيل ألَِيب الَعبَّاس القاص لدخولِ : وَقاَل  ،القصص واملوعظة
َ  .َعَىل الناس ورغبهم ِيف اجلهاد، وقادهم إَِىل الُغَزاةِ  بالوعظ والتذكري، َفَقصَّ    .هـ335ُتُويفِّ

، األنَساَب : اْنُظْر  ْمَعاِينّ ِذيَب )430، 4/427(، لِْلسَّ للـذهبي، ِيف خرب من عـرب،  ، والعربَ )2/252(األسَامء، للنََّوِوّي،  ، وَهتْ
افِِعّية، للسبكي،  ، وَطَبَقاِت )2/50(  ).1/59(الشَّ

 ).6/130(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ  )4(
 . خطأ "القايص") ب(ِيف ) 5(
 . وُهو كَام َقاَل الُبْلِقينِيّ ) 6(

 ).520ص(التلخيص، الْبِن القاص، : اْنُظْر 
يـه مـن حكمي، وُهو َما نشأ الدور فِ : هي التي يدور تَصِحيح الَقْول فِيها إَِىل إفساده، وإثباته إَِىل نِفيه، وهي : مسائل الدور  )7(

إذا طلقتـك، َأْو إن طلقتـك، : حكم الرشعي، ولفظي، وُهو َما نشأ من لفظه يذكرها الشخص، وِيف الطالق ُهَو أن يقول هلا 
 . َأْو متى طلقتك، َأْو مهَام طلقتك، فأنت طالق قبله ثالًثا، ُثمَّ طلقها

َك   ).457ص(والنظائر، للّسُيوطِّي،  ، واألشباهِ )143/ 6(الطَّالِبني،  َرْوَضةِ :  يف اْنُظْر تفصيل َذلِ
 ).145/ 6(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 8(
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ْوَضةِ َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  َعانِ  ِيف كَِتاِب  الرَّ أباهنـا بـال ُثمَّ  فرع قذف زوجته:  هِ قولِ َعَىل  )1(اللِّ
 . )3(نالنكحها فِفي حده للثاين قوُثمَّ  ،)2(لألول دَّ بزنا آخر، فإن ُح  قذفهاُثمَّ  لعان،

افِِعّي، وصوابهِيف  وقعَهَذا وهم ٌ :  َقاَل َشْيُخنَا حتـى  القـذِف  دَّ َح  وإن مل تطلْب :  قذفها، وقولهُثمَّ  الرَّ
 .أباهنا، صوابه حتى قذفها

ْوَض َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ   -انَ الزِّ  )6(ليَعني َمحْ  - لِ مْ اَحل  )5(عَ مَ  ةُ دَّ العِ  )4(وتنقيض:  هِ لِ وْ قَ َعَىل  ةِ الرَّ
ا َأْو مً د ، ومل ترَ اءِ رَ قْ األَ  من ذواِت  ْت انَ ، َأْو كَ رِ هُ ْش األَ  من ذواِت  ْت انَ إذا كَ  ِق َال الطَّ  ةِ دَّ ، وِيف عِ َوَفاةال ةِ دَّ عِ ِيف  -انَ الزِّ 

 . )7(يُض امل ال َحتِ رأته، وقلنا اَحل 

َا إذا كَ  َف قُّ وَ ال تَ  مٌ هْ وَهَذا وَ :  َشيُْخنَا َقاَل  ، هُ ْتـأَ ا َأْو رَ دًمـ تـرَ  وملْ  اءِ رَ ْقـاألَ  من ذواِت  ْت انَ ِعنْدنا ِيف َذلَِك، َفإِهنَّ
َا تنتظرُ ال حتيُض  َل امِ احلَ  وقلنا أنَّ  َغِويُّ  َح ، وبَذلَِك َرصَّ اءَ رَ قْ األَ  ، َفإِهنَّ  .فِيه نزاعَ  )9(، وَهَذا ال)8(ذيِب هِيف التّ  البَ

ْوَضةِ  َيةِ َحاِش َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  عدهتا َعن ِيف  وطئ السيد أمته:  فصل:  قولهَعَىل  االسترباءِيف  الرَّ
 . )10(ترتبص احليضة ملوت السيدُثمَّ  ،َوَفاة، فعليها إكَامل عدة الُد يِّ السَّ  َماَت ُثمَّ  زوج، َوَفاة

                                                
َق اْلَعاَر بِِه َأْو لِنَفْ ) 1( َخ فَِراَشُه َوَأْحلَ ًة ملَِْن اْضُطرَّ لَِقْذِف َمْن َلطَّ ا َعـَىل  َوَلدٍ  ِي هي َكلَِامٌت ُجِعَلْت ُحجَّ َك ِالْشـتَِامِهلَ َيْت بِـَذلِ َعنُه، ُسمِّ

ِعي َمَع إْبَعاِد الْ  ِة، َوإِْبَعاِد ُكلٍّ َعن اْآلَخِر، َوُجِعَلْت ِيف َجانِِب اُملدَّ ْمحَ ـ أَكاِذِب ِمنُْهَام َعن الرَّ ، ُرْخَصـًة لُِعْرسِ َصـحِّ َا َأْيَامٌن َعَىل اْألَ هنَّ
ألنَساِب َعن اِالْختَِالطِ  ،نَة بِِزَناَهاالَبيِّ   .َوِصَياَنًة لِ

ح املنهاج، الْبِن َحَجر اهليتمي،  ، وحتفةَ )9/440(ِن َحَجر، الَباِرّي، البْ  َفْتَح : اْنُظْر   .)3/448(املحتاج ِيف َرشْ
 ."األول") ب(ِيف ) 2(
 ).6/315(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 3(
 ."مقتىض") ب(ِيف ) 4(
 ."عىل") ب(ِيف ) 5(
 ). ب(من  "محل"كلمة ) 6(
 ).6/351(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 7(
افِِعيّ  ِيف التهذيُب  )8(  .)6/241(، فقه اإلَمام الشَّ
 .خطأ "إال") ب(ِيف ) 9(
 ).413/ 6(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 10(
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ِح  ِيف إطالِق  املصنُف  اد، واتبعَ دَّ احلَ  ابنِ  روعِ الفرع من ف:  َقاَل َشيُْخنَا افِِعـيّ  تصويره َما ِيف َرشْ  ، فوقـعَ )1(الرَّ
 )2(بعد َذلَِك، ولو َأَراَد أن يطأهـا لهوْ ِيف املستولدة، وعىل َهَذا يتنزل ق ادِ دَّ احلَ  ابنِ  فِيه َما ال يناسب، وصورته ِيف فروعِ 

إذا كانـت مسـتولدة بِخـَالف األمـة َغـْري  إنـَام يتجـهُ  حينئـذٍ  التَصـِحيَح  فالَصِحيح جـوازه، فـإن بعد عدة الَوَفاةِ 
ا إن كانت مستولدة فموُت :  املستولدة، وال ننزل قوله  السـيدِ  ُثمَّ نرتبص بحيضة ملوت السيد َعَىل التصورين؛ ألَهنَّ

 .دِ يِّ السَّ  لوطءِ :  مال يوجب استرباء، واألمة َغْري املستولدة كَذلَِك، وصواب الكال ةِ دَّ وهي ِيف العِ 

ْوَضةِ َِحاِشيَِة  َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَهُ  َضاع ِيف كِتَاِب  هِ ولِ َعَىل ق الرَّ ، باللعـانِ  الولـَد  ي الـزوُج ففِيَام لو ن:  الرَّ
الرضـيع، ومل  بعد َذلَِك حلـَق  الولُد  َعنه كَام ينتِفي الولد، فلو استلحَق  )3(ي الرضيعُ فانت ،ولو ارتضعت به، ُثمَّ الَعنَ 

 . )4(ى بينهَام وَّ َس ان، وال يبعد أن يُ عَ التي نفاها اللِّ  َيْذُكُروا هنا الَوِجَهني املذكورين ِيف نكاِح 

ة رشطهـَام أن ال م، فإن الَوِجَهني ِيف املنِفيَّ هِ ه، ولكنه وَ ِيف تعليقِ  )6)(5(ازقد ذكرَمها أبو الفرج الزَّ :  َقاَل َشيُْخنَا
طِ  من وجودِ  ، فال بدَّ )7(َام هِ مِّ بأُ  َل َخ دَ  ال َيُكونَ  ْ طُ  َد جِ هنا، ومتى وُ  الرشَّ ْ حرمـة  رشطَ  ، فـإنَّ اعِ َض ِيف الرَّ  فال حتريمَ  الرشَّ
، وُهـَو )9(ِيف التلخـيص )8(اصالقَ  به ابنُ  َح بِخَالف الولد نفسه، كَام َرصَّ  ِيف الزوجيةِ  ب/28حتقق اإلصابة  الرضاعِ 

 .مقتىض كالم غريه

ْوَضةِ َحاِشيَِة ا َكتَبَُه َعَىل َوِمْن َذلَِك مَ  ، فأرضـعت أم الكبـرية )10(ِيف فرع حتته صغرية وكبـرية:  هِ َعَىل قولِ  الرَّ
فسـاخ نالالكبرية فحكـم ا ًعا، والكبرية أيًضا َعَىل األظهر، ولو أرضعتها بنُت طْ قَ  الصغريةِ  نكاُح  الصغرية، انفسَخ 

 . )12)(11(كَام ذكرنا

                                                
 ).9/461(الرشَح الكبري، : انظر ) 1(
 .حرف ألف ُثمَّ رضب عليه )أ(ِيف  "يطأها"وضع قبل كلمة ) 2(
 .خطأ "الرضع") ب(ِيف ) 3(
 ).6/429(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 4(
اِزيّ ") ب(ِيف ) 5(  . تصحيف "الرَّ
ْمحَن بن َأْمحَد ) 6( افِِعّي، َكاَن يرضُب اُهَو َعْبد الرَّ ْخِيس النَُّوْيِزي، الشَّ َ ـافِِعيّ  َمـْذَهِب  بـه املثـل ِيف حفـظِ  بن زاز، الرسَّ َ َسـنَة  .الشَّ ُتـُويفِّ

 .هـ494
ته ِيف  َهبِّي،  ِسـَريِ : اْنُظْر َتْرَمجَ َبَالِء، للـذَّ ـافِِعّية، للسـبكي،  ، وَطَبَقـاِت )154/ 19(َأْعـَالِم النـُّ ، والـواِيف بالِفيـات، )5/101(الشَّ

َفِدّي،   ).18/63(للصَّ
 .خطأ "بأمها") أ(ِيف ) 7(
 .خطأ "القايص") ب(ِيف ) 8(
 ).542ص: (اْنُظْر ) 9(
 . خطأ "كيربة") أ(كتبت ِيف ) 10(
ْفَحةِ  "نا" "ذكرنا"باقي كلمة ) 11(  مقابلها، وَذلَِك مراعاة للتنسيق) أ(ِيف  كتبت َعَىل َيَساِر الصَّ
 ).6/434(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 12(
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أظهرَمهـا :  )1(َقـْوَالنهـا قطًعـا، وِيف الكبـرية نكاُح  ينفسـُخ  تيضـ أن الصـغريةَ َهـَذا يق:  َقاَل َشْيُخنَا
فساخ، وَهَذا وهم ال يأيت هنا، بل الَِّذي يأيت هنا أن الكبرية ينفسخ نكاحها قطًعا، وكذا الصغرية إن دخل نالا

 . األظهرَعَىل  بالكبرية، وإال فُهَو حتريم مجع، فِينفسخ

ْوَضةَحاِشَيِة  َعَىل  َوِمْن َذلَِك كتبه ، حيـث العـادةِ َعـَىل  اهَ مع زوجِ  فِيَام إذا كانت تأكُل  النفقاِت ِيف  الرَّ
الواجـب  ه مل يؤدِّ ألَنَّ َذلَِك سنني؛ َعَىل  ال تسقط وإن جريا:  رِ ْح البَ ِيف  وياينُّ وُهَو الَِّذي ذكره الرُّ  )2(أقيسهَام :  َقاَل 

 . )4)(3(وتطوع بغريه

ُه  وتطوع بغريه، يقتيض:  لهقو:  َقاَل َشْيُخنَا بيشء، وَهَذا مل يقل بـه أحـد،  َهَذا الوجهِ َعَىل  ال يرجعَأنَّ
ُه  إذا َكاَن دفع َذلَِك  الوجـه املـذكور، َعَىل  َما أتلفته عليه له بدُل  نفقتها فإنه جيُب  نفقتها، بل إذا مل يسقطْ َعَىل َأنَّ

ـْيخبـَذلَِك َجـَزَم  ليه، وممـنه َما عَصاِحب منهَام  َواِحدفِيتحاسبان، ويؤدي كل   )5(البيـانِيف  أبـو حامـد كـَام  الشَّ
 .)6(والَبنَْدنِيِجي

ْوَضةِ َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  وجيـري أيًضـا :  ِيف َقْولِـهِ  بعد التمييـزِ  التخيريِ ِيف  احلضانةِ ِيف  الرَّ
 واألخـِت  أيًضـا بـني األِب  َالُف ، وجيـري اِخلـاألصـحِّ َعَىل  مِّ والعَ  كاألخِ  َحاِشَيِة  النسِب َعَىل  بينهَام وبني من

 . )8)(7(واخلالة إذا قدمناَمها عليه قبل التمييز

                                                
ْفَحِة ِيف  "ن" "َقْوَالن"باقي كلمة ) 1( َك مراعاة للتنسيق) أ(كتبت َعَىل َيَساِر الصَّ  مقابلها، وَذلِ
 ).6/461(َرْوَضة الطَّالِبني، . أي الَقْوَالن ِيف سقوط نفقتها، فِيَام ينتفع به باستهالكه كالطعام) 2(
 ).384ص(املحرُر يف الفقه الشافعي، ) 3(
 ).5/461(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 4(
 ).11/183(البياُن يف مذهب اإلمام الشافعي، للعمراين، ) 5(
ِريبة مـن َبْغـَداد، خـرج إليهـا ِيف آخـر بن حييى، املنسوب إَِىل َبنَْدنِيِجني وهي بلدة قَ  رغَّ َص ُهَو َأُبو عيل، اَحلَسن بن عبيد اهللا مُ  )6(

 .هـ425حياته، وَمات فِيها َسنَة 
، ، واألنَسـاِب )343/ 7( َبْغَداد،للخطيب البغدادي، َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف  ـْمَعاِينّ ـافِِعّية،  ، وَطَبَقـاِت )1/402(، لِْلسَّ الشَّ

 ).206/ 1(، َقاِيض ُشْهَبةالْبِن 
 .من َرْوَضة الطَّالِبني "التمييز"تصحيف، وقد أثبت  "التخيري"كلمة ) 7(
 ).6/510(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 8(
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ِح  الَِّذي:  َقاَل َشْيُخنَا افِِعيّ  ِيف َرشْ جيري إذا قـدمناه علـيهَام،  َالَف اخلِ  نَّ أ )3(النَِّهاَيةِ ، و)2(، والوسيطِ )1(الرَّ
َحُه  ، وكَذلَِك حِّ َص األَ َعَىل  التخيريِ  فمقتىض َهَذا يثبُت  رِ املُ ِيف َصحَّ ْوَضةِ ِيف  ، ومقتىض َما)5(واملنهاِج  ،)4(َحرَّ ُه  الرَّ َأنَّ

ُه  ختيري ِيف  املستندِ  ذِْكر" تصنيًفا سميتهَعَىل املَْسَأَلة  أهنَام ال يتقدَمان، وقد كتبُت  األََصحَّ  ال يثبت التخيري، فإنَّ َأنَّ
 . أعلم، فلينظر منه، واهللا )6("الولد

ْوَضـةِ ِيف  نا بعد َذلَِك أن َمـاَشْيخِ  وسمعت من:  ُقْلُت   ألنَّ غـريه؛  ُهـَو الصـواب الَّـِذي ال جيـوزُ  الرَّ
ثى مـؤخرة، فـال ختيـري قطًعـا، ألَنا، واا إذا َكاَن الذكر مقدمً مة، أمَّ دَّ قَ وأنثى مُ  مؤخرٍ  ِيف َذَكرٍ  إنَام جيريَالف اخلِ 
َعـَىل  ، فُهَو ِعنْد األب قطًعا وال ختيري، وإن قدمناَمهاوُهَو األصحِّ  واخلالةِ  األخِت  َعَىل  َهَذا إن قدمنا األبعىل ف

 .األب جاء اخلالف
 

 :  اجلنايات إَِىل آخر اْلِفْقه
ْوَضةِ  ةِ َحاِشيَ َعَىل  من َذلَِك َما َكَتَبهُ  أن يصري السبب مغلوًبا بأن :  الرضب الثاين:  هِ قولِ َعَىل  أ/29 الرَّ

امللقـي سـواء عـرف َعـَىل  القـاد، وال يشءَعَىل  نصِفني، فالقصاص هُ دَّ قَ شاهق فتلقاه رجل بسيف فَ رَماه من 
َامنُ عليه  جيُب  احلال أم ال، وِيف وجهٍ   . )7(، والَصِحيح األولال بالقصاصِ  باملَالِ  الضَّ

ـه إذا وجـَب من األَْصَحاِب  إَِىل َذلَِك أحٌد  ِرصْ ، ومل يَ فِيه املصنُف  مَ هِ َهَذا الوجه وَ :  َقاَل َشيُْخنَا عليـه  ؛ ألَنَّ
َامنُ  بني القصاص، وكَامل الدية، وال َسبِيل إليه فِيَام نحن فِيه، وإنـَام  اجلمعُ  بامللك كله، واألول مقتص منه، لزمَ  الضَّ

افِِعّي َهَذا الوجه، إذ فِيه من حكايةِ  التبس َذلَِك َعَىل املصنِف  القصاص ال جيـب عليـه وكَام ال جيب َعَىل امللقي :  الرَّ
يِْخ  َامن، وَعن الشَّ َامن الضَّ ُه جيب عليه الضَّ افِِعّي مل حيقـق َهـَذا  صنف باملَالِ ، قداد املُ )8(أيب حامد َأنَّ ال بالقصاص، والرَّ

 األرَض  الوجه، والوجه ِيف التهذيب وغريه، والَِّذي ِيف التهذيب وقيل فِيَام لو ألقي مـن الشـاهق فقبـل أن يصـيَب 

                                                
 .)101، 10/100(الرشُح الكبري،  )1(
 ).6/242(املنهاَج، : اْنُظْر ) 2(
 ).15/566(املطلب ِيف دراية اَملْذَهب، للجويني،  هنايةَ : اْنُظْر ) 3(
 ).382ص(املحرُر، ) 4(
 ).3/90(، للنََّوِوّي، املنهاَج : اْنُظْر ) 5(
 .بخط أكرب من السابق "املستند ِيف ختيري الُولَِد  ِذْكرُ وقد كتبت َعَىل اَملْسَأَلة تصنيًفا سميته "كتبت عبارة ) 6(
 ).7/15(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 7(
 ).6/262(ِيف اَملْذَهب،  الوسيطَ : اْنُظْر ) 8(
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َغـِويّ  أن نصِفني، إنسانٌ  هُ دَّ قَ  َامن َعَىل امللقي دون القاد، ذكره أبو حامد وليس بَصِحيح، َهـَذا كـالم البَ ، وَهـَذا )1(الضَّ
بالقصـاص، َأْو املَـال دون القـاد، ِخـَالف َمـا رصح بـه  امللقـى ضـامنٌ  َعَىل أن املحكي َعـن أيب حامـد ِيف أنَّ  يدلُّ 

، وَهـَذا )2(يقِ لْ ُهَو املُ  أن القاتَل  غريٍب  النَِّهاَية، وِيف بعض التصانيف حكاية وجهٍ املصنف، واقتضاه كالم أصله، وِيف 
، فلـم أقـْف  التصانيِف  بعضِ  َعنْ  اهُ كَ له، وَما َح  وَهَذا بعيد ال أصَل   َأَرادَ  ، وإنعليـه ِيف اإلبانـةِ  إن َأَراَد به الُفـوَراِينّ

ـيِْخ كِ فُهَو الوجه الَِّذي ذُ  هغريَ  ـ مـد، َوَحَكـى البنـدنيجي، وابـنُ أيب حا َر َعـن الشَّ ـيُْخ بَّ الصَّ ب اغ، والشَّ ، )3(ِيف املَُهـذَّ
 .اختصاص َذلَِك بالقاد اغِ بَّ الصَّ  ابنُ  َح حَّ ، وَص )4(وجًها أهنَام رشيَكاَن ِيف القصاص والدية والعمراين ِيف البيانِ 

ْوَضةِ  َحاِشيَةِ َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  ِيف اليـد َأْو  ه بشـللٍ عى نقَصـ، وادَّ )5(َطْرَفيْهقطع :  الثالثة ِيف املَْسأَلَةِ  الرَّ
ى السـالمة مـن َعـادَّ  نِ إوالثالث تصديق املجني عليه :  خمترصها أربعة أقوال، ُثمَّ َقاَل  وطرٌق  الرجل فِفيه نصوٌص 

 .)6(عى زوال النقص بعد وجوده صدق اجلايناألصل، وإن ادَّ 

، وَهَذا غلـط، ِيف الكتِب  )7(لَيَْس بموجودٍ  َعِجيٍب  َذا القول الثالث َعَىل نمطٍ هَ  حكى املصنُف :  َقاَل َشيُْخنَا
غلط، وإنَام حكاية القول الثالث أن يَقاَل إن أنكر اجلاين السالمة من األصل، فـالقول قولـه، وإن ادعـى حـدوث 

 .النقص فالقول قول املجني عليه

ْوَض  َحاِشيَةِ َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  : الَغـَزاِيلُّ َقـاَل  ب/29، اُص َصـعليهـا القَ  جيُب  احلاملِ  ِيف مسألةِ  ةِ الرَّ
ْصطَْخِريّ فعىل قول   . )8(خيالطها زوجها ال يمكن االقتصاص من منكوحةٍ  اْإلِ

ْصطَْخِريّ  فعىل قولِ  الَغَزاِيلُّ  مل يقْل :  َقاَل َشيُْخنَا ، وإنـَام تبًعـا ألصـله ُف نِّ َصـاملُ فِيه  مَ هِ وَ  ، وَهَذا موضعٌ اْإلِ
ْصطَْخِريّ  ال َعَىل وجهِ  )9(األكثرين هِ ْج تفريًعا َعَىل وَ  الَغَزاِيلّ  َهَذا ِيف كالمِ  وقعَ   )10(تبًعـا ِف نِّ َصـ، وعىل َهَذا فقـول املُ اْإلِ

                                                
افِِعيّ ِيف فقه اإلالتهذيُب ) 1(  ).7/35(، َمام الشَّ
 ).16/50(املطلب، للجويني،  هنايةُ ) 2(
 ).5/87( املهذَب،:  اْنُظرْ ) 3(
 ).11/390( البياَن،:  اْنُظرْ ) 4(
 ."طرفه") ب(ِيف ) 5(
 ).7/80(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 6(
 ."بمجرد") ب(ِيف ) 7(
 .)7/95(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 8(
 ).308، 307، /6(ِيف املَْذَهب،  الوسيطَ : اْنُظْر ) 9(
 "وإنَام وقع َهَذا ِيف كالم الَغَزاِيلّ تفريًعا َعَىل وجه األكثرين ال َعَىل وجه االصطخري، وعىل َهـَذا فقـول املصـنف تبًعـا "عبارة ) 10(

مكـررة،  "خري، وعىل َهَذا فقول املصـنف تبًعـا ألصـلهال َعَىل وجه االصط"ملحقة َعَىل يسار اَحلاِشَيِة، ويبدو واضًحا أن عبارة 
 ). ب(وهي َغْري موجودة ِيف 
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ْصطَْخِريّ ال َعَىل وجه  ُهـَو لـَذلَِك ف احلمـَل  ْت َعـتبًعا ألصله، وَهـَذا إن َأَراَد بـه إن ادَّ  ِف نِّ َص املُ  ، وعىل َهَذا فقولِ اْإلِ
ْصطَْخِريّ  ألنَّ ؛ ممنوعٌ   .اصِ َص القَ  من استيفاءِ  َمانعةً  َدْعَوى احلملِ  ال جيعُل  اْإلِ

ْوَضةِ َحاِشيَِة َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  ِ )1(وأخٍ  ،حاملٍ  فرع َمات َعن زوجةٍ :  هَعَىل قولِ  الرَّ َعبْـد،  ةِ َكـ، وِيف الرتَّ
الَعبْد فلألم ثلثها، وللعم ثلثاها، والَعبْد ملكهـَام، واملَالِـك ال  برقبةِ  ةُ رَّ ا، تعلقت الغُ ميتً  ها فألقت اجلننيَ بطنَ  فرضَب 
فِيتعلـق بـه ثالثـة  الَعبْـدِ  أرباعِ  ةَ ثالثَ  يملُك  )3(بَام يملكه، فاألخ َواِحدٍ  كلُّ  هُ َما يرثُ  شيئًا، فِيقابُل  هِ َعَىل ملكِ  )2(يستحق

 . )5(متعلقا بحصته من الَعبْدِ  )4(رة، يذهب الثلثان بالثلثني، يبقى نصف سدس الغرة، َولَُه ثلثا الغةِ رَّ الغُ  أرباعِ 

َهـَذا لَـيَْس :  أخرى دين، َوَقاَل ِيف حاشيةٍ ) 7(هِ له َعَىل َعبْدِ  )6(ال ثباَت  السيَد  ألنَّ َهَذا ال يمكن؛ :  َقاَل َشيُْخنَا
ْوَجـة ةِ بحصَّ ويتعلق َذلَِك  ةِ رَّ الغُ  وإنَام يبقى سدُس ، بُمْستَِقيم ـَواُب مـن الَعبْـدِ  الزَّ يبقـى سـدس :  َقـاَل أن يُ  ، َوالصَّ

ْوَجةِ  تعلًقا بنصيِب مُ  ةِ رَّ الغُ  نَ مِ  هِ تِ حصَّ  الغرة، َأْو يبقى ُرْبعَ  ه ِيف الَفَوائِـد ب، وقد بسطَ يِّ ، وكذا َقالَه الَقاِيض أبو الطَّ الزَّ
ْوَضةوامللامَّ  ْوَج و:  ت، ُثمَّ َقاَل ِيف الرَّ بربـع،  ُرْبـعُ  ، وهلا ثلث الغرة، يـذهُب ةِ رَّ الغُ  فِيتعلق به ُرْبعُ  الَعبْدِ  ُرْبعَ  متلُك  ةالزَّ

 ةِ رَّ الُغـيفديه بأن يدفع نصف سـدس خ، وُهَو ثالثة أرباع الَعبْد، فمتعلًقا بنصيب األ )8(ةِ رَّ الغُ يبقى هلا نصف سدس 
ْوَجةإَِىل   . )9(الزَّ

، فالباقي هلا ُرْبع  الغـرة، مٌ هْ ، َهَذا وَ ةِ رَّ الغُ سدس  ويبقى هلا نصُف :  قوله:  ىلاألو َوَقاَل َشيُْخنَا ِيف احلاشيةِ 
ْوَجةإَِىل  ةِ رَّ الغُ  سِ ُد ُس  نصَف  )12(يفديه َأْو يدفعف )11(:  ، قوله)10(متعلًقا بحصة األخ بأن يدفع ُرْبع  الغرة، :  ، صوابهالزَّ

 . بِّْه عليه، انتهىلَكِن إنَام َذَكَر َذلَِك لقضية التقابض، وَملْ ُينَ 

                                                
 ."ألب"الطَّالِبني ِزَياَدة  ِيف َرْوَضةِ ) 1(
 ). ب(خطأ، وقد أثبتها من  "حيتسق") أ(كتبت ِيف ) 2(
 .ي يليهكاملة ِيف أول السطر الذ "األخ"ِيف آخر السطر، وكتبت  "األ":  "األخ"كتب جزء من كلمة ) 3(
 ."َوَلُه ثلثا الغرة"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 4(
 ).7/224(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 5(
 ."يثبت") ب(ِيف ) 6(
 ."َعْبده"خطأ، ويبدو أهنا كتبت َصِحيحة أوالً  "َعْبدي") أ(ِيف ) 7(
 ). ب(ساقطة من  "وهلا ثلث الغرة، يذهب ُرْبع بربع، يبقى هلا نصف سدس الغرة"عبارة ) 8(
 ).7/224(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 9(
 ."الزوج") ب(ِيف ) 10(
 ."فِيعدله"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 11(
 ."له"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 12(
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ـوَ نا ُهَو الصَّ َشيُْخ  وَهَذا الَِّذي َقالَهُ :  ُقْلُت  فِيهـا بانعكـاس  غري التـي حكـمَ اب، وهي مسألة احلاوي الصَّ
ينني الـدَّ  ألنَّ ؛ )2(التقـاص سـتون دينـاًرا، وامتنـعَ  ةِ رَّ الُغـعرشون ديناًرا، وقيمـة  الَعبْدِ  قيمةَ  )1(امللكني، وفرضها بأن

حـق سـيده، فإنـه هـدر،  من جنايته) 4(إال َما صادف العبد برقبة تتعلُق  ةَ رَّ الغُ  ِيف َذلَِك أنَّ  َام، والقاعدةُ هِ  ذمتِ ِيف  )3(ليسا
ْوَجةوجناية َهَذا الَعبْد صادفت حق    ُرْبـعُ  ه، فسـقطَ َعبْد ُرْبعـ، وهلا من الةِ رَّ الغُ ثلث  )5(ثا ترألَهنَّ  ؛الثلث ِيف ُرْبع الزَّ

 وصادف جناية الَعبْـد ِيف حـقِّ  أ/30، )6(ُهَو مخسة دنانري، وتبقى ثالثة أرباعه، وُهَو مخسة عرش ديناًرا، وةِ رَّ الغُ ثلث 
، وُهـَو )9(، فَكاَن ثالثـة أربـاع الثلـث)8(وثالثة أرباع الَعبْد فسقط َذلَِك  )7(له ثلثي الغرة ألنَّ ثالثة أرباع الثلثني؛  مِّ العَ 

األم، ) 11(دنانري، مضموًنا َعَىل حصـة )10(ة العم، وربع الثلثني، وُهَو مخسة عرشةمخسة عرش ديناًرا مضموًنا َعَىل حص
 )14(دنانري فتسلمه، واألخ ِيف يده ثالثة أرباع الَعبْد، وقيمتـه )13)(12(الَعبْد وقيمته مخسة ربعلَيَْس ِيف يدها إال  مَّ األُ  إال أنَّ 
عرشـة، وهلـا َعـَىل حصـة  )15(بالرتايض فله َعَىل مخسـهاا إذا حصل التقاض فتسلمه فِينعكس قدر امللكني، أمَّ  عرش

 .مخسة عرش فتذهب عرشة بعرشة يبقى مخسة، وهي نصف سدس الغرة

ْوَضةِ َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  أبـاه َأْو ابنـه  َرسَ منفـرًدا، وأَ  ِب رْ اَحلـ دارَ  مٌ لِ ْسـمُ  دخَل  فرعِ ِيف  الرَّ
ه َأْو بنته البالغة رقـت مَّ أُ  َرسَ ولو أَ :  َقاَل ُثمَّ  ،ْرسِ رقيًقا بنفس األَ  ه ال يصريُ ألَنَّ احلال؛  ِيف  يشءِمنُْه  البالغ مل يعتق

                                                
 .ِيف آخر السطر، ُثمَّ بقيتها ِيف أول السطر الذي يليه، وَذلَِك حفاًظا َعَىل التنسيق "صا":  "صادف"كتبت نصف كلمة ) 1(
 ."القصاص") ب(ِيف ) 2(
 ."إنسان") ب( ِيف ) 3(
ل ) 4(  .ِيف أول السطر الذي يليه "ذف"ِيف آخر السطر، ونصفها الثاين  "صا"كتب نصفها األَوَّ
 .تصحيف "مرت") أ(ِيف ) 5(
َك حفاًظا َعَىل التنسيق "كتبت نصف كلمة ديناًرا) 6(  .ِيف آخر السطر، وبقيتها ِيف أول السطر الذي يليه، وَذلِ
 ."له"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 7(
 ).أ(ألهنا مطموسة ِيف ) ب(من  "فسقط"أثبت ) 8(
 .مقابلها "الثلث"ُثمَّ رضب َعَىل بقيتها، وكتب َعَىل يمني اَحلاِشَيِة  "الثلثني") أ(كتبت ِيف ) 9(
 ."عرشة") ب(ِيف ) 10(
 ). ب(من  "حصة"كلمة ) 11(
 .يها ُثمَّ َكَتَبَها هكذاإَِىل فوق منهَام، فكأنه نس "مخسة"و "قيمته"كتبت بني و "مخسة"كلمة ) 12(
 .خطأ "مخس") ب(ِيف ) 13(
 ."مخس"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 14(
 . "حصتها") ب(ِيف ) 15(
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ه يبيعه ولُد  املسلمَ  ألنَّ ؛ وُهَو هفوة ِعنْد األَْصَحاِب  مِّ باألُ  الصغريِ  ابن احلداد االبنِ ) 1(وإحلاق:  بنفس األرس، َقاَل 
ُر َس ُيَتَص اِإلْسَالم فال ِيف  ه الصغريولُد   . )2(بيهوَّ

حلـريب، فإنـه  ا بإسالمه، وُهَو مملـوكٌ حمكومً  وهي َما إذا َكاَن الصغريُ  صورةيتصور َذلَِك ِيف :  ناُخ يَقاَل ش
 .اد، فإذا سباه أبوه تصورت املسألةدَّ يسبى، كَام سبق َعن ابن احلَ 

ْوَضة، َعَىل قولِ َحاِشيَِة َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  َهـَذا الثـوب، وَهـَذا  )3(َقاَل املتـويل إذا َقـاَل ال ألـبس:  هِ الرَّ
افِِعيّ  الثوب فهَام يمينان لوجود حرف العطف، ولكل َواِحدٍ   وِيف َهـَذا توقـف، ولـو أوجـَب :  )4(حكمها، َقاَل الرَّ

 .)5(هذين، وال آكل هذين  ال أكلمُ :  ِيف َقْولِهِ  حرف العطف كوهنَام يمينني ألوجَب 

 .زيًدا وعمًرا صوابه ال أكلمُ :  اَقاَل َشيُْخنَ 

ْوَضة َعَىل قولهَحاِشيَِة َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  أن  بينـةً  ِيف نظر الَقاِيض املويل ِيف األوصـياء، فـإن أقـامَ :  الرَّ
 .)6(ِيف عدالته فوجهان ه، فإن شكَّ دَّ رَ الَقاِيض املعزول نفذ وصايته فَ 

إذا  )9(كـَذلَِك بـل حيلهـَام فِـيَام  )8( ولـيس بأمر )7(َهني ِيف الَِّذي نفذ األول وصيتهجيوهم أن الوَ :  َقاَل َشيُْخنَا
 .ه بَذلَِك لِ ِيف شامِ  اغِ بَ الصَّ  ابنُ  َح ه، وقد َرصَّ الثاين ِيف عدالتِ  وشكَّ  ،اِين الثَّ  ِعنَْد  هوصيتَ  أثبَت  َام وإنَّ  ،ةوصي )10(لألول صورَ 

ْوَضةِ َيِة َحاِش َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ُثـمَّ  وإقـرارٌ  بيعٌ  ةَ مَ ْس القِ  أنَّ ِيف  َالِف اخلِ  بعد حكايةِ :  هِ قولِ َعَىل  الرَّ
احلـالني، َقـاَل ِيف  نالإجباًرا، فإن جـرت بـالرتايض فِيبـع قطًعـا، وقيـل القـو إذا جرت القسمةُ  نالقبل القو
 . )11( الطريق األولاألََصح و: الَبَغِويّ 

                                                
 ."أحلق") ب(ِيف ) 1(
 ).7/469(الطَّالِبني،  َرْوَضةَ : اْنُظْر ) 2(
 . كَام هنا "ال ألبس"، وِيف نسخة أخرى "أللبسن":  )8/33(، الطَّالِبني ِيف َرْوَضةِ ) 3(
افِِعيّ "ة عبار)4(  .الطَّالِبني، والعبارة املقولة للنََّوِوّي، وليست للرافعي ليست موجودة ِيف َرْوَضةِ  "َقاَل الرَّ
 ).8/33(َرْوَضة الطَّالِبني، ) 5(
 ).8/118(، املصدر السابق) 6(
 ."نفذ الَوِصيَّة أوالً ") ب(ِيف ) 7(
 .،وهي مناسبة ملقتىض السياق)ب(من  "وليس": كلمة  ) 8(
 ."حملها فِيهَام ") ب(ِيف ) 9(
 .، مَكاَن النقط كلمة َغْري واضحة"األول.... مل") ب(ِيف ) 10(
 ).8/193(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 11(
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ُه  والَصِحيح:  َفَقاَل الثاين،  الطريَق  َح حَّ َهَذا، وإنَام َص  ْح حِّ َص مل يُ  الَبَغِويُّ ، فمٌ هْ وَ َهَذا :  َقاَل َشْيُخنَا ال َأنَّ
ُه َعَىل  باجلرب ب/30) 1(فرق بني أن تكون قسمتها بالرتايض أو َمها إذا اقتسَام جًربا فـإن َكـاَن :  القولني، وقيلَأنَّ

 .)2(اَواِحًد بالرتايض فُهَو بيع قوالً 

ْوَضةِ َحاِشيَِة  َعَىل  َكتَبَهُ  َما َذلَِك  ِمنْ وَ  عليهَام وجهـان،  اإلجابةِ  من اثنني فِفي وجوِب  األداءَ  فِيَام إذا طلَب  الرَّ
 . )4(َما إذا علمنا من حاهلم رغبة َأْو إباء اِخلَالف موضع وليس وب،ُج الوُ  هَام ّح وأَص  ،نقوال )3(اصالقَ  ابنُ  وَقاَل 

افِِعيُّ وهمٌ  َهَذا:  َقاَل َشيُْخنَا ، )5(مل يتأمله فوقع له َهـَذااخللل ُف نِّ َص ، واملُ َعن اإلَمامِ  ى َهَذا الكالمَ كَ َح  ، والرَّ
افِِعيّ  ح الرَّ مـن يرغـب ِيف  )8(املدعون أن مـن الشـهود وموضع الَوِجَهني َما إذا علمَ :  اإلَمام )7(، َقاَل )6(والَِّذي ِيف َرشْ

 .)9(هم فليس َذلَِك موضع اخلالفءباإا إذا علَام وال إباء، أمَّ  غبةً لَام من حاهلم راألداء، َأْو مل يع

ْوَضةِ  َحاِشَيةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبُه حاشية ُه  عليه ىعدَّ عى املُ فِيَام إذا ادَّ  الرَّ َعَىل  هيمينَ  حلفه، وطلَب َأنَّ
ُه  ، وُهوَ حِّ األَص َعَىل  َذلَِك وفرَعنا ُه  حلف املدعي بينةُ  )11(، وإن مل تقوَ هِ قولِ َعَىل  )10(حيلفهَأنَّ يطلـب ُثـمَّ  َما حلفهَأنَّ

 . )12(املَال

 .)13(يطلب حلف املدعى عليهُثمَّ  وصوابه، َهَذا وهمٌ :  َقاَل َشْيُخنَا
 

                                                
 ). ب(من  "أو"حرف العطف ) 1(
 ).8/212(التهذيب يف الفقه الشافعي، ) 2(
 .خطأ "القايص") ب(ِيف ) 3(
 ).8/244(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 4(
 .ألمر كَام َقاَل الُبْلِقينِّي، فقد رجعت إَِىل تلخيص ابن القاص فلم أجد َما نقله عنه النََّوِوّي ِيف روضتهوا) 5(
ب") ب(ِيف ) 6(  ."اُملَهذَّ
 .فوقها "َقاَل "كلمة ُثمَّ عدلت بكلمة ) أ(كتبت ِيف ) 7(
 ."ةِ صواب اَحلاِشيَ "، ُثمَّ كتب َعَىل يسار اَحلاِشَيِة "املشهود") ب(ِيف ) 8(
 .مل أقف عليه) 9(
 ."علقه") ب(ِيف ) 10(
 ."تقم") ب(ِيف ) 11(
 ).8/320(الطَّالِبني،  َرْوَضةُ ) 12(
 ."صح"ُثمَّ كتب بعدها ) ب(ِيف  أحلقت َعَىل يسار حاشية "َهَذا وهم وصوابه، ُثمَّ يطلب حلف املدعى عليه"عبارة ) 13(
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 ه ِيف ُأُصول اْلِفْقهالمِ ِيف كَ  فصٌل 

ُه  َالِف اخلِ  حمّل  نَّ إ:  فمن َذلَِك قوله إنـَام ُهـَو  )1(ء، والفعل قـائم بغـريهال يشتق اسم الفاعل ليشِيف َأنَّ
َاا الرشعيات اللغوية، فأمَّ  إَِىل املوضوعاِت  بةِ بالنس من يثبت له َذلَِك الوصف ولو وكيل َعَىل  حقيقةً  تطلُق  َفإِهنَّ

ًال قـد من بـاَع نخـ":  ، ومن األولِ )2("البيعان باخليار":  قوله، كَأْو وليه َأْو احلاكم َما مل يظهر أن املراد املبارش
ًكا له"، "ُأبَِّرْت   .  )3(إَِىل فاعليها املسندةِ  ْفَعالِ األَ  قاعدةِ ِيف  ا َذلَِك نَ يَّ وقد بَ :  َقاَل  ،"َعْبدِيف  ومن أعتَق ِرشْ

ُه اعتقد بعضهم أنإ:  )4(ُه ِيف مسألة رشط إطالق املشتق حقيقة دوام أصلهولُ َوِمْن َذلَِك ق حمل اِخلـَالف  )5(نَّ
َيُكون حقيقة بالنسـبة إَِىل األزمنـة  إذا َكاَن متعلق احلكم، فليس حمل اِخلَالف بل )6(وم به َمااِخلَالف ِيف املشتق املحك

 . )8()5:  التوبة( )7(}  | ،)2:النُّور( 0  /،   ,  +كلها اتفاًقا نحو 

َواُب :  َقاَل َشْيُخنَا ُه  ِعنْدي َوالصَّ تلبسه هبا تناولتـه  فِعنْد رَ كِ ذُ  اممَّ  صفةٍ َعَىل  ال فرق، وَذلَِك من أقدمَأنَّ
قـول، َعـَىل   ونحـوهاِين الزَّ  ، كإسالم املرشك اتفاًقا، وَكَتْوَبةِ رشعيٍّ  بَِدلِيلٍ  إال احلكمُ  ال ينقطعُ ُثمَّ  اآلية حقيقة،

َيُكـون ليه، وأهنا إقامة احلكم ع يف أدائها )10(ء قبل نزول اآلية تناولته اآلية ِعنْد نزوهلابَذلَِك اليشَّ  َس بَّ لَ تَ  )9(ومن

                                                
َك ابن اَحلاِجب) 1(   .قد نقل قبله اِخلَالف ِيف َذلِ

ْبكِّي،  اَحلاِجِب  رفعَ : اْنُظْر  َتَرص ابن اَحلاِجب، الْبِن السُّ  ).1/422(َعن ُخمْ
ِديث ) ب(ِيف ) 2( ِديث"َما مل"ِزَياَدة تكملة جزء من اْحلَ  .، وربَام تكون سبق قلم؛ حلفظه اْحلَ
 ).136ص(: اْنُظْر ) 3(
َك ابن سينا، وَأُبو هاشم اجلبَّائي) 4(  . خالف بَذلِ

ُصول، للبيضاوي،  منهاَج :  اْنُظرْ   ).32ص(الوصول إَِىل علم األُ
 ."أنه") ب(ِيف ) 5(
ا") ب(ِيف ) 6(  ."أمَّ
ْبكِيّ ) 7(  . حرف الفاء ِيف اآلية ساقط من النسختني، وكذا ساقط ِعنْد السُّ

 ).233/ 1(، للسبكي، اإلهباَج : اْنُظْر 
ْبكِيّ ) 8(  . قد َقاَل هنا بمثل قول السُّ

 ).233/ 1(، للبيضاوي، هباَج اإل: اْنُظْر 
 ."ممن") ب(ِيف ) 9(
 ).ب(كلمة َغْري واضحة، وقد أثبتها من ) أ(كتبت ِيف ) 10(
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 زال بَذلَِك السبب أظهر تناول اآلية له، وأيًضا فلو َكاَن حقيقـةً نإلاهللا َتَعاَىل قديم، وا ، فإن َكاَن كالمُ حقيقةً  التناوُل 
 ه حـاَل فاملراد األمر بقتلِـ أ/31املرشك وإن زال إرشاكه وُهَو ِخَالف اإلَمجاع، وحينئذ  أن يقتَل  ها لزمَ كلِّ  ِيف األزمنةِ 

ن ميضـ َمـا صـدر إ، وإنَام ُقْلنَا حيد الزاين والسارق، و)2(اجلاهَل  نِ هِ أَ وَ  )1(اِملَ العَ  مِ أكرِ :  وُهَو احلقيقة، كمن َقاَل  هِ كِ ِرشْ 
 .)3(منهَام؛ ألَنَّه مل يقم دليل يقتيض إسقاط َما تعلق هبَام 

أللفـاظ ابتـداًء  املُْستَْعَمَل  ألنَّ يتحقق؛  ني موقع اآلخر المن املرتادفَ  كلٍّ  ِيف وقوعِ  اِخلَالَف  نَّ إ:  َوِمْن َذلَِك 
  .األخبار )4(بباِب  عليه ِيف اآليتان بَام يريد ِمنَْها قطًعا، والناقل َعن غريه متعلٌق  رَ ْج اللغة املرتادفة ال َح 

ِديث األكثرَ  وقد َذَكَر هناك أنَّ  ني ، وَما يتعلق بلغتـ)5(بلفظ مرادف: نى للعارف، وقيل باملع جواز نقل اْحلَ
 .د به فليس املنع فِيه من أجل َما نحن فِيه، وإن َكاَن َغْري َذلَِك فال منع ِمنُْه أيًضاا يتَعبَّ ممَّ  إن َكانَ 

ُه إذا انرصَف  مـن أعـىل  )6(يَعني َكاَن مل يكن له إال مـوايل هُ نُ يِّ عَ إَِىل أحد مَعنييه بقرينة تُ  املشرتكُ  َوِمْن َذلَِك َأنَّ
ُه ال يدخل بِخَالف عموم غريه، َقاَل  فِيمن وقف َعَىل مواليه  .ومل أر من تعرض له:  ُثمَّ حدث اآلخر، فالظاهر َأنَّ

 دخلـوا أعـَامًال  )7(لـه أوالد ه ومل يكن له إال أوالد، وقلنا بدخوهلم، فلو حدَث ولو وقف َعَىل أوالدِ :  َقاَل 
ْفظ هلا بِخَالف املشرتك، َقاَل  )8(للحقيقة التي وضع َهلَذا أيًضا، وإذا دخلوا مل حيجبـوا أوالد  )9(َض رَّ عَ من تَ ومل أر :  اللَّ

ْفظ ِيف حقيقته )10(أوالد األوالد إعَامالً للمجاز بعينه ُثمَّ له وللحقيقة يقتيض  .إعَامل اللَّ

يْـِه َعلَ ل آدم بْـ، إذ قَ ال يتحقـُق  )11(االختيارية قبـل البعثـةِ ْفَعال ِيف األَ  املذكورَ  اِخلَالَف  نَّ إ:  َوِمْن َذلَِك قوله
َالم لـه، واسـتمرت  اهللاُ هُ عَ ، وبعد وجوده َكاَن مكلًفا بَام َرشَ الِف اخلِ  )12(وجودُ  قوم حتى يتحقَق  وجودُ  مل يتحقْق  السَّ

                                                
 ."الُعَلَامء") ب(ِيف ) 1(
 ."اجلهال") ب(ِيف ) 2(
 ."بينهَام ") ب(ِيف ) 3(
 ."بثبات") ب(ِيف ) 4(
 ."مرتادف") ب(ِيف ) 5(
 ."األموال") ب(ِيف ) 6(
 .مكررة "أوالد"كلمة ) ب(ِيف ) 7(
 ."وقع") ب(ِيف ) 8(
 ."ملن يعوض") ب(ِيف ) 9(
 ."بمقتىض") ب(ِيف ) 10(
 . نقل َهَذا اِخلَالف البيضاوي) 11(

ُصول، : اْنُظْر   ).25ص(منهاج الوصول إَِىل علم األُ
 ). ب(من  "وجود"كلمة ) 12(
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 «   º:  املسـتدل عليـه بقولـه قبل ورود الرشـعِ  الكالمَ  ألنَّ الفرتة؛  ةيصح محل الكالم َعَىل حال الرشائع، وال
¼ ½  ¾  ¿ )15:  اإلرساء.( 

، وَهَذا إنـَام )2(وال حرمته لٌّ فِيه حِ  )1(هم َعَىل َهَذا اِخلَالف َما مل يظهر للمجتهدى بعُض نَ ن بَ إ:  ْن َذلَِك قولهَومِ 
 .ِخَالف املعتزلة )3(بمقتىض األدلة الرشعية، ال عىل الُْفَقَهاءإنَام جييء َعَىل ِخَالف 

اْألَْحَكـام  )5(، بـلبـاألمرِ   خصَوِصـيَّة للمسـألةِ ال )4(األمـر يتعلـق باملعـدوم:  مقوهلَ  نَّ إ:  َوِمْن َذلَِك قوله
، والوقـف )7(ملَـا سـيوجد ، لَكِن الَوِصـيَّةَ )6(اخلمسة تتعلق باملعدوم وال يرتتب َعَىل اِخلَالف فِيها يشء من الِْفْقهياِت 

غـرب مـن اِخلـَالف ا سـيحدث ويمكـن أن ي، وممـََّعَىل املشهور بِخَالف الَوِصيَّة باحلمـلِ  )8(نالباط عليه استقالًال 
َعـَىل عتقـه،  الثالثةِ  ، وتعليق العتق َعَىل امللك، وتعليق الَعبْد للطلقةِ َعَىل النَِّكاِح  الطالِق  اِخلَالف ِيف تعليِق  )9(املسألة

 كـالم مـذكور ِيف ُعُلـوم ب/31، وفِيها )10(اإلَجازة للَمْعُدوم هَأْو قبل عتقه، ونحو َذلَِك من املسائل الِْفْقهية، ومثل
                                                

 ."املجتهد") ب(ِيف ) 1(
  ."حرمة") ب(ِيف ) 2(
 ."حمل") ب(ِيف ) 3(
 اهللاِ َتَعاَىل ِيف اْألََزِل، َوَقيََّدُه إَِمـاُم احلـرمني بتقـديِر اِإلَجيـاد، وقـد خالفـِت  أمرَ   قبل وجوده؛ ألنَّ  صِ ْخ بالشَّ  متعلٌق  األمرَ  َعني أنَّ ي) 4(

 . املعتزلُة وبعُض اَحلنَِفيَّة ِيف َهَذا
النـاظر وجنـة املنـاظر، الْبـِن قدامـة املقـديس،  ، وروضـةَ )1/454(ِيف ُأُصول اْلِفْقه، إلَمام احلرمني اجلـويني،  التلخيَص : اْنُظْر 

)2/644.( 
 ."هل") ب(ِيف ) 5(
 .، خطأ"الفقريات") أ(ِيف ) 6(
 ."سيؤجل") ب(ِيف ) 7(
  ."باطًال "، واألصل )أ(هكذا هي يف ) 8(

 ."ِيف مسألة") ب(ِيف ) 9(
، هوعقب عقب هله، َأْو لعقب ُد يُولَ  ولده وكل دِ لَ ووَ  نأجزت لفال: ن يقول ن، َأْو أفال دِ لَ أجزت لوَ : هي نوٌع مَن اإلَجاَزِة، كقولِِه ) 10(

الصالح، َأْو لطلبة  أي عطف املعدوم ِيف َذلَِك َعَىل املوجود، َكاَن َذلَِك أقرب إَِىل اجلواز من اإلجازة للمعدوم فحسب، كَام َقاَل ابنُ 
طلبـة العلـم، واختلـف فِيهـا قـول القـاىض أبـى الطيـب الطـربى مـن العلم ببلد كذا متى كانوا، َأْو لكل من دخل بلد كذا من 

افِِعّية، واستقر رأيه َعَىل بطال  .هنا، وأجازها غريه منهم، ومنع َذلَِك املَاوردىالشَّ
ت اإلجـازة نَّ ف َعَىل املعدوم من املَالكية واحلنِفية، وألقْ الوَ  بإجازةِ  ِعنْد القائلنيَ  ِف قْ هلا الِقَياس َعَىل الوَ  املجيزينَ  وحجةُ  ه إذا صـحَّ

اإلجازة إذن ِيف الروايـة  مع عدم اللقاء وبعد الديار وتفريق األقطار، فكَذلَِك مع عدم اللقاء وبعد الزَمان وتفريق األعصار، وألنَّ 
 .ال حمادثة

ِديث، الْبِن الصـالح، ، ومعرفة أنو)105ص(إَِىل معرفة ُأُصول الرواية وتقييد السَامع، للَقاِىض عياض،  اإلملَاعَ : اْنُظْر  اع علم اْحلَ
 .)271ص(
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ِديث، وِيف الوكالة َلُه بِبَيِْع َعبْدٍ :  اْحلَ َل هنا خاطـَب َوكِـيالً أهـالً  سيملُِكُه ونحو َذلَِك، َغْري أنَّ  َوكَّ ـَل،  ألناملَُوكِّ ُيَوكَّ
 .افِيه معدومً  وإن َكاَن املوكلُّ 

 ِخـَالف َمـْذَهبا، َياًسـقِ تثبـت  ةَ َغـاللُّ   مـن أنَّ ينالَعن أيب بكر البـاق اَحلاِجب َوِمْن َذلَِك َما نقله ابنُ 
ِ  بَذلَِك  َح ، وقد َرصَّ )2(اقَِياًس ال تثبت  ةَ غَ ه أن اللُّ َمْذَهب، ف)1(القايض  طـرِق  ترتيـِب ِيف  واإلرشـاد َقِريبالت هِ ِيف كَِتاب

 .)3(االجتهاد

ُه  َوِمْن َذلَِك  َالةِ ال مسألةِ ِيف  ِينّ الَّ اقِ البَ أيب بكر الَقاِيض  َعن قولِ  العبادةِ ِيف  َقاَل َأنَّ : املغصـوبة الدارِ ِيف  صَّ
 ِ ُه  َمْذَهبَّ  نَّ إ ـَالةال يصح الفرض، ولكـن تصـح الَقاِيض َأنَّ أثنـاء ِيف  الطلـب، كالصـبي يبلـغ )4(ويسـقط الصَّ

َالة  . )5(َوْقتوسط الِيف  ، َأْو بعد فراغهاالصَّ

ِ و ـَالة ِيف :  يقـوُل الَقـاِيض  مـن أنَّ  اَحلاِجِب  ابنُ  هُ رَ كَ َما ذَ  نَّ إ ال تصـح، وتسـقط  وبةِ ُصـغْ املَ  الـدارِ الصَّ
مـع الَقـاِيض  ، فـإنَّ االجتهـادِ  طـرِق  ترتيـِب ِيف  واإلرشـاد َقِريبالقايض، وُهَو الت ِيف كَِتاِب  املوجودِخَالف ب

، فكانـت )7(النَّْهـيارتكابـه  اْعتَِبـارب للمكلِف  )6(حاصلةٌ  املعصيةَ  ، ولكنَّ واإلجزاءِ  ةِ حَّ بالصِّ  القولِ ِيف  اجلمهورِ 
َالةُ ا  )10(، فكانت مـع َهـَذا واقعـة موقـع الفـرضالُوُجوب )9(فِيها نية )8(مور هبا، وغري متأتأمَ َغْري  معصيةً  لصَّ

ـ ، وَكاَن َذلَِك كصـالةِ )11(مور به ومسقطةأاملَ  ِ الصَّ َـا، َوْقـتال )13(وسـطِيف  َأْو بعـدها )12(أثنائهـاِيف  يبلـغُ  يِّ ب  َفإِهنَّ

                                                
 .أي الَقاِىض عياض) 1(
ْبكِّي ِيف رفعِ  وبمثل هذا الَقْولِ ) 2( َتَرصِ  اَحلاِجِب  َقاَل السُّ  ).425/ 1(ابن اَحلاِجب،  َعن ُخمْ
 ،)1/361(التَقِريب واإلرشاد، : اْنُظْر ) 3(
 .كتب بعدها حرف تاء، منفصًال َعنها) 4(
 ).2/355(التَقِريب واإلرشاد،  :اْنُظْر ) 5(
َك ِيف "صلة"، ُثمَّ وضعت عالمة حلق، وكتب َعَىل يسار اَحلاِشَيِة "َحاَلة"كتبت ) 6(  ). ب(، وهي كَذلِ
 ).2/355(واإلرشاد،  التَقِريَب : اْنُظْر ) 7(
 ."متاب") ب(ِيف ) 8(
 ."بنية") ب(ِيف ) 9(
 ). ب(من  "الفرض"كلمة ) 10(
 ."مسقط له") ب(وِيف ) أ( بعدها بياض ِيف ) 11(
 .كتب بعد حرف النون ِيف أثنائها حرًفا كأنه حرف راء، ُثمَّ رضب عليه) 12(
 .إَِىل أعىل "الَوْقت"و "ِيف "بني كلمة  "وسط"كتبت كلمة ) 13(
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أهنـا َعـَىل  إَمجـاع السـلفَذَكـَر الَقـاِيض  ، وقدالُوُجوب نيةُ ِمنُْه  ، وإن مل يصح)1(ينِعنْد األكثر ةٌ يَ زِ ُجمْ  َصِحيحةٌ 
َالة ِيف فبطل َما َقاَلوه من كل وجه، وصحت :  َصِحيحة جمزية، وَقاَل   .ةِ وبَ ُص غْ املَ  ارِ الدَّ الصَّ

ُه َقاَل  َكاَن َذلَِك بصيغة مطلقـة فـإن صـيغة به مشكل، يَعني إذا  مورٌ أمَ  املندوَب  ترجيح أنَّ :  َوِمْن َذلَِك َأنَّ
ـُه أاألوىل، فإن أريد أن املنـدوب َمـ بطريِق  األمرُ  يَُكونُ ، وحينئذ فَ الُوُجوبأفضل حقيقة ِيف  مور بـه َعـَىل مَعنـى َأنَّ

ظَـة أمـر حقيقة، فإن لَفْ  ِب ْد النَّ  يتناوُل  رِ مْ األَ  لفظَ  أنَّ  يَد رِ مدلول عليه بصيغة أفعل فقد خولف َذلَِك األصل، وإن أُ 
إال بقرينة، وال يأيت فِيها اِخلَالف ِيف صيغة أفعل لـرتدد صـيغة أفعـل  ال َيُكونُ  ِب ْد قطًعا، ومحلها َعَىل النَّ  للوجوِب 

 .ن، وغري َذلَِك ذبني األمر واإل

 ألنَّ ، ممنـوع؛ )2(ِيلّ ْقـعَ  ِمنَْها أمرٌ  واحلكم بَواِحدٍ  نَ الوالبط ةَ حَّ الصِّ  من أنَّ  اَحلاِجِب  َوِمْن َذلَِك أن َما َقالَه ابنُ 
ْ إنَّ  الصحةَ  ْ  ، واألدلةِ عِ َام استِفيدت من الرشَّ  .بَذلَِك  مَ كُ َحيْ  أنْ  لِ قْ هي التي اقتضت لذي العَ  ةِ يَّ عِ الرشَّ

َ فَ  من َعَىل  هُ اعرتاُض  َذلَِك  َوِمنْ   بـأنَّ  أ/32غايته،  )4(، ومَعناه كون اليشء يستتبع)3(الغاية باستتباعِ  ةَ حَّ الصِّ  رسَّ
ِعنْـد  وجـوده فِيـه َصـِحيحةٌ  يغلـُب  موضـعٍ  ِيف  املَاء )5(لعدم املتيممِ  فصالةُ  وأيًضا الصحة، ُهوَ  لَيَْس  استتباع نفَس  بأنَّ 

الفسـاد  )6(ينفـبَام يعتـرب ِيف  الصحة صفة الزمة ملَا يصدر من الَعبْدِ :  ، وال يسقط الَقَضاء، واألَْوَىل أن يَقاَل الُْفَقَهاء
 .َعنه

بخالفِـِه، فـإن  ظهر نـصٌّ َعَىل أمر ُثمَّ  عَ ُيْستَثْنَى ِمنُْه َما إذا َمجَ  َعن قِيَاسٍ  جيمعَ  أنْ  م جيوزُ قوهلَ  َوِمْن َذلَِك أنَّ 
ُه ال َيُكون املستند حينئذ لإلَمجاع   .انص  إال َظاِهر كالم املحققني َأنَّ

 )7(قرينـة، نقـل األسـتاذُ  الُوُجـوبقـدم النَّْهـي، وِيف ت ِيف مسـائلِ  ابن اَحلاِجـِب  قوَل  نَّ إ:  َوِمْن َذلَِك قوله
، بـل الُوُجـوبِيف محل النَّْهي َعَىل رفـع )11(قرينة  الُوُجوب )10(ال ينتهض تقدم )9(، يَعني)8(اإلَمجاع، وتوقف اإلَمام فِيه

                                                
 .خطأ "األكثرون") ب(ِيف ) 1(
َتَرصُ ) 2( ُصول واجلدل، الْبِن اَحلاجِ  ُخمْ  ).1/341(ب، منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي األُ
 . ُهَو البيضاوي) 3(

ُصول،  منهاَج : اْنُظْر   ).19ص(الوصول إَِىل علم األُ
 .خطأ، وأثبت خطأه َما بعده "يستقبع") أ(وهي ِيف ) ب(من  "يستتبع"كلمة ) 4(
 .خطأ "بعد") أ(وهي ِيف ) ب(من  "لعدم"كلمة ) 5(
 .خطأ "نفس") ب(ِيف ) 6(
 .هـ418ويف سنة ت. أي أبو إسحاق اإلسفرائيني) 7(
َتَرصَ : اْنُظْر ) 8( ُصول واجلدل،  ُخمْ  ).1/685(منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي األُ
 ."بمَعنى") ب(ِيف ) 9(
 ."لعدم") ب(ِيف ) 10(
 .قبلها "و"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 11(
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َهانِيف  التَّْحِريم ثابت اتفاًقا، كذا حكاه اإلَمامُ  ُه اهللاُ أبو إِْسَحاق وقد َذَكَر األستاذُ ":  ، َفَقاَل الُربْ النَّْهـي  صيغةَ  أنَّ  َرِمحَ
، الُوُجـوب )1(ال ينتهض قرينة ِيف محـل النَّْهـي َعـَىل رفـع السابِق  الُوُجوِب و حممولة َعَىل احلظرِ  الُوُجوببعد تقدم 

ن ، وَما أرى املخـالِفني احلـاملني للصـيغة َعـَىل اإلباحـة يسـلموًام لَّ َس وادعى الوفاق ِيف َذلَِك، ولست أرى َذلَِك مُ 
 . )2("بَذلَِك 

حِ  اِينّ هَ فَ ْص األَ  ا َعَىل قولِ نَ َشيُْخ  ثم َقاَل   )3(ال مع كون النَّْهـي للحظـر َعَىل النَّْهيِّ  الُوُجوُب  وتقدمُ ":  هِ ِيف َرشْ
ر، قرينـة تِفيـد احلظـ الُوُجـوباإلَمجاع َعَىل أن تقدم  قرينة تِفيد احلظر نقل األستاذُ  َعَىل النَّْهيِّ  )4(الُوُجوببل تقدم 

لَيَْس قرينـة  َعَىل النَّْهِي  الُوُجوب، َما نصه تقدم ")6(الُوُجوبالنَّْهي احلظر، إذا تقدم  )5(وتوقف إَمام احلرمني ِيف إفادة
ُه هنى األستاذُ  )8(احلظر، والَِّذي دلَّ  )7(قرينة تصل َهـانقرينة يِفيد اإلباحة، وهكذا نقل إَمـام احلـرمني ِيف  )9(َأنَّ ، )10(الُربْ
حه الرشاح َعَىل َغْري وجهضع ممَّ وَهَذا املو  . ا َرشْ

ينِ  رَ ْخ فَ  اإلَمامَ  نَّ إِ :  )11(َوَقاَل ِيف املسول أن :  ، ثـانيهَام اإلباحـةِ بِ  ى قولني َعَىل القـائلنيَ كَ ِيف املُحُصول َح  الدِّ
َهـانوَهَذا غريب ال يعرف وكـالم :  ، َقاَل )12(النَّْهي بعد األمر لإلباحة ومل يقـل أحـد أن  ال يثبـت بـه خـالف، الُربْ

 .النَّْهي لإلباحة

 كتبت وقد يتحقق، بل ،)13("يتحقق ال عموم له املفهومَ  أنَّ  ِيف  اِخلَالف" : اَحلاِجِب  ابنِ  قولِ  َعَىل  هُ قولُ  َذلَِك  َوِمنْ 

 .النفائس من )16()15(فِيه َما فلينظر ،)14(املفهوم عموم ِيف  اِخلَالف بتحقيق ُلومعامل القول تنقيح :سميته تصنيًفا َذلَِك  َعَىل 

                                                
 ."دفع") ب(ِيف ) 1(
َهاُن، ) 2(  .، طبعة دار األنصار)1/265(الُربْ
 ."للحرص") ب(ِيف ) 3(
 . كلمة َغْري واضحة، وتشبه ِيف شكلها كلمة الُوُجوب) أ(وكتبت ِيف ) ب(الُوُجوب من "كلمة ) 4(
 ."إَمامة") ب(ِيف ) 5(
ُصول واجلدل،  بيانُ ) 6(  ).1/440(املُْخَتَرص ِيف علمي األُ
 ."تِفيد") ب(ِيف ) 7(
 ."ذكره") ب(ِيف ) 8(
 ."ليس") ب(ِيف ) 9(
َهاُن يف أصول الفقه) 10(  .، طبعة دار األنصار)1/265(، الُربْ
 .هو كتابه املسول يف علم األصول، الذي ذكره ابنه ملا استعرض مصنفاته، ومل أقف عليه) 11(
ُصول املُحُصوُل ) 12(  ).2/162(، ِيف علم األُ
َتَرصُ ) 13( ُصول واجلدل،  ُخمْ  ).1/758(منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي األُ
 ).2/162(املحصول، : انظر . هو القول األول وليس الثاين) 14(
 ."َما"فوق كلمة  "فِيه"كتبت كلمة ) 15(
 ."إنه"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 16(
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، )1(خالًفـا للحنابلـة اءَ َس النِّ  ال يتناوُل  املِ السَّ  املذكرِ  مجعَ  نَّ إ:  اَحلاِجِب  ابنِ  َوِمْن َذلَِك َما َقاَله َعَىل قولِ 
افِِعّي َرِيضَ اهللاُ َعنُْه املنصوص عليه ِيف الرسالة احلنابلةُ  مل ينفردْ  )2(أنه ِيف َتْرَمجَـِة  بَذلَِك، بل ُهَو َمْذَهب اإلَمام الشَّ

  7       6:  َتَعاَىل ُه ولُ عام الظاهر، وُهَو جيمع العام واخلاص فذكر مجلة من َذلَِك، ق َما نزل من القرءانِ 

:  النســاء(  y    x  w  v  u     t    s:  ، وقولــه)183:  الَبَقــَرة( 8 ب/32
افِِعيُّ )103 ـَالة َعـَىل البـالغني :  مجـةَرِيضَ اهللاُ َعنُْه ِيف آخـر الرت ، َقاَل الشَّ وهكـذا التنزيـل ِيف الصـوم، والصَّ

 . ، انتهى)3(ض ِيف أيام حيضهنيَّ عقله، ودون اُحل  عىلالعاقلني، دون من مل يبلغ، ومن بلغ ممن غلب 

لِيل، ولـوال دخـول النسـاء ِيف خطـابُصـصِّ املذكورين ُخ  ِيف أنَّ  وَهَذا رصيٌح        t    s:  وا بالـدَّ

x  w  v  u       y4(، ونحو َذلَِك مل يصح حينئذ َدْعَوى التخصيص، وقد نقل ابُن َبْرَهـان( 
افِِعّي أنَّ ِخَطاب املذكِر ال يتناول املؤنث، فإن َص  َعنِ  )5(وغُريه )4(َبْرَهان َهَذا َكاَن له َقْوَالن، واِخلَالف ِعنْد  حَّ الشَّ

افِِعّية وجهان، وإن مل يصح َأْو صح، ومحل َعَىل ِخَطاِب  الَِّذي ال تغليب فِيه نحـو الرجـال فـال  رِ كَّ َذ ملُ ا ِعنْد الشَّ
 .َذلَِك  )6(ِخَطاب َعنه، وعىل اجلملة فاألظهر الدخول ِخَالف ملن صحح خالف

 .)7("أبنية اجلمع الثنني تصح، وثالثها جماز":  ِيف َقْولِهِ  اَحلاِجِب  َوِمْن َذلَِك اعرتاضه َعَىل ابنِ 

ع ال يصح الثنني ال حقيقة وال جماًزا، وَهَذا ال يصح فإن املجاز مل أن أبنية اجلم أنه يقتيض أن لنا قوًال 
 .يمنع منه أحد

                                                
َتَرصُ ) 1( ُصول واجلدل،  ُخمْ  ).2/770(منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي األُ
 ."إن") ب(ِيف ) 2(
َساَلةُ ) 3(  ).1/58(، الرِّ
َ َسنَة  -اأباه َكاَن َمحامي   ألنَّ  -ان بن احلَامميُهَو َأُبو الفتح، َأْمحَد بن َعِيلّ بن َبْرهَ ) 4( افِِعّي، ُتُويفِّ  .هـ518الَبْغَدادي الشَّ

َأْعـَالِم النُّـَبَالِء،  ، وِسـَريَ )12/240(والنَِّهاَيـة، الْبـِن َكثِـري،  ، والبدايـةَ ) 9/231(ِيف الَتاِريخ، الْبِن األثري،  الكامَل : اْنُظْر 
)19/457.( 

د، الربَماويمثل الَغزَ ) 5( ين، ُحمَمَّ ، وَشْمس الدِّ  .اِيلّ
ْبكِّي،  رفعَ : اْنُظْر  َتَرص ابن اَحلاِجب، الْبِن السُّ ح التحرير ِيف ُأُصـول اْلِفْقـه، لعـالء  ، والتحبريَ )3/208(اَحلاِجب َعن ُخمْ َرشْ

ين املرداوي،   ).5/2477(الدِّ
َك مراعاة للتنسيقَعَىل َيَساِر الصَّ  "خالف"كتب حرف الفاء من كلمة ) 6(  .ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلِ
َتَرصُ ) 7( ُصول واجلدل،  ُخمْ  ).2/709(منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي األُ
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مـن  الـبعضِ  َل َد َبـ اَحلاِجب زاد من املخصصـاِت  ابنَ  نَّ إ:  ولِهِ ق) 1(ِيف  َعَىل األصفهاينِّ  هُ َوِمْن َذلَِك اعرتاُض 
 . )2(خمصًصا له قد أقيم مقامه، فال َيُكونُ  ُل َد ِيف حكم املطرح، والبَ  َل َد وفِيه نظر، فإن البَ :  ، َقاَل لِّ الكُ 

يُْخ  ِيف النظرِ :  َقاَل َشيُْخنَا ُه اهللاُ الَِّذي أبداه الشَّ : يَقال عليـه ،رِح طَّ املُ  حكمِ  منه ِيف  املبدَل  فإنَّ :  ر، قولهظَ نَ  َرِمحَ
 ه، وإن َكـاَن املـرادُ امَّ َسـمُ  العام َعَىل بعضِ  )3(ْرصُ التخصيص؛ ألَنَّه قَ  هبا فَهَذا عنيُ  مل يبق داللته معموًال  إن َكاَن املرادُ 

، فلـو )6(من بني متـيم )5(من أن يكونوا بني متيم الغالني، فالبدَّ  )4(مأكرِ :  َقاَل  منْ  أال ترى أنَّ  ،فممنوعٌ  بالكليةِ  اإللغاءَ 
 .نى مل يلزم أن يكونوا منهمَهبَذا املع رِح طَّ املُ  ِمنُْه ِيف حكمِ  املبدَل  فلو أنَّ 

امِ  ه من أهلِ َذلَِك َما أماله لبعض تالمذتِ َوِمْن  لعوده َعـَىل اجلميـع أربـع  )7(االستثناء املتعقب للحمل الشَّ
 :  رشائط
 . هاءرشطه مجع من األُُصوليني والفقبالواو  أن َيُكونَ :  أحدها
لـة رشعيـة، فـاألول َعَىل اجلميع ممكنًا بحيث ال خيرج بعضـها بقرينـة لفظيـة َأْو دال العودُ  أن َيُكونَ :  والثاين

 ِف ْذ الَقـ ِيف آيـةِ ) 4:  النُّور(   d :  )9(النساء إال اهلندات، والثاين )8(كأكرم الرجال، وارضب
لِيلِ  ْ  فإنه ال يسقط بالتوبة؛ لقيام الدَّ قوالً  ِيف املَْسَأَلةِ  مثل َذلَِك َعَىل أنَّ  ال تسقطُ  التوبةَ  َعَىل أنَّ  يّ عِ الرشَّ

افِِعيِّ  َعنُْه وفِيه وفاء بالقاعدة، وُهَو حمكيٌّ  للشافعي َرِيضَ اهللاُ  . )10(قاطع الطريق ، ِيف كَِتاِب ِيف الرَّ
طُ  ْ e        أ/   d33:  َتَعـاَىل ِيف َقْولِـِه متحـًدا فلـو اختلـف كـَام  العامـُل  أن َيُكـونَ :  الثالث الرشَّ

n  m  l      k  j  i  h  g  f ) فـــإن  ،)23: النســـاء
ـطَ و االسـتثناءَ  مـع أنَّ  باألخريةِ  )11(ختتصُّ   n  m  l:  لِهِ الوصف ِيف َقوْ  ْ  والصـفةَ  الرشَّ

ْوَجةأم  )12(أن رأًيا ِيف املَْذَهِب  ِيف املَْسَأَلةِ  يعود إَِىل اجلميع ِعنْدنا َعَىل أنَّ   . ال حترم إال بالدخول الزَّ

                                                
 ."األصفهاين"فوق آخر كلمة  "ِيف "كتب كلمة ) 1(
 ).1/112(بياُن املختِرص، ) 2(
 ."ألقىص") ب(ِيف ) 3(
 ).أ(حرف امليم ساقط من ) 4(
 .كملت هبا واو اجلَامعة واأللف بعد َذلَِك ُثمَّ أُ  "يكون"ت كانت قد كتب) 5(
 .كالم َغْري واضح، يقدر بثالث كلَامت) ب(اَحلاِشَيِة ِيف  كتب َعَىل يسارِ ) 6(
 ."احلمل") ب(ِيف ) 7(
 ."أصب") ب(ِيف ) 8(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك  "ين" "الثاين"كتب باقي كلمة ) 9(  .مراعاة للتنسيق َعَىل َيَساِر الصَّ
 . ُهَو ِيف باب قاطع الطريق، وليس ِيف كَِتاب قاطع الطريق) 10(

رَ : اْنُظْر  افِِعّي،  املَُحرَّ  ).439ص(ِيف فقه اإلَمام الشَّ
 ."خمتص") ب(ِيف ) 11(
 ). ب(من  "أن"كلمة ) 12(
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طُ  ْ بـني اجلملتـني كـالم طويـل، فلـو ختلـل بحيـث يـؤذن  أن ال يتخلل:  ِيف النَِّهاَية ذكره اإلَمامُ :  الرابع الرشَّ
 .)1(بالَفْصل اختص باألخرية قطًعا، وليس اِخلَالف خمتًصا باجلمل بل جيري ِيف املفردات

  c:  ِيف مثـل الَواِحـدِ  بخـربِ  القرءانِ  ختصيصِ  ِيف مسألةِ  اَحلاِجِب  به َعَىل ابنِ  دَّ َوِمْن َذلَِك َما رَ 

gf  e   d   )مَ بَِقْولِِه  َص صِّ ُخ ) 11:  النساء ْسـلُِم اْلَكـافَِر، َوَال ملُ َال َيـِرُث ا":  َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
مَ  ولِهِ ، وبق)2("اْلَكافُِر املُْْسلِمَ  َأنَّـُه أورد َعـَىل َذلِـَك إن  )3("ال نـورث األَْنبَِيـاءنحن َمَعاِرشَ ":  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 . )5)(4(صص اإلَمجاع، وإال فال دليل ُقْلنَا أمجعوا َعَىل التخصيص هباكانوا أمجعوا، فاملخ
َم العمـوم َعـَىل  النَّبِيِّ  ِيف حياةِ  َيُكونَ  أنْ  اإلَمجاع للزمَ  لو َكاَن املخصُص :  َقاَل َشيُْخنَا َصىلَّ اهللاُ َعَليْـِه َوَسـلَّ

 .تخصيص حصل بعد وفاته، وَهَذا باطلحاله من َغْري ختصيص إذ اإلَمجاع حينئذ مل يكن حجة، وَيُكون ال

موافًقـا لصـورة مـن  املفهومِ  دليلِ ِيف  إذا مل يكن املنطوق به باملفهومِ  العامُّ  صُّ إنَام ُخيَ :  َوِمْن َذلَِك قوله
مَعنى، فإنه خيصص العمـوم ِيف  به يوافق املنطوَق  العمومِ  من صورِ  ُصوَرةً  نى، فإن كانتاملعِيف  صور العموم

   q:  َتَعـاَىل   قولِـهِ  )7(عام ُخصَّ بعموم مفهـوم) 241:  الَبَقَرة(  Z  Y:  ، مثاله قوله)6(ِقَياسبال

�  ~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r، )فخـرج مـن عـام)236:  الَبَقَرة ، 

                                                
َهان ِيف ُأُصول اْلِفْقه َلكِنَُّه ِيف كَِتاِب اجلويني َلْيَس ِيف النَِّهاَية كَام َقاَل الُبْلِقينِّي، و كالم اإلَمامِ ) 1( ، فنقل الُبْلِقينِّي )1/142(، بمعناه الُربْ

افِِعّي،   ).2/154(، والسبكيُّ يف اإلهباِج، )2/455(وكذا نقلها الزركيشُّ يف البحِر املحيط، الُبْلِقينِّي كالم اجلويني بعبارة الرَّ
كَِتابه التلخيص ِيف ُأُصول اْلِفْقه، حتت عنوان الَقـْول ِيف أن االسـتثناء املتصـل بجمـل اجلويني ِيف هذه املَْسَأَلة ِيف  اإلَمامُ  َل صَّ وقد فَ 

 .)، وَما بعدها2/78(اِخلَالف فيه، فراجعه،  وذكرمعطوفة بعضه َعَىل بعض يرجع إَِىل مجيع َما تقدم، 
َم، َوإَِذا َأْسَلَم َقْبـَل َباُب َال ) 26(كَِتاب اْلَفَرائِِض، ) 85(، )3/1375: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 2( ُم اْلَكافَِر َوَال اْلَكافُِر املُْْسلِ َيِرُث املُْْسلِ

م َصِحيُح ، )6765(َأْن ُيْقَسَم املَِْرياُث َفَال ِمَرياَث َلُه،  ِمْن َطِريِق كالمها ، )1/1614(كَِتاب اْلَفَرائِِض، ) 23(، )658ص: ( ُمْسلِ
، َعْن َعْمِرو   .ْبِن ُعْثَامَن، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، بهَعِيلّ ْبِن ُحَسْنيٍ

، 4033: (، واْنُظـْر اْألَْرَقـام )3094(باب َفْرِض اُخلُمـِس، ) 1(كَِتاب َفْرِض اُخلُمِس، ) 57(، )2/644: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 3(
م َصِحيُح ، )7305، 6728، 5358 ، كَِتاب اجلِْ ) 32(، )728ص: ( ُمْسلِ َريِ ، )49/1757(َباُب ُحْكـِم اْلَفـْيِء، ) 15(َهاِد َوالسِّ
 .َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، به ،اِب طَّ اخلَ  ِمْن َطِريِق اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َمالِك ْبِن َأْوِس ْبِن اَحلَدَثاِن، عن ُعَمَر بنِ كالمها 

 ).ب(ساقطة من  "هبا"كلمة ) 4(
َتَرصُ ) 5( ُصول واجلدل، منتهى األمل والسؤل ِيف عِ  ُخمْ  ).2/838(ْلمي األُ
 ."بِقَياس") ب(ِيف ) 6(
 ."بمفهوم") ب(ِيف ) 7(
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 Y ،ُخول، وهلا نصف الفرض ِيف  للمنطـوق بعد الدخول موافقةٌ  املطلقةَ َلكِن  َمْن ُطلَِّقْت قبَل الدُّ
ـاألظهـرَعـَىل  نى، إذ الكرس احلاصل هلا مل جيرب بيشء، فوجب هلا املتعةُ املع املسـكوت َعنـه مسـاوًيا  ألنَّ  ا، إمَّ

 .فلينتبه لَذلَِك  ِقَياسالعام خيص بال ألنَّ ا مَّ إاحلكم، وِيف  للمنطوق به

ُه َذَكَر ِيف :  َوِمْن َذلَِك َما أماله علينا مـن كـالم  سـتنبطُ املفهوم لعمـوم أخـر، ويُ  َص ختصي األُُصولِ َأنَّ
افِِعيِّ  ُه  أخرى، وهي مسألةٌ  الشَّ ,  -            .  /     0:  املفهوم خمصًصا ملنطوقـه، مثالـه َيُكونَ جيوز أن َأنَّ

   54  3  2  1 )افِِعيُّ  ، فجعَل )6:  الطالق               -  ,  /  .:  ِيف  املنطـوق َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  الشَّ
 اهللاَنَّ إ:  ا رجعتهاهَ زوُج  التي ال يملُك  املرأةِ  َنَفَقةِ  )1(ترمجةِ َفَقاَل ِيف َذلَِك، َعَىل  املفهومِ  خمصوًصا بالبوائن بداللةِ 

ْكنَى َعام   َعزَّ َوَجلَّ  2  3  54   ب /   1  0  /  .       -  ,33:  النََّفَقـةِ ِيف  َقاَل ُثمَّ  املََا َأَمَر بِالسُّ
  َّنَْف َعَىل  َدل اِل ِمنُْهنَّ ِصنٌْف َدلَّ الْ َعَىل  الَِّذي َأَمَر بِالنََّفَقةِ ) 2(َأنَّ الصِّ  َعَىل َغـْريِ  َنَفَقةَ  َأْن الَ َعَىل  كَِتاُب َذَواِت اْألَْمحَ

؛  اِل ِمنُْهنَّ َُِطلََّقةٍ ) 4(إَذا )3(هُ ألَنَّ َذَواِت اْألَْمحَ ُه  ِفي َذلَِك َدلِيٌل فَ َنَفَقة  بِِصَفة )5(َأْوَجَب مل ِيف  َكـانَ  )6(ملَِنْ  َنَفَقةٌ  الَ َجتُِب َعَىل َأنَّ
 .ِصَفتَِها ِمْن املَُطلََّقاِت ِيف َغْري 

افِِعيُّ  َقـَة الَّتِـي َيْملِـُك َزْوُجَهـا اَأنَّ ِيف  ُخمَالًِفا ِمْن َأْهـِل اْلِعْلـمِ  َأْعَلمْ  )7(َفَلمْ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل الشَّ ملَُطلَّ
نَّ َطَالَقُه َوإِيَالَءُه َوظَِهاَرُه َولَِعاَنُه َيَقُع َعَلْيَهـا، َوَأنَّـُه إَأنَّ َعَلْيِه َنَفَقَتَها َوُسْكنَاَها، وَ ِيف  َمَعاِين اْألَْزَواِج،ِيف  ْجَعَتَهارَ 

َها ِمْن املُْطَ َعَىل  َيِرُثَها َوَتِرُثُه، َكاَنْت اْآلَيةُ  َقـٌة الَ َيْملِـُك َواِحدَطلََّقاِت ِمْن املُ لََّقاِت، َوَملْ َيُكْن َغْريِ الُِفَها إالَّ ُمَطلَّ ٌة ُختَ
ْوُج َرْجَعَتَها  . )8(الزَّ

ــافِِعيِّ  مــن كــالمِ  فظهـرَ   ألنَّ خــاص بــالبوائن؛     /  .        -  ,:  هُ أن قوَلــ َرِيضَ اهللاُ َعنْــهُ  الشَّ
: منطوقه، ولو َقـاَل  خصوصِ َعَىل  مفهومه خصوُص  ذوات األَمحال، فدلَّ َغْري  مفهومه إسقاط النفقة للبوائن

ِيف  العموِم َفَأْوِجْب هلا النفقـة رجعيـة كانـت َأْو بائنًـا، واجعـل املفهـومَ َعَىل   .            -  ,)9(    / اْمحِل

                                                
 ). ب(بياض ِيف  "ترمجة"بعد كلمة ) 1(
 ."النصف") ب(ِيف ) 2(
 ). ب(ساقطة من  "صنف دل الكَِتاب َعَىل أن النفقة َعَىل َغْري ذوات األَمحال منهن ألنه"عبارة ) 3(
 ."إذ") ب(ِيف ) 4(
 ."بمطلقة") ب(ِيف ) 5(
 ."فمن") ب(ِيف ) 6(
 ." ملفلامَّ " "األم"، وهي ِيف "أعلم"لتكون لكلمة  "فلامَّ "، وأبقيت ألف "فلم"ُثمَّ عدلت إَِىل  "فلامَّ ") أ(كتبت ِيف ) 7(
 ).6/603(األم، ) 8(
َك مراعاة للتنسيق "أوالت"كتب حرف التاء لكلمة ) 9(  .َعَىل يسار اَحلاِشَيِة، وَذلِ
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تكـون هلـا  )2(الرجعـةِ ِيف  يلزمـه أن النفقـةَ َلكِن  للرجعية مل يكن مبعًدا النفقةِ  إجياِب َعَىل  لقيام اإلَمجاع) 1(البائن
ـ، وليس األمر كَذلَِك بال خـالف؛ )3(بسبِب اَحلْمِل، َأْو تكون للَحْملِ  ن إ  ُيَقـاُل حكـِم الزوجـات، الِيف  األَهنَّ

 )4(الوصـف فأيدتـهَعـَىل  ا نقول تعليق احلكمألَنَّ املفهوم داللته التزامية، وهي ضعيفة، فكيف خيص منطوقه؟ 
 .َذلَِك، واهللا أعلم

ِمري إَِىل بعضِ  رجوعِ  َذَكَر األُُصوليون مسألةَ :  َذلَِك قولهَوِمْن  : أخـرى العموم، َوَبِقيَْت مسألةٌ  أفرادِ  الضَّ
ِمريِ  رجوعَ  ا َعَىل أنَّ نَ عْ رَّ وهي إذا فَ  ـِمريِ  ال خيصصه، فإذا جـاءَ  العامِّ  إَِىل بعضِ  الضَّ آخـر  ضـمريٌ  اخلـاصِّ  بعـد الضَّ

:  َتَعـاَىل  هِ ولِـبعـد ق)7(، )6:  الطـالق( !:  َتَعـاَىل  هِ قولِـ، نحـو )6(عمومـه فِيه العموم، َكـاَن َعـَىل  )5(يكن
 S )افِِعيُّ  َح ، وقد رصَّ )2:  الطالق #   :  لَـُه  َتَعـاَىل وْ قَ  ، فجعـَل الِق الطَّ  ِيف ُسوَرةِ  "مِّ األُ "بَذلَِك ِيف  الشَّ

%  $ )هقولَـ ، وجعـَل )8(اعام  ) 1:  الطالق  : V  U   T   S ـ ، إذ )9(ا بالرجعيـاتخمتص 
ِمري لبعض العامِّ  يوافـق  ، وَهَذا ضمريٌ )10(ا ِيف املطلقاِت عام    !:  هقولَ  ال خيصصه، وجعَل  ِعنْده عود الضَّ

ِيف     /  .            -  ,:  هُ قولَـ اخلصـوص، وجعـَل  ضـمريِ  توسـطَ  ه، ومل ينظـرْ ، فعمل بعمومِ َق ابِ السَّ  العمومَ 
 .قبل هذه )12(التي ِيف املَْسأَلَةِ  )11(ا لفظهنَ قْ ها، وقد ُس ها رجعتَ زوُج  ال يملُك التي  املطلقةِ 

َغـْري  َعَىل َواِحدٍ  ُهَو النكرة التي دلتاملَُقيَّد املطلق وِيف  األُُصولِيف  َعنه إن املبحوَث :  َوِمْن َذلَِك قوله
ف بـالالم املعرفـة للَامهيـة وفاًقـا للشـريازي من حيث هي هي، وُهَو املعر أ/34املَاهية َعَىل  الدال )13(معني ال

 .)14(اَحلاِجبشارح ابن 

                                                
َك مراعاة للتنسيق "ئن" "بائن"ت باقي كلمة كتب) 1(  .َعَىل يسار اَحلاِشَيِة، وَذلِ
 ). ب(خطأ، وقد أثبتها من  "الرجعمة") أ(كتبت ِيف ) 2(
 ). ب(ساقطة من  "أو تكون للحمل"عبارة ) 3(
 ."صواب فأيدته صح"، ُثمَّ كتب َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة "فأيده") ب(ِيف ) 4(
 ."ممكن") ب(ِيف ) 5(
ِمري "عموم"أوالً ) أ(كتبت ِيف ) 6(  .ُثمَّ أحلق هبا هاء الضَّ
 ."من"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 7(
 ).6/595(، مُّ األُ ) 8(
 ).6/304(، املصدر السابق) 9(
 ).6/595(، املصدر السابق) 10(
ِمريدون  "لفظ") ب(وإن كانت كتبت ِيف ) ب(خطأ، وقد أثبتها من  "لظفه") أ(كتبت ِيف ) 11(  .هاء الضَّ
 .كتب بعدها كلمة ُثمَّ رضب عليها، بحيث مل يظهر ِمنَْها يشء) 12(
 ."إال") ب(ِيف ) 13(
 .يف كلية الرشيعة اإلسالمية، باملدينة املنورة َماجستري ئلرسايف عدة  حمقٌق ) 14(
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عمل هبَام  )1(ينيفإن كانا نف":  هُ صُّ َما نَ  املَُقيَّدِ و ِق لَ طْ املُ ِيف  هذكرِ ِيف  اَحلاِجِب  ابنِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك اعرتاضه
 . )3(""َال ُتْعتِْق ُمَكاتًِبا َكافًِرا"، "ُمَكاتًِبا )2(َال ُتْعتِْق ": مثل

 ، وَمـاواملقيدِ  املطلِق َعَىل  ، فإن الكالمَ )4(حمل التقسيمِ  ِيف َغْريِ  تبًعا لآلمدي ُف نِّ َص ذكره املُ :  َقاَل َشْيُخنَا
 .الشمول عمومِ ِيف  ي تعم، وليس الكالمُ النف سياِق ِيف  ي، كالنكرةسياق النفِيف  نكرة ُذكِرَ 

 الداللـةِ ِيف  أقـوى َيُكونَ جيب أن  تبًعا لآلمدي من البيانِ  َحلاِجِب ا َما اختاره ابنُ  نَّ إ:  ولهَوِمْن َذلَِك ق
 .َذلَِك ِيف  اختاره، ووَمها ، وإنَام اآلمديّ الُعَلَامءِ ، قوٌل مل َيِرصْ إليه أحٌد ِمَن )5(نيَّ بَ من املُ 

ـ)6(كَِتـاببال كَِتـاِب مسائِل التخصيِص جـواَز ختصـيص الِيف  وقد ذكرا ة نَّ ، وكـَذلَِك ختصـيص السُّ
ِيف  يأيت فِيه َمـا التقييَد  ا أنَّ َوَذَكرَ ، )9(َواِحدال جواز ختصيص القرءان بخربِ  األربعةِ  َعن األئمةِ  )8(ايَ كَ ، وَح )7(ةنَّ بالسُّ 

 .َذلَِك ِيف  بَذلَِك أن الَِّذي ذكراه هنا خطأ، ال توقف )11(، فظهرَ )10(التخصيصِيف 
: َتَعـاَىل  بَِقْولِـِه  ه ملَا جاء ِيف البيان بالتدريجِيف متثيلِ  اَحلاِجِب  ابنِ  شارِح  ه َعَىل األصفهاينّ َذلَِك اعرتاُض  َوِمنْ 

}  |)12( )َالم وُل ُس الرَّ  ، فبنيَ )5:  التوبة  . )13(ُثمَّ الَعبْد ُثمَّ املرأة َعَىل التدريج يّ مِّ الذِّ  إخراَج  َعَليِْه السَّ
                                                

 .خطأ "نلفتني") ب(ِيف ) 1(
 ).أ(أحلقت َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة ِيف  "ثل ال تعتقيني عمل هبَام مواملَُقيَّد َما نصه فإن كانا نف"عبارة ) 2(
َتَرصُ ) 3( ُصول واجلدل،  ُخمْ  ).2/862(منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي األُ
ْحَكامُ ) 4(  ).3/7(ِيف ُأُصول األحكام، لآلمدي،  اْإلِ
أن َيُكون املخصص واملَُقيَّد ِيف داللته أقـوى مـن داللـة العـام َعـَىل ا َأْو مطلًقا فال بد وإن َكاَن البيان عام  ": قول اآلمدي ِيف َذلَِك ) 5(

 . "التَّْقيِيد ُصوَرة التخصيص، وداللة املطلق َعَىل ُصوَرةِ 
 ).3/29(ِيف ُأُصول األحكام،  اْإلْحَكامَ : اْنُظْر 

ُصول: واْنُظْر قول ابن اَحلاِجب ِيف   َتَرص منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي األُ  ).2/888(واجلدل،  ُخمْ
ْحَكامِ : اآلمدي ِيف  اْنُظْر قوَل ) 6( َتَرصِ : ابن اَحلاِجب ِيف  ، وقوَل )520/ 2(ِيف ُأُصول األحكام،  اْإلِ منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي  ُخمْ

ُصول واجلد،   ).2/827(ِعْلمي األُ
ْحَكامِ : اْنُظْر قول اآلمدي ِيف ) 7( َتَرصِ : ل ابن اَحلاِجب ِيف ، وقو)2/523(ِيف ُأُصول األحكام،  اْإلِ منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي  ُخمْ

ُصول واجلد،   ).2/830(ِعْلمي األُ
 .خطأ "حكينا") ب(ِيف ) 8(
ْحَكامِ : اْنُظْر قول اآلمدي ِيف ) 9( َتَرصِ :  ، وقول ابن اَحلاِجب ِيف )525/ 2(ِيف ُأُصول األحكام،  اْإلِ منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي  ُخمْ

ُصو  ).2/834(ل واجلد، ِعْلمي األُ
ْحَكامِ : اْنُظْر قول اآلمدي ِيف ) 10( َتَرصِ : ، وقول ابن اَحلاِجب ِيف )3/6(ِيف ُأُصول األحكام،  اْإلِ منتهى األمل والسـؤل ِيف ِعْلمـي  ُخمْ

ُصول واجلد،   ).2/860(األُ
 ."وظهر") ب(ِيف ) 11(
 .، بدون حرف الفاء"اقتلوا املرشكني": كتبت ِيف النسختني ) 12(
 .، طبعة دار السالم)615، 2/614(املخترص،  بيانُ ) 13(
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يّ :  َقاَل َشْيُخنَا مِّ    e  d  c:  َتَعاَىل  ِيف َقْولِهِ  ة، وَذلَِك نَّ السُّ ِيف  ال القرءانِ ِيف  بالبيانِ  َج رَ َخ  الذِّ

 i  h  g  f ) ـ كَِتاُب فِيه ال صَّ ا َخ وَهَذا ممَّ  ،)29: التوبة مَ ِيف َقْولِـِه  ،ةَ نَّ السُّ :  َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
ى َيُقوُلوا ال إَِلَه إِال "  .)1(ِديثاْحلَ  "..اهللاُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّ

امتناع العمل بـالعموم َعَىل  تفريًعا الباقالينأيب بكر الَقاِيض َمْن َنَقَل َعن َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َتَعقََّب بِهِ 
صِ  ُه  قبل البحث َعن املَُخصِّ ُه  نقل َعن ابنالَقاِيض  ، فإنَّ )2(البد من القطع بانتفائهَأنَّ ْيج َأنَّ ْفظ جيوز سَامع ُرسَ اللَّ

ْفظ  ْمع، وإن مل يسمع خمصصه ومل يتقدمااللَّ نظر فِـيَام خيصـه مـن ِمنُْه  لعام، وإن َكاَن َخمُْصوًصا ببعِض أدلِة السَّ
قـد وردت  َيُكـونَ ، وأن عليه إذا سمع َذلَِك التصفح والبحث َعن أدلة التخصـيص، وجيـوز أن ِقَياسجهة ال
 وَهَذا ُهَو الَِّذي خيتـاره،:  يض بعموم اللفظ، َقاَل ه قبعده فإن وجد َما جيوز من َذلَِك خصه، وإن فقَد  )3(معه أو

لَذلَِك حـد، َلْيَس :  جترده َأْو اقرتانه بَام خيصه؟ قيل )4(َعن البحِث ِيف  كم مدة االجتهاد:  فإن َقاَل قائٌل :  َقاَل ُثمَّ 
ُه  قطًعا حتى يعلمَ  أن يبحَث  العاملِ َعَىل  َام جيُب وإنَّ  َذلِـَك ِيف  ظنـه، ويبـذلَعـَىل  غلب َذلَِك جمرد َأْو مقرتن َأْو يَأنَّ

لَذلَِك  الطلِب  ب/34بتجرده إن علم َذلَِك َأْو ظنه، ومدة  َقَضاءوسعه وجهده، فإذا فعل َذلَِك وجب عليه ال
ِ  به خيتلُف  الظنِّ  )5(ُحُصولو هم بعُض  أَ طَّ وذكائهم واستدراكهم، وبَ  )6(وقرائحهم الُعَلَامء اعِ بَ طِ  اختالِف  ِب ْس َح ب

 . )8(ملخًصاالَقاِيض انتهى كالم . ، وإنَام الواجب َما قلناه)7(ب مدة معينة بعيد يتعذرهم فطلبعُض 

                                                
، ¨ © ª «  ¬ ®  ¯  °بـاب ) 17(اِإليـَامِن،  كَِتـاُب ) 2(، )1/10: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1(

م َصِحيُح ، )25( ى َيُقوُلوا ) 8(اِإليَامِن،  كَِتاُب ) 1(، )23ص: ( ُمْسلِ د َرُسـوُل اهللاِ، َال : َباُب اْألَْمِر بِِقَتاِل النَّاِس َحتَّ إَِلَه إِالَّ اهللاُ ُحمَمَّ
د، عن أبيه، َعِن اْبِن عُ كالمها ، )36/22(  .َمَر، َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، بهِمْن َطِريِق َواقِِد ْبِن ُحمَمَّ

َتَرصُ ) 2( ُصول واجلدل، الْبِن اَحلاِجب،  ُخمْ  ).2/905(منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي األُ
 ."و") ب(ِيف ) 3(
 ."َعن") ب(ِيف ) 4(
 ."خول") أ(وهي ِيف ) ب(من  "ُحُصول"كلمة ) 5(
 ."قدائحهم") ب(ِيف ) 6(
 ."متعذر") ب(ِيف ) 7(
 )3/302( التقريب واإلرشاد:  اْنُظرْ ) 8(

ْيج  ِص، فـإذا مل يوجـد َذلِـَك املخصـص ف: َوَقاَل ابُن ُرسَ حينئـذ جيـوز ال جيوز التمسك بالعام َمامل َيْسَتْقِص ِيف طلِب اُملَخصَّ
اِزّي ِيف كالمه َهَذا، وَهَذا خيالف َما نقله عنه الباقالين  .التمسك به ِيف إثبات احلكم، وقد رد عليه الرَّ

ُصول،  املُحُصوَل : اْنُظْر   ).32 -3/29(ِيف علم األُ
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َهانِ ِيف  اإلَمامُ  َوَذَكرَ  َما نقـل َعـن ِخَالف ، ب)2(ال يتعني القطع )1(أنهِمنُْه  الم القايض، وخرجكَ  وَ ْح نَ  الُربْ
 .،  انتهى)4(خمترصهِيف  اَحلاِجِب  ، وابنِ )3("املستصفى"ِيف  الَغَزاِيلِّ 

افِِعّي  "مِّ األُ "ِيف  أن )5(وأفادنا  اهللاِ رسـولِ  ةِ نَّ ُسـِيف  )6(ا ظاهًرافكل كالم َكاَن عام  :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ َقاَل الشَّ
َم فُهوَ  َم، ثابت َعن رسول اهللا َصىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ  َحِديثعمومه وظهوره حتى يعلم َعَىل  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُه  )7(يدل عىل  .)9(دون بعض اجلملةِ  بعُض  ةِ العامَّ  )8(باجلملةِ  رادُ إنَام يُ َأنَّ

 ومجلتـه حتـى جيـَد  هِ عموِمـَعَىل  به أن يقوَل  ِديَث اْحلَ  عَ مِ وكَذلَِك ينبغي ملن َس :  آخر موضعٍ َوَقاَل ِيف 
  .)10(هبا فِيه ُق رِّ فَ يُ  داللةً 

َم ُهـوَ  اهللاِ ولِ ُس رَ  َحِديِث َذا من هَ َغْري  وهكذا:  آخر موضعٍ َوَقاَل ِيف  الظـاهر َعـَىل  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َم َأْو إَمجاع علَامءِ  اهللاِ ولِ ُس رَ  ُسنَّةِ  )11(من العام حتى يأيت الداللة َعنه من ال  )12(املسلمني الَّـِذين َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُه عَ  له ُسنَّةٍ َعَىل ِخَالف  يمكن أن جيتمعوا  .)13(باطن دون ظاهر، وخاص دون عامَىل َأنَّ

 :  املَنُْظوَمةِ ِيف  وَهلَذا ُقْلُت 
ُه َيْعَمـُل بِـالظَّواِهرِ    ِيف الَعاِم َواملُْطَلـِق ِيف اْألََواِمـرِ    وَنصُّ

                                                
 ."إذا") ب(ِيف ) 1(
َهانُ ) 2(  ).1/148(ِيف ُأُصول اْلِفْقه،  الُربْ
 ).256ص: (اْنُظْر ) 3(
َتَرصُ  )4( ُصول واجلدل،  ُخمْ  ).2/905(منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي األُ
 .، فكتبه بني األلف والنون إَِىل أعىل"فأفادنا"كأنه نيس حرف الدال ِيف كلمة ) 5(
 .َكاَن مكتوب مَكاَن حرف الراء حرف ميم، فكتب فوقها حرف امليم) 6(
 ."عليه") ب(ِيف ) 7(
 ."اجلملة") ب(ِيف ) 8(
 ).6/417(، مُّ األُ ) 9(
َساَلةُ ) 10(  ).295ص (، الرِّ
 ."ِيف ") ب(ِيف ) 11(
 ."الذي") ب(ِيف ) 12(
َساَلةُ ) 13(  ).322ص(، الرِّ
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َض ََوِمْن َذلَِك َما  افِِعيِّ  َعنِ  َل قَ نَ  منْ َعَىل  به اْعَرتَ ِ  ْنيِ لَ وْ َقـ بالقرءانِ  ةنَّ السُّ  ِخ ْس َرِيضَ اهللاُ َعنُْه ِيف نَ  الشَّ  هنَّـأَ ب
افِِعيِّ  اإلَمامِ  بوفاِق  بالقرءانِ  ةنَّ السُّ  ُخ ْس نَ  كَذلَِك، بل جيوزُ َلْيَس  اك نَـهُ  َيُكـونَ  نْ أَ  اعتـربَ َلكِن  ،َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  الشَّ

َم تُ  للنبيِّ  ةٌ َسنَّ  ُ بَ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ـ نسُخ تقيل هل  نْ إِ فَ :  ه َقاَل نَّ إِ ، فَ وخةٌ ُس نْ مَ  وىلاألُ  هُ سنتَ  نَّ أَ  نيِّ ؟ بـالقرءانِ  ةنَّ السُّ
َم فِيه َسنَةٌ  للنبيِّ  ْت انَ كَ  بالقرءانِ  ةُ نَّ السُّ  ْت َخ ِس لو نُ :  قيل ِ بسنَّ  وخةٌ ُس نْ وىل مَ ه األُ تَ نَّ ُس  نَّ أَ  تبنيُ  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ه ت

مَ  اهللاِ رسوُل  نَّ قد َس :  َقاَل أن يُ  ولو جازَ :  األخرية، َقاَل   رُ ثَ ؤْ ، وال ُيـءانُ رْ ه الُقـتَ سـنَّ  َسَخ ُثمَّ نَ  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َم  اهللاِ رسولِ  َعنْ   منسوًخا بقولِ  جمُ الرَّ  َيُكونَ  نْ ل أَ مَ تَ قد ُحي :  َقاَل أن يُ  )1(ازَ َجل  خةُ اِس النَّ  ةُ نَّ السُّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
ور(     1  0    /       .  -  ,  +32 :  َتَعـاَىل  اهللاِ ـاُخل َعـَىل  ، وِيف املسـِح )2:  النـُّ  ني نسـخت آيـةُ فَّ
 .انتهى) 2(َح ْس املَ  ضوءِ الوُ 

ـُه َقـاَل  صِّ من نَ  )3(رَ هَ قتىض َما ظَ ه الِقيَاس بمُ َوِمْن َذلَِك تعريفُ  افِِعّي، وَذلَِك َأنَّ ـافِِعّي َرِيضَ  المُ َكـ:  الشَّ الشَّ
َعـَىل مقتىضـ كـالم  الِقيَـاسِ  أ/35 ِيف تعريِف  هُ ولُ ، والَِّذي أق)4(ُهَو االجتهادُ  الِقيَاَس  نَّ بأَ  يٌح َرصِ  الةِ َس نُْه ِيف الرِّ اهللاُ عَ 

افِِعيّ  ُه االجتهادُ :  الشَّ  س الِقيَـاس مـن كـالمِ ْفـنَ  ، فَام تعريـُف سِ ائِ القَ  َهَذا حاُل  يَل قِ  ، فإنْ يتعنيْ  ملْ  مٍ كْ ُح  ِيف طلِب  َأنَّ
افِِعّي َهَذا؟ قُ  َ عَ ه بَام تَ مُ كْ ُح  يتعنيْ  َما ملْ  ُهَو إحلاُق :  لناالشَّ  .لَذلَِك  قتيضَام ِيف املُ هِ ه، الشرتاكِ مُ كْ ُح  )5(نيَّ

ُه  املناسِب  تفسريِ ِيف  قولهَوِمْن َذلَِك  ـ واعـدِ مـن القَ  )6(رَ هَ الَِّذي ظَ  مِ كْ للُح  نى املوافُق املعَأنَّ َمـا  عيةِ الرشَّ
 .عليه مِ كْ ب اُحل رتُّ يقتيض تَ 

 ع تركيِب مَ  قَِياسٍ وال  وال إَمجاعٍ  بنصٍّ َلْيَس  َما االستداللِ  تعريِف ِيف  َقاَل يُ  نْ ينبغي أَ :  هُ لُ وْ َوِمْن َذلَِك قَ 
ِ باالْس  )7(القوُل  املدعي، وبَذلَِك خيرُج  ورُ هُ ظُ  نِّ الظَّ َعَىل  ُب لُ غْ قضايا فِيه تَ   دُّ رُ فإنه يَ  )9(ةِ لَ َس رْ املُ  ِح الِ َص واملَ  )8(اِب َح ْص ت

ِ َلْيَس  ه بَام فَ رَّ من عَ َعَىل  دُّ رُ يَ  ِ  صٍّ نَ ب :  َوَقاَل ة، لَ َس رْ املُ  عليه املصالُح  دُّ رَ ويُ  ،، وليس باستداللٍ )10(قَِياسوال  َمجاعٍ وال إ
                                                

 ."إجياد") ب(ِيف ) 1(
َساَلة، ) 2(  ).112ص(الرِّ
 ."جيهر") ب(ِيف ) 3(
َساَلةَ : اْنُظْر ) 4(  ).34(علم، ال ، وَمجاعِ )8/627(، مِّ األُ : ، وكذا َقاَل يف )477ص(، الرِّ
 ."يتعني") ب(ِيف ) 5(
 ."جيهر") ب(ِيف ) 6(
 ."املقول") ب(ِيف ) 7(
 بدليلِ  التمسك عن عبارة) : 160ص(وردت تعريفات متعددة لالستصحاب، أذكر منها تعريف اإلمام الغزايل يف املستصفى، ) 8(

 بذل عند املغري انتفاء ظن مع أو املغري انتفاءب العلم مع دليلٍ  إىل بل بالدليل العلم عدم إىل اراجعً  وليس ،رشعي أو عقيل بدليلِ 
 .والطلب البحث يف اجلهد

عِ  َمْقُصودِ  َعَىل  املَُْحاَفَظةُ ) : 174(كام عرفها الغزايل يف املستصفى،  ِهيَ  )9( ْ ْمَسةِ  َعَىل  املَُْحاَفَظةِ  ِمنَ  الرشَّ ةِ  اْخلَ وِريَّ ُ  ِهـيَ  الَّتِـي يأَ  الرضَّ
ينِ  ِحْفظُ   هـذه يفـوُت  مـا وكـلُّ  ،مصـلحةٌ  فهو اخلمسةِ  األصولِ  هذه حفظَ  يتضمنُ  ما فكلُّ ، َواملَْالِ  َوالنََّسِب  َواْلَعْقلِ  َوالنَّْفسِ  الدِّ

 .مصلحة ودفعها ،مفسدةٌ  فهو األصوَل 
 . "قول صحايب، وأنه َلْيَس بنص وال إَمجاع وال قَِياس"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 10(
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ـيَ  ملْ  ، قـوٌل )2(انَـلَ بْ قَ  نْ مَ  عُ َرشْ  االستداللِ  واعِ نْ أَ  من مجلةِ  من أنَّ  اَحلاِجب اختاره ابنُ  )1(َما إنَّ  ِ  ِرصْ  نَ ِمـ ٌد َحـأَ  يـهِ لَ إ
لِيل ُس فْ ًعا لنا فَهَذا نَ ا َرشْ نَ لَ بْ قَ  نْ مَ  عُ األُُصوليني، وإذا َكاَن َرشْ    .ه استدالٌل ألَنَّ ؛ الدَّ

ِ االْس  )3(االستداللِ َذَكَر ِيف  واآلمديُّ   عِ وْ النـَِّيف  هرَ َكـا، وإنـَام ذَ نَـلَ بْ قَ  نْ َمـ عِ لَرشْ  ، ومل يتعرْض )4(اَب َح ْص ت
 .ابوَ ، وَهَذا ُهَو الصَّ )5(فِيها ُف لَ تَ ْخ املُ  َل ئِ َال يه الدَّ فِ َذَكَر  الَِّذي

ِ :  هُ ولُ َوِمْن َذلَِك ق َذلِـَك احلكـم، ِيف  ، يَعني)6("ه اتفاًقاَعنه بعد تقليدِ  ال يرجعُ ":  اَحلاِجِب  ابنِ  قوَل  نَّ إ
م، لَ عْ  أَ اِين أن الثَّ  هِ ظنِّ َعَىل  ، وغلَب مِ لَ عْ األَ  طلِب ِيف  ه االجتهاديلزمُ ُقْلنَا  )8(إذا )7(، فإناممنوعٌ  وَما ذكره من االتفاِق 

ْ بل َخ  هُ مْ زِ لْ نُ  ملْ  ، وإنْ ُب بل َجيِ  م، فإنه جيوزُ لَ عْ أَ  ا، ًمـا، وَهـَذا أياًمـأيا القبلةِ ِيف  َهَذا َد لَّ أيًضا، كَام لو قَ  اه فِيجوزُ نَ ريَّ
 .)9(ملَ عْ ، واهللا أَ اَق فَ فال اتِّ  وحينئذٍ 

 

                                                
 ."إنَام ") ب(ِيف ) 1(
ُصول واجلدل، ُخمْتَ : اْنُظْر ) 2(  ).2/1170(َرص منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي األُ
لِيل؛ ألنه استدالل، "عبارة ) 3( ُصوليني، وإذا َكاَن رشع من قبلنا رشًعا لنا فَهَذا نفس الدَّ رشع من قبلنا، قول مل يرص إليه أحد من األُ

 ). ب(ساقطة من  "استدالل، واآلمدي َذَكَر ِيف االستدالل
 ).4/132( ُأُصول األحكام، لآلمدي، ِيف  ْحَكامُ اْإل ) 4(
 ).4/143(، املصدر السابق) 5(
َتَرصُ ) 6( ُصول واجلدل،  ُخمْ  ).2/1264(منتهى األمل والسؤل ِيف ِعْلمي األُ
 ."وإنا") ب(ِيف ) 7(
 .املكتوبة أوًال خطأ "فإذا"وسط كلمة  "إذا"ومهزة  "فإنا" "نا"ُثمَّ كتبت  "فإذا") أ(كتبت ِيف ) 8(
 ). ب(من  "واهللا أعلم"ارة عب) 9(



 198

 )2)(1(وِ َفْصٌل ِيف َكَالِمِه ِيف النَّْح 

ُه اْخَتاَر  من َذلَِك  ال يـدخل بـني املبتـدأ الَفْصـل  ريَ مِ َضـ أنَّ  )3(َتَعـاَىل  إليه سيبويه َرِمحَـُه اهللاُ ذهَب  َماَأنَّ
 . انَ كَ  اِب وبَ  )4(سبَح  اِب بَ ِيف  َام يدخلباب إن، وإنَّ ِيف  وخربه، وال

َ أَ  مْ لَ سيبويه فِيها، واعْ  ِيف كَِتاِب  ِزَياَدةٌ  وقد وقعْت :  َقاَل  ِ ِيف  ا تكونُ هنَّ ن كِ لَ وَ  ا، وِيف االبتداءِ اِهت وَ َخ وأَ  نَّ إ
 . ، انتهى)5(َل ْص الفَ  رَ كُ ْذ يَ  قبل أنْ َمْرُفوع ه ألَنَّ وع؛ فُ رْ َما بعدها مَ 

اِج  َّ  )8(ُبـو عـيلَذلِـَك أَ َعَىل  ، ووافَقهُ )7(اِب البَ  لِ ْص أَ  ِخَالُف ، وُهَو كَِتاِب الِيف  ِزَياَدةٌ  َهَذا:  )6(َقاَل اْبُن الرسَّ
 . )10(ِسيبويه َعَىل كَِتاب التََّعالِيِق ِيف  )9(الَفاِرِيسّ 

ُه اْخَتاَر  ُه  )12(نْ مِ  َضاِرعِ املُ َمالِك ِيف  )11(َما َقاَله ابنُ ِوِمنَْها َأنَّ َعـَىل  دَّ رَ ، وَ )13(يـدِ رِ ْج مـع التَّ  احلـاُل  يـرتجُح َأنَّ
ْيِخ  َيُكون ال  بالوضعِ  كَ َرت ْش املُ  َذلَِك تناقًضا، فإنَّ ِيف  إنَّ :  َقاَل  َذلَِك، حيُث ِيف  َض عائِِه التَّنَاقُ ادِّ ِيف  )14(َأِيب َحيَّان  الشَّ

                                                
 .بعدها بياض، بقدر بثالث كلَامت، ُثمَّ ابتدأ الفصل) ب(ِيف ) 1(
ّي يف اإلعراِب، ) 2( َخمَْرشِ  ).أ47ق(َوَلُه أسئلٌة وأجوبٌة يف النَّْحِو خمطوط، قال سائُله أنه َسَلك فيها مسَلَك الزَّ
 ). ب(من  "َتَعاَىل  "كلمة ) 3(
 ."حسبت") ب(ِيف ) 4(
 ).2/392(الكَِتاب، ) 5(
َ َسنَة ) 6( ، أحد الُعَلَامء املذكورين باألدب وعلم الَعَربية، ُتُويفِّ ، الَبْغَداديُّ يِّ ِ د بُن الرسَّ  .هـ316ُهَو َأُبو َبْكٍر، ُحمَمَّ

ته ِيف  ـد)319/ 5(َبْغَداد، للخطيب الَبْغـَدادي،  َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَ ِيف  ، والبلغـةِ )343ص(لقفطـي، ن مـن الشـعراء، لي، واملَُحمَّ
َغة، للِفريوزأبادي،  ة النَّْحِو واللُّ  ).64ص(َتَراِجم َأئِمَّ

ُصول"تعليق ابن الرساج ال يوجد ِيف كَِتابه ) 7( ِيف األبواب التي عقدها ملسائل الفصل، ونقله َأُبو َعِيلّ الفاريس عنـه، ِيف تعليقـه  "األُ
 ).2/101(َعَىل كَِتاب سيبويه، 

 .خطأ "أعىل") أ( ِيف ) 8(
َ َس ) 9( د بن سليَامن، الَفَسِوّي، إَمام النَّْحِو، املولود ببلدة َفَسا، ُتُويفِّ  .هـ377نَة ُهَو اَحلَسن بن َأْمحَد بن َعْبد الغفار بن ُحمَمَّ

ته ِيف  ، )8/467(مللـوك واألمـم، الْبـِن اَجلـْوِزّي، ِيف َتاِريخ ا ، واملنتظمِ )7/275(َبْغَداد، للخطيب الَبْغَدادي،  َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَ
َهبِّي،  وِسَريِ   ).16/379(َأْعَالِم النَُّبَالِء، للذَّ

 ).2/101(َعَىل كَِتاب سيبويه،  التعليقةَ : اْنُظْر ) 10(
 ). ب(ساقطة من  "ابن"كلمة ) 11(
 ."ِيف ") ب(ِيف ) 12(
 ).3ص(، التسهيُل ) 13(
د بن ي) 14( ين، ُحمَمَّ َ َسنَة ُهَو أثري الدِّ  .هـ745وسف بن َعِيلّ بن يوسف، الغرناطي، األندليس، اجلياين، ُتُويفِّ

ته ِيف  افِِعّية، الْبِن  ، وَطَبَقاِت )1/283(، للتقي الفايسالتَّْقيِيد،  ذيلِ : اْنُظْر َتْرَمجَ َررِ )3/67(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ الَكاِمنَة، الْبِن  ، والدُّ
 ).4/302(َحَجر، 
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 َمـْذَهَب إذ َركِـَب  طَ لَ َخ  َف نِّ َص املُ َلكِن  ،ُجمَْمالً بل يبقى  ب/35ه، لَ امِ َحمَ  )1(أحدِ َعَىل  ُل مَ ، ُحيْ نِ ائِ رَ َعن القَ  دَ رَّ إذا َجتَ 
ُه  )2(الَفاِرِيسّ  ُه  سيبويه َعَىل َمْذَهِب  رهَ ظْ أَ  لِ اللَح ِيف َأنَّ  . )3(مشرتكَأنَّ

اِرُح ه نَ يَّ َما بَ :  َقاَل َشْيُخنَا  رِ مْ األَ ِيف  وُل قُ ، كَام نَ )5(الِ للَح  )4(حهُ جِّ رَ تُ  قرينةٌ  يُد رِ ْج فالتَّ  وعٌ نُ َممْ  ةِ َض اقَ نَ املُ  نَ مِ  الشَّ
ِ رِ اهِ َعن ظَ  رَ مْ األَ  ُف ْرصِ تَ  ينةً رِ ه بعده قَ وعُ قُ وُ  َيُكونُ  رِ ظْ اَحل  َد عْ بَ  رِ مْ األَ   . رثَ كْ ِعنْد األَ  ةٍ اَح بَ ه إَِىل إ

ـَال ، ِخ )7(كَمالِ  ، ومنهم ابنُ )6(نييِّ ْرصِ اًقا للبَ فَ وِ  ةِ ايَ قَ الوِ  فِيه نونُ  يلزمُ  ِب جُّ عَ التَّ  َل عْ فِ  نَّ وأَ  َأِيب َحيَّـان  ِخ يْ ًفـا للشَّ
 . )8(ِب جُّ عَ التَّ  لِ عْ ِيف فِ  ةِ ايَ قَ الوِ  نونُ  ال يلزمُ :  َقاَل  حيُث 

تـأتني، َوَقـاَل ِيف  نَّ تُ ْنـَام تأتيـان، أَ تُ ْنـًعـا، أَ وْ طَ  نيَ تِ أْ َتـ ِت ْنـأَ  وَ ْح نَ  )9(يّ ازِ نيثه َجمَ أْ ا تَ مل ونُ كُ تَ  ِب اطَ َخ املُ  اءَ تَ  نَّ وأَ 
بـه،  ُب اَطـَخ يُ فِ  لِ ْهـاألَ  ةَ لَ زِ نْ مَ  تنزُل  )11(، لكناِب طَ تدعي أهالً للخِ يْس  َكاَن اِخلطَاُب :  َذلَِك  ِذْكرِ  مِ َد َعن عَ  )10(االعتذارِ 

 . لَذلَِك  َض رَّ عَ من تَ  رَ أَ  وملْ :  َقاَل 

يَْخ  اء، وَذلَِك أنَّ هَ و أَ  )15(ملُ هْ َعَىل أَ  يدخُل  )14(نِفيسِ التَّ  )13(َف رْ َح  )12(وأنَّ  م ُلـهْ اء وأَ َهـأَ  نَّ إ:  أبا َحيَّان َقاَل  الشَّ
َر معهـا َعـَىل كِـذُ  مزة الزمة هلَام، وال تدخل السني وَماإال بعد ال َأْو مل، واهل ِب رَ العَ  ان ِيف كالمِ عَ قَ وال يَ ) 16(ُمَضاِرعان

 . هذين املَُضاِرعني
                                                

 ."إحدى") ب(ِيف ) 1(
 .أي َأُبو عيل) 2(
َكة") ب(ِيف ) 3(  ."صواب مشرتك صح"وكتب فوقها صح، ُثمَّ كتب َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة  "ُمْشَرتَ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة  "ترجده") أ(كتبت ِيف ) 4( ، وهـي ِيف "جحه"ُثمَّ وضعت عالمة اللحق بعد حرف الراء، وكتب َعَىل َيَساِر الصَّ

 ."مرجحة" )ب(ِيف 
 ."احلال") ب(ِيف ) 5(
 ).1/380(املقاصد واملسالك برشح ألِفية ابن َمالك، الْبِن أم َقاِسم،  توضيَح : اْنُظْر ) 6(
َح : اْنُظْر ) 7(  ).2/1078(الكافِية الشافِية،  َرشْ
 ).178،/2(والتكميل،  التذييُل ) 8(
 ."جياري") ب(ِيف ) 9(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك مراعاة للتنسيق "ار" "االعتذار"كتبت باقي كلمة ) 10(  .َعَىل َيَساِر الصَّ
 ."قد"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 11(
 ). ب(مكررة ِيف  "إن") 12(
 ."حروف") ب(ِيف ) 13(
 .وُهو السني َأْو سوف) 14(

َح : اْنُظْر   ).1/387(ابن َعِقيل َعَىل ألِفية ابن َمالك،  َرشْ
 ."هلم") ب(ِيف ) 15(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك مراعاة للتنسيق "ُمَضاِرعان"ون كتبت ن) 16(  .َعَىل َيَساِر الصَّ
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هـاء وهلـم  ِيف جـواِب  وَل ُقـيَ  نْ أَ  نْ ِمـ ع، فَام املَـانعُ نْ ال يقتيض املَ  عدم الوجودِ :  َقاَل َشيُْخنَا َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ 
 . ، وسأهاء، وسوف أهلم، وسوف أهاء)1(سأهلم

ـَهيِْىل  هُ رَ كَ اًقا ملَا ذَ فَ ، وِ صه لالستقبالِ لِّ َعَىل املَُضاِرع ال ُختَ  خلْت د )2(إذا "َأنْ "نَّ إو  َعـن بعـضِ  )3(َأُبو َزْيد السُّ
:  النسـاء( RQ  P  O  N  M  LK       J  I  H:  َتَعـاَىل وَ  هُ انَ َح بْ ُسـ هِ لِـولـه بق جَّ تَ ، واْح )4(ينرِ خِّ أَ تَ املُ 

املـراد اسـتَحالَة وجـود  ألنَّ املَُضاِرع، ومل خيلصـه لالسـتقبال؛  َعَىل الفعلِ  "نْ أَ "، وُهَو ُب اِص النَّ  ، فقد دخَل )171
 ألنَّ ر؛ ظَـنا، لَكِن َهـَذا فِيـه نَ َشيْخِ  ، انتهى كالمُ ٌد لَ وَ  هُ لَ  َيُكونَ  نْ أَ  نى تنزهيه َعنْ ه، فاملعَجَاللُ  جلَّ  البارئِ  الولد ِيف حقِّ 

 .ةغَ اللُّ  ولِ لُ ْد ِيف مَ  ٍح ادِ َغْري قَ ، وَذلَِك ٍج ارِ َخ  يلٍ لِ هذه االستَحالَة من دَ 

يْخ َأِيب َحيَّان  ِيف اعرتاِض َشيْخِ  ه معَ ثُ ْح َوِمْن َذلَِك بَ   إعـراُب  نـعُ مْ ويَ :  َمالـك، ِيف َقْولِـهِ  )5(ه َعـَىل ابـنِ ه، الشَّ
 . )8(ضٍ ارِ عَ بال مُ  )7(ِف رْ احلَ  )6(بةَ اَس نَ مُ  االسمِ 

َح َقْولَه ـا إْن كانـْت َعَىل أَ  "بال ُمَعاِرضٍ ":  َوَرشَ َا ُمْعَرَبٌة، مع مناسبتها للَحْرِف؛ ألَهنَّ ُه احرتاٌز من َأي َفإِهنَّ  نَّ
َأْو َمْوُصولة فهي مفتقرة افتقـار غريهـا مـن  ،مَعناها مَعنى أنْ  )10(َأْو رشًطا ناسبْت  ى اهلمزة،ِنَ معْ  )9(ْت بَ ا ناَس استفهامً 

 ْت يفَ ِضـأُ  نْ ض إِ عْ يَُكون بمَعنى بَ مَعنًى، َأْو مَعنًى ال لفظًا، فها لفظًا وتُ ة إضافَ بَ اَس نَ هذه املُ  ، لَكِن عارَض املَْوُصوالِت 
 . ناسبتها للحرِف َعَىل مُ  ِب رَ عْ مناسبتها للمُ  َب لَ غَ رة فَ كِ إَِىل نَ  ْت يفَ ِض أُ  ل إنْ إَِىل معرفة، وبمَعنى كُ 

يُْخ  ـد؛ ألَنَّه يُ يِّ َج لَيَْس بِ  ُف نِّ َص يه املُ إل وَهَذا الَِّذي ذهَب  أ/36:  ِيف االعرتاضِ  َأُبو َحيَّان َقاَل الشَّ ا ِيف َيـأَ  كُ ْرشِ
َا الزمة لإلضافة، وهي بمَعنى ِعنْد، وِعنْد معربة، ولدن مبنية، فَكـاَن ُد ها، وُهَو مبني، وَذلَِك لَ نى غريُ َهَذا املع ن َفإِهنَّ

 . يألَ  اَب رَ عْ اإلِ  ِذي أوجَب نى الَّ املعِعنْد، أي إذ قد اشرتكا ِيف  بْت رِ عْ ن كَام أُ ُد لَ  ينبغي أن يعرَب 
                                                

 ). ب(ساقطة من  "سأهلم") 1(
 ).ب(ساقطة من  "إذا"كلمة ) 2(
ْمحَن بن َعْبد اهللاِ بن َأْمحَد بن أصبغ بن حسني ) 3( ، بن َسـْعدون  -"يشُحبَ ":  )2/81(، وعند الّسُيوطِّي ِيف بغية الوعاة –ُهَو َعْبد الرَّ

َ َسنَة ، َسْعدون  .هـ581اخلثعمي، الرضير، ويكنى أيًضا بأيب الَقاِسم، وأيب اَحلَسن، ُتُويفِّ
ته ِيف  َهبِّي،  الِعَربِ : اْنُظْر َتْرَمجَ َغة، للِفريوزأبادي،  ، والبلغةِ )3/82(ِيف َخَربِ َمْن َغَرب، للذَّ ة النَّْحِو واللُّ  .)181ص(ِيف َتَراِجم َأئِمَّ

 ).97ص(الفكر،  نتاَج : اْنُظْر  )4(
 .خطأ "ان") ب(ِيف ) 5(
 ).4ص(، اْنُظْر "مشاهبة": ِيف املطبوع من التسهيل ) 6(
 ."احلروف") ب(ِيف ) 7(
 ).4ص(التسهيل، ) 8(
 ). ب(خطأ، وقد أثبتها من  "فاسبت") أ(ِيف ) 9(
ْفَحِة، وَذلِ  "سبت" "ناسبت"كتبت باقي كلمة ) 10(  .َك مراعاة للتنسيقَعَىل َيَساِر الصَّ
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 َذلَِك فظهر يل أن اإليراد َغـْري الزم، وأن الَّـِذي ذكـره َصـاِحُب  تأملُت :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد 
ن ُد عرب لَـتُ  فلمْ  ذٍ مكان، وحينئ )1(ة زَمان أوايَ غَ  لِ وَّ ن ألَ ُد ن ليست بمَعنى ِعنْد، بل لَ ُد لَ  ، وَذلَِك أنِّ َصِحيٌح  يلِ هِ ْس التَّ 

ا ليست بمَعنى لَْفظَة مُ عربت أَ كَام أُ   . ة بِخَالف أيبَ رَ عْ ي؛ ألَهنَّ

هبـا وَعنهـا  )3(اربَـْخ اإلِ  )2(َواِحد، وامتناعِ  استعَاملٍ  ِيف لزومِ  ن بنيت لشبهها احلرَف ُد وُهَو أن لَ :  انٍ ثَ  جواٌب 
َا ال يَ   هُ بْ ِشـ ا، َأْو َيُكون البتداء الغاية، ويستعمل فضـلة وُعْمـَدة فلـم يعـارْض استعَامالً َواِحًد  مُ زَ لْ بِخَالف ِعنْد َفإِهنَّ

بِخـَالف أي،  أشـياءً  َض الَواِحد ال يقـوى أن يعـارِ  اإلضافة، فإن اليشءَ  لزومَ  املذكورةِ  ن من الوجوهِ ُد ِيف لَ  ِف رْ احلَ 
، لِ ْصـفرصنا إَِىل َما لألسَامء ِيف األَ  )4(مَعنًى ال لفظًا لفظًا َأْو مَعنًى، َأوْ  اإلضافةِ  ه لزومُ َواِحد عارَض  مَعنى احلرِف  فإنَّ 

 . رابعْ وُهَو اإلِ 

هبـا  )5(َشـبَُّهوها ن صاًحلا لِعنْـدُد لَ  قيس ملا َكاَن موضعُ  ن وهمٌ ُد لَ  من أعرَب  الَعَرِب  منَ  أنَّ :  ثالٌث  جواٌب 
ـُه )٢:  الكهـف( »    ¿  ¾  ½  ¼:  َتَعـاَىل  ولَهُ م قاِص َعن عَ  أبو بكرٍ  أَ رَ قَ  )6(مفأعربوها، وبلغتهُ  ، إال َأنَّ

ـا نقـول:  َقاُل ال يُ  ،حينئذٍ   فال اعرتاَض ، واسمها ضام  اَل الدَّ  نَ كَّ َس  يكِفـي :  أال يراد َعَىل َما جاء ِيف أكثر اللغات؛ ألَنَّ
 . عِ اقِ الوَ  َهَذا بحسِب  ألنَّ ل؛ لَّ عَ فال تُ  ةُ لَّ والقِ  ا الكثرةُ مَّ اإلعراب، وأ َمالِك ِيف جميءِ  يل الَِّذي ذكره ابنُ لِ عْ مثل َذلَِك التَّ 

 اإلعـراِب  ف، وليس هلا ِيف وجـوهِ َرصُّ التَّ  ةَ مَ ادِ العَ  وَف رُ ن بمَعنى ِعنْد لَكِن الظُّ ُد ا أن لَ نَ مْ لَّ َس :  رابعٌ  جواٌب 
ل ُكـ فِيهـا بِخـَالِف  ةِ وَّ الُقـ ؛ لعـدمِ البنـاءِ  ن موقعها مقتضـيًا لـزوالِ ُد لَ  قوعُ وُ  ض، فلم يكنْ عْ بَ ل وَ كُ َما لِ  من التغريِ 

 .ض، انتهىعْ بَ وَ 

ـِمري تعني انفصالِ َمالِك ِيف  ابنِ َعَىل  هِ اعرتاِض َأِيب َحيَّان  ِيف  هِ َعَىل َشْيخِ  َوِمْن َذلَِك رده ـ  الضَّ إْن ُحِرصَ
´     µ:  َتَعـاَىل  هِ لِـو، وق)86:  يوسـف(   Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë:  )9(َتَعاَىل   )8(، بقولِهِ )7(بِإِنََّام 

                                                
 .خطأ "وا") أ(كتبت ِيف ) 1(
 ."اتساع") ب(ِيف ) 2(
 ."إلخبار") ب(ِيف ) 3(
 ."لفًظا ال مَعنىً ") ب(ِيف ) 4(
 ). ب(ساقطة من  "شبهوها"كلمة ) 5(
 ."فبلغتهم") ب(ِيف ) 6(
 ).10ص(، التسهيُل ) 7(
 ."لقوله") ب(ِيف ) 8(
َام اْملُْرشِ ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 9( ُه مل يرشحها كَام اآليات األخر)28: التوبة ( ُكوَن َنَجٌس إِنَّ لِيل َعَىل أهنا زائدة َأنَّ  .، والدَّ
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¸¶ ،)ــو، وق)46:  ســبأ ــالنَّ ( )  C  B  A       @  ?  >  =  <  ;)1:  َتَعــاَىل  هِ لِ :  لْم
  . )2()185:  آل عمرن(   xw  v  u  t  s:  ، وقوله)91

ِمري،ال ْرص هبا لَيَْس ِيف َواِحدة ِمنَْها َح  هذه اآليات التي احتجَّ  ِمنُْه فإنَّ  ُب جَّ عَ تَ يُ :  َقاَل َشيُْخنَا واملصـنف  ضَّ
ــاَل يتعــني انفصــاُل  ــِمريِ  كــذا َق ــإن ُح  الضَّ ــإنَّ  ِرصَ ــب ــا قَ َام، فأمَّ  ب/Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë، 36:  هولُ

´     ¹  ¸¶  µ:  هولُـا قَ ، وأّمـإَِىل اهللاِ )3( إالِين زْ ُحـي وَ ثِّـنى ال أشـكوا بَ املعَفاملَْحُصوُر من يشتكى إليه، و

½  ¼  »  º)4(، ها قولُـبه، وأمَّ  م إال بَواِحدة، َفاملَْحُصوُر املوعوظُ كُ ال أعظُ نى فاملع  :  =  <  ;

C  B  A       @  ?  >  =،  ُـ)5(إال أن أَعبْـد اهللا أمـرُت  نى َما، واملعاهللاِ َفاملَْحُصوُر عبادة  قولـها ، وأمَّ
 .اآلخرةِ  ارِ إال ِيف الدَّ  رُ ْج األَ  ىفَّ وَ نى ال يُ فاملع ،) xw  v  u  t  s)6:  َتَعاَىل 

اِعرِ قول ِيف  زَ وَّ َوِمْن َذلَِك َج     :  الشَّ
ــَدْس  ــاَرةٌ  )7(َع ــِك إَم ــادٍ علي ــا لَِعبَّ ــْوِت    َم ــُق ) 8(َنَج ِملــني َطلي ــَذا َحتْ   )9(َوَه

َذا َهـ:  يرُ دِ قْ التَّ  َيُكونُ ، يَعني فَمْوُصوالً أن جيعل َهَذا َغْري  من ْوُصولاملَ ِيف  ا حذفممَّ  َيُكونَ أن  أنه جيوزُ 
 . الَِّذي حتملني

                                                
َمَها: تكملة اآلية ) 1(  .خطأ "التي") ب(وِيف ) ب(من  الَِّذي َحرَّ
 ).2/221(والتكميل،  التذييُل ) 2(
ْفَحِة ِيف ا) ب(أحلقت ِيف  "إال"كلمة ) 3(  .َحلاِشَيةِ َعَىل َيَساِر الصَّ
 ). ب(من  ¹ º ½¼» : تكملة اآلية ) 4(
 ). ب(ساقطة من  "اهللاِ  َفاملَْحُصوُر عبادة اهللا، واملعنى َما إال أن أَعْبَد "عبارة ) 5(
 ."بلغ مقابلة"بعد أن حصل السقط السابق، كلمة َغْري واضحة، ولكن لعلها ) ب(كتب مقابلها ِيف ) 6(
ـاَلْني َعـَىل عهـد سـليَامن بـن داود علـيهَام  َزْجٌر من َزْجِر البغال) 7( خاّصة، وهناك من يقول َحَدس، وقيل َحَدْس وَعـَدْس اْسـَام َبغَّ

 .ا كانت تلقى منهَام السالم، كانا َيَعنفاِن َعَىل البِغاِل، فإِذا ُذكَِرا َنَفَرْت خوفًا ممَّ 
َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َهرَ )2/69(َهتْ َغِة، الْبِن ُدَرْيد،  ةَ ، وَمجْ  ).2/805(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولَِسانَ )2/262(اللُّ

 ."نجور") ب(ِيف ) 8(
، َوَقاَل َذلَِك ملَا َكاَن َحمُْبوًسا ِعنْد ُمَعاِوَية، فكلموا معاوية فِيه إلخراجه من السج) 9( يُّ مَريِ غ اْحلِ ن، فخرج حتـى أتـى القائل يزيد ُمَفرِّ

 رأى عهد معاوية كف، وأقبل مححام بابن مفرغ َعَىل بغلة من بغال إَِىل مححام، فلامَّ  ، فبلغ َذلَِك عباد بن زياد فأرسَل أتى سجستان
 . ُه بَزْجِره، َوَقاَل كلَامته هذهالربيد، فركبه يزيد وَسامَّ 

 .)273(، للجاحظ، ، والبغاَل )272، 271ص(الكاتب، الْبِن ُقَتْيَبة،  أدَب : اْنُظْر 
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ُه  آخرِ َمالِك ِيف  ابنُ َذَكَر  وقد:  َقاَل  األلف والالم، ويَعني َمْوُصول َغْري َما علم من  قد حيذُف الَباب َأنَّ
 . االسمي ْوُصولباملَ 

حِ   -)1(َأِيب َحيَّان يَعني  - َوَقاَل َشْيُخنَا ا وفِيون، وأّمـكإليه البغداديون وال َب هَ ذَ  َهَذا يشءٌ  نَّ إ:  هِيف َرشْ
 . يزون َذلَِك ، فال ُجي )2(األَْخَفشَغْري  البرصيون

َواِهدمن  -َحيَّان  يَعني أبا -نا َذَكَر َشْيخ:  )3(وَقاَل   :  قوله الشَّ
ــارِب    َفَو اهللاِ َما نِْلـُتْم َوَال نِيـَل ِمـنُْكمْ  ــق وال ُمتَق ــدل وف   )4(بِمعت

وَهَذا حتملـني، وقـد :  َذلَِك ِيف َقْولِهِ  َج رَّ ًدا َخ َح أَ  َكثِرية، ومل أرَ  َر شواهَد َما الَِّذي نلتم، َوَذكَ  التقديرُ :  وَقاَل 
ي َعـَىل ارِ اَجلـ َذلَِك ِيف الِفيضِ  ُت رْ كَ ر، وقد ذَ هَ ك هذه األمة، وقد ظَ ل َهَذا يملِ قِ رَ هِ :  همن قولِ  عَ قَ خرجت عليه َما وَ 

 .البَُخاِريّ  َصِحيِح 

يِْخ ه عَ َوِمْن َذلَِك َما استدركَ  ِح  َىل الشَّ ُه ينبغي أن يزادَ  نْ ، مِ يلِ هِ ْس التَّ  َأِيب َحيَّان ِيف َرشْ  اخلـربِ  وجب تأخريِ مُ  َأنَّ
وقـد : َعن األكثرين، حيث َقـاَل  )7(البديع )6(َصاِحب )5(ى َذلَِك َعنكَ الَواِحد، َح  التي هي بمَعنى اخلربِ  دد األخبارِ عَ تَ 

                                                
 .، فاملتحدث هنا الُبْلِقينِّي، وابنه فرس من ُهَو َشْيخه الذي يقصد"يَعني"، دون كلمة "َأُبو َحيَّان") ب(ِيف ) 1(
 يف أطلـق وحيث"، وهو األوسط، حيث قال السيوطي، بلخ أهل من دارم بن جماشع يبن موىلي، املجاشع مسعدة بن سعيدهو ) 2(

 ."َقيَّدوه األصغر أو ألكربا أريد فإن األوسط فهو األخفش النحو كتب يف
واملزهـر يف علـوم ، )1/590(، ِيف َطَبَقـات اللغـويني والنَُّحـاة ، وبغية الوعاة)24ص(، واللغة النحو أئمة تراجم ىف البلغة: انظر    

 .، كالمها للسيوطي)2/388(اللغة، 
 ). ب(من  "َقاَل "كلمة ) 3(
ح ، )170، 3/169(والتكميل،  التذييَل : اْنُظْر ) 4( ونسب البيت لَعْبد اهللاِ بن رواحة، وال يوجد ِيف ديوانه، وكذا ابن َمالِـك ِيف َرشْ

ِح )2/846(الكافِية الشافِية،  ـ)7/309(أبيات مغني اللبيب،  ، وكذا ِيف َرشْ ح ، لعبد القادر الَبْغَدادي من املتـأخرين، َأمَّ ا ِيف َرشْ
 .ثابت َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ، فنسبه ابن َمالِك حلسان بن)1/235(التَّْسِهيِل، 

 ."عىل") ب(ِيف ) 5(
 ."حسب") ب(ِيف ) 6(
، هكذا سامَّ ) 7( د بن مسعود الَغْزِينّ كّي، َصاِحب كَِتاب البديع، ونسبه إسَامعيل باشـا ِيف : ه َأُبو َحيَّان، َوَقاَل ابُن هشام هو ُحمَمَّ ابن الزَّ

 . ِيف هدية العارفني بالغزي خطأ
البديع عند َأِيب  ِذْكرُ أن أبا َحيَّان أكثر من النقل عنه، وَهَذا دليٌل َعَىل أن الَقْول بأن مجيع املواضع التي َجَرى فيها  يّ وطِ يُ الّس  َح وَرصَّ 

د ثِِري اَجلَزِرّي، املَُبارك بن ُحمَمَّ  . َحيَّان إنَام يراد هبا بديع الغزين ال بديع غريه، كاملنسوب الْبِن األَ
ومل أعـرف شـيئًا مـن : هو كَِتاب خالف فيه أقوال النَّْحِويني ِيف أمر َكثِـرية، َوَقـاَل الّسـُيوطِّي : املغني، وقال َوَذَكَره ابن هشام ِيف 

َ َسنَة . أحواله  ).ـه 421(ُتُويفِّ
لّسـُيوطِّي، ِيف َطَبَقـات اللغـويني والنَُّحـاة، ل الوعـاة ، وبغيـةَ )6/76(مغني اللبيب عن كَِتاب األعاريـب، الْبـِن هشـام، : اْنُظْر 

 ).3/714(املؤلفني، لعمر رضا كَحاَلة،  معجمَ و، )2/64(سَامعيل باشا الَبْغَدادي، العارفني، إل هديةَ و، )1/245(
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~     �         :  َتَعـاَىل  قولـهَهَذا حلو حامض، وَهَذا أبيض أسود، وعليـه :  واخربان فصاعًدا، َقالُ  )2(ملبتدأ )1(وقد يروا
  ¡ )14:  الربوج.(   

ِ :  َقاَل  الَفْصـل بيـنهَام، وال  ل، فـال جيـوزُ َمـملشـاهبتهَام اُجل  وَهَذان اخلربان وقعا مجيًعا خـًربا للمبتـدأ
وقـد حكـاه :  َمها َعَىل اآلخر، وقـد أجـازه بعضـهم، َقـاَل َعَىل املبتدأ ِعنْد األكثرين، وال تقدم أحد )3(تقدمهَام 

ْيخ َأِيب َحيَّان  ِيف تعدد األخبار  .)4(الشَّ

ُه تَ  ْيِخ  َب قَّ عَ َوِمْن َذلَِك َأنَّ ِ املُ  َربِ َعَىل َخ  )5(اءِ الفَ  ولِ ُخ دُ  ِيف باِب   َحيَّانَأِيب  َعَىل قول الشَّ  )6(ضمن مَعنىاملُ  بتدأ
طِ  )6(مَعنى ْ ِ وقد قَ  نَّ يه أَ لَ عَ  ْت لَ َخ ، إذا دَ الرشَّ ِ  َل ب ِ  نَّ أَ  اَل َخ دْ إ  يُ أْ سـيبويه، وإخراجهـا رَ  ُهَو رأيُ  اءِ الفَ  نَ مِ  عِ ِيف املوان

 . يتعقب َعَىل من نقل َذلَِك  ه ملْ نَّ ، بأَ )7(األَْخَفش

ُه ملْ  رُ اهِ والظَّ  ْيُخ  َف قَ وَ  أ/37سيبويه، وقد  صِّ َعَىل نَ  ْف قِ يَ  َأنَّ يبويه، َفَقـاَل سـ صِّ َمالِك َعـَىل َنـ ابنُ  الشَّ
ِح  )8(يل ِ  نَّ َذلَِك ِيف أَ  )9(َىل عَ  صَّ نَ :  ةافِيَ الكَ  ِيف َرشْ  . )10(سيبويه، وُهَو الَصِحيح الَِّذي ورد به القرءان نَّ وإ

ُه اهللاُ    ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³:  َتَعـاَىل جـده َوَقاَل اهللاُ:  َقاَل سيبويه َرِمحَ

 U  b  a    ̀ _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V:  ، ومثـل َذلِـَك )8:  اجلمعة(
   .)11()10:  الربوج(

                                                
 ."يزد") ب(ِيف ) 1(
 ."للمبتدأ") ب(ِيف ) 2(
 ."تقديمهَام ") ب(ِيف ) 3(
 ).88، 87(/والتكميل،  التذيُل ) 4(
 .خطأ "الفاعل") ب(ِيف ) 5(
 ."مع") ب(ِيف ) 6(
ْخَفش يف )4/110(والتكميل،  التذييُل ) 7(  ).87ص(معاين القرءان، : ، واْنُظْر كالم األَ
 ). ب(من  "يل"كلمة ) 8(
َك "وكلمة  "نص"إَِىل أعىل بني كلمة ) ب(ِيف  "عىل"كتبت كلمة ) 9( َك "َذلِ  .، فكأنه نسيها ُثمَّ َكَتَبَها بعد َذلِ
ُح  )10(  .)1/376(، الكافية الشافيةَرشْ
 ).3/103(الكَِتاب، : اْنُظْر ) 11(
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ِ  )1(َربِ ِيف َخ  اءِ الفَ  دخولِ  ازِ وَ ِيف َج  سيبويه وُهَو رصيٌح  َهَذا كالمُ  ِ  وَل ُخـدُ  نَّ الَّـِذين، وإ َعـَىل الَّـِذين ال  نَّ إ
يّ نقل َعن  )2(َذلَِك، وقد نْ مِ  يمنعُ  َخمَْرشِ ، وَعـن عَ نَـَعـن سـيبويه املَ  َل َقـنَ ، فَ قـَل النَّ  َس كَ ُه عَ ل َأنَّ صَّ فَ ِيف َغْري املُ  الزَّ

 . ازوَ اَجل  األَْخَفش

ـفَ املُ  اِح من ُرشَّ  َمجاعةٌ  )3(، وجرىٌح اِض والوهم ِيف َذلَِك وَ  ، )5(اَحلاِجـب َعـَىل َذلِـَك  ، ومـنهم ابـنُ )4(لِ صَّ
 .فقُّ وَ بال تَ  مٌ هْ ، وهو وَ نإَِىل اآل مِ َج ِيف طريقة العَ  ، واستمرَّ )5(َذلَِك 

ْيِخ  هُ بُ قُّ عَ تَ َذلَِك  َوِمنْ  بـال خـالف، َأْفَعال وكلها :  ِيف َباِب َكاَن َوَأَخَواهتا، حيث َقاَل  َأِيب َحيَّان َعَىل الشَّ
 . )6(إال ليس

ـمل حيفْظـ لِّ ِيف الكُ  ِخَالٌف  )7(باريألَنْ ا البنِ  الَعَربيةِ  ِيف أرسارِ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالُِد   ْيُخ ه الشَّ
ُه اهللاُ :  ؟ قيـلمِ َال الَكـ نَ أي يشء َكـاَن وأخواهتـا ِمـ:  ٌل فإن َقاَل قائِـ:  اِب َهَذا البَ  لِ وَّ ، فإنه َقاَل ِيف أَ )8(َتَعاَىل  َرِمحَ

ا ال ، ولو كانت أفعـاالً املَْصَدرَعَىل  تدلُّ ) 9(أفعال، وذهب بعض النحويني إَِىل أهنا حروف وليست أفعال؛ ألَهنَّ
دل َعـَىل أهنـا ليسـت أفعـاالً، فـدل َعـَىل أهنـا  املَْصَدر مل تدل َعَىل ، فلامَّ املَْصَدرأن تدل َعَىل  أفعاالً لَكاَن ينبغي

 .)10(وُهَو َمْذَهب األكثرينَأْفَعال حروف، والَصِحيح أهنا 

                                                
 ).أ(وهي ساقطة من ) ب(من  "خرب"كلمة ) 1(
 ."فقد") ب(ِيف ) 2(
 ."خربين") ب(ِيف ) 3(
 .أي املفصل ِيف صناعة اإلعراب للزخمرشي) 4(
ح املفصل،  اإليضاُح ) 5(  ).206، 205(/ِيف َرشْ
 ).4/146(والتكميل،  التذييُل ) 6(
ين،) 7( ـد بـن عبيـد اهللا بـن َأِيب َسـِعيد  ُهَو كَامل الدِّ ْمحَن بن ُحمَمَّ وعنـد ابـن كثـري يف البدايـة والنَِّهاَيـة   –َأُبو الربكات، َعْبد الرَّ

َ َسنَة  - "السعادات"  .هـ577 األنباري، ُتُويفِّ
 ، وَطَبَقـاِت )12/380(ة، الْبـِن َكثِـري، والنَِّهاَيـ ، والبدايـةِ )10/109(ِيف الَتاِريخ، الْبـِن األثـري،  الكاملِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف 

افِِعّية، الْبِن    ).10/ 2(، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ
 ). ب(من  "َتَعاَىل  "كلمة ) 8(
َك باقي الكالم) أ(وهي ساقطة من ) ب(من  "ال"كلمة ) 9(  .ويدل َعَىل َذلِ
 ).132ص(أرساُر العربية، ) 10(
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ْيِخ َوِمْن َذلَِك اعرتاُض    ¯  °  ±  ²:  ريَبـَسِعيد بـن ُج  قراءةِ  ِيف ختريِج َأِيب َحيَّان  ه َعَىل الشَّ

أيًضـا  َأْمَثـاَلُكمْ منصـوب، و ِعَبـاًدااحلقيقـة و ، بـأنَّ )194:  األعـراف( ))1 ¸ِعَباًدا   َأْمَثـاَلُكمْ ³  ´   
َما الَِّذين تدعون من دون اهللا عباًدا أمثـالكم، :  ي خرجها َعَىل إن النافِية، وَقاَل نِّ منصوب، فإن أبا الفتح ابن جِ 

 . )2(حجارة ونحوها، فَام ال حياة له، وال عقل سانية، وإنَام هينيَعني ِيف اإل

ْيخ  إن هـي  هـذه القـراءة الشـاذة أن تكـونَ  وال يتعني َهَذا التخريج، بل حيتمُل ":  َأُبو َحيَّانَقاَل الشَّ
َما جاء َذلَِك ِيف إنَّ املشـددة، ِيف قـول عمـرو  املحققة من الثقيلة، وَيُكون قد أعملها ونصب اخلرب هبا َعَىل حدِّ 

 :  )3(بن أيب ربيعةا
اَسـنا ُأْسـداً    اْسَودَّ ُجنُْح الليـِل َفْلَتـأِت َوْلـَتُكنْ    )4(ُخَطاَك ِخَفاَفـًا إنَّ ُحرَّ

ُ عَ تَ سن، بل يَ ْح أَ  وَهَذا التخريُج   . )5("القرائتنيِيف  أي الفتح فِفيه تناِيف  ا ختريُج رائتني، وأمّ القِ  لتوافِق  نيَّ

 . )5("القرائتني
 لنصـِب  الثقيلـةِ  إعـَامَل  أنَّ  ب/37 من جهـةِ  اعرتاٌض  ِيف َهَذا التخريِج :   اهللاُ َعنْهُ َرِيضَ  َقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد 

نـى املعأوىل، وال يناِيف بـني القـراءتني ِيف  ُل وَّ األَ  عَامل اجلزأين، فَكاَن التخريُج إِيف اخلِفيفة  سمعْ ، ومل يُ اجلزأين قليٌل 
سـان، ناملختصـة باإل )6(بالنسبة إَِىل العبودية، ال بالنسبة إَِىل األوصاف أمثالكم عباًدا يكونوا أن تقتيض التشديد فقراءة

نـى عليهـا كلكـم ي العبوديـة، واملعال نفْ  سانيةناإل )7(أوصاف إَِىل  بالنسبة املثلية ينفْ  فِيها التخِفيف سان، وقراءةنباإل
مثل َذلَِك هنـا ويعتقـد  يف يَقاُل فِيه، وك سانية، ومثل َهَذا ال استَحالَةإلنليسوا أمثالكم ِيف أوصاف ا )8(عباد لكنهم

ــه  ــد خالف ــِه ويعتق ــاَىل  ِيف َقْولِ ــراهيم(    b  a  `  _     ^  ]:  َتَع ــال)46:  إب ي نف، ف

                                                
 .¶µوهي ِيف قراءة حفص املعروفة ) 1(
 ).1/270(املحتسب، : ْنُظْر ا) 2(
 .)323/ 2(أنساب الَعَرب، الْبِن حزم،  مجهرةِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف ) 3(
 .البيت َغْري موجود ِيف ديوان عمرو بن َأِيب ربيعة) 4(
 ).4/278(والتكميل،  التذييُل ) 5(
 ."باألوصاف") ب(ِيف ) 6(
 ."األوصاف") ب(ِيف ) 7(
 .خطأ "لكنكم") ب(ِيف ) 8(
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ي باْعتِبَـار أن لـو َكـاَن اإلثبـات والنفـ واإلثبات ِيف مثل َذلَِك باْعتِبَارين، وال استَحالَة ِيف َذلَِك، وإنـَام االسـتَحالَة
 .)1(َواِحد، فلينبه لَذلَِك 

يِْخ   َعَمـل "َال " َعَمـَل ) 3(أنَّ لَـيَْس ِيف كِتَـاب سـيبويه  )2(ِيف دعواه أنه َأِيب َحيَّان َوِمْن َذلَِك اعرتاضه َعَىل الشَّ
ْ  ُف نِّ َص املُ  )4(وأوردَ :  َممْنُوع، فإنه َقاَل  "لَيَْس "  :)5(دليالً َعَىل إعَامهلا عمل ليس، قوَل سواد بن قارب ِح ِيف الرشَّ

ــْوَم الَ ُذو اَشــِفيعً َوُكــْن ِيل    )7(بُِمْغٍن َفتيًِال َعـن َسـَوادِ ْبـِن َقـاِرِب    َشــَفَاَعةٍ ) 6(َي
 

 :  وقول اآلخر
ــدَّ  ــْن َص ــا) 8(َم ــن نِرياِهنَ   )9(َفَأَنا اْبـُن َقـْيِس ال َبـَراُح    َع

يْخ  ُه ال جيوز أن تعمَل  ذاهٌب  َب هَ ولو ذَ ":  َأُبو َحيَّانَقاَل الشَّ ا حسـنًا وال َذا العمل لذهب َمْذَهبً ال هَ  إَِىل َأنَّ
 )10(َعـَىل َذلِـَك، ولـيس القواعُد  ىبنتُ إال ِيف ذينك البيتني النادرين، وال ينبغي أن  أصالً وال ِيف نظمٍ  حيفظ َذلَِك ِيف نثرٍ 

، )11("ون مقيًسا مطـرًداسيبويه َما يدل َعَىل أن إعَامهلا عمل لَيَْس مسموع من الَعَرب ال قليالً وال َكثِريا فيَكُ  ِيف كِتَاِب 
 . ، انتهى)11("مطرًدا

ـُه اهللاِ َُقاَل سي:  َقاَل َشيُْخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ولـيس َذلِـَك بـاألكثر، بمنزلـة  وقـد ُجعلـت":  بويه َرِمحَ
 ، واملقصود ِمنُْه ترصحيه بأن ال قد جعلت كلـيس، وإن َذلِـَك لَـيَْس بـاألكثر ومل)12(َعَىل َذلَِك  الكالمَ  ، وساَق "ليس

                                                
 ."هناك") ب(ِيف ) 1(
 ."أن") ب(ِيف ) 2(
 ). ب(من  "أن"كلمة ) 3(
 ."أراد") ب(ِيف ) 4(
ته ِيف ) 5( ْصَحاب، الْبِن َعْبد الرب،  االستيعاِب : اْنُظْر َتْرَمجَ ، )2/590(الغابـة ِيف معرفـة الصـحابة،  ، وأسدِ )233/ 2(ِيف معرفة األَ

َحاَبِة،  ، واِإلَصابِةِ )2/590(  ).3/219(بن حجر، الِيف َمتْيِيِز الصَّ
 .خطأ "ذوا") ب(ِيف ) 6(
َم و) 7( ح اهللا َتَعاَىل صدره لإلسالم، فأسلم، ففرح النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ الصحابة رضوان َقاَله سواد ضمن عدة أبيات، ِعنْدَما َرشْ

 .رضوان اهللا عليهم فرًحا شديًدا
م ِيف مستدركه، )7/111/6475(لطرباين، ، لاملُْعَجم الكبري: انظر   ).6635/ 3/610(، واَحلاكِ

 ."صل") ب(ِيف ) 8(
ك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة جد طرفة بن الَعْبد: قائل َهَذا البيت هو ) 9(  .سعد بن َمالِ

 ).1/139(ديوان احلَامسة، ألَِيب متام، : اْنُظْر 
 ."ليسبيان و"، وكتب َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة "لني") ب(ِيف ) 10(
 ).284 -4/282(والتكميل،  التذييُل ) 11(
 ).2/296(الكَِتاب، : اْنُظْر كالمه ِيف ) 12(
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َح  بالَكثِري )1(نقل بأهنا إذا جعلت كلـيس ال تعمـل إال ِيف النكـرات، وِيف َذلِـَك داللـة ظـاهرة َعـَىل أن َذلِـَك َوَرصَّ
يُْخ  ِيف ":  "ال أحـًدا أفضـل منـك:  وإن شئت ُقْلـُت ":  ِيف قول سيبويه َأُبو َحيَّان مسموع من الَعَرب، وقد َقاَل الشَّ

ُه مسموع )2(قول من جعلها كليس أن ظاهر ، فكيف َقاَل آخـًرا َمـا َقالَـه؟ ولعلـه َأَراَد بـَام نقلـه آخـًرا )3("كالمه َأنَّ
 .الداللة الرصحية

يُْخ  َذَكرَ  ملَا ةِ بَ ارَ قَ املُ  َأْفَعالِ  باِب  ِيف  ذكره َما أ/38 َذلَِك  َوِمنْ  ِمري الَِّذي يتصُل  أنَّ  الشَّ  َيُكـونَ  بعسى حقه أنْ  الضَّ
ُه محـلبصورة املرفوع، ومن العَ   َرب من يأيت به بصورة املنصوب املتصل، وأنه اختلف ِيف َذلَِك، فَمْذَهب سيبويه َأنَّ

 . )5(َمالك ابنُ  وأجازه َعنه، نيابة الرفع ضمري مَكان النَّْصب ضمري جعل أنه األَْخَفش قوَل  وأنَّ  ،)4(الفعل َعَىل  عسى
يُْخ  أن بعـض  األَْخَفـشَمـْذَهب  نالبويه، والَّـِذي يقطـع بـبطوالَصِحيح َمْذَهب سي:  َأُبو َحيَّان َقاَل الشَّ

أن يفعـل، كـَام رصح بـه منصـوًبا بعـد  باالسم مرفوًعا مَكـانالنَّْصب الَعَرب رصح بعد عسى املتصل هبا ضمري 
 :  ضمري الرفع، ِيف َقْولِهِ 

ـــائًام    ـــيُت ص ـــي إين عس   ال َتْلَحنِ
 :  َقاَل 

َهـاَعَسـاَها َنـاُر َكـْأٍس :  َفُقْلُت  ى   َوَعلَّ ــآيت َنْحَوهــا َفَأُعوُدهــا ،)6(َتَشــكَّ   )7(ف
فُقْلُت عساها ناَر كأٍس، :  موضع نصب، لَقاَل ِيف  ، إذ لو َكانَ )8(أيب اَحلَسنِ  َمْذَهب نِ الببط فَهَذا قاطعٌ 

 . )9(كأٍس، َوَنَصب

؛ جلـواز أن األَْخَفـشَمـْذَهب  نالا ببطلَيَْس َذلَِك قاطعً  لقليل أن يقوَل :  َقاَل َشيُْخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ 
اِعرُ  َيُكونَ  نار كـأس، ِيف َقْولِِه يَُكون هاء ِيف موضع رفع، وظهر رفع اخلرب ف )10(ممن يرفع املبتدأ واخلرب بعد عسى الشَّ

اهُد نقل َعنه غالمُ  )11(بَن حييى َأْمحَد الَعبَّاس أَبا أنَّ  لَذلَِك  كأس، ويشهد ـ الَعـَرِب  كـالمَ  أنَّ  )1(ه َأُبو ُعَمَر الزَّ ه عسـى كلُّ
                                                

 ). ب(ساقطة من  "نقل"كلمة ) 1(
 ."ظاهره") ب(ِيف ) 2(
 ).4/281(والتكميل،  التذييُل ) 3(
 ).158، 3/157(، الكَِتاَب : اْنُظْر ) 4(
َح : اْنُظْر ) 5(  ).1/465(الكافِية الشافِية،  َرشْ
 ). ب(خطأ، وقد أثبتها من  "تكيش") أ(ِيف ) 6(
 .جعد احلرضميصخر بن : قائل َهَذا البيت هو ) 7(

 ).22/40(األغاين، أليب فرج األصفهاين، : انظر 
 .وسطُهَو األَْخَفش األ) 8(
 ).363، 4/362(والتكميل،  التذييَل : اْنُظْر ) 9(
 . "بعسى") ب(ِيف ) 10(
َ َسنَة  ب،لَ عْ ثَ وف بِ رُ عْ املَ ) 11(  .هـ291ُتُويفِّ

ته ِيف  َبَالِء،  ، وِسَريِ )1/135(اء، الْبِن اَجلَزِرّي، رَّ ِيف َطَبَقات القُ  ةِ ايَ هَ النِّ  ةِ ايَ غَ : اْنُظْر َتْرَمجَ َهبِّي، َأْعَالِم النـُّ ، وَشـَذَرات )14/5(للـذَّ
َهِب   =).207/ 2(، الْبِن العَامد اَحلنَْبيل، الذَّ
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، وهلـذه عسى زيد قـائًام :  يقولها ِيف مَعنى كان، فَ من جيعلُ  ه، ومن الَعَرِب خربُ  وذاهٌب  ،مبتدأٌ  عل زيٌد زيد زاهد، ُجي 
ُه َقاَل للرجل الَّـِذي وجـد منبـوًذا ُغـَوْيرُ :  العلة جاء َعن عمر بن اِخلطَاب َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، َأنَّ ، )4)(3(ُؤًسـاَأبْ ) 2(َعَسـى الْ

 .انتهى
ا ينبغي أن يتنبه له، فـإن ، وَهَذا ممَّ األَْخَفشفظاهر َهَذا النقل أن األكثر رفع اجلزأين، وحينئذ فلم يفتضح 

لعـدم اإلبطـال وجـه  َد ِجـومتى وُ :  هم عليه، فِيَقاُل البرصيني ال يعرفون َهَذا فال ننزل َمْذَهب )5(أجيب َعن َذلَِك بأنَّ 
 بطال؟َكاَن أوىل من اإل

ُه ا  ، نحـو إن ِعنْـدك زيـًدا مقـيٌم،"إن" به َعَىل اسـمِ  ِح َرصَّ تقديم معمول اخلرب املُ  جوازَ  تارَ خَوِمْن َذلَِك َأنَّ
يْخ إ:  ، َوَقاَل )6(وفاًقا البن َمالك ُه َمْذَهب سيبويه، خالًفا ملَا َقالَه الشَّ  . َعن املغاربة َأُبو َحيَّاننَّ

اِعرِ خوٌذ، وإن لك زيًدا واقٌف أبك زيًدا مَ  ويقول إنَّ :  َقاَل سيبويه  :  ، َقاَل الشَّ
ــَال َتْلَحنــِي  ـ َك ُمَصاُب َأَخا   فِيَهــا فــإنَّ بُِحبِّهــا )7(َف   )9)(8(ا بالبِلـهُ الَقلِب َمج 

 .انتهى كالم سيبويه ملخًصا، وُهَو رصيح ِيف جتويز َما جوزه ابن َمالك

                                                                                                                                          
د بن ) 1(= َ لَ عْ ثَ  مِ َال غُ وف بِ رُ عْ م الَبَغِوّي، املَ اِش َعْبد الَواِحد بن أبى هَ ُهَو ُحمَمَّ  .هـ345ب، ُتُويفِّ

ته ِيف  ، )356/ 2(للخطيـب البغـدادي، َبْغـَداد،  ، وَتـاِريِخ )3/126(احلنابلـة، ألَِيب اُحلَسـْني بـن َأِيب يعـىل،  َطَبَقاِت : اْنُظْر َتْرَمجَ
 ).14/103(، الْبِن اَجلْوِزّي، ِيف َتاِريخ امللوك واألمم واملنتظمِ 

 .املقصود به هنا تصغري غار) 2(
َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ زل ِيف ترتيب املعرب، ، واملغرَب )8/180(َهتْ الصحاح، الْبـِن َأِيب بكـر  ، خمتارَ )2/117(، يلُمطرِّ

اِزّي،   ).484ص(الرَّ
ّدة، وُهو من قوهلم يوُم ُبْؤٍس ويوُم ُنْعٍم، واألَْبُؤُس َأيًضا الداهية: َل َأْو ُبْؤٍس، ومنهم من َقا َبْأسمجُع  )3(  .ال مجع له، وَمها الشِّ

زل ِيف ترتيـب املعـرب، املغـرَب : اْنُظـْر  املحــيط،  ، والقـاموَس )1/201(الَعـَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  ، ولَِســانَ )1/54(، يلُمطـرِّ
 ).684ص(للِفريوزأبادي، 

اء ُهَو َمَثٌل ) 4( بَّ ل من تكلم به الزَّ اء ملَا خافت من َقِصـٍري قيـل بنت مليح َأوَّ بَّ ِدَث َأْبُؤًسا، وَذلَِك َأن الزَّ ، التقدير فِيه عسى الُغَوْيُر َأن ُحيْ
 . ُؤسٍ عسى الغوير َأبُؤًسا، َأي إِن فررت من بْأس َواِحد فعسى َأن َأقع ِيف َأبْ : ادخيل الغاَر الذي حتت قرصك، َفَقاَلت : هلا 

 ).201/ 1(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  لَِسانُ 
 .، وَذلَِك لقرب الكالم من بعضه"ألن َذلَِك "كتبت وكأهنا َمْوُصولة ببعضها ) 5(
َح : اْنُظْر ) 6(  ).1/473(الكافية الشافية،  َرشْ
 .تلمني) 7(

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ َغِة، الْبِن َفاِرس،َمقَ  ، وُمْعَجمَ )5/239(َهتْ الَعـَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  ، ولَِسـانَ )5/240( ايِيِس اللُّ
)5/4015.( 

ُة اَهلمِّ والَوَساِوُس وَحِديث النَّْفسِ ) 8( ُع َبْلَباُل، وُهو ِشدَّ  .َمجْ
، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، : اْنُظْر  َهَرةَ )320/ 8(اْلَعْنيَ َغِة، الْبِن ُدَريْ  ، وَمجْ َواملُِحـيط اْألَْعَظـم، الْبـِن ِسـيَده،  ، واملُْحَكـمَ )1/129(د، اللُّ

)10 /374.(  
 ).133، 2/132(، الكَِتاَب : اْنُظْر ) 9(
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ـ ب/38َوِمْن َذلِـَك   "إن"عمـل  "ال"ِيف أن ابـن َمالِـك رشط لعمـل  َأِيب َحيَّـانيِْخ اعرتاُضـه َعـَىل الشَّ
ـيْخ)1("الوليت " ،أن ال تكرر وتقصد هبا خلوص العموم بنكرة:  رشوًطا، وهي وط أخـر،ونفـ:  ، َقـاَل الشَّ  ي ُرشُ

ا مل تكرر، وقصد هبا قصـد الع"حيث بال زاد":  وُهَو أن ال يقع بني عامل ومعمول، نحو قولك مـوم بنكـرة ، ألَهنَّ
 . )2("ليت إن"وليت ال، ومع َذلَِك ال تعمل عمل 

طَهَذا :  َقاَل َشيُْخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ْ َمالِك بعد َذلَِك، ودخـول التـاء َعـَىل ال  ابنِ  خترج من قولِ  الرشَّ
ل إال أن حينئذ رشًطا لوجود اإلعـَام  َذلَِك  جئت بال يشء بالفتح، مل يكنْ  الَعَرِب  َعنِ  يمنع الرتكيب غالبًا، وملَا جاءَ 

 .إذا مل تكرر، فلينتبه لَذلَِك  ولِهِ إلعَامل بَِدلِيِل قا الرشوط إنَام هي لوجودِ 

ْيُخ ، وتبعه عليه )3(َمالك ابنُ  هُ َما ذكرَ  أنَّ  ولهَوِمْن َذلَِك ق االستثناء، وُهَو املخـرج  حدِّ ِيف  َأُبو َحيَّان الشَّ
َلكِـن  مقدر الوقـوع بعـد:  َأْو تقديًرا االستثناء املنقطع، ال جيتمع مع قوله:  بقوله ن املرادَ حتقيًقا َأْو تقديًرا، وأ

ُه  ِعنْد البرصيني ال تقدير وقوعه بعد لكن، يقتيض َيُكـون فِـيَام سـبق يبقـى أن ُه ولـمل يدخل فِيَام سـبق، ودخَأنَّ
 .مقدر الوقوع بعد لكن

يِْخ َوِمْن َذلَِك اعرتاُض  إال زيـًدا،  القـومُ  قـامَ :  ، فِيَام إذا ُقْلت)4(الكسائي ا َذَكَر َمْذَهَب ملَّ  َأِيب َحيَّان ه َعَىل الشَّ
يـه َعنـه مل حيكـم عليـه بقيـام، وال نفالَِّذين لَيَْس فِـيهم زيـد، وزيـد مسـكوت  مَعناه اإلخبار بالقيام َعن القومِ  أنَّ 

ُه مل يقم، واحتجَّ  ُه قام، وحيتمل َأنَّ و َكـاَن قولـك إال إال زيًدا، فإنـه مل يقـم، فلـ القومُ  قامَ :  َذلَِك بقولكل فِيحتمل َأنَّ
 ولـهق )5(فصاالً حيتاج إليه، ويدل َعَىل جواز َهَذا الرتكيب فإنه مل يقمْ :  ي القيام َعن زيد، لَكاَن قولكزيًدا يقتيض نف

«    :  َتَعـاَىل  هُ ولَ بأن ق ، وأجيب َعن َذلَِك )11:  األعراف( ¾  ½  ¼   »   º      ¹  ¸:  َتَعاَىل 
¾  ½  ¼ ِ6(املحتملني بأحدِ  اإلخبارِ  يد، ال َعَىل جهةِ أكِ التَّ  جاء َعَىل طريقةِ  يّ ائِ َس ، ومثال الك( .  

                                                
 ).22ص(، التسهيُل ) 1(
 ).، وَما بعدها5/221(والتكميل،  التذييُل ) 2(
 ).32ص(، التسهيُل ) 3(
َزةَ  بنُ  َعِيلُّ  ،اَحلَسنِ  َأُبوهو ) 4( ؛ َب قِّ لُ ، اهللاِ َعْبدِ  بنِ  َمحْ اختلف يف سنة وفاته وصحح الذهبي أنه تويف سـنة . فِْيهِ  َأحَرمَ  لِكَِساءٍ  بِالكَِسائِيِّ

 .هـ189
 ).2/162(، للسيوطي،  ِيف َطَبَقات اللغويني والنَُّحاة، وبغية الوعاة )17/137(سري أعالم النبالء، : انظر 

أحلق ِيف  "ويدل َعَىل جواز َهَذا الرتكيب.......... ُه ترصحيه بأن ال قد جعلت كليسالكالم َعَىل َذلَِك، واملقصود ِمنْ "الكالم من ) 5(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيةِ ) ب(ِيف   .َعَىل َيَساِر الصَّ

 ."املجتهدين") ب(ِيف ) 6(
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ْيُخ َقاَل         قـام َما  ال تؤكد، فال يَقاُل  احلروِف َعَىل  املعاين التي تدلُّ  َهَذا بأنَّ َض َعَىل اْعُرتِ و:  َأُبو َحيَّان الشَّ
، والتأكيـد )2(هذه احلـروف وضـعت لالختصـار ألنَّ جهة التأكيد؛ َعَىل  ؟ا، وال أيقوم زيد استفهامً )1(ايً زيد نف
 . فلم جيمع بينهَام للتناقض، وَهَذا االعرتاض قوي )3(اإلطالةَعَىل  مبني
مَعنى احلرف، وإنـَام أكـدنا َمـا  ، فإنا مل نؤكْد ويٍّ بق َهَذا االعرتاُض َلْيَس :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالُِد        

قام القوم إال زيًدا استثنيه، وَهـَذا :  نفسه أن يقولِيف  نفسه، ومثال تأكيد مَعناهِيف  غريه، الِيف  عليه احلرف دلَّ 
 .يدفع االعرتاض بالكلية

 وال يكاد يوجد اسـتثناءٌ :  حيث َقاَل  أ/39 )4(ر بن الزبريفَ عْ األستاذ أيب َج َعَىل  به َوِمْن َذلَِك َما تعقَب 
¿          Ã   Â  Á   À:  َتَعـاَىل  ولـه، وهـي قالكريمـةِ  اآليـةِ ِيف  إال الَعـَرِب  يشء مـن كـالمِ  )6(ِيف  عددٍ  )5(من

Å  Ä )14:  الَعنكبوت.(   

 هِ ْيـلَ عَ  )7( اهللاُىلَّ َص  اهللاِ وَل ُس رَ  ، أنَّ َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ أيب هريرة  َحِديثالَصِحيح من ِيف  قد ورد:  َقاَل َشْيُخنَا
نَّةَ َواِحًد  َماَئًة إِالَّ تِْسَعًة َوتِْسِعَني اْسًام  إِنَّ هللاِ":  ، َقاَل مَ لَّ َس وَ   .)8("ا َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْجلَ

ْيِخ  به َوِمْن َذلَِك َما تعقَب  ¢  :  َتَعـاَىل َقْولِـِه مثـل ِيف  االستثناء املنقطعِيف ِيف َقْولِِه َأِيب َحيَّان   َعَىل الشَّ

¨  §  ¦      ¥  ¤  £ )االسـتثناء، َعـَىل  األوىل منصوبة فاملوتةُ :  ، َقاَل )56:  الدخان

                                                
 ."لعًبا") ب(ِيف ) 1(
 ."االختصاص") ب(ِيف ) 2(
 ."اإلطاقة") ب(ِيف ) 3(
َ َسنَة ُهَو َأْمحَد بن إبراهيم بن الزب) 4( د، الثقِفي، العاصمي، الغرناطي، النَّْحِوي، ُتُويفِّ  .هـ807ري بن ُحمَمَّ

ته ِيف  َهبِّي،  َتْذكَِرةِ : اْنُظْر َتْرَمجَ اظ، للذَّ فَّ ين ابـن اخلطيـب،  ، واإلحاطةِ )4/1484(اْحلُ ، )1/188(ِيف أخبار غرناطـة، للسـان الـدِّ
 ).290/ 1(للتقي الفايس، ، وذيل التَّْقيِيدِ 

 ."ِيف ") ب(ِيف ) 5(
 ."من") ب(ِيف ) 6(
 ). ب(من  "اهللا"كلمة ) 7(
وِط، ) 45(، )2/568: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 8( ُ وِط الَّتِي ) 18(كَِتاب الرشُّ ُ اِط َوالثُّنَْيا ِيف اِإلْقَراِر، َوالرشُّ َباُب َما َجيُوُز ِمَن اِالْشِرتَ

، : ا َقاَل الَّتِي َيَتَعاَرُفَها النَّاُس َبْينَُهْم، َوإِذَ   َصـِحيُح ، )7392، 6410: (، واْنُظـْر اْألَْرَقـام )2736(َماَئـٌة إِالَّ َواِحـدًة َأْو ثِنَْتـْنيِ
َعاِء َوالتَّْوَبِة َواِالْستِْغَفاِر، ) 48(، )1075ص: ( ُمْسلِم ْكِر َوالدُّ َباٌب ِيف َأْسَامِء اهللاِ َتَعاَىل َوَفْضِل َمـْن َأْحَصـاَها، ) 2(كَِتاب الذِّ

َناِد، َعِن األَْعَرِج، َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، بهكالمها ، )5/2677(  .ِمْن َطِريِق َأِيب الزِّ
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ْيخنى، َقاَل املع َذلَِك لفسادَ  ه ال يستقيمُ ألَنَّ مع إال بدالً من املوت؛  أن جيعَل  وال جيوزُ  : ، وِيف َقْولِـهِ َأُبو َحيَّان الشَّ
ِعنْـدهم البـدل، بـل  ه داللـة َعـَىل َأنَّـُه ال يتحـتمكالِمـ إَِىل آخرِ  )2(املنقطع املتأخر )1(يَعني إبداَل  بنو متيم وأجازَ 

 . األفصح ِعنْدهم النصب
فالَّـِذي يقتضـيه نقـل سـيبويه َعـنهم أن لغـتهم  متعقٌب  ُهَو كالمٌ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالُِد 

يْ الرفع، وقد اعرتف   .َذلَِك َعَىل  الكالم )3(بعد َذلَِك، وأطال َأُبو َحيَّان خالشَّ

ْيخ َوِمْن َذلَِك َما تعقب به اسـتثناء  )5(ال يمنـعَأنَّـُه :  )4(قول ابـن َمالـكَعَىل ِيف َقْولِِه  َأِيب َحيَّان َعَىل الشَّ
 ،    &   %   $  #      "  !(  '  -  ,      +        *  ).:  َتَعـاَىل  بَِقْولِهِ  بعضهم واستدالل ،)6(النصب

-.، )فِيـه أبـًدا قليـل،  ال يَقاُل  النصَف  ألنَّ ؛ ودٌ دُ رْ االستدالل باآلية مَ  )7(، وقول األُبَِّذيّ )3-1: املزمل
إن  هُ نصـفَ  قـمْ :  مفعوالً بفعل مضمر يدل عليه َما قبله، كأنه َقاَل َيُكون فوجب أن ال جيعل بدالً من قليل، بل 

 . َهَذا مستثنىَعَىل  ُف ْص النِّ َيُكون شئت، فال 

ْيخَقاَل  ُه َيُكون  نظر، وَذلَِك  وَما َقاَله فِيهِ :  َحيَّان َأُبو الشَّ َيُكـون إال قليًال، ف يلِ اللَّ  ه أوًال بقيامِ قد أمرَ َأنَّ
َأْو ِمنْـُه  َأْو أقل يلِ اللَّ قليًال، َأْو زد عليه أمر بقيام نصف ِمنُْه  ، وتقديره قم نصفه َأْو انقصيلِ اللَّ أمًرا بقيام أكثر 

                                                
 ). ب(من  "إبدال"، وقد أثبتها "آنذاك:بفوقية وحتتية، وكتبت الالم كالكاف، وكأنه َيَرى احتَامهلا) أ(ِيف  "إبدال"كتبت ) 1(
 ."املؤخر") ب(ِيف ) 2(
 ."احلال") ب(ِيف  )3(
 ). ب(ساقطة من  "ِيف َقْولِِه َعَىل قول ابن َمالك"عبارة ) 4(
 ."يمتنع") ب(ِيف ) 5(
 ).32ص(، التسهيُل ) 6(
ِحيم اخلشني، َشْيخ َأِيب حيان، من أهل املعرفة بكَِتاب سـيبويه و) 7( د بن َعْبد الرَّ د بن ُحمَمَّ  الـواقفنيهو َأُبو اَحلَسن، َعِيلّ بن ُحمَمَّ

َذة : َعَىل غوامضه، َوَقاَل َأُبو َحيَّان  بضـم اهلمـزة وتشـديد البـاء املوحـدة وفتحهـا  -كان أحفظ من رأيناه بعلم الَعَربية، وُأبَّ
 .بلد باألندلس -وبعدها ذال معجمة 

 ).2/692(املقري، الطيب، ألَْمحَد  َح ، ونف)2/199(للسيوطي، ِيف َطَبَقات اللغويني والنَُّحاة،  الوعاة بغيةَ : اْنُظْر 



 213

 أنْ  ِخ اِسـالنَّ  ، ورشطُ )2(تصٌل ه مُ ألَنَّ ناسًخا له، وليس كَذلَِك؛  َيُكونَ يلزم أن فَ  )1(األمر األولِخَالف أزيد، وُهَو ب
 . )3(اْلِفْقه ُأُصولِ ِيف  الثاين مرتاخًيا َعن األول، كَام ثبت َطاُب اخلِ  َيُكونَ  أنْ 

يُْخ :  اهللاُ َعنْهُ َرِيضَ  َقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد   َذلِـَك يصـريُ  ألنَّ َغـْري الزم؛  األُبَِّذيّ َعَىل مَقالَة  من النظرِ  َما َقالَه الشَّ
َم، وتقديره قم  )4(مؤكد ُثمَّ نصفه إن شئت َأْو انقـص ِمنْـُه إن  إال قليًال إن شئَت  يَل اللَّ إَِىل اختياره َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

ُه مَ إن شئت َأْو زد عليه إن ش  ِيف اآلية األخـرى ب/39ُه ولُ مور بقيام من الليل، يدل عليه قأئت، والقدر املشرتك َأنَّ
 :R  Q   P  O  N  M   )وال اعرتاض ُنَسَخ  ، وحينئذ فال)79:  اإلرساء. 

ُه اختار ـُه يلزمـه  )7( عرشة إال ثالثة إال أربعةَقاَل له َعَيلّ  )6(مَّ مِ  )5(َوِمْن َذلَِك َأنَّ اسـتثنى مـن  )8(ثالثـة، فإنـهَأنَّ
ـُه يلزمـه أحـد عرشـ ـُه قـول إ:  ، وَقـاَل )9(من العرشة أربعة بعد استثناء الثالثة، خالًفا البن َمالك، حيث رجح َأنَّ نَّ

 . )10(الفراء
َحُه  َما:  َقاَل َشيُْخنَا إذا مل ، فإنه ال يمكن جعل الثاين إدخاًال؛ ألَنَّه إنَام جيعـل إدخـاًال َمالِك ممنوعٌ  ابنُ َصحَّ

، َفَقـاَل بعـد حكايـة بـأي النواصـِب  احلالِ  إليه ِيف إحلاْق ِ سبْق َرِيضَ اهللاُ َعنُْه رأًيا مل يُ  َج رَ ْخ املقربة، وأَ  َعَىل العددِ  يزدْ 
بـه خيـرج  )12(التشبيه باملفعول )11(، وقيلِف رْ نصب املفعول، وقيل نصب الظَّ :  املذاهب الثالثة املعروفة ِيف َذلَِك قيل

ُه إن َكاَن ِيف اسمِ رابعٌ  كالم سيبويه َمْذَهٌب  خيرج ِعنْدي من ِمري َأْو الظاهر نحـو َهـَذا َعبْـد  اإلشارةِ  ، وُهَو َأنَّ َأْو الضَّ
اهللا منطلًقا، وُهَو زيد معروًفا، وأخوك َعبْد اهللا معروًفا، فاحلال ينتصب َعَىل حد نصـب املفعـول بـه، وإن َكـاَن ِيف 

 . الظرف َغْري َما َذَكَر فُهَو منتصب نصب
يِْخ  َوِمْن َذلَِك َما تعقَب  جـاَءِت اَخليْـُل  الَعـَرُب  َقالَـِت :  تبًعا البن َمالِك ِيف َقْولِـهِ  )13(َأِيب َحيَّان  به َعَىل الشَّ

 . )3)(2(بنكرة، ومَعناها جاءت اخليل متبددة هِ لِ وُّ جنس، وإنَام جاز أن يقع حاًال لتأ علمُ  ، إن َبدادَ )1(َبداد

                                                
 .ُثمَّ رضب عليها "كَام ") أ(كتبت ِيف ) 1(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة  "منفصل") ب(ِيف ) 2(  .مقابلها "صواب متصل"ُثمَّ كتب َعَىل َيَساِر الصَّ
 .، ولكن مل يذكر فيه النسخ)3/1524(الرضب،  َوَقاَل َهَذا الَقْول ِيف ارتشاِف ) 3(
 .خطأ "ال"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 4(
 ). ب(وقد أثبته من ) أ(ساقط ِيف  "اختار"حرف الراء لكلمة ) 5(
 ."ممن") ب(ِيف ) 6(
 .وُهو الصواب، الوارد ِيف الكتب) ب(، وقد أثبتها من "إال"دون  "األربع") أ(ِيف ) 7(
 ."فإن") ب(ِيف ) 8(
 ).33ص(، التسهيُل ) 9(
 يفـري كـان نهأل الفراء، له قيلو ي،الديلم زياد بن حييىأبو بكر،   ) :9/256(هو أبو زكريا، وعند ابن حبان يف ثقاته، ) 10(

 .هـ207تويف سنة . الكالم يفري
 ).2/333(، للسيوطي،  ِيف َطَبَقات اللغويني والنَُّحاة، وبغية الوعاة )10/118(سري أعالم النبالء، للذهبي، : انظر 

 ."عىل"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 11(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَهَذا بزيادة ألف، وقد أثبتها من عَ  "املفعول"ُثمَّ  "با"كتب ) 12(  ). ب(َىل َيَساِر الصَّ
 =).3/1569(الرضب،  ارتشاَف : اْنُظْر ) 13(
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 . جنس فال ا علمُ مبني استعمل حاًال، وأمّ  فِيه لفظٌ  ، وإنَام يَقاُل َما ادعياه ممنوعٌ :  اَقاَل َشيُْخنَ 
، املَْصـَدروبني َعَىل الكرس؛ ألَنَّه معدول َعـن  ،)5(بداد أي متبددة اخليُل  جاءِت :  وقوهلم:  )4(َقاَل اجلوهريُّ 

 .)6(وُهَو املتبدد
مفعـول لـه ِعنْـد النَّْصـب ِيف  وُهـوَ :  َمالك ابنِ  قولِ َعَىل  لم فعالقا العمسألة أمَّ ِيف  ولهق )7(َوِمْن َذلَِك 

ْيُخ ، َقاَل )8(سيبويه ُه اهللاُ َأُبو َحيَّان الشَّ  .مفعول من أجله ِعنْد سيبويه النَّْصِب ِيف  أي املعرف بأل:  )9(َتَعاَىل  َرِمحَ

توهم َعَىل   ُهوَ إذا انتصب قائًام  املعرَف  يه، وأنَّ الَِّذي يظهر من كالم سيبو:  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا
احلـال، وبنـو الَباب َغْري َهَذا ِيف  احلجازِ  أهُل  وقد ينصُب :  ه، فإنه َقاَل ه مفعول من أجلِ ألَنَّ املفعول من أجله؛ 

احلال، وبنو متـيم َغْري  الَبابَهَذا ِيف  م يتومهونألَهنَّ األلف والالم، ِيف  مل ينصبواُثمَّ  متيم ال يتومهون غريه، فمن
 )11(الفتح فَكاَن الَِّذي توهم أهل احلجاز الباب )10(األلف والالم، وتركواِيف  مل ينصبواُثمَّ  ال يتومهون غريه، فمن

اِعرِ ، وأنشد قول )12(فعلته خمافة َذلَِك :  له نحو قولكَمْرُفوع ه ألَنَّ الَِّذي ينتصب؛   :الشَّ
ـْربُ َسبِيٌل َفَأمّ    )13(ُأمِّ َمالِـٍك  َأَال َلْيَت شَعِري َهـْل إَِىل  ا  ا الصَّ   َعنَهـا َفـَال َصـْربَ

 .)14(َذلَِك َعَىل  وأطال الكالم

                                                                                                                                          
 .ا، َأْو متفرقةا َواِحًد أي َواِحًد ) 1(=

ــد، : اْنُظـْر  ، لِْلَخلِيــِل ْبـِن َأْمحَ ـِذيَب و، )8/14(اْلَعـْنيَ َألْزَهــِرّي،  َهتْ َغـِة، لِ الَعــَرِب، الْبـِن َمنُْظــور،  لَِسـانَ و، )14/79(اللُّ
)1/226.( 

 ). ب(خطأ، وقد أثبتها من  "مبتدة") أ(ِيف ) 2(
ُح ) 3(  ).2/327(التسهيل،  َرشْ
َ َسنَة ُهَو إسَامعيل بن محَّ ) 4(  .هـ393اد، َصاِحب الصحاح، ُتُويفِّ

َغـة،  ، والبلغةِ )1/310(ابن الوردي،  وَتاِريِخ ، )17/80(َأْعَالِم النَُّبَالِء،  ِسَريِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف  ـة النَّْحـِو واللُّ ِيف َتـَراِجم َأئِمَّ
 ).10ص(للِفريوزأبادي، 

 ). ب(خطأ، وقد أثبتها من  "مبتدة") أ(ِيف ) 5(
 .، وهو من الكتب املفقودةِيف كَِتابه مقدمة ِيف النَّْحوِ  ولهقلعل ) 6(
 ."َقاَل َشْيُخنَا") ب(ِيف ) 7(
 ).2/197(التسهيل،  ُح َرشْ ) 8(
 ). ب(من  "َتَعاَىل  "كلمة ) 9(
ْفَحِة ِيف  "كوا" "تركوا"تكملة كلمة ) 10( َك مراعاة للتنسيق) أ(كتبت َعَىل َيَساِر الصَّ  .مقابلها، وَذلِ
 ."البان") ب(ِيف ) 11(
 . "ذاك") ب(ِيف ) 12(
 . "معمر") : 1/386(لسيبويه،  ِيف الكَِتاِب ) 13(
 ).386، 1/385(، لكَِتاَب ا: اْنُظْر ) 14(
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ْيخ به َوِمْن َذلَِك َما تعقَب   َيُكون َصـاِحبال ":  ابن َمالك كالمِ َعَىل  أ/40 هِ لِ ن ِيف َقوْ َأِيب َحيَّا َعَىل الشَّ
 . )1("الغالب نكرة َما مل خيتصِيف  احلال

ْيخَقاَل  ذا احلال نكرة، ولـيس ، فإن قائًام  م فِيها رجٌل احرتاز من قوهلِ  الغالبِيف  ولهق:  َأُبو َحيَّان الشَّ
 . ا ذكره املصنففِيه رشط ممَّ 

الالحق بالظرف، وُهَو اجلار واملجرور، فإذا َكاَن  بالنكرةِ  االبتداءِ  اِت غَ وِّ َس مُ ِيف  قد تقدمَ :  َقاَل َشْيُخنَا
 .جميء احلال منها ، َكاَن من مسوغاِت )2(من مسوغات االبتداء بالنكرةَهَذا 

َض به َعَىل ابنِ  ، )96:  األعـراف(      $  #  "   !:  إن قولـه:  َمالِـك ِيف َقْولِـهِ  َوِمْن َذلَِك َما اْعَرتَ
يُْخ  مجل، مجلة لـو، ومجلـة جواهبـا، ومجلـة هي أربع :  ِيف التحقيِق  َأُبو َحيَّان اآلية فِيها اعرتاض بسبع مجل، َقاَل الشَّ

مجلـة،   & مجلة، % أن لو إَِىل  )5(َمالِك نظر إىل )4(، ومجلة العطف عليها، وُهَو يَعني ابن)3(االستدراك
   . 2 مجلة،     1 مجلة، / مجلة،  .  - مجلة،  'مجلة، و

ا مل يذكرْ :  َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ويـزاد عليـه مجلـة :  سبع مجـل، قيـلَغْري  فِيَام عده ِرُح الشَّ
ثَامنية، وَهـَذا الزائـد فاسـد، فـإن  اجلمُل  أخرى، وهي املؤلفة من ثبت َأْو ثابت مقدًرا مع إن وصلتها، فتصريُ 

ثابـت، وَذلِـَك  ولو ثبت إيَامهنم، َأْو ولو أن إيَامهنـم:  التقديرَ  ألنَّ ؛ )6(املؤلفة البد فِيها من إسقاط مجلة من العد
اِرح ا َما ذكره وأمَّ  مجلة، % َيُكون خيرج َعن أن  الكـالم  ألنَّ مجلة فال يسـتقيم؛      1 من أنالشَّ
  .، فال اعرتاض إال بست مجل 2:  إنَام يتم بقوله

                                                
 ).34ص(، التسهيُل ) 1(
 .ُثمَّ رضب عليها بخط فوقها "الالحق بالظرف، وُهو اجلار واملجرور") ب(كتب بعدها ِيف ) 2(
 حرِيف الراء واأللف مطموسني، وكأنه أخطأ ِيف كَِتابتهَام، فوضع عالمة اللحق مكاهنَام، وأحلقهـَام َعـَىل يمـني الصـفحة ِيف  )أ(ِيف ) 3(

 . اَحلاِشَيةِ ِيف 
 ."أن") ب(ِيف ) 4(
 .ُثمَّ أضيف إليها األلف املقصورة "أن") أ(كانت قد كتبت ِيف ) 5(
 ."العدد") ب(ِيف ) 6(
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ْيخ َوِمْن َذلَِك َما تعقب به ُه اهللاَُأِيب َحيَّان  َعَىل الشَّ _  ^  :  َتَعـاَىل   ولِـهِ ق تقديرِيف  باب العددِيف  َرِمحَ

 b  a  `)1(dc )2( )احلسـنات  ، فلـوال قصـد)4(حسـنات أمثاهلـا عُرش  )3(، أي فله)160:  عاماألَن
 . األمثال مثل، وُهَو مذكر َواِحد ألنَّ لَقاَل عرشة أمثاهلا؛ 

أن املثل  اْعتَِبارأتت بَيُكون أن  )5(وازاآلية جلِيف  ال يتعني َهَذا التقدير:  َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ 
ا:  ِيف َقْولِهِ  املثل مضاف إَِىل احلسنات    :  حد قولهَعَىل  فصار ،َأْمَثاِهلَ

مِ     ــدَّ ــَن ال ــاةِ ِم ــْدُر الَقنَ ــْت َص ق ــَام َرشَ   )6(َك

ْيِخ وَمالِك  ابنِ َعَىل  به َب قَّ عَ َوِمْن َذلَِك َما تَ  ْيَخ فإن  َأِيب َحيَّان، الشَّ َقاَل بعد َما سـبق، َقـاَل َحيَّان  أبا الشَّ
ْ ِيف  املصنُف  مع قصـد تـذكري  )9(لفظها )8(لتأنيث )7(ضاف إَِىل دواباملُ  العددِ  تاءَ  سقطُ من يُ  الَعَرِب ومن :  ِح الرشَّ

 )10(العـدد لفظهـا، ومنـه احـرتزت بقـويلِيف  دابة صفة جرت جمرى األسَامء اجلامـدة، فـاعترب ألنَّ املوصوف؛ 
 . ؛ أي حال املوصوف ال حال الصفة)12(غالًبا حاله ال حاهلا )11(اعترب

ـُه ه إهبامٌ ورشُح  ِف نِّ َص املُ  فكالمُ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد  ب/40 ، واملَْسأَلَة فِيها تفصيل، وُهـَو َأنَّ
مراعـاة الصـفة، وإن  )15(ضعفت م ال، فإن مل جترِ جمرى األسَامء اجلامدة أ )14(جيري )13(مل ُف نِّ َص املُ  ا أن َيُكونَ ال خيلو إمَّ 

                                                
 .خطأ "عرشة") أ(ِيف ) 1(
 .َىل التنسيقِيف أول السطر الذي يليه، وَذلَِك حمافظة عَ  "هلا"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "أمثا" "أمثاهلا"نصف كلمة ) أ(كتبت ِيف ) 2(
 ."له") ب(ِيف ) 3(
 ).2/755(الرضب،  ارتشاُف ) 4(
 ."بجواز") ب(ِيف ) 5(
 ).123ص: (انظر ديوانه . قاله األعشى) 6(
 ."ذوات") ب(ِيف ) 7(
 ."التأنيث") ب(ِيف ) 8(
 ."لفًظا") ب(ِيف ) 9(
 ."قول") ب(ِيف ) 10(
 .ُثمَّ رضب عليها "ِيف "كلمة ) أ(كتبت بعدها ِيف ) 11(
ُح  )12(  ).2/400(التسهيل،  َرشْ
 ."ا أن تكون الصفة له جترإم") ب(ِيف ) 13(
َواب ) أ(هي هكذا ِيف ) 14(  .جمزومٌ  الفعَل  ؛ ألنَّ "جير"َوالصَّ
 ."صعدت") ب(ِيف ) 15(
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 ِيف  صـفةٌ  الدابةَ  ثالث دواب، وَذلَِك أنَّ :  يقولار الصفة فِيها جواًزا حسنًا، فَ جمرى األسَامء اجلامدة جاز اْعتِبَ  جرْت 
العوامـل، ومل جتـر َعـَىل  )2(يـتاستعَامل األسـَامء فول )1(استعملت ُثمَّ  ،ةٌ ابَّ دَ  وهي ،َدابٌّ  فُهوَ  َدبيبًا يدبُّ  دبَّ  من األصلِ 

وإن َكـاَن املـذكر :  ثالث دواب، فَكاَن األحسن أن يقول ِيف التسهيل )3(العدد عليها ِيف قول محل فلَذلَِك  موصوف؛
جمرى األسَامء اعتـرب  اعترب حاله، ويضعف اْعتِبَار حاهلا، وإن جرْت  األسَامء جمرى جيرِ  ومل املوصوف، َعن بانت صفة
ح ِيف  )4(اخلفاف كالم يقتضيه َما َهَذا حاهلا، اْعتِبَار وحيسن حاله، ضـعفه  تقـدم َما ختصيص سيبويه كالمِ  وِيف  التكملة، َرشْ

إليه األسَامء التي تبـني هبـا العـدد إذا جـاوزت االثنـني إَِىل  ِيف َهَذا باب َما ال حيسن أن يضيَف :  ، َفَقاَل )5(بالرضورة
ثالثة قرشيون، وثالثة مسلمون، وثالثة صاحلون، فَهَذا وجه الكالم َكَراِهيَـة العرشة، وَذلَِك الوصف يقول هؤالء 

ـهُ إَ  )6(ثالثـة نسـابات:  ابات، إذا ُقْلـَت سَّ النَّ  الصفة كاالسم إال أن يضطر شاعر، وَهَذا يدلك َعَىل أنَّ  أن جيعَل   إنـَام  نَّ

 مُ لِّ كَ تَ املُـ صـارَ  ،إال وصـًفا  مل يقـعْ ، فلامَّ االسمُ  حيسنُ  كَام  الصفةُ  فِيه حيسنُ  موضًعا لَيَْس  ألَنَّه املذكر؛ وصَف  كأنه جييء
  .)8(dc  b  a  `  _^:  اهللا عز وجل َوَقاَل  هبا، وصفهم ُثمَّ  ،)7(بمذكرين تلفظ كأنه

ْيُخ  هُ ا نقلَ ه ممَّ َج َوِمْن َذلَِك َما استخرَ  ـْيُخ  َقـاَل فَ ، األَْخَفـشَعن  املَْصَدر إعَاملِ  باِب ِيف  َأُبو َحيَّان الشَّ  الشَّ
  . به لغائٍب  أن تأمرُ  الفعل، فال جيوزُ  موضعِ ِيف  كل يشء َكانَ :  َهَذا البابِيف  َقاَل أبو احلسن:  )9(َأُبو َحيَّان

ـْيخمل ينقلهـا  جليلـةٌ  َعـن أيب احلسـن فائـدةٌ  َهَذا النقلِ ِيف :  َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ابـن  الشَّ
ُه  )10(خالفها، وهيَكَر ذَ  َمالك، بل فـال جيـوز  )12(الفعل لغائـب )11(الَِّذي ُهَو بدل من املَْصَدرب أن يأمرَ  ال جيوزُ َأنَّ

                                                
 ."استعملتا") ب(ِيف ) 1(
 ."فرأيت") ب(ِيف ) 2(
 ."من َقاَل "ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 3(
 .هـ657، تويف سنة اا بارعً وكان نحوي  ،  اجلذامي املالقيأبو بكر بن حييى بن عبد اهللاهو  )4(
َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلِـَك حمافظـة  "ورة"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "بالرض" "بالرضورة"نصف كلمة ) أ(كتب ِيف ) 5(

 .حمافظة َعَىل التنسيق
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك حمافظة َعَىل  "بات"لتها ِيف آخر السطر، وتكم "نسا" "نسابات"نصف كلمة ) أ(كتبت ِيف ) 6( َعَىل َيَساِر الصَّ

 .َعَىل التنسيق
 ."مذكرين") ب(ِيف ) 7(
 ).36ص(، وكذا ذكره يف كتابه العدد، )567، 3/566(الكتاُب، لسيبويه، ) 8(
 .ة َعَىل التنسيقَعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك حمافظ) أ(ِيف  "حيان"كتبت نون كلمة ) 9(
 ."هو") ب(ِيف ) 10(
 ."َعن") ب(ِيف ) 11(
 ."الغائب") ب(ِيف ) 12(
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ْيُخ رضًبا زيد، وقد جوز  ، وُهَو مردود فـإن املَْصَدرفاعًال بَيُكون أن  )2(املَال ُق يْ رَ زُ  )1(ًال ْد نَ فَ ِيف َقْولِِه َمالِك  ابنُ  الشَّ
َمـا  )3(ارضب زيـد مل جيـز، فكـَذلَِك  فعله، ولو ُقْلَت  عمَل  ه إنَام يعمُل ألَنَّ يرفع الظاهر؛  املذكور ال املَْصَدرفإن 

ح  َذلَِك َمالِك ابن  َوَذَكرَ محل عليه،    .املَْصَدرباب إعَامل ِيف  ،)4(الكافِية الشافِيةِيف َرشْ
:  املَائـدة( ) U   T)5:  َتَعـاَىل  لِـِه ِيف َقوْ  املَائـدة،ِيف ُسـوَرة  تفسـريهِيف  َأُبو َحيَّاننا َوَذَكَر َشْيخ

ـْيخ َما االعرتاضِ  )7(من أ/41، وعليه )6(، بنصب شهادًة والتنوين، أن فاعله اثنان)106 ابـن َمالـك،  َعَىل الشَّ
  .أيًضا األَْخَفشا خيالف َذلَِك، ونقله َعن ممَّ  األَْخَفشوقد ظهر النقل َعن 

ْيِخ  هإنكارِ ِيف  َأِيب َحيَّان ْيِخ َعَىل الشَّ  به َوِمْن َذلَِك َما تعقَب  ين ابن َعَىل الشَّ إجـازة ِيف  )9(َمالـك )8(بدر الدِّ
الـنفس والعـني، ُهـَو أنفـس َيُكـون ِيف والَّـِذي :  لفظ التثنية، فإنه َقـاَل َعَىل  التوكيد بالنفس والعني للمثنى،

اجتَامع تثنيـني، وصـري  َكَراِهَيةترك األصل وأعني، ال نفوس وال عيون، فنقول قام الزيدان أنفسهَام أعينهَام، و
  .نىاملعِيف  مجع التثنيةَ  ألنَّ إَِىل اجلمع 

                                                
 .خطأ "قبل ال") ب(ِيف ) 1(
والندل خطف اليشـء  ،وهو اندل ،نائب مناب فعل األمر"ندًال ": قال ابن عقيل شارًحا القول، ومؤيًدا البلقيني يف هذه املسألة ) 2(

 دًال نَ ا بِ أن يكون مرفوعً  -أي ابن مالك  –وزريق اسم رجل وأجاز املصنف  ، يا زريق املالندًال :  والتقدير ،وزريق منادى ،برسعة
ألن فعـل األمـر إذا  ؛ا بهمرفوعً  أندل مل يصح أن يكونَ :  والتقدير ،ا مناب فعل األمر للمخاطب نائبً ألنه إن جعل ندًال  ؛وفيه نظر

أن يكون  صحَّ  "ليندل":  والتقدير ،جعل نائبا مناب فعل األمر للغائب ا فكذلك ما ناب منابه وإنكان للمخاطب ال يرفع ظاهرً 
ا أي ا زيًد فعل األمر للمخاطب نحو رضبً  وإنام ينوب مناَب  ،ا به لكن املنقول أن املصدر ال ينوب مناب فعل األمر للغائبمرفوعً 

 .اارضب زيًد 
 ).2/178(رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، 

 ."َك فَذلِ ") ب(ِيف ) 3(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك حمافظـة َعـَىل  "فِية"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "الشا" "الشافِية"نصف كلمة ) أ(كتبت ِيف ) 4( َعَىل َيَساِر الصَّ

 .التنسيق
 .بضم آخر كلمة شهادة T U ِيف قراءة حفص املعروفة ) 5(
 ).4/43(الَبْحر املحيط،  تفسريُ ) 6(
 ."ِيف ") ب(ِيف ) 7(
 ).أ(وهي ساقطة من ) ب(من  "ابن"كلمة ) 8(
 .ويسمى بابن الناظم) 9(

افِِعّية الكربى، للسبكي،  َطَبَقاِت و، )51/283(للذهبي، اِإلْسَالم،  َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف  ، والَواِيف بِالَوفِيَّات، )8/98(الشَّ
َفِدّي،   ).1/165(للصَّ
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ينِ  ووهمَ  عيناَمها، ومل  )1(توكيد املثنى قام الزيدان نفساَمهاِيف  فأجاز أن يقوَل  ِف نِّ َص حممد بن املُ  بدُر الدِّ
 . )2(ومل يذهب إَِىل َذلَِك أحد من النحويني

ِب  قد رأيُت :  اهللاُ َعنْهُ  َرِيضَ  َقاَل َشْيُخنَا تأكيد من  ِف نِّ َص املُ  ه ابنُ َما أجازَ  إجازةَ ) 3(انَس يْ البن كَ  ِيف املَُهذَّ
ذكره غريه  ، وقد)5(َمالِك قد سبقه إليه والده ِيف إكَامل الُعْمَدة ، وَما ذكره ابنُ )4(املثنى باملثنى، ومن تأكيده باملفرد

ْيخستدل به َما اَعَىل :  َوَقاَل غريه من املتأخرين،  الَعـَرب سؤال وُهَو أهنم قد أجازوا وسمع نقل  َأُبو َحيَّان الشَّ
ني، ومل جيعلوا اجتَامع تثنيـني َمانًعـا بـل َش بْ  الكَ َيس أْ رَ  قطعُت :  واَفَقالُ إَِىل متضمنهَام التثنية فِيهَام،  )6(املضافِنيِيف 

اإلفـراد، َعَىل  ع من نحاة البرصة أن التثنية مقدمة، وظاهر كالم مجاملَْجُموعجعلوه مقتضًيا لتأخره َعن املفرد و
ْيُخ به َجَزَم  قام الزيدان نفساَمها؟ كَام :  قيل هنا بجوازِ  )7(وحينئذ فهال ين، وكالمه يلمح َذلَِك، فإنه  بدرُ  الشَّ الدِّ

 . عقب َذلَِك بذكر هذه املسألة

ْيُخ به َجَزَم  َما نَّ إ:  َوَقاَل َشْيُخنَا ُه  من انَأُبو َحيَّ  الشَّ ـيّ الزيدون أعياهنم، جوزه  قامَ  ال جيوزُ َأنَّ َخمَْرشِ  الزَّ
 .)1)(10(يعيش )9(، ومل يتعقبه شارحه ابن)8(لصَّ فَ املُ ِيف 

                                                
 ."َام نفسله"كأنه ) ب(كتبت ِيف ) 1(
ين يف ) 2( ِح : كالم بدر الـدِّ ح التسـهيل، : ، ومل يـذهب أبـوه إىل َمـا ذهـب إليـه، اْنُظـْر )501ص(ألفيـة ابـن َمالـك،  َرشْ َرشْ

)3/289.( 
َ َسنَة ) 3( د بن َأْمحَد بن إبراهيم النَّْحِوّي، ُتُويفِّ  .هـ320هـ، وقيل 299ُهَو َأُبو اَحلَسن، ُحمَمَّ

، )59ص(، روياملفرسين، لألدنـ ، وَطَبَقاِت )18/ 1(الوعاة ِيف َطَبَقات اللغويني والنَُّحاة، للّسُيوطِّي،  بغيةِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف 
 .)4/89(اِإلْسَالم، الْبِن الغزي،  وديوانِ 

ُب ) 4(  .، وهو من الكتب املفقودةِيف النَّْحوِ  اُملَهذَّ
 .مل أقف عليه) 5(
ِيف أول السطر الذي يليـه، وَذلِـَك حفاًظـا َعـَىل  "فِني"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "املضا" "نياملضافِ "نصف كلمة ) أ(كتبت ِيف ) 6(

 ."فِني"مرة أخرى َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة مقابل  "املضافِني"التنسيق، وكتبت 
 ."فهل قيال") ب(كتبت ِيف ) 7(
 ).147، 145ص(املفصل، : اْنُظْر ) 8(
 ). ب(من  ساقطة "ابن"ألف ) 9(
ين،) 10( ـد بـن َعـِيلّ بـن املفضـل  هم ثالثة أشهرهم َهَذا وُهو َأُبو البقاء، موفق الدِّ يعيش بن َعِيلّ بن يعيش بن َأِيب الرسايا بـن ُحمَمَّ

َ  -ابـن الصـانع:  )2/351(، الوعاة وعند الّسُيوطِّي ِيف بغيةِ  –األندليس، املوصيل، احللبي، وَكاَن يعرف بابن الصائغ   َسـنَة ُتـُويفِّ
 =. هـ643
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لَكـاَن  الَعـَربكـالم ِيف  زيًدا إياه لـو اسـتعمل إن رأيَت :  َمالِك ِيف َقْولِهِ  ابنِ َعَىل  به َوِمْن َذلَِك َما ردَّ 
  .)2(توكيًدا ال بدًال 

، ضـعيٌف  املضـمرَ  ألنَّ ال يؤكـد باملضـمر؛  الظـاهرَ  َهَذا َعِجيب، فـإنَّ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد 
ِيف نحو رأيت زيًدا أباه مل ينقله َعن برصـي  من البدلِ  ُف نِّ َص ، وَما منعه املُ يَّ وِ القَ  ُد كِّ ؤَ ال يُ  ، والضعيُف قويٌّ  والظاهرَ 

ُهَو يشء ابتكره، وغره فِيه منع الكوفِيني البدل ِيف نحو رأيتك إياك، وجعلوه توكيـًدا، فنقـل َهـَذا  وال كوِيف، وإنَام 
ـِمري، َوَقـاَل  )3(رأيت زيًدا:  إَِىل قوله ِمري سـائغ، بِخـَالف تأكيـد الظـاهر بالضَّ ِمري بالضَّ إياه، والفرق أن تأكيد الضَّ

ُه جيعُل  )4(من كيدِ التو ِيف باِب  ُف نِّ َص املُ َما َقالَه :  أيًضا ِيف نحو رأيتك إياك توكيًدا ال بدًال وفاًقـا  املنفصَل  املنصوَب  َأنَّ
ـِمري ال يؤكـد  ألنَّ َعَىل َذلَِك دليًال، وقد أعربوا قام زيد وُهَو بدل وال َيُكون توكيـًدا؛  مْ قِ مل يُ  ب/41للكوفِيني  الضَّ

 .انع من َذلَِك الظاهر، فكَذلَِك نعرب رأيت زيًدا إياه بدًال إذ ال مَ 
َهـَذا :  ، َفَقـاَل )5(لِّ الُكـمن  لِّ بدل البعض واالشتَامل راجعني إَِىل الكُ  ِيف جعلِ  ِيلِّ يْ هَ ه َعَىل السُّ َوِمْن َذلَِك ردَّ 

ْفظِ  ، فإن الظاهرَ مردودٌ  ا بـدل لِـَك إّمـر، فَكـاَن ذَ خِّ أَ تَ املُ  بان َذلَِك إال بالكالمِ  )6(، وَماَغْري َما بان بالبدلِ  األولِ  من اللَّ
، وظهـوره آخـًرا بـَام )7(بعض َأْو بدل اشتَامل، وال يصح أن َيُكون بدل كل من كل؛ لظهـور اللفظـة أوًال بقضـيته

 . خيالف تلك القضية السابقة
اص، ، فال إلرادة مل تظهـر لنـا إال بـذكر اخلـ)9(اصَّ اخلَ  وتريُد  بالعامِّ  تتكلمُ  الَعَرَب  نَّ إ ِيلّ يِ هَ السُّ  )8(ا قولوأمّ 

بـدل بعـض الزهاد دلنا َعَىل أن املراد بالقوم الزهاد، فَكاَن َهـَذا :   َقاَل ، فلامَّ )10(التعميم جاء القومُ :  فإذا َقاَل القائُل 

                                                                                                                                          
 . عمر بن يعيش السنويس: والثاين =
 .خلف ين يعيش األصبحي: والثالث  

َغـة، للِفريوزأبـادي،  البلغـةِ و ،)46/ 7(األعيان وأنباء أبناء الزَمـان، الْبـِن خلكـان،  وفِياِت : اْنُظْر  ـة النَّْحـِو واللُّ ِيف َتـَراِجم َأئِمَّ
غَ  ، واملزهرِ )83ص( ا للّسُيوطِيّ )2/453(ة، ِيف ُعُلوم اللُّ َالُمهَ  .، كِ

ُح ) 1(  ).223، 2/219(املفصل،  َرشْ
 ).3/305(ه، ، ورشَح )49ص(، التسهيَل : اْنُظْر ) 2(
 .ُثمَّ رضب َعَىل حرف األلف الزائد "زايًدا") أ(كتبت ِيف ) 3(
 ."ِيف ") ب(ِيف ) 4(
 .كل من الكلبدل اليشء من اليشء وهو نفسه بدل ال ِيلّ يِ هَ ه السُّ سامَّ ) 5(

 ).239ص(الفكر،  نتاَج : اْنُظْر 
ْفَحِة ِيف  "َما"كلمة ) 6(  ).أ(أحلقت َعَىل َيَساِر الصَّ
 ."بعضه") ب(ِيف ) 7(
 ."َما َقاَله") ب(ِيف ) 8(
 ).239ص(الفكر،  نتاَج : اْنُظْر ) 9(
 ."الزهاد") ب(ِيف ) 10(
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ُه بدل من كل يقتيض الظاهر، وأمّ  ِيف َقْولِـِه ا يقتيضـ التخصـيص كل من كل يقتيض َما ظهر آخـًرا ممـَّا النظر إَِىل َأنَّ
 .ه ال يشء عليه كالم الَعَرب، وإنَام الكالم َعَىل مقتىض َما ظهر من اللفظ، فإن)1(جاء القوم

يِْخ  هُ بُ قُّ عَ تَ َوِمْن َذلَِك  مـن  )4(ه املَـاِزِينُّ رَ إن َما ذكَ :  حيث َقاَل  )3)(2(شاذِ البَ  ه َعَىل ابنِ ِيف إنكارِ  َأِيب َحيَّان َعَىل الشَّ
يُْخ )7)(6(مسموعالنَّْصب ب ) m  l)5:  صفة، أي مثل من نصِب  مل جيـز :  َقـاَل الزجـاج:  َأُبو َحيَّان ، َقاَل الشَّ

 ، َوَذَكَر ابـنُ )9(ملخالفته كالم الَعَرب )8(مردود رٌح طَّ أحد من النحويني َهَذا املَْذَهب قبله، وال تابعه أحد بعده، فَهَذا مُ 
 َهَذا؟  )11(نقل موضعٍ  فال أدري من أيِّ  )10(َعن الَعَرِب  مسموعٌ  النَّْصَب ش أن اذِ البَ  ابنُ 

 قراءتني بنصـب السـني m  l:  ِيف َقْولِهِ  أنَّ  )12(السامع إفادةِ  َر ِيف كَِتاِب قد ذك:  َقاَل َشْيُخنَا
  .املَاِزِينُّ  ، ويصح َما َقاَل الَعَربمسموع َعن بعض النَّْصب ، فثبت أن )13(ورفعها

ْيِخ  هُ بُ قُّ عَ تَ َذلَِك  )14(ومن ُه  الَصِحيح:  لِهِ ِيف َقوْ َحيَّان  َأِيب  َعَىل الشَّ ْفَعـال حـذف التـاء مـن األَ  ال جيـوزُ َأنَّ
 : ُه  َتَعاَىل ولإال قِمنُْه  َما ورد من َذلَِك، إذ ال حيفظ )1(واالستفعال مطلًقا، سواء أضيف االسم أم مل يضف لقلة

 B     A )2(، واْسَتفاَه الرجل اْستِفاًها)18، 177، التوبة، الَبَقَرة(.  

                                                
 ). ب(ساقطة من  "ا يقتيض التخصيص ِيف َقْولِِه جاء القومممَّ ... ....الزهاد دلنا عىل:  َقاَل التعميم، فلامَّ "عبارة ) 1(
 .ُثمَّ رضب َعَىل حرِيف امليم والكاف، وكتب بدالً من الكاف باء، ُثمَّ أكمل باقي االسم "َمالك"أوالً ) ب(كتبت ِيف ) 2(
َ َسنَة  .لغرناطيُهَو َأُبو جعفر، َأْمحَد بن َعِيلّ بن َأْمحَد بن خلف بن الباذش األنصاري، ا) 3(  .هـ542، وقيل 540ُتُويفِّ

ـَأْصَحاب الَقاِىض َأِيب َعِيلّ الصدِيف، الْبِن األ معجمَ : اْنُظْر  ِيف  ، واإلحاطـةَ )1/102(، الْبـِن بشـكوال، والصـلةَ  ،)38ص(ار، بَّ
ين ابن اخلطيب،   .)1/194(أخبار غرناطة، للسان الدِّ

د) 4( َ َسنَة  ُهَو َأُبو عثَامن، بكر بن ُحمَمَّ د بن َعِدي بن حبيب، ُتُويفِّ  .هـ249بن بقية، وقيل بكر بن ُحمَمَّ
ته ِيف  َبَالِء،  ، وِسَريِ )10/389(والنَِّهاَية، الْبِن َكثِري،  ، والبدايةِ )7/93(َبْغَداد، للخطيب الَبْغَدادي،  َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَ َأْعـَالِم النـُّ

)12/270.( 
 ).  ب(ساقطة من  " l m: إن َما ذكره املَازين من نصب صفة، أي مثل : حيث َقاَل "عبارة ) 5(
 ). ب(ساقطة من  "مسموع"كلمة ) 6(
ُح كتابه ) 7(  .وهو من الكتب املنفقودةاجلمل َعَىل ابن عصفور،  َرشْ
 .خطأ) أ(كتب حرف الدال األخري ِمنَْها الَما ِيف ) 8(
 ).1/98(معاين القرءان وإعرابه، ) 9(
 ."ويصح"ِزَياَدة ) ب( ِيف ) 10(
 .ُثمَّ رضب عليها "شيخنا"كلمة ) ب(كتب بعدها ِيف ) 11(
 .مل أقف عليه) 12(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة  "رفها") أ(كتبت ِيف ) 13(  .مقابلها "فعها"خطأ، ُثمَّ كتب َعَىل َيَساِر الصَّ
 =.حرف ياء، ُثمَّ كتب فوقه حرف امليم) ب(كتب مَكاَن حرف امليم ِيف ) 14(
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ُه  عليه:  يَقال:  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ا الَوالُِد َقاَل َشْيُخنَ  مـن قـول  األَْخَفُش  َوَحَكىأجاب إجاًبا،  قد سمعَ َأنَّ
َحُه  ، ومع َذلَِك فُهَو قليل، وَما"َأَراه إَِراءً ":  الَعَرببعض   .سيبويه خمالف ملَا قدمه من نصِّ َصحَّ

ُه اْخَتاَر  َوِمْن َذلَِك  ْيَخ جواز تنوينهَام تنوين رصف، فإن اش وجوار وَ غَ  أن نحوَ َأنَّ َرِمحَـُه َحيَّـان  أبا الشَّ
اختالفهَام أُهَو عوض من َعَىل  )6)(5(واملربد )4(سيبويه َمْذَهب )3(عوض هو تنوينَ  َهَذا التنوينُ  َيُكونَ ن إ:  ، َقاَل اهللاُ

ُه  النحويني أ/42احلركة، أم من احلذف؟ وزعم بعض  ف اليـاء ذا تطـري مـن تنوين رصف ملصريه بعد حذَأنَّ
 . املفردات نحو جناح

ـْيُخ بـَذلَِك  َح ، وممـن رصَّ َاألَْخَفـشَهَذا القول حكي َعن :  َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ   بـدرُ  الشَّ
ين بن تنـوين  )8(َغـَواشٍ  ِيف  التنـوينَ  سيبويه أنَّ  َمْذَهَب  أنَّ  اِف رَ عْ األَ  ِيف ُسوَرةِ  ابن عطية َمالك، وِيف تفسريِ  )7(الدِّ

ُه  َعن سيبويه َل قَ نَ  اَج َج الزَّ  رصف، وأنَّ  وقـرر وجـه الرصـف بـأن التـاء  )9(عليه أبو عيل عوض، وردَّ  تنوينُ َأنَّ
ُه  اللتقاء الساكنني فَكاَن مرصوًفا، وَهَذا يقتيض )10(حذفت  .)11(تنوين رصفَأنَّ

                                                                                                                                          
 ."لعلة") ب(ِيف ) 1(=
ِب َقلِيٌل، َوَملْ خيص األعَراِيب َهْل َذلَِك َبْعَد ) 2( ْ ٍة، وُهو ِيف الرشُّ ُبُه بعد قِلَّ ٍة َأْم َال؟ َأْي اْشَتدَّ َأْكُلُه َأْو ُرشْ  قِلَّ

َألْزَهِرّي، : اْنُظْر  َغِة، لِ ِذيَب اللُّ مـن جـواهر  العـروس تاَج و، )435/ 4(الْبِن ِسيَده، َواملُِحيط اْألَْعَظم،  املُْحَكمَ و، )450/ 6(َهتْ
بيدي، القاموس  ).468/ 36(، لِلزَّ

 ."وَهَذا") ب(ِيف ) 3(
 ).311، 3/310(، الكَِتاَب : اْنُظْر ) 4(
َ َس ) 5( ، وقيل املَازين، األزدي، البرصي، ُتُويفِّ د بن يزيد بن َعْبد األكرب الثَُّاميلِّ  .هـ286نَة ُهَو َأُبو الَعبَّاس، ُحمَمَّ

ته ِيف  َغـة،  ، والبلغةِ )313/ 4(األعيان، الْبِن خلكان،  ، ووفِياِت )380/ 3(َبْغَداد،  َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَ ة النَّْحـِو واللُّ ِيف َتَراِجم َأئِمَّ
 ).73ص (للِفريوزأبادي، 

 ).1/280(، املقتضَب : اْنُظْر ) 6(
 ).أ(وهي ساقطة من ) ب(من  "بن"كلمة ) 7(
 .مجع غاِشية، وُهو َما يغشاهم فِيغطيهم من أنواع العذاب) 8(

 ).2/153(ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين،  ومفرداِت  ،)149(القرآن، ألَِيب بكر السجستاين،  غريَب : اْنُظْر 
 .خطأ "أعىل") أ(ِيف ) 9(
 ). ب(ساقطة من  "حذفت"كلمة ) 10(
رَ : اْنُظْر ) 11(  ).2/401(الكَِتاب العزيز،  الوجيز ِيف تفسري اُملَحرَّ
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اليـاء والـواو، وَكـاَن َعـَىل هـذه الصـفة، فإنـه  بناِت من  يشءٍ  كلَّ  واعلم أنَّ ":  والَِّذي ِيف كِتَاب سيبويه
 . ، انتهى)1("منرصف ِيف حال اجلر والرفع، وَذلَِك أهنم حذفوه فخف عليهم فصار التنوين عوًضا

ف، وقضيُة قولِهِ  ولهوظاهُر ق ُه َتنِْويُن َرصْ ف، َأنَّ ُه ُمنَْرصِ ُه تنـوين تعـويض ال تنـوين رصف :  َأنَّ ِعَوًضا، َأنَّ
 . منون َغْري مرصوف فُهوَ 

الياء فِيهـا ِعنْـده حـذفت حـذًفا؛  ألنَّ حذفوه، يَعني الياء من قوهلم جوار؛ :  أليب َعِيلّ قوله وِيف التعاليِق 
ن ُه لَيَْس يقول أن الياء حذفت اللتقاء السـاكنني، ال السـاكنني مل  "حذفوه":  هِ ، فقد علمت من قولِ )2(فلَذلَِك ُنوِّ َأنَّ

عطيـة،  ، وُهَو يوافـق َمـا ذكـره ابـنُ )3(و أثبتت الياء مل جيتمع معها الساكن اآلخر َهَذا كالم أيب عيلجيتمعا هنا إذ ل
ُه مرصوف لعدم البنية التي يمتنع رصفها، وَيُكون َمـا َذَكـَر مـن ق َمْذَهَب  والَِّذي يظهر يل أنَّ  عرًضـا  ولِـهِ سيبويه َأنَّ

 .ا ال حقيقة العرضيةلفً خيَعني 

ُه جيتمعُ إ:َما َقالَه َوِمْن َذلَِك  ـيْخ  نَّ ح  َأُبـو َحيَّـانِيف عدل مثنى، وبأنه ثَامن مَقاَالت، أربعة ذكرها الشَّ ِيف َرشْ
 : التسهيل

 . )4(وسيبويه العدل والوصف، َقالَه اخلليُل :  األول
 .مَقالَة األعلم الوصف، وعدم قبَْوِل الياء:  والثاين

يّ مَقالَة :  والثالث َخمَْرشِ َعـن  )5(أهنـا منعـت الرصـف ملَـا فِيهـا مـن العـدلني عـدهلا َعـن صـنعها، وعـدهلا":  الزَّ
اِرح ِيف تفسريه)6("تكررها  . )7("أحًدا ذهب إليه ال َأْعَلمُ ":  ، َوَقاَل الشَّ

 . )8(مَقاَلة الفراء، العدل والتعريف، بينه األلف والالم، َهَذا َما حكاه الشارح:  الرابعة
ه عدل َعن لفظ اثنني ألَنَّ مثنى وبابه يكرر العدل؛ ِيف  املنعِ  علةَ  ويني أنَّ ْح النَّ  َعن بعضِ  شاألَْخفَ نقل :  اخلامسة

 . )2(تفسريه البسيطِيف  يَواِحد، نقل َذلَِك ال)1(وَعن مَعناه أيًضا

                                                
 ).3/308(، الكَِتاَب : اْنُظْر ) 1(
 .خطأ "فعل") ب(ِيف ) 2(
 ).3/120(سيبويه،  َعَىل كَِتاِب  التعليقةُ ) 3(
 ).3/225(، الكَِتاَب : اْنُظْر ) 4(
 .وَذلَِك حفاًظا َعَىل التنسيق ِيف أول السطر الذي يليه، "هلا"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "عد" "عدهلا"نصف كلمة ) أ(كتبت ِيف ) 5(

 .التنسيق
اف،  تفسريُ ) 6(  ).1/498(الَكشَّ
 ).3/159(املحيط،  الَبْحرُ ) 7(
 =).1/254(معاين القرءان، : اْنُظْر ) 8(
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يِّ  وَهَذا يقرب من مَقاَلةِ :  َقاَل َشْيُخنَا َخمَْرشِ يّ كالم ِيف  إال أن العدلني الزَّ َخمَْرشِ يرجعـان إَِىل اللفـظ؛  الزَّ
 . األَْخَفشنى قرب من املَقاَلة التي نقلها لفظ، فإن ملح املع )3(التكرر ألنَّ 

عـىل ، و)5(فِيه َعن اثنني واثنتني، وَعن تأنيـث ه عدٌل ، ويعرب َعنه بأنَّ )4(اُج جَّ العدل والتأنيث، َقاَله الزَّ :  السادسة
 . العدل والتكرر )6(يقرب من مَقاَلة ب/42الثالث عىل األول يقرب من مَقاَلة األعلم، و

ُه إ َأْصَحابناَوَقاَل :  َفَقاَل ، اُج جَّ الزَّ العدل والتنكري، حكاه :  السابعة ُه  اجتمع فِيه علتاننَّ  . )7(عدل وأنه نكرةَأنَّ
سـبقه، وِيف كالم من  ِيف  ، ومل يقع)8(ابن عطية كالمِ ِيف  وهي التعددِ َعَىل  ، أي للداللةومجعٌ  أهنا معدولةٌ :  الثامنة

 .، وجيوز أن َيُكون أخذها منه)9(كالم َصاِحب الغرائب إشارة إليها
 مَقالَة اخلليـل:  ثَامن َمَقاَالٍت، إحداها ونحوه مثنى لرصف املَانع السبب ِيف  األلِفية َحاِشيَةِ  َعَىل  بَِخطِّهِ  وكتب

للعـدلني عـدهلا َعـن  : الثالثـة اليـاء، قبَـْولِ  عـدم مـع فالوصـ )12(لألعلم : )11(والثانية والوصِف، )10(الَعْدل وسيبويه
يّ وعدهلا َعن تكررها َعن  )13(صيغتها َخمَْرشِ العـدل َعـن  :للفراء املَانع العدل والتعريف فِيه، اخلامسـة:  ، الرابعةالزَّ
ْفظ  .واجلمع العدل : الثامنة لتنكري،وا العدل : السابعة ،اُج جَّ الزَّ  َقالَه التأنيث، َعن والعدل : السادسة نى،املع وَعن اللَّ

السـابعة  املَقالَةَ  ، وأخرجُت اِف شَّ َعَىل الكَ  اِف شَّ الكَ  ِيف تتمةِ  َعَىل هذه العللِ  الكالمَ  وقد بسطتُّ :  )14(ُقْلُت  
يِْخ  ةِ من تعليقِ  ين ابن النحاس َعَىل املُ  الشَّ  .)15(البن عصفور ِب رَّ قَ هباء الدِّ

                                                                                                                                          
 ).1/244(معاين القرءان، ) 1(=
 ).6/306(التفسري البسيط، : اْنُظْر ) 2(
 ."التكرار") ب(ِيف ) 3(
 ).2/9(معاين القرءان وإعرابه، ) 4(
 ). ب(ساقطة من  "تأنيث"كلمة ) 5(
 ."األعلم، وعىل الثالث يقرب من مَقاَلة"عبارة ) 6(
َغة، )2/9(معاين القرءان وإعرابه، ) 7(  ).29ص(، ونقله عنه ابن سيده ِيف العدد ِيف اللُّ
رُ ) 8(  ).2/7(الوجيز ِيف تفسري الكَِتاب العزيز،  اُملَحرَّ
 .مل أقف عليه) 9(
 .خطأ "العل") أ(ِيف ) 10(
 ."بيان الثانية"ُثمَّ كأنه رضب عليها وكتب َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة  "الثالثة"كلمة ُثمَّ كتب فوقها ) ب(كتبت ِيف ) 11(
 ."األعلم") ب(ِيف ) 12(
 .كلمة ُثمَّ حميت بحيث صار مكاهنا شبه بياض) ب(كتب بعدها ِيف ) 13(
ْمحَن بن الُبْلِقينِيّ ) 14(  .أي َعْبد الرَّ
تويف سنة . باألندلس زمانه يف العربية لواء حامل: ، اإلشبييل، قال عنه السيوطي احلرضمي مؤمن بن عيلهو أبو احلسن، ) 15(

 =.هـ669
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يِْخ َعَىل  هُ بُ قُّ عَ تَ َوِمْن َذلَِك   )1(َعن ابن عصـفور ، فإنه نقَل ةٍ يَّ وِ ْح نَ  ب َحِديثي يتعلق بمسألةٍ قَّ عَ تَ مُ  َأِيب َحيَّان  الشَّ
دار؛ ألَنَّه ُنِقَل إَِىل كـالِم الَعـَرب نكـرًة نْ بُ  لَيَْس من باِب  )3(منع رصفه ِيف حال التعريف، وأن َقالَون َث حِ بُ  )2(أن ُبنْدار

 .)5)(4(كَام ُهَو ِيف كالم العجم
ْحيًا هُ هَ ْج وَ  اهللاُ مَ رَّ َعن َعِيلّ بن أيب طالب كَ  يَ وِ رُ  ُه سأل ُرشَ َعن مسألة، َفأََجاَبه بجواب حسن، َفَقاَل لـه  )6(َأنَّ

 . ، انتهى)7(َقالَون:  عيل
يْخ  ُه اهللاُ َأُبو َحيَّانَقاَل الشَّ ـه ب ور بني ُبنَْدار وبني َقالَون، وال فرَق فُ ْص عُ  )8(ابنُ  ففرَق :  َرِمحَ يـنهَام ِعنْـدي؛ ألَنَّ

ُه نقل إَِىل لسانِ  ـا حكايـة منقطعـة اإلسـناد، ال  ال يثبت ِيف َقالَون َأنَّ الَعَرب نكرة بمثل هذه احلكاية َعـن عـيل؛ ألَهنَّ
 . )9(ندري َعن من هي

                                                                                                                                          
، والبلغــة يف تــراجم أئمــة النحــو واللغــة، )210 /2(، للســيوطي،  ِيف َطَبَقــات اللغــويني والنَُّحــاةبغيــة الوعــاة : انظــر =   

 ، )47 ص(للفريوزأبادي، 
 ).486، 485ص(َعَىل املقرب،  التعليقةُ : وكالمه نقله عنه النحاس كتابه الذي َعلََّق فيه عىل املقرِب البن عصفور   
ْيخ َأِيب َحيَّان متعقب َحِديثي يتعلق بمسألة نحوية، فإنه نقل َعن ابن عصفور"عبارة ) 1( َك تعقبه َعَىل الشَّ ساقطة مـن  "َوِمْن َذلِ

 ). ب(
 .د الَبناِدَرُة، وهم التجار الذين يلزمون املعادن، وِعنْد اهلروي املدائنَواحِ  )2(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَـد، : اْنُظْر  ـِذيَب )8/104(اْلَعْنيَ َألْزَهـِرّي،  ، وَهتْ َغـِة، لِ الَعـَرِب، الْبـِن َمنُْظـور،  لَِسـانَ و، )14/245(اللُّ
)1/358.( 

 .جواب جيِّد صالحأي أَصْبَت بالرومية، َأْو َهَذا ) 3(
ِديث، للزخمرشي،  الفائَق : اْنُظْر  ِديث َواْألََثِر، الْبِن اْألَثِري،  والنَِّهاَيةَ  ،)3/222(ِيف غريب اْحلَ  ).4/105(ِيف َغِريِب اْحلَ

 .ُثمَّ رضب عليه) أ(كتب مقدار حرف بعدها ِيف ) 4(
 . "بندار"المه ِيف ، ومل أقف َعَىل ك"قالون"وقفت َعَىل كالم ابن عصفور ِيف ) 5(

 ).313ص(، الْبِن عصفور، املقرَب : اْنُظْر 
واله عمـر الَقَضـاء َوَلـُه أربعـون :  هو َأُبو أمية، رشيح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الَقاِيض، خمتلف ِيف صحبته، َقاَل ابُن منده )6(

َم ومل يره ْشُهور، ولكن روى : ومل يسمع عنه، َقاَل ابُن َحَجر  َسنَة، وكان ِيف زمن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ بـن السـكن اوَهَذا هو املَ
 .يدل َعَىل صحبته اَواِحد خربً  وغريُ 

َسـنَة تسـع وتسـعني، : ، وقيـل َسنَة سـبع وثَامنـني: َسنَة اثنتني وثَامنني، وقيل : َسنَة ثَامنني، وقيل : َمات َسنَة ثَامن وسبعني، وقيل 
 .َك َغْري َذلِ : وقيل
َبَقاِت : اْنُظْر  ، )4/352(، الْبـِن ِحبَّـان، الثَِّقـاِت و، )229/ 4(الكبري، للبخاري،  الَتاِريَخ و، )8/252(البن سعد، الَكبِري،  الطَّ

َحاَبِة،  اِإلَصابِةَ و  .)334/ 3(البن حجر، ِيف َمتْيِيِز الصَّ
 ).883(َباٌب ِيف َأَقلِّ الطُّْهِر، ) 92(كَِتاب الطََّهاَرِة، ) 1(، )1/630: ( يّ مِ ارْ الدَّ  نُ نَ ُس ) 7(

 .؛ ألن مجيع رواته ثقاتَصِحيٌح  هإسنادُ واحلديُث 
 .دون ألف خطأ "بن") ب(ِيف ) 8(
 ).2/875(ارتشاف الرضب، ) 9(
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م، فاحلكايةُ  َهَذا َغْريُ :  َقاَل َشيُْخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ـافِِعّي ِيف  اإلسنادِ  يحةٌ َصحِ  ةٌ لَ ِص تَّ مُ  ُمَسلَّ ذكرهـا الشَّ
َوَأُبـو  )3(، وقـد رواهـا ُهَشـيْمٌ )2(، والبَُخاِرّي ِيف َصِحيحهِ )1( - َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام  -ِيف اْختِالَِف َعِيلّ َواْبِن َمْسُعوٍد  "اْألُمِّ "

ُد ْبُن َيِزيَد ) 4(ُمَعاِوَيةَ  ْعبِ )6(، َعن إْسَامِعيَل )5(َوُحمَمَّ ـَق اْمَرَأَتـهُ ، َعن الشَّ ْيٍح َأنَّ َرُجـالً َطلَّ ، َعن ُرشَ َـا َقـْد ، )7(يِّ َفـَذَكَرْت َأهنَّ
َث َحاَضْت ِيف  ٍض، َفَقاَل َعِيلّ  َشْهٍر َثالَ َالمِحيَ ْيٍح  َعَليِْه السَّ إْن َجاَءْت بِبَيِّنٍَة ِمـْن بِطَاَنـِة َأْهلَِهـا :  ُقْل فِيَها، َفَقاَل :  لُِرشَ

وِميَِّة َأَصبْت:  ، َفَقاَل لَُه َعِيلٌّ َيْشَهُدوَن َصَدَقْت   . )8(َقالَون، وَقالَون بِالرُّ

يِْخ  ِيف البَُخاِرّي، وإسَامعيل املـذكور ُهـَو ابـن أيب  هذه احلكاية وهي موجودةٌ  من إنكارِ  ويتعجب من الشَّ
، )10(بالشـعبي الناسِ  َأْعَلمُ  ُهوَ  َكثِري، وَهَذا الرجُل  : سعد وقيل :هرمز وقيل أ/43 )9(خالد البجيل، واسم أيب خالد

 . وروى له اجلَامعة، انتهى

ُر َعـن َوُيـْذك:  ه َقاَل َقالَون، فإنَّ فِيها لَْفظَة  )12(وليس اجلزمِ  صيغةِ  بغريِ  معلقةٌ  ِيف البَُخاِريِّ  احلكايةُ :  )11(ُقْلُت 
ْيٍح إِِن َجاَءْت بِبَيِّنٍَة ِمْن بِطَاَنِة َأْهلَِها ِممَّْن  َقْت َعِيلّ َوُرشَ َا حاَضْت ِيف َشْهٍر َثَالًثا، ُصدِّ  . ُيْرَىض ِدينُُه أهنَّ

                                                
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة  "َعنه") أ(كتبت ِيف ) 1(  .بنفس اخلط مقابلها "َعنهَام "ُثمَّ كتب َعَىل َيَساِر الصَّ
ْيِض، ) 6(، )1/72(:  الُبَخاِريّ  صحيُح ) 2(  َباُب إَِذا َحاَضْت ِيف َشْهٍر َثَالَث ِحَيٍض، معلًقا، وليس متصًال، وَهَذا َما) 24(كَِتاب اْحلَ

ِحيح، َغْري  أخرى مواضع ِيف  َمْوُصول وُهو قليل، بعد ستقرأ كَام  ابنه عليه نص َما  . سابًقا خرجنا كَام  سننه، ِيف  الدارمي وصله َما ِمنَْها الصَّ
 .خطأ "هاشيم") أ(ِيف ) 3(
 .الرضير، تقدم) 4(
د بن يزيد بن سعيد، الكالعي، اجلميع َعَىل توثيقه، إال مَ ) 5( ا َكاَن مـن قـول ُهَو َأُبو سعيد، َوُيَقال َأُبو إِْسَحاق، َوُيَقال َأُبو يزيد، ُحمَمَّ

اِزّي  ِديث: َأِيب َحاتِم الرَّ  .، فهو ثقةضريهوَهَذا ال ي : قلت . صالح اْحلَ
َبَقاِت : اْنُظْر  ـْرَح )1/260(الكبري، للبخـاري،  والَتاِريَخ  ،)9/316(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطَّ َوالتَّْعـِديل، الْبـِن َأِيب َحـاتِم  ، واْجلَ

اِزّي،  ، وَهتْـِذيَب )56/239(ر، ِدَمْشـق، الْبـِن َعَسـاكِ  ، وَتاِريَخ )3/371(َبْغَداد، للخطيب الَبْغَدادي،  ، وَتاِريَخ )8/126( الرَّ
ّي،  َهبِّي، ، ، واْلَكاِشَف )27/30(اْلَكَامل، للِمزِّ  ). 6403(الْبِن َحَجر، التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )2/231(للذَّ

َ َسنَة : سعد، َوُيَقال : ابن َأِيب خالد، واسمه هرمز، َوُيَقال ) 6(  .هـ146َكثِري البجيل األمحيس موالهم، الثَِّقة، ُتُويفِّ
ّي، : اْنُظْر  ِذيَب اْلَكَامل، للِمزِّ َهبِّي،  ، وَتْذكَِرةَ )3/69(َهتْ اظ، للذَّ فَّ  ).438(التَّْهِذيب، الْبِن َحَجر،  ، َوَتَقِريَب )1/153(اْحلُ

ـْفَحِة ِيف اَحلاِشـَيةِ  "ته"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "امر" "امرأته"نصف كلمة ) أ(كتبت ِيف ) 7( ، وَذلِـَك حمافظـة َعـَىل َعَىل َيَساِر الصَّ
 .التنسيق

 ).8/429(، مُّ األُ ) 8(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة مقابلها، وَذلَِك حمافظة َعَىل التنسيق "خالد"ِيف آخر السطر، وكلمة  "أيب"كلمة ) 9(  .َعَىل َيَساِر الصَّ
ُه اهللاِ  –سْفَيان الثوري : قائل َذلَِك ) 10(  .-َرِمحَ

ِذيَب األَ : اْنُظْر  َغاِت، للنََّوِوّي، َهتْ  ).1/121(ْسَامِء َواللُّ
ْمحَن بن الُبْلِقينِيّ ) 11(  .أي َعْبد الرَّ
 .ُثمَّ رضب َعَىل حرف الالم الثاين "لليس"كتبت بداية ) 12(
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بِيـعُ  ِيف كِتَاِب  )1(نَا ُهوَ َوَما َذكَرُه َشيُْخ  ، ِيف َأْبـَواِب الطَّـَالِق، َقـاَل الرَّ : اْختِالَِف َعِيلّ َو اْبِن َمْسـُعوٍد، ِيف اْألُمِّ
افِِعّي َقاَل  َنا الشَّ ُد ْبُن َيِزيَد ُهَشيٌْم َوَأُبو مُ :  َأْخَربَ ْيـٍح  ،َعاِوَيَة َوُحمَمَّ ، َعـن ُرشَ ـْعبِيِّ فسـاق َمـا ... َعن إْسَامِعيَل، َعن الشَّ

افِِعّي بالراوي َعن من ذكر  .، انتهى)2(تقدم، فلم يرصح الشَّ

، )245: البََقـَرة( َفيَُضاِعَفهُ  اَحَسنً  َقْرًضا  َاهللاَ ُيْقِرضِ  الَِّذي َذا َمنْ   : اشاذ   قرأ من قراءة ِيف  أجاز َأنَّهُ  َذلَِك  َوِمنْ 
ُه َج  ،فِيَضاِعْفهُ ، وإسَكاَن الفاء من ُيْقِرضِ  بكرس الضاد ِمنْ  طَأنَّ ْ َهَذا ِزَيـاَدة  ، وَيُكونُ َزَم بالَِّذي تشبيًها بالرشَّ

 . وقد جيزم مسبب َعن صلة الَِّذي:  َعَىل ابن َمالك، حيث َقاَل 

طن مَ الَِّذي يأتيني أحسن إليه تشبيًها للذي بِ  ُكونُ فعىل َهَذا يَ :  َقاَل َشيُْخنَا ْ ل فهـال جعلـت ية، فإن قيالرشَّ
من استفهامية ال رشطية، فالعمل حينئذ للـذي ال ملـن، فـإن قيـل :  ا بمن، وكَذلَِك يضاعفه؟ ُقْلُت يقرض جمزومً 

طفهال شبهت من االستفهامية بمن  ْ  .لَِّذيمَعناَمها خمتلف بِخَالف ا:  ية؟ ُقْلُت الرشَّ
يْخ َأِيب َحيَّان من أنَّ  ـ إليه ابنُ  َب هَ َما ذَ  َوِمْن َذلَِك اعرتاضه َعَىل الشَّ ـُه ربَّ َام يسـتغنى بجـواب َمالِـك مـن َأنَّ

طِ  ْ ا البرصيون فال جيوز َذلَِك ِعنْـدهم بعض الكوفِيني منهم الفراء، وأمَّ  ، ُهَو َمْذَهب)3(َعن جواب قسم سابق الرشَّ
 . بل احلكم السابق

ـاِرُح  هُ رَ َكـَعـَىل َمـا ذَ  اُج جَّ والزَّ  األَْخَفُش َهَذا  عليه قد أجازَ  يَقاُل :  َقاَل َشيُْخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ِيف  الشَّ
:  البََقـَرة(  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶:  َتَعـاَىل  ولِـهِ َعَىل ق التَّْفِسري، َفَقاَل ِيف الكالمِ 

ُه جواب قسم حمذوف، وُهَو قول سيبويه، والثاين:  أحدَمها:  ، فِيه َقْوَالن)145 ؛ ) ¶)4 أن َذلِـَك جـواب:  َأنَّ
ـالزَّ متعقـب، فـإن  اِج جَّ ، وَما نسبه َشيْخنا للزَّ )7(اِج جَّ والزَّ  )6( ِءِ ارَّ والفَ  )5(األَْخَفشإلجرائها جمرى لو، وُهَو قول   اَج جَّ

ِه، َفَقاَل ِيف مَ  لَـُه لـئن أجيـب و القرءان له ِيف الكالم َعَىل اآلية، زعم بعـض النحـويني أن قاِين عَ َحَكى َذلَِك َعن َغْريِ
  . )9(منهَام َعَىل أختها )8(ها كَام ييل لو فأجيب بجواب لو، ودخلت كل َواِحديَّ ولِ  ألنَّ بجواب لو؛ 

                                                
 .َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيةِ  "هو"كتبت كلمة ) 1(
)2 ( ،  ).8/429(األُمُّ
َح : اْنُظْر ) 3(  ).216، 3/215(التسهيل،  َرشْ
 .خطأ "ألن") أ(كتبت ِيف ) 4(
 ).161ص(معاين القرءان، : اْنُظْر ) 5(
 ).1/84(، املصدر السابق )6(
 ).1/606(املحيط،  الَبْحرُ ) 7(
 ."َواِحدة") ب(ِيف ) 8(
 ).1/223(معاين القرءان وإعرابه، ) 9(
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َغْري مَعنى لـو، وسـاق  ئِنْ لَ  َهبَذا القول، َوَقاَل سيبويه ومجيع َأْصَحابه أن مَعنى األَْخَفشولَذلَِك َقاَل 
ـُه ال  ب/43زعم بعض بَِقْولِِه  اججَّ الزَّ  ، والظاهر أن مرادَ )1(الكالم َعَىل َذلَِك  النحـويني الفـراء، وظهـر بـَذلَِك َأنَّ

 .يصح نسبة َهَذا القول للزجاج

ِح  ـيِْخ  رِ ْكـذِ ا مثلـه اجلمـع ِعنْـد مَ  باِب  لِ وَّ ِيف أَ  يلِ هِ ْس التَّ  َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل َحاِشيَِة  َرشْ الرشـح ِيف  الشَّ
يُّ ى عَ ، ادَّ )3)(2(َامطِيطِ عباديد وَش  َخمَْرشِ ، وُهَو ِخـَالف )4(ال مجع معاذير ومناكري اسَام مجعٍ  أنَّ  القيامةِ  ُسوَرةِ  ِيف تفسريِ  الزَّ

 .)5(ِخَالف املعروف، وِخَالف َما َجَزَم به املفرس والشارح
ِح َحاِشَيِة َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  مجـع،  )7(ال اسَام  )6(أن نحو ضنني وطوار مثاال تكسريٍ ِيف  سهيلِ التَّ  َرشْ

َحُه  َما:  َفَقاَل  ـاِرُح ه ، وقـد زادَ عِ ْمـاَجل  اسمِ  فصلِ ِيف  إَمهال َذلَِك َعَىل  هنا ُهَو احلامل له ُف نِّ َص املُ َصحَّ عليـه  الشَّ
ُه  هنا َح حَّ َص  َف نِّ َص املُ  أنَّ  هناك، ومل يستحْرض  َحُه  ، وَما)8(مثال مجع ال اسمَأنَّ ُهـَو َمـا نـص عليـه  ُف نِّ َص املُ َصحَّ

 .، وغريهميّ رِ هَ وْ ، واَجل )2(يتكِّ ، وابن السِّ )1(ةَد يْ بَ عُ  )12(، أبوةِ غَ اللُّ  ، وعليه أئمةُ )11)(10(اِيفّ ريَ السِّ َجَزَم  ، وبه)9(سيبويه

 .وغريهم

                                                
 ).109، 3/108(، الكَِتاَب : اْنُظْر ) 1(
َقُة، والِفرقة مـن النـاس، وغـريهممجع ِشْمطاٌط وُشْمُطوٌط وِش ) 2( ، وكـذا املعنـى يف عبادبيـد، وواحـدها ْمطيٌط، َوِهَي اَخلْيُل املَُتَفرِّ

 .ِعْبِديد
َهَرةَ : اْنُظْر  َغِة، الْبِن ُدَرْيد،  َمجْ اِحِب  ، واملُِحيطَ )3/447(اللُّ َغِة، للصَّ نُْظـور، الَعـَرِب، الْبـِن مَ  ، ولَِسانَ )7/299(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ

)4/2327 ،2780.( 
 .مل أقف عليه) 3(
اَف : اْنُظْر ) 4(  ).6/269(، الَكشَّ
ح التسهيل"العبارة ) 5(  ). ب(ساقطة من  "وِخَالف َما َجَزَم به املفرس والشارح........... َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبُه َعَىل َحاِشَيِة َرشْ
 ."اتكسريً ") ب(ِيف ) 6(
َك من خ "السَام ") أ(ِيف ) 7(  ). ب(طأ، وغري موافق َملا بعده من الكالم، وقد أثبت َذلِ
َح : اْنُظْر ) 8(  ."سنني ونحوه": ، فإنه قال )1/71(التسهيل،  َرشْ
 ).3/401(، الكَِتاَب : اْنُظْر ) 9(
َ زُ رْ ُهَو َأُبو سعيد، اَحلَسن بن َعْبد اهللاِ بن املَ ) 10(  . هـ368هـ، وقيل 371َسنَة  بان السرياِيف، املعروف بالَقاِيض، ُتُويفِّ

، ِيف َطَبَقـات احلنِفيـة، الُقـرَ  ةاملضـي ، واجلـواهرِ ) 383 /7(ِيف الَتاِريخ، الْبِن األثري،  الكاملِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف  ، )2/66(ِيشّ
َغة، للِفريوزأبادي،  والبلغةِ  ة النَّْحِو واللُّ  ).16ص (ِيف َتَراِجم َأئِمَّ

حه لكتاب سيبويهمل أقف عىل قوله ) 11(  يف َرشْ
 =). ب(خطأ، وقد أثبتها من  "أبوا") أ(ِيف ) 12(
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ْيُخ ِذين نقل َعنهم الَّ  املغاربةِ  بعضِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما تعقبه وصـف ِيف  أن فعـل وفعـال َأُبو َحيَّان الشَّ
 . مطرد، مثل صائم وصوام وصومَغْري  فاعل

اِرُح  هُ لَ كالم سيبويه اطراده، خالًفا ملَا نقَ  َظاِهرُ :  َقاَل َشْيُخنَا  املغاربـة، وأطـال الكـالم َعن بعضِ  الشَّ
 .َذلَِك َعَىل 

ْيُخ له  ْل ه ليشء مل يمثَوِمْن َذلَِك متثيلُ  ِح  َأُبو َحيَّان الشَّ مفاعـل  مجـعِ ِيف  ه َقاَل ألَنَّ يل، وَذلَِك هِ ْس التَّ  ِيف َرشْ
ْيَخ  وال يستبقى دون شذوذ َهبَذا اجلمع، فإنَّ :  )3(ومفاعيل دون شذوذ مـن، :  واحرتز بقوله:  َقاَل َحيَّان  أبا الشَّ
 . شيًئا ومل يذكرْ 

ْيخله  ْل ثِّ مَ مل يُ  َهَذا موضعٌ :  َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ ْيُخ  نَّ أ، وكَ الشَّ له بمثال، وقـد  مل يظفرْ  الشَّ
من  َعَشْوَزن زعم سيبويه أنَّ :  )5(دالَّ وَ  ، َقاَل ابنُ )4(ع َعَشْوَزنز َمجْ اوِ َش مثاًال، وُهَو عَ  َذلَِك إَِىل أن أخرجُت  تتبعُت 

 . )5)(4(النون زائدة:  بن يزيد يَعني املربد حممُد َوَقاَل ، )3)(2(أصل ، وأن النونَ )1(األربعة بناِت 

                                                                                                                                          
َك؛ ألنه َكاَن قليل النظافـة، وسـيبخت  ، َوَذَكَر ابنُ يّ ْرصِ البَ  يّ مِ يْ ى التَّ نَّ ثَ ُهَو معمر بن املُ ) 1(= َحَجر أن لقبه ِسيُبخت، وقيل له َذلِ

  .ُهَو وسخ األظفار
َ َسنَة  .اا بأن جده كان هيوديً هو اسم من أسامء اليهود لقب به تعريًض ):18/195(وقال أبو الفرج يف األغاين،   .هـ208ُتُويفِّ

َهبِّي،  ، وِسَريِ )13/252(طيب الَبْغَدادي، خَبْغَداد، لل َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف  لَباب األ ، ونزهةِ )9/445(َأْعَالِم النَُّبَالِء، للذَّ
 ).1/382(، ِيف األلقاب، الْبِن َحَجر

يت لقب أبيـه إِْسـَحاق، َقـاَل ا )2( كِّ ب، والسِّ يت، الَبْغَدادي، النَّْحِوي، اُملَؤدِّ كِّ بـُن ُهَو َأُبو يوسف، يعقوب بن إِْسَحاق بن السِّ
يت : خلكان  كِّ َك؛ ألنـه بكرس السني املهملة والكاف املشددة وبعدها ياء مثناة من حتتها ُثمَّ تاء من فوقها، وعرف بَذلِ : والسِّ

َ َسنَة . َكاَن َكثِري السكوت طويل الصمت  . هـ246ُتُويفِّ
ِيف  ، والبلغـةِ )6/395(األعيان، الْبِن خلكـان،  ، ووفِياِت )14/273(َبْغَداد، للخطيب الَبْغَدادي،  َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف 

َغة، للِفريوزأبادي،  ة النَّْحِو واللُّ  ).82ص (َتَراِجم َأئِمَّ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك حمافظة َعـَىل  "عيل"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "مفا" "مفاعيل"نصف كلمة ) أ(كتبت ِيف ) 3( َعَىل َيَساِر الصَّ

 .التنسيق
 .ريق واألرض، والَكثِري من اللَّْحمالناس واإلبل، واَخلِشُن من الطَّ  ُهَو الشديُد اخللق العظيم من) 4(

، لِْلَخلِيِل ْبِن َأْمحَد، الْ : اْنُظْر  ِذيَب )312/ 2(َعْنيَ َألْزَهِرّي،  ، وَهتْ َغِة، لِ اِحِب  ، واملُِحيطَ )325/ 3(اللُّ َغِة، للصَّ ْبِن َعبَّـاد ابـن اِيف اللُّ
 . )2/236(عباد، 

ّي، َوَقاَل الصفدي ) 5( د بن الوليد، التميمي، املِْرصِ ْشـُهور ابـن والد"يعرف بوالَّد" :ُهَو َأُبو الَعبَّاس، َأْمحَد بن ُحمَمَّ َ . ، َلكِـن املَ ُتـُويفِّ
 .هـ332َسنَة 

ته ِيف  َهبِّي،  َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَ ـَفِدّي، و، )72/ 25(اِإلْسـَالم، للـذَّ الوعـاة ِيف َطَبَقـات  بغيـةِ و، )67/ 8(الـواِيف بِاْلَوفيـاِت، للصَّ
 =).386/ 1(اللغويني والنَُّحاة، للّسُيوطِّي، 
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 َف ذِ بـل ُحـ األربعةَ  األُُصوَل  مل يبِق  )6(فههنا:  املثال، فإن ُقْلُت  سيبويه خيرُج  طريِق عىل و:  َقاَل َشْيُخنَا
ع مع أربعة ُأُصول زائـد، َهَذا اجلمِيف  وال يستبقى دون شذوذ:  ِف نِّ َص قول املُ :  وبقي الزائد، ُقْلُت ِمنَْها  َواِحٌد 

كلمـة مـن ِيف  بقاء الزائد مـع كونـهِيف  الشذوذ)9(، بل املقصود )8(بقاء األربعة مع الزائد ِعنْد اجلمع )7(ال يقتيض
 .بنات األربعة، وَذلَِك موجود

ِيف  ألسـانيدا رْكـذِ  سيبويه ملَا كتبت الكراسة التي سميتها يل من كالمِ  الَِّذي ظهرَ :  َوِمْن َذلَِك أنه َقاَل 
ومنـاكري، وكـَذلَِك بـاب ) 13(منكـر )12(ا نحـوقَِياًسـ الصفات تثبت فِيه الياءُ ِيف  أن باب مفعل )11(املسانيد )10(لفظ

اث، فـإن اخـتص نـإلَمـا مل خيـتص با أ/44الصفات نحو مفطر ومفاطري، ومورس ومياسري، وَهَذا ِيف  مفعل
بتخصيصـه  رصـْح بـه سـيبويه، ولكـن مل يُ  َح ، كـَام َرصَّ ِقَيـاسالَعَىل َغْري  كمطفل فإنك إذا ُقْلُت مطافِيل َكانَ 

  .بالرضورة

ِح  َقاَل اخلفاُف  ، رَ َطـوَمـا فَ  رَ َكـاألصل َمـا نَ ِيف  َام ألَهنَّ مناكري ومفاطري؛ ِيف  الياءُ  تثبُت :  التكملة ِيف َرشْ
وقعـت  هذه الكراسة مباحثـةٌ  إنشاءِ ِيف  َذلَِك، والسبُب َعَىل  الكالمُ  فعوض َعن املحذوف حرف الياء، وأطاَل 

ْيِخ بني بينه وبني  ُه اهللاِ ُ َمجال الشَّ ين بن هشام َرِمحَ الَقـاِيض ، )1(الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ نا َشْيخ ، ِعنْد صهر)14(َتَعاَىل  الدِّ

                                                                                                                                          
 .ُهَو َما َكاَن من األَسَامء َعَىل أربعة أحرف من َغْري زيادة )1(=

ُصوَل : اْنُظْر   ). 3/11(ِيف النَّْحِو، الْبِن الرساج،  األُ
 ).4/291(، لسيبويه، الكَِتاَب : اْنُظْر ) 2(
 ).259ص(لسيبويه َعَىل املربد، الْبِن والد،  نتصارَ اال: اْنُظْر ) 3(
 ).2/264(للمربد، ، املقتضَب : اْنُظْر ) 4(
 ).259ص(نتصار لسيبويه َعَىل املربد، اْنُظْر كالم ابن والد ِيف كَِتابه اال) 5(
 ."فها هنا") ب(ِيف ) 6(
 ."يقتض") ب(ِيف ) 7(
 .خطأ "اجلميع") ب(ِيف ) 8(
 ). ب(قبلها واو زائدة ِيف ) 9(
 ."لفظة") ب(ِيف ) 10(
ِديث اَحلَسن، َقاَل ِيف : ين ذكره الُبْلِقينِّي مرتني ِيف النوع الثا) 11( فلينظر َمـا فيـه فإنـه مـن ":  من حماسن االصطالح) 112 ص(اْحلَ

ت   ."األسانيد ِيف لفظ املسانيد ِذْكرِ وقد بسطناه ِيف ":  )125(املقطوع، َقاَل ِيف ص : ، ُثمَّ ِيف النوع الثامن "املُِهامَّ
 . "غري") ب(ِيف ) 12(
 ."منكرس") ب(ِيف ) 13(
يِن، ُهوَ  )14( َ َسـنَة مجال الدِّ ـافِِعّي، ُثـمَّ اَحلنْـَبيل، ُتـُويفِّ د، َعْبد اهللاِ بن يوسف بن َأْمحَد بن هشـام، األنصـاري، النَّْحـِوي، الشَّ  َأُبو ُحمَمَّ

 .هـ761
ته ِيف  اِيف،  املَنَْهلِ و، )2/234(، الْبِن رافع، الوفِياِت : اْنُظْر َتْرَمجَ الوعـاة ِيف َطَبَقـات  غيـةِ بو ،)7/130(البـن تغـري بـردي، الصَّ

 = ).68/ 2(اللغويني والنَُّحاة، للّسُيوطِّي، 
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ين ناظر اجليش ْيخجدي  َقِريب، )2(حمب الدِّ ين بن  الشَّ ابـن هشـام  َفَقاَل يد، املسان:  الوالُد  َفَقاَل ، َعِقيلهباء الدِّ
 .َذلَِك، ورد عليه وصنف هذه الكراسةِيف  هُ عَ فنازَ  الَوالُِد املساند بحذف الياء، فسمعها :  خِفيٍّ  بصوٍت 

ُه َقاَل َعَىل قولِ  ُه يكرس َما ويل بالتصغري َغْري أشياء منها، املتصل بألفإ:  ابن َمالك َوِمْن َذلَِك َأنَّ ونـون  )3(نَّ
ـيْخ  مزيد بني مل يعلم يقـول ِيف ِيف الرشـح يسـكران، فَ  َأُبـو َحيَّـانمجع َما َمها فِيه َعَىل فعالني دون شذوذ، ومثله الشَّ

وا فعـالني، َقـالُ َعَىل  عٌ ه َمجْ مجع َما َمها فِيه َعَىل فعالني َعن نحو رسحان فإنَّ  مل يعلمْ :  تصغريه سكريان، واحرتز بقوله
يْخ ولهحيني، وقيقول تصغريه ُرسَ رساحني ف غـراثني، وِيف  )4(وا ِيف َغْرثـانُ بغرثان وإنسـان، َقـالُ  دون شذوذ مثله الشَّ

ِيف تصغريه غرثتني وال أنيسـني، َقـاَل َشـيُْخنَا ينبغـي أن جيـيء ِيف َذلِـَك  جهة الشذوذ، فال يَقالإنسان أناسني َعَىل 
وهلم كراوين، أم ال يلتفت إليه لشـذوذه؟ ، ومدرك اِخلَالف هل يلتفت إَِىل ق)5(ِخَالف كَام اختلف ِيف تصغري كروان

 .أنيسني، ومل أر من ذكره هنا:  فعىل النظر إَِىل الشاذ يقول

ْيِخ َوِمْن َذلَِك اعرتاُض    .)6(بَِوْزَنتك ُأُصولٍ  َأِيب َحيَّان  ِيف متثيله َما تقدمت فِيه الواو َعَىل أربعةِ  ه َعَىل الشَّ

 :  من وجهني َهَذا َلْيَس بَصِحيٍح :   َعنْهُ َفَقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ
ـْيُخ  َح ، وقـد َرصَّ فِيـه زائـدةٌ  النونَ  أهنا تقدمت َعَىل ثالثة ُأُصول، فإنَّ :  أحدَمها واو  هِ ولِـبزيادهتـا، ِعنْـد ق الشَّ

 . وزنتك أصل، ووزنه فعتلك
َ :  الثاين ُه يفهم أن الواو إذا تقدمت َعَىل ثالثة ُأُصول َفإِهنَّ إذا  )7(، فإن الـواوا تكون زائدة، وَهَذا َلْيَس بَصِحيٍح َأنَّ

ـأبًدا سواء تقدمت َعَىل حرفِني كو أصليةً  صدرت تكونُ  ا َعـَىل رع ووزع، َأْو ثالثـة كوزنتـك، وأمَّ
ـْيِخ  ثالٌث  الواو ال تكون أصًال ِيف بنات اخلمسة، وَهَذا اعرتاٌض  ألنَّ أربعة فغري موجود؛  إذ  َعَىل الشَّ

 . كالمه أن تكون الواو أصًال ِيف بنات اخلمسةيلزم َعَىل 
                                                                                                                                          

 .خطأ "وِعنْد"ِزَياَدة ) ب(بعدها ِيف ) 1(=
د بن يوسف بن َأْمحَد بن َعْبد الدائم، احلَ  )2( َ َسنَة يّ بِ لَ ُهَو ُحمَمَّ  .هـ778، ُتُويفِّ

،  ، وذيلِ )1/225(، الُغمر، الْبِن َحَجر إِْنَباءِ : اْنُظْر َتْرَمجَته ِيف  الوعـاة ِيف َطَبَقـات  ، وبغيـةِ )1/279(التَّْقيِيد، للتَِّقّي الَفـاِيسّ
  ،)1/275(اللغويني والنَُّحاة، للّسُيوطِّي، 

 ."باأللف") ب(ِيف ) 3(
عأي ) 4(  .َجائِ

، لِْلَخلِيِل ْبـِن َأْمحَـد، : اْنُظْر  َألْزَهـرِ  ، وَهتْـِذيِب )4/400(اْلَعْنيَ َغـِة، لِ َغـِة، الْبـِن َفـاِرس،  ، وُمْعَجـمِ )8/88(ّي، اللُّ َمَقـايِيِس اللُّ
)4/422.( 

 .خطأ "كدوان") ب(ِيف ) 5(
 ). ب(هكذا ضبطت ِيف ) 6(
 .خطأ "الولو") أ(ِيف ) 7(
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ْيِخ  َوِمْن َذلَِك َما َقاَله َعَىل متثيلِ  وربَام  ب/44اهلمزة  ِيف إبدالِ  يلِ هِ ْس التَّ  قول َصاِحِب :  َأِيب َحيَّان  الشَّ
 . صحح مع املعارضة بشقاوة

ُه اهللاَُقاَل َش  اِرح فِيه نظر:  ْيُخنَا الَوالِد َرِمحَ أهنـم صـححوا :  كَِتابه ِيف أولِ  ُف نِّ َص ، وقد َقاَل املُ متثيل الشَّ
التثنية والتأنيث فرصـح املصـنف هنـاك بـأن شـقاوة  )2(، للزوم عىل)1(ِمذروين وثنايني يصحح شقاوة وسقاية

 .)3(مالزمة التأنيث فكيف يصح التمثيل هبا للمعارضة

                                                
 ."خطأ"سقاية ) ب(ِيف ) 1(
 .خطأ "علمي") ب(ِيف ) 2(
 .خطأ "للعارضة") أ(ِيف ) 3(
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ُباٍت َلُه َعَىل َصاِحب الُعْمَدة َوَشا ّي، َفْصٌل ِيف َتَعقُّ يِن الُقَشْريِ ْيخ َتِقيِّ الدِّ  ِرِحَها الشَّ
 املَْعُروف بِابِِن َدقِيِق الِعيدِ 

  

ْيِخ  همن َذلَِك اعرتاُض  ين يِّ قِ تَ  َعَىل الشَّ ِ :  ِيف َقْولِهِ  الدِّ  مَعنـىً  )1( دثَحـاء أثبتـوا  للَهـقَ ا مـن اْلفُ َكثِـريً  نَّ إ
َعـَىل  يـدلُّ  يٍّ ِعـَرشْ  بِـَدلِيلٍ  )3(، وهم مطـالبونةِ يَّ سِّ احلِ  ألوصاِف  كاحكًام   باألعضاءِ وجعلوه مقدًرا قائًام  )2(رابًعا

 .)4(َذلَِك بَِدلِيِل َعَىل  نى ويبعد أن يأتواَهَذا املع إثباِت 

لِيل َعَىل ال يبعد َذلَِك، و:  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا مَ  )5(مدعاهمالدَّ  قول النَّبِـّي َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
 "...َأَصـلَّْيَت ِهبِـْم َوَأْنـَت ُجنُـٌب ":  )7(َصـِحيحةٍ  روايةٍ ِيف  التيممِ  مع وجودِ  )6(َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ لعمرو بن العاص 

، وإنَام َث َد اَحل  ال يرفعُ  التيممَ  أنَّ ِيف  اْلُفَقَهاءُ ُه ولُ َما يق )1(وُهَو عني التيممِ  ، فأطلق عليه جنًبا مع وجودِ )8(ِديثاْحلَ 
                                                

ِديث و) 1( أَ   َيْقَبُل اهللاُ َصَالةَال ":  الذي استشهد به هواْحلَ ى َيَتَوضَّ  ."َأَحِدُكْم إَِذا َأْحَدَث َحتَّ
َيِل، ) 90(، )3/1414: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  َالة، ) 2(كَِتاب اْحلِ م َصـِحيُح ، )135: (، واْنُظْر رقـم )6945(َباٌب ِيف الصَّ :  ُمْسـلِ

َالِة، َباُب ُوُجوِب الطَّ ) 2(كَِتاب الطََّهاَرِة، ) 2(، )119ص( اِم ْبِن كالمها ، )2/225(َهاَرِة لِلصَّ ِمْن َطِريِق َمْعَمر ْبِن َراِشٍد، َعْن َمهَ
ْفظ للبخاري  .ُمنَبٍِّه، َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، به، واللَّ

 .خطأ "راجًعا") ب(ِيف ) 2(
ِيف أول السطر الـذي يليـه، وَذلِـَك حفاًظـا َعـَىل  "لبون"ها ِيف آخر السطر، وتكملت "مطا" "مطالبون"نصف كلمة ) أ(كتبت ِيف ) 3(

 .التنسيق
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، : اْنُظْر  )4(  ).1/14(إِْحَكاَم اْألَْحَكام َرشْ
 ."مدعاهتم") ب(ِيف ) 5(
 .ُثمَّ رضب عليها بخط فوقها "ال تعد َذلَِك ") ب(كتب ِيف ) 6(
ِحيحني") ب(ِيف ) 7(  ."الصَّ
َنا َأِيب َقاَل : ُبو داود َقاَل أَ ) 8( َنا َوْهُب ْبُن َجِريٍر، َأْخَربَ ى، َأْخَربَ َثنَا اْبُن املَُثنَّ ُث َعْن َيِزيَد ْبِن َأِيب َحبِيٍب، : َحدَّ دِّ َيى ْبَن َأيُّوب ُحيَ َسِمْعُت َحيْ

ّي، عَ  ْمحَن ْبِن ُجَبْريٍ املِْرصِ اْحَتَلْمُت ِيف َلْيَلـٍة َبـاِرَدٍة ِيف َغـْزَوِة : ْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َقاَل َحبِيٍب، َعْن ِعْمَراَن ْبِن َأِيب َأَنٍس، َعْن َعْبد الرَّ
ْبَح َفَذَكُرو ْيُت بَِأْصَحايب الصُّ ْمُت، ُثمَّ َصلَّ َالِسِل َفَأْشَفْقُت إِِن اْغَتَسْلُت َأْن َأْهلَِك َفَتَيمَّ َم ا َذلَِك لِلنَّبِيِّ َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ َذاِت السُّ

ْيَت بَِأْصَحابَك َوَأْنَت ُجنٌُب؟": َفَقاَل   ..."َيا َعْمُرو َصلَّ
ُم؟، ) 126(كَِتاب الطََّهاَرِة، ) 1(، )59ص: ( ُسنَُن َأِيب َداُود َد َأَيَتَيمَّ نُُب اْلَربْ  ).334(َباُب إَِذا َخاَف اْجلُ

 :فيه الَقْول أفصلرجال إسناده ثقات، َما عدا حييى بن َأيُّوب الغافقي، ف
َقه حييى ْبن َمِعني،   .، وإبراهيم احلريبالَفَسِويّ و صدوق،: والبخاري، وقال مرة َوثَّ

 ."يغرب": ، وقال مرة )7/600(َوَذَكَره ابن ِحبَّان ِيف الثَِّقات، 
َهبِيّ صالح، وَهبَذا أجاب َأُبو داود السجستاين، حينَام سئل عنه، أهو ثَِقة؟ وكذا َقا: َوَقاَل ابُن َمِعني مرة   .َل الذَّ

ْدق يكتب َحِديثه، وال حيتج به: َوَقاَل َأُبو َحاتِم      =.حمل حييى الصِّ



 234

                                                                                                                                          
بسبب أوهامه وخمالفته وغرائبه ومناكريه، وهو  -بعد دراسة أليوب –وعلَل األستاُذ الدكتوُر َنافذ ّمحاد عدم احتجاج أيب حاتم به = 

 .كام قال
 .َلْيَس به بأس: َسائِّي َوَقاَل النَّ ، صدوق هيم: وقال الساجي 

ا منكًرا، فاذكره، وهو عنـدي له َأَحاِديث صاحلة، وال أرى ِيف َحِديثه إذا روى عنه ثَِقة َأْو يروي هو عن ثَِقة َحِديثً : عدي  َوَقاَل ابنُ 
 .َصُدوق ال َبْأَس بِهِ 

 .وما حدث من كتاب فليس به بأس ،إذا حدث من حفظه خيطئ:  وقال أبو أمحد احلاكم
ِديث: َوَقاَل ابُن سعد   .ال ُحيتجُّ به: ، وقال اإلسامعييل كان منكر اْحلَ

ُد   .اكثريً  خيطئ خطأً : ، وقال مرة سيئ احلفظ: بن َحنَْبل  قال َأْمحَ
ث من حفظه، وكان ال بأس به، وكان كثري الوهم يف حفظه: وُسئَل عنه مرًة فأجاب   .كان حيدِّ

 .له اشياء خيالف فيها:وقال مرةً  ،هيف حفظِ  ّل ام َخ ربَّ : وقال أمحُد بن صالح 
ِديث، وال حيتج به، َوَزاَد مرة : مرة  َوَقاَل النََّسائِيُّ  ، وبمثل قوله األول قال ابُن عبد عنده َأَحاِديث مناكري: َلْيَس بَِذاك القوي ِيف اْحلَ

 . اهلادي
اَرُقْطنِيُّ   .اضطراب هِ َحِديثِ  ِيف بعضِ :  َوَقاَل الدَّ

َأَحاِديـث : ِيب العلم باآلفاق، وحدث عنه الغرباء َأَحاِديث ليست عند أهل مرص، قـال طال كان أحَد : َأُبو َسِعيد بن يونس َوَقاَل 
ّيني ِمنَْها َحِديث، وهي تشبه عندي أن تكون من َحِديث ابن هليعة  .جرير بن حازم عن حييى بن َأيُّوب َلْيَس عند املِْرصِ

َعَىل ُمسلم إِْخَراجه، وقد َذَكَر أن َعْبد احلـقِّ اإلشـبيّيل  به، َوقد عيَب  نه ال حيتجُّ إه، وهو ممن علمت حالَ : اِيسّ َوَقاَل ابُن الَقطَّان الفَ 
 .َضعَّف بِِه َأَحاِديث

َعَفاءِ  َفُه ابُن قدامة، وذكره الُعَقْيِيلُّ يف الضُّ َر ابُن حزم القوَل بضعِفه، وَضعَّ  .وَكرَّ
َهبِيُّ  ة :  َوَقاَل الذَّ ـ ، يتجنبهـا أربـاُب ومناكريٌ  له غرائٌب : َحِديثه ِيف الُكُتب الستة، وَحِديثه فيه مناكري، َوَقاَل َمرَّ ـَح الصِّ ون اح، وينقُّ

ِديثَحِديثَ   .صدوق: صالح احلديث، وقال مرة : ، وقال مرة ه، وهو حسن اْحلَ
 .َام أخطأَصُدوق ربَّ : فيه ابُن َحَجر َفَقاَل  وتوسطَ 

ْوكَ   ."ولكنه صدوق": ، وزاد مرًة عىل عبارته هذه "فيه مقال": اِينّ وقال الشَّ
 .عن َأيُّوب فَأَحاِديثه ضعيفة َث دَّ َحِديثه هنا حدث به جرير بن حازم عنه، وهو كَام تقدم إذا َح : قلت 

 .فاحلديُث إسناُدُه َضِعيٌف 
ْرح َوالتَّ و، )9/523(الطََّبَقات الَكبِري، الْبِن سعد، : اْنُظْر  املعرفة والَتاِريخ، لَِيْعُقوب بِن و، )128/ 9(ْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم، اْجلَ

عمـل اليـوم ، و)1/350(، والعلـل الكبـري، للرتمـذي، )2/180(وسؤاالت اآلجري أبا داود، ، )2/445( ،ُسْفَيان الَفَسِويّ 
، )190 ص(ري علـامء األمصـار، البـن حبـان، ومشـاه، يّ ائِ َس للنَّ ، كالمها )107ص(والضعفاء واملرتوكني،  ،)297(والليلة، 

َعَفاء، الْبِن عدي، و َعَفاء َواملَْرتُوكِني، الْبِن اَجلْوِزّي، و، )7/216،217(الكامل ِيف الضُّ واملحـىل، البـن حـزم، ، )191/ 3(الضُّ
وتنقـيح ، )4/69(ان، بيان الـوهم واإلهيـام، الْبـِن الَقطَّـ، و)2/600(، واملغني، البن قدامة، )9/11، 7/37، 79، 6/72(

اظ، و، )8/5(ِسَري َأْعَالِم النَُّبَالِء، ، و)3/178، 2/424(التحقيق، البن عبد اهلادي،  فَّ / 2(اْلَكاِشف، و، )1/227(َتْذكَِرة اْحلُ
َهبِّي،  ، أربعتها)193ص(وذكر أسامء من تكلم فيه وهو موثق، ، )362 التَّْهِذيب،  َتَقِريبو، )9/205(َهتِْذيب التَّْهِذيب، وللذَّ

، وقرة العيون بتوثيق األسـانيد واملتـون، بحـث )2/244، 1/601(، كالمها البن حجر، ونيل األوطار، للشوكاين، )7511(
 =).49ص(عند أيب حاتم، لألستاذ الدكتور نافذ ّمحاد،  "ال حيتج به"مدلول مصطلح 
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مِ ) 7(، )1/77: ( الُبَخاِريّ  َصِحيَح : انظر و= َيمُّ َبـاب إَِذا َخـاَف اُجلنُـُب َعـَىل َنْفِسـِه املَـَرَض َأْو املَـْوَت، َأْو َخـاَف ) 7(، كَِتاب التَّ

َم، معلًقا  .الَعَطَش، َتَيمَّ
يَعَة منفرًدا، عن َيِزيِد ْبِن َأِيب َحبِيٍب، به)17812/ 29/346(وَهَذا عند َأْمحَد ِيف املسند،   .، ِمْن َطِريِق اْبِن َهلِ

اِرِث، عن َيِزيِد ْبِن َأِيب َحبِيٍب، َعْن ِعْمَراَن )59/335(أيًضا،  ننِ وعند َأِيب داود ِيف الس يَعَة َوَعْمِرو ْبِن اْحلَ ْبِن َأِيب ا، ِمْن َطِريِق اْبِن َهلِ
، َعْن َأِيب َقْيٍس َمْوَىل َعْمِرو ْبِن اْلَعاص، َأنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص  ْمحَن ْبِن ُجَبْريٍ ـٍة،َأَنٍس، َعْن َعْبد الرَّ يَّ َفَغَسـَل َمَغابِنَـُه "... َكاَن َعـَىل َرسِ

مْ  َالِة، ُثمَّ َصىلَّ ِهبِ َأ ُوُضوَءُه لِلصَّ مَ "َوَتَوضَّ َيمُّ اَن : َقاَل َأُبو َداُوَد . ، َفَذَكَر َنْحَوُه َوَملْ َيْذُكِر التَّ ، َعْن َحسَّ َة َعِن اْألَْوَزاِعيِّ َوَرَوى َهِذِه اْلِقصَّ
مَ ": َل فِيِه ْبِن َعطِيََّة َقاا  ."َفَتَيمَّ

 .فنراه خالَف الّسنََد َواملَْتن
اِرِث منفرًدا، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِيب َحبِيٍب، َعْن عِ  اَرُقْطنِّي ِيف السنن، ِمْن َطِريِق َعْمِرو ْبِن اْحلَ ْمَراَن ْبِن َأِيب َأَنـٍس، َعـْن َعْبـد وَهَذا عند الدَّ

، َعْن َأِيب  ْمحَن ْبِن ُجَبْريٍ  ).682/ 1/329( َقْيٍس، َأنَّ َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص، الرَّ
اِرِث، َعـْن َيِزيـَد ْبـِن َأبِـى َحبِيـٍب ": ، عن َهَذا الطريق )1110/ 1/225(ِيف السنن الكربى،  َفَقاَل البيهقيُّ  َوَرَواُه َعْمُرو ْبُن اْحلَ

 ."َفَخاَلَفُه ِيف اِإلْسنَاِد َواملَْْتِن َمجِيًعا
َيى ْبَن َأيُّوب )178/ 1/96(غرى، َوَقاَل ِيف الصُّ  فَهـَذا َحـِديث خمتلـف ِيف إسـناده : ، جامًعا بني الروايتني، بعد روايته لطريق َحيْ

ـِديث  ْمحَن بن جبري عن َأِيب قيس موىل عمرو أن عمرو بن العاص كان َعَىل رسية فـذكر اْحلَ ومتنه ويروى هكذا، وقيل عن َعْبد الرَّ
َالةِ َفَغَس ": َوَقاَل فيه   َأ ُوُضوَءُه لِلصَّ ُه "َل َمَغابِنَُه َوَتَوضَّ ، ُثمَّ صىل هبم ومل يذكر التيمم، فإن كان التيمم حمفوًظا ِيف األول، فيحتمل َأنَّ

 .غسل َما قدر، وتيمم للباقي
ْيُت بَِأْصَحايب"ورواية التيمم  ْمُت ُثمَّ َصلَّ َيى ْبَن َأيُّوب"َفَتَيمَّ  .، هي رواية َحيْ

ـِديث : ، بقوله )216/ 1(نََّوِوّي ِيف خالصة اْألَْحَكام ِيف مهَامت السنن، فأيده ال اِصـل َأن اْحلَ َوَهَذا الَِّذي َقاَله اْلَبْيَهِقّي ُمَتَعّني، َفاْحلَ
 .حسن َأْو َصِحيح

ْيُخ  ، )11/234/11593(يث ابن عباس، من َحدِ  َوَلُه شاهٌد : َحَجر  ابنِ  ، قوَل )182/ 1(الغليل،  األَْلَباِينّ ِيف إرواءِ  واعترب الشَّ
وفيه َأُبو بكـر بـن َعْبـد : ، وقال "الكبري"، وعزاه للطرباين ِيف )1/593( ،الزوائد أورده اهليثمي ِيف َجمَْمعِ (ومن َحِديث َأِيب أَمامة، 

ْمحَن األنصاري عن َأِيب إَمامة بن سهل بن حنيف، ومل أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات رباين إقراًرا للبيهقي ِيف َقْولِِه ، عند الط)الرَّ
 .َهَذا

وليس فيهَام َما ِيف الروايتني، وَأُبو أَمامة هو ابن سهل وليس الباهيل كَام يـوهم اإلطـالق، ": بقوله  َحَجرٍ  ابنِ  َعَىل قولِ  َق لَّ وَلكِنَُّه عَ 
 ).593/ 1(، "كَام َقاَل اهليثميويف سنده من اليعرف ويف إسناد َحِديث ابن عباس يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب 

 .التيمم، وال الضوء ذكرَرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام ال يوجد فيهَام  ةوهو كَام َقاَل فإن روايتي ابن عباس وأيب أَمام: قلت 
مُ  هُ َشْيُخ  البيهقيَّ  وسبق اِرِث، ِيف املستدرك،  بعد روايته لطريِق  اَحلاكِ  َصِحيٌح  َهَذا َحِديٌث " :بقوله ) 178/588/ 1(َعْمِرو ْبِن اْحلَ

َالُه بَِحِديث َجِريِر ْبِن َحاِزٍم، َعْن َحيْ  َُام َعلَّ َجاُه، َوالَِّذي ِعنِْدي َأهنَّ رِّ ْيخْنيِ َوَملْ ُخيَ ِط الشَّ  ."َيى ْبِن َأيُّوب، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِيب َحبِيٍب َعَىل َرشْ
مَ  نجد ابن رجب تعقَب  ناولكن ، "َلـْيَس إسـناده بمتصـل: وليس كَام قال، َوَقـاَل َأْمحَـد ": ، بقوله )2/79(ّي، الَبارِ  ِيف َفْتِح  اَحلاكِ

 ).2/78(، "ظاهرها اإلرسال: َوَقاَل عن رواية عمرو بن احلارث 
َض َ ، حيث قال َعَىل  وممن اْعَرتَ ْيخ األَْلَباِينّ م من املعارصين الشَّ ْمحَن بن جبـري نس وعبد الرَّ أن عمران بن َأِيب إوهو وهم؛ ف": اَحلاكِ

ِديث َعَىل رشط مسلم وحده  ."ليسا من رجال الُبَخاِرّي، فاْحلَ
َهبِيُّ  َح حَّ َص و اِرِث  طريَق ، )179، 1/178(ِيف تلخيصه املطبوع بذيل املستدرك،  الذَّ  =.َعْمِرو ْبِن اْحلَ
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مُ = َيى ْبَن َأيُّوب ِيف املستدرك،  َوَقاَل اَحلاكِ َحِديث جرير بن حـازم َهـَذا ال ُيَعلِّـُل َحـِديث ) : 178/589/ 1(بعد روايته لطريق َحيْ

 .عمرو بن احلارث الذي وصله بذكر َأِيب قيس؛ فإن أهل مرص أعرف بَِحِديثِهم من أهل البرصة
م َبِرصي َعن مرصي  .َيْعنِي َأن ِرَواَية اْلوُضوء َيْرِوَهيا مرصي َعن مرصي، َوالتََّيمُّ

إسناد عمرو بن احلارث أعىل من إسناد حييى بن َأيُّوب، فعمرو بن  نَّ إ) : 538/ 1(حكامه الكربى، َوَقاَل َعْبد احلق اإلشبييل ِيف أ
ّي أدرك عمرو بـن العـاص، وعمـران بـن َأِيب أنـس مـدين ثَِقـة  ْمحَن بن جبري املِْرصِ احلارث ال يقاس به حييى بن َأيُّوب، وعبد الرَّ

 .مشهور
ِيف صـَالته ِحـني أجنـب دون ": ذكر َحِديث َعْمرو بن اْلَعـاِص ": ، بقوله )419/ 2(اإلهيام، فتعقبه ابن الَقطَّان ِيف بيان الوهم و

: مَّ َقـاَل من ِرَواَية ُجَبري بن نفري َعنُه، ُثمَّ أردفه لفظا آخر، من ِرَواَية ُجَبري ْبن نفري، َعن َأِيب قيس موىل َعْمرو َعن َعْمرو، ثُ "اغتسال 
 .َهَذا أوصل من األول

ل أيضًا َمْوُصول، وليس كَذلَِك، بل معنى قوله كأنَّ  أن َهَذا متصل دون األول، فإنه منقطع، واألمر فيـه  "أوصل": ه يفهم َأنَّ األَوَّ
ُه دون َأِيب قبيص منقطع ثني َأنَّ  ."بني عند املَُحدِّ

 .وننوه إَِىل أن اإلشبييل َقاَل َهَذا الكالم ِيف اْألَْحَكام الكربى
َبه م حه َفَتَعقَّ وفيه نظر؛ من حيث إن َعْبد احلق مل يقل جبري بـن نفـري كـَام قالـه ": ، َفَقاَل )2/712(، سنن ابن َماجهغلطاي ِيف َرشْ

ـد َهـَذا الَقـْول، ومـن عنـد َأِيب  ّي عـن َأِيب قـيس، وأّين متبـوع ألَِيب ُحمَمَّ ْمحَن بن جبري املِْرصِ داود فعـل عنه، ونص َما عنده َعْبد الرَّ
ِديث ُه َلْيَس بأنَّه جبري بن نفري، ولكن اْحلَ ـُه أدرك عمـًرا قوله ، وَأُبو داود قد نص َعَىل َأنَّ َهَذا يتجه َعَىل َمـا ذكـره ِيف الكـربى مـن َأنَّ

 ."فصار َهَذا َمْوُصوال أيًضا فيسار ِيف االتصال
اختلفت الرواية عـن عمـرو ") : 3/388(املعاد،  َفَقاَل ِيف زادِ  ،فيها التيممُ  ذكرْ التي مل يُ  الروايةِ  قيم اَجلْوِزّية إَِىل ترجيِح  ابنُ  َل وَما

ُه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصالة، ُثمَّ صىل هبم، ومل يذكر التيمم، وكأن هذه الرواية أقوى من ا بن العاص، فروى عنه فيها َأنَّ
 ."التيمم روايةِ 

ـِديث ، يقول بانق)2/630(املنري،  ِيف البدرِ  نِ قِّ لَ املُ  ونجد ابنَ  ْمحَن بن ُجَبري مل يسـمع اْحلَ طاع رواية التيمم، وعلل َذلَِك بأن َعْبد الرَّ
َال جرم َجاَء ِيف الطَِّريق الثَّاِين َمْوُصوال بِذكر َأِيب قيس ":  )2/479(، "خالفياته"َعَلْيِه اْلَبْيَهِقّي ِيف  من َعْمرو بن اْلَعاِص، َكَام َنصَّ 

ْمحَن َوَعْمروموَىل َعْمرو بن اْلَعاِص َبني  ." َعْبد الرَّ
ْيخ األَْلَباِينّ ِيف إرواء الغليل،  ْمحَنِ  عدم سَامع َعْبدِ ) 1/182(وكذا أيد الشَّ ِديث من َعْمرو بن اْلَعاِص، ولكن َذلِـَك  الرَّ بن ُجَبري اْحلَ

ِديث؛ ألنَّ   عمرو بن العاص الواسطة بينهَام ثَِقة معروف، وهو َأُبو قيس موىل ال يرض عنده ِيف صحة اْحلَ
ى ابُن َحَجر ِيف الَفْتِح،  َيى ْبن َأيُّوب، ألنه َأْلَيق بمراد املصنِِّف؛ وَذلَِك لتبويبه بـ )1/454(َوَقوَّ نُـُب َعـَىل "، إسناَد َحيْ إَِذا َخـاَف اْجلُ

مَ  َقُه بصيغة التمريض لكونه اخترصه": ، بقوله ، وعلل تعليق الُبَخاِرّي له"َنْفِسِه املََْرَض َأْو املَْْوَت َأْو َخاَف اْلَعَطَش َتَيمَّ  ."َلكِنَُّه َعلَّ
ْيخ األَْلَباِينّ إَِىل تقوية رواية التيمم َفَقاَل ِيف إرواءِ  : ألوىل َما علقه َأُبو داود بقولهويشهد للرواية ا) : 1/182(الغليل،  وكذا َمال الشَّ

، َعْن  َة َعِن اْألَْوَزاِعيِّ اَن ْبِن َعطِيََّة َقاَل فِيِه َوَرَوى َهِذِه اْلِقصَّ مَ ": َحسَّ  ."َفَتَيمَّ
م التي رواها بإسناده ِمْن )27، 2/26(املنذر ِيف األوسط،  ابنُ  وقد رجَح  م ِيف هذه احلال، بثالث حجج إحداها رواية التَيمُّ ، التَيمُّ

ْمحَن بن جبري، عن َأِيب قيس، أن عمرو َطِريِق عمرو بن احلارث، عن يزيد بن َأِيب حبيب، عن عمران بن َأِيب أنس، عن َعبْ  بـن اد الرَّ
 .، فخالفت هذه الرواية َما روي عن عمرو بن احلارث من الوضوء...العاص

 .َحلِديث عمرو بن العاص العلمِ  أهلِ  ، جواز التيمم ِيف هذه احلال عن أكثرِ )1/384(التحقيق،  ِيف تنقيِح  اهلادي َعْبد ابنُ  نقَل  وقد
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة كالم لعله  "غري") ب(ِيف ) 1(  ."صواب عني"خطأ، وكتب َعَىل َيَساِر الصَّ
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َالةوإنَام يبيح  ـَالة َحاَلةا نقول البد من حتقق اجلملة احلالية ألَنَّ إنَام َقاَل َذلَِك الستعالم فقهه؛  ، ال يَقاُل الصَّ  الصَّ
 .والنظر إَِىل َما َكاَن وجد بعيد

اهللا َعْبد ن عَ  "َوْيٌل لَِألْعَقاِب ِمَن النَّارِ ":  َذَكَر َحِديث حيث ُعْمَدةِ ال َعَىل َصاِحِب  هُ اُض ِرتَ َوِمْن َذلَِك اعْ 
 . )5)(4(َعائَِشةو )3)(2(وأيب هريرة )1(بن عمرو بن العاصا

اهللا بن عمرو بـن َعْبد  َحِديثالَصِحيحني ِيف  ، واملتفق عليهمٍ لِ ْس مُ  من أفرادِ  َعائَِشةَ  َحِديَث  إنَّ :  َفَقاَل 
 .)6(العاص وأيب هريرة

ْيِخ  هُ َوِمْن َذلَِك اعرتاُض  ينِ  يِّ قِ تَ  َعَىل الشَّ  وجـوِب َعـَىل  آنًفا دليٌل  املذكورِ  ِديِث َهَذا اْحلَ ِيف :  ِيف َقْولِهِ  الدِّ
 . )7(األعضاء تعميمِ 

وجـوب  )9(فـإن ِقَيـاسال ا من جهةِ ا، وأمَّ َذلَِك نص  َعَىل  )8(دليٌل  اخلربِ ِيف  فليس َهَذا ممنوعٌ :  َقاَل َشْيُخنَا
فِيـه معـروف، َالف ا مسح الـرأس فـاخلِ ، وأمَّ )11(لوضوءا )10(تعميم الوجه واليدين إَِىل املرفقني ُهَو مقتىض آية

                                                
، )، 163، 96: (، واْنُظـْر اْألَْرَقـام )60(َباُب َمـْن َرَفـَع َصـْوَتُه بِـالِعْلِم، ) 3(الِعْلِم،  كَِتاُب ) 3(، )1/19: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1(

م َصِحيُح  ـَام، ) 9(لطََّهاَرِة، كَِتاب ا) 2(، )124ص: ( ُمْسلِ ْجَلْنيِ بَِكَامِهلِ ، ِمـْن َطِريـِق َأِيب )27/241، 26(َباُب ُوُجوِب َغْسِل الرِّ
، َجْعَفر بن إياس، َأِيب وحشية، َعْن ُيوُسَف ْبِن َماَهَك، َعْن َعْبد اهللاِ ْبـِن َعْمـٍرو بـن العـاص بـه بزيـادة قصـة، واْنُظـ : ْر رقـم بِْرشٍ

)26/241.( 
 .َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك حمافظة َعَىل التنسيق "هريرة"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "أيب"نصف الكنية ) أ( كتبت ِيف ) 2(
م َصـِحيُح  ،ُشـْعَبةَ من طريـق  ،)165(َباُب َغْسِل األَْعَقاِب، ) 29(الُوُضوِء،  كَِتاُب ) 4(، )1/38: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 3( :  ُمْسـلِ

ـَام، ) 9(الطََّهاَرِة،  كَِتاُب ) 2(، )125ص( ْجَلْنيِ بَِكَامِهلِ بِيـعِ ، مـن طريـق )30/241-28(َباُب ُوُجوِب َغْسِل الرِّ مٍ  ْبـنِ  الرَّ . ُمْسـلِ
دِ  َعنْ كالمها   .، بهَعنْهُ  اهللاُ َرِيضَ  ُهَرْيَرةَ  َأبِى َعنْ ، ِزَيادٍ  ْبنِ  ُحمَمَّ

م َصِحيُح ) 4( َام، ) 9(الطََّهاَرِة،  كَِتاُب ) 2(، )124ص: ( ُمْسلِ ْجَلْنيِ بَِكَامِهلِ  ْبـنِ  ُبَكـْريِ ، من طريق )25/240(َباُب ُوُجوِب َغْسِل الرِّ
َشجِّ  ْبنِ  اهللاَِّ َعْبدِ  ادِ  َمْوَىل  اهللاَِّ َعْبدِ  ْبنِ  َعْن َساِملِ ، األَ َشةَ  َعنْ اَهلاِد،  ْبنِ  َشدَّ  .، بهَعنَْها اهللاُ َرِيضَ  َعائِ

 ).32، 31ص(األَْحَكاِم من كالم خري األنام،  ةَ ُعْمَد : اْنُظْر ) 5(
 .وُهو كَام َقاَل ) 6(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، : اْنُظْر ) 7(  ).1/15(إِْحَكاَم اْألَْحَكام َرشْ
 .خطأ، وكأهنا كتبت بداية دليل؛ لوجود نقطتي الياء بجوار حرف الال "َذلَِك ") أ(ِيف ) 8(
 ."فألن") ب(ِيف ) 9(
 ."هي نقض"وكتب بدالً ِمنَْها ) ب(ساقطة من  "َو مقتىض آيةهُ "عبارة ) 10(
ــــــــــــي ) 11( !  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  ,  -  .       : وه

 1  0  / ،) 6: املَائدة.( 
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بظاهر اآلية، وَهَذا نوع حسن من األُُصـول، وُهـَو أن يـدل  العملِ  إجراءِ َعَىل  وَكاَن الالئق أن يقول فِيه دليل
لِيل لِيلالعمل بظاهر َعَىل  يشء، وجييء دليل آخر يدلَعَىل  ظهوًرا )1(الدَّ  .السابق الدَّ

يُْخ َوِمْن َذلَِك أَ  ُه َقاَل فِيَام أبداه الشَّ ينِ  تقيُّ  نَّ  مـن َحـِديِث  واملـورودِ  بـني الـواردِ  الفـرِق  اسـتنباطِ  نَ ِمـ الدِّ
البـد مـن ِزَيـاَدة َعـَىل  مكروًها، فِعنْد اليقنيِ  َيُكونُ :  كِّ َقاَل ِعنْد الشَّ يُ  نْ أَ  االستنباطِ  وجهُ :  مِ وْ من النَّ  )3)(2(االستيقاظِ 

يُْخ َذلَِك وُهَو التنج ينِ  يُّ قِ تَ  يس، َوَقاَل الشَّ ِديِث  نَّ إ":  الدِّ  . )5("يؤثر َعَىل املَاءِ  النجاسةِ  )4(ورودَ  أنَّ  مقتىض اْحلَ

 .الشارح منه، ال َما َقاَلهُ  ممنوعٌ  كِّ مع الشَّ  املَاءِ  ورودَ  أنَّ  ِديثمقتىض اْحلَ :  َقاَل َشْيُخنَا أ/45

يِْخ  َوِمْن َذلَِك َعَىل قولِ  ين تقيِّ  الشَّ  . )7("تأكيد )6("الَِّذي َال َجيِْري":  املَاء الدائم ُهَو الراكد، وقوله":  الدِّ

اجلـاري وغـريه، فـأخرج  ، وَذلِـَك يعـمُّ املُْسـَتِمربمَعنى  ائمُ الدَّ  َيُكونُ قد :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا
َم اجلاري بقوله اهللاِ وُل ُس رَ  َعن  وردَ  النَّْهيتأكيًدا، وإذا َكاَن  )8(، فلم يكن"الَِّذي َال َجيِْري":  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
 .َىل وْ ر أَ مِ تَ ْس مُ َغْري  ي إذا َكانَ رِ املَاء الَِّذي ال َجيْ ِيف  لِ وْ ينهى َعن البَ )9( ألني فرِ الَِّذي ال َجيْ  َبْوِل ِيف املُْسَتِمرِّ ال

                                                
لِيل"نصف كلمة ) أ(كتبت ِيف ) 1( ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيةِ  "ليل"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "الد" "الدَّ ، وَذلِـَك حمافظـة َعَىل َيَساِر الصَّ

 .َعَىل التنسيق
 ."ظ"ُثمَّ كتب فوق حرف الضاد  "االستيقاض") ب(كتبت ِيف ) 2(
ِديُث ) 3( َأ َأَحُدُكْم َفْلَيْجَعْل ِيف َأْنِفِه ُثمَّ لَِينُْثْر، َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْلُيوتِْر، َوإَِذا اْسَتْيَقَظ أَ ": هو  واْحلَ ِمِه َفْلَيْغِسـْل َحُدُكْم ِمْن َنوْ إَِذا َتَوضَّ

 ."َفْلَيْغِسْل َيَدُه َقْبَل َأْن ُيْدِخَلَها ِيف َوُضوئِِه، َفإِنَّ َأَحَدُكْم َال َيْدِري َأْيَن َباَتْت َيُدهُ 
 َصـِحيُح ، )3295: (، واْنُظْر رقـم )162(َباُب اِالْستِْجَامِر ِوْتًرا، ) 26(الُوُضوِء،  كَِتاُب ) 4(، )1/42: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح 
يَتاِر ِيف اَالْستِنَْثاِر َواَالْستِْجَامِر، ) 8(الطََّهاَرِة،  كَِتاُب ) 2(:  ُمْسلِم ا ِمْن َطِريِق األَْعَرِج )23/238(َباُب اْإلِ َالُمهَ  . ، كِ

بـن  برِ ، وِمْن َطِريِق جـا)278/ 87(اهللاِ ْبِن َشِقيٍق،  ِمْن َطِريِق َعْبدو ،)23/238(، ِعيَسى ْبِن َطْلَحةَ  ِمْن َطِريِق عند مسلم و
 ).22/237-20: (، مجيعهم َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، به، واْنُظْر اْألَْرَقام )88/278(َعْبد اهللاِ، 

وليسـت ِيف كَِتـاب ) ب(ُثمَّ رضب َعَىل أل التعريف فِيها، والزيادة خطأ، وهي ليست ِيف  "النَّْهي"ِزَياَدة ) أ(كتب بعدها ِيف ) 4(
ْيخ تقي ين الشَّ  .الدِّ

ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 5(  ).1/21(اْألَْحَكام َرشْ
ائِِم، ) 68(كَِتاب الُوُضوِء، ) 4(، )1/55: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 6(  َصـِحيُح ، ِمْن َطِريِق األعرج، )239(َباُب الَبْوِل ِيف اَملاِء الدَّ

اكِد، ِمْن َطِريِق اْبِن ِسِرييَن، َباُب النَّ ) 28(كَِتاب الطََّهاَرِة، ) 2: ( ُمْسلِم َصِحيُح  ، وِمـْن )95/282(ْهي َعن البْوِل ِيف اَملاِء الرَّ
اِم ْبِن ُمنَبٍِّه،   .، ثالثتهم َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، به)96/282(َطِريِق َمهَ

ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 7(  ).1/21(اْألَْحَكام َرشْ
 ). ب(ساقطة من  "نيك"كلمة ) 8(
 .خطأ "و"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 9(
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يِْخ  هُ َوِمْن َذلَِك اعرتاُض  ينِ  يِّ قِ تَ  َعَىل الشَّ ـُه اهللاُ نَّ إِ :  ِيف َقْولِـهِ  الدِّ ـ َمالًكـا َرِمحَ الَ "يَعنـي ِيف  )1(النَّْهـيَ  َل إذا َمحَ
ائِمِ املَ َيبُولَنَّ َأَحُدُكْم ِيف  ِديِث  كمُ ُح  رَّ مِ ستَ ، ليَ َعَىل الَكَراِهيَةِ  "اِء الدَّ َعـَىل  اإلَمجـاعِ  والَكثِري، مع ُحُصـولِ  يلِ لِ ِيف القَ  اْحلَ

ِ غَ بعد تَ  تَِسالِ االغْ  حتريمِ  ْفظِ  محلِ  )2(يلتفت عىل لِ وْ بالبَ  املَاءِ  ريُّ ، ُأُصـوليةٌ  َعَىل مَعنيني خمتلِفني، وهي مسـألةٌ  الَواِحدِ  اللَّ
ْفـظ الَواِحـد ِيف حقيقتِـ عَامَل تِ والتَّْحـِريم، اْسـ ه ِيف الَكَراِهيَـةِ عَاملُ تِ َكـاَن اْسـ يمِ رِ ْح للتَّ  فإن جعلنا النَّْهيَ  ه، وجمـازِ  هِ اللَّ

 . )3(هواألكثرون َعَىل منعِ 

ـ طَ َرشْ  ألنَّ  حُّ ِصـال يَ  َهَذا االلتفـاُت :  َقاَل َشيُْخنَا َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ْفـظِ  ُل َمحْ ا َغـْري َعـَىل مَعنيـني أن يكوَنـ اللَّ
ع ْمـاجلَ  مكـنُ ، وال يُ )5(اهـةِ رَ الكَ ِخـَالف يم بالَفْصـل بِ أثِ التَّـ ِيف التَّْحـِريمِ  ألنَّ ؛  ةَ اهَ رَ الكَ ) 4(ادُّ َض متضادين، والتَّْحِريم يُ 

َهـَذا :  إَِىل آخره، يَقاَل عليـه حريمِ للتَّ  ا النَّْهيَ نْ لَ عَ َج  نْ إِ وَ :  ِح ارِ الشَّ  ُل وْ قَ ع، وَ مْ فِيه اجلَ  حُّ ِص اِخلَالف فِيَام يَ  ُل بينهَام، وَحمِ 
 .بال ِخَالف ملَا قدمناه ممنوعٌ 

يِْخ اُض ِرت َوِمْن َذلَِك اعْ  ينِ  يِّ ِقـتَ  ه َعَىل الشَّ َدَعـا :  ُعـثَْامَن َرِيضَ اهللاُ َعنْـهُ  ِيف َحـِديِث ِيف َقْولِـِه  يّ ْريِ َشـالقُ  الـدِّ
ِ مْ ِيف ِض  )7(، َوَذَكرَ )6(بَِوُضوءٍ  ُه إ: رٌ اهِ طَ  )9(لالستدالل، َعَىل أن املُْستَْعَمَل  )8("َفَصبَّ َعِيلّ ِمْن َوُضوئِهِ ":  رٍ ابِ َحِديث َج  هِ ن نَّ

ُه يُ إ لِيلِ أن يَقاَل ِيف  مكنُ نَّ ِيف  املُْسـتَْعَملِ  هِ ، وبـني َمائِـ)10(وءِ للوُضـ املَُعـدُّ  هِ َمائِـ نيَ َبـ دٌ دِّ َرتَ ُمـ ِح تْ بـالفَ  هُ َوضوءَ  نَّ إ:  الدَّ
 .)12(َىل وْ ة أَ يقَ قِ َعَىل احلَ  ُل مْ ، واحلَ ازٌ َجمَ  عَامله بمَعنى املَُعدِّ تِ اْس وَ  ةُ يقَ قِ ؛ ألَنَّه احلَ َىل وْ  أَ اِين ه َعَىل الثَّ لُ َمحْ ، وَ )11(وءِ الوُض 

                                                
 .خطأ "الثرى") ب(ِيف ) 1(
 ."إىل") ب(ِيف ) 2(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 3(  ).1/23(اْألَْحَكام َرشْ
 .خطأ "يضا") أ(ِيف ) 4(
   ).ب(ساقطة من  "ِيف التَّْحِريم التأثيم بالَفْصل بِخَالف الكراهة ألنَّ "عبارة ) 5(
ْضَمَضـِة ِيف الُوُضـوِء، )28(كَِتـاب الُوُضـوِء، ) 4(، )1/42: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 6( ، 159: (، واْنُظـْر اْألَْرَقـام )164(، َبـاُب املَ

م َصِحيُح ، )6433، 1934 ِمـْن  كالمهـا، ) 3/226(َباُب ِصَفِة اْلُوُضوِء َوَكَاملِـِه، ) 3(كَِتاب الطََّهاَرِة، ) 2(، )119ص: ( ُمْسلِ
اَن، واْنُظرْ  اَن، َعْن ُعْثَامَن ْبِن َعفَّ َراَن، َمْوَىل ُعْثَامَن ْبِن َعفَّ ، َعْن ُمحْ  ).245-33/226-4: ( َطِريِق َعَطاء ْبَن َيِزيد اللْيثِيَّ

 .خطأ "َذلَِك ") ب(ِيف ) 7(
ْغَمـى َعَلْيـِه، َباُب َصبِّ النَّبِ ) 44(كَِتاب الُوُضوِء، ) 4(، )1/48: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  )8( َم َوُضـوءُه َعـَىل املُ ّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

د ْبِن املُنَْكِدِر، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبد اهللاِ، بـه، واْنُظـْر اْألَْرَقـام )194( ، 5676، 5664، 5651، 4577: (، ِمْن َطِريِق ُشْعَبَة، َعْن ُحمَمَّ
م َصِحيُح ، )7309، 6743، 6723 ، ِمـْن )5/1616(َباُب ِمـَرياِث اْلَكَالَلـِة، ) 2(كَِتاب اْلَفَرائِِض، ) 23(، )658ص: ( ُمْسلِ

د ْبِن املُْنَْكِدِر َعْن َجابِِر ْبِن َعْبد اهللاِ، به، واْنُظْر اْألَْرَقام  ْبنِ  َطِريِق ُسْفَيانِ   ). 8/1616-6: (ُعَيْينَة، َعْن ُحمَمَّ
 .خطأ "املتعمل") ب(ِيف ) 9(
 .خطأ "املُْسَتْعَمل"ِزَياَدة  )ب(ِيف ) 10(
 .خطأ "الغرض") ب(ِيف ) 11(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 12(  ).1/32(اْألَْحَكام َرشْ
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ُه  ةِ هَ من جِ  َهَذا ممنوعٌ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا ، )1("َدَعـا بِِميَضـَأةٍ ":  ِديثاْحلَ  ِق رِ طُ  بعضِ ِيف  اءَ َج َأنَّ
 دٍ َحـَعـن أَ  ْل قَ نْ ، وأيًضا فلم يُ ةِ يقَ قِ اَحل َعَىل  مٌ دَّ قَ ه، وُهَو مُ تُ يقَ قِ َح  ْت رَ جِ ور، والَِّذي هُ هُ ْش املَ  ازِ َج وأيًضا فَهَذا من املَ 

ُه  ةِ ابَ َح الصَّ  منَ  ، وقـد لِ وَّ نـى األَ املعَعـَىل  ُل ْمـاَحل  به ثانًيا، فِيعنيُ  أُ يتوضَّ ُثمَّ  به، أَ َما توضَّ  عُ مَ َجيْ ُثمَّ  أُ َكاَن يتوضَّ َأنَّ
، ْسـَتْعَملاملُ  املَـاءِ  اسـتعَاملِ  عِ نْ مَ َعَىل  واعُ ْمجَ َما يقتيض أهنم أَ  صِ اقِ النَّ  استعَاملِ  ةِ لَ أَ ْس مَ  نْ مِ  الُعَلَامءِ  بعُض  )2(استنبطَ 

 يقتُرصـ:  َقـاَل  ب/45، ومنهم من مُ تيمَّ يَ ُثمَّ  َص اقِ النَّ  ُل مِ عْ تَ ْس قولني، فمنهم من َقاَل يَ َعَىل  واعُ ْمجَ أَ م ألَهنَّ :  َقاَل 
ُه  مهُ نْ مِ  دٍ َح َعن أَ  ْل قَ نْ ، ومل يُ )3(مِ مُّ يَ التَّ َعَىل   إَِىل أن يفنى، وفِيه نظر هُ لُ مِ عْ تَ ْس يَ ُثمَّ  هعْ مَ َجيْ ُثمَّ  هُ لُ مِ عْ تَ ْس يَ َأنَّ

ْيِخ  هُ َوِمْن َذلَِك اعرتاُض  ينِ  يِّ قِ تَ  َعَىل الشَّ  القبلـةِ  استدبارِ ِيف  عمر )4(ابنِ  ِيف َحِديِث ِيف َقْولِِه  القشريي الدِّ
االسـتدبار الَّـِذي ورد َعَىل  البنيان، وإن َكاَن مسكوًتا َعنهِيف  أقيس االستقبال:  ولعل قائًال يقول":  البنيانِيف 

 )5("ِديثفِيه اْحلَ 

البنيـان ِيف  ةِ َلـبْ القِ  باسـتقبالِ  األحاديِث  إليه مع ورودِ  اُج تَ َهَذا ال ُحيْ :  َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ 
ِ َج  يِق رِ طَ  نْ مِ  اط، نـَّى اَحل يَسـفِيه عِ  بإسنادٍ َلكِن  نفسه، )3(رمَ عُ  ابنِ  يِق رِ طَ  نْ مِ بإسنادين حسنني، و )2(َعائَِشة، و)1(راب

                                                
َم، ) 50(الطََّهاَرِة،  كَِتاُب ) 1(، )21ص: ( ُسنَُن َأِيب َداُود) 1( َفـُأتَِى ":  ، بلفـظ)108(َباُب ِصَفِة ُوُضوِء النَّبِّي َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

ُأ منها) : 4/380(وامليضأة كام قال ابن األثري يف النهاية،  ."بِِميَضَأةٍ   .مطهرٌة كبريٌة  ُيَتَوضَّ
   ،املـؤذن زياد بن سعيد غري ،مشهورون ثقات رجاله حسن، إسناد وهذا: إسناده حسن صحيح، وقال أيًضا : قال الشيخ األلباين 

 .عليه توبع وقد الثقات؛ من مجع  عنه روى لكن وحده، حبان ابن فوثقه
مقبول، وتوبع فريتقي إسناده إىل احلسن كـام قـال الشـيخ : ذكره ابن حبان يف الثقات، ومل يرصح بتوثيقه، وقال ابن حجر : قلت 

 .األلباين
 ).1/181(، وصحيح سنن أيب داود، )2311(، وتقريب التهذيب، البن حجر، )8/262(الثقات، البن حبان، : انظر     

 .خطأ "أسقط") ب(ِيف ) 2(
افِِعّي، فمن َقاَل بأحدَمها فقد تبعَ  َهَذان الَقْوَالن لإلَمامِ ) 3( ُجـُل ":  مِّ َمْذَهبيه القديم َأْو اجلديد، فقد َقاَل ِيف األُ  أحَد  الشَّ َوإَِذا َوَجَد الرَّ

َها، َملْ َيُكْن َعَليْ  ُر َأْعَضاَءُه ُكلَّ بِيُع . "ِه َأْن َيْغِسَل ِمنَْها َشْيًئااملَُسافُِر َماًء الَ ُيَطهِّ ُه َيْغِسُل بَِام َمَعُه ِمْن املَاِء َبْعـَض إَوَلُه َقْوٌل آَخُر : َقاَل الرَّ نَّ
َم َبْعَد َذلَِك  بِيُع . َأْعَضاِء اْلُوُضوِء، َوَيَتَيمَّ ْعَضاِء اْلُوُضوِء َجِرًحيا َغَسَل َما َصحَّ ِمنُْه الطََّهاَرَة َملْ َتتِم فِيِه َكَام َلْو َكاَن َبْعُض أَ  ألنَّ : َقاَل الرَّ

مَ   .الطََّهاَرَة َملْ َتْكُمْل فِيهِ  ألنَّ  ؛َوَتَيمَّ
َرياِزيَّ  يلزمه استعَامل َما معه :  مِّ َقاَل ِيف األُ : فِفيه َقْوَالن  َما يكِفيه للطهارةِ  بعُض  وإن وجَد : الَقْولني، فقد َقاَل  عكَس  ويبدو أن الشِّ

َعَىل التيمم؛  يقتُرص :  واإلمالءِ  ، َوَقاَل ِيف القديمِ )6: ، املَائدة 43: النساء ( »º¹ ¼: يتيمم؛ لقولِه عز وجل  ُثمَّ 
 .عدم بعض األصل بمنزلة عدم اجلميع ِيف جواز االقتصار َعَىل البدل، وكذا تبعه النََّوِوّي َعَىل َذلَِك  نَّ أل

افِِعّي، األمَّ : اْنُظْر  َب و، )2/104(، للشَّ  ).2/268(للنََّوِوّي،  ،ه، ورشَح )1/132(، للشريازي، املَُهذَّ
 .خطأ "بن") ب(ِيف ) 4(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 5(  =).1/57(اْألَْحَكام َرشْ
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ْخَصِة ِيف َذلَِك، ) 5(الطََّهاَرِة،  كَِتاُب ) 1(، )7ص:(ُسنَُن َأِيب َداُود) 1(= ْ ، )13(َباُب الرُّ كَِتاب الطََّهاَرِة، ) 1(، )14ص( :ِمِذّي سنن الرتِّ

ْخَصِة ِيف َذلَِك، ) 7( ْخَصـِة ِيف ) 18(الطََّهـاَرِة وسـننها،  كَِتاُب ) 1(، )75ص: ( ُسنَُن ابن َماجه، )9(َباُب َما َجاَء ِمَن الرُّ َبـاُب الرُّ
َحاِري،  د بن إِْسَحاق، َعن أبان بن صالح، َعن جماهد، َعن جابر  ، كلهم ِمنْ )325(َذلَِك ِيف اْلَكنِيِف، َوإَِباَحتِِه ُدوَن الصَّ َطِريِق ُحمَمَّ

 .بن َعْبد اهللاِ به
دِ   : الَقْول فيهَام  أفصلبن إِْسَحاق، وأبان بن صالح، ف واختلف َعَىل ُحمَمَّ

د بن إِْسَحاق: أوًال       :ُحمَمَّ
َقه اْبنُ   .وليس بحجة: َمِعني رصاحة، َوَزاَد  َوثَّ

َم َعَىل ستة، فذكرهم، ُثمَّ قال  مدار َحِديِث : بن املَِدينِّي  ِيلُّ َوَقاَل عَ  عند اثنى عرش،  ةِ تَّ السِّ  فصار علمُ : رسول اهللا َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
ة  د بن إِْسَحاق، َوَقاَل َمرَّ ة : أحدهم ُحمَمَّ  .صالح وسط: َحِديثه عندي َصِحيح، َوَقاَل َمرَّ

ُد  ِديث : َوَقاَل َأْمحَ  .َصُدوق ِيف اْحلَ
هشام بن عروة وَمالِك بن :  النإِْسَحاق رج ِيف ابنِ  وقد تكلمَ :  َفَقاَل فيه،  الَقْوَل  َل صَّ ، وفَ )7/380(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  َوَذَكَره ابنُ 

وهـل كـان يصـل : نت املنذر، قـال إن ابن إِْسَحاق حيدث عن فاطمة ب: ا هشام بن عروة َفَقاَل له حييى بن َسِعيد الَقطَّان أنس فأمَّ 
ِديث؛ وَذلَِك أن التابعني نا جيرح به اإلوَهَذا الذي قاله هشام بن عروة َلْيَس ممَّ : ِحبَّان َعَىل َذلَِك بقوله  ابنُ  إليها؟ فعقَب  سان ِيف اْحلَ

َشة من َغْري أن ينظـروا إليهـا، مثل األسود وعلقمة من أهل العراق وأيب سلمة وعطاء ودوهنَام من أهل احلجاز قد سمعوا من َعا ئِ
هم إليها حتى ينظر إليها عياًنا، وكَذلَِك ابن إِْسَحاق كان يسمع مـن أحُد  سمعوا صوهتا، وقبل الناس أخبارهم من َغْري أن يصَل 

ـا فاطمة والسرت بينهَام مسبل، َأْو بينهَام حائل من حيث يسمع كالمها، فَهَذا سَامٌع َصِحيح، والقادُح فيـه َهبـَذ  ا َغـْري منصـف، وأمَّ
ُه مل يكن باحلجاز أحد َأْعَلم بأنساب الناس  ـد َمالِك فإنه كان َذلَِك ِمنُْه مرة َواِحدة ُثمَّ عاد له إَِىل َما حيب وَذلَِك َأنَّ وأيامهم مـن ُحمَمَّ

ُه من َأْنفس أنَّ  بن إِْسَحاق، وكان يزعمُ ا  َف نَّ  َصـهم، فوقع بينهَام َهلَذا مفاوضة، فلامَّ َمالًكا من موايل ذي أصبح، وكان َمالِك يزعم َأنَّ
َجاِجَلِة، يروي عن اليهود، : ائتونى به فإنى بيطاره، فنقل َذلَِك إَِىل َمالك، َفَقاَل : املوطأ، َقاَل ابُن إِْسَحاق  َمالٌِك  َهَذا دجاٌل مَن الدَّ

ُد  وكان بينهم َما َيُكونُ  عنـد الـوداع  َىل اخلروج إَِىل العراق فتصاحلا حينئذ، فأعطاه َمالِـٌك بن إِْسَحاق عَ  بني الناس، حتى عزم ُحمَمَّ
 . نَةمخسني ديناًرا نصف ثمرته تلك السَّ 

ِديث إنَام كان ينكرُ  ومل يكن يقدح فيه َمالِك من أجلِ  عليه تتبعه غزوات النَّبِّي صىل اهللا عليه و سـلم عـن أوالد اليهـود الـذين  اْحلَ
 إِْسَحاق يتتبع َهَذا عنهم لـيعلمَ  بنُ اهم، وكان ضري وَما أشبهها من الغزوات عن أسالفِ ريظة والنَّ وقُ أسلموا، وحفظوا قصة خيرب 

 .من َغْري أن حيتج هبم، وكان َمالِك ال َيَرى الرواية إال عن متقٍن َصُدوق فاضٍل، حيسن َما يروي ويدري َما حيدث
ُه ِيف السري، قد استفرس من أطلق عليه اجلـرح َعَىل قبولِ  ِيف االْحتَِجاج به، واجلمهورُ  اإلَمام ِيف املغازي، خمتلٌف : َوَقاَل ابُن َحَجر فيه 

 .قادح َغْريُ  هُ فبان أن سببَ 
ع والقدر: َوَقاَل ِيف موضع آخر  َشيُّ  .َصُدوق يدلس، ورمى بالتَّ

د بن إِْسَحاق، وسمعته مرةً : َوَقاَل ابُن َمِعني   .خرى يقول َلْيَس بَِذاك هو ضعيفأ مل يزل الناس يتقون َحِديث ُحمَمَّ
ِديِث ": وبعبارة ممَاثلة َقاَل َأُبو َحاتِم، حيث قال  د بن إِْسَحاق َلْيَس عندي ِيف اْحلَ ِديث ىِّ وِ بالقَ  ُحمَمَّ  ."َضِعيف اْحلَ

د بن إِْسَحاق وليث ومهَّ  َما رأيُت ": َأْمحَد  َوَقاَل اإلَمامُ   ."ام ال يستطيع أحد أن يراجعه فيهمحييى أسوأ رأيًا ِمنُْه ِيف ُحمَمَّ
 . وكان حييى بن َسِعيد شديد احلمل عليه، وكان ال حيدث عنه: رجب بقوله  َذلَِك ابنُ  َد يَّ وأَ 

، "أخـربين فيخـاف: هو يقول ": حدثنا َأْو أنا فهو ثَِقة ؟ قال : فإذا قال : إليه َأْمحَد بن َحنَْبل التدليس بكثرة جًدا، فقيل له  ونسَب 
ُه يرصح بالتَحِديث واإلخبار وخيالف الناس ِيف َحِديثه مع َذلَِك يشري  =." إَِىل َأنَّ
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اَرُقْطنِيُّ  وُسئَِل =  دِ  الدَّ ـةُ :مـرة َام يعترب هبَام، وأجـاَب ال حيتج هبَام وإنَّ : بن إِْسَحاق بن يسار عن أبيه، َفَقاَل  عن ُحمَمَّ فيـه،  اْخَتَلـَف األَئِمَّ

 . وأعرفهم به َمالك
ُه كان يُ ": من البدع، بقوله  ب اهتامه بأنواعٍ َج رَ  ابنُ  َد كَّ وأَ  عٍ : من البدع  بأنواعٍ  مُ هَ تَّ وال ريب َأنَّ َشـيُّ والقـدر وغريَمهـا، وكـان  من التَّ

 . َما يأخذه عنهم من األخبار الكَِتاِب  عن أهلِ  عن َغْري الثَِّقات، وربَام دلَس  يدلًس 
َهبِيُّ  َعَفاء له ِيف كَِتاِب  ابَن إِْسَحاق َأُبو َعْبد اهللاِ الُبَخاِريِّ  مل يذكرْ ": عقًبا َعَىل أقواِل املَُتَكلِِّمني فيه م هِ ِيف ميزانِ  َوَقاَل الذَّ  ."الضُّ

 .ِيف القدر ولِهِ فيه َعَىل ق من تكلمَ  قرص سفيان بن ُعَيْينَة كالمَ و
ع والقَ  ىَ مِ رُ س، وَ لِّ َد َحَجر فيه بأنه َصُدوق يُ  الَقْول َما قاله ابنُ : قلت  َشيُّ  .رِ َد بالتَّ
، )روايـة ابنـه عبـد اهللا( َأْمحَـد ، ِعَلَل )89ص(ابن َأِيب شيبة الْبِن املَِدينِّي،  ُسَؤاَالِت و، )83-76ص(، الْبِن املَِدينِّي، الِعَلَل : اْنُظْر 

ْرَح و، )3/369( ـَعَفاءَ و، )194/ 7(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحـاتِم،  اْجلَ الربقـاين  ُسـَؤاَالِت و، )4/1200(، ِيلّ ِقـيْ للعُ  ،ريبِـالكَ  الضُّ
اَرُقْطنِّي،  اَرُقْطنِّي، يّ مِ لَ السُّ  ُسَؤاَالِت و، )58ص(للدَّ التَّْهِذيب،  َوَتَقِريَب  ، )6/58(وميزاَن االعتدال، للذهبي،  ،)110ص(، للدَّ
 ).5725(الْبِن َحَجر، 

 :حالِ ان بن َص بَ أَ : ثانًيا 
َقه حييى ْبن َمعِ  ، ويعقوُب َوثَّ  .َحَجر بن شيبة السدويس، وَأُبو ُزْرَعة، وَأُبو َحاتِم، وابنُ  ني، والِعْجِيلّ

ُد و َهبِّي، َوَزاَد  قولهَما أرى به بأًسا، َوبِِمْثِل : بن َحنَْبل  قال فيه َأْمحَ  .َصُدوق: َقاَل النََّسائِّي، وكذا الذَّ
َعَفاء عنه يعتربُ : ال ، وق)6/67(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  َوَذَكَره ابنُ   .بَِحِديثِه من َغْري رواية ُدُرْسُت ْبُن ِزَياٍد وأرضابه من الضُّ

َفُه ابنُ   .مزْ َح  ه ابنُ لَ هَّ َج َعْبد الرب، وَ  َوَضعَّ
 .ابن َعْبد الرب مغلطاي قوَل  فردَّ 

 ."فضعفهَعْبد الرب  حزم فجهله، وابنُ  ابنُ  ووهمَ ": َعَىل َذلَِك بقوله  َحَجر ردَّ  وكذا ابنُ 
ّي َصاِحب أنس، فإنَّ بَ كأنه التبس عليه بأَ  ": َعْبد الرب بقوله  آخر َعَىل ابنِ  ِيف موضعٍ  وردَّ  باتفـاق،  َضـِعيٌف  هُ ان بن َأِيب عياش الَبْرصِ

ريج له، وقـد روى عنـه أيًضـا ابـن جـ ذكرولكن يكفي توثيق اْبن َمِعني ومن ": ، وعىل ابن حزم بقوله "اوهو أشهر وأكثر َحِديثً 
د بن إِْسَحاق  ."وأسامة بن زيد الليثي وغريَمها، وأشهر من روى عنه ُحمَمَّ

 .مرتوك: احلق أبادي  َوَقاَل َشْمُس 
 .، وليس بضعيف وال جمهولالَقْول َما قاله ابن َحَجر، فهو ثَِقةٌ : قلت 
َأِيب داود، ألَْمحَـد،  ، وُسـَؤاَالِت )198/ 1(يل، الثَِّقـات، للعجـ ، ومعرفـةَ )72ص(، )روايـة الـدارمي(اْبـن َمِعـني  َتاِريَخ : اْنُظْر 

ْرَح )301ص( ِذيَب )297/ 2(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  ، واْجلَ ّي،  ، وَهتْ وميـزان االعتـدال، للـذهبي، ، )2/9(اْلَكَامل، للِمـزِّ
َالُمهَ )239/ 9(الَباِرّي،  ، وَفْتَح )137(التَّْهِذيب،  َتَقِريَب و، )6/133(  .ا الْبِن َحَجر، كِ

ِديث الُبَخاِرّي، بقوله  َح اْحلَ عنـه ِيف  ي، نقله البيهقي عـن الرتمـذ"َهَذا َحِديث َصِحيح، َرَواُه َغْري َواِحد َعن ابن إِْسَحاق": وَصحَّ
ِح )2/68(اخلالفيــات،  ِمــِذيّ ": ، فإنــه قــال )1/120(ملغلطــاي،  ســنن ابــن َماجــه ، ولــيس كــَام ِيف َرشْ ْ ِيف كَِتــاب  َوَذَكــَر الرتِّ

 . )1/129(، وكذا نقله عنه عبد احلق اإلشبييل يف كتابه األحكام الوسطى، "اخلالفيات
َعَىل صـحته ِيف نفسـه، وإن َكـاَن  صحته َعن ابن إِْسَحاق، مل يدْل  يّ ارِ َخ البُ  فإن َكاَن مرادُ : م اَجلْوِزّية َعَىل َذلَِك بقوله يِّ قَ  ابنُ  وعقَب 

َم يقىضـ حاجتـه أَ واقعة عني، حكمها حكم َحِديث ابن عمر ملَا رَ  مراده صحته ِيف نفسه، فهي ى رسـول اهللا َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
ِحيحةِ هْ النَّ  َأَحاِديِث  إَِىل تركِ  ال َسبِيَل :  هِ بقولِ  مستدبر الكعبة، وختمَ  َحـِديث  يَعنـي –َهبـَذا املحتمـل  املستِفيضـةِ  الرصـحيةِ  ى الصَّ

َح . -جابر  .نكَ السَّ  ُه ابنُ وكذا َصحَّ
اَرُقْطنِيُّ  ِديُث :  َوَقاَل الدَّ د بن إِْسَحاق، َعن َأبان بـِن  َمشُهوٌر، َعن جابِِر بِن َعْبد اهللاِ، َعِن النَّبِيِّ  واْحلَ َم، َيرِويِه ُحمَمَّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 .صالٍِح، َعن ُجماِهٍد، َعن جابِرٍ 
مُ  مٍ َصِحيح َعَىل ":  َوَقاَل اَحلاكِ ِط ُمْسلِ  ." َرشْ

 ."وليس كَام زعم، فإن أبان بن صالح مل خيرج مسلم له شيًئا": عليه مغلطاي بقوله  فردَّ 
ِمِذيُّ  ْ  =.َحَسٌن َغِريٌب  َحِديث َجابٍِر ِيف َهَذا الَباب َحِديٌث :  َوَقاَل الرتِّ
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ِديَث  نَ سَّ وَح =  اُر، بقوله  اْحلَ ْفظ بإسناد أحسن من َهَذا اِإلسناد ال نعلمه يروى وَهَذا َحِديٌث : اْلَبزَّ  .عن جابر َهبَذا اللَّ

 .، وكذا املباركفوريه النََّوِويُّ إسنادَ  نَ سَّ وكذا َح 
ِديَث  وردَّ  ُد  اْحلَ  .بن َحنَْبل، كَام نقل عنه َذلَِك ابن َعْبد الرب ِيف متهيده َأْمحَ

ُه ِرَواإ:  حزمَوَقاَل ابُن  ْشُهورَيُة َأَباَن ْبِن َصالٍِح، َولَ نَّ  . ْيَس بِاملَ
بَن صالٍِح الذي يرويه ضعيف، وقد َرَواُه ابن  َأبانَ  وليس َحِديث جابر بَصِحيح َعنه، فِيعرج عليه؛ ألنَّ ": َعْبد الرب بقوله  وعرب ابنُ 

َالم َعَىل ِخَالف رواية أبان أيب َعن  ،َعن جابر ،هليعة َعن َأِيب الزبري بن صالح، َعن جماهد، َعن جابر، وُهـو قتادة َعن النَّبِّي َعَلْيِه السَّ
ا حيتج به ِعنْد أهل العلـم بالنقـل، عولوا عليه ِيف النسخ ممَّ وليس َحِديث جابر الذي : َحِديث ال حيتج بمثله، َوَقاَل ِيف موضع آخر 

 .ا يعتمد َعَىل مثله، واهللا أعلموال ممَّ 
رّده َأْمحَـد، إن َأَراَد  ولـهق: األول : راويه َضِعيف ففيه نظر من وجهـني أبان بن صالح  فيعرج عليه؛ ألنَّ ": بقوله ه مغلطاي فتعقبَ 

لَِك َأُبو الرّد الصناعي فغري َصِحيح؛ لثبوته ِيف مسنده، مل يرضب عليه ومل ننزعه ِمنُْه كعادته فيَام َلْيَس بَصِحيح عنده َأْو مردود، بني ذَ 
ِديث بأب  ."ان، وهو قول ال سلف له فيَام أعلم، وقد عارضه قول من أسلفناهموسى املَِدينِّي عنه الباين تضعيفه اْحلَ

ِمِذّي حسنٌ  وقوُل  ْ وَمها لفظان متغايران، اللهم إالَّ أن َيُكون بعض رواته تفرد به، وإن كان كَذلَِك فَام أظنـه َغـْري أبـان،  غريٌب  الرتِّ
 ."واهللا َتَعاَىل أعلم

إن َأَراَد بَِقْولِِه رده َأْمحَد العمل به فمحتمل، وإن َأَراَد به الرد الصناعي فغـري ": ل أكثر، َفَقاَل ه، وَفصَّ دَّ عن مغلطاي رَ  اْلَعْينيُّ  ونقَل 
 ِ ـافِظ َأُبـو موسـى املَـِدين ّي ِيف مسلم؛ لثبوته ِيف مسنده مل يرضب عليه كعادته فيَام َلْيَس بَصِحيح عنـده َأْو مـردود َعـَىل َمـا بينـه اْحلَ

ا  ِديث بأَ خصائص مسنده، وأمَّ  ."ان فغري موجه لثبوت توثيقه من اجلَامعة الذين َذَكْرَناُهمبَ تضعيفه اْحلَ
ط؛ َفإِنَّ ": ابن َعْبد الرب أيًضا ابن امللقن، َفَقاَل  َعَىل قولِ  وعقبَّ  ان َهَذا مل ُيضعفُه أحد، َوُهَو أبان بـن َصـالح بـن بَ أَ  َهَذا َتْعلِيل َساقِ

 . "َأُبو بكر املْدِين  ِيشّ َمْوَالُهمُعَمْري الُقرَ 
اِزّيان") : 2/521(، "اِإلَمام"ِيف  َدقِيق العيدِ َوَقاَل ابُن  َيى ْبن َمِعني َوَأُبو ُزْرَعة َوَأُبو َحاتِم الرَّ َقُه املزكون َحيْ  . "َوثَّ

د َعَىل اْبن حزم ِيف املَُحىلَّ يف  َعْبد اْحلقابُن َوَقاَل   . ا َهَذا أحد فِيَام أعلممل جيرح َأَبانً :  -َىل اْبن حزم فِيَام رده عَ  -الرَّ
د بن حزم َأْيًضا َحْيُث َقاَل  َوِيف َهَذا رد َعَىل َقولِ ": َفَقاَل ابُن امللقن  ْشُهور: َأِيب ُحمَمَّ  ."أبان َهَذا َلْيَس باملَ
ا َقول": ثم َقاَل ملخًصا  ِديث َصِحيح َمْعُمول بِِه، وأمَّ إِن :  -فِيَام رده َعـَىل اْبـن حـزم  -َعْبد اْحلقابن  فتلخص من َهَذا ُكله َأن اْحلَ

ِديث َغْري َصِحيح؛ ألنَّ  َّن ْحيَتج بَِحِديثهِ  ُه من ِرَواَيةِ اْحلَ الَِّذي َخياف مـن  املَْحُذورَ  ِمنُْه؛ ألنَّ  َفَال يقبُل  ،اْبن إِْسَحاق، َوَلْيَس ُهَو عندَنا ِمم
ِديث  ."اْبن إِْسَحاق َزاَل ِيف َهَذا اْحلَ

ُه اهللاِ  -النََّوِوّي  ن قوَل قِّ لَ املُ  ابنُ  ونقَل  ِديث اْبـن إِْسـَحاق َعـن أبـان، َواْبـن :  "َعَىل سنَن َأِيب َداُودَكَالمه "ِيف  -َرِمحَ ِيف إِْسنَاد َهَذا اْحلَ
ْ : َال ْحيَتج بِِه، َفَقاَل ابُن امللقن  "َعن": إِْسَحاق ُمَدّلس، واملدلس إِذا َقاَل  َلَعلَّه : َوأَجاب َعن َهَذا بَِأن َقاَل ! ِمِذّي ؟َفكيف حسنه الرتِّ

ِمِذّي بطِريق آخر َأن اْبن إِْسَحاق َسمعه من أبان ْ  .اعتضدا َوعلم َأُبو َداُود َوالرتِّ
 ."أبان َهَذا أحد قبلهَام  منهَام وخطٌأ تواردا عليه، فلم ُيَضعِّْف  غفلةٌ  وهذه" : بقوله َحَجر ابنُ  الرب َعْبد وابنِ  حزم، ابنِ  قولِ  َعَىل  وعقبَّ 

َعى اْبُن َحزْ ": َفَقاَل  آخر، موضع ِيف  َب قَّ وعَ  َفاٍق، َوادَّ ُه ثَِقة بِاتِّ َك َفإِنَّ َفُه اْبُن َعبْد الَْربِّ بِأََباَن ْبِن َصالٍِح َوَوِهَم ِيف َذلِ طَ َوَضعَّ ُه َجمُْهوٌل َفَغلِ  ."ٍم َأنَّ
ْشَكال والتََّمنِّي بَِأن َأْمحَد ِيف َزاَل َهَذ : ن بقوله قِّ لَ املُ  فتعقبه ابنُ  ـاُرود ِيف )23/157/14872(، "املْسند"ا اْإلِ ، "املُْنَْتَقـى"، َواْبن اْجلَ

ــان ِيف )31 /20( م ِيف )4/268/1419(، "َصــِحيحه"، َوابــن ِحبَّ اَرُقْطنِّي، )552 /1/257(، "املُْْســَتْدرك"، َواَحلــاكِ ، َوالــدَّ
ـِديث )440 /1/150:  السنن الكربى(َبْيَهِقّي، ، َوالْ )162 /1/93:ننَ الُس ( ـد بـن : ، َقاُلوا كلهم ِيف روايتهم َهلَذا اْحلَ َعـن ُحمَمَّ

 .التَّْدلِيس ةُ مَ ْص ، فارتفعت وَ "إِْسَحاق، َحدثنِي أبان
 .قاحلديث إسناده حسن: قلت

اَرُقْطنِّي، )25ص: (اْنُظْر   ، )1/198(، الْبـِن حـزم، ىلَّ َحـ، واملُ )3/155( مسـلم، النََّوِوّي َعَىل  ، ورشَح )6/166(، الِعَلل، للدَّ
ا  ،)7/176(، ، واالستذكارَ )2/312(، والتمهيَد  َالُمهَ / 2(، قيم اَجلْوِزّيةالْبِن َعْبد الرب، َوَزاَد املعاد ِيف هدي خري العباد، الْبِن كِ

ن، املُنِري، البْ  ، والَبْدرَ )120 /1(ملغلطاي،  ،سنن ابن َماجه ، ورشَح )446 ِذيَب )308 /2(ِن املَُلقِّ = ،)1/119(التَّْهِذيب،  ، وَهتْ
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، )423 /2(القـاري، للَعْينِـّي،  ، ثالثتها الْبـِن َحَجـر، وُعْمـَدةَ )306 /1(احلبري،  تلخيَص ال، و)387 ص( ،هدي الساريو=
ِمِذّي، للم فةَ ، وحت)362 /11(للعظيم أبادي، املعبود،  عونَ و ْ  ).1/48(باركفوري، األحوذي برشح جامع الرتِّ

ـَحاِري، ) 18(، وسننها الطََّهاَرةِ  كَِتاُب ) 1(، )75ص(:  ُسنَُن ابن َماَجه) 1(   ْخَصـِة ِيف َذلِـَك ِيف اْلَكنِيـِف، َوإَِباَحتِـِه ُدوَن الصَّ َباُب الرُّ
اِء، َعْن َخالِِد ْبِن َأِيب ، من طريق َمحَّ )324( ذَّ َشةاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن َخالٍِد اْحلَ ْلِت، َعْن ِعَراِك ْبِن َمالٍِك، َعْن َعائِ  .الصَّ
ِديث َكثِريً  حوَل  مَ لِّ كُ تُ   :ا، فنذكر شيًئا من َهَذا الَكثِريَهَذا اْحلَ

ا، َهَذا َحِديث فِيِه اْضطَِراٌب ": بقوله  ِديِث احلَ الُبَخاِرّي حينَام ُسئِل َعن َهَذا  أجاَب  َشة َقْوُهلَ ِحيح َعْن َعائِ خالـد بـن : اَل ، وقَ "َوالصَّ
 . َأِيب الصلت َعن عراك مرسل

اِزّي، حيث َقاَل  هِ قولَوبِِمْثِل  ِديث حّتى كتبُت بِِمرص َعن إِْسَحاق بِن بكِر بِن : بالوقف َقاَل َأُبو َحاتِم الرَّ فلم أزل أقُف أثر َهَذا اْحلَ
َشة ُمرض َأْو غِريِه، َعن بكِر بِن ُمرض، َعن َجْعَفر بِن ربِيعة، َعن ِعرا  . موُقوًفا، وَهَذا أشبهُ : ِك بِن َمالٍِك، َعن ُعروة، َعن َعائِ

َد الُبَخاِريَّ  ِديث أيًضا ابُن قيم اَجلْوِزّية، بل مل يصحْح  وأيَّ ِديث، حيث َقاَل  بالَقْول بوقف اْحلَ اظ : اْحلَ فَّ َهَذا َحِديث : َوَقاَل َبْعض اْحلُ
نَاَعةِ َوَلُه ِعلَّة َال ُيْدِركَها ، َال َيِصّح  َفظ َمْتنه، إِالَّ املُْْعَتنُوَن بِالصِّ ْلِت َملْ َحيْ َوَال َأَقاَم إِْسـنَاده ، املَُْعاُنوَن َعَلْيَها؛ َوَذلَِك َأنَّ َخالَِد ْبَن َأِيب الصَّ

ِديثِه ، َخاَلَفُه فِيِه الثَِّقة الثَّْبت َصاِحب ِعَراِك ْبِن َمالِك املُْخَتّص بِهِ  ابِط ِحلَ َفَرَواُه َعن ِعَراٍك َعـن ُعـْرَوَة ، َفر اِْبن َربِيَعَة اْلَفِقيه َجعْ : الضَّ
َشة  ِديث لِِعَراٍك َعن ُعْرَوةَ : َعن َعائِ َ َأنَّ اْحلَ َا َكاَنْت ُتنْكِر َذلَِك َفَبنيَّ ـة ، َوَملْ َيْرَفعهُ ، َأهنَّ جَّ َشة َوَجْعَفر ْبُن َربِيَعَة ُهـَو اْحلُ اِوز بِِه َعائِ َوَال ُجيَ

َم َوُشْهَرَهتا بِِخَالف َذلَِك ، ِعَراِك ْبِن َمالٍِك ِيف  ة اْألََحاِديث َعن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َمَع ِصحَّ
ِديث، َفَقاَل  َشة َرِيضَ اهللاُ َعنُْها، فأنكره، وَقاَل : عراك بن َمالِك َقاَل : مرسل، فقيل له : َوَذَكَر َهَذا اْحلَ بن َمالِك عراك : سمعت َعائِ

َشة؟ إنَام يروي َعن عروة َهَذا خطأ، فسأل  َشة، َماله ولَعائِ  اد بن سـلمة، َعـن خالـدمحَّ : من روى َهَذا؟ فأجيب : من أين سمع َعائِ

 .َس فِيه سمعتاد بن سلمة َليْ احلذاء، َلْيَس فِيه سمعت، َوَقاَل َغْري َواِحد أيًضا َعن محَّ  خالد َعن َواِحد َغْري  َرَواهُ  :احلذاء، َفَقاَل 
م َشة، موسى بن هارون، وكذا َأُبو َعْبد اهللاِ اَحلاكِ  .وأيده ِيف عدم سَامعه من َعائِ

ا روايته عن عروة عنها فال يدل َعَىل عدم سَامعه ": اْلَعْيني بقوله  فعقَب  َأُبو َعْبد اهللاِ مل جيزم بعدم سَامعه ِمنَْها إنَام ذكره استبعاًدا، وأمَّ
بسـَامعه منهـا، وقـد وجـدنا  والتَّْهِذيِب  ِيف الكَاملِ  َح  وقد مجعهَام بلد وعرص َواِحد، فسَامعه ِمنَْها ممكن جائز، وقد َرصَّ ِمنَْها ال سيَام 

اَرُقْطنِّي وَصِحيح ابن ِحبَّان وهو ولهد َعَىل قمتابًعا حلامَّ  َشة َرِيضَ اهللاُ َعنُْها، وهو َعِيلّ بن عاصم عند الدَّ منهَام  عن عراك سمعت َعائِ
 ."حممول َعَىل االتصال حتى يقوم دليل واضح بعدم سَامعه عنها

هذا ُيْسنَُد من حديث جابر احلذاء عن خالد ": فقال ) : 1/129(وأومَأ بضعِف إسناِده عبُد احلقِّ اإلشبييل يف األحكاِم الوسطى، 
 ."بن أيب الصلت، عن عراك بن مالك، عن عائشة، وخالد بن أيب الصلت ضعيف

اَرُقْطنِّي، )329/25511 /42(قد روى َأْمحَد، : ابن َعْبد اهلادي، َقاَل  ولهق عد أن نقَل وب ، ِيف بعض طرق )166 /1/95(، والدَّ
ِديث أنَّ  َشة": عراًكا َقاَل  َهَذا اْحلَ ي َذلَِك أنَّ مُ : َقاَل بعضهم : ، وُهو يدُل َعَىل سَامعه منها، ُثمَّ َقاَل "حَدثتني َعائِ  أخـرج ًام لِ ْسـويقوِّ

َشةَ رَ عِ  َحِديَث  هِ ِيف َصِحيحِ  ِحيح ، واملراسيل واملنقطعات ليست من رشطِ اك َعن َعائِ  .الصَّ
َشة، َقاَل ": وبمثل قول َأْمحَد َقاَل الزيلعي، حيث َقاَل   إَذا َكـانَ : َوَلكِْن لَِقائٍِل َأْن َيُقوَل : َولِِعَراٍك َأَحاِديث َعِديَدٌة َعن ُعْرَوَة َعن َعائِ

اِوي َعنُه، َقْوَلُه  َّْن يمكن لق: الرَّ َثُه، إَذا َكاَن ِمم ْيخ َبْعَد َذلَِك، َفَحدَّ ُه َلِقَي الشَّ ٌم، ِالْحتَِامِل َأنَّ اءه، َوَقْد َذَكُروا َسَامَع َسِمْعُت ثَِقة، َفُهَو ُمَقدَّ
َشـة، َمـَع َكـْوِهنَِام ِيف َبْلـَدٍة ِعَراٍك ِمْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َوَملْ ُينْكُِروُه، َوَأُبو ُهَرْيَرَة تُ  َشة ِيف َسنَة َواِحدٍة، َفَال َيْبُعُد َسـَامُعُه َعـن َعائِ َ ُهَو َوَعائِ ُويفِّ

ٍم َأْن َأْخَرَج ِيف  َشة "َصِحيحهِ "َواِحدٍة، َوَلَعلَّ َهَذا ُهَو الَِّذي َأْوَجَب ملُِْسلِ  . َحِديث ِعَراٍك َعن َعائِ
ٌم ِيف َصِحيحه َحِديثً ": فض َهَذا الكالم، بقوله لكن ابن قيم اَجلْوِزّية ر َشة ا َعن ِعَراكٍ فإن قيل َقْد َرَوى ُمْسلِ َواب. َعن َعائِ : قِيَل اْجلَ

ُه َملْ َيْسَمع ِمنَْها، َأنَّ َأْمحَد َوَغْريه َخاَلَفُه ِيف َذلَِك   ."َوَبيَّنُوا َأنَّ
والـذي يتضـح . والظاهر أن َذلَِك َعَىل قاعدته املعروفة، واهللا أعلـم: ِيف َصِحيحه  َشةَ لعراك َعن َعائِ  مٍ لِ ْس َوَقاَل العالئي ِيف رواية مُ  

ُه يقصد قاعدة مسلم ِيف املعارصة ولهمن ق  .َأنَّ
ُد  َشة، َوإِْن َكاَن ُمْرَسًال، َفإِنَّ َخمَْرَجُه َحَسنٌ : ِيف موضع آخر  َوَقاَل َأْمحَ ْخَصِة َحِديث َعائِ  .َأْحَسُن َما ِيف الرُّ

نَه ألنَّ ": وعقب ابن رجب َعَىل كالمه بقوله  َشة َعن عروة َعنها فلعله حسَّ ُه يروي َحِديث َعائِ  .عراًكا قد عرف َأنَّ
 =."وحسن إسناده النََّوِويّ 
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اِرُح  اط، وقد قدمَ نَّ اَحل  ِ طْ قُ ارَ أن الدَّ  الشَّ ُه إ:  َقاَل  يّ ن ُه  رَ مَ عُ  َعن ابنِ  ، وصحَّ )2(يٌف عِ َض نَّ ِيف  إنـَام ينهـى َعـن َذلِـَك َأنَّ
 .ِقَياسمَعنى املرفوع، وحينئذ فال حاجة إَِىل الِيف  وُهوَ  )3(الفضاء، وقد ذكره الشارح

ْيِخ  قولِ ِيف  هُ َك اعرتاُض َوِمْن َذلِ  ينِ  يِّ قِ تَ  الشَّ َالة نَّ إ:  )4(ِديثَهَذا اْحلَ ِيف  الدِّ ، أَعني "التَّْحِريمتفتتح ب الصَّ
 . )1("ُهَو أعم من التكبري إَِىل آخره

                                                                                                                                          
عيفه وإرسـاله ِيف تَصـِحيحه وتضـ خمتلـٌف  َهـَذا َحـِديٌث ": مغلطاي بكالم يفصح عن تأييده لإلَمام َأْمحَد بن َحنَْبل، َفَقـاَل  وتكلمَ = 

 ."خالد بن َأِيب الصلت عامل عمر بن َعْبد العزيز ووصله، أَما إسناده فَصِحيح َظاِهر االتصال؛ ألنَّ 
 وأبا َحاتِم الُبْستِّي خرجاه ِيف َصـِحيحيهَام، وهـو مـنهَام حممـول َعـَىل ُمْسَلًام  ا ِعَراك فظاهر َحِديثه االتصال؛ ألنَّ وأمَّ ": َوَقاَل أيًضا 

َشة السَامع  لِيل َعَىل خالفه، دليلهَام قول اِإلَمام َأْمحَد عند خترجيه َحِديث َعائِ أحسـن َمـا روى ِيف الرخصـة َحـِديث : حتى يقوم الدَّ
 ."عراك وإن كان مرسًال، فإن خمرجه حسن

َشة َفُهَو َس َوَأمَّ ": خمالفة ملن ذكرنا قوهلم، َفَقاَل  ه بعلةٍ وَهَذا ابن حزم يعلُّ  طٌ ا َحِديث َعائِ اِء َوُهـَو ثَِقـة ؛اقِ ذَّ َعـْن ، ألنُه ِرَواَيُة َخالٍِد اْحلَ
ْلِت َوُهَو َجمُْهوٌل الَ ُيْدَرى َمْن ُهوَ   ."َخالِِد ْبِن َأِيب الصَّ

 .فرد عليه مغلطاي قوَلُه بجهالة خالد بن َأِيب الصلت
َشة قد دفعه قوم، ولو صح مل يكن ف وَحِديُث ": َوَقاَل ابُن َعْبد الرب  املقعد ال َيُكـون إال ِيف البيـوت  يه ِخَالف ملَا ذهبنا إليه؛ ألنَّ َعائِ

 . "وليس بَذلَِك بأس عندنا ِيف كنف البيوت، وإنَام وقع هنيه واهللا َأْعَلم َعَىل الصحارى والفيايف والفضاء دون كنف البيوت
ِديث  َهبِّي َعن اْحلَ احلذاء، وَهَذا َحِديث منكر، وتارة َرَواُه احلـذاء َعـن عـراك ال يكاد يعرف، تفرد َعن عراك به خالد ": َوَقاَل الذَّ

 ."مدلًسا، وتارة يقول َعن رجل َعن عراك
ْيُخ  ل الَقْول فِيَها، فاْنُظْرها، وهي  وضعفَّ الشَّ ِديث بست علل ذكرها، ُثمَّ َفصَّ  : األَْلَباِينّ اْحلَ

. جهالة خالد بن َأِيب الصلت: الثالثة . ف َعَىل خالد احلذاء وُهو ابن مهراناالختال: الثانية . اد بن سلمةاالختالف َعَىل محَّ : األوىل 
َشةاال: اخلامسة . خمالفته للثقة: الرابعة   .النكارة ِيف املتن: السادسة . نقطاع بني عراك وَعائِ

ِسينِه، ولعله ك: قلت   .َذلَِك الظاهر أن الُبْلِقينِّي َتبَِع اإلَماَم َأْمحَد بَن َحنَْبل ِيف َحتْ
ِمِذّي الكبري،  ، وعلَل )3/156(الكبري، للبخاري،  الَتاِريَخ : اْنُظْر  ْ ا الْبِن َأِيب )163، 162ص(، واملراسيَل ، )1/90(الرتِّ َالُمهَ ، كِ

م، ل يزِ ْج السِّ  َحاتِم، وُسَؤاَالِت  ، )1/310(، الْبـِن َعْبـد الـرب، ، والتمهيـَد )197/ 1(، الْبِن حـزم، ىلَّ َح ، واملُ )151ص (لَحاكِ
َهبِّي،  ، وميزانَ )3/154(النََّوِوّي َعَىل مسلم،  ورشَح  ، الْبـِن قـيم اَجلْوِزّيـة، سـنن َأِيب داود َهتْـِذيَب ، و)2/414(االعتدال، للذَّ

علـل  ، ورشَح )2/107(الرايـة، للزيلعـي،  ، ونصـَب )236ص (التحصيل ِيف أحكام املراسيل، للعالئـي،  جامعَ و، )1/23(
ِمِذّي،  ْ ِذيَب و، )1/559(الْبِن رجب، الرتِّ  ، وتنقـيَح )428/ 2(القاري، للَعْينِّي،  ُعْمَدةَ و، )5/537(التَّْهِذيب، الْبِن َحَجر،  َهتْ

،  السلسلةَ و، )153/ 1(التحقيق ِيف َأَحاِديث التعليق، الْبِن َعْبد اهلادي،  َألْلَباِينّ  ).354/ 2(الضعيف، لِ
ــَك ِيف اْلَكنِيــِف، َوإَِباَحتِــِه ُدوَن ) 18(اب الطََّهــاَرِة َوُســنَنَِها، كَِتــ) 1(، )74ص: ( ســنن ابــن َماجــه) 1( ْخَصــِة ِيف َذلِ َبــاُب الرُّ

َحاِري،  نَّاطِ  ِعيَسى، من طريق )323(الصَّ  .، بهَعنْهُ  اهللاَُّ َرِيضَ ، ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  ،َنافِعٍ  َعنْ  ،اْحلَ
ح ُعْمَدة األَْحكَ  إِْحَكامُ ) 2(  ).1/53(اِم، اْألَْحَكام َرشْ

اَرُقْطنِّي ِيف سـننه،  ة )112/ 12(، وِيف الِعَلـل، )97، 96/ 1(وقول الـدَّ ـِديث، اْنُظـْر : ، َوَقـاَل َمـرَّ ـَعَفاء : صـالح اْحلَ الضُّ
وكِني،  اَرُقْطنِّي، ُسَؤاَالت الربقاين : مرتوك، اْنُظْر : ، وأخرى )315ص(َواَملْرتُ  ).53ص(للدَّ

اَرقُ إ"عبارة ) 3( ُه ضعيف، وَص : ْطنِّي َقاَل ن الدَّ ُه َقاَل َأنَّ  ). ب(مكررة هنا ِيف  "ح َعن ابن عمر َأنَّ
ِديث الذي َرَواُه مُ ) 4( َشة َرِيضَ اهللاُ َعنُْها، َقاَلـت ِيف َصِحيحِ  مٌ لِ ْس أي اْحلَ َم َيْسـَتْفتُِح  اهللاَِكـاَن َرُسـوُل : ه َعن َعائِ َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

َالة بِال ْبُه َولَِكْن َبْنيَ َذلِـَك، َوَكـاَن إَِذا  ،)  (  '  & تَّْكبِِري َواْلِقَراَءَة بِـالصَّ َوَكاَن إَِذا َرَكَع َملْ ُيْشِخْص َرْأَسُه َوَملْ ُيَصوِّ
ى َيْسَتِوَى َقائَِام، َوَكاَن إَِذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن ال ُكوِع َملْ َيْسُجْد َحتَّ ى َيْسَتِوَى َجالًِسا، َوَكاَن َيُقـوُل ِيف َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُّ ْجَدِة َملْ َيْسُجْد َحتَّ سَّ

ى، َوَكاَن َينَْهى َعن عُ  ى، َوَينِْصُب ِرْجَلُه اْلُيْمنَ ُجُل ُكلِّ َرْكَعَتْنيِ التَِّحيََّة، َوَكاَن َيْفِرُش ِرْجَلُه اْلُيْرسَ َش الرَّ ْيَطاِن، َوَينَْهى َأْن َيْفَرتِ ْقَبِة الشَّ
َالة بِالتَّْسلِيمِ ذِ  تُِم الصَّ ُبِع، َوَكاَن َخيْ اَش السَّ  .َراَعْيِه اْفِرتَ

َالة ) 4( ُكوِع َواِالْعتَِداِل ِمنْهُ ) 46(كَِتاب الصَّ َتُم بِِه، َوِصَفَة الرُّ َالة َوَما ُيْفَتَتُح بِِه َوُخيْ َمُع ِصَفَة الصَّ  =).240/498(، ...َباُب َما َجيْ
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َال  نَّ إ":  هُ متجه، قولُ  َغْريُ  ه كالمٌ رَ ذكَ  )2(َما:  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد  م لَّ َسـمُ  "ة تفتتح بالتَّْحِريمالصَّ
مَ بِ كْ لَكِن التَّْحِريم ُهَو التَّ  لِيل  ةُ يَّـا النِّ ، أّمـ)3("َها التَّْكبِريُ يمُ رِ َحتْ ":  ري، كَام َقاَل النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ فاْعتِبَارهـا بالـدَّ

                                                                                                                                          
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، اْألَ  إِْحَكامُ ) 1(=   ).1/215(ْحَكام َرشْ

 ).أ(ساقطة من  "َما"كلمة ) 2(
ِمـِذّي ، )618: (، واْنُظـْر رقـم )61(َباُب َفـْرِض اْلُوُضـوِء، ) 31(كَِتاب الطََّهاَرِة، ) 1(، )15ص: ( ُسنَُن َأِيب َداُود) 3( ْ  :سـنن الرتِّ

َالة الطُُّهوُر، َباُب َما َج ) 3(كَِتاب الطََّهاَرِة، ) 1(، )12ص( ) 1(، )65ص: ( سنن ابن َماجه، )238(، ورقم)3(اَء َأنَّ ِمْفَتاَح الصَّ
َالة الطُُّهوُر، ) 3(كَِتاب الطََّهاَرِة،  نَِفيَّـِة، ثالثتهم ، )275(َباُب ِمْفَتاُح الصَّ د اْبـِن اْحلَ د ْبِن َعِقيل، َعْن ُحمَمَّ من طريق َعْبد اهللاِ ْبِن ُحمَمَّ

 .َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، به َعْن َعِيلّ 
ِمِذّي ِيف سننه، برقم  شاهٌد  وللَحِديِث  ْ  ).276: (، وابن َماجه ِيف سننه، برقم )238: (من َحِديث َأِيب َسِعيد اخلدري، َأْخَرَجُه الرتِّ

اَرُقْطنِّي، برقم  َعْبدِ  ومن َحِديِث   ).1360: (اهللاِ ْبِن َزْيٍد، َأْخَرَجُه الدَّ
مِ  ْ ِديُث :  ِذيُّ َقاَل الرتِّ ٍء ِيف َهَذا الَباَب  َهَذا اْحلَ َم فِيِه َبْعُض َأْهِل  َأَصحُّ َيشْ د ْبِن َعِقيل ُهَو َصُدوق، َوَقْد َتَكلَّ َوَأْحَسُن، َوَعْبد اهللاِ ْبُن ُحمَمَّ

د ْبَن إِْسَامِعيَل، َيُقوُل  ـوَن  َكاَن َأْمحَد ْبـنُ : اْلِعْلِم ِمْن قَِبِل ِحْفظِِه، وَسِمْعت ُحمَمَّ َتجُّ ، َحيْ َمْيـِديُّ َحنَْبـل، َوإِْسـَحاق ْبـُن إِْبـَراِهيَم، َواْحلُ
د  د ْبِن َعِقيل، َقاَل ُحمَمَّ ِديث: بَِحِديث َعْبد اهللاِ ْبِن ُحمَمَّ  .َوُهَو ُمَقاِرُب اْحلَ

د ْبن َعِقيل َهَذا  :وَعْبد اهللاِ ْبن ُحمَمَّ
، َوَزاَد  َقه الِعْجِيلّ ِديث: َوثَّ  .جائز اْحلَ

 .، ووصف ابن َحَجر كالمه َهَذا باإلفراط"هو أوثق من كل من تكلم فيه": َعْبد الرب ِيف ثوثيقه، َفَقاَل  ابنُ  وبالغَ 
 ."وقد روى عنه َمجاعة من املعروفني الثَِّقات، ويكتب َحِديثه": َوَقاَل ابُن عدي 

َهبِيُّ َحِديثَ  نَ سَّ وَح   .قاحتج به َأْمحَد وإِْسَحا: ، َوَزاَد ه الذَّ
 ."ةرَ َخ أَ  بِ ريَّ غَ َصُدوق ِيف َحِديثه لني، ويقال تَ ": َوَقاَل ابُن َحَجر 

ِديث، ال ُحيتج بَِحِديثهِ  كان َكثِريَ : د عْ َوَقاَل ابُن َس   .العلم، وكان ُمنكر اْحلَ
ة  اْبنُ  فىون ة : َمِعني االْحتَِجاج به، َوَقاَل َمرَّ ِديث، ومرة َما أحبه ِيف ا: َلْيَس بَِذاك، َوَقاَل َمرَّ ِديث الرقاقة: ْحلَ  .من بابه َأْصَحاب اْحلَ

َفُه ابنُ  ة  َوَضعَّ  وكان َمالِك ال يروي عنه، َوَقاَل بـأنَّ : ُعَيْينَة، واْبن َمِعني رصاحة مرة ِيف كل أمره، وكذا ضعفه ابن املَِدينِّي، َوَقاَل َمرَّ
 .َمالِك مل يدخله ِيف كتبه

ُد ه النََّسائِّي، وأفَ عَّ وكذا َض   .بن َحنَْبل شار إَِىل ضعفه َأْمحَ
اِجي : َوَقاَل ابُن ِخَراش      ِديث لِ هْ كان من أَ : تكلم الناس فيه، َوَقاَل السَّ ْدق ومل يكن بمتقن ِيف اْحلَ  .الصِّ

م   .وليس باملتني عندهم: َوَقاَل َأُبو َأْمحَد اَحلاكِ
اَرُقْطنِيّ   .ومل يقوه الدَّ

 .تلف عنه ِيف األسانيدخي: َوَقاَل َأُبو ُزْرَعة 
 . االْحتَِجاج به عنده لسوء حفظه نفى، وكذا ابن ُخَزْيِمة َحِديثهُ  ُب تَ كْ يُ : ولينه َأُبو َحاتِم ومل يقوه، ونِفي االْحتَِجاج بَِحِديثِه، وقال 

 .ُتوقِّف عنه، عامة َما يروى عنه غريب: َوَقاَل اجلوزجاين 
ـُه َكـهِ ائِ رَّ وقُ  ْت يْ البَ  لِ هْ أَ  اءِ هَ قَ فُ  نْ مِ  منيَ لِ ْس املُ   من ساداِت اهللاِ كان َعْبُد : َوَقاَل ابُن ِحبَّان  ُث َعـَىل ظِ ْفـاحلِ  يءَ دِ رَ  انَ م إال َأنَّ ، كـان ُحيَـدِّ

ِم، فيجئ باخلربِ   .اهَ تها واالْحتَِجاج بضدِّ بَ انَ ُجمَ  َب ه وَج  كثر َذلَِك ِيف أخبارِ َعَىل َغْري سننه، فلامَّ  الّتَوهُّ
َر فساء حفظه فحدث َعَىل التخمني": م َوَقاَل اَحلاكِ   ."ُعمِّ

افِظ عندهم": َوَقاَل ابُن َعْبد الرب  ة "ليس باْحلَ ِديث َحِديثه، واحتجوا به وخالفهم ِيف ": ، َوَقاَل َمرَّ قد قبل َمجاعة من أهل العلم باْحلَ
 ."َذلَِك آخرون

ْعِف َأْقَربهو هو َصُدو: قلت   .ٌق، إىل الضَّ
ِديِث  قولِهِ م َعَىل لْ العِ  ا من أهلِ من وقفن وننقُل   :ِيف َهَذا اْحلَ

ِمِذّي  ْ  =.َوَحِديث َعِيلّ ْبِن َأِيب َطالٍِب َأْجَوُد إِْسنَاًدا، َوَأَصحُّ ِمْن َحِديث َأِيب َسِعيدٍ : قال الرتِّ
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َام األَْعَامُل بِالنِّيَّاِت ":  العام، ومنه َم َما خيتصُّ   َذَكَر النَّبِيُّ َام ، وإنَّ )1("إنَّ َالة، قوله َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ َما ُهـَو  أَعني: بالصَّ
ِديث املذكور، وِيف النية َما تقدم ق) 2(عليه أعم من التكبري، يَقاُل  ـُه  ولـهبل ُهَو خمصوص بالتكبري كَام ِيف اْحلَ بمَعنـى َأنَّ

ـه ال يلـزم مـن  )5(َعـن ال داللة ِيف الَِّذي أخربت به َعائَِشةَ  )4(عليه يَقاُل الدخول فِيها، ) 3(ال يكتِفي بالنية ِيف  َذلِـَك؛ ألَنَّ
َالة بالتكبري أن َيُكونَ  َالة ال يصح إال به ركنًا من أرَكانِ  التكبريُ  افتتاح الصَّ   .الصَّ

األعم، وعني باألعم هنـا  جودِ َعَىل و دالٌّ  األخصِّ  َعَىل وجودِ  والدالُّ  خمصوٌص  حتريمٌ  التكبريَ  فإنَّ :  قوله
ُه عموم بـدل، وأيًضـا :  َما سبق من قوله )6(املطلق، خيالفه ُه عموم شمول، وَهَذا يقتيض َأنَّ َما ُهَو أعم فإنه يقتيض َأنَّ

ِ  التَّْحِريمَ  ألنَّ ؛ )7(دِ يِّ قَ واملُ  ِق لَ طْ َهَذا من املُ  أن َيُكونَ  حُّ ِص فال يَ  لنيـة َكـاَن مـن عمـوم بـه َمـا يشـمل التكبـري وا يَ إن َعن
الشمول، وإن َعني به التكبري َكاَن َذلَِك داًال َعَىل يشء خاص فال إطالق وال تقييد، وإنَام جييء اإلطـالق والتقييـد 
                                                                                                                                          

م =  د ْبِن عَ ": َوَقاَل اَحلاكِ ـْيخاِن َقـْد َأْعَرَضـا َعـْن َوَأْشُهُر إِْسنَاٍد فِيِه َحِديث َعْبد اهللاِ ْبِن ُحمَمَّ ، َوالشَّ نَِفيَِّة، َعْن َعِيلٍّ د ْبِن اْحلَ ِقيل، َعْن ُحمَمَّ
 ."َحِديث اْبِن َعِقيل َأْصًال 

ْفظ من َحِديث عيل: َوَقاَل َأُبو نعيم  د بن َعِقيل َهبَذا اللَّ  .َهَذا َحِديث مشهور ال يعرف إال من َحِديث َعْبد اهللاِ بن ُحمَمَّ
 .َغِويّ وحسنه البَ 

ِمِذيّ ": َوَقاَل ابُن الَعَريب  ْ ه َعَىل ابـن مدارَ  وال وجه ملَا قاله؛ ألنَّ ": ، فعقب مغلطاي عليه بقوله "إسناد َأِيب داود أصح من مسند الرتِّ
 ."َعِقيل
 .إسناده حسن، يف أدنى مراتِب احلسن: قلت 
َبَقاِت : اْنُظْر  روايـة (اْبن َمِعني  ، وَتاِريَخ )113، 1/72(، )رواية ابن حمرز(اْبن َمِعني  َخ ، وَتاِري)7/481(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطَّ

ـِحيحني،  ، واملستدركَ )57/ 2(الثَِّقات، للعجيل،  ، ومعرفةَ )88ص (ابن َأِيب شيبة،  ، وُسَؤاَالِت )257/ 3(، )الدوري َعَىل الصَّ
ْرَح )361ص (َأِيب داود،  ، وُسَؤاَالِت )223/ 1( ـَعَفاءَ )154/ 5(ْعـِديل، الْبـِن َأِيب َحـاتِم، َوالتَّ  ، واْجلَ ،  ، والضُّ الَكبِـري للُعِقـْيِيلّ
ـَعَفاء، الْبـِن عـدي،  ، والكامَل )2/3(، واملجروحني، الْبِن ِحبَّان، )2/700( اَرُقْطنِّي، ، والِعَلـَل )129/ 4(ِيف الضُّ / 1(، للـدَّ

 ، وحليةَ )15/391(، واالستذكار، )125/ 20(، الْبِن َعْبد الرب، َد ، والتمهي)103ص (للحاكم،  يّ زِ ْج السِّ  ، وُسَؤاَالِت )129
نَّةال ، ورشَح )372/ 8(األولياء، ألَِيب نعيم،  ِذيَب )16، 1/15(األحوذي، الْبِن الَعَريب،  ، وعارضةَ )17/ 3(، للبغوي، سُّ  ، وَهتْ

َوِوّي،  َغاِت، للنـَّ ّي،  اْلَكـَامل، ، وَهتْـِذيَب )1/287(األَْسَامِء َواللُّ ـَعَفاء، )78/ 16(للِمـزِّ  ميـزانَ و، )564/ 1(، واملغنـي ِيف الضُّ
َهبِّي، و، )175/ 4(االعتدال،  َح كالمها للذَّ ِذيَب و، )31/ 1(ملغلطاي،  سنن ابن َماجه َرشْ  َتَقِريـَب و، )474/ 4(التَّْهـِذيب،  َهتْ
 . ، كالمها البن حجر)3592(التَّْهِذيب، 

َم، ) 1(َبْدِء اْلَوْحِي،  كَِتاُب ) 1(، )1/3: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1( َباُب َكْيَف َكاَن َبْدُء اْلَوْحِي إَِىل َرُسوِل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسـلَّ
، 3898 ،2529 ،54( : رقـم واْنُظرْ  ،) )  (   '  &       %    $   #     "  !  *  ,+ ، )1: َجلَّ ِذْكُرُه  اهللاِ َوَقْوُل 

َماَرِة،  كَِتاُب ) 33(، )792ص: ( ُمْسلِم َصِحيُح )  6953، 6689، 5070 َم  ولهَباُب قَ ) 45(اْإلِ ـَام ": َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسـلَّ إِنَّ
ُه ِمَن اْألَْعَامِل، "اْألَْعَامُل بِالنِّيَّةِ  ُه َيْدُخُل فِيِه اْلَغْزُو َوَغْريُ د  من طريِق كالمها ، )1907/ 155(، َوَأنَّ ، عـن ُحمَمَّ ْبِن إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ

، عن ُعَمَر ْبَن اَخلطَّاِب، به ْيثِيَّ اٍص اللَّ  .َعْلَقَمَة ْبِن َوقَّ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة ِيف ) 2(  ).أ(كررت كلمة عليه مرة أخرى َعَىل َيَساِر الصَّ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة ِيف  "ِيف "كررت كلمة ) 3(  ).أ(مرتني َعَىل َيَساِر الصَّ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة ِيف  "بالنية ِيف الدخول فِيها، يَقال... يَقال عليه بل ُهَو خمصوص بالتكبري"عبارة ) 4(  ).أ(أحلقت َعَىل َيَساِر الصَّ
 ."عىل") ب(ِيف ) 5(
 .خطأ "جيعاله") ب(ِيف ) 6(
 .خطأ "القيد") أ(ِيف ) 7(
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بة ولـيس كـل رقبـة مؤمنـة، والنيـة والتكبـري أمـران قَ رَ  ةٍ نَ مِ ؤْ مُ  ، فكلُّ )92:  النساء(  DC  B ِيف نحو
 .متغايران

َواُب ":  هِ َكتَبَُه َعَىل قولِ َوِمْن َذلَِك َما  لثبـوت  )1(نيِ تَ عَ كْ الـرَّ  نَ مِ  ِعنْد القيامِ  عِ فْ الرَّ  َأْعَلم استحباُب  واهللاُ َوالصَّ
ِديث فِيه ُه َقاَل ، وإنَّ )2(اْحلَ افِِعّي َأنَّ ِديث فُهَو َمْذَهبي حَّ إذا َص :  َام كونه َمْذَهب الشَّ مَعنـاه  ،)4(، َأْو َما َهَذا َأْو َما َهـَذا)3(اْحلَ

 . )7)(6)(5("مَعناه فِفي َذلَِك نظر
                                                

 .أي بعد التشهد) 1(
ِديُث ) 2( َ َوَرَفـَع َيَدْيـِه، َوإَِذا "، َعْن َنافٍِع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر، َكاَن ُعَبْيِد اهللا َواُه الُبَخاِرّي من طريِق الذي رَ  وهو اْحلَ ـَالة َكـربَّ إَِذا َدَخَل ِيف الصَّ

َصـىلَّ اهللاِ ، َوَرَفَع َذلَِك اْبُن ُعَمَر إَِىل َنبِـيِّ "ْكَعَتْنيِ َرَفَع َيَدْيهِ ملَِْن َمحَِدُه، َرَفَع َيَدْيِه، َوإَِذا َقاَم ِمَن الرَّ اهللاُ َسِمَع : َرَكَع َرَفَع َيَدْيِه، َوإَِذا َقاَل 
مَ   .اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

، ) 86(األََذاِن،  كَِتاُب ) 10(، )1/151: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  ْكَعَتْنيِ  ).739(َباُب َرْفِع الَيَدْيِن إَِذا َقاَم ِمَن الرَّ
اَرُقطْ  ُه األشبه بالصواب) : 13/14(ِيف الِعَلل،  نِيُّ َوَقاَل الدَّ  .َأنَّ

ِحيح َقْوُل اْبِن ُعَمَر، َلـْيَس بَِمْرُفـوٍع، َوَرَوى ) : 741: (ا خمالًفا بعدَما َرَواُه هكذا ِيف السنن، رقم َوَقاَل َأُبو َداُوَد، ِيف سننه كالمً  الصَّ
، َعْن ُعَبْيِد َوَأْسنََدُه اهللاِ َعْن ُعَبْيِد ه لَبِقيَُّة َأوَّ  ْكَعَتْنيِ َيـْرَفُعُهَام إَِىل ": ، َوَأْوَقَفُه َعَىل اْبِن ُعَمَر، َقاَل فِيِه اهللاَِوَرَواُه الثََّقِفيُّ َوإَِذا َقـاَم ِمـَن الـرَّ

ِحيح "َثْدَيْيهِ   .َوَهَذا ُهَو الصَّ
ِديُث  حَّ وروي َعنه إذا َص : َقاَل النََّوِوّي ) 3( ِديث واتركوا قوىل، َأْو َقاَل فُهَو َمْذَهبي، وروى َهَذا املعنـى ِخَالف قوىل فاعمل اْحلَ وا باْحلَ

فخذوا به ودعوا قويل، وكذا ابن حزم، : ، ولكن بلفظ ِينّ زَ وسبقه ِيف َذلَِك ابن ِحبَّان، حيث روى َذلَِك بإسناده إَِىل املُ  لفاظ خمتلفة،أب
 .فُهَو ديني وقويل: نقل قوله، بلفظ 

ُه َقاَل وروى البيهقي عَ  افِِعّي بإسناده َأنَّ َم فقولوا بُس  اهللاِ ولِ ُس رَ  ةِ نَّ ُس  إذا وجدتم ِيف كَِتايب ِخَالَف : ن الشَّ  رسولِ  ةِ نَّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َم ودعوا َما قلت، وروى َعنه أيًضا قوله  اهللاِ َم َحـِديثً  اهللا َصىلَّ اهللاُ متى رويت َعن رسولِ : َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ا َصـِحيًحا َعَلْيِه َوَسـلَّ

 .وأشار بيده إَِىل رءوسهم، ومل آخذ به واجلَامعة فأشهدكم أن عقيل قد ذهب
ْبكِّي كَِتابا سامَّ  اإلَمامُ  َف لَّ وقد أَ  ِديُث  حَّ إذا َص : مَعنى قول اإلَمام املطلبي : ه السُّ سؤال جواًبا َعَىل  هذا الكَِتاُب  فُهَو َمْذَهبي، جاءَ  اْحلَ

ين، وعرض ألفاًظا أخرى هلذه العبارة، وتناول فيه هذه املسألة،   ).103ص(ابنه تاج الدِّ
افِظُ  وصحَح  ة األربعة مجيعهم َعْبد الربِّ  َعن َأِيب حنيفة، ونقله ابنُ  الِعَراقِّي َهَذا الَقْوَل  اْحلَ  .َعن األَئِمَّ

 املَْجُموعَ و، )217/ 1( : السنن واآلثار للبيهقي معرفةَ و، )3/168(حزم، ابن  رسائَل و، )497/ 5(ابن ِحبَّان،  َصِحيَح : اْنُظْر 
ب،  ح املَُهذَّ  ).15ص(َعَىل املستدرك، للعراقي،  املستخرَج و، )63/ 1(للنََّوِوّي، َرشْ

 .هي هكذا مكررة يف املخطوط) 4(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 5(  ).1/221(اْألَْحَكام َرشْ
افِِعّي، فاإلسناد َصِحيح، وقد ُسنَّةُهَو : ُخَزْيِمة، حيث َقاَل  اليدين عند القيام من الركعتني ابنُ  َل برفعِ وممن َقا) 6( ، وإن مل يذكره الشَّ

نَّةقولوا بال: وقد َقاَل   . ودعوا قويل سُّ
افِِعيُّ  ،احلديِث  من أهلِ  وقد قال به مجاعةٌ :  اِيبُّ طَّ َوَقاَل اخلَ   .به الزم َعَىل أصله ِيف قَبْوِل الزيادات والقوُل  ومل يذكره الشَّ

  ).2/223(البن حجر، الَباِرّي،  َفْتَح ، و)1/194(معاملَ السنن، للخطايب، : انظر 
ِديَث  ووجه النظر أن حمل العمل هبذه الَوِصيَّة َما إذا عرف أنَّ : َقاَل ابُن َحَجر ) 7( افِِعيُّ  عْ لِ طَّ مل يَ  اْحلَ ـُه اطلـع  ، أَما إذا عرفعليه الشَّ َأنَّ

 .َلُه بوجه من الوجوه، فال، واألمر هنا حمتملعليه ورده َأْو تأوَّ 
 ).2/223(َفْتح الَباِرّي، 
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ْيُخ َهَذا الَِّذي َقاَل :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا ُه إ فِيه الشَّ َعـِن ابـِن  أ/46 يَ كِـُح  الصواب ُهـَو وجـهٌ نَّ
َربِيّ  )1(رِ ذِ نْ املُ  افِِعيِّ  بعُض املتأخرين من َأْصَحاِب َوَقاَل ، )2(وأيب َعِيلّ الطَّ ، ونـص اُب وَ َأْو الصَّ  الَصِحيُح  نَّهُ إ:  الشَّ

افِِعيّ  ْيُخ َما َقاَله  يندفعُ  ، فحينئذٍ )3(عليه الشَّ ِ ِيف  يَعني من النظرِ  الشَّ افِِعيّ  هِ نسبت  .إَِىل الشَّ

اِرح :  َهَذا املكانِيف  أيًضا وكتَب  ُه اهللاَُذَكَر الشَّ افِِعيِّ  َعن َأْصَحاِب  َرِمحَ ء ابتداِيف  أوجه يَعني ثالثةَ  الشَّ
افِِعّيةِ  األََصحَّ  ، ومل يذكرْ )4(التكبري ـافِِعيُّ  الَِّذي نصَّ  ِعنْد الشَّ املنصـوص ِيف األََصـح ، وَرِيضَ اهللاُ َعنْـهُ  عليـه الشَّ

ُه يرفعُ  "مِّ األُ " التَّْكبِِري،  َمَع اْفتَِتاِح  َيْرَفعُ :  مِّ التكبري، َقاَل ِيف األُ  وينهي رفعهَام مع انتهاءَ  التكبريِ  يديه مع ابتداءِ  َأنَّ
ْفِع َمَع اْنِقَضائِِه، ويثبت يديه مرفوعتني حني يفرغُ  كلـه، فـإن أثبـت يديـه بعـد  من التكبـريِ  َوَيُردُّ َيَدْيِه َعن الرَّ

 .)6)(5(مرفوعتني قليًال مل يرضه وال أمره به التكبريِ  َقَضاءِ ان

ْيِخ  قولِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ي يِّ قِ تَ  الشَّ اهللا َعْبـد جهيم  )8(أبو:  )7(بني يدي املصيل املرورِ  باِب ِيف  نِ الدِّ
 . )9(روايته، والثوريِيف  ُعَيْينَةه ابن صاري سامَّ ألَنبن جهيم اا

                                                
 ).2/39(َعَىل مذاهب الُعَلَامء،  اإلرشاُف ) 1(
ر وُهو أول كَِتاب صنف ِيف اِخلَالف املجرد،) 2( َ َسنَة  ُهَو اَحلَسن وقيل اُحلَسْني بن الَقاِسم، صنف كَِتاب املَُحرَّ  هـ530ُتُويفِّ

ته ِيف  افِِعّية، الْبِن الصالح،  َطَبَقاِت و، )87/ 8(َبْغَداد،  َتاِريِخ : اْنُظْر َتْرَمجَ افِِعّية، الْبِن  َطَبَقاِت و، )466/ 1(الشَّ ، َقاِيض ُشْهَبةالشَّ
)1 /127 .( 

ِخـَالف َذلِـَك،  "األم"َلكِن الذي رأيت ِيف : َحَجر بقوله  عليه ابنُ  َب النََّوِوّي، وعق اإلَمامُ : العبارة  قائل َهَذا من املتأخرين بنصِّ ) 3(
َالة بعد أن أورد َحِديث ابن عمر ِمْن َطِريِق سامل، وتكلم عليه  وال نأمره أن يرفع يديه : َفَقاَل ِيف باب رفع اليدين ِيف التكبري ِيف الصَّ

َالة التي هلا ركوع وسجود إ  .ال ِيف هذه املواضع الثالثةِيف يشء من الذكر ِيف الصَّ
افِِعّي، األمَّ : اْنُظْر    ).2/223(الَباِرّي، الْبِن َحَجر،  َفْتَح و، )1/372(الطَّالِبني، للنََّوِوّي،  َرْوَضةَ و، )2/238(، للشَّ

ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، ) 4(  ).2/39(إِْحَكام اْألَْحَكام َرشْ
 ."بَذلَِك ") ب(ِيف ) 5(
 ).2/238(م، األ: اْنُظْر ) 6(
ا َلُه ِمْن َأْن َيمُ ": املرور هو  وَحِديُث ) 7(  ."رَّ َبْنيَ َيَدْيهِ َلْو َيْعَلُم املَْارُّ َبْنيَ َيَدِي املَُصيلِّ َماَذا َعَلْيِه، َلَكاَن َأْن َيِقَف َأْرَبِعَني، َخْريً

ــَالة، ) 8(، )1/109: ( الُبَخــاِريّ  َصـِحيُح  ، َبـاُب إِْثــ) 101(كَِتـاب الصَّ م َصـِحيُح ، )510(ِم املَْـارِّ َبــْنيَ َيـَدِي املَُْصــيلِّ :  ُمْســلِ
َالة،  كَِتاُب ) 4(، )207ص( ، )48(الصَّ ِع املَْارِّ َبْنيَ َيَدِى املَُْصىلِّ من طريق ُبْرسِ ْبـِن َسـِعيٍد، عـن كالمها ، )507/ 261(، َباُب َمنْ

، عن َأِيب ُجَهْيمٍ  َهنِيَّ  .َزْيِد ْبَن َخالٍِد اْجلُ
 .خطأ "أبوا") أ(ِيف ) 8(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، : اْنُظْر ) 9(  ).2/39(إِْحَكاَم اْألَْحَكام َرشْ
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 )2(أبا جهيم بن احلـارث بـن الصـمة جعَل  الَربِّ  َعبْدِ  ، لَكِن ابنَ )1(الَربِّ  َعبْدِ  ابنِ  أخذه من كالمِ :  َقاَل َشيُْخنَا
بـن  )6(يم، بل يقول أبو اجلهـيمهَ يم َعبْد اهللا بن ُج هَ اجلُ  )5(ال يقول أبو )4(ا، ومن جعلهَام َواِحًد )3(يمهَ د اهللا بن ُج َغْري َعبْ 

ِة، وصاحب الُعْمَدة قد َقاَل  )7(بن احلارث بن مَّ اِرِث ْبنِ :  الصِّ ةِ ) 8(َعن َأِيب ُجَهيِْم ْبِن اْحلَ مَّ ، وليس األمر كَام َقـاَل )9(الصِّ
 .)11(ِث ارِ احلَ  يم، وليس بابنِ هَ بن ُج  اهللاِ يم َعبُْد هَ ُج  )10(، بل َهَذا أبوالُعْمَدة، وليس كَام َقاَل الشارُح  َقاَل َصاِحُب 

ْيِخ  قولِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ين يِّ قِ تَ  الشَّ ـَالةُ يَعني  - ُب جتنه قيل إ":  الدِّ َصـىلَّ اهللاُ  النَّبِـيِّ َعـَىل  الصَّ
َم  افِِعيّ  َمْذَهب )12(التشهد األخري، وهوَصَالة ِيف  كلِيف  -َعَلْيِه َوَسلَّ ُه :  ، وقيل)13(الشَّ مل يقـل بـه أحـد قبلـه، َأنَّ

 . )15(")14(إِْسَحاقوتابعه 
افِِعيُّ :  َقاَل َشْيُخنَا ، َوَأُبو اهللاِ َعْبُد ، َرِيضَ اهللاُ َعنُْه َغْري إِْسَحاق قد َقاَل بَام َقاَله الشَّ َمْسُعودٍ  )16(ْبُن َمْسُعودٍ

، َهَذا َما ذَ :  ، وَهَذان من الصحابة، َوِمَن التَّابِِعنيَ )17(اْلَبْدِريُّ  ُد ْبُن َكْعٍب اْلُقَرظِيُّ ابن َوَقاَل ، )18(ردياملَاوَ  هُ رَ كَ ُحمَمَّ
املِيف  الصباغ  .إحدى الروايتني َعنهِيف  َقاَل به) 19(َأْمحََد  نَّ إ:  الشَّ

                                                
 .)6/168(، ، واالستذكارَ )21/146(، التمهيَد :  اْنُظرْ ) 1(
ْصَحاب، الْبِن َعْبد الرب،  ِيف معرفةِ  االستيعاَب : اْنُظْر ) 2(   .)4/190(األَ
ْصَحاب، الْبِن َعْبد الرب،  معرفةِ  ِيف  االستيعاَب : اْنُظْر ) 3(  ).3/18(األَ
َك ابنُ عَ بِ تَ يع، وَ كِ ا وَ جعلهَام َواِحًد  نْ ِممَّ و) 4(  .يمعَ ، وَأُبو نُ ةَد نْ مَ  نجويه، وابنُ مَ  ه َعَىل َذلِ

بـن ، الغابـةال أسـَد و، )3/1611(الصحابة، ألَِيب نعـيم،  معرفةَ و ،)1/346(َصِحيح ُمْسلِم، الْبِن منجويه،  رجاَل : اْنُظْر 
 ).6/65(األثري، 

 .خطأ "أبوا") أ(ِيف ) 5(
 ."جهيم") ب(ِيف ) 6(
 .خطأ "ابن") أ(ِيف ) 7(
 .خطأ "ابن") أ(ِيف ) 8(
 .)86، 85ص(األَْحَكاِم،  ُعْمَدةُ ) 9(
 .خطأ "أبوا") أ(ِيف ) 10(
 .خطأ "باحلارث"وكتبت  "ابن ساقطة"كلمة ) ب(ِيف ) 11(
 ."َهَذا") ب(ِيف ) 12(
افِِعّي ِيف  ُظْر قوَل انْ ) 13( البيـان، للعمـراين، : ، وَمـا بعـدها، واْنُظـْر كالمـه رصاحـة ِيف َذلِـَك )2/233(، مِّ األُ : ِيف ذلك إشارة الشَّ

 ).114/ 3(السنن اآلثار للبيهقي،  ، ومعرفةِ )2/235(
 .هو ابن راهويه) 14(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 15(  ).2/72(اْألَْحَكام َرشْ
 .خطأ "ابن") ب(ِيف ) 16(
ائِيَل )2/379/4139: ( يّ قِ هَ يْ ى للبَ ْربَ الكُ  نُ نَ السُّ ) 17( حممد  ، َعْن َأبِى َجْعَفرٍ يبن يزيد اجلعف ، َعْن َجابِرٍ بن يونس ، ِمْن َطِريِق إِْرسَ

ْيُت َصَالة الَ : ، َعْن َأبِى َمْسُعوٍد اْلَبْدِرىِّ َقاَل بن عيل بن احلسني القريشا َـا  َلْو َصلَّ د َما َرَأْيـُت َأهنَّ د َوعىل آِل ُحمَمَّ َأَصىلِّ فِيَها َعَىل ُحمَمَّ
 . َتتِمُّ 

ْعفِ : قال البيهقي  َد بِِه َجابٌِر اْجلُ  .َضِعيٌف  َوُهوَ  ،يُّ َتَفرَّ
 .فاحلديث إسناده ضعيف من أجل جابر، واليتقوى اإلسناد لتفرده به

 ).878(تقريب التهذيب، : انظر 
 ).2/137(اوي الكبري، احل: اْنُظْر ) 18(
 .، فلعل والده تركها بياًضا هكذا)ب(، وأثبتها من وترك مكاهنا بياًضا بمقدار حرفِني) أ(ساقطة من  "كلمة َأْمحَد) 19(
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يِْخ   قولِ َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  ينِ  يِّ قِ تَ  الشَّ ُهـمَّ َصـلِّ َعـَىل ":  ِيف َقْولِـهِ  )1(املشهورِ  السؤالِ  ِيف جواِب  الدِّ اللَّ
ٍد َكَام َصلَّيَْت َعَىل إِْبَراِهيمَ  ٍد َوَعَىل آِل ُحمَمَّ ِديث "...ُحمَمَّ ِيف  ه دون املشبه بـه، والثـاين التشـبيه وقـعَ ، من أن املشبَّ )2(اْحلَ

َالة َعَىل  َم، فَكاَن قوله  اآللِ الصَّ ـدٍ ":  ال َعَىل النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ ُهمَّ َصلِّ َعـَىل ُحمَمَّ مقطـوع َعـن التشـبيه،  "اللَّ
دٍ ":  )3(وقوله يُْخ "َكَام َصلَّيَْت َعَىل إِْبَراِهيَم، َوعىل آِل إِْبَراِهيمَ ":  متصل بقوله "َوعىل آِل ُحمَمَّ ين يُّ ِقـتَ  ، َقاَل الشَّ :  الـدِّ

 .)6("يطلب وقوع َما ال يمكن وقوعه؟ )5(، فكيف)4(ال يمكن أن يساوهيم األَْنبِيَاءأن َغْري  وِيف َهَذا من السؤالِ "

افِِعيّ  َعنِ  ب/46البيان  اه َصاِحُب كَ َهَذا الثاين َح :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد  ، واجلواب َعـن )7(الشَّ
َالةِ  أنَّ  ملذكورِ ا َعن السؤالِ  َالةِ  تشبيه الصَّ حتـى  وال ِيف الرتبـةِ  َعَىل إبراهيم وآله لَيَْس تشبيًها ِيف القدرِ  َعَىل اآلل بالصَّ

ـَالة، وَذلِـَك قـدرٌ  ال يمكن أن يساوهيم بل التشبيه ههنا ِيف أصلِ  األَْنبِيَاءن َغْري إ:  يَقاَل   األَْنبِيَـاءبـني  مشـرتكٌ  الصَّ
َالة، وإذا َكاَن كَذلَِك فال يلزم من طلَب  لَق واآلل، أَعني مط َالة َعَىل إبراهيم وآله أن َيُكـون  الصَّ َالة لآلل كالصَّ الصَّ

افِِعّي َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  حَّ َص ، وَ اُل ؤَ السُّ  يسقطُ فَ  )8(طلبًا ملَا مل يمكن وقوعه، وُهَو املساواة  .َما َقالَه الشَّ

َفِر َبْنيَ َصـَالة  ، َكاَن َرُسوُل اهللاِاسٍ بَّ عَ  ابنِ  َحِديِث َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل  َمُع ِيف السَّ َم َجيْ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
يُْخ  ْغِرِب َوالِْعَشاِء، َقاَل الشَّ َمُع َبْنيَ املَْ ، َوَجيْ ين يُّ قِ تَ  الظُّْهِر َوالَْعْرصِ إَِذا َكاَن َعَىل َظْهِر َسْريٍ ِديث لَـيَْس ِيف َهَذا احلَْ :  الدِّ

 البَُخـاِريِّ  كِتَـاِب  )9(ولـيس ُهـَو ِيف :  َرِيضَ اهللاُ َعنْـهُ  كِتَاب مسلم، وإنَام ُهَو ِيف كِتَاب البَُخاِرّي، َقاَل َشـيُْخنَا الَوالِـُد 
  .مسنًدا وإنَام ُهَو فِيه معلق

مِ املُ  َعن ُحَسْنيٍ :  )10(َوَقاَل إِْبَراِهيُم ْبُن َطْهَامنَ :  َقاَل البَُخاِريُّ  ، َعـن ِعْكِرَمـَة، )2(، َعن َحيْيَى ْبِن َأِيب َكثِـري)1(َعلِّ
َمُع َبـْنيَ  َكاَن النَّبِيُّ :  َعن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل  ، َوَجيْ َمُع َبْنيَ الظُّْهِر َوالَْعْرصِ إَِذا َكاَن َعَىل َظْهِر َسْريٍ َم َجيْ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

ْغِرِب َوالِْعَشاءِ   .       )3(املَْ
                                                

 "املشهود") ب(ِيف ) 1(
م َصِحيُح ، )6360: ( َرْقم، واْنُظْر )3369(َأَحاِديث األنبَِياِء،  كَِتاُب ) 60: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 2(  كَِتـاُب ) 4(، )175ص: ( ُمْسلِ

َالة،  كَِتاُب  ِد، ) 17(الصَّ َشهُّ َم َبْعَد التَّ َالة َعَىل النَّبِىِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ـد ْبـِن )407/ 69(َباُب الصَّ ، من طريـق َأِيب بكـر ْبـِن ُحمَمَّ
، َعْن أَ  َرقِيِّ ، بهِيب ُمحَ َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن َعْمِرو ْبِن ُسَلْيٍم الزُّ اِعِديِّ  .ْيٍد السَّ

د""عبارة ) 3( ُهمَّ َصلِّ َعَىل ُحمَمَّ  ).أ(ساقطة من  "مقطوع َعن التشبيه، وقوله "اللَّ
 .خطأ "نساوهيم") ب(ِيف ) 4(
 ."مقابلة صح") ب(كتب َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة ِيف ) 5(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 6(  ).2/74(اْألَْحَكام َرشْ
 ).2/236: (اْنُظْر ) 7(
 ."املساوات") ب(ِيف ) 8(
 .إَِىل أعىل، فكأنه نسيها ُثمَّ َكَتَبَها "كَِتاب"و "هو"كتبت بني كلمتي  "ِيف "كلمة ) 9(
َ َسنَة ) 10(  .هـ168َأُبو َسِعيد اهلروي، ُتُويفِّ

َقه إِْسَحاُق  ُد  ، وبن راهويه َوثَّ اِزّي، وعـثَامنُ بن َحنْبَ  حييى ْبن َمِعني، وَأْمحَ بـن َسـِعيد  ل، وحييى بن أكثم الَقـاِيض، وَأُبـو َحـاتِم الـرَّ
ة يشتهون َحِديثـه ويرغبـون فِيـه ويوثقونـه، وَأُبـو داود السجسـتاين، وابـن : ، َوَزاَد يّ مِ ارْ الدَّ  اَرُقْطنِّي، مل يزل األَئِمَّ شـاهني، والـدَّ

َهبِيّ : وأضاف = أسَامء مـن تكلـم فِيـه وُهـو موثـق، حجة، َوَذَكَره ِيف : ، َوَزاَد ِيف موضع آخر وإنَام تكلم فِيه بسبب اإلرجاء، والذَّ
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َقه ابنُ : َصُدوق مشهور، وِيف موضع آخر أضاف : وأضاف = يغرب، وتكلم فِيه لإلرجـاء، َوُيَقـال : َحَجر، َوَزاَد  متقن، وكذا َوثَّ

ة، وأطلق الَقْول بتوثيق  ُه أحد األَئِمَّ ِديث إذا روى َعنه ثَِقة: اجلمهور له، وَقاَل رجع َعنه، مرة َأنَّ ُه ثَِقة َصِحيح اْحلَ  .احلق فِيه َأنَّ
 .ِعنْده َكاَن فِيه شئٌ  هُ وَهَذا يدل َعَىل أن حفظَ : رجب اَحلنَْبيل بقوله  ابنُ  فعقَب  الَقْول بتَصِحيح كَِتابه َعْبد اهللاِ بن املبارك، وأطلَق 

ة َصِحي: َوَقاَل ِيف رواية أخرى      ِديث، َوَقاَل َمرَّ ِديث: ح العلم واْحلَ  .ثبًتا ِيف اْحلَ
ُد و ِديث مقارب َيَرى اإلرجاء، وَكاَن شديًدا َعَىل اجلهميـة، َوَذَكـَر لـه إبـراهيم بـن : آخر  بن َحنَْبل ِيف موضعٍ  َقاَل َأْمحَ َصِحيح اْحلَ

اِحلون ال ينبغي أن يذكر ال: طهَامن، وَكاَن متكًئا من عّلٍة، فجلس وَقاَل  ة َفُيتََّكأصَّ  .َصُدوق اللهجة: ، َوَقاَل َمرَّ
 .ا منهَحِديثً  أكثرَ  َما َكاَن بخراسان أحٌد : بن راهويه، وَقاَل  ه إِْسَحاُق َحِديثَ  َح حَّ وكذا َص 

 .َوَذَكَره الكالباذي ِيف اهلداية واإلرشاد ِيف معرفة أهل الثَِّقة والسداد
 .ِىلُّ ْج َس به باس يكتب َحِديثه، وكَذلَِك َقاَل العِ َليْ : َوَقاَل حييى ْبن َمِعني مرة 

اِزّي، مسبًقا َذلَِك وصفه إياه بَصُدوق نَ سَّ وَح   .َحِديثه َأُبو َحاتِم الرَّ
 . ووصفه اجلوزجاين بالفاضل الذي رمي باإلرجاء

َعَفاء، وقتَ ْش أمره مُ : َوَقاَل ابُن ِحبَّان  تشبه َأَحاِديث األثبات، وقد  ُمْسَتِقيمةً  د روى َأَحاِديَث به له مدخل ِيف الثَِّقات، ومدخل ِيف الضُّ
 . تفرد َعن الثَِّقات بأشياء معضالت

 .حالِ َوَقاَل ابُن شاهني مرة َص 
الِح ووصفه ابنُ   .اَجلْوِزّي بالرجل الصَّ

َفُه ابنُ  فىون هيل االْحتَِجاج بَِحِديثِه، َوَضعَّ ِديثُمْضَطِرب ا: ر املوصيل، َوَزاَد عامَّ  الذُّ  .ْحلَ
ر َحِديث من رواية املعاِيف بن عمران، َعن إبراهيم بن طهَامن، َعن إنَام وقع الْبِن عامَّ : ر َهَذا َقاَل ابن عامَّ  َر لصالح جزرة قوَل كِ ا ذُ وملَّ 

د بن زياد، َعن َأِيب هريرة َرِيضَ اهللاُ َعنُْه ِيف أول مجعة مجعت، َقاَل صالح  َمجاعة رووه َعنه  دون إبراهيم؛ ألنَّ وَهَذا غلط فِيه من : ُحمَمَّ
ر ال يعرف َحـِديث إبـراهيم، وكـذا رد َعن َأِيب مجرة، َعن ابن عباس َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، وُهو الصواب، وكذا ُهَو ِيف تصنيفه، وابن عامَّ 

َهبِّي بأنه ال عربة بقول مضعفه، ووصف قوَلُه َهَذا بالشاذ  .عليه الذَّ
َعَفاء، وَقاَل  َوَذَكَره الُعَقْيِيلُّ   .َكاَن يغلو ِيف اإلرجاء: ِيف الضُّ

َمـا  فللهِ : القيم، بقوله  عليه ابنُ  إبراهيم بن طهَامن، ألنه ِعنْده ضعيف، فردَّ  من أجلِ  ا ُهَو َصِحيٌح َحِديثً  حزم فلم يصحْح  ا ابنُ وأمَّ 
د ابن حزم، وُهو من احلفاظِ  يلق ـةُ  الذين اتفَق  الثَِّقاِت  األثباِت  إبراهيم بن طهَامن من أبى ُحمَمَّ ـ األَئِمَّ َعـَىل إخـراج َحِديثـه،  ةُ تَّ السِّ

ْيخان َعَىل االْحتَِجاج بَِحِديثِه، وَش  َأْصَحاُب  واتفَق  ِحيح، وفِيهم الشَّ ةُ  َد هِ الصَّ ْدق، ومل حيفظ َعن أحد منهم فِيه  له األَئِمَّ بالثَِّقة والصِّ
 .ثني قط تعليل َحِديث رواهجرح وال خدش، وال حيفظ َعن أحد من املَُحدِّ 

 .عليه ولهَحَجر برد ق عليه ابنُ  وكذا ردَّ 
َهبِيُّ  وردَّ  َفه بقوله  الذَّ بخراسـان أخطـأ ِيف مسـألة فَكـاَن َمـاذا؟ فـأبمجرد اإلرجـاء  رِ ْد الَقـ كبريُ  عاملٌ  فَهَذا رجٌل : َعَىل كلِّ من ضعَّ

 . أكرب من إبراهيم مرجًئا ، وهيدر، فقد َكاَن من ُهوَ الثَِّقةِ  ُيَضعَُّف َحِديَث 
 .هو ثَِقةٌ : قلت 
َأِيب داود لإلَمـام  ُسـَؤاَالِت و، )2/538(، )رواية ابنه عبد اهللا(أمحد  ِعَلَل و، )355/ 4(، )رواية الدوري( ْبن َمِعني ا تاريخ: اْنُظْر 

ـَعَفاءَ و، )209ص(الرجـال، للجوزجــاين،  أحــواَل و ،)359ص (َأْمحَـد بــن َحنَْبـل،  ،  ،بـِـريالكَ  الضُّ ــْرَح )1/66(للُعِقـْيِيلّ  ، اْجلَ
، )58ص(أسـَامء الثَِّقـات، الْبـِن شـاهني،  ، وَتـاِريَخ )6/27(، البـن ِحبَّـان، ، والثَِّقاِت )107/ 2(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم، 

اَرُقْطنِّي،  وُسَؤاَالِت  َلمي للدَّ اَرُقْطنِّي،  ، وسننَ )44ص(السُّ ِيف معرفـة أهـل الثَِّقـة  واإلرشـادَ  اهلدايـةَ و، )58/ 4، 2/218(الـدَّ
، )105/ 6(َبْغــَداد، للخطيــب الَبْغــَدادي،  َتــاِريَخ و، )10/277(، واملحــىل، الْبــِن حــزم، )53/ 1(والســداد، للكالبــاذي، 

َعَفاءَ  ِمـِذّي، الْبـِن رجـب اَحلنْـَبيل ، ورشَح )1/36(َواملَْرتُوكِني، الْبِن اَجلْوِزّي،  والضُّ ْ اْلَكـَامل،  َهتْـِذيَب و، )2/766(، علـل الرتِّ
ّي،   وأسـَامءَ  ،)62/ 10(اِإلْسـَالم،  َتاِريَخ و، )7/378(، وِسَري َأْعَالِم النَُّبَالِء، )1/158(االعتدال،  ، وميزانَ ) 108/ 2(للِمزِّ

ِ غْ املُ و، )31ص(من تكلم فِيه وُهو موثق،  َعَفاء، ن ص ( فِـيهم بـَام ال يوجـب ردهـم،  الثَِّقات املـتكلم ، والرواةَ )1/32(ي ِيف الضُّ
َهبِّي، )35 ِذيَب )189(التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )708/ 5(اَجلْوِزّية،  مِ يِّ ، الْبِن قَ املعادَ  زادَ و، ستتها للذَّ ، )1/151(التَّْهـِذيب،  ، وَهتْ

 .، ثالثتها الْبِن َحَجر)388(وهدي الساري، 
َ َسنَة ، الَعْوذيرصيّ حسني بن ذكوان املعلم، املكتب، البُهَو ) 1(  =.هـ145، ُتُويفِّ
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يِْخ  َوِمْن َذلَِك َما َأَفاَدُه َعَىل قولِ  ينِ  يِّ قِ تَ  الشَّ ْبِح  ِيف َوْقِت  الدِّ افِِعّي اْعتِبَـار َوْقـِت  َمْذَهُب :  لألضحية الذَّ  الشَّ
َالة، وَوْقت اخلُ  َالة واخلُ  ، وَمْذَهُب )3(ْني تَ بَ طْ الصَّ ِديُث ْني تَ بَ طْ غريه اْعتِبَار فعل الصَّ ـَالة، ومل  صَّ نَ  ، واْحلَ َعَىل اْعتِبَـار الصَّ

 . )4(ْني تَ بَ طْ اخلُ  يتعرض الْعتِبَارِ 

ـطَ  نَّ أَ بِـ ةِ انَ بَ ِيف اإلِ  َجَزَم الُفوَراِينُّ :  دالِ َقاَل َشيُْخنَا الوَ  ْ ـَالة دون اْعتِبَـار ةِ اَهـرَ  َوْقـت الكَ َيضـمَ  الرشَّ ، والصَّ
لِيل ِث يْ َح  نْ مِ  ، وُهَو قويٌّ هُ فَ يَّ َهَذا زَ  َمامُ اإل َل قَ ، وملَا نَ ةِ انَ بَ اخلطبتني، هكذا رأيته ِيف اإلِ   .الدَّ

يِْخ  َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل قولِ  ينِ  تقيِّ  الشَّ ُه ال يطـول  رُ اهِ ظَ ":  وِف ُس الكُ  ِيف َصَالةِ  الدِّ افِِعّي َأنَّ َمْذَهب الشَّ
يُْخ  ُجود، َوَذَكَر الشَّ َرياِزّي، َعن أيب السُّ ْيـِج  بنِ  الَعبَّاسِ  أيب إِْسَحاق الشِّ ـُه يطولـه، َقـاَل  ُرسَ  )5(يشء؛ ألَنَّ  ولـيَس :  َأنَّ

افِِعّي مل يذكره  . )7)(6("الشَّ

ـُجودِ  يـلِ وِ طْ بتَ  ُل وْ الَقـ:  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد  ـافِِعيِّ  صُّ ُهـَو َنـ السُّ  )8(نقلـه َعنـه الْبُـَوْيطِيُّ  الشَّ
ِمِذيّ  ْ  .)10(فِيه ةِ دَ ارِ َصِحيح لِْألََحاِديِث الوَ  ، وُهوَ )9(والرتِّ

                                                                                                                                          
فِيه اضطراب، وتبعه َعَىل َذلَِك : إال َما َكاَن من حييى بن َسِعيد الَقطَّان ِعنْدَما ذكرت ِعنْده َأَحاِديث حسني، َفَقاَل  هِ الكلُّ َعَىل توثيقِ =  

، حيث َقاَل  هَ عِ َض : الُعَقْيِيلّ ِديث، ورد عليه الذَّ َعَفاء بال مستند: بِّي بقوله يف، ُمْضَطِرب اْحلَ  .وقد أورده الُعَقْيِيلّ ِيف كَِتاب الضُّ
 .َلْيَس به بأس: وَما َقاَله َأُبو ُزْرَعة بأنه 

 .هو ثقة: قلت 
َعَفاءَ : انظر  ،  ،الَكبِـري الضُّ ـْرَح و، )269/ 1(للُعِقـْيِيلّ َهبِّي، اِإلْسـ َتـاِريَخ و، )52/ 3(َوالتَّْعـِديل، الْبـِن َأِيب حـاتم،  اْجلَ َالم، للـذَّ

)9/110.( 
ُه أرسل هِ الِ َس رْ وإِ  هِ يِس ، إال َما َكاَن من تدلِ ثَِقةٌ هو  )1(  .دلس َعن عكرمةأو ، َلكِن مل يذكر أحد َأنَّ

ّي، : اْنُظْر   ِذيَب اْلَكَامل، للِمزِّ ِذيَب و، )504/ 31(َهتْ  ).9/285(البن حجر، التَّْهِذيب،  َهتْ
َالة،  كَِتاُب ) 18(، )1/222( : الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 2( ْغِرِب َواْلِعَشاِء، ) 13(َتْقِصِري الصَّ َفِر َبْنيَ املَْ ْمِع ِيف السَّ  ).1107(َباُب اْجلَ
 ).3/582(، مَّ األُ  :  اْنُظرْ ) 3(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، : اْنُظْر ) 4(  ).2/127(إِْحَكاَم اْألَْحَكام َرشْ
 .َحلاِشَيةِ ِيف ا "إن"ِزَياَدة ) أ(ِيف ) 5(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 6(  ).2/140(اْألَْحَكام َرشْ
َب : اْنُظْر ) 7(  ).1/401(، املَُهذَّ
َ حمبوًسـا ُهَو َصاِحب ) 8( افِِعّي، َأُبو يعقوب، يوسف بن حييى الُبَوْيطِّي، نسبة إَِىل ُبَوْيط، وهي قرية من صعيد مرص األدنى، ُتُويفِّ الشَّ

  .هـ231 خلق القرءان، َسنَةِيف حمنة 
تـه ِيف  ، األَنَسـاِب و، )299/ 14(للخطيـِب البغـدادي، َبْغـَداد،  َتـاِريِخ و، )98ص (اْلُفَقَهـاء، للشـريازي،  َطَبَقـاِت : اْنُظْر َتْرَمجَ

 ، ْمَعاِينّ  ). 416/ 1(لِْلسَّ
ِمِذّي،  سننَ : اْنُظْر ) 9( ْ  ).145ص(الرتِّ
ينَوِمْن َذلَِك َما كَ "عبارة ) 10( ْيخ تقي الدِّ ْألََحاِديـِث الـواردة فِيـه... َتَبُه َعَىل قول الشَّ َيَسـاِر َعـَىل  )أ(أحلقـت ِيف  "وُهـو َصـِحيح لِ

ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيةِ   .الصَّ
 ُطـولِ  َبـاُب ) 8(، اْلُكُسوِف كَِتاُب ) 16(، )1/210(من األحاديث الصحيحة الواردة يف ذلك ما أخرجه البخاري يف صحيحه،      

ُجودِ  َيى، من طريق )1051(، اْلُكُسوِف  ِيف  السُّ ا َقاَل  َأنَّهُ  َعْمٍرو ْبنِ  اهللاِ َعْبدِ  َعنْ  َسَلَمةَ  َأِيب  َعنْ  َحيْ ـْمُس  َكَسـَفِت  ملَـَّ  =َعْهـدِ  َعـَىل  الشَّ
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ابـن  قولِ  بعد سياِق  رَ مَ عُ  ابنِ  ِيف َحِديِث  رِ طْ الفِ  اةِ كَ زَ ِيف ِيف َقْولِِه  ُعْمَدةِ ال َعَىل َصاِحِب  هُ بُ قُّ عَ َوِمْن َذلَِك تَ 
ِغِري َواْلَكبِريِ َعَىل  َفَعَدَل النَّاُس بِِه نِْصَف َصاعٍ ":  رمَ عُ   . )2)(1("الصَّ

ُه من متَام كـالمِ  ادُ رَ من الَصِحيحني، فإن َكاَن املُ  لَيَْس ِيف َواِحدٍ  بريِ والكَ  غريِ َعَىل الصَّ :  ولهق:  َقاَل َشيُْخنَا  َأنَّ
َم فلـيس  ر َعن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليْهِ مَ عُ  َرَواُه ابنُ  )4(اممَّ  )3(أنه فليس َذلَِك ِيف الَصِحيحني، وإن َكاَن املرادُ  رَ مَ عُ  ابنِ  َوَسلَّ

َواب إسقاطُ مَ عُ  ه قبل قول ابنِ َذلَِك ِيف هذه الرواية، ُثمَّ َكاَن ينبغي أن يذكرَ   .)5(هذه اللفظة ر، َوالصَّ

ُه  َوِمْن َذلَِك  َمْن َماَت َوَعَلْيِه َصْوٌم، ":  َعائَِشةَ  َحِديِث َعن  ُعْمَدةِ ال ُنَسِخ  من )6(نسختني وثالثةٍ ِيف  وقعَ َأنَّ
ْيخ )7(ا اتفقممَّ  ِديثَهَذا اْحلَ َلْيَس  ،"ُه َولِيُّهُ َصاَم َعن ِ َعَىل  انالشَّ  . )8(هاجِ رَ ْخ إ

ا ممـَّ ِديَث اْحلَ  ، فإنَّ َس يْ لَ َلْفَظة  ِف ْذ َح  اُب وَ َص ، وَ اخِ سَّ النُّ  منَ  مٌ هْ ُهَو وَ :  َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ 
ْيخ أ/47 اتفَق  ِ َعَىل  انالشَّ ْيُخ  لَكاَن يعنيُ  ثابتةً  ، ولو كانْت )9(هِ اجِ رَ ْخ إ ْيخبه من  من انفردَ  الشَّ َام ملَا َقاَل ني، وإنَّ الشَّ

افِظُ  ِ الغَ  َعْبُد  اْحلَ ْيخ ،)12)(11("داوود )10(أبوَأْخَرَجُه و":  يّ ن ُه ِيف  أن يبنيَ  )13(َأَراَد الشَّ  .الَصِحيحنيَأنَّ

                                                                                                                                          
مَ  َعَلْيهِ  اهللاُ َصىلَّ  اهللاِ َرُسولِ = َالةَ  إِنَّ  ُنوِديَ  َوَسلَّ مَ  َعَلْيهِ  اهللاُ َصىلَّ  النَّبِيُّ  َفَرَكعَ  َجاِمَعةٌ   الصَّ  َفَرَكـعَ  َقـامَ  ُثـمَّ  ،َسـْجَدةٍ  ِيف  َرْكَعَتـْنيِ  َوَسـلَّ

َ  ُثمَّ  َجَلَس  ُثمَّ  ،َسْجَدةٍ  ِيف  َرْكَعَتْنيِ  ْمسِ  َعنِ  ُجيلِّ َشةُ  َوَقاَلْت : َقاَل  ،الشَّ  .ِمنْهَ  َأْطَوَل  َكانَ  َقطُّ  ُسُجوًدا َسَجْدُت  َما : َعنَْها اهللاُ َرِيضَ  َعائِ
 .)130، 129ص(األَْحَكاِم،  ُعْمَدةُ ) 1(
َكاِة، ) 24(، )1/306: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 2( رِّ َواْملَْمُلوِك، ) 77(كَِتاب الزَّ ْفظ الذي )1511(َباُب َصَدَقِة اْلِفْطِر َعَىل اْحلُ ، باللَّ

َكاِة، كَِتا) 12: ( ُمْسلِم َصِحيُح ، )1504: (، واْنُظْر رقم يدِ قيق العِ دَ  ذكره ابنُ  َزَكاِة اْلِفْطِر َعَىل اْملُْسـلِِمَني ِمـَن  َباُب ) 4(ب الزَّ
ِعِري،   .ِمْن َطِريِق َأيُّوب، َعن َنافٍِع، َعن اْبِن ُعَمَر، بهكالمها ، )12/984(التَّْمِر َوالشَّ

 ."به") ب(ِيف ) 3(
 ."كَام ") ب(ِيف ) 4(
ِغِري َواْلَكبِريِ ": عن نافع لعل ابن دقيق العيد يقصد َما َرَواُه الُبَخاِرّي ) 5(  ."َفَكاَن اْبُن ُعَمَر ُيْعطِي َعن الصَّ

 ).1/306: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح 
 ). ب(ساقطة من  "ثالثة"كلمة ) 6(
 .ُثمَّ رضب عليها بوضع حرف الصاد فوقها "عليه"كتب بعدها ) 7(
 .نوه عليها املحقُق، فلعله مل يطَّلْع عليها مل، وودة ِيف املطبوع، وهذه العبارة الزائدة َغْري موج)137ص(األَْحَكاِم،  ُعْمَدةُ ) 8(
ِديث ممَّ  ُهَو وهمٌ : َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنُْه  "عبارة ) 9( ـْيخان من النساخ، وصواب حذف َلْفَظة ليس، فإن اْحلَ ا اتفق الشَّ

 ). ب(ساقطة من  "َعَىل إخراجه
 .خطأ "أبوا") أ(ِيف ) 10(
ْوِم،  كَِتاُب ) 8(، )421ص(:  ُسنَُن َأِيب َداُودِ  )11(  ).3313: ( رقم ، واْنُظرْ )2402(َباُب فِيَمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم، ) 41(الصَّ
 .واحلديث إسناده صحيح؛ ألن مجيع رواته ثقات، وصحح اإلسناد الشيخ األلباين يف تعليقه عىل احلديث   
 .)137ص(األَْحَكاِم،  ُعْمَدةُ ) 12(
ْيخ"كلمة ) 13(  ). ب(ساقطة من  "الشَّ
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افِظِ  قولِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ُِ ":  ُعْمَدةِ ال َصاِحِب  املقديسِّ  الَغنِيِّ  َعْبدِ  اْحلَ :  يدٍ عِ َعـن أيب َسـ مٍ لِ ْسـومل
ُكمْ " َحرِ َأَراَد  َفَأيُّ     .)1(""َأْن ُيَواِصَل َفْلُيَواِصْل إَِىل السَّ

 بـاِب ِيف  الُبَخاِريّ ِيف  ُهوَ ، وإنَام مٍ لِ ْس مُ ِيف  ُهوَ َلْيَس  َسِعيدٍ  أيب َحِديث:  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالُِد 
،َسِعيد  َعن َأِيب  ،اهللاِ ْبِن َخبَّاٍب  َعْبدِ  َحِديِث من َأْخَرَجُه ، رِ َح الوصال إَِىل السَّ  ْدِريِّ ُه  اْخلُ َسِمَع َرُسوَل اهللاِ َصـىلَّ َأنَّ

َم َيُقوُل  ُكْم إَِذا":  اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َحِر، َقالُ َواِصَل َفْليُ َأْن يُ َأَراَد  َال ُتَواِصُلوا، َفَأيُّ ى السَّ َك ُتَواِصـُل :  واَواِصْل َحتَّ َفإِنَّ
  .انتهى. )5(")4(َيْسِقنيِ )3)(2(إِينِّ َلْسُت َكَهْيَئتُِكْم، إِينِّ َأبِيُت ِيل ُمْطِعٌم ُيْطِعُمنِي َوَساٍق :  َيا َرُسوَل اهللاِ َقاَل 

 َمها، ومل أقْف ، وغريُ )7(هِ امِ كَ ْح أَ ِيف  اءُ يَ ، وكَذلَِك الضِّ )6(يّ ارِ َخ للبُ  هُ بَ َس نَ فَ  اْألَْحَكامِ ِيف  قِّ اَحل  َعْبُد وقد ذكره 
 أيب مسـندِ  )8(مـن األفرادِ ِيف  ليه، والعَ  ِق فَ تَّ املُ ِيف  ، اليّ دِ يْ مَ بني الَصِحيحني للُح  عِ مْ نسختي من اَجل ِيف  عليه أقْف 

 .)9(اخلدريَسِعيد 

َم، َقاَل  أن النَّبِيَّ  َشةَ َعائِ  َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل َحِديِث  ْوا لَيَْلَة الَقْدِر ِيف الِوْتِر ِمـَن ":  َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ رَّ َحتَ
ْفـظِ  َعائَِشةَ  َحِديُث :  ، َقاَل َشيُْخنَا)10("الَعْرشِ األَواِخرِ  ـ مـن أفـرادِ  َهبَذا اللَّ :  َعنهـا مٍ لِ ْسـَام الَّـِذي ِيف مُ البَُخـاِرّي، وإنَّ

رَّ " اِرُح )11("ْوا لَيَْلَة الَْقْدِر ِيف الَْعْرشِ اْألََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ َحتَ َعَىل َذلَِك، وقد نبهت عليه ِيف نبـدة العـدة ِيف  ، وَملْ ُينَبِّْه الشَّ
 .الَغنِّي ِيف الُعْمَدة َعبْدِ  وهمِ 

                                                
 .)139ص(األَْحَكاِم،  ُعْمَدةُ ) 1(
 .خطأ "رسق") أ(ِيف ) 2(
 .خطأ "و"ِزَياَدة ) أ(ِيف ) 3(
 .خطأ "يسقيني"ِيف كال النسختني ) 4(
وْ  كَِتاُب ) 30(، )1/392: ( الُبَخاِريّ  َصِحيَح : وُهو كَام َقاَل الُبْلِقينِّي، راجع ) 5( َحِر، ) 50(ِم، الصَّ ، )1963(َباُب اْلِوَصاِل إَِىل السَّ

: رقـم  اُخلـْدِريِّ َرِيضَ اهللاُ َعنْـُه، واْنُظـرْ  اهللاِ ْبـِن َخبَّـاٍب، َعـْن َأِيب َسـِعيدٍ  َيِزيَد ْبِن َعْبد اهللاِ ْبِن اَهلاِد، َعْن َعْبـدِ  ، من طريِق )1963(
)1967.( 

 ).1/387(الرشعية الصغرى،  اْألَْحَكامَ : اْنُظْر ) 6(
 ).3/438(واْألَْحَكام عن املصطفى،  السننُ ) 7(
 ."ِيف ") ب(ِيف ) 8(
ِحيحني) 9(  .ومل أقف عليه ِيف اجلمع بني الصَّ
ـ اْألَ ) 3( َفْضِل َلْيَلِة الَقْدِر، كَِتاُب ) 32(، )1/402: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 10( ي َلْيَلـِة اْلَقـْدِر ِيف اْلـِوْتِر ِمـَن اْلَعْرشِ ـرِّ َواِخـِر، َباُب َحتَ

)2017(. 
م َصِحيُح ) 11( َياِم،  كَِتاُب ) 13(، )455ص: ( ُمْسلِ َهـا، َوَأْرَجـى ) 40(الصِّ لِّ ثِّ َعـَىل َطَلبَِهـا، َوَبَيـاِن َحمِ َباُب َفْضِل َلْيَلِة اْلَقْدِر، َواْحلَ

 ).1169/ 219(َأْوَقاِت َطَلبَِها، 
رَّ ": ، وهو مٍ لِ ْس وكَذلَِك هناك لفظ آخر ِعنْد مُ  ْبِع األََواِخرِ َحتَ  ."ْوا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِيف السَّ
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ـ لَّ َمـا دَ َعـَىل  يـدلُّ  )1(نهإ":  ِح ارِ الشَّ  قولِ  َىل عَ  وكتَب  االختصـاص  ِزَيـاَدةِ  مـع )2(قبلـه ِديُث عليـه اْحلَ
اِرِح ، عجب من )3("بالوتر التَامس السبع، َعَىل  قبله يدل ِديثقبله، واْحلَ  ِديُث َما دل عليه اْحلَ َعَىل  لُّ ُد يَ َكْيَف  الشَّ

 .بزيادة االختصاص بالوتر )4(التَامس الوتر عليهَعَىل  السبع، وَهَذا

ْيِخ  قولِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ينِ  يِّ قِ تَ  الشَّ الَّـِذي فِيـه  املكـاينّ  امليقـاِت ِيف  )5(اسبِّ عَ  ابنِ  ِيف َحِديِث  الدِّ
ةَ  ُل هْ حتى أَ  ةمن  َمكَّ ة َل هْ أَ  يقتيض أنَّ ":  )6(التاسع. َمكَّ ةون من مُ رِ ُحيْ  َمكَّ احلج، ِيف  ، وُهَو خمصوص باإلحرامَمكَّ

ةممن ُهَو من الُعْمَرة احلج، فمن أحرم ب  . )7("حللحيرم من أدنى ا َمكَّ

اِرُح  مل يبنيْ :  َقاَل َشْيُخنَا َم  النَّبِيِّ  رِ مْ أَ ِيف  التخصيص، وليسَعَىل  الداللة الشَّ َعْبـد َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسـلَّ
ْمحَن بن أيب بكر أن حيرمَ  لَِك كـون التخصيص، ولَذ َعَىل  َما يدلُّ  )9)(8(َام من التَّنِْعيمِ َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َعائَِشةَ بأخته  الرَّ

                                                
َشة السابق) 1(  .أي َحِديث َعائِ
ِديُث ) 2( ْبِع اْألَ ": هو  اْحلَ َها ِيف السَّ ا َفْلَيَتَحرَّ َهيَ ْبِع اْألََواِخِر، َفَمْن َكاَن ُمَتَحرِّ  ."َواِخرِ َأَرى ُرْؤَياُكْم َقْد َتَواَطَأْت ِيف السَّ

ْبِع اْألََواِخِر، ) 2(َفْضِل َلْيَلِة الَقْدِر،  كَِتاُب ) 32(، )1/402: ( اِريّ الُبَخ  َصِحيُح   َصِحيُح ، )2015(َباُب اْلتَِامِس َلْيَلِة اْلَقْدِر ِيف السَّ
م ــَياِم،  كَِتـاُب ) 13: ( ُمْسـلِ لِّ ) 40(الصِّ ـثِّ َعــَىل َطَلبَِهـا، َوَبَيـاِن َحمِ َهــا، َوَأْرَجـى َأْوَقـاِت َطَلبَِهــا، َبـاُب َفْضـِل َلْيَلــِة اْلَقـْدِر، َواْحلَ

 .، ِمْن َطِريِق َمالِك َعن َنافٍِع َعن اْبِن ُعَمَر َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام )205/1165(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 3(  ).2/250(اْألَْحَكام َرشْ
 ."عليه"، ُثمَّ اكملت "عىل") أ(كتبت بداية ِيف ) 4(
َم َوقَّ َصىلَّ  إِنَّ النَّبِيَّ " :َقاَل ابُن عباس ) 5( ْحَفَة، َوِألَْهِل َنْجٍد َقـْرَن املَْنَـاِزِل،  َت  اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ام اْجلُ َلْيَفِة، َوِألَْهِل الشَّ ِألَْهِل املَِْدينَة َذا اْحلُ

نَّ  َفُهنَّ ، َوِألَْهِل اْلَيَمِن َيَلْمَلمَ  جَّ  ُيِريُد  َكانَ  ملَِنْ  َأْهلِِهنَّ  َغْريِ  ِمنْ  َعَلْيِهنَّ  َأَتى َوملَِنْ  َهلُ  َوَكَذاكَ  ،َأْهلِهِ  ِمنْ  َفُمَهلُّهُ  ُدوَهنُنَّ  َكانَ  َفَمنْ  ،َواْلُعْمَرةَ  اْحلَ
ى ةَ  َأْهُل  َحتَّ  ."ِمنَْها ُهيِلُّونَ  َمكَّ

،  كَِتاُب ) 25(، )1/308: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  ـجِّ ـة لِْلَحـجِّ ) 7(اْحلَ : ، واْنُظـْر اْألَْرَقـام )1524(َواْلُعْمـِرة،  َبـاُب ُمَهـلِّ َأْهـِل َمكَّ
م َصــِحيُح ، )1845، 1530، 1529، 1526( ، ) 15(، )461ص: ( ُمْســلِ ــجِّ ــجِّ َواْلُعْمــِرة، ) 2(كَِتــاب اْحلَ َبــاُب َمَواقِيــِت اْحلَ
 .ِيضَ اهللاُ َعنُْهَام، بهِمْن َطِريِق َعْبد اهللاِ ْبِن َطاُوٍس، َعن َأبِيِه، َعن اْبِن َعبَّاٍس رَ كالمها ، )12/1181(

 .، وُهو األصح؛ ألنه يذكر املسائل ِيف املواقيت، وهي مؤنثة"التاسع"ِيف الرشح ) 6(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 7(  ).3/7(اْألَْحَكام َرشْ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة ) ب(هي كَذلَِك ِيف ) 8( بـنفس  "صـواب األول"ُثمَّ كتب بجوارهـا ، "صواب التعميم"ولكن كتب َعَىل َيَساِر الصَّ

 .اخلط
نِيَّـِة اْلَبْيَضـاءِ  )9( ة فرسخان، َينَْحِدُر ِمْن الثَّ َامِل، بني مر ورسف، بينه وبني َمكَّ َرِم ِمْن الشَّ بَثنِيَّـِة  ن، والتـي ُتْعـَرُف اآلُهَو َواٍد َخاِرَج اْحلَ

نِْعيِم، فِيتَِّجُه َشَامًال ُحمَاِذًيا الطَّرِ  َشـَامَل َغـْرِيبِّ يَق اْلَعامَّ املُْتَِّجَه إَِىل املَِدينَة، فِيُصبُّ ِيف َواِدي َيْأَجَج الَِّذي َيْذَهُب َسْيُلُه إَِىل َمرِّ الظَّْهَراِن التَّ
ة َعَىل َقَراَبِة، وإنَام ُس  ومن . له ناعم، والوادي نعَامن َقاُل نعيم والذي َعن يساره ي: الذي َعن يمينه يَقال له  اجلبَل  ألنَّ  يمُ عِ نْ التَّ  يَ مِّ َمكَّ

 .التنعيم حيرم من َأَراَد الُعْمِرة
ـِة، لَعـاتِق بـن َغْيـث  املََْعاِملَ و، )138ص (املعطار ِيف خرب األقطار، للِحمريي،  الروَض : اْنُظْر  ـَريِة النََّبِويَّ ْغَرافِيِة اْلـَواِرَدِة ِيف السِّ اْجلُ

 ).65ص(الَبَالدي، 
جِّ  كَِتاُب )25(، )1/308(بخاري، واحلديث أخرجه ال جِّ  َباُب ) 3(، اْحلَ ْحلِ  َعَىل  اْحلَ ـدٍ  ْبنِ  اْلَقاِسمِ ، من طريق )1518(، الرَّ  ،ُحمَمَّ

َشةَ  َعنْ  َا َعنَْها اهللاُ َرِيضَ  َعائِ ْمحَنِ  َعْبـَد  َيـا" : َفَقـاَل  .َأْعَتِمرْ  َوَملْ  اْعَتَمْرُتمْ  اهللاِ َرُسوَل  َيا:  َقاَلْت  َأهنَّ  ِمـنَ  َفَأْعِمْرَهـا بُِأْختِـَك  اْذَهـْب  الـرَّ
نِْعيمِ  َشـةَ  َعنْ وانظر األرقام من هذا الطريق وطرق أخرى . َفاْعَتَمَرْت  ،َناَقةٍ  َعَىل  َفَأْحَقَبَها "التَّ ، 1556، 319: (َعنَْهـا اهللاُ َرِيضَ  َعائِ
 كَِتـاُب  )15(، )478ص(، ومسلم يف صـحيحه، )7230، 4395، 2985، 2984، 1784، 1762، 1651، 1638، 1561

جِّ  جِّ  إِْفَرادُ  َجيُوزُ  َوَأنَّهُ  اِإلْحَرامِ  ُوُجوهِ  َبَيانِ ) 17(، اْحلَ عِ  اْحلَ جِّ  إِْدَخالِ  َوَجَوازِ  َواْلِقَرانِ  َوالتََّمتُّ  ِمـنْ  اْلَقـاِرنُ  َحيِـلُّ  َوَمَتـى اْلُعْمـَرةِ  َعَىل  اْحلَ
َشـةَ  َعـنْ ام من هذا الطريق وطرق أخـرى وانظر األرق .، من نفس الطريق)120/1211(،  ُنُسكِهِ   -111: (َعنَْهـا اهللاُ َرِيضَ  َعائِ
113 ،115 ،120- 123 ،134 - 137/1211.( 
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مَ  ُه  )1(اِجلْعَراَنة ُعْمِرة ِيف  كون النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َيُكـون التخصـيص؛ جلـواز أن َعَىل  إليها ال يدلُّ  خرَج َأنَّ
 ِيف َمـْذَهِب  القـولني املعـروفِني ب/47 )2(اإلرشاِف ِيف  رِ ذِ نْـاملُ  ، فقد نقل ابنُ املسألةِ ِيف  َذلَِك أفضل، وال إَمجاع

افِِعّي، فِيمن أَ ال ةمن  الُعْمَرةِ ب رمَ ْح شَّ ُه  ،)3(اءٍ طَ َعن عَ  يُّ رِ وْ الثَّ  َوَحَكى:  َقاَل ُثمَّ  ،َمكَّ مـن  ُعْمـِرةٍ ب لَّ هَ َقاَل فِيمن أَ َأنَّ
ة أن  َعـَىل  َهَذا الكالم لَّ َد ونحن نقول إذا أهل هبا لزمته، وخيرج إَِىل امليقات، فَ :  انيَ فْ عليه، َقاَل ُس  ال يشءَ :  َمكَّ
ةَ من  )4(هبا أن اإلحرامَ َيَرى  عطاء َصـىلَّ اهللاُ  النَّبِيِّ  قولِ ُثمَّ ِيف  وال دم، احللِّ  )5(إىل ال يلزم فِيه يشء من خروٍج  َمكَّ

مَ  ى َأْهُل ":  َعَلْيِه َوَسلَّ ةَحتَّ ةُهيِلُّوَن ِمْن  َمكَّ يمكـن  من العموم الَّـِذيالُعْمَرة ب اإلحرامِ َعَىل  ، ليست داللته"َمكَّ
ْفظ  سبقت الُعْمَرةَ  ألنَّ أن يدخله التخصيص؛  ى َأْهُل ":  من قوله املرادِ َعَىل  الَِّذي يدلُّ ِيف اللَّ ةَحتَّ ُهيِلُّوَن ِمْن  َمكَّ

ة ةل هْ حتى أَ :  ه َقاَل ، فكأنَّ ُعْمِرةِ َأْو ال باحلجِّ  "َمكَّ ةَ من  ونَ لُّ ُهيِ  َمكَّ َصىلَّ  هُ ولُ َهَذا قَىل عَ  ، ويدلُّ ُعْمِرةَأْو ال جِّ باَحل  َمكَّ
مَ  َفَمْن َكاَن ُدوَهنُـنَّ َفُمَهلُّـُه ":  الَصِحيحنيِيف  الثابتة هِ طرقِ  بعضِ ِيف  اس، كَهَذابَّ عَ  ابنِ  ِيف َحِديِث  اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ى َأْهُل  ةِمْن َأْهلِِه، َوَكَذاَك َفَذاَك َحتَّ َمْن َكاَن ُدوَن َذلِـَك )7(وَ ":  هذه الروايةِيف  قولِهِ ، وَهَذا مع )6("ُهيِلُّوَن ِمنَْها َمكَّ
                                                

ِديِث  لُه إَمجاًعا، ُثمَّ إن َأْصَحاَب بكرس أوَّ  )1( خيطئوهنم، ويسكنون اْلَعـْني  واألدِب  اإلتقانِ  ، وأهُل هُ ، ويشددون راءَ هُ يكرسون عينَ  اْحلَ
افِِعيُّ وخيففون الر ـُه َقـاَل "التشديد خطأ":  اء، وقد َقاَل الشَّ ـافِِعّي َأنَّ ثون خيطئـون ِيف تشـديد اجلعرانـة : ، وُحكَِي َعـن الشَّ املَُحـدِّ

ِديث يقوُلونه بكرس اْلَعْني وتشديِد الراِء، وبعُض َأهله اِإلتقـان": وختِفيف احلديبية، َوَقاَل الَقاِىض عياض   اجلعرانة؛ َأْصَحاب اْحلَ
ُئون غَريه، وكالَمها صواٌب مسموٌع، َوَحَكى الَقاِىض إِسَامِعيُل بُن إِْسَحاق َعن َعِيلّ ب طِّ ِن املَِدينِّي َأن واألَدب يقوُلوَن بتخِفيفها، وُخيَ

ُفوهنَام، َوَمْذَهب عبـد امل فِّ ْثِقيِل، وَأهَل العراق ُخيَ صـمعيِّ ِيف اِجلْعرانـة َأهَل املَِدينَة يقوُلون فِيها وِيف اُحلَدْيبِية بالتَّ لـك بـن قريـب األَ
ُلها، وبالتخِفيف أتقنها اخلطايب ُه ُسِمع من الَعَرب َمن ُيَثقِّ  . التخِفيُف، وُحكِي َأنَّ

 .قرأناه َعَىل متقني ُشُيوخنا، وبالَوِجَهني أخذناها عن مجاعة -التخفيف  –وَهبَذا : قال الَقاِىض عياض 
ة، بني الطائِف  وهي َماءٌ  ةَ  وَمكَّ َم غنائمَ  سم رسوُل أدنى، وهبا قَ  وهي إَِىل َمكَّ ني، ومنها أحرم بعمرته نَ ُح  اهللا َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ا َمْسِجٌد، َوَقْد ُعطَِّلْت بِْئُرَها اْلَيْوَم، َوَكاَنْت َعْذَبَة ا يُّوَن، َوِهبَ ُب املَْ ِيف وجهته تلك، َيْعَتِمُر ِمنَْها اَملكِّ  َثُل بُِعُذوَبتِهِ ْملَاِء ُيْرضَ
، )142/ 2(الُبْلَدان، لَيـاُقوت اَحلَمـِوّي،  ُمْعَجمَ و، )264/ 1(األَنوار َعَىل صحاح اآلثار، للَقاِىض عياض،  مشارَق : اْنُظْر 

ـَريِة النَّ  اَملَعاِملَ و، )176ص(املعطار ِيف خرب األقطار، للحمريي،  الروَض و ْغَرافِيـِة اْلـَواِرَدِة ِيف السِّ ـِة، لَعـاتِق بـن َغْيـث اْجلُ َبِويَّ
 ).83(الَبَالدي، 

َهادِ  كَِتاُب )56(، )2/638( واحلديث رواه البخاري يف صحيحه،  ـَريِ  اْجلِ  َغـْزِوهِ  ِيف  اْلَغنِيَمـةَ  َقَسـمَ  َمـنْ  َبـاُب ) 186(، َوالسِّ
امٍ ، من طريق )3066(، َوَسَفِرهِ  هُ  َأَنًسا َأنَّ  َقَتاَدةَ  َعنْ  ،َمهَّ مَ  َعَلْيهِ  اهللاُ َصىلَّ  النَّبِيُّ  اْعَتَمرَ :  َقاَل  َأْخَربَ ْعَراَنةِ  ِمنَ  َوَسلَّ  َقَسـمَ  َحْيـُث  اْجلِ

 .ُحنَْنيٍ  َغنَائِمَ 
 .مل أقف عليه يف املطبوع) 2(
 .ُهَو ابن َأِيب رباح) 3(
 ). ب(ساقطة من  "وخيرج إَِىل امليقات، فدل َهَذا الكالم َعَىل أن عطاء َيَرى أن اإلحرام هبا"عبارة ) 4(
 ."وِيف ") ب(ِيف ) 5(
 .)257ص ( : سبق خترجيه، اْنُظرْ ) 6(
 ). ب(حرف الواو ساقط من ) 7(
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ِ  أنَّ ِيف  إَِىل آخره، رصيٌح  )1( "...َذلَِك َفِمْن َحْيُث َأْنَشأَ  ـةمن مسكنه بني  َل َال هْ إ  ةِ ُعْمـرَ احلـج والِيف  وامليقـات َمكَّ
ة، فكَذلَِك املقيم بَواِحد مَعنى خيصصـه؛  صِّ النَّ  منَ  يستنبطُ  َقالَذلَِك َكاَن نسًخا، وال يُ  )2(، ولو ثبت خالفَمكَّ

 إحرامه بني احلـلِّ ِيف اإلْنَسان هذه املواقيت ليجمع  ْت عَ إنَام ُرشِّ ُقْلنَا  ا لوعليه باإلبطال، وَذلَِك أنَّ  َهَذا يعودُ  ألنَّ 
ةَ واحلرم، واملحرم من  ـ )3(يحمـلنى فال يوجد فِيه َهَذا املعالُعْمَرة ب َمكَّ ـةَ  أهـلِ ِديث ِيف اْحلَ  ن أحـرمَ مـَعـَىل  َمكَّ

َعَىل  من باب االستنباط املؤدي إَِىل اإلبطال، وَذلَِك ال يسوغَيُكون ، وةُعْمرى َذلَِك إَِىل إبطال، َأْو الدَّ باحلج، ألَ 
ـنَّ اهللاُ ُخُذوا َعنى َقـْد َجَعـَل " َحِديثنى، ويشبه ال نسلم َهَذا املعُثمَّ  ،الُعَلَامءِ من  عٍ َمجْ  قاعدةِ   ، اْلبِْكـرُ َسـبِيالً  َهلُ
َذلَِك نسًخا لذكرها َيُكون ال نعرب أن  يستنبط من النص مَعنى يقتيض أن املرأةَ :  إَِىل آخره، ال يَقال )4("بِاْلبِْكرِ 

 .سائِ فَ لَذلَِك، وُهَو من النَّ  من تعرَض  الُعَلَامءِ من  رصًحيا، ومل أرَ 

ـيُْخ )5(من الثياب مُ رِ ْح املُ  فِيَام يلبُس  رَ مَ عُ  َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل َحِديث ابنِ  ينِ  يُّ ِقـتَ  ، َقاَل الشَّ وقـع ":  الـدِّ
 . )7)(6("َما ال يلبس حمصوًرا ألنَّ بَام ال يلبس،  السؤال َما يلبس املحرم فأجيَب 

ِديِث  ِيف سننِ  قد جاءَ :  َقاَل َشيُْخنَا َم َصىلَّ اهللاُ َعَليْـ اهللاِ وَل ُس رَ ) 8(ٌل ُج رَ  سأَل  املذكورِ  أيب داوود ِيف اْحلَ ِه َوَسـلَّ
ُك املُْْحِرُم ِمنَ " َعَىل طبقه، َوَقـاَل  اجلواُب  موضوًعا ِيف موضعه، وجاءَ  السؤاُل  يَُكونُ ، وعىل َهَذا ف)9("الثِّيَاِب؟ َما َيْرتُ

يُْخ  ين يُّ قِ تَ  الشَّ ِديث:  الدِّ  .)10(اتفقوا َعَىل املنع من لبس َما َذَكَر ِيف اْحلَ
، وأجازه )11(َقْوَالنَذلَِك َرِيضَ اهللاُ َعنُْه ِيف  يّ عِ افِ ، وللشَّ القفازين للمرأةِ ِيف  قوامل يتف:  َقاَل َشْيُخنَا أ/48 

 .)1(سعد بن أيب وقاص

                                                
 .)257ص ( :سبق خترجيه، اْنُظْر ) 1(
 .خطأ "خالفك") ب(ِيف ) 2(
 .مَكاَن حرف امليم تاء، ُثمَّ كتب فوقه حرف امليم) ب(َكاَن كتب ِيف ) 3(
م) 4( ُدوِد،  اُب كِتَ ) 29(، )701ص: ( َصِحيح ُمْسلِ َنى، ) 3(اْحلُ ، من طريق اَحلَسن البرصي، َعـْن )14/1690 -12(َباُب َحدِّ الزِّ

اِمِت  ، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ َقاِيشِّ  .َعْن ِحطَّاَن ْبِن َعْبد اهللاِ الرَّ
ِديث ) 5( َياِب؟ َقاَل َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ  َرُسوَل اهللاِ َما َيْلَبُس َيا : َعن َعْبد اهللاِ ْبِن ُعَمَر َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام َأنَّ َرُجًال َقاَل : نص اْحلَ املُْْحِرُم ِمَن الثِّ

َم  َفاَف إِالَّ َأَحـٌد َال َجيِـُد ": َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ انَِس َوَال اْخلِ اِويَالِت َوَال اْلَربَ َ َم َوَال الرسَّ َبْس  َنْعَلـْنيِ َفْلَيْلـَال َيْلَبُس اْلَقِميَص َوَال اْلَعَامئِ
ْعَفَراُن َأْو  ُه الزَّ َياِب َشْيًئا َمسَّ ، َوَال َتْلَبُسوا ِمَن الثِّ  ."َوْرٌس ُخِفِني، َوْلَيْقَطْعُهَام َأْسَفَل ِمَن اْلَكْعَبْنيِ

،  كَِتاُب ) 25(، )1/213: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  جِّ َياِب، ) 21(اْحلَ م َصِحيُح ، )1542(َباُب َما َال َيْلَبُس املُْْحِرُم ِمَن الثِّ ) 15: ( ُمْسلِ
 ، جِّ مـن طريـق كالمهـا ، )1/1177(َباُب َما ُيَباُح لِْلُمْحِرِم بَِحجٍّ َأْو ُعْمِرة َوَما الَ ُيَباُح َوَبَياِن حتريم الطِّيـِب َعَلْيـِه، ) 1(كَِتاب اْحلَ

 .َمالٍِك، َعْن َنافٍِع، َعْن َعْبد اهللاِ ْبِن ُعَمَر َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام 
 ). ب(تنوين الفتح من  )6(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، ) 7(  ).3/10(إِْحَكام اْألَْحَكام َرشْ
 .إَِىل أعىل "رسول"و "سأل"، فكتبه بني "رجل"كأنه نيس كلمة ) 8(
، َعـن َسـاِملٍ، َعـن ، من طريق ا)1823(َباُب َما َيْلَبُس املُْحِرُم، ) 32(املَْنَاِسك،  كَِتاُب ) 5(، )280ص(:  ُسنَُن َأِيب َداُودِ  )9( ْهـِرىِّ لزُّ

 .واحلديث إسناده صحيح فجميع رواته ثقات .َأبِيِه، به
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 10(  ).3/10(اْألَْحَكام َرشْ
افِِعّي ِيف اإلباحة، والنَّْهي) 11(  =).573، 3/521(، مِّ األُ :  يف اْنُظْر قول الشَّ
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ـَمْن َملْ َجيِ ":  اسٍ بَّ عَ  ابنِ  َعَىل َحِديِث  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  َملْ َجيِـْد إَِزاًرا  )2(ِني، َوَمـنْ ْد َنْعَلـْنيِ َفْلَيْلـَبْس ُخفَّ
اِويَل َفْليَ  َ ْيُخ ، َقاَل )5(")4)(3(ْلَبْس الرسَّ ين يُّ قِ تَ  الشَّ ـِيف  يسـتدل بـه مـن مل يشـرتط القطـع)6(:  الدِّ ني ِعنْـد عـدم اخلفَّ

الَِّذي قيـد فِيـه القطـع  ِديَث اْحلَ  ألنَّ جيد؛ املَُقيَّد َعَىل  )7(النعلني، فإنه مطلق بالنسبة إَِىل القطع، ومحل املطلق هنا
ـالصيغة املطلقة، فإنا َعَىل  زائد )8(غة األمر، وَذلَِك قد وردت فِيه صي ني كنـا لو مل نعمل هبا وأخرنا مطلـق اخلفَّ

 . )9(سائغَغْري  تركنا َما دل عليه األمر بالقطع وَذلَِك 

َثنَا :  اَل ِيف املجتبـى، َفَقـ اس، َأْخَرَجـُه النََّسـائِيُّ بَّـعَ  ابـنِ  أيًضا ِيف َحِديِث  التقييُد  قد وردَ :  َقاَل َشيُْخنَا َحـدَّ
َثنَا يزيُد :  ، َقاَل )10(ودعُ ْس بن مَ  إسَامعيُل  َثنَا أيوُب :  ، َقاَل )11(بن ُزَرْيع َحدَّ ، َعـن دٍ يْ زَ  بنِ  ، َعن جابرِ )13(و، َعن عمرِ )12(َحدَّ

َم يقـوُل  اهللاِ وَل ُس رَ  سمعُت :  اس، َقاَل بَّ عَ  ابنِ  ـاِويَل، َوإَِذا َملْ  )14(َزاًراإَِذا َملْ َجيِـْد إِ ":  َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ َ َفْليَْلـبَْس الرسَّ
فَّ َجيِْد ال يُْخ )16("ِمْن الَْكْعبَْنيِ  )15(ِني َولْيَْقطَْعُهَام َأْسَفَل نَّْعَلْنيِ َفْليَْلبَْس اْخلُ ينِ  يُّ ِقـتَ  ، َوَقاَل الشَّ :  بعـد كالمـه السـابق الـدِّ

                                                                                                                                          
افِِعّي ِيف ) 1(=   ).3/521(، مِّ األُ :  نقله َعنه الشَّ

 .إَِىل أعىل "مل"، فكتبه بني الواو و "من"كأنه نيس كلمة ) 2(
 .خطأ "الرساوايل") أ(كتبت ِيف ) 3(
ِحيح"للمحرم"اْألَْحَكام ِزَياَدة  ِيف إِْحَكامِ ) 4( ِديث الصَّ  .، وُهو الصواب؛ ألنه كَذلَِك ِيف اْحلَ
ْيِد، كَِتاب َجَزا) 28: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 5( ، ) 15(ِء الصَّ : ، واْنُظـْر اْألَْرَقـام )1841(َباُب ُلْبِس اُخلِفِني لِْلُمْحِرِم إَِذا َملْ َجيِِد النَّْعَلـْنيِ

م َصِحيُح ، )5853، 5804، 1843( ، ) 15(، )459ص: ( ُمْسلِ َباُب َما ُيَباُح لِْلُمْحِرِم بَِحـجٍّ َأْو ُعْمـِرة، َوَمـا َال ) 1(كَِتاب اَحلجِّ
 .َزْيٍد، عن اْبِن َعبَّاٍس َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام  ْبنِ  ِدينَاٍر، عِن َجابِرِ  و ْبنِ ْمرِ ِمْن َطِريِق عَ كالمها ، )117/ 4(اُح َوَبَياِن حتريم الطِّيِب َعَلْيِه، ُيبَ 

 ."قد":  اْألَْحَكام ِزَياَدة ِيف إِْحَكامِ ) 6(
 ."ههنا":  اْألَْحَكام ِيف إِْحَكامِ ) 7(
 ."دليل":  اْألَْحَكام ِزَياَدة ْحَكامِ ِيف إِ ) 8(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 9(  ).3/14(اْألَْحَكام َرشْ
ْحَدرِ  )10( ، اْجلَ َ َسنَة  .، من ُشُيوخ النََّسائِّي الذين أكثر َعنهميّ َأُبو َمْسعود الَبْرصيُّ  .هـ248ُتُويفِّ

اِزّي، حيث َقاَل مل أقف َعَىل من أنزله َعن مرتبة الثَِّقة إال مَ   .أحدوله ، ومل يلتفت إَِىل ق"َصُدوق"ا َكاَن من َأِيب حاتم الرَّ
ْمحَن َأْمحَد بن شعيب بن َعِيلّ النََّسائِّي، مشايخ  تسميةَ : اْنُظْر  ْرَح و ،)76ص (َأِيب َعْبد الرَّ اِزّي،  اْجلَ َوالتَّْعـِديل، الْبـِن َأِيب َحـاتِم الـرَّ

)2 /200(.  
َ َأُبو مع) 11(  .هـ182اوية البرصي، ُتُويفِّ

 .اجلميع َعَىل توثيقه
َهبِّي، : اْنُظْر  اظ، للذَّ فَّ  ).7713(التَّْهِذيب، الْبِن َحَجر،  َتَقِريَب و، )1/256(َتْذكَِرَة اْحلُ
 .فاإلسناد صحيح: قلت

 . ُهَو السختياين) 12(
 .ابن دينارهو ) 13(
 .خطأ "اإلزار") أ(ِيف ) 14(
 .مقابلها "سفل"ُثمَّ كتب َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة  "فلأ") أ(كتبت ِيف ) 15(
،  كَِتاُب ) 24(، )418ص: ( ُسنَُن النََّسائِيّ ) 16( جِّ ، ) 37(َمنَاِسِك اْحلَ ْحَراِم، ملَِـْن َال َجيِـُد َنْعَلـْنيِ ِفِني ِيف اْإلِ ْخَصُة ِيف ُلْبِس اْخلُ َباُب الرُّ

)2679.( 
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عليـه  املطلق حينئذ تقتيض ِزَياَدة َعَىل َمـا دلَّ  إباحةَ  اإلباحة، فإنَّ  جانِب  ِيف املَُقيَّد وَهَذا بِخَالف َما لو َكاَن املطلق و"
 . )2("َكاَن أوىل، إذ ال معارضة بني إباحة املقيد، وإباحة َما زاد عليه بالزائدِ  )1(َذ َخ اإلباحة املقيد، فإذا أَ 

م هُ مرادَ  األُُصوليني، فإنَّ  املطلق باصطالِح  احةِ اإلب ال يتصور ِيف جانِب :  َقاَل َشيُْخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ 
، والالم لتعريف املَاهية من حيث هي هـي ينطلـق عليهـا َواِحدٍ  به َغْريُ  َح اإلثبات، كَام َرصَّ  النكرة ِيف سياِق  باملطلِق 

ـ )3(ا معينًـاإمّ اإلباحة تستدعي مباًحا  ألنَّ ا َعَىل األول، فالتقديرين جييء َما قررناه إمّ تعريف املطلق، وعىل  ا، َأْو عام 
 ال يِفيـد بِخـَالف لك َمائًعـا مـبهًام  أبحُت :  من َقاَل  وكالَمها مغاير للمطلق بالتَّْفِسري األول، وكذا َعَىل الثاين، فإن

 اجلـنُس  ادَ رَ َذلِـَك ال يبـاح إال أن ُيـ ألنَّ أعتق رقبة، وكذا أبحت لك املَائع َعَىل أن املراد احلقيقة من حيث هي هي؛ 
مـن  ا مفًرسا، هل َيُكـونُ عاملً  مرةً ا، َوَقاَل عاملً  فمن َقاَل أذنت لك أن جتالَس :  إَِىل االستغراق، فإن َقاَل قائٌل  فِيخرُج 

ه ، ُقْلنَا يمكن وحينئذ فلم جييء التقييد واإلطالق ِيف اإلباحـة إال بتأويـل، وَمـا ذكـرَ ِيف املباحاِت  والتقييدِ  اإلطالِق 
يُْخ  ُه ال معارضة بني إباحةِ  ِيف جانِب  املَُقيَّدِ َعَىل  ُل مَ ال ُحيْ  املطلَق  من أنَّ  الشَّ عليـه  )4(، وَما زاددِ يَّ قَ املُ  اإلباحة من جهة َأنَّ
 مـُل ُحي  حينئـذ حتريم، ُثمَّ جييء بعده إباحة مطلقة، وإباحة مقيدة فإنهب /48َذلَِك  َقاَل عليه َهَذا إذا مل يسبْق عليه يُ 

 ). 3: املَائدة(  #"! : وَتَعاَىل  سبحانه اهللاُ َقاَل  امليتة، قصةِ  ِيف  كَام  ،املقيدِ  َعَىل  املطلُق 

ُه َقاَل ِيف َش  النَّبِيِّ  َعنِ  حَّ وَص  َم َأنَّ ، هـذه "َأَخْذُتْم ِجْلَدَها َفاْنتََفْعتُْم بِـهِ  )5(َهالَّ ":  ةِ ونَ مُ يْ مَ  اةِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
تفـاع َعـَىل نالا ، فحملنـا مطلـَق )8)(7("َفـَدَبْغتُُموهُ ":  مٍ لِ ْس مُ  ر فِيها الدباغ، وهي ِيف َصِحيِح ، مل يذك)6(رواية البَُخاِريّ 

 ةٌ َد يَّـقَ مُ  وإباحةٌ  مطلقةٌ  إباحةٌ  ا حيث مل يكن هناك حتريم أصيل، وجاءْت األصيل، وأمّ  التَّْحِريم مقيد الدباغ من أجلِ 
وهـي مطلقـة وال تقييـد  األصـليةِ ) 9(يرجعان إَِىل اإلباحـةِ  والتقييَد  اإلطالَق  ألنَّ ؛ دِ يَّ قَ واملُ  ِق لَ طْ املُ  فَهَذا لَيَْس من باِب 

يُْخ  ينِ  يُّ قِ تَ  حينئذ، ُثمَّ َقاَل الشَّ ِديُث  لبس الرساويل إذا مل جيد إزاًرا، يدلُّ ":  الدِّ قطـع، وُهـَو  من َغـْريِ  هِ َعَىل جوازِ  اْحلَ

                                                
 ."أخذنا":  َكاماْألَْح  ِيف إِْحَكامِ ) 1(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 2(  ).3/14(اْألَْحَكام َرشْ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة ) ب(كتب ِيف ) 3(  ."صواب علَام "َعَىل َيَساِر الصَّ
 .خطأ "زال") ب(ِيف ) 4(
 . "هل ال") ب(ِيف ) 5(
َم، َباُب ا) 61(الُبُيوِع،  كَِتاُب ) 24: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 6( ْدقِة َعَىل َمَواِيل َأْزَواِج النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ، من طريـق )1492(لصِّ

ْهِرّي، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبِن َعْبد اهللاِ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام، بلفظ  ، 2221(: ، واْنُظـْر اْألَْرَقـام "َهالَّ اْنَتَفْعـُتْم بِِجْلـِدَها؟": الزُّ
5531 ،5532.( 

 .ِيف أول السطر الذي يليه، وَذلَِك حفاًظا َعَىل التنسيق "متوه"ِيف آخر السطر، ُثمَّ بقيتها  "فد":  "فدبغتموه"كتبت نصف كلمة ) 7(
م) 8( ْيِض،  كَِتاُب ) 3: ( َصِحيح ُمْسلِ َباِغ، ) 27(اْحلَ ْهـِرّي، َعـْن ُعَبْيـِد اهللاِ ، )100/363(َباُب َطَهاَرِة ُجُلوِد املَْْيَتِة بِالدِّ من طريق الزُّ

 .ْبِن َعْبد اهللاِ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام ا
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك حمافظـة َعـَىل  "باحة"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "اإل" "اإلباحة"نصف كلمة ) أ(كتبت ِيف ) 9( َعَىل َيَساِر الصَّ

 .َعَىل التنسيق
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ال يبيح الرساويل َعـَىل هيئتـه  الُْفَقَهاءني، وغريه من مل يرد بقطعه َما ورد ِيف اخلفَّ ا ههنا إذ ، وُهَو قويٌّ )1(َأْمحَد َمْذَهُب 
 . )2("إذا مل جيد اإلزار

يَْخ  أنَّ  مُ هِ فْ َهَذا يُ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد  ـافِِعّي َرِيضَ اهللاُ َعنْـُه ِيف َذلِـَك،  َمْذَهَب  مل حيفظْ  الشَّ الشَّ
افِِعّي املعمول به ِعنْد َأْصَحابِ وَمْذهَ  ُه جيوز َذلَِك، وأنه يأيت من الرساويلِ  هِ ب الشَّ َعَىل املشـهور  إزاًرا من َغْري رضرٍ  َأنَّ
 .)3(ِعنْدهم

يَْخ  أن َذلَِك  َوِمنْ  ينِ  تقيَّ  الشَّ افِِعيّة، وأرادَ  َعن بعضِ  نقَل  الدِّ يَْخ  املتأخرين من الشَّ ينِ ُحمْ  الشَّ  )4(َوِويّ النَّـ ي الـدِّ
ُه ال فرَق  ـافِِعيُّ  وقد أجـازَ :  بني العجوز والشابة، ُثمَّ َقاَل  مٍ رِ بغري ُحمْ  رِ فَ السَّ  ِيف حتريمِ  َأنَّ أن املـرأة تسـافر ِيف  َهـَذا الشَّ

ِديث لظاهرِ  ، وَهَذا خمالٌف آمنةً  كونُ تالقافلة، و ا ِيف مجلةِ هَ وحَد  بل تسريُ  األمن فال حتتاج إَِىل أحدٍ   . )6()5(اْحلَ

ْيُخ َهَذا  زْ مل ُجيِ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا ـاِرح ، وربَام يوهم كـالم )7(َذلَِك الكالم النََّوِوّي قائُل  الشَّ الشَّ
افِِعيّ   .أجاز َذلَِك، وليس بَصِحيح ْذَهباملَ  َصاِحب أن الشَّ

                                                
، املغني ِيف فقه اإلَمام )5/2179(ْسَحاق بن منصور املروزي، برواية إاإلَمام َأْمحَد بن َحنَْبل وإِْسَحاق بن راهويه،  مسائَل : ُظْر انْ ) 1(

 ).5/119(اإلَمام َأْمحَد بن َحنَْبل الشيباين، الْبِن قدامة املقديس، 
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 2(  ).3/15(اْألَْحَكام َرشْ
افِِعّي من قبلهم، اْنُظْر وهُ ) 3( افِِعّي، : و َمْذَهب الشَّ  ).3/367(األم، للشَّ
 ."النواوي") أ(ِيف ) 4(
ْيَخ  اإلَمامَ لعل ) 5( ِديث فجعل رواية الُبَخـاِرّي ملسـلم، وروايـة مسـلم  ابنَ  الُبْلِقينِّي مل ينتبه إَِىل أن الشَّ دقيق العيد عكس روايتي اْحلَ

َم : ن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، َقاَل عَ : للبخاري، حيث َقاَل  َوالَيـْوِم اهللاِ َال َحيِلُّ ِالْمَرَأٍة ُتْؤِمُن بِ ": َقاَل َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
  ."اآلِخِر َأْن ُتَسافَِر َمِسَريَة َيْوٍم َوَلْيَلٍة إِالَّ َوَمَعَها ُحْرَمةٌ 

 ."َال ُتَسافُِر َمِسَريَة َيْوٍم إِالَّ َمَع ِذي َحمَْرمٍ ":  وِيف لفظ الُبَخاِريّ 
َواب العكس  .َوالصَّ

َالة،  كَِتاُب ) 18: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  َالة، ) 4(َتْقِصِري الصَّ م، )1088(َباٌب ِيف َكْم َيْقُرصُ الصَّ ، ) 15: ( َصِحيح ُمْسلِ ـجِّ كَِتاب اْحلَ
ِه،  َباُب َسَفِر املَْْرَأِة َمعَ ) 74(  ).420/1339(َحمَْرٍم إَِىل َحجٍّ َوَغْريِ

ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 6(  ).3/19(اْألَْحَكام َرشْ
افِِعّي ُحُصول األمن بزوج، َأْو حمرم، َأْو نسوة ثقـات، ولـيس كثـرة إ :نعم مل جيز َذلَِك النََّوِوّي، َوَقاَل ) 7( ْشُهور من نصوص الشَّ ن املَ

ْيخ ابن دقيق العيداألمن، وال حت  .تاج إَِىل أحد بل تسري وحدها ِيف مجلة القافلة وتكون آمنة، وليس كَام اكتِفي بَذلَِك الشَّ
َح : اْنُظْر   ).9/104(النََّوِوّي َعَىل مسلم،  َرشْ
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ْيِخ قول َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ين  يِّ قِ تَ  الشَّ ٌس َفَواِسـُق، ُيْقـَتْلنَ ":  ِيف الدِّ ـَرمِ ِيف  َمخْ ـلِّ َواْحلَ َعـَىل  ،"اْحلِ
َعـَىل  تقتيض احلكـم فرًقا دقيًقا، وَذلَِك أن اإلضافةَ  التنوين واإلضافةِ  ، أن بنيَ )2(واإلضافة )1(الروايتني بالتنوين

ا مـع ق املفهـوم، وأّمـغريهـا بطريـِيف  احلكـمِخـَالف التخصـيص ب )3(مخس من الفواسق بالقتل، وربَام يشعر
َذلِـَك، َعـَىل  أن احلكم املرتتب )4(نى، وقد يقتيض َذلَِك سق من جهة املعمس بالفِ التنوين فإنه يقتيض وصف اَخل 

، وُهَو ضد َما واِب الدَّ  نَ لكل َما سبق مِ  )5(وصًفا وُهَو الفسق، فِيقتيض َذلَِك التعميم وُهَو القتل معلل بَام جعَل 
 . )6(التخصيص أ/49موم، وُهَو اقتضاه األول من الع

اِرُح الَِّذي ذكره  اإلشعار بالتخصيصِ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالُِد  مـن  )7(إن جاء مـن قبـل الشَّ
ليست للتبعيض، بل هـي لبيـان اجلـنس، وإن َكـاَن مـن جهـة  )9(هذه )8(من ألنَّ اإلضافة فال يسلم؛ ِيف  املقدرة

ْيُخ َقاَل ُثمَّ  يصح، وحينئذ فال فرق،اإلضافة نفسها فال  ين يُّ قِ تَ  الشَّ إن القائلني بالتخصـيص باخلمسـة، ":  الدِّ
 . )10("احلية، وفوا بمقتىض مفهوم العددَذَكَر  آخر من  ِيف َحِديث وَما جاء معها

                                                
َوابِّ َفَواِسـُق ) 16(كَِتاب َبْدِء اَخلْلِق، ) 59: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1( ٌس ِمَن الدَّ ، )3315، 3314(، ُيْقـَتْلَن ِيف اَحلـَرِم، َباُب َمخْ

، ) 15: ( ُمْسلِم َصِحيُح  جِّ ـَرِم، ) 9(كَِتاب اْحلَ ـلِّ َواْحلَ َوابِّ ِيف اْحلِ ِه َقْتَلُه ِمَن الـدَّ  ،)68/1198(َباُب َما َينُْدُب لِْلُمْحِرِم َوَغْريِ
َشة َرِيضَ  كالمها ْهِرّي، َعن ُعْرَوَة، َعْن َعائِ  . اهللاُ َعنُْهاِمْن َطِريِق الزُّ

ِمِذّي ) 2( ْ جِّ َعْن َرُسوِل ) 7(، )204( :ُسنَُن الرتِّ َم،  اهللاِكَِتاب اْحلَ ، ) 21(َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َوابِّ َباُب َما َيْقُتـُل اُملْحـِرُم ِمـَن الـدَّ
، ) 24(، )446ص( :ُسنَُن النََّسائِّي ، )837( جِّ ،  َباُب ) 87(كَِتاب َمنَاِسِك اْحلَ َوابِّ ـَرِم ِمـْن الـدَّ ، )2881(َمـا ُيْقَتـُل ِيف اْحلَ

َشـة َرِيضَ اهللاُ َعنُْهـا، واْنُظـْر عنـد النََّسـائِّي اْألَْرَقـام  ِمْن َطِريِق ِهَشاِم ْبنِ كالمها  ، 2890، 2882: (ُعْرَوَة، َعن َأبِيِه، َعْن َعائِ
َبـاُب َمـا َيْقُتـُل اْملُْحـِرُم، ) 91(كَِتاب اْملَنَاِسِك، ) 25(، )524: ( اَجهُسنَُن ابن مَ ُعْرَوَة وغريه،  ، من طريق ِهَشاِم ْبنِ )2891

َشة َرِيضَ اهللاُ َعنُْها)3088( ، َعْن َعائِ َبْريِ  .، ِمْن َطِريِق َسِعيد ْبِن اْملَُسيِِّب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
 ."أشعر":  اْألَْحَكام ِيف إِْحَكامِ ) 3(
 ."وقد يشعر بأن":  َكاماْألَْح  ِيف إِْحَكامِ ) 4(
 . خطأ "التعيم") أ(ِيف ) 5(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 6(  ).3/33(اْألَْحَكام َرشْ
 .ُثمَّ رضب عليها "جنس") ب(كتب بعدها ِيف ) 7(
 ).أ(ساقطة من  "من"كلمة ) 8(
إَِىل أعىل، ُثمَّ كتـب  "هذ"و "ألن"فكتبها بني  "من"بدون حرف اهلاء، ُثمَّ كأنه نيس كلمة  "هذ") ب(ِيف  "ألن"كتب بعد ) 9(

ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة   ."بيان من هذه"كتب َعَىل َيَساِر الصَّ
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 10(  ).3/34(اْألَْحَكام َرشْ
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 أحلقوا َمـا مل يـذكرم َألهنَّ ا املخصصون فبه أحد من الفريقني، أمّ  )1(مل يوِف  العددِ  مفهومُ :  َقاَل َشْيُخنَا
ْيِخ ا غريهم فظاهر، فقوُل العدد، وأمّ ِيف  اِرِح  الشَّ وا بُِمْقَتَىض مفهوم العددِ فِيه نظر:  الشَّ  .َوفُّ

ْيِخ  قولِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ينِ  يِّ قِ تَ  الشَّ َرُسـوُل اهللاِ َصـىلَّ اهللاُ  )2(َمتَتَّـعَ ":  رَ َمـعُ  ابـنِ  َعَىل َحِديِث  الدِّ
مَ عَ  ِ ِيف  َلْيِه َوَسلَّ ِة اْلَوَداِع ب جِّ الُعْمَرة َحجَّ ُه :  )3("إَِىل اْحلَ َم  إَِىل أن النَّبِيَّ  اسِ النَّ  بعُض  ملَا ذهَب َأنَّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسـلَّ

ُه  مَعنىَعَىل  قارنَ  ُثـمَّ  الُعْمَرةِ َأَهـلَّ بِـ":  احتـاج إَِىل تأويـل قولـه )4(عليـهالُعْمَرة  أدخَل ُثمَّ  أهل باحلج أوالً،َأنَّ
َعـَىل  ، فإنـه)5(ّج اَحلـَعـَىل َلْفَظـة  الُعْمَرةِ ام بـرَ ْحـتقدم فِيها لفظ اإلِ  َيُكونُ ، وبالتلبيةِ  وِت الصَّ  عِ فْ رَ َعَىل  ،"بِاَحلجِّ 

ِ  أهلَّ :  ِيف َقْولِهِ  يحمل اإلهاللاختياره، فِخَالف  ِ  َعَىل َلْفَظةٍ  الُعْمَرةِ ب الُعْمَرة اإلحرام بـ به تقديمُ  ، وال يرادُ جِّ اَحل ب
ُه  َما رآه، وأعلمِخَالف ه ألَنَّ اإلحرام باحلج؛ َعَىل  اجلمع بني األحاديث، إَِىل ارتكاب كون القران ِيف  ال حيتاجَأنَّ

 ِ ، أوالً  الُعْمَرةِ بـ اإلحـرامُ  فإنـه يمكـن اجلمـع، وإن وقـعَ الُعْمَرة ام بـرَ ْحـاإلِ َعَىل  جِّ اَحل بمَعنى تقديم اإلحرام ب
 . )6(اجلمع طريِق ِيف  حمتاج إليهَغْري  هُ رَ كَ فالتأويل الَِّذي ذَ 

 امِ رَ ْحـكـون بمعنـى تقـديم اإلِ  )7(َهـَذا القائـل عليه مل يرتكْب  يَقاُل :  َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ 
ـ ةِ حَّ اجلمع، بـل لِصـ )9(بمجرد )8(ُعْمِرةالْ َعَىل  باحلج  )10(جـابرٍ  َحـِديِث أوالً مـن  بـاإلفرادِ  الَّـِذي جـاءَ  ِديِث اْحلَ

                                                
 ."يعرف") ب(ِيف ) 1(
 .خطأ "ملنع") أ(ِيف ) 2(
، ) 25: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 3( م، )1691(َباُب َمْن َساَق الُبْدَن َمَعُه، ) 104(كَِتاب اَحلجِّ ، ) 15: ( َصِحيح ُمْسلِ ) 24(كَِتاب اَحلجِّ

ـجِّ َوَسـْبعَ ) 24( اٍم ِيف اْحلَ ُه إَِذا َعَدَمُه َلِزَمُه َصْوُم َثَالَثِة َأيَّ ِع، َوَأنَّ ِم َعَىل املَُْتَمتِّ ، )174/1227(ٍة إَِذا َرَجـَع إَِىل َأْهلِـِه، َباُب ُوُجوِب الدَّ
ْهِرّي، َعن َساِملِ ْبِن َعْبد اهللاِ، َعن اْبِن ُعَمَر َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام، بهكالمها   .ِمْن َطِريِق الزُّ

 ."عليها") ب(ِيف ) 4(
 ).أ(ساقطة من  "عىل رفع الصوت بالتلبية، وَيُكون تقدم فِيها لفظ اإلحرام بالُعْمَرة َعَىل َلْفَظة احلج"عبارة ) 5(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  :اْنُظْر ) 6(  ).54، 53/ 3(إِْحَكاَم اْألَْحَكام َرشْ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة "القائل"ُثمَّ كتب عليها  "القران") ب(كتبت ِيف ) 7(  ."بيان القائل"، ُثمَّ كتب َعَىل َيَساِر الصَّ
ذكره َغْري حمتاج إليه ِيف طريق اجلمع، َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد  فإنه يمكن اجلمع، وإن وقع اإلحرام بالُعْمَرة أوالً فالتأويل الذي"عبارة ) 8(

 ).أ(ساقطة من  "يَقال عليه مل يرتكب َهَذا القرءان كون بمَعنى تقديم اإلحرام باحلج َعَىل الُعْمِرة: الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنُْه 
 ."ملجرد") ب(ِيف ) 9(
َثنِي: َقاَل باح حيث احلديث رواه البخاري بسنده من طريق عطاِء بِن أيب ر )10(  َمـعَ  َحـجَّ  َأنَّـهُ  َعـنُْهَام  اهللاُ َرِيضَ  اهللاِ َعْبدِ  ْبنُ  َجابِرُ  َحدَّ

مَ  َعَلْيهِ  اهللاُ َصىلَّ  النَّبِيِّ  جِّ  َأَهلُّوا َوَقْد  ،َمَعهُ  اْلُبْدنَ  َساَق  َيْومَ  َوَسلَّ مْ  َفَقاَل  ،ُمْفَرًدا بِاْحلَ   . ... إِْحَراِمُكمْ  ِمنْ  َأِحلُّوا : َهلُ
،  كَِتاُب ) 25: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح         ، َوَفْسـِخ اَحلـجِّ ملَِـْن َملْ َيُكـْن َمَعـُه َهـْدٌي، ) 34(اَحلجِّ َباُب التََّمتُّـِع َواِإلْقـَراِن َواِإلْفـَراِد بِـاَحلجِّ

م َصِحيُح ، )7230، 1785: (، واْنُظْر )1568( ، ) 15: ( ُمْسلِ جِّ َباُب َبيَ ) 17(كَِتاب اَحلجِّ ُه َجيُوُز إِْفَراُد اْحلَ ْحَراِم، َوَأنَّ اِن ُوُجوِه اْإلِ
جِّ َعَىل اْلُعْمِرة، َوَمَتى َحيِلُّ اْلَقاِرُن ِمْن ُنُسكِِه،  ِع َواْلِقَراِن، َوَجَواِز إِْدَخاِل اْحلَ / 143، 142، 141: (، واْنُظْر )136/1213(َوالتََّمتُّ

1216 .( 
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َم َأَهـلَّ بِـ أنَّ  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  رَ مَ عُ  ابنِ  من طريِق  حَّ ، وَص )1(وغريه َبْعـَد إِْهَاللِـِه الُعْمَرة النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
جِّ  فَهـَذا  الُعْمَرةِ أوالً بـ اإلحرامُ  ا إن َكاَن وقعَ اء الطريق الَِّذي ذكره، وأمّ ، فلَهَذا تعني عند َهَذا القائل إبد)2(بِاْحلَ

 .أحاديث اإلفرادِيف  املشهورِخَالف 

ْيِخ  قولِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ينِ  يِّ قِ تَ  الشَّ ُه  واختلفوا:  الدِّ ةَ من  الُعْمَرةِ ب لو أحرمَ ِيف َأنَّ َيُكـون هل  َمكَّ
افِِعّي  َمْذَهِب وِيف باطًال؟ َيُكون ا، ويلزمه دم َأْو َصِحيًح   . )3(خالف َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ الشَّ

افِِعّي  َلْيَس ِيف َمْذَهِب :  َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  اإلحرام،  ةِ حَّ ِص ِيف  )4(خالف َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ الشَّ
ْيخوهم َما َقاَل تُ  )6(التنبيه رةُ ، وعبايت هبا بعد اإلحرامِ أاألعَامل املَ  )5(صحةِ ِيف  َالُف َام اخلِ اإلحرام، وإنَّ  الشارح،  الشَّ

 .الشارح، وليس َذلَِك بمعتمد

افِظِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  َأنَّ َرُسوَل :  َأِيب َقَتاَدةَ  ِيف َحِديِث  اقتصارهِيف  ُعْمَدةِ ال الَغنِّي َصاِحِب  َعْبدِ  اْحلَ
ا َم َخَرَج َحاج   . )8)(7(اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

افِظِ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َفَقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد  الَغنِـّي ِيف اقتصـاِرِه َعـَىل َذَكـَر هـذه الروايـة  َعبْدِ  يتعجب من اْحلَ
 )9(ا قط مـن املَِدينَـةحاج   ب/49املومهة أن َذلَِك َكاَن ِيف حجة الوداع، وَهَذا الوهم يتبادر إليه الذهن، فإنه مل خيرج 

، ويدل َعَىل َذلِـَك أن ُعْمِرة، َأْو احلج األصغر وُهَو المِ ظَّ عَ املُ  هنا القصد للبيِت  جِّ باحلَ   حجة الوداع، وإنَام املرادُ إال ِيف 

                                                
َشة ِمنَْها َحِديُث ) 1(  ).184/1231: (، برقم مٌ لِ ْس َأْخَرَجُه مُ  رَ مَ ابن عُ  ، وَحِديُث )122/1211: (، برقم مٌ لِ ْس ، َرَواُه مُ َعائِ
 .مل أقف عليه )2(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، : اْنُظْر ) 3(  ).3/74(إِْحَكاَم اْألَْحَكام َرشْ
افِِعّي َرِيضَ اهللاُ َعنُْه خالفَلْيَس ِيف : َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنُْه "عبارة ) 4(  ). ب(ساقطة من  "َمْذَهب الشَّ
 ."األعَامل"ُثمَّ رضب عليها بخط فوقها، ُثمَّ كتب  "اإلحرام"أوالً ) ب(كتبت ِيف ) 5(
َرياِزّي، ) 6( افِِعّي، ألَِيب إِْسَحاق الشِّ ـافِِعّي، ألَِيب ، وهـو َغـْري التنبيـه ِيف فـ)79/ 1(أي كَِتاب التنبيه ِيف اْلِفْقه الشَّ روع اْلِفْقـه الشَّ

د بن يعقوب بن إبراهيم ين ُحمَمَّ َرياِزّي، الفريوز أبادي، اُملَتَوىفَّ سنة  طاهر جمد الدِّ  .هـ817الشِّ
ْيِد،  كَِتاُب ) 28: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 7( ْيِد لَِكْي َيْصَطاَدهُ ) 5(جزاء الصَّ ، واْنُظْر )1824(اَحلَالُل،  َباٌب الَ ُيِشُري اُملْحِرُم إَِىل الصَّ

 كَِتـاُب ) 15: ( ُمْسـلِم َصـِحيُح ، )، 5490،5490، 4149، 2914، 2854، 2569، 1823، 1822: (واْنُظْر اْألَْرَقـام 
 ، ْيِد لِْلُمْحِرِم، ) 8(اَحلجِّ  ).1196/ 60-56(َباُب حتريم الصَّ

  ).137ص(األَْحَكاِم،  ُعْمَدةُ ) 8(
 .فِنيبمقدار حر) ب(بعدها بياض ِيف ) 9(
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هذه الطريقة بانفرادهـا بـل  رُ كْ احلديبية، فال حيسن ذِ  ُعْمِرةأن َذلَِك َكاَن ِيف  )2(ِيف الَصِحيحني ةِ تَ ابِ الثَّ  ِق رُ الطُّ  بقيةِ  )1(ِيف 
اِرح َعَىل َذلَِك   .)3(األحسن أن يذكر غريها، َأْو يضم إليها رواية أخرى تزيل الوهم، وَملْ ُينَبِّْه الشَّ

ْيُخ  هُ رَ كَ َما ذَ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ينِ  يُّ قِ تَ  الشَّ ِ  َعن عدمِ  اِب وَ اَجل ِيف  الدِّ ة، أن اجلـواب ادَ تَ أيب قَ  )4(امِ رَ ْح إ
ُه :  األول  . )5(وّ ُد عَ  ِف ْش لكَ  ٌث مبعوَأنَّ

، فـال يلـزمهم اإلحـرام مـن وِّ ُد ، وُهَو أن املبعوثني سـاروا خـائِفني مـن الَعـةِ مَّ تِ إَِىل تَ  حيتاُج :  َقاَل َشيُْخنَا
ةَ امليقات، وقاصد  افِِعيّة )6(إذا َكاَن خائًفا من عدو ال يلزمه َمكَّ حـني  ةادَ تَ ، ومل خيتص أبو قَ )7(اإلحرام، كَام َجَزَم به الشَّ

َم أحرمـوا   انرصفوا إَِىل النَّبِيِّ ُهَو ومن معه تركوا اإلحرام، فلامَّ بنزل اإلحرام، بل  حني البعِث  َصىلَّ اهللاُ َعَليْـِه َوَسـلَّ
ُه نالبعد ا ةَ ادَ تَ أيب قَ  إحرامُ  ة، وإنَام تأخرَّ ادَ تَ كلهم إال أبا قَ  ا اجلـواب ِعنْده بعض اخلـوف، وأّمـرصاف؛ ألَنَّه حيتمل َأنَّ

:  ، َقـاَال )8(َعن املِْسـَوِر ْبـِن َخمَْرَمـَة، َوَمـْرَوانَ  البَُخاِريِّ  َذلَِك َكاَن قبل توقيت املواقيت فِفيه نظر، فإن ِيف َصِحيِح  بأن
ةَ  َخَرَج النَّبِيُّ  َدْيبِيَِة ِيف بِْضَع َعْرشَ َم َعاَم اْحلُ ـْدَي  َماَئًة ِمْن َأْصَحابِه، َفَلامَّ  َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ ـَد اْهلَ َليَْفـِة َقلَّ َكاَن بِـِذي اْحلُ

ـ احلديبية بال ِخَالف بني َأْصـَحاِب  ُعْمِرة، وقصة أيب قتادة إنَام كانت ِيف )9(َوَأْشَعَر َوَأْحَرَم ِمنَْها فـال  ، وحينئـذٍ َريِ السِّ
مَ  النَّبِيِّ  فعلِ َكاَن حاصًال ب التوقيَت  ألنَّ بعد؛  ْت تَ قِّ وُ مل تكن  بأن املواقيَت  اِب وَ اجلَ  حُّ ِص يَ   .َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

ـافِظِ  َض به َعَىل اْحلَ َثَمـُن الَْكْلـِب ":  يٍج دِ َخـ بـنِ  عِ افِـرَ  َحـِديِث  ِذْكـرِ الَغنِـّي ِيف  َعبْـدِ  َوِمْن َذلَِك َما اْعَرتَ
ِديث "...َخبِيٌث  ِيف  َذلَِك ِيف نبدة الُعْمـَدةِ  ُت نْ يَّ وقد بَ :  ، َقاَل لبَُخاِريُّ ا هُ ْج رِّ ، ومل ُخيَ مٌ لِ ْس مُ  هِ بِ  ا انفردَ ، بأن َهَذا ممَّ )11)(10(اْحلَ

 .الَغنِّي ِيف الُعْمَدةِ  َعبْدِ  مِ هْ وَ 

                                                
 ). ب(ساقطة من  "ِيف "كلمة ) 1(
ِديث السابق) 2(  .راجع ختريج اْحلَ
 ."لَذلَِك ") ب(ِيف ) 3(
 .خطأ "اإلحرام") أ(، وِيف "ِعنْد") ب(ِيف ) 4(
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، : اْنُظْر ) 5(  ).3/93(إِْحَكاَم اْألَْحَكام َرشْ
ـْفَحِة ِيف اَحلاِشـَيِة، وَذلِـَك حمافظـة َعـَىل  "مه"السطر، وتكملتها ِيف آخر  "يلز " "يلزمه"نصف كلمة ) أ(كتب ِيف ) 6( َعَىل َيَسـاِر الصَّ

 .التنسيق
افِِعّي، األمَّ : اْنُظْر ) 7(  ).3/354(، للشَّ
 .ُهَو اْبَن اَحلَكمِ ) 8(
َغاِزي،  كَِتاُب ) 64(:  َصِحيُح الُبَخاِريّ ) 9( ، 4178، 2731، 1694: (واْنُظـْر  ،)4158، 4157(َباُب َغـْزَوِة اُحلَدْيبَِيـِة، ) 35(املَ

4178.( 
م َصِحيُح ) 10( نَّْوِر،  )9(املَُساَقاة،  سكَِتابُ ) 22: ( ُمْسلِ ، َوالنَّْهي َعن َبْيِع السِّ َباُب حتريم َثَمِن اْلَكْلِب، َوُحْلَواِن اْلَكاِهِن، َوَمْهِر اْلَبِغيِّ

)41 /1566.( 
 .)180ص(األَْحَكاِم،  ُعْمَدةُ ) 11(
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َض َعَىل َوِمْن َذلَِك َما       افِظِ اْعَرتَ ُِ :  الَغنِّي ِيف َقْولِهِ  َعْبدِ  اْحلَ َأْن  ا َفَامُلـُه لِلَّـِذي َباَعـُه إِالَّ َعْبـًد َمِن اْبَتاَع ":  مٍ لِ ْس ومل
طَ   . )4)(3)(2("املُْْبَتاعُ  )1(َيْشَرتِ

َياَدةَ  َهَذا يفهم أن هذه:  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالُِد   الُبَخاِريُّ  )5(، وقد أخرجهامٍ لِ ْس مُ  من أفرادِ  الزِّ
ُه أَ :  عديدة منها َفَوائَِد  ِديِث ، وِيف اْحلَ )7)(6(املساقاة بعد أبواِب  الرشِب  أبواِب ِيف  الُبَخاِريُّ   "َمْن َباعَ ":  قوله يدلُّ نَّ

                                                
 .خطأ "يرشطه") أ(ِيف ) 1(
 .)182ص(األَْحَكاِم،  ُعْمَدةُ ) 2(
م َصِحيُح ) 3( ، َساِملِ ْبِن َعْبد اهللاِ ْبِن ُعَمَر، َعن َعْبد اهللاِ )80/1543(َباُب َمْن َباَع َنْخًال َعَلْيَها َثَمٌر، ) 15(اْلُبُيوِع،  كَِتاُب ) 21(، ُمْسلِ

 .اهللاِ ْبِن ُعَمَر، به
َض تلميُذ وبمثل اعرتاض البُ ) 4( بـن العطـار، ، ونقَل اعـرتاَض عـيل بـن إبـراهيم )5/51(الَباِرّي،  َفْتِح يف ه ابن َحَجر، ْلِقينِّي اْعَرتَ

 لم واعتذرَ ْس مُ  ادِ رَ فْ ا من أَ هنَّ أَ  مَ هَّ وَ تَ  ،ه فيهمن الُبَخاِرّي فلم جيْد  البيوعِ  كأنه ملَا نظر كَِتاَب ": بقوله ، شارح عمدة األحكام )هـ724(
ا ْيخان من روايةِ : ، َفَقاَل الُعْمَدةِ  ِرح ابن العطار َعن َصاِحِب الشَّ َياَدة أخرجها الشَّ ف ملَا نِّ َص فاملُ : سامل َعن أبيه َعن عمر، َقاَل  هذه الزِّ

ِديث الْبِن عُ  نسَب  َياَدة ملسلم وحده رَ مَ اْحلَ  . "احتاج أن َينِْسب الزِّ
، عـىل املَُصـنِِّف وشـارِحِه ابـن )7/150(بفوائد عمدة األحكام،  ن يف كتابِه اإلعالمِ قبل ابن حجر شيُخه ابُن املَُلقِّ  وكذا اعرتَض 
بيع النخـل : من باع نخًال قد أبرت، ويف باب : وكأن املصنف اغرتَّ بكوِن البخاري مل يذكره يف صحيحه يف باب ": العطَّاِر، فقال 

ٍم فاجتنب ذلك، بأصله هبذه الزيادة، وإنام اقترص عىل القطعة األوىل فظنَّ  وقد وقع للمصنف أيًضا مثل ... أنَّ الثانيَة من َأْفَراِد ُمْسلِ
ذلك يف عمدته الكربى، وكأنه أخَذه منها ثم رأيُت بعد ذلك ابُن العطار اعتذَر عن املَُصنِِّف بيشٍء غلَط فيه، فذكر كالمه السابق، 

َث مل يروه الشيخان من حديِث ابـِن عمـر عـن أبيـه أصـًال، ومل يـذكره وهذا اعتذاٌر عجيٌب، ووهٌم واضٌح فإنَّ هذا احلدي: وقال 
اُحلَمْيِدّي يف مجِعِه بني الصحيحني من روايتِه، واحلديث ثابت فيهام، من حديث سـامل عـن أبيـه، وهـو ابـن عمـر مرفوًعـا بلفـظ 

الك، عن نافع، عن ابن عمر، عـن املصنف مجيعه، وقد رأيت يف بعض نسخ البخاري عقب ذكره احلديث املذكور بكامله، وعن م
فقط فـاهللا  "يف النخل"انتهى، وقد ساقه هو قبل ذلك ومسلم احلديث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوًعا  "يف العبد"عمر 

أعلم بحال هذه الزيادة، ولئن ثبت فال يرضنا فإن احلديث قد أخرجاه من طريق ابن عمر، فاالعرتاض باق عىل املصنف، وكـأن 
َوَمـِن ": قوله عليه الصـالم والسـالم ": ، فإنه قال )10/191(، "مسلم يف رشِح "العطار توهم هذا بام ذكره شيخه النووي  ابن

َط املُْْبَتاعُ  ن البخـارى ومسـلم مـ -خطأ  "احلكم"ويف املطبوع  –، هكذا روى هذا الكالم "اْبَتاَع َعْبًدا َفَامُلُه لِلَِّذي َباَعُه إِالَّ َأْن َيْشَرتِ
رواية سامل عن أبيه عن ابن عمر ومل تقع هذه الزيادة ىف حديث نافع عن ابن عمر وال يرض ذلك، فسامل ثقة بل هو أجل مـن نـافع، 

، هذا كالمـه وهـو كـالٌم صـحيٌح ال "فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائى والدارقطنى إىل ترجيح رواية نافع وهذه إشارٌة مردودةٌ 
 ."كر عمر أصًال اعرتاض عليه، وليس به ذ

، كالَم شيخه ابِن املَُلقِّن باملبالغِة يف الردِّ عىل ابِن الَعطَّار، وعلـَق عـىل قـول النـووي بـرده )5/51(ووصف ابُن حجر يف الفتح، 
عن نـافع لكـن  ،بن أيب مليكةاعن  ،بن جريج هنا من روايةِ  يِّ ارِ َخ عند البُ  فإهنا ثابتةٌ  أما نفي خترجيها فمردودٌ ": روايِة نافع، بقوله 

 ."اهَ ا ونفيِ ا ال يف إثباِهتَ هَ ا ووقفِ هَ ام هو يف رفعِ وأما االختالف بني سامل ونافع فإنَّ  ،باختصارٍ 
 .خطأ "يشرتطهَام ") أ(ِيف ) 5(
 .ُثمَّ كتب بعد حرف التاء تاء مربوطة "املساقات") أ(كتبت ِيف ) 6(
ٍط َأْو ِيف َنْخـٍل، ) 17( املَُساَقاِة، كَِتاُب ) 42: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 7( ٌب ِيف َحائِ ُجِل َيُكون َلُه َممَرٌّ َأْو ِرشْ ، مـن طريـق )2379(َباُب الرَّ

 .َساِملِ ْبِن َعْبد اهللاِ ْبِن ُعَمَر، َعن َعْبد اهللاِ ْبِن ُعَمَر، به
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، )3(واإلرشاك )2(جديـًدا )1(أن كل املعاوضات كَذلَِك فال فرق بـني البيـع والتوليـة إن جعلناهـا بيًعـاَعَىل  "َباعَ 
َأْو  مسـابقةٍ ِيف  ىً مَّ َسـَأْو مُ  جعالـةٍ ِيف  إجـارة، َأْو جعـًال ِيف  وصح املعاوضة وجعله رأس َمال سـلم، َأْو أجـرة

ِعنْد صدور العقد، َأْو ِعنْـد اللـزوم  )5(يعترب عدم التأبري أ/50وَما جرى جمراها هل  اجلعالةِ ن ِيف َلكِ  )4(مناضلةٍ 
 . فِيه نظر، األقرب الثاين

افِِعّيةُ  ِت قَ ْحلَ وأَ  َداق ْحَضةِ املَ َغْري  َعاَوَضةَ املُ  الشَّ ح َعن الدم ونحوها، لْ لع والصُّ واُخل  بِالَبْيِع، َوَذلَِك الصَّ
َعـَىل  املـؤبرةَغـْري  أصح القولني، ومن وهب فال يـدخلَعَىل  املؤبرةَغْري  من رهن فال تدخل اعَ وخرج بمن ب

افِِعّي، نظًرا إَِىل أن املعاوضةَ  َمْذَهباجلديد من  ، وإذا ُقْلـُت باالسـتتباع، )7(مل توجـد)6(املنبه عليها بمن باع  الشَّ
 العقد، َأْو القبض؟ َحاَلةفهل يقول النظر إَِىل 

القـديم حيصـل ِيف  اهلباتِيف  امللَك  ألنَّ ؛ )8(العقد َحاَلةِ ا بالقديم، فالنظر إَِىل خمتص   جعلنا االستتباعَ  إن
اجلعالة، وخيرج بمن باع مـن وقـف، ومـن أوىص ومـن ِيف  َما تقدم بالعقد، وإن مل جيعله خمتًصا بالقديم، جاءَ 

 .بالبينةِمنُْه  من أخذ)10(و )9(أقر

َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه  اهللاُِسئَِل َرُسوُل :  ، َقاَل ةِ طَ قَ اللُّ ِيف  َزْيِد ْبِن َخالٍِد اُجلَهنِيِّ  َعَىل َحِديِث  َكَتَبهُ  َوِمْن َذلَِك َما
َهِب َأْو اْلَوِرِق  َقَطِة الذَّ َم َعن اللُّ  . )11(َوَسلَّ

                                                
 . خطأ "يبًعا") أ(ِيف ) 1(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشـَيِة، وَذلِـَك حمافظـة َعـَىل  "يًدا"ها ِيف آخر السطر، وتكملت "جد" "جديًدا"نصف كلمة ) أ(كتب ِيف ) 2( َعَىل َيَساِر الصَّ

 .التنسيق
 ."االشرتاك") ب(ِيف ) 3(
 . خطأ "مناحلة") ب(ِيف ) 4(
البـاقي  ُق قّ َشـويُ  الـبعَض  رُ بِّ ؤَ ل، بل ُيـْخ يع النَّ َمجِ  ُح قِّ لَ ر فِيها، وال يُ كَ الذَّ  عَ لْ طَ  رُ َذ يَ ل وَ ْخ اث النَّ نَ إِ  هَ مَ كْ أَ  َق قّ َش وُهو أن يُ  ،يُح قِ لْ ُهَو التَّ ) 5(

 .علْ الطَّ  ُق قّ ول إليه الذي حيصل ِمنُْه تَش ُح يح الفُ رِ  اِث ثَ بِ بانْ 
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، : اْنُظْر   ).3/146(إِْحَكاَم اْألَْحَكام َرشْ

 ."و"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 6(
 .خطأ "تؤجل") ب(ِيف ) 7(
 ). ب(ساقطة من  "االستتباع خمتًصا بالقديم، فالنظر إَِىل َحاَلة العقدأو القبض أن جعلنا "عبارة ) 8(
 ."أفرد") ب(ِيف ) 9(
 ). ب(حرف الواو ساقط من ) 10(
م َصِحيُح ) 11( َقَطِة، ) 30: ( ُمْسلِ ) 28(كَِتـاب الِعْلـِم، ) 3: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ، )8/1722-1: (، واْنُظْر )5/1722(كَِتاب اللُّ

، 2438، 2436، 2429، 2428، 2427، 2372، 91: (ِب ِيف املَْوِعَظِة َوالتَّْعلِيِم، إَِذا َرَأى َما َيْكَرُه، واْنُظْر اْألَْرَقـام َباُب الَغَض 
 .  ، بدون َلْفَظة الذهب والورق)6112، 5292
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نبـدة ِيف  َذلِـَك َعَىل  ُت هْ بَّ الُبَخاِرّي، وقد نَ ِيف  َلْيَس  مٍ لِ ْس مُ  رادِ فْ أَ  نْ مِ  ِق رِ الوَ وَ  ِب هَ الذَّ  َلْفَظةُ :  َقاَل َشْيُخنَا
 . ُعْمَدةالالَغنِّي ِيف َعْبد  مِ هْ وَ ِيف  ةدَّ العُ 

مَ  قوله أنَّ  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  وأفادَ  ْفَها َسنَة":  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ أمور به تَ  "ُثمَّ َعرِّ ريف َسـنَة، واألمـر عْ املَ
افِِعيُّ َذلَِك، أمّ ِيف  الُعَلَامءُ  ة، اختلَف نَّ سَّ ال ريُ ِخ أْ تَ  وزُ َجيُ  ْل ، فهَ ال يقتيض الفورَ  َعـَىل  له فلم أقْف  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ا الشَّ

ُه  ، وظاهر كالمه وكالم معظم َأْصَحابهاملسألةٍ ِيف  صٍّ نَ  املهملة َعَىل  )2(الدالةُثمَّ  ، ولفظة)1(ال حيب املبادرة إليهاَأنَّ
 .)5(واحلنابلة )4(املَالكية )3(َمْذَهبالفور، وُهَو َيُكون َعَىل َأْصَحابه  لبعضِ  وِيف وجهٍ  املهملة تشعر بَذلَِك،

َم، َقـاَل  ، أن النَّبِيَّ َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ اْبِن َعبَّاٍس  َأَفاَدُه َعَىل َحِديِث َوِمْن َذلَِك َما       ُقـوا ":  َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ َأْحلِ
 ِ ِيف  ، والقـول)8)(7(القـول بـالعول ِديثتستنبط من َهَذا اْحلَ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ ، َقاَل )6(ِديثاْحلَ  "...َأْهلَِهااْلَفَرائَِض ب

ِمنْـُه  ملن بقي، وتسـتنبط )9(فرضه، والترشيك الفرضِ  َصاِحِب  مسألة ابني عم أحدَمها أخ ألم َأْو زوج بإعطاء
شخص جهتا ِيف  أن املراد بأهلها الَِّذين هلم فرض، فلو اجتمعنُْه مِ  طُ بعدم الترشيك، ويستنبالرشكة القول ِيف 

                                                
افِِعّي ِيف َحِديِث  َقاَل اإلَمامُ ) 1( ـَفـاْبُن عُ : اده الـذي َرَواُه بإسـن رَ مَ عُ  ابنِ  الشَّ تـوَن ِيف ا، َوَأْنـُتْم ُتَوقِّ ِيف التَّْعِريـِف َوْقًتـ ْت َمـَر َملْ ُيَوقِّ

َك   ).8/622: ( مُّ األُ . التَّْعِريِف َسنَة، فكأنه أنكر َذلِ
ُة التَّْعِريِف أهنا َسنَةٌ  افِِعيّ  واَملاوردي نسب ُمدَّ  . إَِىل َمْذَهب الشَّ

 ).12/ 8(اَحلاِوي الَكبِري، للَامورِدّي، : اْنُظْر 
 ."الداللة") ب(ِيف ) 2(
 ).أ(ساقطة من  "َمْذَهب"كلمة ) 3(
  ).6/173(الكربى، َملالك،  املدونةَ : اْنُظْر ) 4(
 ).2/351(الكاِيف ِيف فقه ابن َحنَْبل، الْبِن قدامة،  )5(
ـِه،  َباُب ِمَرياِث الُولَِد ِمـْن َأبِيـهِ ) 5(كَِتاب الَفَرائِِض، ) 85: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 6( ، 6735: (، واْنُظـْر اْألَْرَقـام )5632(َوُأمِّ

ُقوا اْلَفَرائَِض بَِأْهلَِها، َفَام َبِقـَي َفـِألَْوَىل َرُجـٍل َذَكـٍر، ) 1(كَِتاب الَفَرائِِض، ) 23: ( ُمْسلِم َصِحيُح ، )6746، 6737 َباُب َأْحلِ
)1-4/1615.( 

 .خطأ "العرل") ب(ِيف ) 7(
ـصُّ ُهَو ِزَياَدة اْلُفُرو )8( َصِص، َوَال ُخيَ َكُة َعن َمجِيِعَها فِيْدُخُل النَّْقُص َعَىل اْلُفُروِض بِاْحلِ ِ ى َتْعِجَز الرتَّ َكِة َحتَّ ِ بِـِه َبْعـُض  ِض ِيف الرتَّ

 .َذِوي اْلُفُروِض ِمْن ُدوِن َبْعضٍ 
 ).8/129(اَحلاِوي الَكبِري، للَامورِدّي، 

 .خطأ "رشيك") أ(ِيف ) 9(
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ْيج ال يعطى هبَام خالًفا  البن ورِ ُد النُّ  فرض بطريِق  ِيف  اجلمـع بـني الفـرض والتعصـيب الِمنُْه  ، ويستنبط)1(ُرسَ
ِعنْد وجود الفـرض  فاضَل ، وعدم توريث ذوي األرحام، وأن ال)2(دِّ الرَّ  عدمُ ِمنُْه  األصح، ويستنبطُ َعَىل  النادر

اخلنثـى واملفقـود ِيف  يعطـى ، َأْو األمة، وإن ِعنْد حتقق الفرض)5(بَذلَِك األيِّمة ، وأن املخاطَب )4)(3(َوَرَثةللَيُكون 
احلجـب ِمنْـُه  هي ثلث َماله، وباقي املَال غائب، ويسـتنبطُ  ب/50من أوىص بعني حارضة ِخَالف واحلمل ب

طِ نَام ُهَو املَال وحقوقه البائعة له كخيار املجلس وكله، وإن الَِّذي يورث إ ْ ـَامنِ و الرشَّ ـ الضَّ  فعة واحلـدودِ والشُّ
 ."اْقِسُموا املَْاَل " )6(روايةِيف  ه وقعألَنَّ َام ذكرنا َذلَِك آخر، وإنَّ  بَِدلِيلٍ  موروثان والقصاصِ 

َض َوِمْن َذلَِك َما  َيا َرُسـوَل :  ُقْلُت :  َقاَل  َزْيدٍ  ْبنِ  ُأَساَمةَ  َحِديث سياِق ِيف  ُعْمَدةِ ال َعَىل َصاِحِب  بهاْعَرتَ
ِزُل َغًدا ِ ِيف  اهللاِ َأْيَن َتنْ ةَداِرَك ب  . )7(ِديثاْحلَ ... ؟َمكَّ

افِظُ  مَ هِ وَ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا ـ هِ سياقِ الَغنِّي ِيف  َعْبُد  اْحلَ ونسـبته إَِىل الَصـِحيحني،  ِديثَهَذا اْحلَ
مَ  من طريِق  مٍ لِ ْس مُ  )8(ِيف  فليس ، "َوَهـْل َتـَركَ  ":  ُأَساَمَة اجلمع بني احلكاية، وقول النَّبِـّي َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

َعـْن  ضِ ائِ رَ الَفـِيف  األوىل، وأخـرَج  القصـةَ  جِّ اَحلـِيف  مٌ لِ ْس ه مُ َج رَّ َام الَِّذي َخ ، وإنَّ "َال َيِرُث ":  َذلَِك  َب قِ عَ  قولهو
َم َقاَل  النَّبِيَّ  أنَّ  ُأَساَمةَ  الَِّذي  ، ومل يذكرْ )9("الَ َيِرُث املُْسلُِم اْلَكافَِر، َوالَ َيِرُث اْلَكافُِر املُْْسلِمَ ":  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 . )10("ْؤِمنَ ملَوَال اْلَكافُِر ا ،ْؤِمُن اْلَكافِرَ ملَال َيِرُث ا":  َام هذه رواية الُبَخاِرّي ومنهاالَِّذي قبله، وإنَّ 

                                                
 . خطأ "رشيح") ب(ِيف ) 1(
 ."صواب الرد"ُثمَّ كتب فوقها  "الرب") ب(ِيف ) 2(
 ). ب(ساقطة من  "َيُكون للورث"عبارة ) 3(
ِحيح كَام ِيف  "يعطى ِيف اخلنثى واملفقود واحلمل "كررت ِيف عبارة ) 4(  ).أ(ِيف َهَذا املوضع، ُثمَّ أعيدت ِيف موضعها الصَّ
  ). ب(هكذا ضبطت ِيف ) 5(

َك حمافظة َعـَىل  "ية"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "روا" "رواية"صف كلمة ن) أ(كتب ِيف ) 6( ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلِ َعَىل َيَساِر الصَّ
 .َعَىل التنسيق

 .، وهذه اللفظة ليست يف الصحيحني"أتنزُل غًدا"، وفيها )201ص(األَْحَكاِم،  ُعْمَدةُ ) 7(
 ). ب(ساقطة من  "ِيف "كلمة ) 8(
 ).1/1614(َباُب َقْدِر الطَِّريِق إَِذا اْخَتَلُفوا فِيِه، ) 23(الَفَرائِِض،  كَِتاُب ) 23(، )658ص: ( مُمْسلِ  َصِحيُح ) 9(
وبعد كلمة قبله كتب ) أ(ساقطة من  "َال َيِرُث اُملْؤِمُن اْلَكافَِر َوَال اْلَكافُِر اُملْؤِمنَ ": وإنَام هذه رواية الُبَخاِرّي ومنها "عبارة ) 10(

ْفَحِة ِيف اَحلاِشـَيِة، وَذلِـَك  "من"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "مؤ" "مؤمن"، وكتب نصف كلمة "مؤمن"كلمة  َعَىل َيَساِر الصَّ
 .حمافظة َعَىل التنسيق
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َيى، َعن اْبِن َوْهٍب، َعن ُيوُنَس، َعن اْبـِن  من طريِق  مٍ لِ ْس مُ ِيف  األوىل:  ُقْلُت  َأِيب الطَّاِهِر َوَحْرَمَلة ْبِن َحيْ
دِ  ازِ  ِشَهاٍب، وَعن ُحمَمَّ ْيٍد، َعن  ) 3(، َوَعْبد)2(، َواْبن َأبِى ُعَمرَ )1(يّ ْبِن ِمْهَراَن الرَّ اِق،َعْبد ْبن ُمحَ زَّ َعن َمْعَمٍر، َعـن  الرَّ

د ْبُن َحاتٍِم، َعن د ْبِن َأبِى َحْفَصةَ  )4(َعن اْبِن ِشَهاٍب، وَعن ُحمَمَّ ، )1(، َوَزْمَعة ْبِن َصـالِح)5(َرْوح ْبِن ُعَباَدَة، َعن ُحمَمَّ
 . )4(دٍ ، َعن ُأَساَمَة ْبِن َزيْ )3(، َعن َعْمِرو ْبِن ُعْثَامنَ )2(، َعن اْبِن ِشَهاٍب، َعن َعِيلّ ْبِن ُحَسْنيٍ )1(َصالِح

                                                
 .الثَِّقة) 1(

َهبِّي، : انظر    ).2/448(تذكرَة احلفاظ، للذَّ
د بن حييى بن َأِيب عمر العَ ) 2(  .)100ص: (ر ، انظ، تقدمت ترمجتهِينّ َد هو ُحمَمَّ
 ). ب(من  "َعْبد "كلمة ) 3(
 .خطأ "بن") ب(ِيف ) 4(
 .َأُبو سلمة) 5(

 :خمتلف فيه
َهبِّي، َوَزاَد  َقه الذَّ َقه حييى ْبن َمِعني مرة، وَأُبو داود، وكذا َوثَّ َقـه َغـْري َواِحـد": ، َوَقاَل ِيف موضع آخـر "مشهور فيه يشء": َوثَّ ، "َوثَّ

 ."اِحدقواه َغْري وَ "ويف موضع 
 ."خيطئ": ، وقال )407/ 7(، ِحبَّان ِيف الثَِّقات َوَذَكَره ابنُ 
 ."ليس به بأس": بن املَِدينِّي  َوَقاَل َعِيلُّ 

ُد  ِديث": بن َحنَْبل  َوَقاَل َأْمحَ  ."صالح برصي يعترب به": َقاَل الداقطني، حيث قال  وله، َوبِِمْثِل ق"صالح اْحلَ
ْهِرّي، بقوله  َمِعني عنه ِيف  اْبنُ  وأجاَب  د بن َعْبد اهللاِ"صويلح َلْيَس بالقوى": الزُّ  .، وكذا َقاَل ابُن الَربقي ُحمَمَّ

اَرُقْطنِيّ  ولهَلْيَس بالقوي، َوبِِمْثِل قَ : صالح، وأخرى : َوَقاَل ابُن َمِعني مرة   .األخري َهَذا َقاَل الدَّ
ْهِرّي املَ  هو من َأْصَحاِب ": َوَقاَل ابُن َحَجر  ْهِرّي توبع فيهَام وعلـق لـه  ْشُهورين، أخرَج الزُّ له الُبَخاِرّي َحِديثني من روايته عن الزُّ

ةً . "غريَمها  .، واكتِفي مرًة فيه بَصُدوق"َصُدوق خيطىء":  َوَقاَل َمرَّ
ْهِرّي ُثمَّ رغبت عنه": َوَقاَل معاذ بن معاذ   أشعث بن َعْبد امللك، فإذا قمنا رأيته يأيت": ، فسئل عن َذلَِك َفَقاَل "كتبت عنه عن الزُّ

 ."جلس إَِىل صبيان فأملوها عليه
 .اَجلْوِزّي َهَذا الَقْول ليحيى ْبن َمِعني خطأً  كتبت َحِديثه ُثمَّ رميت به، ونسب ابنُ : َوَقاَل حييى بن سعيد 

َد وذِ رُّ َوَذَكَر املَ  ُه له رأ: ذكره فلم يرضه، وقال  ي أنَّ َأْمحَ  .ي سوءوأراه َذَكَر َأنَّ
هيل إَِىل اضطراٍب ِيف بعِض َحِديثهِ  ارَ وأَش   .الذُّ

َهبِّي بَِقْولِِه مرة  ِحيحني فيه لني": ولينه حييى بن َسِعيد الَقطَّان، والَفَسِوّي، وكذا الذَّ  ."من رجال الصَّ
َهبِيُّ   .، وعلل بَذلَِك اختالف أقوال حييى ْبن َمِعني فيه"فيه يشء": مرة  َوَقاَل الذَّ

ة َوقَ  ْيخان ِيف املتابعات، َما أظن أن َواِحًد ": اَل َمرَّ باجلهد أن يعد َحِديثه حسـنًا، ": ، وأخرى قال "ا منهَام جعله حجةوروى له الشَّ
 ."وليس هو باملكثر
َفُه رصاحةً  ـ": حييى بن َسِعيد الَقطَّان، واْبن َمِعني مرة، والنََّسائِّي، وكذا ابـن َعـِدي قـال  َوَضعَّ َعَفاء الـذين يكتـب هـو مـن الضُّ

 ."َحِديثهم
ْهِرّي هنا، وإن كـان اْبـنُ  هو َصُدوق خيطئ، وهو من َأْصَحاِب : قلت  ْشُهورين، كَام َقاَل ابُن َحَجر، وهو يروي عن الزُّ ْهِرّي املَ  الزُّ

ْهِرّي   .بآخر هنا مٌ لِ ْس صويلح َلْيَس بالقوي، وقرنه مُ : َمِعني َقاَل فيه ِيف الزُّ
، ومن كـالم َأِيب زكريـا حييـى )44ص(، )رواية الدارمي(اْبن َمِعني  ، وَتاِريَخ )3/60(، )رواية الدوري(اْبن َمِعني  يَخ َتارِ : اْنُظْر 

روايـة ( َأْمحَـد ، وعلـَل )309ص (ابن اجلنيد ليحيى ْبـن َمِعـني،  ، وُسَؤاَالِت )67ص (، )رواية ابن طهَامن( ْبن َمِعني ِيف الرجالا
ـَعَفاءَ )51/ 3(َوالَتاِريخ، لَِيْعُقوب بِن ُسْفَيان الَفَسـِوّي،  ِرَفةَ ملعْ ، وا)88ص(، )وغريه املروذي = َواملَْرتُوكِـني، للنسـائي،  ، والضُّ



 271

، َعـن اْبـِن ُعيَيْنَـةوالثانية َعن َحيْيَى ْبِن َحيْيَى، َوَأِيب َبْكِر ْبن َأبِى َشيْبََة، َوإِْسَحاق ْبِن إِْبَراِهيَم مجيًعا، َعن اْبِن 
، َعن َعْمِرو ْبِن ُعثَْامَن، َعن ُأَساَمةَ   .)5(ِشَهاٍب، َعن َعَىل ْبِن ُحَسْنيٍ

، َعن اْبِن َوْهٍب، َعن ُيـوُنَس، َعـن اْبـِن )6(، فأخرج األوىل ِيف اَحلجِّ َعن َأْصبَغالقصتني البَُخاِريُّ  وقد أفردَ 
 .)7(ِشَهاٍب 

                                                                                                                                          
َعَفاءَ )235ص(= ،  ،الَكبِري ، والضُّ ْرَح )1295/ 4(للُعِقْيِيلّ الربقـاين،  ، وُسـَؤاَالِت )7/241(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحـاتِم،  ، واْجلَ

َعَفاء، الْبِن عدي،  ، والكامَل )59ص(اَرُقْطنِّي، للدَّ  ـَعَفاءَ )1/356(والتجريح، للبـاجي،  ، والتعديَل )260/ 6(ِيف الضُّ  ، والضُّ
ــِن اَجلــْوِزّي،  ــني، الْب ــَبَالِء،  ، وِســَريَ )53/ 3(َواملَْرتُوكِ ــَالِم النُّ ــَعَفا)165/ 2(، اْلَكاِشــَف و، )58/ 7(َأْع   ، ء، واملغنــي ِيف الضُّ

َهبِيّ مخستها ، )171ص (من تكلم فيه وهو موثق،  ذكرَ ، و)6/121(االعتدال،  ، وميزانَ )286/ 2( ص (هدي الساري، و ،للذَّ
 .، كالمها الْبِن حجر)8/14(الَباِرّي،  ، وَفْتَح )438

 .َأُبو وهب اليَامين) 1(
ِديث، بعدَما ضعفه  . قال حييى مرة صويلح اْحلَ

فه وَ  ة، "هو منكر احلديث َكثِري الغلط ":ادوز الُبَخاِريّ كذا َضعَّ ـِديث، ال ":  وأخـرى ،"خيالف ِيف َحِديثـه":  َوَقاَل َمرَّ ذاهـب اْحلَ
 ."َحِديثه من سقيمه، أنا ال أروي عنه َصِحيَح  ييدر

 .وكان َأُبو داود ال خيرج َحِديث زْمَعة
 .أنا بريء من عهدته: ِيف قلبي ِمنُْه يشء، َوَقاَل ِيف موضع آخر : َوَقاَل ابُن ُخَزْيِمة 

 ."كان رجًال صاًحلا هيم وال يعلم وخيطىء وال يفهم، فغلبت ِيف َحِديثه املناكري": َوَقاَل ابُن ِحبَّان 
 .وَحِديثه كله كأنه َفَوائِد، وربَام هيم ِيف بعض َما يرويه، وأرجو أنَّ َحِديثه صالح ال َبْأَس بِهِ : َوَقاَل ابُن عدي 

َهبِ   ).80ص(أسَامء من تكلم فيه وهو موثق،  ذكرّي ِيف َوَذَكَره الذَّ
 .والباقي َعَىل تضعيفه رصاحة

 .هو ضعيف، وقرنه مسلم بآخر هنا: قلت 
الكبـري، للرتمـذي،  ، والِعَلـَل )3/451(الكبـري، للبخـاري،  ، والَتـاِريَخ )3/75(، )روايـة الـدوري( اْبـن َمِعـني َتاِريَخ : اْنُظْر 

رْ )2/967، 1/430( ِيف  والكامـَل ، )1/312(واملجـروحني، البـن حبـان، ، )3/624(َوالتَّْعِديل، الْبـِن َأِيب َحـاتِم،  َح ، واْجلَ
َعَفاء، الْبِن عدي،  ِذيَب )3/231(الضُّ ّي، الكَامل،  ، وَهتْ ِذيَب )9/386(للِمزِّ التَّْهـِذيب،  ، َوَتَقِريـَب )3/165(التَّْهِذيب،  ، وَهتْ

 .، كالمها البن حجر)2035(
د، ابن َعِيلّ بن َأِيب طالب الُقرَ  هو) 2(  .، ثَِقةِيشّ اهلاشميَأُبو اُحلَسْني، و يقال َأُبو اَحلَسن، ويقال َأُبو ُحمَمَّ

 ).4715(البن حجر، التَّْهِذيب،  َتَقِريَب : اْنُظْر 
 .ِيشّ األمويالعاص بن أمية الُقرَ  َأُبو عثَامن، ابن عفان بن أيبالثَِّقة، هو ) 3(

 ).5077(البن حجر، التَّْهِذيب،  َقِريَب تَ : اْنُظْر 
م َصِحيُح ) 4( ،  كَِتاُب ) 15: ( ُمْسلِ ة لِْلَحاجِّ َوَتْوِريِث ُدوِرَها، ) 80(اَحلجِّ  ). 440/1351 -439(َباُب النُُّزوِل بَِمكَّ
 ). 1/1614(كَِتاب الَفَرائِِض، ) 23) (5(
  .اق َعْبد اهللاِ بن وهبرَّ األموي، موىل عمر بن َعْبد العزيز، وَ  ،ِيشّ فع الُقرَ هو َأُبو َعْبد اهللاِ، بن الفرج بن َسِعيد بن نا )6(

اِزّي و  ."هو أجل َأْصَحاب بن وهب": َقاَل َأُبو َحاتِم الرَّ
ْرَح : اْنُظْر   ).133/ 8(، البن ِحبَّان، الثَِّقاِت و، )321/ 2(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  اْجلَ

ائَِها، ) 44: ( َخاِريّ البُ  َصِحيُح ) 7( ة َوَبْيِعَها َوِرشَ ، ) 56(، وَأْخَرَجـُه أيًضـا ِيف )1588(َباُب َتْوِريِث ُدوِر َمكَّ ـَريِ َهـاِد َوالسِّ كَِتـاب اْجلِ
ْم، ) 180( ْم َماٌل َوَأَرُضوَن َفِهَي َهلُ ْرِب َوَهلُ اِق، َعـن َمْعَمـٍر، َعـن ، َعن َحمُْمود، عَ )3058(َباُب إَِذا َأْسَلَم َقْوٌم ِيف َداِر اْحلَ زَّ ن َعْبد الرَّ

، َعن َعْمِرو ْبِن ُعْثَامَن، َعن ُأَساَمةَ   .اْبِن ِشَهاٍب َعن َعِيلّ ْبِن ُحَسْنيٍ
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 .)1(ح، َعن اْبِن ِشَهاٍب يْ رَ ابن ُج  الفرائض َعن َأِيب َعاِصٍم، َعنِ ِيف  والثانية

ْمحَنَعْبد ُسَلْيَامِن ْبِن  املغازي من طريِق ِيف  ومجع بينهَام  َيى، َعن َسعْ )2(الرَّ ـد ْبـِن َأِيب )3(َداَن ْبِن َحيْ ، َعن ُحمَمَّ
 .)2(َقِريبَذلَِك ِيف  ، واألمر)1(َحْفَصَة، َعن اْبِن ِشَهاٍب 

                                                
َم، َوإَِذا َأْسـَلَم َقْبـَل َأْن ُيقْ ) 26: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1( ُم اْلَكافَِر، َوَال اْلَكافُِر املُْْسلِ َسـَم املِْـَرياُث َفـَال ِمـَرياَث َلـُه، َباُب َال َيِرُث املُْسلِ

)6764.( 
َمْشقيّ املعروف باَأُبو َأيُّوب،  )2( حبيل، التَِّميِمّي، الدِّ  . بن بنت َرشْ

َقه الِعْجِيلُّ  اَرُقْطنِيُّ ، والَفَسِويُّ "خيطئ كَام خيطئ الناس": ، وَأُبو داود، َوَزاَد َوثَّ ن قـوم عنـده منـاكري حيـدث هبـا عـ: ، َوَزاَد ، والـدَّ
َهبِّي، َوَزاَد  َقه الذَّ َعَفاء، ووكذا َوثَّ َعَفاء": الضُّ  ."كان من أوعية العلم": ، َوَقاَل ِيف موضع آخر "َلكِنَُّه مكثر عن الضُّ

عَ يعترب َحِديثه إذا روى عن الثَِّقات املشاهري، فأمَّ ": ، وقال )278/ 8(، ِحبَّان ِيف الثَِّقاِت  ذكره ابنُ  َفاء واملجاهيـل ا روايته عن الضُّ
َعَفاء واملجاهيلففيها مناكري َكثِرية ال اْعتَِبار هبا، وإنَّ   ."َام يقع السرب ِيف األخبار واالْعتَِبار باآلثار برواية العدول والثَِّقات دون الضُّ

ُعَقْيِيلّ بإسـناده، وكـذا نقلهـا َلْيَس به بأس إذا حدث عن املعروفني، وهذه رواية معاوية بن صالح، رواها ال: َوَقاَل حييى ْبن َمِعني 
 .الباقون

ِذيِب  ّي نقلها عنه ِيف َهتْ  .عن املعروفني َث دَّ ثَِقة إذا َح : الكَامل من رواية معاوية بن صالح بلفظ  ولكن املِزِّ
د َجَزَرة  ممَاثلةٍ  وبعبارةٍ  ْعَفى: عرب صالح بن ُحمَمَّ  .ال َبْأَس بِِه، ولكن حيدث عن الضَّ

ِديث، وَلكِنَُّه أروى الناسِ ": اتِم َوَقاَل َأُبو َح  َعَفاءِ  َصُدوق ُمْسَتِقيم اْحلَ لـو أن رجـًال : واملجهولني، وكان عنـدي ِيف حـد  عن الضُّ
 ."ا مل يفهم، وكان ال يميزوضع له َحِديثً 

َهبِيُّ  فردَّ   ."بىل واهللا كان يميز ويدري": بقوله  عليه الذَّ
َهبِّي تراجع عن َهَذا، فبعد منكٌر جـًدا، ِيف نفيسـ ِمنْـُه يشء  وهو مع نظافة سنده َحِديٌث ": ا، قال أن َذَكَر لسليَامن َحِديثً  ولكن الذَّ

 ."ا مل يفهملو أن رجًال وضع له َحِديثً ": فاهللا أعلم، َفَلَعلَّ سليَامن ُشبَِّه َله، وأدخل عليه كَام َقاَل فيه َأُبو َحاتِم 
ُه كان حيول، فإن وقع فيه َيشء فمن النقلَصِحيح الكِ ": مرة  َوَقاَل الَفَسِويُّ   ."َتاب إالَّ َأنَّ

 ."يعني ينسخ من أصله، فإن وقع ِمنُْه َيشء فمن النقل": َحَجر كالمه بقوله  ففرس ابنُ 
 ."خيطىء": َقاَل ابُن َحَجر، َوَزاَد  قولهَصُدوق، َوبِِمْثِل :  َوَقاَل النََّسائِيُّ 

َهبِيُّ  ة احتج به البُ :  قال الذَّ ُه حافٌظ كبريٌ : َخاِرّي، وهو حافظ يأيت بمناكري َكثِرية، َوَقاَل َمرَّ  .َوَلُه َما ينكر إال َأنَّ
َعَفاء ذكره الُعَقْيِيلُّ   .ِيف الضُّ
َهبِيُّ  َعَفاء ملَا ذكرته فإنه ثَِقة مطلًقا": معقًبا َعَىل َذلَِك  قال الذَّ  ."لو مل يذكره الُعَقْيِيلّ ِيف كَِتاب الضُّ

يسرية من روايته عن الوليد بن مسلم فقط، وروى له مقروًنا بموسى بـن هـارون  َأَحاِديَث  وروى عنه الُبَخاِريُّ : َحَجر  اَل ابنُ َوقَ 
 .ا من روايته عن الوليد أيًضا، وروى له الباقون سوى مسلمالربدي َحِديثً 

َعـَىل وجـود  َصُدوق خيطئ، ال يرتقي للثقـة ملـا نـص الُعَلـَامءُ وَلكِنَُّه روى هنا عن سعدان بن حييى اآلتية ترمجته، وسليَامن : قلت 
َهبِّي له َذلَِك وتراجع عن نفيه َذلَِك   .مناكري له، واحتَاملية دخول اخلطأ عليه، وإثبات الذَّ

ْرَح و، )1/430(الثَِّقات، للعجيل،  معرفةَ : اْنُظْر  َوالَتـاِريخ، لَِيْعُقـوب بـِن  ِرَفـةَ املَعْ و، )4/129(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحـاتِم،  اْجلَ
ــِوّي،  ــْفَيان الَفَس ــَؤاَالِت و، )2/453(ُس اَرُقْطنِّي،  ُس ــدَّ م لل ــاكِ ــْذكَِرةَ و، )217ص (اَحل ــاظ،  َت فَّ ــَف و، )438/ 2(اْحلُ ، اْلَكاِش

َهبِ أربعتها ، )3/301(االعتدال،  ميزانَ و، )93ص(أسَامء من تكلم فيه وهو موثق،  وذكرَ ، )1/462( هدي السـاري، و ،يّ للذَّ
ا الْبِن َحَجر)2588(التَّْهِذيب،  َتَقِريَب و، )407ص ( َالُمهَ  .، كِ

 :هو َأُبو حييى، اسمه سعيد، وسعدان لقبه، اللخمي الكويف، خمتلف فيه) 3(
مون أثَِقـة َمـ: وضـع آخـر من املتقنني الـذين يغربـون، َوَقـاَل ِيف م: ، َوَقاَل ِيف موضع آخر )6/431(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  ذكره ابنُ 

ِديث  =.ُمْسَتِقيم األمر ِيف اْحلَ
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ِديِث  بَِخطِّهِ  وكتب ـِديث َعـَىل أن املرشـكني احلـربيني إذا  العجب ممـن تعلـَق  فائدةَ  َعَىل َهَذا اْحلَ َهبـَذا اْحلَ
يدي املسلمني ال َيُكون باقيًا َعَىل ملـك َصـاِحبه املسـلم، وهـؤالء افرتقـوا وأشياء للمسلمني ُثمَّ وقع ِيف أ )3(أحرز

َيُكـون َصـاِحبه أحـق بـه بالقيمـة إذا :  إليه لصاحبه إذا وقع ِيف املغانم، وفرقة َقالَت ال َسبِيَل :  فرقتني، فرقة َقالَت
ُه لوال زوال املل ِيف املغانمِ  وقعَ  ِديث َأنَّ ك بغلبـة َعِقيـل عليهـا السـتيفاها َعـَىل ملكـه وَهـَذا ووجه التعليق َهبَذا اْحلَ

مَ   ورَ دُ  نَّ أَ  َقالَـه لبيـانِ أ /51، إنَام "َوَهْل َتَرَك لَنَا َعِقيل ِمْن َداٍر؟":  التعلق فاسد، فإن قول النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
مَ َذلَِك بينه النَّبِ  ب ورثها َعِقيل وباعها، وَكاَن سبُب الِ أيب طَ  ـِديث بَِقْولِِه  ّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ الَ َيـِرُث "ِيف متَـام اْحلَ

ْهـِريّ َذلَِك غصب َعِقيل هلا، وقد َقـاَل  سبَب  ألنَّ ؛ "ْسلِمَ املْسلُِم الَْكافَِر، َوالَ َيِرُث الَْكافُِر امل ِين َعـِيلّ ْبـُن :  الزُّ َأْخـَربَ
َسْنيِ َأنَّ َأَبا َطالٍِب َوِرثَ  نَا) 4(ُه اْبنَاُه َعِقيل َوَطالٌِب ُدونَ اْحلُ ، َفلَِذلَِك َتَرْكنَا َحقَّ ْعِب  َعِيلٍّ  .)5(ِمَن الشَّ

افِظِ  َض به َعَىل اْحلَ َصـىلَّ  اهللاِ وَل ُسـرَ  عطية َرِيضَ اهللاُ َعنُْهـا أنَّ  مِّ َعن أُ ِيف َقْولِِه الَغنِّي  َعبْدِ  َوِمْن َذلَِك َما اْعَرتَ
ا":  )6(َم، َقاَل اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ  ٍث، إِالَّ َعَىل َزْوٍج َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْرشً  . )8(إَِىل آخره )7("الَ ُحتِدُّ اْمَرَأٌة َعَىل َميٍِّت َفْوَق َثالَ

                                                                                                                                          
 .َما هو عندي ممن يتهم بالكذب: يم َح قال دُ =

ْدق": َوَقاَل َأُبو َحاتِم  َهبِيُّ  قولها من ، وَقِريبً "حمله الصِّ َهبِّي َقـاَل ابـُن َحَجـر ِيف "َصُدوق": ، حيث قال َقاَل الذَّ ، وبمثل قـول الـذَّ
 . "وسط":  موضع آخر كلمة موضع، َوَزاَد ِيف 

اَرُقْطنِّي و  ."َلْيَس بَِذاك": َوَقاَل مرة ، "ال َبْأَس بِهِ ": قال الدَّ
ـد بـن َأِيب  الُبَخاِرّي َحِديٌث  له ِيف َصِحيِح ": َقاَل ابُن َحَجر و ْمحَن عنـه، عـن ُحمَمَّ َواِحد ِيف غزوة الفتح، َرَواُه عن سليَامن بن َعْبد الرَّ

ِديث عنده من طرحفصة، عن الزُّ  ْهِريّ  ٍق ْهِرّي، وأصل اْحلَ ـِديث ) 14/ 8(، َوَقاَل ِيف الفتح، "أخرى عن الزُّ حـه َهلـَذا اْحلَ : ِيف َرشْ
ِديث، وآخر ِيف احلج قرنه فيه بغريه"  ."وَما له ِيف الُبَخاِرّي سوى َهَذا اْحلَ

 .هو َصُدوق: قلت 
ْرَح : اْنُظْر  اَرُقْطنِّي، ، والِعَلَل )290/ 4( حاتم، َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب  اْجلَ علَامء األمصار، البـن ِحبَّـان،  ، ومشاهريَ )169/ 5(، للدَّ

ِذيَب )184ص( ّي،  ، وَهتْ َهبِّي، ، واْلَكاِشَف )11/107(اْلَكَامل، للِمزِّ / 3(التَّْهـِذيب، الْبـِن َحَجـر،  ، وَهتْـِذيَب )1/446(، للذَّ
384.( 

اَيَة َيْوَم اْلَفْتِح، ) 48(:  الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1( َم الرَّ  ).4282(َباب َأْيَن َرَكَز النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
والثانية ِيف الفرائض َعن َأِيب عاصم، َعن ابن جريح، َعن ابن شهاب، ومجع بينهَام ِيف املغازي ِمْن َطِريِق سـليَامن بـن َعْبـد "عبارة ) 2(

ْمحَن، َعن سعدان  د بن َأِيب حفصة، َعن ابن شهاب، واألمر ِيف َذلَِك َقِريبالرَّ  ). ب(ساقطة من  "بن حييى، َعن ُحمَمَّ
 ."حرز") ب(ِيف ) 3(
 .خطأ "دور") ب(ِيف ) 4(
ْفظ املَاوردي) 5(  .ذكره َهبَذا اللَّ

 ).14/217(احلاوي الكبري، : اْنُظْر 
ِديث "ال"مة ُثمَّ َكَتَبَها فوق كل) ب(َكاَن كأنه نسيها ِيف ) 6(  .ِيف اْحلَ
م َصِحيُح ) 7( الق )18(، )603ص: ( ُمْسلِ ِة اْلَوَفاة، َوحتريمـِه ِيف َغـْري َذلِـَك إِالَّ َثَالَثـَة  ) 8(، كَِتاُب الطَّ ْحَداِد ِيف ِعدَّ َباُب ُوُجوِب اْإلِ

اٍم،   ).938/ 66(َأيَّ
 ).221ص(عمدُة األحكام، ) 8(



 274

ىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َصـ اهللاِ وَل ُسـرَ  الَّـِذي فِيـه أنَّ  ةِ يِّ طِ عَ  مِّ أُ  َلْيَس ِيف َحِديِث :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالُِد 
َم يَعني  . انتهى )1(أربعة أشهر وعًرشاَذَكَر  الُبَخاِريّ ِيف  َوَسلَّ

ُكنَّـا ُننَْهـى َأْن ُنِحـدَّ َعـَىل َميِّـٍت َفـْوَق ":  لفظان، أحدَمها ا ِيف البَُخاِريِّ هَ َحلِديثِ  ةِ يَّ طِ عَ  مَعناه أن أمَّ :  )2(ُقْلُت 
اَثَالٍث إِالَّ َعَىل َزْوٍج  َأْربَ  مَ  َقاَل النَّبِيُّ :  ، والثاين)3("َعَة َأْشُهٍر َوَعْرشً لُّ ِالْمـَرَأٍة ُتـْؤِمُن بِـاهللاِ ":  َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ َال َحيِ

الُعْمـَدة، فـأخرج م فِيه َذلَِك، وُهَو َعَىل لفظ َصـاِحب لِ ْس ، لَكِن مُ )4("َوالْيَْوِم اْآلِخِر َأْن ُحتِدَّ َفْوَق َثَالٍث إِالَّ َعَىل َزْوٍج 
بِيِع، َعن اْبِن إِْدِريَس ) 5(َعن َحَسنِ  َصـىلَّ اهللاُ َعَليْـِه  اهللاَِعن ُأمِّ َعطِيََّة، َأنَّ َرُسـوَل  ،)8(، َعن َحْفَصةَ )7(، َعن ِهَشامٍ )6(ْبِن الرَّ

َم َقاَل  ٍث إِالَّ َعَىل َزْوٍج ":  َعَليِْه َوَسلَّ ا الَ ُحتِدُّ اْمَرَأٌة َعَىل َميٍِّت َفْوَق َثالَ  . ، واألمر ِيف َذلَِك َقِريب"َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْرشً

التـي ذكرهـا  ةِ َقـلَّ عَ ، وإنَام هي ِيف املُ ةِ َد نَ ْس املُ  البَُخاِريِّ  لَيَْس ِيف روايةِ  "َوَال َمتَسَّ طِيبًا":  وقوله:  َقاَل َشيُْخنَا
ـ ِيف الروايـةِ  مٌ لِ ْسـوقـد مجـع بيـنهَام مُ :  ت، ُقْلُت انته )9( ...:  َصاِريُّ ألَنَوَقاَل ا:  ، بقولهةِ َد نَ ْس املُ بعد  ، وهـذه ةِ قَ ابِ السَّ

 .الُعْمَدة ِب احِ مضايقة شديدة من َشيْخنا َرِيضَ اهللاُ َعنُْه لَص 

يِْخ  َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل قولِ  ينِ  يِّ قِ تَ  الشَّ ، )10("لَـْو بَِضـِفريٍ ُثمَّ بِيُعوَها وَ ... إَِذا َزَنْت "اْألََمِة  ِيف َحِديِث  الدِّ
، ِيف القيمـةِ  طَّ يرد به؛ ولـَذلَِك َحـ ِيف الرقيِق  ٌب يْ ا عَ نَ الزِّ  نَّ َعَىل أَ  دليٌل  "َفْليَبِْعَها َولَْو بَِضِفريٍ ":  هلَ وْ قَ  نَّ َوَذَكَر بعضهم أَ 

                                                
ِديث، اْنُظْر ) 1(  ).116ص ( :سبق ختريج اْحلَ
ْمحَن بن الُبْلِقينِيّ ) 2(  .أي َعْبد الرَّ
َالِق،  كَِتاُب ) 68(، )2/1123: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 3( ِة ِعنَْد الطُّْهِر، ) 48(الطَّ  ).5341(َباب الُقْسِط لِْلَحادَّ
َالِق،  كَِتاُب ) 68(، )2/1123: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 4( ُة ثَِياَب اْلَعْصِب، َباب َتْلَبُس اْحلَ ) 49(الطَّ  ).5342(ادَّ
 .خطأ "حسني") أ(ِيف ) 5(
 .هـ192تويف سنة . الكويف يزيد بن إدريس بن اهللا عبدهو الثقة،  )6(

 ).3207(تقريب التهذيب، : انظر
 .هـ 148 أو 147تويف سنة . البرصي ،القردويس ،األزدي حسان بن هشام ،اهللا عبد أبوهو الثقة، ) 7(

 ).7289(لتهذيب، تقريب ا: انظر
 .هي بنت سريين) 8(
ُة ثَِياَب اْلَعْصِب، ) 49(الطالق،  كَِتاُب ) 68(، )2/1124: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 9( ادَّ  ).5343(َباُب َتْلَبُس اْحلَ
ْيـٌح إِنْ ) 66(اْلُبُيوِع،  كَِتاُب ) 34: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 10( اِين، َوَقـاَل ُرشَ َنـا،  َباب َبْيـِع اْلعبـد الـزَّ ، 2153(َشـاَء َردَّ ِمـَن الزِّ

َباب َرْجِم اْلَيُهـوِد َأْهـِل ) 6(كَِتاب احلدود، ) 29: ( ُمْسلِم َصِحيُح ، )، 6837، 2555، 2232: (، واْنُظْر اْألَْرَقام )2154
َنا ة ِيف الزِّ مَّ  ْبِن َعْبد اهللاِ، َعن َأِيب ُهَرْيـَرَة، َوَزْيـِد ِمْن َطِريِق اْبِن ِشَهاٍب، َعن ُعَبْيِد اهللاِكالمها ، )1704، 33/1403 -30(، الذِّ

 .ْبِن َخالٍِد َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام، به
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ون إخبـاًرا متعلًقـا بحـال يَُكـإن انحطت قيمتها إَِىل الضِفري فوفِيَام َقاَل نظر؛ جلواز أن َيُكون املقصود أن يبيعها، و
 . )1(ها ِعنْدهَ قيمتُ  ْت انحطَّ  ةِ مَ ا األَ نَ زِ  بتكررِ  َف رِ ن عُ إوجودي ال إخباًرا َعن حكم رشعي، وال شك 

نَّـُه ألَ  ؛ٌب ْيـعَ َعـَىل َأنَّـُه  لَّ ا دَ نَ الزِّ  هُ وجودي، وَكاَن سببُ  إذا َكاَن َذلَِك إخباًرا متعلًقا بحالِ :  َقاَل َشْيُخنَا
ِيف  اُت َقـلَ طْ ًبـا، واملُ يْ عَ  اُس النـَّ هُ ُهـَو َمـا يعـدُّ  ًفا، والعيُب رْ عُ  اسِ النَّ  قيمتها ِعنَْد  َص قِ نْ لَِّذي اقتىض أن يُ ا السبُب 

ِ ِيف  زِ رْ كاحلِ  ُف رْ ا العُ هَ ُد يِّ قَ يُ  الرشيعةِ  ، ومل ِب ْيـبالعَ  دُّ الـرَّ  املبيع، وقـد ثبـَت ِيف  ب/51 البيعِ ِيف  )2(والتفرق ةِ قَ الرسَّ
 .فِيه إَِىل العرف ، وَما َكاَن كَذلَِك فإنه يرجعُ َربٍ وال َخ  أثرٍ ِيف  الَعْيُب  ُيْضَبطْ 

ْيِخ  هَوِمْن َذلَِك اعرتاُض  ينِ  يِّ قِ تَ  َعَىل الشَّ ْمحَنِ  َعْبـدِ  ِيف َحـِديِث ِيف َقْولِِه  الدِّ ظـاهره ":  )3(ْبـِن َسـُمَرةَ  الـرَّ
 . )4("َمارة مطلًقاكراهة يقتيض سؤال اإل

ْمحَنِ  َعْبدِ ل َطاَب اخلِ  أنَّ  مُ لِّ َس ال نُ :  نَاَقاَل َشْيُخ  َم ل النَّبِيِّ  ِخَطاَب ة، ورَ مُ بن َس  الرَّ َواِحد َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
 ال خيـتصُّ  أن َهَذا التعليَل  رَ اهِ الظَّ  نَّ ، فإِ من التعليلِ  التعميمُ  َذ َخ ؤْ بعام ِعنْد أكثر األُُصوليني، ويمكن أن يُ َلْيَس 

ْمحَن بن سمرةاَعْبد ب  .لرَّ

ْيَخ  َوِمْن َذلَِك أنَّ  ينِ  يِّ قِ تَ  الشَّ ين ِيف َحِديِث  َقاَل  الدِّ ن ضبط الواجب من إ":  )5(أيب بكرة وعقوق الوالدِّ
 . "من الطاعة هلَام، واملحرم من العقوق هلَام فِيه عرس، ورتب العقوق خمتلفة

                                                
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، : اْنُظْر ) 1(  ).4/114(إِْحَكاَم اْألَْحَكام َرشْ
 .خطأ "الفرق") أ(ِيف ) 2(
َمـاَرَة َأَعاَنـُه اهللاُ َعَلْيَهـا،  َبـاُب َمـنْ ) 5(اْألَْحَكـاِم،  كَِتـاُب ) 93: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 3( :  رقـم، واْنُظـْر )7146(َملْ َيْسـَأِل اْإلِ

ا ِمنَْهـا َأْن َيـْأِيتَ ) 3(األَْيَامن،  كَِتاُب ) 27: ( ُمْسلِم َصِحيُح ، )7147( َها َخْريً الَّـِذى ُهـَو  َباُب َنْدِب َمْن َحَلَف َيِمينًا َفَرَأى َغْريَ
َر َعن َيمِ   ).13/1652: (، واْنُظْر اْألَْرَقام )19/1652(ينِِه، َخْريٌ َوُيَكفِّ

ح ُعْمَدة األَْحَكاِم،  إِْحَكامُ ) 4(  ).4/141(اْألَْحَكام َرشْ
مَ  َعَلْيهِ  اهللاُ َصىلَّ  النَّبِيُّ  َقاَل : احلديث هو ) 5( ُئُكمْ  َأَال ":  َوَسلَّ اكُ ":  َقـاَل  . اهللاِ َرُسوَل  َيا َبَىل :  َقاُلوا "؟َثَالًثا اْلَكَبائِرِ  بَِأْكَربِ  ُأَنبِّ ْرشَ  اْإلِ

اكُ " ْرشَ ورِ  َوَقْوُل  َأَال " : َفَقاَل  ،ُمتَّكًِئا َوَكانَ  َوَجَلَس  ،اْلَوالَِدْينِ  َوُعُقوُق  ،بِاهللاِ اْإلِ ُرَهـا َزاَل  َفَام : َقاَل  ،"الزُّ  َلْيَتـهُ :  ُقْلنَـا َحتَّـى ُيَكرِّ
 .َسَكَت 

َهادَ  كَِتاُب ) 52(، )1/543( :صحيح البخاري      ورِ  َشـَهاَدةِ  ِيف  ِقيـَل  َما َباُب ) 10(، اِت الشَّ  :صـحيح مسـلم، )2654(، الـزُّ
هَ  اْلَكَبائِرِ  َبَيانِ  باب) 30(اِإليَامن،  كَِتاُب ) 1(، )63ص(  ).143/87(، اَوَأْكَربِ

َرْيِريِّ من طريق    ْمحَنِ  َعْبدِ  َعنْ  اْجلُ  .، بهَعنْهُ  اهللاُ َرِيضَ  َأبِيهِ  َعنْ  َبْكَرةَ  َأِيب  ْبنِ  الرَّ
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ين، وال فِيَام خيتصان بـه مـن  عقوِق ِيف  ومل أقْف :  )1(مِ َال السَّ َعْبد د بن مَّ أبو ُحمَ  اإلَمامُ  َقاَل َشْيُخنَا الوالدِّ
ْيُخ  اهُ كَ ه، إَِىل آخر َما َح أعتمُد  ضابطٍ َعَىل  احلقوق  . )2(من كالمه الشَّ

ُهَو وًقا فقُ عُ  العرِف ِيف  دَّ أن يَقاَل َما عُ :  يضبط َذلَِك بوجوه، أحدَمها:  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالُِد 
:  فُهـَو عقـوق، وأخرجنـا بقولنـا )3(ا يتأدى به عادة، وتعدى به الولـدأن يَقاَل كلَام تؤدهيَام ممَّ :  ينعقوق، والثا

ولد ا لعدم تعديه، وحيث منعا اله إليه ال يعده به عاق  جييبَ  نْ مَ  دين له، فإنَّ ِيف  من طلبه حبسهَام  وتعدى به الولُد 
ا يصدر مـن الولـد كلَام يلحقهَام به مشقة ظاهرة ممَّ أن يَقاَل :  ا يتعدى به، الثالثالسفر للجهاد ونحوه، فإنه ممَّ 

ـْيخعقوًقـا، وقـول َيُكون ا له فإنه حق  َلْيَس  ابحيث ال حيتمل مثلها الوالدان ممَّ باختياره  َعْبـد اإلَمـام ابـن  الشَّ
ا خيتصـان بـه مـن احلقـوق فضـابطه أهنـَام م، إمّ لَّ َس مُ َغْري  ،)4(وال فِيَام خيتصان به من احلقوق إَِىل آخره:  السالم

  .ةِ ْمحَ الرَّ  نَ هلَام مِ  لِّ الالئق هبَام، وخفض جناح الذُّ  َجَاللَام اإلَجَالهلخيتصان بحق إ

بِخـَالف  َام كبـريةٌ ِهـم، ولكن َيُكون ِيف حقِّ لَّ َس مُ  )5(ِيف حقهَام  فُهَو حرامٌ  األجانِب  قِّ ِيف َح  فإنَام حيرمُ :  وقوله
يُْخ  جانب، فإنه قد ال َيُكون كَذلَِك، ومل يقْل األ ِيف  األجانـب، فإنـه حيـرمُ  ِيف حقِّ  َام حيرمُ هِ ِيف حقِّ  الَِّذي حيرمُ  فإنَّ  الشَّ

  .ف، وال حيرم َذلَِك ِيف األجانبَام أُ حقهِ 

مقصـوده أن  )6(هلَام، َهَذا إن سلم ال حيصل مقصوده، وإنَام حيصل لألجانب فُهَو واجٌب  وَما جيُب :  وقوله
  .النفقات وغريَمها، َما مل جيب لألجانب من هلَام  جيب فإنه ممنوعٌ  الكالم وَهَذا لألجانب، جيُب  هلَام  جيب وَما : يقول

يِْخ  )7(وقوُل  بحقوقهَام  أ/52 م، لَكِن فِيَام يتعلُق لَّ َس طاعتهَام ِيف كل َما يأمران به مُ  وال جيب َعَىل الولدِ :  الشَّ
َام َعن سـفر اجلهـاد، وجـب عليـه َذلِـَك، وإذا هِ ، فإذا أمراه باإلقامة مع إسالمِ )8(طاعتهَام  لدِ بحقوقهَام جيب َعَىل الو

وقـد سـاوى الوالـدان الرقيـق ِيف :  ا، وقولهلَِك أمرَمها وهنيهَام َكاَن عاق  هنياه َعنه حرم عليه َذلَِك، وإذا خالف ِيف ذَ 
                                                

ين َعْبد العزيز بن َعْبد السالم، امللقب بسلطان الُعَلَامء، اُملَتَوىفَّ َسنَة ) 1(  .هـ660ُهَو اإلَمام اَملْشُهور عز الدِّ
ح ُعْمَدة األَْحَكاِم، : اْنُظْر ) 2( ْحَكـام ِيف قواعـد اْألَ  هِ ، واْنُظْر كالم العز بن َعْبد السـالم ِيف كَِتابِـ)4/172(إِْحَكاَم اْألَْحَكام َرشْ

   ).1/20(مصالح األنام، 
 .خطأ "الوالد") أ(ِيف ) 3(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك مراعاة للتنسيق "آخره"كتبت هاء كلمة ) 4(  .َعَىل َيَساِر الصَّ
 ."فإنه"ِزَياَدة ) ب(بعدها ِيف ) 5(
 ."جعل") ب(ِيف ) 6(
ْفَح  "قول"كتبت الم كلمة ) 7(  .ِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك مراعاة للتنسيقَعَىل َيَساِر الصَّ
 ). ب(ساقطة من  "ِيف كل َما يأمران به مسلم، َلكِن فِيَام يتعلق بحقوقهَام جيب َعَىل الُولَِد طاعتهَام "عبارة ) 8(
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للرقيـق للملـك القـائم  ، وواجـٌب ا وإَجَالًال لَِك واجب هلَام إكرامً ذَ  ألنَّ ؛ َعِجيٌب  كنى كالمٌ والسُّ  والكسوةِ  النفقةِ 
ولـو سـمع الوالـدان بمثـل َهـَذا  ؟َهـَذا مـع َهـَذا املقتيض لالستخدام وعدم االستقالل بالكسب، فكيف يـذكرُ 

يُْخ   .للوالد عقوق َذلَِك  رُ كْ َوذِ ه أن َيْذُكُروا له َذلَِك، من أوالدِ  اإلَمامُ  ألَنكراه، وَما َكاَن يرىض الشَّ

ْ  َحاِشَيةِ َعَىل  وأفادَ  ْيُخ  َض رَّ عَ ملَا تَ  ِح الرشَّ ين لل يُّ قِ تَ  الشَّ  َحـِديِث مـن  مٍ لِ ْس مُ  َصِحيِح ِيف  الَِّذي َحِديثالدِّ
مَ اصِ العَ  نِ و بْ رِ مْ عَ  نِ بْ  اهللاَِعْبد  يَّ ":  ، َعن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ٍة َتْغُزو َفَتْغنَُم َوَتْسـَلُم إِالَّ َما ِمْن َغاِزَيٍة َأْو َرسِ

ُلوا ُثُلَثْي َأْجِرِهمْ   . )1("َكاُنوا َقْد َتَعجَّ

ـعَ املُ  نِ وْ كَ  ةِ حلكمَ  من تعرَض  لثي األجر، مل أرَ ل ثُ جُّ عَ تَ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالُِد  ل الثلثـني، جَّ
فقد  غانمةٌ  ساملةٌ  باألفعال، فإذا رجعت الرسيةُ  واملَال، وجماهدةٌ  سِ بالنف خماطرةٌ  يل واهللا أعلم أن اجلهادَ  وظهرَ 
ْفَعـال الواقـع باألَ  اجلهادَ  صل ولكنَّ َح  ، وأن املَاَل مل تتلْف  )2(س ساملةٌ فْ مَعنى أن النَّ َعَىل  هلا ثلثي أجرها، حصَل 

 له مـن األجـرَيُكون ، فإنه )3(ومل يغنمْ  ا من َماَت نسبة إَِىل األمرين اآلخرين، وأمَّ قد تأخر أجره، وُهَو الثلث بال
األفعـال،  ا من سلم ومل يغنم فإن له أجـرَ األفعال، وأمَّ  الَِّذي سلم، وغنم مرتني، وكل منهَام له أجرٌ ِزَياَدة َعَىل 

َاا النفس املَال، وأمَّ  فواِت  وأجرُ  ثلثـي أن الَِّذي سـلم وغـنم تعجـل بَِدلِيِل  ثلث األجر ساملة، فقد تعجَل  َفإِهنَّ
 .األجر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
م َصِحيُح ) 1( ْم، َبَياِن َقْدِر َثَواِب َمْن َغَزا َفَغنَِم  َباُب ) 44(اِإلَماَرة،  كَِتاُب ) 33: ( ُمْسلِ  ).154/1906، 153(َوَمْن َملْ َيْغنَ
 ). ب(من  "ساملة"كلمة ) 2(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة  "يعلم") ب(ِيف ) 3(  ."صواب غنم"خطأ، ُثمَّ كتب َعَىل َيَساِر الصَّ
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َبات َوَقَعْت َلُه َعَىل َأْطَراِف املِزِّيّ   فصل ِيف َذَكر َتَعقُّ
  

ُه  من َذلَِك  ِة  َقاَل َأنَّ ُه  )1(آِيب اللَّْحِم الِغَفاِريِّ ِيف َتْرَمجَ َم ِيف َحِديث َأنَّ َرَأى َرُسوَل اهللاِ َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
ْيِت  ـادِ ) 2(ْبـنِ  اهللاَِعْبد ْبِن  وغريه، َعن َيِزيدَرَواُه َمالِك  َيْسَتْسِقي،ِعنْد َأْحَجاِر الزَّ ـِد ْبـِن إِْبـَراِهيمَ ، )3(اْهلَ  َعـن ُحمَمَّ

َم، ومل يقْل )4(التَّْيِمىِّ  َعن آيب اللحم وكالَمها له صحبة،  ، َعن عمري موىل آيب اللحم َعن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
 . )5(أليب داوود عليه وأعلمَ 

                                                
 .اللحم يأكل أن يأيب كان ألنه اللحم يبآ سمي وإنام، غفار بن اهللا عبد بن امللك عبد بن اهللا عبد اسمه )1(
 ).1/15(اإلصابة يف متييز الصحابة، : انظر       
 ).أ(ساقطة من  "بن"كلمة ) 2(
 .ال َأْعَلم به بأًسا: ينزله أحد َعن مرتبة الثَِّقة إال َما َكاَن من قول َأْمحَد بن َحنَْبل حني ُسئِل َعنه  مل) 3(

 .هو ثقة: قلت 
ْرَح : اْنُظْر   ).7737(التَّْهِذيب، الْبِن َحَجر،  ، َوَتَقِريَب )275 /9(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب حاتم،  اْجلَ

 .هـ121: هـ، وقيل 120َسنَة : هـ، وقيل 119َسنَة : اْخَتَلَف ِيف َسنَة وفاته، فقيل  َأُبو َعْبد اهللاِ املدين،) 4(
َقه ابن سعد، َوَزاَد  ِديث، وكذا اْبن َمِعني، وَعِيلّ بن املَِدينِّي برش: َوثَّ ـِديث ُمْسـَتِقيم : ط روايته َعن ثَِقة، وأضاف َكثِري اْحلَ حسن اْحلَ

اِزّي، وابن ِخَراش،  ، ويعقوب بن شيبة، وَأُبو َحاتِم الرَّ َقه الِعْجِيلّ وعزا بشار  –النََّسائِّي والرواية، رأيت َعَىل َحِديثه النُّور، وكذا َوثَّ
ة  -يهإَِىل رجال الُبَخاِرّي للكالباذي، وُهو َلْيَس فِ  ولهمعروف ق َهبِّي، َوَقـاَل َمـرَّ وثقـوه، : والنََّوِوّي، وبني أن َذلَِك باالتفاق، والـذَّ

 ).5/381(، له أفراد، َوَذَكَره ابن ِحبَّان ِيف الثَِّقات: نبيل، َحِديثه ِيف كتب اِإلْسَالم، وابن َحَجر، َوَزاَد : ومرًة أضاف 
ُد   .َأَحاِديث مناكري، َأْو منكرة، واهللا أعلمِيف َحِديثه يشء يروي : بن َحنَْبل  َقاَل َأْمحَ

د بن إبراهيم بن احلارث التيمي مديني حيدث َعن : فعقب ابن َعِدي بقوله  د بن إبراهيم التيمي إن َكاَن بن َحنَْبل َأَراَد به ُحمَمَّ وُحمَمَّ
 .ثَِقة َأِيب سلمة فُهَو ِعنْدي ال َبْأَس بِِه، وال َأْعَلم له شيًئا منكًرا إذا حدث َعنه

ْيخان، وقفز القنطرة: َحَجر بقوله  ابنُ  َب قَّ عَ وَ   .وثقة الناس، واحتج به الشَّ
ِحيح، وضح قول َأْمحَد، َفَقاَل : وبعد أن َقاَل ابُن رجب   .وقد استنكر َأْمحَد َما تفرد به: متفق َعَىل االْحتَِجاج بَِحِديثِه ِيف الصَّ

َعَفاء  .َوَذَكَره الُعَقْيِيلّ ِيف الضُّ
 .ُهَو ثَِقة: قلت 
َبَقاِت : اْنُظْر  َبَقاِت )7/401(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطَّ ، )روايـة ابنـه عبـد اهللا(أمحـد  ِعَلَل و، )445ص (، خلليفة بن خياط، ، والطَّ

ْرَح )232/ 2(الثَِّقات، للعجيل،  ، ومعرفةَ )566/ 1( ، لَِيْعُقوب َوالَتاِريَخ  ْعِرَفةَ ، املَْ )184 /7(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب حاتم،  ، واْجلَ
َعَفاءَ )426 /1(بِن ُسْفَيان الَفَسِوّي، ا ،  ،الَكبِري ، والضُّ ، )131/ 6(الْبِن َأِيب عدي، ، ضعفاءالِيف  ، والكامَل )1192 /4(للُعِقْيِيلّ

ِذيَب )667/ 2(والتجريح، ألَِيب الوليد الباجي،  والتعديَل  َغاِت  ، وَهتْ ّي، )1/76(، ، للنََّوِويّ األَْسَامِء َواللُّ ، وَهتِْذيب اْلَكَامل، للِمزِّ
اظ،  ، وَتْذكَِرةَ )153/ 2(، ، واْلَكاِشَف )301 /24( فَّ  ،)158ص (أسـَامء مـن تكلـم فِيـه وُهـو موثـق،  ذكرَ ، وَ )124/ 1(اْحلُ

َعَفاء)156 ص(الثَِّقات املتكلم فِيهم بَام ال يوجب ردهم،  والرواةَ  َهبِّي، ورشَح  مخستها، )2/251(، ، واملغني ِيف الضُّ علـل  للـذَّ
ِمِذّي، الْبِن رجب،  ْ ِذيَب )102/ 2(الرتِّ ، )470 /6(امليـزان،  ، ولسـانَ )5691(التَّْهـِذيب،  ، َوَتَقِريـَب )7/6(التَّْهِذيب،  ، وَهتْ

 .ثالثتها الْبِن َحَجر
َفةُ ) 5( اِف،  ُحتْ  ).1/9(اْألَْرشَ
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َمالِك ، وُهَو عمر بن )1(أبو داوودَرَواُه  َمالٍِك، وكَذلَِك  ُعَمُر ْبنُ َرَواُه  َام ُهوَ ، وإنَّ مٌ هْ َهَذا وَ :  َقاَل َشْيُخنَا
 . )4(املرصي )3)(2(املََعافِري

ـِيف  اإلَمام سٍ نَ بن أَ  الِِك وليس ملَ  بـن اأيب احلسـن  روايـةِ ِيف  عَ َقـوَ أيب داوود، وَ ِيف  روايـةٌ  ِديِث َهَذا اْحلَ
َوابْبِن َمالٍِك،  َعْمرو:  )5(َعْبدال ِيف َتْرَمجَـِة  الصـواِب َعـَىل  ب/52ُعَمر ْبِن َمالٍِك، وقد ذكـره املصـنف  َوالصَّ

ِه   موىل آيب اللحم، كتبه )6(عمري  .)7(َحاِشَيِة  األطرافَعَىل بَِخطِّ

ِة  ألطراِف َحاِشَيِة  اَعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ   ِيف َحـِديث َعن أنـسٍ  َعن ثابِت  )8(عيسى بن طهَامنِيف َتْرَمجَ
 . )2)(1("َأْخَرَج إَِلْينَا َأَنٌس َنْعَلْنيِ َجْرَداَوْينِ "

                                                
َالة، ) 2( ،)181ص: ( ُسنَُن َأِيب َداُودِ ) 1(  ).1168(َباُب َرْفِع اْلَيَدْيِن ِيف اِالْستِْسَقاِء، ) 260(كَِتاب الصَّ
وصحح اإلسناد الشيخ األلباين يف تعليقه عىل السنن، ولعله يقصد بمجموع الطرق، ألن عمرو املعافري كام سيأيت بعد قليـل    

 .صدوق
 .خطأ "املغافري") ب(ِيف ) 2(
ك  بفتح امليم، واْلَعْني ) 3( ، قبيل ُينَْسب إليـه برشـ َكثِـري، نبن َكْهالااملهملة، وكرس الفاء والراء، نسبة إَِىل َمَعافِر بن َيْعُفر بن َمالِ

 .وعامتهم بمرص
، األنَساَب : اْنُظْر  ْمَعاِينّ  ).115ص(املبتدي وفضالة املنتهي ِيف النسب، للحازمي،  ، وعجالةَ )5/333(، لِْلسَّ

َقه َأْمحَد ب) 4( يّ َوثَّ  .ن صالح املِْرصِ
اِزّي  ل َقاَل ابُن َحَجر: َوَقاَل َأُبو َحاتِم الرَّ  .ال َبْأَس بِِه، َلْيَس باملعروف، وبجزء عبارته األَوَّ

ة  ِديث، َوَقاَل َمرَّ  .َلْيَس بَِذاك: ووصفه َأُبو ُزْرَعة بصالح اْحلَ
ْيٍح  ْبنِ  ا مقروًنا بَحْيَوةا َواِحًد روى له مسلم َحِديثً و  . ِيف التغني بالقرآن ُرشَ

 .هو صدوق: قلت 
ْوِت بِاْلُقْرآِن، ) 34(كَِتاب َصَالة اُملَسافِِرين، ) 6: ( ُمْسلِم َصِحيَح : اْنُظْر  ِسِني الصَّ ْرَح و، )233/792(َباُب اْستِْحَباِب َحتْ  اْجلَ

اِزّي وجهوده و، )6/136( ،َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم نَّةِيف الَأُبو ُزْرَعة الرَّ َعَفاء وأجوبتـه َعـَىل  سُّ النبوية مع حتقيق كَِتابه الضُّ
 ).4961(البن حجر، التَّْهِذيب،  َتَقِريَب و، )200ص(أسَامء الثَِّقات، الْبِن شاهني،  َتاِريَخ و، )2/440(أسئلة الربذعي، 

 .هـ328، تويف الوراق، عيل بن احلسن بن العبدهو  )5(
 ).11/382(غداد، للخطيب البغدادي، تاريِخ ب: انظر ترمجته يف 

 .ُثمَّ حميت بحيث مل يبق إال آثارها) أ(كتب بعدها كلمة ِيف ) 6(
اِف، وَلكِنَُّه َقاَل ) 1/9( ،الظراف وكذا َقاَل ابُن َحَجر ِيف النكِت ) 7( َفة اْألَْرشَ  .عمرو بن َمالك، وليس عمر: املطبوع مع ُحتْ
 :فيه خمتلٌف ) 8(

َقه اْبن َمعِ  اَرُقْطنِّي، وابـن شـاهني، "شيخ": ني وَأْمحَد، َوَزاَد َوثَّ ، وَأُبو داود، وَأُبو َحاتِم، ويعقوب بن سفيان، والنََّسائِّي، والدَّ
َهبِيّ   .والذَّ

ـُه زاد َقاَل حييى ْبن َمِعني مرة، وَأُبو داود، وَأُبو َحـاتِم، إال  قولهَلْيَس به بأس، َوبِِمْثِل : َوَقاَل َأْمحَد بن حنبل مرة  َأَحاِديثـه ": َأنَّ
ْدِق  ه َحِديَث يشبه َحِديثُ "، "ُمْسَتِقيمة  ."وَما بَِحِديثِه بأس أهل الصِّ

اَرُقْطنِيُّ    َهبِّي ِيف موضع، وابن َحَجر قولهَصُدوق، َوبِِمْثِل : مرة  َوَقاَل الدَّ  =.َهَذا َقاَل تلميذه اَحلاكِم، وكذا الذَّ
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َأْخـَرَج إَِلْينَـا َأَنـٌس "هذه الرتمجة يقتيض أن ِعيَسى ْبَن َطْهَامَن روى َعن َثابِـٍت ِيف  )3(َما أورده َظاِهرَ  إن
واسطة َثابت، فَكاَن الالئـق أن َغْري  َأَنٍس ِمنْ ) 4( ِعيَسى َعنَرَواُه  "َأْخَرَج إَِلْينَا" َحِديث، وليس كَذلَِك ف"َنْعَلْنيِ 
َم، وقد:  يقول ا َنْعَال النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ يَسـى املصنف روايـة عِ َذَكَر  إنَّ النَّْعَلْنيِ الَِّذيَن َأْخَرَجُهَام َأَنٌس ُمهَ

ِة  )5(اإلخراجِيف  َعن َأَنسٍ   .)6(ِعيَسى ْبن َطْهَامَن، َعن َأَنسٍ ِيف َتْرَمجَ

                                                                                                                                          
ْمحَن يعني الراوي عنه؛ ألنَّ ال ي:  َوَقاَل الُعَقْيِيلُّ =  أبـا نعـيم وخـالًدا حيـدثان عنـه َأَحاِديـث  تابع، ولعله أتى من خالد بن َعْبد الرَّ

 . مقاربة
 ."الُعَقْيِيلّ  وهو كَام ظنَّ ": َحَجر َعَىل كالمه بقوله  ابنُ  َب قَّ عَ فَ 
ِديث، َوَزاَد و  .منكره، والِعَراِقيّ : ضعفه مغلطاي ِيف اْحلَ

عيـاش، ال جيـوز  عنه بَام ال يشبه َحِديثه، كأنه كان يدلس عن أبـان بـن أيب ينفرد باملناكري عن أنس، ويأيت": ِحبَّان  َوَقاَل ابنُ 
 ."االْحتَِجاج بخربه، وإن اعترب بَام وافق الثَِّقات من َحِديثه فال ضري

َك بقوله  ابنُ  فغقَب  َعفَ : َحَجر َعَىل َذلِ : اء ضعفه ابن ِحبَّان بال مستند، َوَقاَل ِيف موضع آخـر فأفحش الَقْول فيه ِيف كَِتاب الضُّ
 .بن ِحبَّان، والذنب فيَام استنكره من َحِديثه لغريهاأفرط فيه 

 .برتكه ابن َطاِهر اَملْقِدِيسّ  وأطلق الَقْوَل 
 .اْلَعْيني هُ َحِديثَ  وأنكرَ 

 ."ينفرد باملناكري عن املشاهري": قال الكناين من املتأخرين 
 .َصُدوق، يقرب من الثَِّقة هو: قلت 
والَتـاِريخ،  ، واملعرفـةَ )456/ 3(، )رواية ابنـه عبـد اهللا(أمحد  ِعَلَل و، )201، 4/25(، )رواية الدوري(اْبن َمِعني  َتاِريَخ : اْنُظْر 

ْرَح )3/232( ـَعَفاءَ )280/ 6(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحـاتِم،  ، واْجلَ واملجـروحني، البـن ، )3/1085(للعقـييل، الكبـري،  ، والضُّ
اَرُقْطنِّي،  وُسَؤاَالِت ، )2/117(حبان،  م للدَّ إَِىل  املـدخَل و، )225ص(أسَامء الثَِّقات، الْبِن شـاهني،  َتاِريَخ و، )258ص(اَحلاكِ

ِحيح، للحاكم،  ، التـذكرة، الْبـِن َطـاهِ  ، ومعرفـةَ )11/142(َبْغَداد، للخطيب الَبْغـَدادي،  ، وَتاِريَخ )4/134(الصَّ ر املَْقـِدِيسّ
َعَفاء، )64ص(كَِتاب املوضوعات،  ، وتلخيَص )2/110(، واْلَكاِشف، )98ص( من تكلم ذكَر ، وَ )2/167(، واملغني ِيف الضُّ

َهبِيّ مخستها ، )379/ 5(، وميزان االعتدال، )149ص(فيه وهو موثق،  ، )5/1626(ملغلطـاي،  ،سنن ابـن َماجـه ورشَح  ،للذَّ
 َتَقِريـَب و، )6/334(التَّْهـِذيب،  ، وَهتْـِذيَب )463، 434(هدي السـاري، و، )994/ 2(ار، للعراقي، واملغني عن محل األسف

 .)1/263(للكناَين، الرشيعة املرفوعة،  ، وتنزيهَ )257/ 5(القاري، للَعْينِّي،  الثتها الْبِن َحَجر، وُعْمَدةَ ث ،)5301(التَّْهِذيب، 
ُمِس،  ُب كَِتا) 57: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1( َم َوَعَصـاُه، َوَسـْيِفِه، كِ َباُب َما ذُ ) 5(َفْرِض اْخلُ َر ِمْن ِدْرِع النَّبِّي َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

َك  َلَفاُء َبْعَدُه ِمْن َذلِ  ).3107(، ...َوَقَدِحِه، َوَخاَمتِِه، َوَما اْسَتْعَمَل اْخلُ
َفةُ ) 2( اِف،  ُحتْ  ).1/147(اْألَْرشَ
َك حمافظة َعَىل  "رده"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "أو" "أورده"نصف كلمة ) أ(كتب ِيف ) 3( ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلِ َعَىل َيَساِر الصَّ

 .التنسيق
 .خطأ "ابن") ب(ِيف ) 4(
 .خطأ "األفراح") ب(ِيف ) 5(
َفةُ ) 6( اِف،  ُحتْ  ).1/296(اْألَْرشَ
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 ِيف َحـِديِث  ، َعـن أنـسٍ )3(َعْبد امللـك بـن حبيـب )2)(1(أيب عمران اَجلْوِينّ  ترمجةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ 
اِرِب، َوَتْقلِيِم األَْظَفاِر،ِيف  َلنَا َت قِّ وُ " َيى ْبِن ِيف  ُمْسلِمٌ َرَواُه  ،ِديثاْحلَ  "...َوَحْلِق اْلَعاَنةِ  َقصِّ الشَّ الطََّهاَرة َعن َحيْ

َيى،  ا   ْبِن َسِعيٍد، ُقَتْيَبةوَ َحيْ  . )1(، َعنه به)4(َعن َجْعَفِر ْبِن ُسَلْيَامنَ كَِالُمهَ

                                                
ـْفَحِة ِيف اَحلاِشـَيِة، وكـَذلَِك كلمـة  "أن" آخر السطر، وتكملتهـا ِيف  "عمر" "عمران"نصف كلمة ) أ(كتب ِيف ) 1( َعـَىل َيَسـاِر الصَّ

 .وَذلَِك حمافظة َعَىل التنسيق "اجلوين"
 . بفتح اجليم وسكون الواو وكرس النون، نسبة إَِىل َجْون، بطن من األزد، وُهو اجلون بن عوف بن ُخَزْيِمة بن َمالِك بن األزد )2(

،  ،األنَساُب  ْمَعاِينّ  ).125/ 2(لِْلسَّ
س  : اْلكِنِْدّي، َوُيَقال) 3( ّي، َوَقاَل َعْمرو بن َعِيلّ الفالَّ ْمحَن بن حبيب: اْألَْزِدّي اْلَبْرصِ َ َسنَة . اْسمه َعْبد الرَّ قبلها،  هـ، وقيل 128ُتُويفِّ

 .بعدها  وقيل
َقه ابنُ  َهبِّي، وابنُ  د، واْبنُ عْ َس  َوثَّ   .َجرَح  َمِعني، والذَّ

مُ  َح حَّ وَص   . سَامعه من أنس اَحلاكِ
اِزّي وصف صالح وأطلَق   .فِيه َأُبو َحاتِم الرَّ

 ."ال َبْأَس بِهِ ": والنََّسائِّي َقاَل فِيه 
 .ُهَو ثَِقة، وال يضريه َما َقاَله فِيه اإلَماَمان الكبريان: قلت 

 .يفعِ بُن َسْهِل بِن َكثِري، وُهو َض  ينا َهَذا، وُمْوَسىاووللِعْلِم َأُبو عمران اجلوين اثنان، ر
َبَقاِت : اْنُظْر  ْرَح )9/237(د، عْ الَكبِري، الْبِن َس  الطَّ مُولَِد الُعَلَامء ووفِياهتم،  ، وَتاِريَخ )346/ 5(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  ، واْجلَ

ـ ، وُسَؤاَالِت )478/ 2(د، للكالباذي، واإلرشاد ِيف معرفة أهل الثَِّقة والسدا ، واهلدايةَ )297/ 1(للربعي،  للحـاكم،  يّ زِ ْج السِّ
ِديث، الْبِن الصـالح،  معرفةَ و، )177ص( ّي،  وَهتْـِذيَب  ،)465ص(أنواع علم اْحلَ َأْعـَالِم  ، وِسـَريَ )18/297(اْلَكـَامل، للِمـزِّ

َهبِّي، َوَتَقِريَب كالمها ، )664/ 1(، اْلَكاِشَف و، )5/255(النَُّبَالِء،   ).4172(الْبِن َحَجر، لتَّْهِذيب، ا للذَّ
يُّ ) 4( ، الَبْرصِ َبِعيُّ  .هو َأُبو ُسَلْيَامَن الضُّ

َقه َوكِيعٌ  ، "وكـان يتشـيع ،وبه ضـعٌف ": سعد، َوَزاَد  املَِدينِّي وابنُ  ، وابنُ "يتشيع َلْيَس به بأس": َمِعني، َوَزاَد  واْبنُ  َوثَّ ، والِعْجـِيلّ
ُه كـان َقِريـب الـدار مـن َأِيب بكـر وعمـر ابنـيمتقنًا، ": والَفَسِوّي، وقال  ، "َعـِيلّ بـن املقـدمي حسن األخذ، حسن األداء إالَّ َأنَّ

ـُه كـان ": ِحبَّان، َوَزاَد  ، وابنُ "روى َأَحاِديث منكرة، متَامسك كان ال يكتب": واجلوزجاين، َوَزاَد  من املتقنني ِيف الروايات، َغْري َأنَّ
ِديث من أئمتنا ِخَالف أن الَصُدوق املتقن إذا كانت فيه ينتحل امليل إَِىل أهل ال بيت، ومل يكن بداعية إَِىل َمْذَهبه، وليس بني أهل اْحلَ

َهبِيُّ "يتشـيع َلـْيَس بـه بـأس": شـاهني، َوَزاَد  ، وابنُ "بدعة ومل يكن يدعو إليها االْحتَِجاج بخربه جائز َصـُدوق ": ، َوَزاَد ، والـذَّ
: امللقـن، َوَزاَد  ، وابنُ "مع كثرة ُعُلومه  فيه شئٌ ": بعد توثيقه  ، َوَزاَد مرةً "، َوَلُه َما ينكر، وكان ال يكتبصالح مشهور، فيه تشيعٌ 

ِديث": ، والّسُيوطِّي، َوَزاَد "فيه يشء"  . ، وكذا املباركفوري، من املتأخرين"حسن اْحلَ
ةِ  َكثِريٌ  َق وقد وثَّ : َوَقاَل النََّوِوّي مؤيًدا توثيقهم     بن سليَامن ويكفي ِيف توثيقه احتجاج مسلم به، وقد تابعـه  املتقدمني َجْعَفرَ  من األَئِمَّ

 .غريه
 .مل يكن عند َجْعَفر كَِتاب، وعنده أشياء ليست عند غريه: َوَقاَل ابُن املَِدينِّي مرة 

اد بن زيد مل يكن ينهى عنه، إنَام كان يتشيع محَّ : ِديثه، َفَقاَل ال يكتب َح : ال َبْأَس بِِه، فقيل له إن سليَامن بن حرب يقول : َوَقاَل َأْمحَد 
اهللا عنه، وعامة َحِديثه رقائق  وأهل البرصة يغلون ِيف َعِيلّ ريض –ِيف فضل َعِيلّ كرم اهللا وجهه  ييعن -وكان حيدث بَأَحاِديث 

ْمحَن بن مهدي وغريه  =. روى عنه َعْبد الرَّ
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ع ومجع الرقاق وجالس زهاد وَجلعْ : َوَقاَل ابُن عدي =  َشيُّ ِديث، وهو معروف ِيف التَّ َفر َحِديث صالح وروايات َكثِرية، وهو حسن اْحلَ

ُه ال َبْأَس بِِه، والذي  ع  ذكرالبرصة فحفظ عنهم الكالم الرقيق ِيف الزهد، يرويه َذلَِك عنه سيار بن حاتم، وأرجو َأنَّ َشـيُّ فيـه مـن التَّ
ُه شوالروايات التي رواها ال ْيخني، وَأَحاِديثه ليست بـاملنكرة، وَمـا كـان ِمنَْهـا يعيتي يستدل هبا َعَىل َأنَّ ، وقد روى ِيف فضائل الشَّ

 .البالء فيه من الراوي عنه وهو عندي ممن جيب ان يقبل َحِديثه لَّ عَ لَ منكًرا فَ 
َجْعَفـر بـن : ر بقولـه رأيت من طعن ِيف َحِديثـه إال ابـن عـامَّ  إنَام تكلم فيه لعلة املَْذَهب، وَما: َوَقاَل ابُن شاهني ِيف املختلف فيهم 

 . سليَامن ضعيف
ا َحِديثه فُمْسَتِقيم مل نسمعْ :  ارُ زَّ َوَقاَل البَ  ِديث، وال ِيف خطأ فيه، إنَام ذكرت عنه شيعيته، وأمَّ  . أحًدا يطعن عليه ِيف اْحلَ

َهبِّي لفظ  ا ينكـر، وهو َصُدوق ِيف نفسه وينفرد بَأَحاِديث عدت ممـَّ": د إطالقه َهَذا اللفظ ، َوَزاَد مرة بع"َصُدوق": وأطلق فيه الذَّ
 .، وكذا أطلق فيه ابن َحَجر"واختلف ِيف االْحتَِجاج هبا

ُد  ْمحَن بن مهدي ال ينشط َحلِديث َجْعَفر بن سليَامن َعْبَد  رأيُت : بن سنان  قال َأْمحَ  .يثهوأنا أستثقل َحدِ : َقاَل ابُن سنان . الرَّ
 .فيه نظر: َأُبو بكر بن إِْسَحاق َوَقاَل 

َعَفاء   .خيالف ِيف بعض َحِديثه: َوَقاَل الُبَخاِرّي ِيف الضُّ
 ."َحِديثه منكر، كان يبغض أبا بكر وعمر يف بعضِ ": َوَقاَل ابُن اَجلْوِزّي 

 . ولكن بغضا بآلكا السب فالأمَّ : قيل َجلْعَفر بن سليَامن زعموا أنك تسب أبا بكر وعمر، َفَقاَل 
اِجي معقًبا  ا احلكاية التي رويت عنه يعني هذه احلكاية التي ذكرهتا إنَام عن: فنقل ابن َعِدي قول السَّ به جارين كانا لـه وقـد  يوأمَّ

ْيخني  .تأذى هبَام يكنى أحدَمها أبا بكر ويسمى اآلخر عمر فسئل عنهَام َفَقاَل السب ال ولكن بغضا بآلك ومل يعن به الشَّ
َهبِّي َعَىل هذه احلكاية بقوله  ْيخني َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام ": فعقب الذَّ  ."َما َهَذا ببعيد فإن جعفًرا قد روى َأَحاِديث من مناقب الشَّ

 .مٌ لِ يضعف، َوُهَو َرافِِيض، َوإِن َكاَن قد أخرج َلُه ُمْس : َقاَل ابُن الَقطَّان 
ِديث، ويف حفظه يشء، وقال  َجْعَفرَ  وأشار الُعَقْيِيلّ إَِىل أنَّ  والرواية ِيف َهـَذا الَبـاب متقاربـة ِيف ": بن سليَامن الضبعي تفرد َهبَذا اْحلَ

 ."الضعف
وإن ، مل يروه اال َجْعَفر بن سليَامن، وليس بحجة عندهم فيام انفرد به لسوء حفظه وكثرة غلطـه: بَذلَِك بقوله  الَربِّ  َعْبدِ  ابنُ  َح وَرصَّ 

 .ا صاحلً كان رجًال 
ِمِذّي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى عن ثابت وصدقة بن موسى وأن كان : َحَجر بقوله  ابنُ  فعقَب  ْ وتعقب بأن أبا داود والرتِّ

 .بن زيد بن جدعان عن أنس نحوه من طريق َعِيلّ  هبن َماجافيه مقال َلكِن تبني أن جعفًرا مل ينفرد به وقد أخرج 
 . دَ رَّ فَ ه إذا تَ َحِديثُ  ُل بَ قْ ثَِّقة، وال يُ هو َصُدوق أقرب إَِىل ال: قلت 
َبَقاِت : اْنُظْر  من كالم َأِيب زكريا حييى ْبـن و، )130/ 4(، )يّ ورِ رواية الدُّ ( اْبن َمِعني ، وَتاِريَخ )7/289(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطَّ

  الكبـري، للبخـاري،  ، الَتـاِريَخ )53ص (املَـِدينِّي،  ابـن شـيبة لَعـِيلّ بـن ، وُسـَؤاَالِت )68(َمِعني ِيف الرجال، رواية ابـن طهـَامن، 
م، الْبِن عامَّ  وعلَل  ،)2/192(  الرجـال،  أحـواَل و ،)2/268(، ِيلّ ْجـالثَِّقات، للعِ  ومعرفةَ  ،)87ص(، رَأَحاِديث ِيف َصِحيح ُمْسلِ

ــةَ )110ص (للجوزجــاين،  ــْفَيان الَفَســِويّ  ، واملَْْعِرَف ــِن ُس ــاِريخ، لَِيْعُقــوب ب ــَعَفاءَ )169/ 1(، َوالَت ــري ، والضُّ ،  ،الَكبِ ــْيِيلّ   للُعِق
ْرَح )593/ 2( اْخَتَلَف الُعَلـَامء ونقـاد  من ذكر، وَ )87ص(أسَامء الثَِّقات،  ، وَتاِريَخ )481/ 2(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  ، واْجلَ

ِديث فيه،  ـَعَفاء، الْبـِن عـدي،  ، والكامـَل )140/ 6(ان، ، الْبـِن ِحبَّـالْبِن شاهني، والثَِّقـاِت كالمها ، )78ص(اْحلَ / 2(ِيف الضُّ
َعَفاءَ )243/ 26(، الْبِن َعْبد الرب، االستذكارَ و، )149 الـوهم واإلهيـام،  ، وبيانَ )171/ 1(َواملَْرتُوكِني، الْبِن اَجلْوِزّي،  ، والضُّ

َعَفاء، )294/ 1(، ، واْلَكاِشَف )150/ 3(النََّوِوّي َعَىل مسلم،  ، ورشَح )169/ 5(الْبِن الَقطَّان،  ، )209/ 1(، واملغني ِيف الضُّ
َهبِّي، والَبـْدرَ )60ص (أسـَامء مـن تكلـم فيـه وهـو موثـق،  ِذْكـرَ ، وَ )137/ 2(االعتدال،  وميزانَ  ـن،  ، للـذَّ املُنِـري، الْبـِن املَُلقِّ

  احلفـاظ، للّسـُيوطِّي،  وَطَبَقـاِت  ،الْبـِن َحَجـركالمهـا ، )942(التَّْهـِذيب،  ، َوَتَقِريـَب )10/346(الَبـاِرّي،  ، وَفْتَح )1/502(
 = .)4/208(املفاتيح، للمباركفوري،  ، ومرعاةَ )111ص (
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يَعنـي رصًحيـا، وإنـَام خـرج ْرُفوع رج املَ  مل خي، فإّن ُمْسلًِام مٍ َذلَِك ملُْسلِ  )2(ال ينبغي أن يعلم:  َقاَل َشْيُخنَا
ِيف  َذلِـَك َعـَىل  ، فَكاَن ينبغـي أن ينبـه)4("َلنَا تقِّ وُ ":  َوفِيهِ :  النََّسائِيّ  عالمةِ ِيف  ، وقد َقاَل املَُصنُِّف )3("َلنَا َت قِّ وُ "

َرَواُه َجْعَفـُر ْبـُن ُسـَلْيَامَن، َعـن َأبِـى ":  َفَقاَل م، وقد أَشاَر َأُبو َداوود إَِىل ِرَواَيِة َجعفر بن سليَامن، لِ ْس مُ  َحِديِث 
مَ   . )5("ِعْمَراَن، َعن َأَنٍس، َملْ َيْذُكِر النَّبِىَّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ِمِذيّ َوَقاَل :  فنِّ َص فقول املُ  ْ لِ ":  الرتِّ ، )8(، مل يسـبق األول، واألول ُهـَو الرفـع)7()6("َهَذا َأَصحُّ ِمْن اْألَوَّ
 .اَن ينبغي التنبيه عليهوكَ 

طَّـاب، َعـن بِـَالِل ْبـِن َرَبـاٍح  اهللاِ َعْبدِ  ترمجةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  َرِيضَ اهللاُ َعنْـُه ِيف ْبِن ُعَمَر ْبـِن اْخلَ
َم  )9(أن النَّبِّي َصىلَّ :  َحِديث  . )11)(10(اْلَبْيِت َبْنيَ اْلَعُموَدْينِ ِيف  َصىلَّ  اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

: ابـن عمـر َقـاَل  )13(أن )12(نافع ال يناسب، فإن ِيف َحِديث نافع د مع َحِديِث اهِ َحِديث ُجمَ  رُ كْ ذِ :  َقاَل َشيُْخنَا
؟ سـلم عليـه و )1(النَّبِّي صىل اهللا أنَّ  رَ مَ بن عُ  اهللاِ َعبَْد  بالًال أخربَ  نَّ إ:  ، وِيف َحِديث جماهد)14(َنِسيُت َأْن َأْسأَلَُه َكْم َصىلَّ

                                                                                                                                          
اِف، ) 1(=  َفة اْألَْرشَ  ).1/282(ُحتْ

 ."تعلم") ب(ِيف ) 2(
م) 3(  .)51/258(َباُب ِخَصاِل اْلِفْطَرِة، ) 16(الطََّهاَرِة،  كَِتاُب ) 2(، )128ص: ( صحيُح ُمْسلِ
 ).1/79/15: ( الكربى للنسائي ننُ السُّ ) 4(

 .واإلسناد صحيح ملا تقدم من توثيق رواته      
اِرِب، ) 16(الرتجل،  كَِتاُب ) 27(، )625ص: ( ُسنَُن َأِيب َداُود )5( ، بمثل "َلنَا َت قِّ وُ "، وصحح َأُبو داود )4200(َباب ِيف َأْخِذ الشَّ

ِمِذيّ  ْ  .عبارة الرتِّ
 .ح ملا تقدم من توثيق رواتهواإلسناد صحي 
  .)3/408(حتفة األرشاف،  )6(
ِمِذّي  ُسنَنُ  )7( ْ م كَِتاُب ) 41(، )620ص( :الرتِّ ْظَفـاِر ) 15(، األََدِب َعن َرُسوِل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َباُب ِيف التَّْوقِيِت ِيف َتْقلِيِم اْألَ

اِرِب،    ).2785(َوَأْخِذ الشَّ
 .أ التي تليها/71ب، وأول الصفحة /71ِيف آخر الصفحة ) ب(كررت ِيف  "الرفع"كلمة ) 8(
 ."بيان صىل"، فكتب َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة )ب(بياء وغري واضحة ِيف  "صيل"كتبت ) 9(
 .خطأ "العمرتني") ب(ِيف ) 10(
َفةُ ) 11( اِف،  ُحتْ  ).2/107(اْألَْرشَ
 ). ب(ساقطة من  "كلمة نافع) 12(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيةِ ) أ(أحلقت ِيف  "أن"كلمة ) 13(  .َعَىل َيَساِر الصَّ
،  كَِتاُب ) 56(، )2/621: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 14( َريِ َهاِد َوالسِّ َامِر، ) 127(اْجلِ ْدِف َعَىل اْحلِ ْيـِث، )2988(َباُب الرِّ ، ِمـْن َطِريـِق اللَّ

م َصـِحيُح ، )4400، 4289 ،468: (َعـن ُيـوُنَس، واْنُظــْر اْألَْرَقـام  ، ) 15(، )525، 524: ( ُمْســلِ ـجِّ  =َبــاُب ) 68(كَِتـاب اْحلَ



 284

، َذلَِك فَكاَن ينبغي أن يذكر َذلَِك؛ ليعلم َمـا انفـرد بـه )4(وجه الكعبة )3(ِيف  )2(صىل ِيف الكعبة ركعتني، ُثمَّ خرج يصيل
 .)5(جماهد، َعن نافع

ِة  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ، َعن )6(يّ رِ زَ اَجل  يمِ رِ الكَ  َعْبدِ ل مل يرتجمْ :  حممد بن َعِيلّ بن احلسني َعن َجابِرٍ ِيف َتْرَمجَ
ُد ْبـُن َأْمحَـد :  )9(َماهان )8(ابنِ  نسخةِ ِيف  مٍ لِ ْس مُ  ِيف كَِتاِب  عَ قَ وَ ، وَ )7(حممد بن َعِيلّ بن احلسني، َعن َجابِرٍ  َثنِى ُحمَمَّ َحدَّ

اُء ْبنُ :  ، َقاَل )10(ْبِن َأبِى َخَلٍف ا َثنَا َزَكِريَّ َثنَا ُعَبْيُد :  ، َقاَل )1(يٍّ َعدِ  َحدَّ اْلَكـِريِم، َعـن َعْبـد ، َعن )2(ْبُن َعْمٍرو اهللاَِحدَّ

                                                                                                                                          
َها، = َعاِء فِينََواِحيَها ُكلِّ َالة فِيَها َوالدُّ ِه َوالصَّ اد ِمْن َطِريِق َمحَّ كالمها ، )1329/ 392 -390(اْستِْحَباِب ُدُخوِل اْلَكْعَبِة لِْلَحاجِّ َوَغْريِ

 .بن زيد، َعن َأيُّوب
 .َعن نافع، به -ُيوُنس وَأيُّوب –كالَمها 

ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك مراعاة للتنسيق "اهللا" لفظ اجلاللةكتبت ) 1(  .َعَىل َيَساِر الصَّ
 ."فصىل") ب(ِيف ) 2(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة "من") ب(ِيف ) 3(  ."صواب ِيف "، ُثمَّ كتب َعَىل َيَساِر الصَّ
ـَالة،  كَِتـاُب ) 8(، )1/89: ( َخاِريّ البُ  َصِحيُح ) 4( ، )397( ، º¹   ¸  ¶  µ  ´: َبـاُب َقـْوِل اهللاِ َتَعـاَىل ) 30(الصَّ

 ).1167: (واْنُظْر 
الفـتح أيًضـا َعـن يـونس ِيف غـزوة  يـِث اللَّ  روايـةَ  الُبَخاِريُّ  َق لَّ عَ ": َعَىل َذلَِك ، )2/107(الظراف،  هِ َحَجر ِيف نكتِ  ا َقاَله ابنُ وممَّ ) 5(

َالة، ال ِيف املغازيوطريق إبراهيم بن املنذر، وكذا موسى، َعن جويرية إنَّ ). املغازي(  . َام َمها ِيف الصَّ
َالة، َوَقاَل بعدَمها   . "فذكر لفظه... َعن َمالك: َوَقاَل إسَامعيل : وكَذلَِك طريق َعْبد اهللاِ بن يونس، َعن َمالِك ِيف الصَّ

َغاِزي، ) 64(، )2/878: ( ِريّ الُبَخا َصِحيَح : وراجع  ـة، ) 49(كَِتاب املَ َم ِمـْن َأعـىل َمكَّ َباُب ُدُخوِل النَّبِّي َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
) 8(، )1/108: (املُنِْذِر، َعَىل التـوايل  ، الطريق املعلقة، وطريق ُموَسى ْبن إِْسَامِعيَل، وَعْبد اهللاِ ْبن ُيوُسَف، وإِْبَراِهيم ْبن)4289(

َالة،  اَعٍة، ) 96(كَِتاب الصَّ َواِري ِيف َغْري َمجَ َالة َبْنيَ السَّ  ).506، 505، 504(َباب، ) 97(َباُب الصَّ
 .يُهَو َأُبو سعيد، ابن َمالك، احلراين، اخلرضم) 6(

َصُدوق ثَِقة، وقد : ا هو، وقد َقاَل بعد َذلَِك إَِىل الضعف مَ : وُهو ثَِقة، مل يقدح فِيه أحد إال َما َكاَن من يعقوب بن َأِيب شيبة، ِيف َقْولِِه 
 .روى َمالِك َعنه، وَكاَن ممن ينتقي الرجال

ّي، : اْنُظْر  ِذيَب اْلَكَامل، للِمزِّ  ).4154(التَّْهِذيب، الْبِن َحَجر،  ، َوَتَقِريَب )256/ 18(َهتْ
د بن َعِيلّ "عبارة ) 7(  ). ب(ساقطة من  " بن اُحلَسْني َعن جابرمل يرتجم لَعْبد الَكِريم اَجلَزِرّي َعن ُحمَمَّ
 .خطأ "بن") أ(كتبت ِيف ) 8(
، الَبْغـَداديِّ ) 9( ْمحَن ْبِن ِعيَسى ْبِن َماَهان الَفاِرِيسِّ اِب ْبِن ِعيَسى ْبِن َعْبد الرَّ ، سـكن مرصـ إَِىل حـني وفاتـه، ُهَو َأُبو الَعَالِء، َعْبد الَوهَّ

ِحيح بكَِتاب هبا وحدث د بن َأْمحَد بكر َأِيب  َعن النيسابوري، احلجاج بن ملسلم الصَّ د  بن ُحمَمَّ افِِعّي، َعن َأِيب ُحمَمَّ حييى األشقر الفقيه الشَّ
إبراهيم بن سْفَيان  َعن مسلم، سوى ثالثة أجزاء من آخره، فإنه رواها َعن َأِيب َأْمحَد اجللودي َعن نيس،القال اَحلَسن بن َعِيلّ  بن َأْمحَد

د بن يوسـف األشـعري، وَأُبـو الَقاِسـم َعن مسلم،  د بن حييى بن احلذاء، وحييى بن ُحمَمَّ سمعه ِمنُْه َمجاعة ورووه َعنه، فمنهم ُحمَمَّ
اَرُقْطنِيُّ  م َعنه ْرصَ مِ  أهَل  َأْمحَد بن فتح املعافري، يعرف بابن الرسان، وأوىص الدَّ َ َسنَة . أن يكتبوا َصِحيح ُمْسلِ  .هـ387ُتُويفِّ

ته ِيف  اْنُظرْ  َهبِّي،  ، وِسَريِ )222/ 1(املجدد ملَِدينَة السالم، الْبِن النجار،  الَتاِريِخ : َتْرَمجَ ، وُحْسـِن )535/ 16(َأْعَالِم النَُّبَالِء، للـذَّ
ِة، للّسُيوطِّي، املُ   .)1/371(َحاَرضَ

َلِميّ ) 10( َ َس  .ُهَو َأُبو َعْبد اهللاِ الَبْغَدادي، الَقطِيعي، السُّ  .هـ236هـ، وقيل 237نَة ُتُويفِّ
 ."ربَام أخطأ": ، إال َما َكاَن من قول ابن ِحبَّان وهقوثَّ 

 =.هو ثقة: قلت 
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ِد ْبنِ  ، َعن َجابِرٍ  )3(ْبنِ َعَىل  ُحمَمَّ َسْنيِ ِة َعْبدِ ، )4(فذكره أ/53ًعا، دَّ ُجمَ  ِجيَء بَِأِيب َيْوَم ُأُحدٍ :  اْحلُ  يمِ رِ الكَ  َوَقاَل ِيف َتْرَمجَ
ِد ْبِن املُنَْكِدرِ :    .)5(َعن ُحمَمَّ

د ْبن َعَىل ْبن:  اضيَ ان، كَام َقاَل الَقاِيض عِ َماهَ  ابنِ  ِيف نسخةِ  مٍ لِ ْس مُ  وقع ِيف كِتَاِب  ، َعن َجـابٍِر،  ُحمَمَّ َسْنيِ اْحلُ
د ْبن املُْنَْكِدرِ  َواب األول:  دمته ِيف موضعه، َقاَل اجلياين، وقد قَ )7)(6(بدل ُحمَمَّ ، وُهَو الَِّذي ذكـره أبـو مسـعود )8(َوالصَّ

 .يّ قِ ْش مَ الدِّ 

                                                                                                                                          
ّي، : اْنُظْر =  ِذيَب اْلَكَامل، للِمزِّ  ).5711(التَّْهِذيب، الْبِن َحَجر،  ، َوَتَقِريَب )9/91(، البن ِحبَّان، ، والثَِّقاِت )347/ 24(َهتْ

َ َسنَة ، َأُبو حييى الكويف )1(  .هـ212هـ، َأْو 211ُتُويفِّ
ُه َقاَل أيًضـا ه إال ابن سعد، الذي وصفه بصالٍح توثيقَ  الكلُّ  أطلَق  ّي َأنَّ ـِديث ِيف :  َصُدوق، ولكن الذي ِعنْد املِزِّ ثَِقـة َكثِـري اْحلَ

ال َبْأَس بِِه، وَما َكاَن مـن َأِيب نعـيم، : اَل أثناء عبارته تلك، وُهو َغْري موجود ِيف املطبوع، وَما َكاَن أيًضا من اْبن َمِعني، حيث قَ 
َك ألنَّ : حيث َقاَل  َك ليحيى ْبن َمِعني، : أباه َكاَن هيودًيا، وقيل  َما له وللَحِديث، ذاك بالتوراة أعلم، وَذلِ نرصانًيا، فذكروا َذلِ

 ."مزاح اِحَب َكاَن َأُبو نعيم َص ": فعلق بَِقْولِِه السابق، ولعله علل قول َأِيب نعيم بقوله 
 .هو ثقة: قلت 
ـِذيَب )322ص (ابن اجلنيد ألَِيب زكريا حييـى ْبـن َمِعـني،  ، وُسَؤاَالِت )8/523(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطََّبَقاِت : اْنُظْر   ، وَهتْ

ّي،   ).367/ 9(اْلَكَامل، للِمزِّ
قِّ ) 2( َ َسنَة ياألََسدِ  يَأُبو وهب الرَّ  .هـ180، ُتُويفِّ

َقه، َقاَل يه أحٌد مل يتكلم فِ  ربـَام ": ، وتبعه َعـَىل َذلِـَك ابـن َحَجـر، بعبارتـه املشـاهبة "ربَام أخطأ": ، إال ابن سعد، فبعد أن َوثَّ
ـُه ال َبـْأَس بِـِه،: ، َوَقاَل فِيه ابن سعد أيًضا "وهم  َكاَن أحفظ من روى َعن َعْبد الَكِريم اَجلَزِرّي، وكذا َما َقاَله اْبن َمِعني من َأنَّ

َقه رصاحة ِيف موضع آخر  .وقد َوثَّ
ُه أحفظ مـن روى َعـن َعْبـ: قلت  ِديث، تبًعا َملا َقاَله ابن سعد من َأنَّ َك، وال ينزله َعن الثَِّقة، وخاصة ِيف َهَذا اْحلَ د ال يضريه َذلِ

 .الَكِريم اَجلَزِريّ 
اْبـن  ، وَتاِريَخ )331ص (ن اجلنيد ألَِيب زكريا حييى ْبن َمِعني، اب ، وُسَؤاَالِت )9/490(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطََّبَقاِت : اْنُظْر 

 ).4327(البن حجر، التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )145ص (، )رواية الدارمي(َمِعني، 
د بن عَ : َقاَل "عبارة ) 3( َثنَا عبيد اهللا بن عمر، وَعن َعْبد الَكِريم َعن ُحمَمَّ َثنَا زكريا بن عدي، َقاَل َحدَّ  ). ب(ساقطة من  "ِيلّ بنَحدَّ
، ووضعت الرواية هذه بني قوسني كبريين يف حتفة األرشاف، وَعلََّق ابُن حجر عليها يف النكت )2/282(حتفُة األرشاف، ) 4(

 . ، بأهنا من رواية ابن ماهان ال من رواية اجللودي)2/282(الظراف، 
  ).3/102(حتفُة األرشاف، ) 5(
د بن عَ "عبارة ) 6( د بن املنكدرُحمَمَّ  ). ب(ساقطة من  "ِيلّ بن اُحلَسْني َعن جابر بدل ُحمَمَّ
م،  إكَامَل : اْنُظْر ) 7( ح َصِحيح ُمْسلِ  ).7/606(املعلم َرشْ
 .أي عن عبد الكريم، عن حممد بن املنكدر، عن جابر) 8(
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ـيُْخ  ، وقد مجـعَ "َجاَوْرُت بِِحَراٍء َشْهًرا":  أيب سلمة َعن جابر َك َما َكتَبَُه َعَىل َحِديِث َوِمْن َذلِ   )1(يّ زِّ املِـ الشَّ
ْهِريّ  حييى بن أيب َكثِري َعن أيب سلمة، وبني َحِديِث  )2(فِيه بني َحِديِث   . )3(، َعن َأِيب َسَلَمةالزُّ

ْهِريّ  َحِديِث  عليه ِيف جعلِ  عقُب يت:  َقاَل َشيُْخنَا َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  حييـى بـن  نحو َحـِديِث  ، َعن َأِيب َسَلَمةَ الزُّ
 )6(َكثِـري )5(حييى بـن أيب حييى بن أيب َكثِري، َعن أيب سلمة فِيه سؤاُل  َكثِري، َعن أيب سلمة، وليس كَذلَِك فَحِديُث  )4(أيب

ِل َما َنَزَل ِمَن الُقْرآِن، وفِيه جواُب  َعنْ  )6(َكثِري  . )7(بَذلَِك  ابرٍ ه َعن َج لمة له وإخبارُ أيب س َأوَّ
ادٍ وْ وِيف أن ق  . )9(رٍ ابِ َج  ال ِيف َحِديِث  َعائَِشةَ  ، املتابعة إنَام هي ِيف َحِديِث )8(لَُه تابعه ِهَالُل ْبُن َردَّ

ِد ْبِن َعْبـد اْلَعِزيـِز ْبـ)10(بِن َمْرَوانَ  َسِعيدِ  َعن التَّْفِسريِ وِيف :  قوَلهُ  وإنَّ  ، َعـن َأِيب )1(َأِيب ِرْزَمـةَ  نِ ، َعن ُحمَمَّ
 . )6)(5(، َعن ُيوُنَس )4(اهللاِ َعْبد، َعن )3)(2(َسْلَمَوْيهِ  َصالٍِح 

                                                
 .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 1(
 .خطأ "بَحِديث") أ(ِيف ) 2(
َفةُ ) 3( اِف  ُحتْ  ).395/ 2(، اْألَْرشَ
 ). ب(ساقطة من  "أيب"كلمة ) 4(
 ). ب(ساقطة من  "أيب"كلمة ) 5(
 .خطأ "سلمة"ِيف كال النسختني ) 6(
ِر  كَِتاُب ) 65(، )2/1036: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 7( ثِّ م َصـِحيُح ، )4924: (، واْنُظـْر )4922(، )1(التَّْفِسـري، ُسـوَرة املُـدَّ :  ُمْسـلِ

يَامَن، ا كَِتاُب ) 1(، )88( َم، ) 73(ْإلِ  ). 257/161(َباُب َبْدِء اْلَوْحِي إَِىل َرُسوِل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
اميّ اِينّ نَ ، َوُيَقال الكِ يّ ائِ َأُبو الَقاِسم، الطَّ  )8(  .باتِ ، الكَ ، الشَّ

اٍد الطَّ  بنُ  وَكاَن هالُل : هيل َقاَل الذُّ  ِذيِب  اصه، يَعني َحلِديِث باقتص أسوقهم للَحِديِث  يّ ائِ َردَّ ْهِرّي، وِيف َهتْ ): 9/88(التَّْهِذيب،  الزُّ
أَ "باختصاصه" ْهـِرّي، نقلهـا  مـن نقـَل  مجيـعَ  ، وُهـو كـَذلَِك؛ ألنَّ الكـَاملِ  ه لَتْهِذيِب معروف ِيف حتقيقِ  َهَذا بشارُ  ، وخطَّ عبـارة الزُّ
 . "باقتصاصه"

ِديث  ِه، فهي عبارة مدح لهَرَواُه َعَىل َوْجِهه، : واقَتصَّ اْحلَ َع َأَثَره، فَأْوَرَدُه َعَىل َقصِّ  .َكَأنَّه َتَتبَّ
َهبِّي   ."ال يدرى من هو": َوَقاَل الذَّ
ة "مقبول": َحَجر  َوَقاَل فِيه ابنُ   ."ال يعرف حاله": ، َوَقاَل َمرَّ

ْهِرّياتمتابعته  هيلالذُّ  ِيف الُبَخاِرّي إال ِيف َهَذا املوضع، وقد وصَل  ذكروليس له   .ِيف الزُّ
ّي، : اْنُظْر  ِذيَب اْلَكَامل، للِمزِّ َعَفاء، )97/ 7(االعتدال،  ميزانَ و، )333/ 30(َهتْ َهبِّي، )2/483(، واملغني ِيف الضُّ ـا للـذَّ َالُمهَ ، كِ

افِِعّية الكربى، للسُّ  وَطَبَقاِت  اِزّي،  ، وخمتارَ )404/ 10(بكي، الشَّ التَّْهـِذيب،  ، َوَتَقِريـَب )538ص(الصحاح، الْبِن َأِيب بكر الـرَّ
ــاَج )458، 20ص (، وهــدي الســاري، )7335( ــر، وت ــِن َحَج ــا الْب َالُمهَ ــروس ، كِ ــاموس الع ــدي، مــن جــواهر الق بي   ، لِلزَّ
)18 /107.( 

ِديِث ) 9( َشةَ جابرٍ  املعلق َعنْ  بل ِيف اْحلَ  .هناا الُبْلِقينِّي هَ ، وُهو كَام َقاَل املزي، وربَام َس ، ال َعن َعائِ
مَ اهللاِ َباُب َكْيَف َكاَن َبْدُء الَوْحِي إَِىل َرُسوِل ) 1(َبْدِء الَوْحِي،  كَِتاُب ) 1(، )1/4: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  َوَقـْوُل ؟ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

  .),+  *  )  (   '  &       %    $   #     "  ! ،)4: َجلَّ ِذْكُرُه  اهللاِ
ـَواب  :  يُّ زِّ ، ومل يفرق بينهَام الكالباذي، َوَقاَل املِ يّ اوِ هَ الرَّ  يّ دِ زْ ن اْلَبْغَدادّي، وُهو َغْري َأِيب عثَامن األَ َأُبو ُعْثَام ) 10( وَذلِـَك وهـم، َوالصَّ

مُ  إهنَام اثنان، وممن وصَف   =. َذلَِك الكرَماينِيف َتاِرخيه، وكَذلَِك َأُبو الوليد الباجي، وتبعهم َعَىل  الَبْغَدادي بأنه الرهاوي اَحلاكِ
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 ).872/ 2(، والسداد الثَِّقةِ  لِ هْ أَ  وكذا الكالباذي ِيف اهلداية واإلرشاد ِيف معرفةِ ، )6/373(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  ذكره ابنُ = 

د بن َعْبد العزيز بن َأِيب رزمة  .وُهو من املالزمني لشيخه ُحمَمَّ
اَرُقْطنِّي لفظة وأطل َكـاَن يسـتميل َعـَىل : َقاَل ابُن َحَجر، َوَزاَد  قولهصفه اخلطيب الَبْغَدادي بالَصُدوق، َوبِِمْثِل َشْيخ، وو: ق فِيه الدَّ
 .َأْمحَد

 .فرَ عْ ال يُ :  يّ دِ َوَقاَل ابُن عَ 
 .هو صدوق ،وكالم ابن َعِدي ال يستقيم: قلت 

 .َخاِرّي َذلَِك وليس له ِيف الُبَخاِرّي سوى َهَذا املوضع، وقد تابع فِيه غريه، فال يضري البُ 
اَرُقْطنِّي،  ذكرَ : اْنُظْر  د بن إسَامعيل الُبَخاِرّي من مشاخيه الذين ذكرهم و، )1/155(أسَامء التابعني، للدَّ أسامي من روى َعنه ُحمَمَّ

ِحيح، الْبِن عدي،  ِيب الوليـد والتجـريح، ألَ  ، والتعـديَل )9/91(َبْغَداد، للخطيب الغدادي،  ، وَتاِريَخ )133ص(ِيف جامعه الصَّ
ِذيَب )3/1230(الباجي،  ا الْبِن َحَجر)2390(التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )3/368(التَّْهِذيب،  ، وَهتْ َالُمهَ ، والكواكب الدراري، ، كِ

 . )9/199(للكرماين، 
َ َسنَة يرِ كً ْش ، واسم رزمة غزوان اليَ يَأُبو عمرو املروز) 1(  .هـ241، ُتُويفِّ

 .َصُدوق، وكذا َأِيب ُزْرَعة، وال ينزله َذلَِك َعن الثَِّقة: الثَِّقة، إال َما َكاَن من َأِيب حاتم الذي َقاَل فِيه  َما أنزلوه إال منزلة
ْرَح : اْنُظْر  التَّْهـِذيب،  َتَقِريـَب و، )723/ 2(والتجريح، ألَِيب الوليـد البـاجي،  التعديَل و، )8/8(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  اْجلَ

 ). 6092( بن حجر،ال
 .خطأ "سلمونه") ب(ِيف ) 2(
َ قبل َسنَة ) 3(  .هـ210ُهَو سليَامن بن صالح الليثي، موالهم، املروزي، َوُيَقال سليَامن بن داود، ُتُويفِّ

َقه رصاحًة ابُن َحَجر، َوَقاَل ِيف موضع آخر  وي َعنـه، َوَقـاَل رهنـا يـ ُهـوَكاَن من أخصاء َعْبد اهللاِ بن املبارك واملكثرين َعنـه، و: َوثَّ
ِديث": أيًضا وروى الُبَخاِرّي ِيف الذبائح َعنه بواسطة، وليس ُهَو ": ، وَلكِنَُّه َقاَل ِيف اهلدي "وَما له أيضا ِيف الُبَخاِرّي سوى َهَذا اْحلَ

ُه َسلْ ِيف الذبائح، إنامَّ  ح به ِيف الكفالة ِيف بعض النسخ َأنَّ َح بَذلَِك ابنُ "َمَوْيهِ  ِيف الكفالة معلًقا، وقد َرصَّ َحَجر نفسه ِعنْد كالمه  ، َوَرصَّ
ِديث ِيف الفتح، حيث َقاَل  : َقـاَل َأُبـو صـالح سـلمويه : فقد وقع ِيف رواية بن السكن َعن الفربري َعن الُبَخاِرّي، َقـاَل ": َعَىل اْحلَ

َثنَا َعْبد اهللاِ بن املبارك  ."َحدَّ
 .َكاَن ِعنْدهم، ثَِقة:  َوَقاَل َأُبو َجْعَفر الُعَقْيِيلّ 

 .َوَذَكَره الكالباذي ِيف اهلداية واإلرشاد ِيف معرفة أهل الثَِّقة والسداد
 .ووصفه ابن َماكوال بأنه َصاِحب الكتب

افِظ َهبِّي وصف َصُدوق، وأطلق عليه ِيف موضع آخر اْحلَ  .وأطلق فِيه الذَّ
 .ُهَو ثَِقة: قلت 

َل ابُن َحَجر متابعة البُ  ِحيح املحض، بقوله وَعلَّ وقد نزل الُبَخاِرّي ِيف َحِديثـه ِيف َهـَذا اإلسـناد ": َخاِرّي َهَذا اإلسناد، لإلسناد الصَّ
ْهِرّي ثالث درجات، َهلَذا جاء الُبَخاِرّي َهبَذا اإلسناد؛ لعلوه، مع ورود املَقاَل ِيف بعض رجاله  ."درجتني، وِيف َحِديث الزُّ

َم َوَعْقـِدِه، ) 4(اْلَكَفاَلِة،  كَِتاُب ) 39(، )1/458: ( َصِحيُح الُبَخاِريّ  َبـاُب ِجـَواِر َأِيب بكـر ِيف َعْهـِد النَّبِـّي َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
، واإلكـَامُل ِيف رفـع االرتيـاب َعـن املؤتلـف )872/ 2(، واهلدايُة واإلرشاد ِيف معرفة أهل الثَِّقة والسداد، للكالباذي، )2297(

، وِسـَريُ )3/1112(، وتقييُد املهمل ومتييز املشكل، ألَِيب َعـِيلّ اجليـاين، )204/ 7( األسَامء والكنى، الْبِن َماكوال، واملختلف ِيف 
َهبِّي، وهدُي الساري، )433/ 9(َأْعَالِم النَُّبَالِء،   .، كالمها الْبِن َحَجر)4/477، 8/716(، وَفْتُح الَباِرّي، )241ص(، للذَّ

 .باركُهَو ابن امل) 4(
 .ُهَو األَْيِيلّ ) 5(
 ).1( ،)4953(،    O  N  M  L  Kالتَّْفِسري، ُسوَرة الَعَلق،  كَِتاَب ) 65(، )2/1047: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 6(
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ُه  ، إنَام الَِّذي فِيهالُبَخاِريِّ ِيف  رصًحياَلْيَس  َهَذا :  هِ عقـب قولِـ يـِق رِ َهبـَذا الطَّ  َعائَِشـةَ  َحـِديَث  أخرَج َأنَّ
َيى ْبُن ُبَكْريٍ  َثنَا َحيْ َثنَا اللَّْيُث )1(َحدَّ َثنِي:  َفَقـاَل ل، وَّ َح  ُثمَّ  ،)3(َعِقيلٍ َعن  ،)2(، َحدَّ ْبـُن َمـْرَواَن، فسـاق َسـِعيد  َوَحـدَّ

ُد ْبُن ِشَهاٍب :  َقاَل ُثمَّ  ،هِ بتَاممِ  َعائَِشةَ  َحِديث ، ال َعَىل َحِديث َذلَِك َيُكون ف )5(، يَعني)4(َقاَل ُحمَمَّ َيى ْبِن ُبَكْريٍ َعـَىل  َحيْ
 . ْبِن َمْرَواَن، انتهىيث َسِعيد َعَىل َحدِ 

                                                
ّي، ابن َعْبد اهللاِ بن ُبَكْري الُقرَ ) 1( َ َسـنَة  .، كَام ُهـَو هنـاهِ دِّ َج إَِىل  خمزوم، و قد ُينَْسُب  يِيشّ املخزومي، موىل بنُهَو َأُبو زكريا املِْرصِ ُتـُويفِّ

 .هـ231
 .الرواية َعنه َعن الليث قد أكثر الُبَخاِريُّ 

َقه ابنُ  ّي، واخلَ  َوثَّ َهبِّي، وابنُ يِيلّ لِ قانع املِْرصِ ينِ اِرص نَ  ، والذَّ وُهـو : ر آَخ  ، َوَقاَل ِيف موضعٍ ِث يْ َحَجر، وَخصَّ توثيقه ِيف اللَّ  ، وابنُ  الدِّ
ّيني، وأثبت الناس ِيف الليثمن كبار حف  .اظ املِْرصِ

، )2/795(اهلدايـة واإلرشـاد ِيف معرفـة أهـل الثَِّقـة والسـداد، : ، َوَذَكَره الكالباذي ِيف )9/262(ذكره ابن ِحبَّان ِيف الثَِّقات، و
َهبِّي ِيف   ).197ص(أسَامء من تكلم فِيه وُهو موثق،  ذكرَوَذَكَره الذَّ

 .َو أثبت الناس ِيف الليث، ِعنْده َعن الليث َما َلْيَس ِعنْد أحدهُ : َوَقاَل ابُن عدي 
اِزّي بأنه  وأجاَب   .ملَا َقاَله اخللييل بأنه أثنى عليه يكتب َحِديثه وال حيتج به، َكاَن يفهم َهَذا الشأن، وهذ خمالٌف : َأُبو َحاتِم الرَّ

َهبِيُّ  ْيخان قد احتجا بهقد علم تَعن: َعَىل قول َأِيب حاتم بقوله  ورد الذَّ  .ت َأِيب َحاتِم ِيف الرجال، وإال فالشَّ
اِجي  ة  قولهَصُدوق، َوبِِمْثِل : َوَقاَل السَّ َهبِّي، ِيف موضع آخر، َوَقاَل َمرَّ ِحيحني، وَكاَن غزيرَ : َقاَل الذَّ  العلمِ  قد احتج به َصاِحبا الصَّ
ِديث  .عارًفا باْحلَ

ة َلْيَس ب: َوَقاَل حييى ْبن َمِعني  َمـا كنـت أرى :  رآين سـجد، وَقـاَل دخلت عليه مسجده فلامَّ  ،"عليه  ال صىل اهللاُ": يشء، َوَقاَل َمرَّ
 .أنك تأتيني

َفُه النََّسائِيُّ  ة َوَضعَّ  .َلْيَس بثقة: ، َوَقاَل َمرَّ
َهبِيُّ  بأنـه :  "ليس بثقة": ، وَعَىل قوله "ضعفه نُْه حتىوَما أدري َما الح للنسائي مِ ": ، بقوله "ضعيف":  النََّسائِيِّ  َعَىل قولِ  فرد الذَّ

ـْيخان، وَمـا علمـت لـه َحـِديثً  ، فقد احتجَّ مردودٌ  وَهَذا جرٌح ": أرسف ِيف َقْولِِه، وِيف موضع آخر رد بقوله  ا منكـًرا حتـى بـه الشَّ
 ."أورده

ين َعَىل قولِ  ابنُ  وردَّ  وإن َكاَن َأُبو َحاتِم والنََّسائِّي تكلَام فِيـه، احـتج الُبَخـاِرّي ومسـلم ِيف بأنه ثَِقة،  َأِيب َحاتِم، والنََّسائِيِّ  نارص الدِّ
 .َصِحيحِهَام بَام يرويه

اَرُقْطنِّي، وَكاَن قد َقاَل ِيف موضع غريه  هُ فَ عَّ وكذا َض   .ِعنْدي َما به بأس: الدَّ
 . حبيب َكاَن بعرضِ  سَامعه من َمالِك إنَام  فِيه؛ ألنَّ  مَ لِّ كُ تُ : بن َقاِسم  َوَقاَل مسلمةُ 

 .ُهَو ثَِقة، ولعلهم ضعفوه من أجل سَامعه من َمالك: قلت 
ْرَح : اْنُظْر  َعَفاءَ )9/165(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  اْجلَ د )248ص(َواملَْرتُوكِني، للنسائي،  ، والضُّ ، وأسامي من روى َعنهم ُحمَمَّ

اَرُقْطنِّي،  ، وُسَؤاَالِت )224ص (ِن عدي، بن إسَامعيل الُبَخاِرّي من مشاخيه، البْ ا َأِيب َعْبـد اهللاِ بـن بكـري وغـريه ألَِيب اَحلَسـن الـدَّ
َعَفاء والكذابني، الْبِن شاهني،  وَتاِريَخ  ،)39ص( ـاظ،  ، وَتْذكَِرةَ )2/369(، ، واْلَكاِشَف )44ص (أسَامء الضُّ فَّ ، )2/420(اْحلُ

َعَفاء، )612/ 10(َأْعَالِم النَُّبَالِء،  ، وِسَريَ )17/401(اِإلْسَالم،  وَتاِريَخ  َهبِّي، واإلرشادَ )2/522(، واملغني ِيف الضُّ  ، مخستها للذَّ
ِديث، للخلييل،  ، ثالثتهـا الْبـِن )7580(، َوَتَقِريـب التَّْهـِذيب، )9/253(التَّْهـِذيب،  ، وَهتْـِذيَب )1/262(ِيف معرفة علَامء اْحلَ

َهب، ال َحَجر، وَشذَراِت  ، الذَّ  ).2/71(ْبِن الِعَامد اَحلنَْبِيلّ
 .ُهَو ابن سعد) 2(
 .ُهَو ابن خالد األَْيِيلّ ) 3(
 ).1( ،)4954(،    O  N  M  L  Kالتَّْفِسري، ُسوَرة الَعَلق،  كَِتاُب ) 65(، )2/1047: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 4(
 ."بمَعنى") ب(ِيف ) 5(
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ُل َيْدَفعُ :  ُقْلُت  َطِريـِق حييـى، ِيف  جـابرٍ  َحـِديِث  ظِ ْفـلَ  ابتداءِ  )2(بني األولِ ِيف  )1(هتفصيلُ  هُ والتََّعقُُّب اْألوَّ
ْهِريّ َطِريِق ِيف  هِ لفظِ  وابتداءِ  ْيـِث، َعـن  حييى َعنِ  ًدا من َطِريِق نَ ْس ل مُ عِ ه كَام ُج ألَنَّ ؛ فممنوعٌ  ا الثالُث ، وأمّ الزُّ اللَّ

ْهِريِّ ، َعن َعِقيلٍ  ، َعـن َسـْلَمَوْيِه، َعـن ْبِن َأِيب ِرْزَمـةَ اْبِن َمْرَواَن، َعن َسِعيد  ، كَذلَِك جيعل مسنًدا من َطِريِق الزُّ
ْهِريّ اهللاِ، َعن ُيوُنَس، َعن َعْبد   .الزُّ

ِة  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ، َعن َأِيب َسِعيٍد،َعَطاِء ْبِن يَ ِيف َتْرَمجَ ْيثِيِّ ا َسـَأَل النَّبِـيَّ :  ِيف َحِديِث  ِزيَد اللَّ  َأنَّ َأْعَرابِي 
َم َعنِ  ْجَرةِ،  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ْجَرةِ َشِديٌد ":  َفَقاَل اْهلِ َك إِنَّ َشْأَن اْهلِ ْجَرةِ ِيف  الُبَخاِريُّ َرَواُه  .")3(َوْحيَ  َعن َعـِيلَّ  اْهلِ

، َعن )4(اهللاِْبد عَ ْبِن ا ْهِريِّ ، َعن اْلَولِيِد ْبِن ُمْسلٍِم، َعن اْألَْوَزاِعيِّ  . )6)(5(َعنه ،الزُّ
َثنَا َعـِيلّ ْبـُن :  َفَقـاَل ، لِ بِـاإلِ  اةِ كَ زَ  اِب بَ ِيف  ،اةِ كَ الزَّ ِيف  أيًضا ذكره الُبَخاِريُّ :  َقاَل َشْيُخنَا اهللاِ َعْبـد َحـدَّ

َثنَا اْلَولِيُد ْبُن مُ  ، َقاَل َحدَّ َثنَا اْألَْوَزاِعيُّ َثنِي اْبُن ِشَهاٍب، :  ْسلٍِم، َحدَّ َعـن َعَطـاِء ْبـِن َيِزيـَد، َعـن َأِيب  ب/53َحدَّ
 . ، انتهىالنُّْسَخةمقتىض هذه َعَىل  ُف نِّ َص املُ  َوَملْ َيْذُكْرهُ ، )7(َسِعيٍد، فذكره
 .)8(ا كَذلَِك ى فوجدُهت رَ ْخ أُ  ةً َخ ْس نُ  وكشفُت :  ُقْلُت 
ِة  َذلَِك َما َكَتَبهُ  َوِمنْ  ٍح، َعـن َأِيب  َعْبدِ ِعَياِض ْبِن ِيف َتْرَمجَ :  َسـِعيد َعـَىل َحـِديِث  اهللاِ ْبِن َسْعِد ْبِن َأِيب َرسْ

َم َيْومِ  ـَف َفـَوَعَظ اُثـمَّ  ،)10(َأْضًحى َأْو فِْطٍر إَِىل املَُصـىلَّ  )9(َخَرَج َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ اَس اْنَرصَ  )11( ...لنـَّ
ْقنَ  )12(َيا َمْعَرشَ ":  ، َوفِيهِ ِديثاْحلَ   . )14)(13(اْلِعيَديِن بُِطولِهِ ِيف  الُبَخاِريُّ َرَواُه  ."النَِّساِء َتَصدَّ

                                                
 ."تفصله") ب(ِيف ) 1(
 .ومكاهنا بياض بمقدارها) ب(قطة من سا "بني"كلمة ) 2(
َفةِ  "لشديد"ِيف النسختني ) 3( َك، وهي ِيف َصِحيح الُبَخاِرّي  وِيف ُحتْ اِف كَذلِ  ."شديد"اْألَْرشَ
 .هو املديني) 4(
َم َوَأْصـَحابِه إَِىل َباُب ِهْجَرِة النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ ) 45(َمنَاِقِب األنَصاِر،  كَِتاُب ) 63(، )2/802(:  صحيُح الُبَخاِريّ  )5( َعَلْيِه َوَسلَّ

 ).3923(اْملَِدينَة، 
َفةُ ) 6( اِف،  ُحتْ  ).3/401(اْألَْرشَ
 ).1452(، )1/293(:  صحيُح الُبَخاِريّ ) 7(
 .املطبوعة وهي ليست ِيف النُّْسَخةِ ) 8(

َك، ُثمَّ َقاَل ، وومهه، وُهو كَذ "تعقبه مغلطاي بأهنا ِيف احلج ال ِيف اهلجرة": َوَقاَل ابُن َحَجر   ."وإنَام هي ِيف الزكاة: لِ
 ).3/401(الظراف،  النكُت : اْنُظْر 

 ."ِيف أضحى"رواية الُبَخاِرّي ال يوجد فِيها يوم التأكد، وإنَام ) 9(
 .، وال يوجد إَِىل املصىل"فصىل ثم"ِيف النسختني ) 10(
 ."َهَذا"ِزَياَدة كلمة ) ب(ِيف ) 11(
 ."معارش") ب(ِيف ) 12(
ُروِج إَِىل ) 6(، )1/191(:  حيُح الُبَخاِريّ ص )13( ، املُ َباُب اْخلُ  ).956(َصىلَّ بَِغْريِ ِمنَْربٍ
َفةَ : اْنُظْر ) 14( اِف،  ُحتْ  ).3/438(اْألَْرشَ
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ْقنَ "العيدين ِيف  الُبَخاِريِّ َلْيَس ِيف :  َقاَل َشْيُخنَا  .)2)(1("َيا َمْعَرشَ النَِّساِء َتَصدَّ
ِة  هُ َوِمْن َذلَِك َما َكَتبَ  َيى ْبِن ُعَامَرَة بِن َأِيب َحَسـنِيف َتْرَمجَ اْألَْرُض ":  َسـِعيد َعـَىل َحـِديِث  ، َعـن َأِيب )3(َحيْ

َها َمْسِجٌد  امَّ  إِالَّ  )4(ُكلُّ َة َواْحلَ يُّ ، َقاَل "مَ املَْْقَربَ ِمِذيّ  مِ َال كَ  ضمنِ  )5(ِيف  املِزِّ ْ ، َوَمحَّـ سـْفَيانُ وى ور:  الرتِّ ُن اُد ْبـالثَّـْوِريُّ
َيى، َعن َأبِيِه، َعن النَّبِيِّ  َم ُمْرَسٌل  َسَلَمَة، َعن َعْمِرو ْبِن َحيْ  .)6(َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ِمِذيُّ َمحَّ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالُِد  ْ ه ، فـَام ذكـرَ )7(اُد ْبُن َسَلَمَة من الَِّذين أسندوه، وكذا َقاَل الرتِّ
 .فِيه مَ هْ وَ  ُف نِّ َص املُ 

                                                
ـ ا"َلْيَس ِيف الُبَخاِرّي ِيف العيدين : َرَواُه الُبَخاِرّي ِيف العيدين بطوله، َقاَل َشْيُخنَا "عبارة ) 1( ْقنَ َيا َمْعَرشَ سـاقطة مـن  ""لنَِّسـاِء َتَصـدَّ

 ). ب(
ْفظ الذي ذكره املِ ) 2( َكاِة، ) 24(، )1/295(:  َصِحيِح الُبَخاِريّ : ، هبذه الزيادة، ِيف يّ زِّ إنَام ُهَو باللَّ َكاِة َعـَىل ) 44(كَِتاب الزَّ َباُب الزَّ

َم  َعَىل اْألََقاِرِب، َوَقاَل النَّبِيُّ  ـْدقةِ ": َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ) 6(، )1/67: (، وَقِريبـا ِمنْـُه ِيف )1462(، "َلُه َأْجَراِن َأْجُر اْلَقَراَبـِة َوالصِّ
ْيِض،  ْوَم، ) 6(كَِتاب اْحلَ ائِِض الصَّ  ).304(َباُب َتْرِك اْحلَ

 .)96ص (هو املازين والد عمرو بن حييى املتقدمة ترمجته ) 3(
ّي، : اْنُظْر  ِذيَب اْلَكَامل، للِمزِّ  ).7612( البن حجر،التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )31/474(َهتْ

 .بتنوين الفتح خطأ "مسجًدا") ب(ِيف ) 4(
 .خطأ "فإن املزين") ب(ِيف ) 5(
َفةُ ) 6( اِف،  ُحتْ  ).483/ 3(اْألَْرشَ
ِمِذّي ) 7( ْ َالة َعْن َرُسوِل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ ) 2(، )89ص( :ُسنَُن الرتِّ َم، كَِتاب َمَواقِيِت الصَّ َبـاُب َمـا َجـاَء َأنَّ اْألَْرَض ) 124(َعَلْيِه َوَسـلَّ

َها َمْسِجٌد إِالَّ املَْ  َامَم، ُكلَّ َة َواْحلَ  .اْضطَِراٌب  فِيهِ  َحِديٌث  َوَهَذا: وقال الرتمذي . )317(ْقَربَ
 .خيرجاه ومل ومسلم البخاري رشط عىل صحيحة كلها األسانيد هذه: قال احلاكم 

م َعَىل  النََّوِويّ  أنكرف اكِ ُفوهُ  الَّذين َفإِن ، ِمنْهُ  يقبل َال  إِنَّه:  َفَقاَل  َتْصِحيحه اْحلَ    َوُهـوَ  أسـانيده تصـح قـد َوِألَنَّـهُ :  َقاَل  ِمنُْه، أتقن َضعَّ
 . الضطرابه َضِعيف

 ِرَجاله، ِيف  يطعن مل ضعفه َومن َقاِدح، غري اباِالْضطِرَ  َهَذا َأن َقررَنا ألَنا نظر؛ فِيهِ  ِمنْهُ  َوَهَذا: فرد ابن امللقن عىل النووي بقوله  
َام   .أصح املُْْرسل إِن:  َقاَل  َوإِنَّ

ِمِذيّ  َقاَل :  َقاَل  ثمَّ ، الثَّْوريّ  ِمنُْهم آَخُروَن، وأرسله َناس، أْسندهُ  فِيِه، اْختلف: قال ابن القطان   ْ  .أصح املُْْرسل َوَكأنَّ :  الرتِّ
ة َوَكَذلَِك :  وقال أيًضا  َُام  ملنهم ُعْرَوة بن َوِهَشام سهيال َوإِن املُْْخَتلطني، من عدَّ هنَّ ِحيَحْنيِ  " من َكانَ  إِذا َعنُْهَام  َفسكت تغريا، ِألَ  الصَّ
ِمِذيّ  مصحح من َأو " ْ  .الرتِّ

ك ُنْكَتة، فاتتك:  فرد عليه الذهبي بقوله  ؟ املُْْخَتلطني من ُعْرَوة بن ِهَشام يعدُّ  أعاقل اَحلِديث، َأْصَحاب جالست َما صحفي َفإنَّ
 .فِيك أجرنا اهللا أعظم

 .وأيد الشيخ األلباين البلقيني، وهو مل يقرأ كالمه فيام قاله بإسناد احلديث
     يف األحكام خالصةو، )426 /5(، وبيان الوهم واإلهيام، البن القطان، )1/251(املستدرك عىل الصحيحني، للحاكم، : انظر

، الرد عىل ابن القطان يف بيان الوهم )4/126(والبدر املنري، البن امللقن، ، )1/321(للنووي، ، سالماإل وقواعد السنن مهامت
 ).1/60(واإلهيام، للذهبي، 
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يِد ْبِن ُسَوْيٍد الثََّقِفيِّ ِيف  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ِ  َأْرِيض  َيا َرُسـوَل اهللاِ:  ًال َقاَل َأنَّ َرُج  َعَىل َحِديِث  ُمْسنَِد الرشَّ
َواَر، وأعلمَ َلْيَس  َكٌة، َوَال قِْسَمٌة إِالَّ اْجلُ  . )3)(2(هَماَج  ، وابنِ )1(يِّ ائِ َس عليه للنَّ  ِألََحٍد فِيَها َرشِ

ِمِذّي روايته من جهةِ ِيف  وقعَ :  )4(َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالُِد  ْ ، )5(َأْمحَد ْبِن َمنِيـعٍ  أصٍل َمْسُموٍع للرتِّ
َثنَا َمْرَواُن اْلَفَزاِريُّ :  َقاَل  ْمحَن الطَّائِِفي اهللاِ َعْبدِ ، َعن )6(َحدَّ َثنَا َعْمـرُ َح :  ، َقاَل )7(ْبِن َعْبد الرَّ ـيِد، َعـن و ْبـُن دَّ ِ الرشَّ

مَ  َقاَل النَّبِيُّ :  َأبِيِه، َقاَل  ارَ  نَّ إ":  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِمِذيِّ  ، وِيف ُأُصولِ )8("ُهَو َأْوَىل بَِصَقبِهِ  اْجلَ ْ  َحِديِث كلها، و الرتِّ
                                                

ْفَعِة َوَأْحَكاِمَها،  ذكرَباُب ) 109(اْلبُُيوِع،  كَِتاُب ) 44(، )716ص( :ُسنَُن النََّسائِّي ) 1(  ).4703(الشُّ
 .أللباين يف تعليقه عىل السننوصحح اإلسناد الشيخ ا    
ْفَعِة،  كَِتاُب ) 17(، )425ص: ( ُسنَُن ابن َماَجه) 2( َواِر، ) 2(الشُّ ْفَعِة بِاْجلِ  ).2496(َباُب الشُّ

 .وصحح اإلسناد الشيخ  األلباين يف تعليقه عىل السنن        
َفةَ : اْنُظْر ) 3( اِف،  ُحتْ  ).4/152(اْألَْرشَ
سـاقطة مـن  "واعلم عليه للنسائي وابن َماجه، َقـاَل َشـْيُخنَا الَوالِـد َرِيضَ اهللاُ َعنْـهُ ... سلمة من الذين أسندوه،اد بن محَّ "عبارة ) 4(

 ). ب(
 .، َأُبو َجْعَفر الَبَغِوّي األصمالثَِّقةُ ) 5(

َهبِيّ : اْنُظْر  اظ، للذَّ فَّ  ).481/ 2( ،َتْذكَِرَة اْحلُ
 .ويف، َأُبو َعْبد اهللاِ الكالثَِّقةُ ) 6(

َهبِيّ  َتْذكَِرةَ : انظر  اظ، للذَّ فَّ  ).295/ 1( ،اْحلُ
 :فيه خمتلٌف ) 7(

َقه الِعْجِيلّ   .َوثَّ
 ).40/ 7(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  ذكره ابنُ و

ِديث: َوَقاَل الُبَخاِرّي   .مقارب اْحلَ
 .َهَذا َقاَل ابُن شاهني قوله صالح، َوبِِمْثلِ :، وقال مرةصويلح: َلْيَس به بأس، ومرة : َوَقاَل حييى ْبن َمِعني 

 .سائر َأَحاِديثه يروهيا عن عمرو بن شعيب، وهي َأَحاِديث ُمْسَتِقيمة، وهو ممن يكتب َحِديثه: َوَقاَل ابُن عدي 
َهبِيُّ  فعقبَّ   ."ثم خلط من بعده": بقوله  هِ َعَىل كالمِ  الذَّ

اَرُقْطنِيُّ   .يعترب به:  َوَقاَل الدَّ
 .َصُدوق خيطىء وهيم: َوَقاَل ابُن َحَجر 

َفُه حييى بن َمِعني مرة  . َوَضعَّ
ة  ـِديث: َلْيَس بَِذاك القوي ويكتب َحِديثه، وقال َأُبو َحاتِم : َوَقاَل النََّسائِيُّ َلْيَس بالقوي، َوَقاَل َمرَّ ، َلْيَس هو بقـوي، هـو لـني اْحلَ

 .قويال بذاك حديثه ليس: وقريًبا من قوهلام قال ابن شاهني، حيث قال
 .اً شديًد  قوًال  فيه وقال ،بيشء ليس ،متهم: ونقل ابن شاهني عن العجيل كالًما مغايًرا عام ذكره يف كتاب، حيث قال

 .يقرب من مرتبة الضعيف هو َصُدوق: قلت 
للرتمـذي،  ،الكبـري َل ، والِعلَ )45/ 2(الثَِّقات، للعجيل،  ، ومعرفةَ )168، 141ص (، )رواية الدارمي(اْبن َمِعني،  َتاِريَخ : اْنُظْر 

ْرَح )1/288( َعَفاءَ )97/ 5(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  ، واْجلَ َعَفاء،  ، والكامَل )198ص (َواملَْرتُوكِني، للنسائي،  ، والضُّ ِيف الضُّ
الْبـِن كالمهـا  ، )117ص(وتاريخ أسـامء الضـعفاء والكـذابني، ، )190ص(أسَامء الثَِّقات،  ، وَتاِريَخ )167/ 4(البن عدي، 

اَرُقْطنِّي،  شاهني، وُسَؤاَالِت  ِذيَب و، )40ص (الربقاين للدَّ ّي،  َهتْ َهبِّي،  ، وميـزانَ )15/226(اْلَكَامل، للِمزِّ / 4(االعتـدال، للـذَّ
 ).3438( البن حجر،التَّْهِذيب،  َتَقِريَب و، )135

فعة، والصقب املالصقة والقرب، أي بَام يليه وي )8(  =.قرب منهأي أحق بالشُّ
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ْمحَن الطَّائِِفي، َعن َعْمِرو ْبنِ  َعْبدْبِن  َعْبد اهللاِ َحِديِث و يِد، َعن َأبِيِه، َعن النَّبِيِّ  الرَّ ِ َم ُهـَو  الرشَّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
ـيدِ  َحِديث ِ ة، َعن َعْمِرو ْبِن الرشَّ ـًدا :  )2(َعـن َأِيب َرافِـٍع، َقـاَل ) 1(َحَسٌن، وروى إِْبَراِهيُم ْبُن َمْيَرسَ َوَسـِمْعُت ُحمَمَّ

 . ، انتهى)4(َصِحيح )3(ْنيِ ِعنْديِديثكَِال اْحلَ : َيُقوُل 

 .َذلَِك  نْ مِ  يشءٍ َعَىل  اْألَْطَراِف  َصاِحُب  َوَملْ ُينَبِّهْ 

يُّ  َعـَىل َحـِديِث  اَن، َصْخِر ْبِن َحـْرٍب يَ ُمْسنَِد َأِيب ُسفْ ِيف  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  َرَواُه :  )5(ِهَرقِـل، َقـاَل املِـزِّ
 . )6(بتَاممه اجلهادِ ِيف  الُبَخاِريُّ 

َهاِد لَيَْس َمجيعُ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ا الَوالُِد َقاَل َشيُْخنَ  ـُسـْفيَانَ ِمْن ِرَواَيِة اْبِن َعبَاس، َعن َأِيب  هُ الَِّذي ِيف اْجلِ َام ، وإنَّ
لَهالَِّذي فِيه أن أ ـ :  اْبِن َعبَاس من َحِديِث  وَّ َم َكتََب إَِىل َقيَْرصَ َيـْدُعوُه إَِىل اِإلْسـَالم، َأنَّ َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

مَ  )8(َمعَ  )7(َوَبَعَث بِكِتَابِه إِلَيْهِ  ، َوَأَمَرُه َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليْـِه َوَسـلَّ ـ )10(َأْن َيْدَفَعـهُ  )9(ِدْحيََة الَْكْلبِيِّ ى؛ إَِىل َعظِـيِم ُبْرصَ
 ِيف  ُف نِّ َصـاملُ  هُ ، وقد ذكرَ )12(ِمْن ِرَواَيِة اْبِن َعبَاسٍ  ُسْفيَانَ َأِيب  من مسندِ  يتهبق َذَكرَ  ُثمَّ  ،)11(َذلَِك  وساَق  ...َقيَْرصَ  إَِىل  لِيَْدَفَعهُ 

 . )15(الَِّذي َذَكْرَناهُ  ، َعَىل التفصيلِ )14(ْبِن ُعتْبَةَ  اهللا ْبِن َعبْدِ  اهللاِ ُعبَيْدِ  َعن ِشَهاٍب ) 13(اْبنِ  َتْرَمجَةِ  ِيف  َعبَاسٍ  اْبنِ  أ/54 مسندِ 

                                                                                                                                          
ِديث، للزخمرشي،  الفائَق : اْنُظْر =  ِديث، الْبِن اَجلْوِزّي،  ، وغريَب )307/ 2(ِيف غريب اْحلَ  ).596/ 1(اْحلَ
َم ُهَو َحِديث حسن، وروى إبراهيم بن ميرسة َعن عمرو بن الرشيد"عبارة ) 1( سـاقطة  "َعن أبيه، َعن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

  ).ب(من 
 ). ب(ساقطة من  "َقاَل "كلمة ) 2(
 ). ب(ساقطة من  "ِعنْدي"كلمة ) 3(
ِمِذّي ) 4( ْ ْفَعةِ  َباُب  )31(اْألَْحَكاِم،  كَِتاُب ) 13(، )323ص( :ُسنَُن الرتِّ  .َما َجاَء ِيف الشُّ
 .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 5(
َفةَ : اْنُظْر ) 6( اِف،  ُحتْ  ).4/158(اْألَْرشَ
 .خطأ "إىل") ب(ِيف ) 7(
 .ساقطة من النسختني "مع"كلمة ) 8(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة مقابل كلمة ) أ(كتبتا ِيف  "عليه وسلم"كلمتا ) 9( َك مراعاة للتنسيق"اهللا"َعَىل َيَساِر الصَّ  .، وَذلِ
 .خطأ "يدحوه") ب(ِيف ) 10(
ِخـَذ  َباُب ُدَعاِء النَّبِّي َصىلَّ ) 102(، )2/611(:  َصِحيُح الُبَخاِريّ ) 11( ِة، َوَأْن الَ َيتَّ َم النَّاَس إَِىل اِإلْسـَالم َوالنُُّبـوَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 ).2940(، اهللاَِبْعُضُهْم َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن 
 ).2941(معلًقا، وليس مسنًدا برقم، ) 12(
 .خطأ "بن") ب(ِيف ) 13(
 .َأُبو َعْبد اهللاِ املدينالثقُة،  )14(

َهبِّي، َتْذ : اْنُظْر  اظ، للذَّ فَّ  ).78/ 1(كَِرَة اْحلُ
َفةَ : اْنُظْر ) 15( اِف،  ُحتْ  ).5/67(اْألَْرشَ
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ْيـِث، َعـن ُيـوُنَس :  َأْسَقَط املَُصنُِّف ُهنَا َأْن َيُقوَل َأْيًضا َوَقاَل  ، َعـن اللَّ َيى ْبـِن ُبَكـْريٍ َهادِ َعن َحيْ َوِيف اْجلِ
ـْرَب ِسـَجاٌل َوُدَوٌل، َفَكـَذلَِك  )1(َسَأْلُتَك َكْيَف :  خمتًرصا، َأنَّ ِهَرْقَل َقاَل َلهُ  ـاُه؟ َفَزَعْمـَت َأنَّ اْحلَ َكاَن قَِتـاُلُكْم إِيَّ

ُم اْلَعاقَِبةُ ا ُسُل ُتْبَتَىل ُثمَّ َتُكوُن َهلُ  . )2(لرُّ

َثنَا :  َفَقـاَل َفْضِل الَوَفـاِء بِالَعْهـِد، ِيف  ُهوَ  ةِ يَ زْ اجلِ ِيف  ه، والَِّذي ذكرَ ةِ يَ زْ اجلِ ِيف  هالَِّذي ذكرَ َغْري  وَهَذا َحـدَّ
، َقاَل  َيى ْبُن ُبَكْريٍ ْيُث، َعن ُيوُنَس، :  َحيْ َثنَا اللَّ هُ َعْبد ْبِن  ُعَبْيِد اهللاِ َعن اْبِن ِشَهاٍب، َعنَحدَّ  اهللاِ َعْبـَد َأنَّ :  اهللاَِّ، َأْخَربَ

هُ ا هُ  ُسْفَيانَ َأنَّ َأَبا :  )3(ْبَن َعبَّاٍس َأْخَربَ ـام، )4(َرْكٍب ِيف  َأنَّ ِهَرْقَل َأْرَسَل إَِلْيهِ :  َأْخَربَ ـاًرا بِالشَّ ِيف  ِمْن ُقَرْيٍش َكـاُنوا ِجتَ
َم َأَبا دَّ املُ  اِر ُقَرْيشٍ ِيف  ُسْفَيانَ ةِ الَّتِي َمادَّ فِيَها َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  .)5(ُكفَّ

ِة   النَّبِـيَّ َرَأْيُت :  ، َعن َأبِيِه َعاِمِر ْبِن َربِيعَة ِيف َحِديث)6(ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ  اهللاِ َعبْدِ َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه ِيف َتْرَمجَ
يُّ  اهللاُ َصىلَّ  النَّبِيَّ  َهْت بِِه، َقاَل املِزِّ َم ُيَصيلِّ َعَىل َراِحَلتِِه َحيُْث َتَوجَّ ـَالةِ  ِيف تقصريِ  البَُخاِريُّ  َرَواهُ :  )7(َعَليِْه َوَسلَّ َعـن  الصَّ

، َعن ، َعن لَيٍْث،)10(، و)9(َعبْد األَْعَىل، َعن َمْعَمرٍ  )8(َعِيلِّ ْهِريّ َعن َعِقيل، يَعني َعن  َعن َحيْيَى ْبِن ُبَكْريٍ  . )12)(11(، َعنه بهالزُّ
 . )12)(11(به

                                                
 .إَِىل أعىل "كان"و "سألت"ُثمَّ َكَتَبَها بني كلمة ) ب(ِيف  "كيف"كأنه نيس كلمة ) 1(
َواَحلـْرُب ،    i  h  g            jml   k: َعزَّ َوَجـلَّ  َباُب َقْوِل اهللاِ) 11( ،)2/585: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 2(

 ).2804(ِسَجاٌل، 
 ."أخرب") ب(ِيف ) 3(
 .خطأ "دكن") ب(ِيف ) 4(
 ).3174(، )2/663: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 5(
د، ُهَو َغْري أخاه األكرب الذي قتل بالطائف املتفق َعَىل صحبته، فلامَّ ) 6( ه أبوه َعْبد اهللاِ يَعنـي  قتل أخوه ُولَِد ألمه َهَذا فسامَّ َأُبو ُحمَمَّ

َم وكان ابن مخس سنني َأْو ست سنني يـوم قـبض رسـول  النَّبِيِّ  يَعني َعَىل اسم أخيه األكرب، ُولَِد َعَىل عهدِ  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َم، ُخمْ   .َحَجر عدم صحبته ابنُ  َح جَّ رَ ه، وَ تِ بَ ْح ِيف ُص  ٌف لَ تَ اهللا َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َحاَبِة،  ، واِإلَصابِةَ )6/556(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطََّبَقاِت :  اْنُظرْ   .)138/ 4(الْبِن َحَجر، ِيف َمتْيِيِز الصَّ
  .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 7(
 .خطأ "بن") أ(ِيف ) 8(
ِة َوَحْيُثَام )7(، )1/220: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  )9( ابَّ ِع َعَىل الدَّ َهْت بِِه، ، َباُب َصَالة التََّطوُّ  ).1093(َتَوجَّ
 ). ب(حرف الواو ساقط من ) 10(
َالة، ) 18(، )1/220: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  )11( ِزُل لِْلَمْكُتوَبِة، )9(َأْبَواُب َتْقِصِري الصَّ  ).1097(، َباُب َينْ
َفةَ : اْنُظْر ) 12( اِف،  ُحتْ  ).228/ 4(اْألَْرشَ
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ـَفِر، َوَقـاَل اللَّيْـُث :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد  َع ِيف السَّ َثنِي :  َوِيف البَُخاِرّي ِيف َبـاِب َمـْن َتطَـوَّ َحـدَّ
َثنِي:  ُيوُنُس، َعن اْبِن ِشَهاٍب، َقاَل  َم  َأنَّ النَّبِـيَّ  هُ ثَ دَّ َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة، َأنَّ أباه َح  ْبنُ  اهللاِ َعبُْد  )1(َحدَّ َصـىلَّ اهللاُ َعَليْـِه َوَسـلَّ
َفرِ  ِل ِيف السَّ يْ بَْحَة بِاللَّ َهْت  )2(َصىلَّ السُّ  .)3(َعَىل َظْهِر َراِحَلتِِه َحيُْث َتَوجَّ

ِة  ـ بالسـني املهملـة، ِيف  اهللاِ املعجمـة، َعـن َعبْـدِ  باخلاءِ  )4(ْبِن ُمخَْريٍ  َيِزيدَوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه ِيف َتْرَمجَ ْبـِن ُبْرسٍ
َم َمَع النَّاِس ِيف َيْوِم ِعيِد فِطْـٍر َأْو َأْضـَحى، َفـأَْنَكَر  النَّبِيِّ  اهللاِ ْبُن ُبْرسٍ َصاِحُب  َخَرَج َعبُْد :  َحِديث َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

  .إِْبطَاَء اِإلَمامِ 
َالةِ َماَج  َرَواُه ابنُ :  فِيه )5(يُّ َقاَل املِزِّ  اِك العُ  َعن َعبْدِ  ه ِيف الصَّ حَّ اِب ْبِن الضَّ ْبـِن  ، َعـن إِْسـَامِعيَل )6(ِيضّ رَ الَْوهَّ

 . )2(مٌ هْ وُهَو وَ  .)1(يببِ يب َح أَ  بنِ  يدِ زِ يَ  ِيضِّ رَ العُ  ، وِيف َحِديِث )8(َعنه )7(َعيَّاٍش، َعن َصْفَواِن ْبِن َعْمٍرو
                                                

 ). ب(ساقطة من  "ب، َقاَل حدثنيشها س، َعن ابنِ ونُ ثني يُ حدَّ "عبارة ) 1(
 ."صح"وكتب بعدها ) ب(أحلقت َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة ِيف  "رِ فَ ِيف السَّ "عبارة ) 2(
َالة، ) 18(، )1/221: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح  )3(  .، معلًقا)1104(َأْبَواُب َتْقِصِري الصَّ
 .ِيصّ مْ ر احلِ مَ َأُبو عُ ) 4(

َقه شعبة، وحيي َهبِيّ َوثَّ  .ى ْبن َمِعني، والنََّسائِّي، والذَّ
 ).535/ 5(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  َوَذَكَره ابنُ 

 .َهَذا َقاَل ابُن َحَجر قولها، َوبِِمْثِل كان َصُدوقً : مرة  ةُ بَ عْ َوَقاَل ُش 
ُد  ِديث ُح الِ َص ":  َوَقاَل َأْمحَ ة "اْحلَ  .نَس َحِديثه َح ًسا، وَ يِّ كان كَ :  َقاَل  ةً رَّ مَ ه، وَ رَ مْ أَ  عَ فَ رَ ه، وَ حَّ َص أَ وَ  َحِديثهُ  نَ َس ْح َما أَ : ، َوَقاَل َمرَّ
ِديث َصُدوق ُح الِ َص  ": َقاَل َأُبو َحاتِم، َفَقاَل  قولهوَقِريبا من   ."اْحلَ

ِديث:  َوَقاَل الَفَسِويُّ   .هو ُمْسَتِقيم اْحلَ
 .ال َبْأَس بِهِ : مرة  َوَقاَل النََّسائِيُّ 

َما أحسن ": إال من أجل قول َأِيب حاتم، وَأْمحَد، وَأْمحَد قد َقاَل فيه كَام تقدم  ا أنزله ابن َحَجر إَِىل مرتبة الَصُدوِق ، ومَ هو ثَِقةٌ : قلت 
 ."َحِديثه وأصحه

الَتـاِريخ، وَ  ، واملَْعِرَفـةَ )288/ 2(، )روايـة ابنـه عبـد اهللا(أمحـد  ِعَلـَل و، )228ص (، )روايـة الـدارمي(اْبن َمِعني  َتاِريَخ : اْنُظْر 
ــْرَح )425/ 2(لَِيْعُقــوب بــِن ُســْفَيان الَفَســِوّي،  ــِذيَب )258/ 9(َوالتَّْعــِديل، الْبــِن َأِيب َحــاتِم،  ، واْجلَ ّي،  ، وَهتْ اْلَكــَامل، للِمــزِّ

َهبِّي، ، ، واْلَكاِشَف )32/116( ِذيَب )381/ 2(للذَّ مهـا، البـن حجـر، كالالتَّْهـِذيب،  ، َوَتَقِريـَب )338/ 9(التَّْهـِذيب،  ، وَهتْ
)7709.( 

 .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 5(
 .متفٌق عىل تضعيفه) 6(

ثِـِري اَجلـَزِريّ  اْبـنُ ، ورفضـه )4/179(، هذا ما قاله السمعاين يف األنساب، بدمشق وهي ناحيةٌ  ،ضرَ عُ والُعَرِيض نسبة إىل  يف  األَ
وهي من أعامل  ،ة صغرية يف الرب بني الفرات ودمشقوإنام هي مدين ،ليست عرض من نواحي دمشق: ، بقوله )2/335(اللباب، 

 .حلب
  ).4257(، وتقريَب التهذيب، البن حجر، )5/295(الكامَل يف الضعفاء، البن عدي، : انظر 

 .ِيصّ مْ احلِ  ،يكِ َس كْ أبو عمرو السَّ  الثَِّقة، )7(
 ).2938(تقريَب التهذيب، : انظر 

 ).1317(ِيف َوْقت َصَالة اْلِعيَدْيِن،  َباُب ) 170(، )5(، )233ص: ( ابن َماجه نُ نَ ُس ) 8(
، وقـال النـووي يف اخلالصـة، "خيرجـاه ومل، البخـاري رشط عـىل صـحيح"): 1/295(قال احلاكم عند إخراجه هلذا احلديث،     

لبـاين وأيد النوويَّ الشيُخ األ). 2/146(، ونقل عنه ذلك الزيلعي يف نصب الراية، مسلم رشط عىل صحيح دهاإسن): 2/827(
 .=، واعترب نقل الزيلعي قول النووي إقراًرا له)3/101(يف إروائه، 
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ِ ِيف  وقعَ :  ُخنَاَقاَل َشيْ  اِك العُ  َعْبدِ  يِق رِ طَ  نْ ه مِ َماَج  نا البنِ روايت حَّ اِب ْبِن الضَّ  َيِزيُد ْبـُن ُمخَـْريٍ  ِيضّ رَ اْلَوهَّ
 .وابالصَّ َعَىل 

ِة  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ، اهللاِ َعْبدِ اليَامين، َعن  َكْيَسانَ  بنِ  اووسِ طَ ِيف َتْرَمجَ َبْريِ  )4(َمـنْ " )3(ِث ِيف َحـِدي ْبـِن الـزُّ
يُّ "َشَهَر َسْيَفُه ُثمَّ َوَضَعُه َفَدُمُه َهَدرٌ   . )7)(6(فقط َرَواُه النََّسائِيُّ :  )5(، َقاَل املِزِّ

ِمِذيّ َأْخَرَجُه  ِديُث َهَذا اْحلَ :  الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ َقاَل  ْ  ُنَسـِخ  )8(، وأكثـرةِ وعَ مُ ْس املَ ُه َولِ ُأُص  بعضِ ِيف  الرتِّ
 ْ َثنَا َأُبو َعـامَّ  َذا األصلِ هَ ِيف  هفِيها َهَذا، والَِّذي رأيتُ َلْيَس  ِمِذيّ الرتِّ َسـْنيُ ْبـُن ُحَرْيـٍث  ب/54 رٍ َحدَّ :  ، َقـاَل )9(اْحلُ

َثنَا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى ، َقاَل )10(َحدَّ َبْريِ اهللاَِّ َصـىلَّ  َقاَل َرُسوُل :  ، َعن َمْعَمٍر، َعن اْبِن َطاُوٍس، َعن َأبِيِه، َعن اْبِن الزُّ
مَ  ِمِذيّ "َمْن َشَهَر َسْيَفُه ُثمَّ َوَضَعُه َفَدُمُه َهَدرٌ ":  اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ْ ـُحمَ  فسـألُت :  ، َقاَل الرتِّ ـمَّ ، ِديثًدا َعـن َهـَذا اْحلَ

َبْريِ موقوٌف  ىوَ رْ إنَام يُ :  َفَقاَل    .َعن اْبِن الزُّ
يم َعـن كِـام بـن َح رَ َحـ مُّ َعـ ،ِيشّ رَ القُ :  ، ويَقال)11(يّ ارِ َص نألَ ا دٍ عْ َس  بنِ  اهللاِ بْدِ عَ  دِ نَ ْس َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه ِيف مُ 

َم، ِيف َحِديِث  ـَالة ِيف  َسأَلُْت النَّبِيَّ :  النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ ـَالة ِيف َبيْتِـي، َوَعـن الصَّ َم َعـن الصَّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

                                                                                                                                          
 .وهذا حكم غريب من األئمة لوجود عبد الوهاب بن الضحاك الُعَرِيض املتفق عىل تضعيفه= 
 .خطأ "وهب") ب(ِيف ) 1(
َفةَ : اْنُظْر ) 2( اِف،  ُحتْ  ).4/296(اْألَْرشَ
 . )ب(ساقطة من  "ِيف َحِديث"عبارة ) 3(
 .حرف ح) ب(كتب ِيف ) 4(
 خطأ "املزين") ب(ِيف ) 5(
َفةَ : اْنُظْر ) 6( اِف،  ُحتْ  ).321/ 4(اْألَْرشَ
ِم،  كَِتاُب ) 38(، )632ص( :ُسنَُن النََّسائِّي ) 7(  ).4097(َمْن َشَهَر َسْيَفُه ُثمَّ َوَضَعُه ِيف النَّاِس،  باُب ) 26(حتريم الدَّ

 ).5/344(السلسلة الصحيحة، : انظر  .وصحح اإلسناد الشيخ األلباين
 ."كثر") ب(ِيف ) 8(
 .يّ زِ وَ رْ املَ  يّ اعِ زَ ر اُخل ، َأُبو عامَّ الثَِّقةُ ) 9(

َهبِّي، اْلَكاِشَف : اْنُظْر   ).332 /1(، للذَّ
 .َأُبو َعْبد اهللاِ، السيناين، املروزي )10(

اِزّي، حيث قَ  ، وقد علمنا تشـدده ِيف الرجـال، َوَقـاَل "َصُدوق صالح": اَل فيه مل ينزله أحد عن درجة الثَِّقة، إال أبا حاتم الرَّ
َقه   ."ربَام أغرب": ابُن َحَجر بعدَما َوثَّ

ْرَح : اْنُظْر   ).5419( البن حجر،التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )69/ 7( ،َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم اْجلَ
َك  "ري"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "األنصا" "األنصاري"نصف كلمة ) أ(كتب ِيف ) 11( ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلِ َعَىل َيَساِر الصَّ

 .حمافظة َعَىل التنسيق
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يُّ .. .املَْْسِجدِ  ِديث، َقاَل املِزِّ ِمِذّي ِيف الشَّ :  اْحلَ ْ يُّ لِ َامئِ َرَواُه الرتِّ َالةِ َماَج  ، وابنُ )2)(1(، َعن َعبَّاٍس الَْعنَربِ َعن َبْكـِر  ه ِيف الصَّ
ا  ،)4)(3(َبْكِر ْبِن َخَلٍف  ْمحَنِ  َعن َعبْدِ كَِالُمهَ ، بإِ  الرَّ ْمحَن ْبـنُ  لـهبْ قَ ي الَّـذِ  ه، وإسـنادِ لَ بْ الَِّذي قَ  ادِ نَ ْس ْبِن َمْهِديٍّ  )5(َعبْـد الـرَّ

اِرِث  ، َعن ُمَعاِوَيَة ْبِن َصالٍِح، َعن الَْعَالِء ْبِن اْحلَ ِه َعبْد اهللاَِّ ْبِن َسْعدٍ )1(، َعن َحَراِم ْبِن َحكِيمٍ )6(َمْهِديٍّ  . ، َعن َعمِّ
                                                

َ َسنَة يَأُبو الفضل البرص) 1(  .هـ240، ُتُويفِّ
اِزّي الذي أطلق فِيه َصُدوق، وال يضري الَعنربُهَو ثَِقةٌ   .ي َذلَِك ، مل يوصف بغريها، إال َما َكاَن من َأِيب حاتم الرَّ

ّي، : اْنُظْر  ِذيَب اْلَكَامل، للِمزِّ ـْرَح )3176(التَّْهِذيب، الْبِن َحَجـر،  ، َوَتَقِريَب )14/222(َهتْ َوالتَّْعـِديل، الْبـِن َأِيب َحـاتِم،  ، واْجلَ
)6/216.( 

 ).157/282(، َامئُل الشَّ ) 2(
َ بعد َسنَة بعد ) 3(  .هـ 240ُهَو َأُبو برش، ُتُويفِّ

َقه أَ  َهبِيّ َوثَّ اِزّي، والذَّ  .ُبو َحاتِم الرَّ
 ).8/150(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  نُ َوَذَكَره اب

ُد  وأشارَ  ة ُب تُ كْ ن يَ مَّ ه عَ بن خلف، حينَام سألَ  َعن بكرِ  بن َحنَْبل َعَىل َأِيب داود أن يكتَب  َأْمحَ  .بَمكَّ
ة : َوَقاَل حييى ْبن َمِعني   .الثاين َقاَل ابُن َحَجر قولهَوبِِمْثِل َصُدوق، : َما به بأس، َوَقاَل َمرَّ

 .هو ثقة: قلت
ْرَح : اْنُظْر  ِذيَب )385/ 2(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب حاتم اْجلَ ّي،  ، وَهتْ َهبِّي، ،، واْلَكاِشـَف )205/ 4(اْلَكَامل، للِمـزِّ ، )1/274( للـذَّ

 ).738(التَّْهِذيب، الْبِن َحَجر،  َوَتَقِريَب 
َالة، َوال كَِتاُب ) 5(، )244ص: ( جهابن َما سننُ ) 4( نَّةإَِقاَمِة الصَّ ِع ِيف اْلَبْيِت، ) 186(فِيَها،  سُّ  ).1378(َباب َما َجاَء ِيف التََّطوُّ

 .وصحح اإلسناد الشيخ األلباين يف تعليقه عىل السنن    
 ."فقد"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 5(
امي ا : َأُبو وهب ويقال) 6( د، الشَّ  .َمْشقيلدِّ َأُبو ُحمَمَّ

َقه اْبن َمِعني، َوَزاَد  تغـري عقلـه، وَأُبـو : ، وابن املَِدينِّي، وَأْمحَد، وَأُبو داود، َوَزاَد "ليس ِيف َحِديثه يشء، ولكن كان َيَرى القدر": َوثَّ
اِزّي، َوَزاَد  ِديث": ثيقه ، َوَزاَد مرة بعد تو"ول أوثق منهُح كْ أحًدا من َأْصَحاب مَ  ال َأْعَلمُ ": َحاتِم الرَّ ، ، والَفَسـِويُّ "َصُدوق ِيف اْحلَ

م"ليس ِيف َحِديثه يشء": شاهني، وزاد  وابنُ   .، واَحلاكِ
َهبِّي   ."وثقوه": َوَقاَل الذَّ

ُد  ِديث: ل بَ نْ بن َح  قال َأْمحَ  .َصِحيح اْحلَ
ِديث، وَلكِنَُّه َأْعَلم َأْصَحاب َمْكُحول وأقد كان قليَل ": َوَقاَل ابُن سعد   ."مهم، وكان يفتي حتى خولطاْحلَ

 ).248/ 5(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  َوَذَكَره ابنُ 
 ."َصُدوق فقيه، َلكِن رمي بالقدر وقد اختلط": َوَقاَل ابُن َحَجر 

َهبِيُّ  ِديث، وتبعه َعَىل َهَذا سبط ابن العجمي، وقد وَمها فالُبَخ  ونقل الذَّ ُه منكر اْحلَ اِرّي َقاَل َهَذا ِيف العـالء عن الُبَخاِرّي قوًال فيه َأنَّ
 .يّ َمْشقِ بن َكثِري الدِّ ا

ِة العالء بن َكثِري العالء بن احلارث والعالء بن َكثِري َواِحًد  ولعل الُبَخاِرّي كان يعتربُ  ومن َأْصَحابنا من ": ا، َقاَل ابُن ِحبَّان ِيف َتْرَمجَ
ُه العالء بن احلارث وليس كَذلَِك، ألنَّ   ."بنى أمية ايلمن اليمن، وَهَذا من مو يٌّ بن احلارث حرضم العالءَّ  زعم َأنَّ

 .بأخرة اختلطَ  هو ثَِقةٌ : قلت 
َبَقاِت : اْنُظْر         الكبـري، للبخـاري، ، والَتاِريَخ )435/ 4(، )رواية الدوري(اْبن َمِعني  ، وَتاِريَخ )469/ 9(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطَّ

ـْرَح )458/ 2(اِريخ، لَِيْعُقوب بِن ُسْفَيان الَفَسـِوّي، َوالتَ  ، واملَْْعِرَفةَ )514/ 6(  ، )6/354(َوالتَّْعـِديل، الْبـِن َأِيب َحـاتِم،  ، واْجلَ
ـِديث، للحـاكم،  ، ومعرفـةَ )250ص (أسَامء الثَِّقات، الْبِن شـاهني،  ، وَتاِريَخ )182/ 2(، الْبِن ِحبَّان، واملجروحنيَ  ُعُلـوم اْحلَ

ِذيَب )242ص( ّي، اْلكَ  ، وَهتْ َعَفاء، )103/ 2(، ، واْلَكاِشَف )478/ 22(َامل، للِمزِّ َهبِّي، كالمها ، )2/68(، واملغني ِيف الضُّ للذَّ
التَّْهـِذيب، الْبـِن َحَجـر،  َتَقِريـَب و، )329ص(الـدم، الْبـِن َعْبـد اهلـادي،  بحرَ و، )260ص(، لسبط ابن العجمي، واالغتباطَ 

)5230.(= 
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فِيها َلْيَس  ، َعن َحَراِم ْبِن ُمَعاِوَيةَ ِث ارِ َحل ا بنِ  ءِ َال ه َعن العَ الشَامئِل، وابِن َماَج ِيف  ِديُث اْحلَ :  َقاَل َشْيُخنَا
 .)3(فِيه َذلَِك  قيَل  )2(َحَراُم ْبُن َحكِيٍم، وإن كانَ 

ِديُث نا َصِحيٌح وَما َقالَه َشيُْخ :  ُقْلُت  ، ولفظـه ِيف البيـِت  عِ وُّ طَـِيف التَّ  َمـا جـاءَ  َماجه، ِيف بـاِب  ِيف ابنِ  ، فاْحلَ
َ ِيف املَْْسـِجِد، إِالَّ َأْن  نْ َألَ  َبيْتِي َما َأْقَرَبُه ِمْن املَْْسِجِد؟ فَ َأَال َتَرى إَِىل ":  بعدَما سبق َ ِيف َبيْتِي َأَحبُّ إَِيلَّ ِمْن َأْن ُأَصيلِّ ُأَصيلِّ

 .كَذلَِك ِيف الشَامئل ِيف باب التطوع ِيف البيت )4(، وهو"َتُكوَن َصَالة َمْكتُوَبةً 
ِة َعبْدِ َما َكتَبَُه ِيف تَ  َوِمْن َذلَِك  ْمحَنِ  ْرَمجَ َقـِدَم   اْبـِن َعبَّـاٍس ِيف َحـِديِث  ، ِيف مسـندِ )5(بن مطعم َأبِى املِْنَْهـالِ  الرَّ

َم املَ َصىلَّ  َرُسوُل اهللاِ  )7(َمتْـرٍ َمـْن َأْسـَلَف ِيف ":  ، َفَقـاَل )6(ِدينَة، َوالنَّاُس ُيْسلُِفوَن ِيف التَّْمِر الَْعاَم َوالَْعاَمْنيِ  اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
ٍل َمُعُلوم َوَوْزٍن َمُعُلوم إَِىل َأَجٍل َمُعُلوم   ."َفْليُْسلِْف ِيف َكيْ

                                                                                                                                          
ِيف فصله بـني حـرام بـن حكـيم  الُبَخاِريُّ  مَ هِ وَ : الَبْغَدادي، بقوله  بينه وبني معاوية بن صالح، فتعقبه اخلطيُب  الُبَخاِريُّ  َق رَّ فَ ) 1(= 

 .َعَىل معاوية بن صالح ِيف اسم أبيه ُتلَِف اْخ  َواِحٌد  وبني حرام بن معاوية؛ ألنه رجٌل 
اَرُقْطنِّي، فعقبَّ  َق رَّ وكذا فَ  اَرُقْطنِّي ِيف املؤتلـف واملختلـف، كـَام ذكـره : دي َعَىل َذلَِك بقوله الَبْغَدا اخلطيُب  بينهَام الدَّ َوَذَكـَره الـدَّ

 .هِ ونقله من َتاِرخيِ  قولِهِ الُبَخاِرّي، وكأنه اعتمد َعَىل 
  .َعَىل قوله، فاْنُظْره َماكوال ودلَل  ابنُ  اخلطيَب  وكذا تبعَ 
 .َماكوال بينهَام ابنَ  قِيف التفري الُبَخاِريُّ  تبعَ :  َحَجر ِيف َقْولِهِ  ابنُ  وقد وهمَ 

َقه دحيم، والِعْجِيلُّ  اَرُقْطنِيُّ َوثَّ َهبِيُّ ،  والدَّ  .َحَجر ، وابنُ ، والذَّ
  .)4/185(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  َوَذَكَره ابنُ 

َفهُ   .مٍ زْ َح  ابنُ  َوَضعَّ
ال، َفاْعَلم َذلَِك َوَال َأْدِري من َأْين َجاَءُه تَ ": الَقطَّان َفَقاَل  عليه ابنُ  دَّ رَ فَ  َام ُهَو َجمُْهول اْحلَ  ."ْضِعيفه، َوإِنَّ

َهاَلة، َوأَ  الَقطَّان حَرامَ  اْبنُ  َكَذا نسَب : الَقطَّان َفَقاَل  امللقن ابنَ  فتعقب ابنُ  ين ِيف رَّ قَ بن َحكِيم إَِىل اْجلَ ـْيخ َتِقـّي الـدِّ ُه َعـَىل َذلِـَك الشَّ
ِذيبه ، َوَلْيَس َكَذلَِك؛ فقد "اِإلَمام" ّي ِيف َهتْ ين املِزِّ افِظ َمجال الدِّ َقه ُدَحْيم َكَام َأَفاَدُه اْحلَ  َوثَّ

 ."فال أدري من أين جاء تضعيفه": حزم مغلطاي بقوله  ابنَ  وكذا تعقَب 
 .، وال يضريه ما قيل فيه بغري حجةهو ثَِقة: قلت 
اَرُقْطنِّي،  وسـننَ  ،)1/290(ت، للعجـيل، ومعرفَة الثقـا، )102، 3/101(الكبري، للبخاري،  الَتاِريَخ : انظر  ، )2/101(الـدَّ

أوهام اجلمع والتفريق، للخطيـب الَبْغـَدادي،  موضَح و، )1/397(الْبِن حزم،  ،، واملحىل)572/ 2(واملختلف، له،  واملؤتلَف 
ِذيَب )103/ 1(  ، وَهتْـِذيَب )312/ 3(الَقطَّـان،  الوهم واإلهيام، الْبـنِ  ، وبيانَ )181ص (مستمر األوهام، الْبِن َماكوال،  ، وَهتْ

ّي،  َعَفاء، )1/316(، ، واْلَكاِشَف )5/517(اْلَكَامل، للِمزِّ َهبِّي،كالمها ، )239/ 1(، واملغني ِيف الضُّ املُنِـري، الْبـِن  والَبـْدرَ  للـذَّ
ن،  ِذيَب )2/418(املَُلقِّ  ).1162( البن حجر،ِذيب، التَّهْ  ، َوَتَقِريَب )201/ 2(التَّْهِذيب، الْبِن َحَجر،  ، وَهتْ

ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة مقابل كلمة  "كان"كلمة ) أ(كتبت ِيف ) 2(  .، وَذلَِك مراعاة للتنسيق"إن"َعَىل َيَساِر الصَّ
 .ن حرام بن حكيم هو حرام بن معاويةإ:  أي قيل) 3(

ّي، : اْنُظْر  ِذيَب اْلَكَامل، للِمزِّ  ).5/517(َهتْ
 .ُثمَّ رضب عليهكتب بعدها حرف فاء ) 4(
 .الثَِّقةُ ) 5(

ْرَح : اْنُظْر   ).5/284(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  اْجلَ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك حمافظـة َعـَىل  "مني"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "العا" "العامني"نصف كلمة ) أ(كتب ِيف ) 6( َعَىل َيَساِر الصَّ

 .التنسيق
 .ساقطة من النسختني "مترِيف "عبارة ) 7(
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يُّ  ا  َعـْن ُسـْفيَاَن ْبـِن ُعيَيْنَـَة، و ِيف البيوعِ  مٌ لِ ْس َرَواُه مُ :  َقاَل املِزِّ ) 1(َعن َحيْيَى ْبِن َحيْيَى، َوَعْمٍرو النَّاقُِد، كَِالُمهَ

ا  َعن إِْسَامِعيَل ْبِن ُعَليََّة به)2(ْبِن َساِملٍ  ى َشيْبََة، وإِْسَامِعيَل َأبِ  َعن َأِيب َبْكِر ْبنِ   .)4)(3(، كَِالُمهَ
 ، مع َأِيب َبْكِر ْبـنِ مٍ لِ ْس َحيْيَى ْبِن َحيْيَى املذكور ِيف مُ  روايةَ  ُف نِّ َص املُ  أسقطَ :  )5(َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  الَوالُِد  َشيُْخنَا َقاَل 

ُلـوِدىّ ا روايـة ، وأمَّ )7(وهذه رواية ابن َماهان:  َعن إِْسَامِعيَل ْبِن ُعَليَّةَ :  ْبِن َساِملٍ، وَقاَل  )6(إِْسَامِعيَل َأبِى َشيْبََة، وَ  ْبنِ   اْجلُ
 .)9(عرف َذلَِك  )8(رواية ابن َماهان، ومن تأمل طرق الباب الصواُب :  وغريه اِينُّ سَّ ، َقاَل الغَ ُعيَيْنَةفإن فِيها ابن 

ِة َعْبدِ َوِمْن َذلَِك مَ  ْمحَنِ  ا َكتَبَُه ِيف َتْرَمجَ بَائِيِّ  )10(ْبنِ  الرَّ َام إَِهاٍب ":  ، َعن اْبِن َعبَّاٍس ِيف َحِديِث )12)(11(َوْعَلَة السَّ َأيُّ
يُّ "ُدبَِغ َفَقْد َطُهرَ   . )4)(3(، واألربعة)2(مٌ لِ ْس َرَواُه مُ :  )1(، َقاَل املِزِّ

                                                
 ). ب(حرف الواو ساقط من ) 1(
د الَبْغَدادي، الصائغالثَِّقةُ ) 2(  .، َأُبو ُحمَمَّ

ِذيَب التَّْهِذيب، : اْنُظْر   ).448( البن حجر،التَّْهِذيب،  َتَقِريَب و، )314/ 1(َهتْ
م َصِحيُح ) 3(  ).128/1604، 127(َلِم، َباُب السَّ ) 25(كَِتاب املَُساَقاِة، ) 22(، )654: ( ُمْسلِ
َفةَ : اْنُظْر ) 4( اِف،  ُحتْ  ).5/52(اْألَْرشَ
ِمِذّي ِيف بعض ُأُصـَولِ ": كتب بعدها ِيف ب ) 5( ْ ِديث َأْخَرَجُه الرتِّ ُه املسـموعة، وأسـقط الَوالِـد واملصـنف روايـة حييـى بـن َهَذا اْحلَ

 .خطأ "...حييى
ْفَحِة ِيف اَحلاِشـَيِة، وَذلِـَك حمافظـة  "عسل"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "إسَام " "إسَامعيل"نصف كلمة ) أ(كتب ِيف ) 6( َعَىل َيَساِر الصَّ

 .َعَىل التنسيق
حِ  ، والنََّوِويُّ )5/322(املعلم،  عياض ِيف إكَاملِ  وَهَذا َما َقاَله الَقاِيض ) 7(  ).11/42(َعَىل مسلم،  هِ ِيف َرشْ
 ."زيادة قد") ب(ِيف ) 8(
األجـل، ُثـمَّ  ذكرنجيح، وفِيه  ابن ُعَيْينَة َعن ابن أيب َحِديَث  الَباِب  َذلَِك بأنه َذَكَر أوَل  َل لَّ عياض، وعَ  أيًضا الَقاِيض  اهذ َح وصحَّ ) 9(

اَل بمثـل يح، َوَقـِجـنَ  أيب ة، َعـن ابـنِ يِّ لَ ابن عُ  األجل، ُثمَّ َذَكَر َحِديَث  ذكرٌ نجيح، وليس فِيه  أيب َذَكَر َحِديث َعْبد الَواِرث َعن ابنِ 
ابـن  يح، َوَقـاَل بمثـل َحـِديِث جِ نَ  َعن ابن أيب ي، ُثمَّ َذَكَر َحِديث سْفَيان الثور"إَِىل َأَجٍل َمُعُلوم": َحِديث َعْبد الَواِرث، ومل يذكر 

ٌ "إَِىل َأَجٍل َمُعُلوم": علية، فذكر فِيه   . ، وُهو َبنيِّ
 ).5/322(املعلم،  إكَامَل : انظر 

 ).أ(طة من ساق "بن"كلمة ) 10(
بفتح السني املهملة والباء املوحدة بعدها مهزة مكسورة، هذه النسبة إَِىل سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطـان وإَِىل َعْبـد  )11(

 .بن سبأ رأس الغالة من الرافضةااهللاِ 
َباُب  ِذيِب األَْنَساِب، الْبِن األَثِِري اَجلَزِرّي،  اللُّ  ).2/98(ِيف َهتْ

َقه) 12(  موًنا أمَ ": َعْبد الرب، َوَزاَد  وابنُ ، "د ا يتَعبَّ كان متقنً ": ِحبَّان ِيف موضع، َوَزاَد  ، وابنُ ، والنََّسائِيُّ َمِعني، والِعْجِيلُّ  نُ ابْ  َوثَّ
  .يُّ وِ وَ ، والنَّ "َعَىل َما روى ومحل

 ).105/ 5(ثَِّقات، ِحبَّان ِيف ال التابعني من أهل مرص، َوَذَكَره ابنُ  ِيف ثقاِت  َوَذَكَره الَفَسِويُّ 
 ."َصُدوق": وتوسط فيه ابن َحَجر، بلفظ 

 .اَملِدينِّي، ففرس ابن رجب كالمه بأنه مل يشتهر َحِديثه ومل ينترش بني الُعَلَامء ابنُ  هُ لَ هَّ َج وَ 
ُه َذَكَر له َحِديث ابن وعلة  عن اإلَمامِ  َل قِ ونُ   وعلة؟ ومن ابن "، قال"أيَام إهاب دبغ فقد طهر": َأْمحَد َأنَّ

 =."شيخ": َوَقاَل َأُبو َحاتِم 
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َام إَِهـاٍب " مٍ لِ ْس مُ  رواياِت  أ/55من  لَيَْس ِيف يشءٍ :  َقاَل َشيُْخنَا ـ"َأيُّ إَِذا ُدبِـَغ ":  ا كلهـاَام الَّـِذي فِيهـ، وإنَّ
َهاُب  ِدَباُغـُه "فِيهـا  إِْسَحاق بن منصـور، وأيب بكـر بـن إِْسـَحاق فـإنَّ  ، إال الرواية األخرية، وهي روايةُ "َطُهرَ  اْإلِ
َهاٍب َفَقْد َطُهرَ إَِذا دُ " :  رواية أيب داوود:  ، َوَقاَل )6)(5("َطُهوُرهُ   ."بَِغ اْإلِ

ِة  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ْهِريّ  اِب هَ ِش  بنِ  دِ مَّ ُحمَ ِيف َتْرَمجَ ِيف  اسٍ بَّـعَ  ابـنِ  ، َعنِ )7(اهللاِ َعْبدِ بن  اهللاِ ، َعن عبيدِ الزُّ
مَ  َأَتاٍن، والنَّبِيُّ َعَىل  َأْقَبْلُت َراكًِبا:  َحِديِث  يُّ  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ِيف  الُبَخـاِريُّ َرَواُه :  )8(ُيَصـيلِّ بِِمنَـًى، َقـاَل املِـزِّ

َالةِ ، وِيف )10)(9(الِعْلِم َعن إِْسَامِعيَل ْبِن َأِيب ُأَوْيسٍ  ِ نَ عْ ، والقَ )12(ْبِن ُيوُسَف  اهللاِ َعْبدِ  )11(َعن الصَّ  َعـنْ  مْ هُ تُ ، ثالَثـ)14)(13(يّ ب

                                                                                                                                          
اَملـِدينِّي  نِ با هيلِ َحَجر إَِىل مرتبة الَصُدوق إال لتج ومل ينترش بني الُعَلَامء، وَما أنزله ابنُ  مل يشتهرْ  هَحِديثُ  وإن كان ،هو ثَِقةٌ : قلت = 

 ."شيخ": َأِيب حاتم  له، وقولِ  َل بَ نْ َح  وابنِ 
ْرَح  ،)2/530(والَتاِريخ، لَِيْعُقوب بِن ُسْفَيان الَفَسِوّي،  املعرفةَ و، )89/ 2(لعجيل، الثَِّقات، ل معرفةَ : اْنُظْر  َوالتَّْعِديل،  واْجلَ

، )4/140(، الْبـِن َعْبـد الـرب، ، والتمهيـَد )120ص( البن حبـان، علَامء األمصار، ، ومشاهريَ )296/ 5(الْبِن َأِيب حاتم، 
ِمِذّي، الْبِن رجـب ورشَح  ْ ـِذيَب )1/379(، علل الرتِّ َغـاِت، للنَّـَوِوّي،  ، وَهتْ االعتـدال،  ، وميـزانَ )3/144(األَْسـَامِء َواللُّ

َهبِّي،   ).4039( البن حجر،التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )4/325(للذَّ
 ). ب(ساقطة من  "املزي"كلمة ) 1(
ْيِض،  كَِتاُب ) 3(، )158: ( ُمْسلِم َصِحيُح ) 2( َباِغ،  َباُب َطَهاَرةِ ) 27(اْحلَ  ).105/366(ُجُلوِد اْملَْيَتِة بِالدِّ
َباِس،  كَِتاُب ) 26(، )615ص: ( ُسنَُن َأِيب َداُود) 3( ِمـِذّي ، )4123(َبـاٌب ِيف ُأُهـِب اَملْيَتـِة، ) 41(اللِّ ْ ، )403ص( :ُسـنَُن الرتِّ

َباِس،  كَِتاُب ) 22( اْلَفـَرِع  كَِتاُب ) 41(، )654ص( :ُسنَُن النََّسائِّي ، )1728(َغْت، َباُب َما َجاَء ِيف ُجُلوِد اَملْيَتِة إَِذا ُدبِ ) 7(اللِّ
َباِس،  كَِتاُب ) 32(، )601ص: ( سنن ابن َماجه، )4241(ُجُلوُد اَملْيَتِة، ) 4(َواْلَعتَِريِة،  َباُب لِـْبِس ُجُلـوِد اْملَْيَتـِة إَِذا ) 25(اللِّ

 ).3609(ُدبَِغْت، 
َفةَ : اْنُظْر ) 4(  ).53/ 5(اِف، اْألَْرشَ  ُحتْ
 .خطأ "مطهررة") أ(ِيف ) 5(
ْيِض،  كَِتاُب ) 3(، )158: ( ُمْسلِم َصِحيُح ) 6( َباِغ، ) 27(اْحلَ  ).107/366، 106(َباُب َطَهاَرِة ُجُلوِد اْملَْيَتِة بِالدِّ
 .، ابن َأِيب ثور املدين موىل بني نوفلالثَِّقةُ ) 7(

 ).4307( جر،البن حالتَّْهِذيب،  َتَقِريَب : اْنُظْر 
 .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 8(
 هِ لِ يح َحِديثه؛ ألنـه كتـب مـن ُأُصـوابن َحَجر فيه، وهو أن َما َأْخَرَجُه الُبَخاِرّي عنه هو من َصحِ  فيه، إال أننا نأخذ بكالمِ  متكلمٌ ) 9(

ِحيح من أجل َما قدح فيه النََّس   .ن شاركه فيه غريه فيعترب فيهإوغريه إال  ائِيُّ وعىل َهَذا ال حيتج بيشء من َحِديثه َغْري َما ِيف الصَّ
وأوافق األستاذ الدكتور نافذ ّمحاد فيام توصل إليه من أن الشيخني انتقيا وانتخبا ما هو معروف من حديثه، وأخذ البخـاري مـن       

 .كتاب إسامعيل ما ثبت صحته، وما مل يثبت فيه علة، ومثل ذلك ُيقال يف مسلم
 .)1/35(، لنافذ ّمحاد، بتوثيق األسانيد واملتون، وقرة العيون )391ص(البن حجر، ، لساريهدي ا: اْنُظْر 

ِغِري؟، ) 18(، )1/24: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 10(  ).76(َباُب َمَتى َيِصحُّ َسَامُع الصَّ
 .خطأ "ِعنْد") أ(ِيف ) 11(
ُة اِإلَما) 90(، )1/106: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 12( ُة َمْن َخْلَفُه، َباُب ُسْرتَ  ).493(ِم ُسْرتَ
 .ُهَو َعْبد اهللاِ ْبُن َمْسَلَمةَ ) 13(
ْبَياِن، َوَمَتـى َجيِـُب َعَلـْيِهُم الُغْسـُل َوالطُُّهـوُر، ) 161(األََذاِن،  كَِتاُب ) 10(، )1/173: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 14( َباُب ُوُضوِء الصِّ

 ).861(اَجلنَائَِز، َوُصُفوفِِهْم، َوُحُضوِرِهُم اَجلَامَعَة َوالِعيَدْيِن وَ 
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، وِيف )6()5(ِشـَهاٍب  )4(َأِخـي اْبـنِ  )3(، َعـن اْبـنِ )2(دٍ عْ َيْعُقوَب ْبِن إِْبَراِهيَم بن َس ، َعن )1(إِْسَحاَق  َعنْ  جِّ ، وِيف اَحل ٍك َمالِ 
َثنِي:  اللَّْيُث َوَقاَل :  يازِ غَ املَ   . )8)(7(ُيوُنُس  َحدَّ

َيى ْبِن َقَزَعةَ  طريقةَ  أسقطَ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا الَوالُِد  ـَح  ِيف  ، َعن َمالٍِك، وهي)9(َحيْ اع، دَ الـوَ  ةِ جَّ
َيى ْبُن َقَزَعَة، َقاَل :  وك، َقاَل الُبَخاِريُّ بُ تَ  ةِ وَ زْ غَ  قبل ترمجةِ  وهي ترمجةٌ  َثنَا َحيْ َثنَا َمالٌِك، َعن اْبِن ِشَهاٍب،:  َحدَّ  َحدَّ

                                                
 .هو ابن راهويه) 1(
ْهِريّ َأُبو يوسف املدين، الُقرَ  ،الثَِّقةُ  )2( ، الزُّ  .ِيشّ

اظ، : اْنُظْر  فَّ  ).335/ 1(َتْذكَِرَة اْحلُ
 ."صح"إَِىل أعىل، وكتب بجانبها  "أخي"و "َعن"فكتبها بني كلمة  "بن"نيس كلمة ) ب(كأنه ِيف ) 3(
 ). ب(ساقطة من  "ابن"كلمة ) 4(
ْهِريّ  حممد بن عبد اهللا بن مسلم بن شهابهو ) 5(  .الزُّ

 :اختلَف فيه
 .يثني عليه أمحَد  سمعُت : وثقه أبو داود، وزاد 

:  قـال أبـو داود ،بن أيب أويـسابن صالح حكى عن  إال أن أمحَد  فيه بيشءٍ  ا يقوُل أحًد  مل أسمعْ : وأجاب أبو داود حينام ُسئَِل عنه 
 .ى البن أيب أويس أن يقاربهطوب
 ."ال بأس": ، وبمثله قال أمحد بن حنبل، وقال أمحُد بن حنبل مرًة صالح: حييى بن معني  وقال

 ."صدوق له أوهام": وقال ابُن حجر 
َفُه مرةً  قوِل ابن املديني قال ، وقريًبا من "ونحن نكتب حديثه": وكذا ابُن املديني، وزاد ، ونفى عنه القوَة حييى بن معني مرًة، َوَضعَّ

 .أبو حاتم الرازي
ْهِرّي مع أسامة بن زيد وحممـد بـن إسـحاق وأيب أويـس  من أصحاِب  الثانيةِ  وأما حممد بن حييى النيسابوري فجعله يف الطبقةِ  الزُّ

 .وهؤالء كلهم يف حال الضعف واالضطراب ،وفليح وعبد الرمحن بن إسحاق
 .وحرك يده كأنه ضعفه ،"ما أدري": نه بقوله وأجاب أمحُد بن حنبل مرًة حينام سئل ع

 . "ومل أر بحديثه بأًسا إذا روى عنه ثقة، وال رأيت له حديًثا منكًرا فأذكره إذا روى عنه ثقة": عدي  وقال ابنُ 
َهبِيُّ   ."تفرد عن عمه بثالثة أحاديث تستغرب": وقال الذَّ

 .القول ما قاله ابن حجر، صدوق له أوهام: قلت 
روايـة (، وعلـَل أمحـد )123ص(، وسؤاالِت ابن أيب شيبة لعيل بن املديني، )48 ص(، )رواية الدارمي(اريَخ ابن معني ت: انظر 

، ) 5/1246(، والضـعفاَء الكبـري، للعقـييل، )7/304(، الْبـِن َأِيب َحـاتِم، واجلـرَح والتعـديل، )171ص(، )املروذي وغـريه
َهبِّي، )25/554(هتـذيَب الكــامل، للمـزي، ، و)6/167(والكامـَل يف الضــعفاء، البـن عــدي،  ، وســَري أعـالم النــبالء، للــذَّ

 .)6049(، وتقريَب التهذيب، البن حجر، )7/197(
ْيِد،  كَِتاُب ) 28(، )1/371: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 6( ْبَياِن، ) 25(َجَزاِء الصَّ  ).1857(َباُب َحجِّ الصِّ
ِة الَوَداِع، ) 77(، )2/902: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 7(  ).4412(َباُب َحجَّ
َفةَ : اْنُظْر ) 8( اِف،  ُحتْ  ).58/ 5(اْألَْرشَ
اَرُقْطنِيُّ ) 9( َقه الدَّ َهبِيُّ َوثَّ  .، والذَّ

 .مقبول: َوَقاَل ابُن َحَجر 
 .هو ثَِقةٌ : قلت 
اَرُقْطنِّي،  ُسَؤاَالِت : اْنُظْر  م للدَّ َهبِّي، اْلَكاِشَف و، )281ص(اَحلاكِ  ).7626(البن حجر، التَّْهِذيب،  َتَقِريَب و، )2/373(، للذَّ

 ).9/257(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  ذكره ابنُ 
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َثنَا ُيوُنُس، فلعله ُس :  اللَّْيُث َوَقاَل :  َقاَل ُثمَّ  َواُب ، ِخ اِس من النَّ  وطٌ قُ َحدَّ َيـى وِيف املغازي َعـن :  أن يَقاَل  َوالصَّ َحيْ
َيـى :  ٍك َمالِ  ذكرِ  ِعنْد ، َأْو يقوُل ُيوُنُس حدثني :  الليُث َوَقاَل ، ةَ بَ قْ عُ ، وَ ٍك ، َعن َمالِ ةَ ْبِن َقَزعَ  وِيف املغازي َعـن َحيْ

 .)1(اِف رَ طْ األَ  ، وَهَذا ُهَو طريُق ٍك َعن َمالِ  مْ هُ ْبِن َقَزَعَة أربعتُ 
َم َأْجَوَد النـَّ َكاَن النَّبِيُّ  ِيف َحِديِث  املذكورةِ  الرتمجةِ  ِيف  َوِمْن َذلَِك  ْريِ َوَكـاَن َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ اِس بِـاْخلَ

يُّ َيُكون ِيف َما  َأْجَودَ  ٍد، َعن اْبِن ا  ْبنِ َعن بِْرشِ  َبْدِء اْلَوْحِي ِيف  الُبَخاِريُّ َرَواُه :  )2(َرَمَضاَن، َقاَل املِزِّ ملَُباَرِك، َعن ُحمَمَّ
َم َعن  النَّبِيِّ  ةِ فَ ، وفِيه وِيف ِص )3(َعن ُيوُنَس َوَمْعَمرٍ  ـُحمَ  ، وِيف  َبـْدِء اَخلْلـِق َعـنْ )4(انَعْبدَصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  بـنِ  دِ مَّ

ِ قَ مُ  ا   لٍ ات  . )6)(5(وحده َس ونُ َعن يُ  ،كِ ارَ بَ املُ  َعن ابنِ كَِالُمهَ

عقـب  ِق ْلـاخلَ  ءِ ْد بَ  من أبواِب  املالئكةِ  ِذْكرِ  ِيف باِب  هُ ذكرَ  البَُخاِريَّ  أنَّ  أن يذكرَ  ُف نِّ َص املُ  فاَت :  َقاَل َشيُْخنَا
َنا َوَعن َعبْدِ :  ، َفَقاَل لٍ اتِ قَ مُ  بنِ  دِ مَّ ُحمَ َحِديث  ْسنَاِد َنْحَوهُ  )7(اهللاِ، َأْخَربَ  .َمْعَمٌر ِهبََذا اْإلِ

 )8(َمـعَ  َكتََب إَِىل َقيَْرصَ َيْدُعوُه إَِىل اِإلْسَالم، َوَبَعـَث بِكِتَابـِه إِلَيْـهِ :  يِث ِيف َحدِ  املذكورةِ  َوِمْن َذلَِك ِيف الرتمجةِ 
يُّ ... ِدْحيََة الَْكْلبِيِّ  ِديث، َقاَل املِزِّ َزةَ  ِيف اجلهادِ  َرَواُه البَُخاِريُّ :  اْحلَ ْبـِن َسـْعٍد،  )1(، َعـن إِْبـَراِهيمَ )9(َعن إِْبَراِهيَم ْبِن َمحْ

 . )5)(4(ٍب رْ َح  بنِ  ْفيَانَ ُس َعن اْبِن َعبَّاٍس، َوَذَكَر بقيته َعن أيب  )3(بَام ههنا )2(الِِح ْبِن َكيَْسانَ َعن َص 

                                                
 .مقابلها "صواب األطراف"خطأ، ُثمَّ كتب َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة  "األطراق") ب(ِيف ) 1(
 .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 2(
َم؟ َوَقْوُل اهللاِ َباُب َكْيَف َكاَن َبْدُء الَوْحِي إَِىل َرُسوِل ) 1(ْدِء الَوْحِي، بَ  كَِتاُب ) 1(، )1/5: ( َصِحيح الُبَخاِريّ ) 3( َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

  ).!  +  *  )  (   '  &       %    $   #     ", ،)6: َجلَّ ِذْكُرُه اهللاِ َوَقْوُل 
 .، ستأيت ترمجته الحقاً )3555(املَْنَاقِِب،  كَِتاُب ) 61(، )2/738: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 4(
 ).3220(، )2/673: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 5(
َفةَ : اْنُظْر ) 6( اِف،  ُحتْ  ).5/63(اْألَْرشَ
َثنَا"ِيف املطبوع ) 7( َنا"، وقد صح سَامع صيغة "َحدَّ  . للنسخ اليونينيمقابلة عند  "َأْخَربَ

 ).4/113(ة، ، النُّْسَخة اليونينيالُبَخاِريّ  َصِحيَح :  اْنُظرْ 
 .ساقطة من النسختني "مع"كلمة ) 8(
د بن محزة بن مصعب بن َعْبد اهللاِ بن الزبري بن العوام القريشاُهَو َأُبو إِْسَحاق، ) 9( َ َسـنَة . ، املـديني، الـزبريي، األسدبن ُحمَمَّ ُتـُويفِّ

  .هـ230
اِزيّ َأِيب ابِن سعد، ويف اجلرِح والتعديل البن  َطَبَقاِت كذا َنَسُبُه يف   . حاتم الرَّ

َلْيَس بني مصعب والزبري ِيف نسـبه َذَكـَر  دٍ عْ َس  ابنِ  والذي ِيف كَِتاب ابن َأِيب حاتم، ويف َطَبَقاِت : ، بعبارة ذلكَحَجر َعَىل  عقب ابنُ ف
 .َعْبد اهللاِ

َقه ابنُ  َقه حييى ْبن َمِعني: بعبارة  سعدٍ  َوثَّ ِديث، وكذا َوثَّ ة ُهَو ثَِقة َصُدوق ِيف اْحلَ َما باملَِدينَة أحد إال ذاك الفتـى، إبـراهيم : ، َوَقاَل َمرَّ
 .بن محزةا

 ).1/49(، َوَذَكَره الكالباذي ِيف اهلداية واإلرشاد ِيف معرفة أهل الثَِّقة والسداد، )8/72(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  َوَذَكَره ابنُ 
َهبِيُّ  ة  ووصفه الذَّ افِظ، َوَقاَل َمرَّ ةِ من كبار : باْحلَ  =.باملَِدينَة األثباِت  األَئِمَّ
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إِْسَحاق، َعن َيْعُقوَب ْبِن إِْبـَراِهيَم، َعـن اْبـِن  هنا روايةَ  ُف نِّ َص املُ  طَ قَ ْس أَ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد 
هْ َأِخي  ْهِريّ ، َعن ِريّ الزُّ َعن ُعبَيِْد اهللاِ ْبِن َعبْد اهللاِ ْبِن ُعتْبََة ْبِن َمْسُعوٍد، َعن اْبـِن َعبَّـاٍس َأنَّ َرُسـوَل اهللاِ  ب/55، الزُّ

، َوَقاَل  )6(َصىلَّ اهللاُ َم َكتََب إَِىل َقيَْرصَ ِيف  ، َأْخَرَجـُه ِيف اجلهـادِ ")7(نيَ َفإِْن َتَولَّيَْت َفإِنَّ َعَليْـَك إِْثـَم اْألَِريِسـيِّ ":  َعَليِْه َوَسلَّ
ِة  ُمُهُم الْكِتَاب؟َهْل ُيْرِشُد املُ َتْرَمجَ  . )8(ْسلُِم َأْهَل الْكِتَاب َأْو ُيَعلِّ

ـيَ فْ َعـن أيب ُسـ اسٍ بَّ عَ  يه ابنُ إنَام يرو ر، فإن الَِّذي ِيف الكِتَاِب ظَ التي َذَكْرَناُها نَ  البَُخاِريِّ  وِيف روايةِ  ا ان، وأمَّ
، فَهَذا من روايةِ :  هقول  .اسٍ بَّ عَ  ابنِ  َكتََب إَِىل َقيَْرصَ

                                                                                                                                          
ة حينَام ُسئَِل َعن إبراهيم بن محزة وإبراهيم بن املنذز  أطلَق و=  كانـا متقـاربني ومل تكـن هلـَام : فيه َأُبو َحاتِم وصف َصُدوق، َوَقاَل َمرَّ

ل وصفه ابن َحَجر ِديث، وبمثل وصفه األَوَّ  .تلك املعرفة باْحلَ
 .ال َبْأَس بِِه، مل أكتب َعنه: َوَقاَل فيه النََّسائِّي 

 .هو صدوق: قلت 
َبَقاِت : اْنُظْر  ـْرَح  ،)1/100(، )روايـة ابـن حمـرز(الرجـال ليحيـى ْبـن َمِعـني  ، ومعرفةَ )7/619(الَكبِري، الْبِن سعد،  الطَّ  واْجلَ

ْمحَن َأْمحَ  ، وتسميةَ )2/95(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،   ، وَهتْـِذيَب )66ص (د بن شـعيب بـن َعـِيلّ النََّسـائِّي، مشايخ َأِيب َعْبد الرَّ
ّي، الكَامل،  َهبِّي، َوَتَقِريـَب )319/ 1(ِيف خرب من عـرب،  ، والعربَ )61/ 11(َأْعَالِم النَُّبَالِء،  وِسَريَ ، )2/76(للِمزِّ ـا للـذَّ َالُمهَ  ، كِ

ِذيَب )168(التَّْهِذيب،  َالُمهَ )3/23(التَّْهِذيب،  ، وَهتْ  .ا الْبِن َحَجر، كِ
 ). ب(ساقطة من  "َعن إبراهيم"عبارة ) 1(
 .الثَِّقة) 2(

اظ، : اْنُظْر  فَّ  ).1/148(َتْذكَِرَة اْحلُ
 ."ها هنا") ب(كتبت ِيف ) 3(
ِديُث ) 4(   .)293ص ( :، انظر سبق خترجيه اْحلَ
َفةَ : اْنُظْر ) 5( اِف،  ُحتْ   ).67/ 5(اْألَْرشَ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلَِك مراعاة للتنسيقَعَىل يَ  "اهللا"كتبت كلمة ) 6(  .َساِر الصَّ
عَ ) 7( يسيني الضُّ يهم الفّالحني، وهي لغة شامية، واملعنى فعليك إِثم اِإلرِّ ار أي الزارع، وكانت الَعَرب تسمِّ َفاء مجع َأِريس، وُهو األكَّ

ُهم إَِىل اِإلْسَالم، ولو دعوهتم ألَجابوك فعليك إِثمهم؛ ألنك سبب الذين هم داخلون ِيف طاعتك، وجييبونك إِذا دعوهتم ُثمَّ مل َتْدعُ 
 . منعهم اِإلْسَالم ولو َأمرهتم باِإلْسَالم ألَسلموا، فهم َتَبٌع لك

 . "هم خدمه وأعوانه":  األَموالِ  وقال أبو عبيد ِيف كَِتاِب 
ِديِث  ْصَحاُب أَ :   -ومل أقف عليه  –ونقل عنه ابُن منظور أنه قال يف كتاب األموال  يقولون اِإلريسـيني جمموًعـا منسـوًبا،  اْحلَ

ِحيح بغري نسب، ورده عليه الطحاوي، وَقاَل : َقاَل ابُن األثري ف بعضهم ِيف َرهط ِهَرقل فرقٌة تعرف باألَروِسـيَّة فجـاَء : والصَّ
ل قتلوا نبّيًا بعثه إِهنم َأتباع َعْبد اهللاِ بن َأريس رجل َكاَن ِيف الز: َعَىل النسب إِليهم، وقيل  يسـون  اهللاُمن األَوَّ إِليهم، وقيـل اِإلرِّ
يس  .امللوك َواِحدهم إِرِّ

ــِديث، للخطــايب،  ، وغريــَب )100 /5(، يمشــكل اآلثـار، للطحــاو ، وبيــانَ )94ص(، ألَِيب عبيــد، األمــواَل : اْنُظـْر  اْحلَ
ِديث، الْبِن األثري،  ، والنَِّهاَيةَ )1/499(  ).60/ 1(الَعَرِب، الْبِن َمنُْظور،  ، ولَِسانَ )38 /1(ِيف غريب اْحلَ

 ).2936(، )2/611: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 8(
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ِة عَ  َمـْن َأْعتَـَق َعبْـًدا ":  يف َحـِديِث  رَ مَ عُ  ، َعن ابنِ اِملٍ ، َعن َس يّ كِّ املَ  و بن دينارِ رِ مْ َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه ِيف َتْرَمجَ
ا َنِصيبَهُ  دِ  "...َبْنيَ اْثنَْنيِ َفأَْعتََق َأَحُدُمهَ يُّ اْحلَ ، ورواه )1(ِدينِيِّ ْبـِن املَـ َعـن َعـِيلِّ  الِعتْـِق ِيف  َرَواُه البَُخـاِريُّ :  يث، َقاَل املِزِّ

 . )3)(2(ِيف الِعتِْق َعن َعْمٍرو النَّاقِِد، َواْبِن َأبِى ُعَمرَ  مٌ لِ ْس مُ 

صـحبة  ِيف كِتَاِب  هُ َج رَّ ، وإنَام َخ الِعتِْق ِيف  )4(رَ مَ  عُ ِيب أَ  ، وابنِ دِ اقِ و النَّ رِ مْ عَ  َحِديَث  مٌ لِ ْس مُ  ْج رِّ مل ُخيَ :  َقاَل َشيُْخنَا
 .بَكثِري الِعتِْق  صحبة ملك اليمني، وُهَو بعد كِتَاِب 

ِة معمر بن راشد، َعن  ْهِريّ َوِمْن َذلَِك َما َأَفاَدُه ِيف َتْرَمجَ  َكـاَن النَّبِـيُّ  ، َعن َساِملٍ، َعن اْبِن ُعَمَر ِيف َحـِديِث الزُّ
َم إَِذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الَْفْجِر، َقاَل  َصىلَّ اهللاُ َعَليْهِ  ُهمَّ الَْعن فُ ":  َوَسلَّ    z  y      x  w:  ، َفـأَْنَزَل اهللاُ" َالًنـافُ وَ  َالًنااللَّ

{، )يُّ )128:  آل عمران ـ اهللاِ َعبْـدِ  ي َعن حييـى بـنِ ازِ غَ ِيف املَ  َرَواُه البَُخاِريُّ :  ، َقاَل املِزِّ  ن ابـنِ ، َعـ)5(يّ مِ لَ السُّ
َم َيْدُعو )7(َكاَن النَّبِيُّ :  اِملٍ ة، َعن َس لَ ظَ نْ َعن َح )6(و:  هُ بَ قِ َعنه به، َوَقاَل عَ  كِ ارَ بَ املُ   . )10)(9(َعَىل َصْفَوانَ  )8(َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

 . )10)(9(َصْفَوانَ 

                                                
َكاِء، َباب إَِذا َأْعَتَق َعْبًد ) 4(الِعْتِق،  كَِتاُب )49(، )1/513: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1( َ  ).2521(ا َبْنيَ اْثنَْنيِ َأْو َأَمًة َبْنيَ الرشُّ
ًكا َلُه فيعببَ  )12(اْألَْيَامِن،  كَِتاُب ) 27(، )686: ( مُمْسلِ  َصِحيُح ) 2(  ).50/1501(د، اب َمْن َأْعَتَق ِرشْ
َفةَ : اْنُظْر ) 3( اِف،  ُحتْ  ).362/ 5(اْألَْرشَ
   ).ب(ساقطة من  "مل خيرج مسلم َحِديث عمرو الناقد، وابن َأِيب عمر: َقاَل َشْيُخنَا "عبارة ) 4(
: فعقَب ابُن حجر عىل كالمـه بقولـه ،"جمهول"، الذي أطلق فيه لفظة ال َما كان من اخلطيب الَبْغَداديإ اجلميع عىل توثيقه) 5(

 ."ه فيحررأنه غريُ  والظاهرُ "
 .، كالمها البن حجر)11/210(، وهتذيَب التهذيب، )7583(تقريَب التهذيب، : انظر  

 ). ب(حرف الواو ساقط من ) 6(
 ."اهللاِ َرُسوُل "ِعنْد الُبَخاِرّي ) 7(
 .خطأ "يدعوا"ِيف النسختني ) 8(
ْيـٌد £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {   z  y      x  w َباُب ) 21(، )2/838: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 9( ، َقاَل ُمحَ

َم َيْوَم ُأُحٍد َفَقاَل  ُح قَ ": َوَثابٌِت، َعن َأَنٍس ُشجَّ النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ وا َنبِـيَُّهمْ َكْيَف ُيْفلِ َزَلـْت "ْوٌم َشجُّ   y      x  w: ، َفنَ

{   z ،)4069.( 
َفةَ : اْنُظْر ) 10( اِف،  ُحتْ  ).394 /5(اْألَْرشَ
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ِيف  ىً مَّ َسـِفيان، فإنـه هكـذا مُ ُس  ِيب بن أَ  ةَ لَ ظَ نْ وَعن َح :  وَل قُ يَ  َكاَن ينبغي أنْ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا
 ْفَيانَ ُسـ ِيب أَ  بـنِ  ةَ َلـظَ نْ َح َعن  )1(اةِ وَ الرُّ  نَ مِ  رَ هَ ، وظَ ةَ لَ ظَ نْ َح َذلَِك َعن  القائلِ  نْ مَ  من الُبَخاِريِّ  ، ومل يظهرْ الُبَخاِريِّ 

، وإذا )3(كارَ بَ املُ بن  اهللاِ َعْبُد َذلَِك ُهَو  َل ائِ قَ  أنَّ  يظهرُ ، فِ )2(يِّ ائِ َس للنَّ  يِب ذِ هْ التَّ ِيف  عليهَلكِن َأْعَلم  ك،ارَ بَ املُ  بنِ  اهللاِ َعْبُد 
ِ الكَ  نِ نَ السُّ ِيف  بعد َذلَِك  وجدتُّ ُثمَّ  أيًضا، الُبَخاِريِّ ِيف  ةَ لَ ظَ نْ َح َعن  كارَ بَ املُ وإذا َكاَن كَذلَِك فتكون رواية ابن   ريِ ب

لِيلِ  باِب َفَقاَل ِيف بَذلَِك،  رصيَح التَّ  يّ قِ هَ يْ بَ لل ُه  )4(الدَّ َرَواُه :  َهـَذا رَ َمـعُ  ابـنِ  ِيف َحـِديِث  وعِ كُ الرُّ  بعَد  يقنُت َعَىل َأنَّ
َيى ْبِن  الُبَخاِريُّ  ، َعن  اهللاَِعْبد َعن َحيْ َلِمىِّ هِ ْبِن املُ  اهللاِ َعْبدِ السُّ ْهِريّ ، يَعني َعن معمر، َعن )5(َباَرِك بِإِْسنَادِ ، َعـن الزُّ

َكاَن َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ :  اهللاَِعْبد َسِمْعُت َساِملَ ْبَن :  َوَعن َحنَْظَلَة ْبِن َأبِى ُسْفَياَن، َقاَل :  َفَقاَل سامل، َعن أبيه، َوَزاَد 
َم، فذكره   .اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َنا َأُبو:  َهَذا َب قِ عَ  يُّ قِ هَ يْ َقاَل البَ  افِظ، َقاَل  اهللاِ َعبْدِ  )6(َأْخَربَ َنا َأْمحَُد :  اْحلَ ـٍد النََّسـِوىُّ  َأْخَربَ :  ، َقـاَل )8)(7(ْبـُن ُحمَمَّ
َثنَا ٌد ُهَو الْبَُخارِ :  ، َقاَل )11(ْبُن َشاكِرٍ ) 10(ادُ َمحَّ  )9(َحدَّ َثنَا ُحمَمَّ َثنَا َحيْيَى ْبُن َعبْدِ :  ، َقاَل يُّ َحدَّ َثنَا َعبْـُد :  ، َقاَل اهللاِ َحدَّ ، اهللا َحـدَّ

                                                
 ."الرواية") ب(ِيف ) 1(
ِذيَب الكَامل، : اْنُظْر ) 2(  ).7/ 16(َهتْ
َك "عبارة ) 3(  ). ب(ساقطة من  "ُهَو َعْبد اهللاِ بن املبارك لكن َأْعَلم عليه ِيف التَّْهِذيب للنسائي، فِيظهر أن قائل َذلِ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة  "الني") أ(كتبت ِيف ) 4( لِيل"ُثمَّ كتب َعَىل َيَساِر الصَّ  .مقابلها "الدَّ
 ."بإسناد") ب(ِيف ) 5(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، مقابل كلمة  "أبو"َكاَن قد كتب كلمة ) 6(  .، وَذلَِك مراعاة للتنسيق، ُثمَّ كررها ِيف اللحق"َناَأْخَربَ "َعَىل َيَساِر الصَّ
  .خطأ "الَفَسِويّ " ِيف النسختني) 7(
َ َسنَة ) 8(  .هـ357ُهَو َأُبو سعيد، ُتُويفِّ

اَرُقْطنِّي، وَأُبو َعْبد اهللاِ َقه الدَّ وكـذا الرزاق َما تركنا َحِديثه،  لو ارتد َعْبُد : وَما املثل فيه إال كَام َقاَل ابُن َمِعني : اَحلاكِم، َوَزاَد  َوثَّ
، واخلطيُب وثقه  د بُن َأْمحَد الَبْغَداديُّ َك ثبت، مل ختتلف ُشُيوُخ : الَبْغَدادي، َوَزاَد  اْبُن َأِيب الَفَواِرِس ُحمَمَّ  نا الذين لقوه ِيف َذلِ

اَرُقْطنِيُّ  َفُه َأُبو ُزْرَعة وَأُبو نعيم، والدَّ  .ِيف موضع آخر َوَضعَّ
َهبِيُّ ووصفه ال افِظ اإلَمام ذَّ  .باْحلَ

 .هم ِيف روايته أيًضابعُض  اَملْذَهب تظاهر به، وقد تكلمَ  ه؛ ألنه َكاَن زيديَّ فَ عَّ ه من َض فَ عَّ وإنَام َض : َقاَل ابُن َطاِهر اَملْقِدِيسّ و
 .ُهَو ثَِقة: قلت 
اَرُقْطنِّي،  ُسَؤاَالِت : اْنُظْر  ، )122ص (جرجان، حلمزة السـهمي أيًضـا،  اِريَخ ، وتَ )151ص (محزة بن يوسف السهمي للدَّ

َهبِّي،  ، وَتـْذكَِرةَ )5/8(َبْغـَداد، للخطيـب الَبْغـَدادي،  وَتـاِريَخ  ــاظ، للـذَّ فَّ امليـزان، الْبـِن َحَجــر،  لسـانَ و، )930/ 3(اْحلُ
)1/600.( 

افِظ، َقاَل "عبارة ) 9( ـد : َأُبو َعْبد اهللاِ اْحلَ َنا َأْمحَد بن ُحمَمَّ َثنَا: النسـوي، َقـاَل َأْخَربَ ـْفَحِة ِيف ) أ(أحلقـت ِيف  "َحـدَّ َعـَىل َيَسـاِر الصَّ
 .اَحلاِشَيةِ 

 .ومرة ِيف اَحلاِشَيةِ  املتنمرتني، مرة ِيف ) أ(كررت ِيف  "ادمحَّ "كلمة ) 10(
َ َسنَة ) 11(  .هـ311ُهَو أحد رواة َصِحيح الُبَخاِرّي َعنه، ُتُويفِّ

َقه َأُبو الَعبَّاس َجْعفَ    =.مونأر املستغفري، َوَزاَد َلْفَظة مَ َوثَّ
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َعـن ، كِ ارَ بَـاملُ  ابـنِ  )2(، َعـناهللاِ َعبْـدِ  بـنِ  أ/56حييـى  َذلَِك من َحِديِث  أسنَد  البَُخاِريَّ  ِيف أنَّ  ، وَهَذا رصيٌح )1(فذكره
ِة ابن املُ  ، وفاته ِيف التهذيِب األطراِف  َذلَِك َصاِحُب  ، وفاَت اِملٍ ، َعن َس انَ يَ فْ أيب ُس  بنِ  ةَ لَ ظَ نْ َح  ـِة كِ ارَ بَ ِيف َتْرَمجَ ، وِيف َتْرَمجَ
 .ةلَ ظَ نْ َح 

ائِب بن َوِمْن َذلَِك َما َكتَ  ِة السَّ وخٍ بَُه ِيف َتْرَمجَ اِعِر، َعن ابنِ  َفرُّ َحـاَرصَ :  َعـَىل َحـِديِث  رَ َمـعُ  َأِيب الَعبَّاس الشَّ
ْل ِمنُْهْم َشيْئًا النَّبِيُّ  َم َأْهَل الطَّائِِف، َفَلْم َينَ يُّ ... َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ ِديث، َقـاَل املِـزِّ ِيف املغـازي  َرَواُه البَُخـاِريُّ :  اْحلَ

، يَعني َعْن ُسْفيَاَن بـن عُ :  ، وفِيهَام )5(ُقتَيْبَةَعن  ، وِيف األدِب )4)(3(اهللاِ َعن َعِيلّ ْبِن َعبْدِ  ة، َعـن َعْمـرو نَـيْ يَ َوَقاَل اُحلَميِْديُّ
 . )6(بن دينار، َعن َأِيب الَعبَّاس بها

التَّْوِحيـِد، مـن  يَعني مـن كِتَـاِب  واإلرادةِ  ِيف املشيئةِ  البَُخاِريُّ  وَأْخَرَجهُ :  َقاَل َشيُْخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ 
اِعِر َعن َعبْدِ )7(، َعن َعْمٍروُعيَيْنَة د، َعن ابنِ مَّ ُحمَ  بنِ  اهللاِ َعبْدِ  َحِديِث   ، ووقـعَ )10)(9(ُعَمـرَ ) 8(ْبـنِ  اهللاِ ، َعن َأِيب الَعبَّاس الشَّ

ُه ِيف املَِشيئَِة َواِإلَراَدةِ  التنبيهَ  ُف نِّ َص املُ  ، وتركَ )11(ِن ُعَمرَ بْ  اهللاِ َعن َعبْدِ  الرواياِت  ِيف بعضِ   .َعَىل َأنَّ

ِة عِ  ـسٍ ":  ِيف َحِديِث  رَ مَ عُ  ابنِ  ، َعنِ دٍ الِ َخ  بنِ  ةِ مَ رِ كْ َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه ِيف َتْرَمجَ ، َقـاَل "ُبنَِي اِإلْسَالم َعـَىل َمخْ
يُّ  دِ  جِّ  احلَ ِيف  مٌ لِ ْس َرَواُه مُ :  املِزِّ ، َعن أبيه ْبِن َعبْدِ  َعن ُحمَمَّ  . )12(اهللاِ ْبِن ُنَمْريٍ

، وَهـَذا الَّـِذي  َأْخَرَجُه ِيف املناسِك ًام لِ ْس مُ  نَّ إ:  فإنه َقاَل ، )13(ًفالَ فِيه َخ  اتبعَ :  َقاَل َشيُْخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ 
ِديُث  ٌف لَ ذكره َخ  ّي وَمها فِيه، فاْحلَ ، وعـىل )14(أبيـه ، َعنْ ريٍ مَ نُ  بنِ  اهللاِ َعبْدِ  بنِ  دِ مَّ َعن ُحمَ  ِيف اإليَامنِ  مٌ لِ ْس َأْخَرَجُه مُ  واملِزِّ

 . َأْخَرَجُه ِيف اإليَامنًام لِ ْس أن مُ  ِذْكرِ من  )1(، فالبدَّ ِيف اإليَامنِ  َأْخَرَجهُ  فقد ،ِك اِس نَ املَ  ِيف  َأْخَرَجهُ  مٌ لِ ْس مُ  َيُكونَ  نْ أَ  تقديرِ 
                                                                                                                                          

َهبِّي َوَقاَل = ث، الَصُدوق: َعنه الذَّ  .اإلَمام، اُملَحدِّ
 .هو يف مرتبٍة بني الثَِّقة والصدوق: قلت 
ْقيِيَد : اْنُظْر  َهبِيّ  ِسَريَ و، )257(ملعرفة الرواة والسنن واملسانيد، الْبِن نقطة،  التَّ  .)15/5(، َأْعَالِم النَُّبَالِء، للذَّ

 ).2/207/3254(، ىْربَ الكُ  نَ نَ الُس : اْنُظْر ) 1(
َثنَا َعْبد اهللاِ، فذكره، وَهَذا رصيح ِيف أن الُبَخاِرّي أسند َذلَِك من َحِديث حييى بن َعْبد اهللاِ  : َقاَل "عبارة ) 2(  ). ب(ساقطة من  "َحدَّ
 .ُهَو املَِدينِيّ ) 3(
اٍل َسنَة َثَامٍن،  )56( ،)2/884: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 4(  ).4325(َباُب َغْزَوِة الطَّائِِف، ِيف َشوَّ
ِحِك، ) 68(، )3/1251: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 5( ِم َوالضَّ  ).6086(َباُب التََّبسُّ
َفةَ : اْنُظْر ) 6( اِف،  ُحتْ  ).5/418(اْألَْرشَ
 .خطب "عمر") ب(ِيف ) 7(
 .إَِىل أعىل "عمر"و "اهللا"بني كلمة  فكتبها "بن"نيس كلمة ) أ(كأنه ِيف ) 8(
 ). ب(ساقطة من  "َعن َعْبد اهللاِ بن عمر"عبارة ) 9(
 ).7480(، )3/1515: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 10(
 .خطأ "عمرو") أ(ِيف ) 11(
َفةَ : اْنُظْر ) 12( اِف،  ُحتْ  ).6/14(اْألَْرشَ
 .هـ401تويف سنة . ، من الكتب املفقودةأطراف الصحيحنيبه ، وكتابن حممد بن عيل بن محدون أبو حممد الواسطي خلف هو )13(

 ).17/260(، وسَري أعالم النبالء، للذهبي، )263ص(، البن نقطة، ملعرفة رواة السنن واملسانيدالتقييَد : انظر 
م َصِحيُح ) 14(  =).19/16(باب بيان أرَكاَن اِإلْسَالم ودعائمه العظام، ) 5(، )39ص: ( ُمْسلِ
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ِة َحنْظََلَة ْبِن َأِيب ُسْفيَاَن املَ  َوِمْن َذلَِك  الِْفطْـَرُة " ، َعن َنافٍِع، َعن اْبـِن ُعَمـَر، ِيف َحـِديِث )2(يّ كِ َما َكتَبَُه ِيف َتْرَمجَ
ِديث، "... اْألَْظَفارِ  َقصُّ  يُّ  َقاَل  اْحلَ  . )5)(4(به َعنه َوْهٍب  اْبنِ  َعنِ  ني،كِ ْس مِ  بن )3(اَحلاِرِث  َعن ةِ ارَ هَ الطَّ  ِيف  النََّسائِيُّ  َرَواهُ  : املِزِّ

ـاِرِب، مـن أبـواب  َأْخَرَجُه البَُخاِريُّ  ةِ رَ طْ الفِ  َحِديُث :  )6(َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشيُْخنَا الَوالُِد  ِيف َباِب َقصِّ الشَّ
بَاِس، َقاَل البَُخاِريُّ  يُّ :  اللِّ َثنَا َمكِّ ، َعـن اْبـِن  َعـنِ :  نَاَنافٍِع، َقـاَل َأْصـَحابُ  ْبُن إِْبَراِهيَم، َعن َحنْظََلَة، َعن )7(َحدَّ ـيِّ املَكِّ

َم، َقاَل  ُعَمَر، َعن النَّبِيِّ  ـاِرِب ":  َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ  فائـدةٌ  دِ نَ ْسـَعـَىل َذلِـَك، وِيف املُ  ، مل يـزدْ )8("ِمَن الِْفطَْرِة َقصُّ الشَّ
ـيُّ ُهـَو َح ُهـَو البَُخـاِريُّ  )9(َقاَل َأْصَحابنَا:  القائَل  وُهَو أنَّ  ،لطيفةٌ  ـ ة، واملـرادُ َلـظَ نْ ، واملَكِّ ـُه ِيف السَّ ي مِّ ُسـ لِ وَّ األَ  دِ نَ َأنَّ

، َعن َحنْظََلَة، َعـن َنـافٍِع، َعـن اْبـِن يٌّ كِّ مَ :  لوَّ األَ ن، َال ِص تَّ مُ  انِ َد نَ ، والسَّ هِ إَِىل بلدِ  َب ِس نُ  هِ َأْصَحابِ  ةِ ة، وِيف طريقِ لَ ظَ نْ َح بِ 
، َأْصَحاُب :  ُعَمَر، والثاين يِّ   .َعن َنافٍِع، َعن اْبِن ُعَمَر، وِيف فهم َذلَِك صعوبة البَُخاِرّي َعن املَكِّ

ِديَث  ُف نِّ َص املُ  وتركَ :  ُثمَّ َقاَل  ب/56 ِة َح  أيًضا اْحلَ آخـر، َأْخَرَجـُه البَُخـاِرّي  بسـندٍ  ةَ لَ ظَ نْ املذكور ِيف َتْرَمجَ
َثنَا إِْسَحاُق :  ، َقاَل )10(َثنَا َأْمحَد ْبُن َأِيب َرَجاءٍ َحدَّ  :  عقب الرتمجة املذكورة، َفَقاَل  ، َسـِمْعُت َحنْظََلـَة، )11(ْبُن ُسَليَْامنَ  َحدَّ

َم، َقاَل اهللاِ َعن َنافٍِع، َعن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل   . )1(فذكره "...ِمَن الِْفطَْرِة ":  َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

                                                                                                                                          
ق األطراف ابنُ  الُبْلِقينِّي تعقَب وبمثل تعقب = ّي نبه َعَىل َذلَِك ِيف َحلْ  . َحَجر، وأضاف أن املِزِّ

 ).6/14(الظراف،  النكَت : اْنُظْر 
ّي عزاه لكَِتاب اإليَامن، وليس لكَِتاب احلج  .ولكن الذي رأيته ِيف املطبوع أن املِزِّ

 .ِيف أول السطر الذي يليه، وَذلَِك مراعاة للتنسيق "بد"يتها ِيف آخر السطر، وبق "ال" "البد"كتب نصف كلمة ) 1(     
 .الثَِّقةُ ) 2(

اظ، : اْنُظْر  فَّ  ).1/176(َتْذكَِرَة اْحلُ
 .خطأ "احلرث") ب(ِيف ) 3(
 ).12(باب َحْلق اْلَعاَنِة،  )12(، )11ص( :ُسنَُن النََّسائِّي ) 4(
َفةَ : اْنُظْر ) 5( اِف،  ُحتْ  ).92/ 6(اْألَْرشَ
 .بقدرها) ب(وترك مكاهنا بياًضا ِيف ) ب(ساقطة من  "َقاَل َشْيُخنَا الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  "عبارة  )6(
يُّ ":  الُبَخاِريّ  ِيف َصِحيِح ) 7(  ."اَملكِّ
 ).5888(، )3/1220: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 8(
 ). ب(ساقطة من  "َحابناَقاَل َأْص : وُهو أن القائل ... َعن املكي، َعن ابن عمر،"عبارة ) 9(
 .د اهلروي، واسم أبيه َعْبد اهللاَِأُبو الولي) 10(

 ."َصُدوق": اجلميع َعَىل توثيقه إال َما كان من َأِيب حاتم حيث أطلق فيه لفظ 
 .هو ثقة: قلت 
ْرَح : اْنُظْر  ِذيَب )2/57(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب حاتم،  اْجلَ ّي،  ، وَهتْ  ).55(التَّْهِذيب، الْبِن َحَجر،  ، َوَتَقِريَب )1/363(اْلَكَامل، للِمزِّ

اِزيّ  )11(  .َأُبو حييى الَعْبدي، الكويف، الرَّ
 ."صالح": َصُدوق ال َبْأَس بِِه، وابن قانع، بقوله : مل ينزله عن درجة الثَِّقة إال أبا حاتم حيث قال 

 =.هو ثقة: قلت 
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َعـن  اللباسِ ِيف  الُبَخاِريُّ َرَواُه :  ، وَقاَل "ِمَن اْلِفْطَرةِ َتْقلِيُم اْألَْظَفارِ ":  َحِديَث  رَ َذكَ  ٍف لَ َخ  وِيف أطراِف 
َعـن  اللبـاسِ َأْخَرَجـُه ِيف و:  )2(ْبِن ُسَلْيَامَن، َعن َحنَْظَلَة، َهبَذا، َقاَل أبو مسـعود إِْسَحاَق َأْمحَد ْبِن َأِيب َرَجاٍء، َعن 

، َعن َحنْظَ  يِّ ، :  نَاَأْصَحابُ َوَقاَل :  َعْبد اهللاَِلَة، َعن َنافٍِع، َقاَل َأُبو َمكِّ يِّ ، َعـن َنـافٍِع، َعـن )4(َعـن َحنَْظَلـةَ )3(َعن َمكِّ
َم،   .َمكِّيّ  َحِديَث ومل أجد أنا :  خلٌف َوَقاَل النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ّي الَِّذي) 6(َحِديُث و:  )5(َقاَل َشْيُخنَا َأْمحَد ْبـِن  َحِديُث الَِّذي فِيه  الَباِب قبل  باٍب ِيف  ُهوَ  ٌف لَ ه َخ مل جيْد  َمكِّ
 . َأِيب َرَجاٍء، انتهى

 ادَ رَ املُـ ، يقتيضـ أنَّ عٍ افِ ، َعن نَ َعن َحنَْظَلةَ ، َمكِّيّ َعن :  ناَأْصَحابُ َوَقاَل :  مسعود )7(قول أيبَلكِن :  ُقْلُت 
 .بن إبراهيم يّ كِّ مَ 

ِة َعْبدِ  َكَتَبهُ  َوِمْن َذلَِك َما َعـَىل  ،رَ َمـعُ  ، َعـن ابـنِ ر، َعن نافعٍ مَ عُ  اهللا بنِ  ، َعن عبيدِ ْري مَ بن نُ  اهللاِ ِيف َتْرَمجَ
يُّ مٍ لِ ْس مُ  ِيف كَِتاِب  ري، َعن أبيهمَ نُ  بنِ  )8(اهللاِ َعْبدِ  بنِ  دِ مِّ ُحمَ  إسنادِ  َق َمْن َأْعَتـ":  ورِ ُذ ، والنُّ )9(ِق تْ العِ ِيف  وبه:  ، َقاَل املِزِّ

ًكا َلُه ِمْن َممُْلوٍك َفَعَلْيِه ِعْتُقُه ُكلُّهُ   . )10("ِرشْ

 . )1(املَامليك ، وصحبةِ العتِق ِيف :  صوابه:  َقاَل َشْيُخنَا

                                                                                                                                          
ْرَح : انظر = ِذيَب و، )224/ 2( حاتم، َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب  اْجلَ ّي،  َهتْ ِذيَب و، )429/ 2(الكَامل، للِمزِّ التَّْهِذيب، الْبـِن َحَجـر،  َهتْ
)1/252 .( 

ْظَفاِر،  )64(، )3/1220: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1(  ).5890(َباُب َتْقلِيِم األَ
هــ، 401تويف سـنة . طراف عىل الصحيحنياأله األطراف، وكتاب يف علمِ  من برزَ  أحُد ، وهو إبراهيم بن حممد بن عبيدهو  )2(

 .ِهـ400وقيل سنة 
، وتـذكرَة احلفـاظ، )11/395(، والبدايـَة والنهايـة، البـن كثـري، )6/172(تاريَخ بغداد، للخطيـب البغـدادي، : انظر 

َهبِّي،   ).3/1068(للذَّ
 .خطأ "تلك") أ(ِيف ) 3(
 ."حنظلة"تب َكاَن قد كتب مكاهنا كلمة، ُثمَّ رضب عليها، وك) 4(
 ). ب(ساقطة من  "شيخنا"كلمة ) 5(
َك حمافظـة  "يث"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "حد" "َحِديث"نصف كلمة ) أ(كتب ِيف ) 6( ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلِ َعَىل َيَساِر الصَّ

 َعَىل التنسيق
 ."صواب أيب"خطأ، وكتب َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة  "ابن") ب(ِيف ) 7(
 .خطأ "َأْمحَد") ب(كتب بعدها ِيف ) 8(
 ).1/1501(، )609ص: ( ُمْسلِم َصِحيُح ) 9(
َفةَ : اْنُظْر ) 10( اِف،  ُحتْ  =).6/151(اْألَْرشَ
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ُه اهللاُ مٌ لِ ْس مُ :  ُقْلُت   ،ان، وقبل البيوعِ عَ بعد اللِّ :  موضعني، أحدَمهاِيف  املشرتكِ  َعْبدِ ال لعتِق  ترجمَ  )2(َرِمحَ
 بعـد النـذور، وتـرجمَ :  الرشيكني، واملوضع الثاين دِ َح أَ  عتِق ِيف  )3(طرًقا هِ لِ وَّ أِيف  ، وأوردَ ِق تْ العِ  كَِتاِب  ِيف َتْرَمجَةِ 

يِّ يكني، فلعل مراد الرشَّ  أحدِ  عتِق ِيف  افً فِيه طر صحبة ملك اليمني، وأخرَج  كَِتابعليه  العتق الَّـِذي مـع  املِزِّ
 .)4(، أي بعدهورِ ُذ النُّ 

ِة َمالِِك  َك َما َكَتَبهُ َوِمْن َذلِ  ًكا َلـهُ ":  ِيف َحِديِث  ْبِن َأَنٍس، َعن َنافٍِع، َعن اْبِن ُعَمَر، ِيف َتْرَمجَ  َمْن َأْعَتَق ِرشْ
يُّ ِديثاْحلَ  "...ِيف َعْبد  َيى ْبنِ العتِق ِيف  مٌ لِ ْس مُ َرَواُه :  ، َقاَل املِزِّ َيى ، َعن َحيْ  . )6)(5(َحيْ

َيى ْبنِ  َحِديِث من  املَامليِك  ليه وِيف صحبةِ يزاد ع:  َقاَل َشْيُخنَا َيى َحيْ بعـد  صحبة املَامليِك  كَِتاب، و)7(َحيْ
 .كراريس )8(العتق بنحو ثالثة كَِتاب

ْعبِيِّ  َعاِمرٍ  ترمجةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  َثَالَثـٌة ُيْؤَتـْوَن ":  ِيف َحِديِث  ىوَس ، َعن أيب مُ ةَ دَ رْ ، َعن أيب بُ الشَّ
َتْنيِ  يُّ "َأْجَرُهْم َمرَّ دِ  َعنْ  العتِق ِيف  الُبَخاِريُّ َرَواُه :  ، َقاَل املِزِّ ، يَعني َعن َصالِِح َكثِريٍ ْبِن  ُحمَمَّ ، َعْن ُسْفَياَن الثَّْوِريِّ

 . )1)(10(َعنه به )9(ْبِن َصالٍِح بن حيا
                                                                                                                                          

ًكا َلُه ِيف َعْبد، ) 12(اْألَْيَامِن،  كَِتاُب ) 27(، )685ص: ( ُمْسلِم َصِحيُح ) 1(=  ، وليس ِيف بـاب)48/1501(َباُب َمْن َأْعَتَق ِرشْ
 .ُصْحَبِة اْملََاملِيِك، كَام أسلف الُبْلِقينِيّ 

 ).أ(يف  غري موجودة  "اهللا"كلمة ) 2(
 .خطأ "طرًفا") ب(ِيف ) 3(
 ). ب(من  "أي بعده"عبارة ) 4(
م َصِحيُح ) 5(  ).1/1501(، )609ص: ( ُمْسلِ
اِف، : اْنُظْر ) 6( َفة اْألَْرشَ  ).208/ 6(ُحتْ
م َصِحيُح ) 7( ًكا َلُه ِيف َعْبد، ) 12(اْألَْيَامِن،  كَِتاُب ) 27(، )685ص: ( ُمْسلِ ، وليس ِيف باب صحبة )47/1501(َباُب َمْن َأْعَتَق ِرشْ

 .املَامليك من َهَذا الكَِتاب، وُهو باب وليس كَِتاب كَام َذَكَر الُبْلِقينِيّ 
 ."ثالث") ب(ِيف ) 8(
 .له صالح بن حي وصالح بن حيان ، يقاُل الثَِّقةُ ) 9(

َهبِيَّ  ه هنا إَِىل أنَّ وننو َقه ِيف ثقاته، "ليس بقوي": فيه  ولهنقل عن الِعْجِيلّ ق الذَّ َهبِّي ِيف صـالح ، والِعْجِيلّ َوثَّ َوَقاَل مـا نقلـه الـذَّ
 .بن َحيَّان الكويفا

ـَعَفاء،)1/495(، ، واْلَكاِشـَف )464، 1/463(الثَِّقـات، للعجـيل،  معرفةَ : اْنُظْر  ، كالمهـا )1/481( ، واملغنـي ِيف الضُّ
َهبِيّ   .للذَّ

ِه َوَنَصَح َسيَِّدُه،  )16(، )1/518: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 10(  =).2547(َباُب العبد إَِذا َأْحَسَن ِعَباَدَة َربِّ
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دِ  العتِق ِيف :  َقاَل َشْيُخنَا ـَام "َام فِيه الثالثة، وإنَّ  ذِْكر فِيهَلْيَس  ،)2(َياَن الثَّْوِريِّ ، َعْن ُسفْ َكثِريْبِن  َعن ُحمَمَّ َأيُّ
ا َفَأْحَسَن َتْأدِيَبَها َهبَ َجَها َفَلُه َأْجـَراِن )3(َرُجٍل َكاَنْت َلُه َجاِرَيٌة َفَأدَّ ـَام  أ/57، َوَأْعَتَقَها َوَتَزوَّ ى ُحُقـوَق  َعْبـدٍ َوَأيُّ َأدَّ

 .كَِتابفِيه َرُجٌل ِمْن َأْهِل الْ  ، ومل يذكرْ "َمَوالِيِه َفَلُه َأْجَرانِ 

ِة َعْبدِ  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  َم  أنَّ النَّبِـيَّ  ِيف َحِديِث  اْبِن ُبَحْينََة،َمالِك اهللاِ ْبِن  ِيف َتْرَمجَ َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
َالةَرَأى َرُجًال َصىلَّ َرْكَعَتْنيِ َوَقْد ُأقِيَمِت  يُّ :  َقاَل فَ ، الصَّ ْبَح َأْرَبًعا؟ َقاَل املِـزِّ ضـمن كالمـه أيب ِيف :  َأُتَصيلِّ الصُّ
ِن اْبـَمالِـك اد بن سلمة وأبو عوانة يقولون َعن سعد َعـن حفـص َعـن مسعود وأهل العراق منهم شعبة ومحَّ 

 . )4(وُهَو األصحاْبِن ُبَحْينََة، َمالِك اهللا بن َعْبد :  نسبتهِيف  واُبَحْينََة، وأهل احلجاز َقالُ 

 َذلَِك، إنَام فِيها ذِْكر فِيهاَلْيَس  ، وغريه)6(مٍ لِ ْس مُ ِيف  )5(هُ أيب عوانة، فإن روايتَ ِيف  َهَذا متعقٌب :  َقاَل َشْيُخنَا
 .فالَمالِك ا اهللا ابن ُبَحْينََة، أمَّ َعْبد ُبَحْينََة، َأْو  ذِْكر

:  ، ِيف َحـِديِث ودٍ عُ ْسـمَ  ابنِ  د، َعنِ وَ ْس األَ  هِ ، َعن خالِ يّ عِ َخ يد النَّ زِ يم بن يَ هِ ارَ بْ إِ  َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل ترمجةِ 
َم ِيف َغاٍر بِِمنًى، إِْذ َنَزلَْت َعَليْهِ  َبيْنََام َنْحُن َمَع النَّبِيِّ  فـذكر ... )1: املرسالت (    b  a:  َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

يُّ ، َقاَل ا)7(ةِ يَّ احلَ  َحِديَث  ْمحَنِ  َوَقاَل َعبُْد :  َقاَل  البَُخاِريِّ  ِق رُ طُ  ِيف ضمنِ :  ملِزِّ  )8(اهللاِ ، َعن أبيـه، َعـن َعبْـدِ دِ وَ ْس بن األَ  الرَّ
 . )9(َهبَذا

ْمحَنِ  َعن َعْبدِ :  إِْسَحاقاْبُن َوَقاَل  الُبَخاِريِّ ِيف  هُ الَِّذي رأيتُ :  َقاَل َشْيُخنَا بِيِه، َعـن ْبِن اْألَْسَودِ، َعن أَ  الرَّ
 .)10(اهللاِ  َعْبدِ 

                                                                                                                                          
َفةَ : اْنُظْر ) 1(= اِف،  ُحتْ  ).457/ 6(اْألَْرشَ
د بن َكثِري، َعـْن ُسـْفَياَن الثـوري:  يَعني َعن صالح بن صالح بن حي َعنه به، َقاَل َشْيُخنَا"عبارة ) 2( سـاقطة مـن  "ِيف العتق َعن ُحمَمَّ

 ). ب(
 .خطأ "تعليمها"ِيف ) 3(
َفةَ : اْنُظْر ) 4( اِف،  ُحتْ  ).476/ 6(اْألَْرشَ
 ."َقاَل رأيته") ب(ِيف ) 5(
م َصِحيُح ) 6( ـَها،  كَِتاُب ) 6(، )281ص: ( ُمْسلِ ِن، َبـا) 9(َصَالة املَُسـافِِريَن َوَقْرصِ وِع املُْـَؤذِّ ـوِع ِيف َنافَِلـٍة َبْعـَد ُرشُ ُ ُب َكَراَهـِة الرشُّ

)66/711.( 
،  )7(جزاء الصيد،  كَِتاُب ) 28(، )1/366: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 7( َوابِّ ، 4931: (، واْنُظْر )1830(َباُب َما َيْقُتُل املُْحِرُم ِمَن الدَّ

م َصِحيُح ، )4934 َالِم،  اُب كِتَ ) 39(، )920ص: ( ُمْسلِ َها،  )37(السَّ يَّاِت َوَغْريِ  ).138/2234(َباُب َقْتِل اْحلَ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة مقابل كلمة ) ب(ِيف  "اهللا"كتبت كلمة ) 8(  .وَذلَِك مراعاة للتنسيق "َعْبد "َعَىل َيَساِر الصَّ
َفةَ : اْنُظْر ) 9( اِف،  ُحتْ  ).7/5(اْألَْرشَ
 ).2/1039( : الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 10(
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ْمحَن ْبِن َيِزيَد النَّ  َعْبدِ  ترمجةِ َعَىل  َما َكَتَبهُ  )1(َوِمْن َذلَِك   اهللاِ َعْبُد  جَّ َح  ِيف َحِديِث  ودٍ عُ ْس مَ  ، َعن ابنِ يِّ عِ َخ الرَّ
َلَتـا َعـن إِنَّ َهـ"بطوله، وفِيه  ِديثاْحلَ ...  ةِ مَ تْ فأتينا املزدلفة حني األذان بالعِ  ودٍ عُ ْس بن مَ ا اهللاِ ـَالَتْنيِ ُحوِّ اَتْنيِ الصَّ
يُّ ")2(َهَذا املََْكانِ ِيف  ِهَام َوْقت ْبِن  اهللا َعْبدِ ، وَعن )3(اَحلجِّ َعن َعْمِرو ْبِن َخالٍِد، َعن ُزَهْريٍ ِيف  الُبَخاِريُّ َرَواُه :  ، َقاَل املِزِّ

ائِيَل  ا   ،)5()4(ْبِن َرَجاٍء، َعن إِْرسَ ، َعـن )7(َعـن ِهـَالِل ْبـِن اْلَعـَالءِ  النََّسائِيُّ  َعنه به، ورواهُ  )6(إِْسَحاقَعن َأِيب كَِالُمهَ
 . )10)(9(، َعْن ُزَهْريٍ نحوه)8(ُحَسني ْبِن َعيَّاش

َلَتا َعن "وفِيه :  قوله:  َقاَل َشْيُخنَا َالَتْنيِ ُحوِّ  نْ َذلِـَك ِمـ نَّ أَ  مُ وهِ ُيـ "َهَذا املََْكانِ ِيف  ِهَام َوْقتإِنَّ َهاَتْنيِ الصَّ
َم، وليس كَذلَِك، بل الَِّذي النَّبِيِّ  قولِ  ِهـَالِل  ، وروايةِ الُبَخاِريِّ ِيف  َعْمِرو ْبِن َخالِدٍ  روايةِ ِيف  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

، ولكن وقعَ  اهللاِ َعْبدِ  أن َذلَِك من قولِ  ِيف النََّسائِيِّ  ْبِن اْلَعَالءِ ا ْبـِن  اهللاِ َعْبـدِ  يـةِ مـن روا الُبَخـاِريِّ ِيف  ْبِن َمْسُعودٍ
َم، وقد بَ  النَّبِيِّ  َرَجاٍء َما يقتيض أن َذلَِك من قولِ  ، وال الُبَخـاِريِّ َعـَىل  ا َذلِـَك فِـيَام كتبنـاهنَّ يَّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َم، وإنَام َهَذا قول اْبِن َمْسُعودٍ  النَّبِيِّ  َذلَِك َعنِ  نعرُف   .َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
ا  َحـِديِث  ِيف اهللاِ َعْبدِ َعن إِْبَراِهيَم، َعن َعْلَقَمَة، َعن  شِ مَ عْ األَ  سليَامنَ  ترمجةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ُكنـَّ

مَ  َزَلْت َعَلْيهِ ِيف  َمَع النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ يُّ  ،   b  a َغاٍر َفنَ بدء اخللـق ِيف  الُبَخاِريّ َرَواُه :  َقاَل املِزِّ
 . )12)(11(َعن إرسائيل به ب/57اهللا، َعن حييى بن آدم، َعْبد َعن َعْبدة بن 

                                                
 .ومكاهنا بياًضا أكثر من قدرها) ب(ساقطة من  "َوِمْن َذلَِك "عبارة ) 1(
 ). ب(ساقطة من  "ِيف َهَذا املََْكانِ "عبارة ) 2(
َن َوَأَقاَم لُِكلِّ َواِحدٍة ِمنُْهَام، ) 97(، )1/337: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 3(  ).1675(َباُب َمْن َأذَّ
 .يالسبيع إسحاق أيب بن يونس بنهو ا) 4(
 ).1683(َمَتى ُيَصيلِّ الَفْجَر بَِجْمٍع،  َباُب ) 99(، )1/338: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 5(
 .ييعِ بِ السَّ هو ) 6(
 .أبو عمر، الَباِهِيلّ ) 7(

 ).248/ 9(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  ذكره ابنُ 
َهبِيّ : قال فيه َأُبو َحاتِم   .، وابُن حجرَصُدوق، وكذا الذَّ

 .ال َبْأَس بِِه، َرَوى َأَحاِديث ُمنَْكرًة عن أبيه وال أدري الريب منه، َأْو من أبيه:  صالح، ومرةً : مرة  اَل النََّسائِيُّ َوقَ 
 .هو صدوق: قلت 
ْرَح : اْنُظْر  نََّسـائِّي، ال تسـميَة شـيوخو ،)313ص(البـن عسـاكر، املشـتمل،  ، واملُْعَجمَ )79/ 9(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب حاتم،  اْجلَ

َهبِّي، واْلَكاِشَف  ،)70ص(  ).7346(البن حجر، ، َوَتَقِريَب التَّْهِذيب، )2/342(، للذَّ
 .خطأ "عباس") ب(ِيف ) 8(
ى) 9(  ).4/171/4030: ( الُسنَُن الُكْربَ

 .إسناده حسن من أجل هالل بن العالء يرتقي إىل الصحيح بمتابعة إسناد البخاري
َفة ا: اْنُظْر ) 10( اِف، ُحتْ  ).86/ 7(ْألَْرشَ
َوابِّ َفَواِسُق، ُيْقَتْلَن ِيف اَحلَرِم،  )16(، )2/688: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 11( ٌس ِمَن الدَّ  ).3317(َباُب َمخْ
َفةَ : اْنُظْر ) 12( اِف،  ُحتْ  ).103/ 7(اْألَْرشَ



 311

َثنَا:  التي ذكرها ِيف َبـْدِء اَخلْلـِق، َفَقـاَل  من الطريِق  أيًضا ِيف التَّْفِسريِ  َأْخَرَجُه البَُخاِريُّ :  َقاَل َشيُْخنَا  )1(َحـدَّ
ائِيـَل، َعـن األعمـش، َعـن َحدَّ :  ، َقاَل اهللاُِة ْبُن َعبْد َعبْد ائِيَل، َعن َمنُْصوٍر َهبَذا، وَعن إِْرسَ َثنَا َحيْيَى ْبُن آَدَم، َعن إِْرسَ

ائِيَل  اهللاِ إِْبَراِهيَم، َعن َعْلَقَمَة، َعن َعبْدِ   .)3)(2(مثله، َوَتاَبَعُه َأْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، َعن إِْرسَ

ابـن مسـعود، ِيف  )5(، َعن إبراهيم، َعن علقمة، َعن)4(بيم الضَّ َس قْ بن مِ  ةَ ريَ غِ مُ  َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه َعَىل ترمجةِ 
َم ِيف َغاٍر َفنََزلَْت َعَليِْه  َحِديث ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ  ـِة  …   b  aَصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ ّي ِيف َتْرَمجَ ـِديث، َقـاَل املِـزِّ اْحلَ

 . )6(، َعن اْبِن َمْسُعودٍ ةَ مَ قَ لْ ، َعن عَ إبراهيمَ  َعنْ :  األعمش
                                                

 .ُثمَّ رضب عليها) ب(وضع بعدها عالمة اللحق ِيف ) 1(
أحلقـت َعـَىل يمـني  "َعن إبراهيم، َعن علقمة، َعن َعْبد اهللاِ مثله، وتابعه أسود بـن عـامر، َعـن إرسائيـل َعن األعمش،"عبارة ) 2(

 ). ب(الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة 
 ).4931(، )1(املرسالت،  ، ُسوَرةُ )2/1039: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 3(
َقه ابنُ ) 4( ـِديث": سعد، َوَزاَد  َوثَّ ـِديث عـن إبـراهيم": ، َوَزاَد ِعـني، والِعْجـِيلُّ مَ  ، واْبـنُ "َكثِـري اْحلَ ، وأبوحـاتم، "كـان يرسـل اْحلَ

َهبِيُّ ، والنََّسائِيُّ والَفَسِويُّ  ُه كان ": َحَجر، َوَزاَد  ، وابنُ "لني َأْمحَد بن حنبل روايته عن ابراهيم فقط": َوَزاَد  ،، وكذا الذَّ متقن، إال َأنَّ
 ."يدلس وال سيَام عن إبراهيم

 ).464/ 7(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  َره ابنُ َوَذكَ 
 .َعَىل َحِديث مغرية، وكان عنده كَِتاب يحيثن كان أيب: بن سليَامن بن طرخان  َوَقاَل املعتمرُ 

ُد  نَّةكان َصاِحب ال: بن حنبل  قال َأْمحَ عه من ذكًيا حافًظا، وعامة َحِديثه عن إبراهيم مدخول، عامة َما روى عن إبراهيم إنَام سم سُّ
اد ومن يزيد بن الوليد واحلارث العكيل وعن عبيدة وعن غريه، وكان يضعف َحِديث املغرية عن إبراهيم وحده، مع أن روايتـه محَّ 

ِحيحني  .عنه ِيف الصَّ
 .أدخل مغرية بينه وبني إبراهيم َقِريبا من عرشين رجًال : َوَقاَل َأُبو داود ِيف ذات السياق 

ُد   . ا، يعني ويدلس الباقيإنَام سمع من إبراهيم ثالث َمائة وسبعني َحِديثً :  رد اهللاِ بن عامَّ بن َعبْ  َوَقاَل ُحمَمَّ
ة سمع من إبراهيم َمائة وثَامنني َحِديثً : َوَقاَل َأُبو داود   . كان ال يدلس: ا، َوَقاَل َمرَّ

ُه كان يرسل عن إبراهيم فإذا وقف أخربهم ممن سمعهكأنه َأَراَد َما حكاه الِعْج : َحَجر َعَىل عبارته الثانية، بقوله  فعقب ابنُ   .ِيلّ َأنَّ
ُد   .حدثنا إبراهيم: كتب إال َما قال  نكان مغرية يدلس، وكنا ال: بن فضيل  َوَقاَل ُحمَمَّ
 .َما وقع ِيف مسامعي يشء فنسيته:  َوَقاَل مغريةُ 

َهبِيُّ  َب قَّ عَ فَ  ا مرات عدة، حتى عرضه، ُثمَّ ختـبط عليـه، ُثـمَّ درسـه  حفظ من درس كَِتابً َهَذا واهللا احلفظ، ال": بقوله  ولهَعَىل ق الذَّ
 ."وحفظه، ُثمَّ نسيه َأْو أكثره

 .َحَجر ِيف املرتبة الثالثة من مراتب املدلسني َوَذَكَره ابنُ 
 .، يدلس عن إبراهيم النخعي خاصة، ومل يرصح هنا عنه بالسَامعهو ثَِقةٌ : قلت 
ليعقـوب بـن والَتـاِريخ،  ، واملعرفـةَ )293/ 2(الثَِّقـات، للعجـيل،  ، ومعرفةَ )207/ 1(، )واية ابنه عبد اهللار(علَل أمحد : اْنُظْر 

ْرَح )93/ 3(، سفيان الفسوي ّي،  ، وَهتْـِذيَب )228/ 8(َوالتَّْعِديل، الْبِن أي حاتم،  ، واْجلَ  ، وِسـَريَ )397/ 28(اْلَكـَامل، للِمـزِّ
َهبِّي، )6/10(َأْعَالِم النَُّبَالِء،  َعَفاء، للذَّ َهبِّي،  ، وميزانَ )425/ 2(، واملغني ِيف الضُّ التحصـيل  ، وحتفةَ )496/ 6(االعتدال، للذَّ

أهل التقـديس بمراتـب املوصـوفِني  ، وتعريَف )6851(التَّْهِذيب،  ، َوَتَقِريَب )313ص (البن العراقي، رواة املراسيل،  ذكرِيف 
 .َجرالْبِن َح ، كالمها )155(بالتدليس، 

 ). ب(ساقطة من  "َعن"كلمة ) 5(
َفةَ : اْنُظْر ) 6( اِف،  ُحتْ  ).7/107(اْألَْرشَ
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َوَتاَبَعُه َأُبـو َعَواَنـَة، :  ِق لْ اَخل  ءِ ْد بَ ِيف  َام ُهَو قول الُبَخاِريِّ إنَّ  املذكورةِ  الرتمجةِ ِيف  َق بَ الَِّذي َس :  َقاَل َشْيُخنَا
 . )1(َعن ُمِغَريَة، يَعني َعن إِْبَراِهيمَ 

َوَقاَل :  هنا وال هناك، وُهَو قوله هُ ، فلم يذكرْ ِيف التَّْفِسريِ  يُّ الُبَخارِ  هُ َما ذكرَ  األطراِف  َصاِحُب  وأسقطَ 
َيى ْبُن َمحَّ  َنا َأُبو َعَواَنَة، َعن ُمِغَريَة، َعن إِْبَراِهيَم، َعن َعْلَقَمَة، َعن :  ادٍ َحيْ  . )2(اهللاَِعْبد َأْخَربَ

ِ  َعـنْ  رِ ِمـتَ عْ املُ  بـنِ  )3(ورِ ُصـنْ مَ  ترمجـةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ِيف  اهللاِ َعْبـدِ ، َعـن ةَ َمـقَ لْ عَ  ، َعـنْ يمَ اهِ رَ ْبـإ
مَ  ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ :  )5)(4(َحِديِث  َزَلْت َعَلْيهِ ِيف  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ   .ِديثاْحلَ ...     b  a:  َغاٍر َفنَ

يُّ  ائِيـَل  ، َعـنْ مَ آدَ  ، َعن حييى بنِ اهللاِ َعبْدِ  بنِ  ةَ َعبْدَعن  ِق لْ اخلَ  ءِ ْد بَ ِيف  َرَواُه البَُخاِريُّ :  َقاَل املِزِّ َعنـه بـه،  ،إِْرسَ
َعن األَْعَمِش، َعـن إِْبـَراِهيَم، َعـن :  )6(َحْفٌص، َوَأُبو ُمَعاِوَيَة، َوُسَليَْامُن ْبُن َقْرمٍ :  َوَتاَبَعُه َأُبو َعَواَنَة، َعن ُمِغَريَة، َوَقاَل 

                                                
َوابِّ َفَواِسُق، ُيْقَتْلَن ِيف اَحلَرِم،  )16(، )2/688: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1( ٌس ِمَن الدَّ  ).3317(َباُب َمخْ
 ).2/1039: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 2(
 .خطأ "قيرصو") أ(ِيف ) 3(
َك َما َكَتَبُه َعَىل ترمجة منصور بن املعتمر َعن إبراهيم، َعن علقمة، َعـن َعْبـد اهللاِ ِيف َحـِديث"عبارة ) 4( ) أ(أحلقـت ِيف  "َوِمْن َذلِ

ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيةِ   .َعَىل َيَساِر الصَّ
 .كررت ِيف مرة أخرى ِيف اَحلاِشَيةِ  "ِيف َحِديث"عبارة ) 5(
 .ن قرم وسليَامن بن معاذ الضبي ابن ِحبَّان تبًعا للبخاري ُثمَّ ابن َعِدي واخلطيب الَبْغَدادي، وابن قطانفرق بني سليَامن ب )6(

اَرُقْطنِّي والطرباين وعبـد  سليَامنَ  إنَّ  َواِحدٍ  َوَقاَل َغْريُ  ْمحَن، وَأُبو ُزْرَعة والدَّ بن معاذ هو سليَامن بن قرم، منهم أبوحاتم وابنه َعْبد الرَّ
 . نِّي بن سعيدالغَ 

ة : وَهَذا ينفي قول ابن َحَجر   .فإن كان معاذ اسم جده فلم خيطئ: وتفرد َأُبو داود الطياليس بتسمية أبيه معاًذا، َوَقاَل َمرَّ
اس ابـن عقـدة قد مجع َأُبو الَعبَّ ": وَعقَّب اخلطيب الَبْغَدادي َعَىل تسوية ابن َأِيب حاتم بني سليَامن بن قرم وسليَامن بن معاذ، بقوله 

 معجم أسَامء من روى عنه الثوري فلم يذكر فيهم سليَامن بن قرم، َلكِنَُّه َذَكَر سليَامن بن أرقم وكنيته َأُبو معـاذ، فأحسـب ابـن َأِيب 
 ."حاتم اشتبه عليه سليَامن بن أرقم َأُبو معاذ، فظنه سليَامن بن قرم بن معاذ

 .ول هذه املَْسَأَلة بيشء من التفصيل فاْنُظْرهوننوه هنا إَِىل أن اخلطيب الَبْغَدادي تنا
م َقه َأْمحَد بن حنبل مرة، وكذا اَحلاكِ  .َوثَّ

ع: َوَقاَل َأْمحَد بن حنبل مرة  َشيُّ  . ال أرى به بأًسا َلكِنَُّه كان يفرط ِيف التَّ
ه ابنُ   ."هو صالح": املَِدينِّي، َوَزاَد  ومل ُيَقوِّ

 .َس بيشءَليْ : َوَقاَل ابُن َمِعني مرة 
 . َلْيَس بَذلَِك : َوَقاَل َأُبو ُزْرَعة 
 . َلْيَس باملتني: َوَقاَل أبوحاتم 

مُ  ويقلُب  ا غالًيا ِيف الرفضِ كان رافضي  : َوَقاَل ابُن ِحبَّان  إخـراج  َعـَىل مسـلمٍ  ِيف بـاب مـن عيـَب  األخبار مع َذلَِك، َوَذَكَره اَحلـاكِ
 . فظ مجيًعاغمزوه بالغلو وسوء احل: وقال . َحِديثهم

 . له َأَحاِديث حسان إفرادات:  يّ دِ َوَقاَل ابُن عَ 
افِظ  ة "يسء احلفظ يتشيع": َوَقاَل اْحلَ  =."ضعيف احلفظ": ، َوَقاَل َمرَّ
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ائِيَل به، وَقـاَل  هللاِ، َعن ُعبَيِْد ا)2(َحمُْمودٍ َعن  ، وِيف التَّْفِسريِ )1(اهللاِ األَْسَوِد، َعن َعبْدِ  َوَتاَبَعـُه َأْسـَوُد :  ْبِن ُموَسى، َعن إِْرسَ
ائِيَل ا  . )4)(3(ْبُن َعاِمٍر، َعن إِْرسَ

:  ، َقـاَل اهللاُِة ْبـُن َعبْـد َثنَا َعبْـد، ولفظة َحـدَّ املذكورِ  دِ نَ أيًضا بالسَّ  ِيف التَّْفِسريِ  ُهَو ِيف البَُخاِريِّ :  َقاَل َشيُْخنَا
ائِيَل، َعن األَْعَمِش، َعن إِْبَراِهيَم، عَ  ائِيَل، َعن َمنُْصوٍر َهبَذا، وَعن إِْرسَ َثنَا َحيْيَى ْبُن آَدَم، َعن إِْرسَ ن َعْلَقَمـَة، َعـن َحدَّ

ائِيَل  اهللاِ َعبْدِ   . َذلَِك  من األطراِف  النُّْسَخةِ ِيف هذه  ، ومل أرَ )5(مثله، َوَتاَبَعُه َأْسَوُد ْبُن َعاِمٍر، َعن إِْرسَ

ّي  ةِ َخ ْسـنُ  نْ مِ  طَ قَ ورأيُت نسخًة أخرى ِمَن اْألَْطَراِف َفَلْم َأِجْد فِيَها َذلَِك، والظَّاِهر َأنَّ َذلَِك َس :  ُقْلُت  املِـزِّ
ائِيَل بعد ةَ عَ ابَ تَ مُ  من البَُخاِرّي، فإنه أوردَ  ائِيـَل، وطريـق َعبْـدْبِن ُموَسى ن ُعبَيِْد اهللاِ، عَ َحمُْمود طريِق  إِْرسَ َة ، َعـن إِْرسَ

 .متوسطة بينهَام  اهللاِ ْبِن َعبْدِ ا

ـ )6(، أيبُصَبْيٍح بن  مِ لِ ْس مُ  ترمجةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ،َح الضُّ ـوٍق، َعـن اْبـِن َمْسـُعودٍ ِيف  ى َعـن َمْرسُ
َم ملََا َرَأى ِمَن النَّاِس إِْدَباًرا، َقاَل إِنَّ النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعلَ :  َحِديث ُهـمَّ َسـْبٌع َكَسـْبِع ُيوُسـَف ":  ْيِه َوَسلَّ ، َقـاَل "اللَّ

                                                                                                                                          
 . الثاين َقاَل اْلَعْيني ولهوبق=

ِديث، والنََّسائِيُّ  ضعفه اْبنُ  مل حيتج بـه ": الَقطَّان، وكذا ضعفه النََّوِوّي، وقال  ، وابنُ َطاِهر املَْقِدِيسّ  ، وابنُ َمِعني، وَأُبو ُزْرَعة ِيف اْحلَ
َعَفاء ُه يذكر ِيف املتابعة بعض الضُّ  ."مسلم بل ذكره متابعة، وقد سبق َأنَّ

ِديث": َوَقاَل ابُن َطاِهر املَْقِدِيسّ مرة  ة "سليَامن مرتوك اْحلَ ِديث": ، َوَقاَل َمرَّ  ."اليشء ِيف اْحلَ
 .هو ضعيف: قلت 
رواية (اْبن َمِعني  ، وَتاِريَخ )3/412(، )رواية الدوري(اْبن َمِعني  ، وَتاِريَخ )169ص(ابن َأِيب شيبة الْبِن املَِدينِّي،  ُسَؤاَالِت : اْنُظْر 

َعَفاءَ )39، 4/33(الكبري، للبخاري،  ، والَتاِريَخ )129ص(، )الدارمي ـَعفَ )186ص(َواملَْرتُوكِـني، للنسـائي،  ، والضُّ  اءَ ، والضُّ
،  ،الَكبِري ْرَح )502/ 2(للُعِقْيِيلّ ، واملجـروحني، )6/89(، البـن ِحبَّـان، ، والثَِّقاِت )4/136(َوالتَّْعِديل، الْبِن َأِيب َحاتِم،  ، واْجلَ

ـَعَفاء، الْبـِن عـدي،  ، والكامـَل )1/332(البن ِحبَّان،  ـِديث،  ، ومعرفـةَ )3/257(ِيف الضُّ  ، املـدخل إَِىل )246ص(ُعُلـوم اْحلَ
ِحيح،  ا للحاكم، واملوضَح )4/138(الصَّ َالُمهَ الـوهم  ، وبيـانَ )1/349( للخطيـب البغـدادي، ألوهـام اجلمـع والتفريق، ، كِ

َوِوّي )4/2008، 1476، 1464/ 3(البن طـاهر املقـديس، احلفاظ،  ، وذخريةَ )5/524(واإلهيام، الْبِن الَقطَّان،  ، ورشح النـَّ
ِذيَب )687/ 8(الَباِرّي،  ، وَفْتَح )16/188(َعَىل مسلم،  ثالثتهـا ، )2600(التَّْهـِذيب،  ، َوَتَقِريـَب )3/498(التَّْهـِذيب،  ، وَهتْ
 .)6/381(املفاتيح، للمباركفوري،  ، ومرعاةَ )19/392(القاري، للَعْينِّي،  وُعْمَدةَ ، الْبِن َحَجر

 ).313ص ( :سبق خترجيه، اْنُظْر ) 1(
 .الَعَدِوّي، موالهم، اَملْرَوِزيّ ن غيال الثَِّقة، َأُبو َأْمحَد ابن) 2(

اظ، : اْنُظْر  فَّ َهبِّي، َتْذكَِرَة اْحلُ  ).475/ 2(للذَّ
 ).4931(، )1(، ُسوَرة املرسالت، )2/1039: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 3(
َفةَ : اْنُظْر ) 4( اِف،  ُحتْ  ). 110/ 7(اْألَْرشَ
 .)313ص ( : سبق خترجيه، اْنُظْر ) 5(
  .خطأ "أبو") ب(ِيف ) 6(
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يُّ  ، َعْن ُسْفَياَن ْبِن )1(االستسقاءِ ِيف  الُبَخاِريّ َرَواُه :  املِزِّ َمْيِديِّ  ، َعن َجِريرِ ُقَتْيَبة َعنْ  التَّْفِسريِ ، وِيف )2(ُعَيْينَة، َعن اْحلُ
 . )5(ى بهَح َعن أيب الضُّ  أ/58، شِ مَ عْ َعن األَ  )4(، يَعني كليهَام )3(احلميدي َعْبدِ بن ا

، )9(فوُسـيُ  ُسـوَرةِ  )8(تفسريِ ِيف  ، وإنَام ُهوَ )7(االستسقاءِ ِيف  عليه مل أقْف  )6(يّ دِ يْ مَ اُحل  َحِديث:  َقاَل َشْيُخنَا
 . عليه مل أقْف  ُقَتْيَبةَ  َحِديث، و)9(فوُس يُ 

 ).86:  ص(   7    6   5     4:هِ ص، لقولِ  ُسوَرةِ  ِيف  ُهوَ :  ُقْلُت 

ِة َعْبدِ  َما َكَتَبهُ  )10(َوِمْن َذلَِك  َلِميِّ َعن عثَامنَ َعْبد اهللاِ ْبِن َحبِيب، َأِيب  ِيف َتْرَمجَ ْمحَن السُّ ـعَ  بنِ  الرَّ َرِيضَ  انَ فَّ
َف :  ِيف َحــِديِث  ،اهللاُ َعنْــهُ  ــ َأْرشَ ــا ُحِرصَ ــ... َعَلــْيِهْم ِمــْن َفــْوِق َداِرهِ َأنَّ ُعــْثَامَن ملََ يُّ ِديثاْحلَ َرَواُه :  ، َقــاَل املـِـزِّ
ِمِذيّ  ْ  . )13)(12(النََّسائِيّ ، و)11(الرتِّ

                                                
َم ) 2(، )1/201: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1( ، "اْجَعْلَهـا َعَلـْيِهْم ِسـنَِني َكِسـنِي ُيوُسـَف ": َباُب ُدَعاِء النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

َحى، به)1007(  .، َعن ُعْثَامَن ْبِن َأِيب َشْيَبَة، َعن َجِريٍر، َعن َمنُْصوٍر، َعن َأِيب الضُّ
ــاُب ) 12(، )2/968: ( الُبَخــاِريّ  َصــِحيُح ) 2( ــْرآِن،  كَِت ــِري الُق ــِه ) 4(َتْفِس ــاُب َقْولِ   '!  "  #  $  %  & : َب

  +  *      )  (-, ،)4693.( 
  ).4809(،  7    6   5     4: َباُب َقْولِِه  )3(، )2/1005: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 3(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة  خطأ، "كالَمها") أ(كتبت ِيف ) 4(  .مقابلها "كليهَام "ُثمَّ كتب َعَىل َيَساِر الصَّ
َفةَ : اْنُظْر ) 5( اِف،  ُحتْ  ).146/ 7(اْألَْرشَ
 "َحـِديث احلميـدي: َعن جرير بن َعْبد احلميدي، يَعني كليهَام َعن األعمش، َعـن َأِيب الضـحى بـه، َقـاَل َشـْيُخنَا "عبارة ) 6(

 ). ب(ساقطة من 
 . وبنحوه َقاَل ابُن َحَجر) 7(

 ).146/ 7(الظراف،  النكَت : اْنُظْر 
 .خطأ "التَّْفِسري") أ(ِيف ) 8(
 ).أ(أحلقت َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة ِيف  "وإنَام ُهَو ِيف تفسري ُسوَرة يوسف"عبارة ) 9(
َك "عبارة ) 10(  . مكاهنا بياض قدرها "من َذلِ
ِمِذّي ) 11( ْ ـاَن َرِيضَ اهللاُ َباٌب ) 19(اَملنَاِقِب،  كَِتاُب ) 46(، )839ص( :ُسنَُن الرتِّ  َعنْـُه، َوَلـُه كنيتـان، ِيف َمنَاِقِب ُعـْثَامَن ْبـِن َعفَّ

 ).3699(َأُبو َعمرو، وَأُبو َعْبد اهللاِ، : يقاُل 
ْمحَنِ  َعْبدِ  َأِيب  َحِديِث  ِمنْ  اْلَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  َغِريٌب  َصِحيٌح  َحَسنٌ  َحِديٌث  َهَذا: وقال الرتمذي  َلِميِّ  الرَّ  .ُعْثَامنَ  َعنْ  السُّ

 ).2/449(وصحح اإلسناد الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة، 
 ).3609(َباُب َوْقِف اْملََساِجِد، ) 4(اْألَْحَباِس،  كَِتاُب ) 29(، )562ص( :ُسنَُن النََّسائِّي ) 12(
َفةَ : اْنُظْر ) 13( اِف،  ُحتْ  ).7/259(اْألَْرشَ
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، هِ لنفِسـ طَ بئـًرا، وَرشَ  )1(إذا وقـف أرًضـا، أو بـاِب ِيف  الُبَخـاِريُّ  هُ رَ كَ َما ذَ  ُف نِّ َص املُ  تركَ :  َقاَل َشْيُخنَا
ِين َأِيب :  )3)(2(َقاَل َعْبدانُ :  ، وُهَو قولهورشط لنفسه مثل دالء املسلمني ، )6(إِْسـَحاق، َعن َأِيب )5(، َعن ُشْعَبةَ )4(َأْخَربَ

ْمحَن، َأنَّ َعْبد ، َعن َأِيب )6(إِْسَحاق َف َعَلـْيِهْم، َوَقـاَل  )7(الرَّ َأْنُشـُدُكُم اهللاَ، َوَال َأْنُشـُد إِالَّ :  ُعْثَامَن حني ُحوِرصَ َأْرشَ
َم َقاَل َأْصَحاب النَّبِّي َصىلَّ  َم، َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  )8(َمْن َحَفـَر بِْئـرَ :   اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ا، َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّهُ  نَُّة؟ َفَحَفْرُهتَ ةِ َفَلُه :  َقاَل  )9(ُروَمَة َفَلُه اْجلَ َز َجْيَش اْلُعْرسَ مْ َمْن َجهَّ ْزُهتُ نَُّة؟ َفَجهَّ :  َقاَل  ،)11)(10(اْجلَ
ُقوهُ   .)12(َفَصدَّ

ِة  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ْمحَن، َعن َعِيلٍّ  َعْبدِ ) 13(َسْعِد ْبِن ُعَبْيَدَة، َعن َأِيب ِيف َتْرَمجَ َبَعَثنِي َرُسـوُل  ِيف َحِديِث  الرَّ
، َوأَ  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيهِ اهللاِ  َبْريَ َم َوالزُّ نَا َفـاِرٌس، َقـاَل بَ َوَسلَّ ... )14(اْنَطلُِقـوا َحتَّـى َتـْأُتوا َرْوَضـَة َخـاخٍ ":  ا َمْرَثٍد، َوُكلُّ

                                                
 .خطأ "و") ب(ِيف ) 1(
 .خطأ "عبيدان") ب(ِيف ) 2(
َ . لقبه َعْبدانرواد، و اهللاِ بن عثَامن بن جبلة بن أيب َعْبدالثَِّقُة، ُهَو ) 3(  .هــ222هـ، وقيل 221هـ، وقيل 220َسنَة ُتُويفِّ

ِذيَب الكَامل، : اْنُظْر  ّي، َهتْ  ).4452(البن حجر، التَّْهِذيب،  َتَقِريَب و، )276/ 15(للِمزِّ
َ َسنَة . موالهم املروزي يّ كِ تَ رواد العَ  ة بن أيبلَ بَ عثَامن بن َج الثَِّقُة، ُهَو ) 4(  .هـ200ُتُويفِّ

ِذيَب الكَامل، : اْنُظْر  ّي، َهتْ  ).3465( ،البن حجرالتَّْهِذيب،  َتَقِريَب و، )344/ 19(للِمزِّ
 .ُهَو ابن احلجاج) 5(
بِيعي) 6(  .ُهَو السَّ
ْمحَن، َأنَّ عب"عبارة ) 7( ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة ِيف  "د الرَّ  ."صح"ُثمَّ كتب بعده ) ب(أحلقت َعَىل َيَساِر الصَّ
 .من النسختني، وهي ليست موجودة ِيف الُبَخاِريّ  "بئر"كلمة ) 8(
مَ  أن رسوَل ") ب(ِيف ) 9(  ."اهللا َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َك مراعـاة للتنسـيق،  "هتم"آخر السطر، وبقيتها ِيف  "جهز" "جهزهتم"كتب نصف كلمة ) 10( ِيف أول السطر الذي يليه، وَذلِ

ل   ."تم" "جهز"وقد كتب َعَىل النصف األَوَّ
 ."ُثمَّ  "ِزَياَدة ) أ(ِيف ) 11(
َط لِنَْفِسـِه ِمْثـَل ِدالَِء َباُب إَِذا َوَقَف َأْرًضـا َأْو بِْئـًرا، َواْشـ) 33(كَِتاب الَوَصاَيا، ) 55(، )2/579: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 12( َرتَ

 ).2778(اُملْسلِِمَني، 
كأنه نسـيها فكتبهـا بـني ) ب(، وِيف "أيب"ُثمَّ أوصلت هبا الياء، وأبدلت النون باًء، وكتبت  "إن") أ(كانت قد كتبت ِيف ) 13(

 .إَِىل أعىل "َعْبد "و "َعن"كلمتي 
 .املدينة بقرب محراء األسد من مكة واملدينة،بني  وضعٌ هي م) 14(

 ).2/335(معجم البلدان، لياقوت احلموي، : انظر 
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يُّ "ِديثاْحلَ  استتابة املرتدين َعن ُموَسى ْبِن إِْسَامِعيَل، َعن أيب َعَواَنـَة، يَعنـي َعـن ِيف  الُبَخاِريّ َرَواُه :  ، َقاَل املِزِّ
 . )2)(1(ُحَصْنيٍ َعنه

، َعن فُ املرتدين إنَّ  الَِّذي ذكره ِيف استتابةِ :  ُخنَاَقاَل َشيْ  َغْري مسمى، ولكنـه  نالَام ُهَو َأُبو َعَواَنَة، َعن ُحَصْنيٍ
ُه سعد بن عبيدة  .)3(بان بالطرق َأنَّ

ِة نافعٍ   اهللاُ َعنْـُه ِيف َحـِديث بـن اِخلطَـاب َرِيضَ  رَ مَ ر، َعن عُ مَ عُ  بنِ  اهللاِ ، َعن َعبْدِ َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه ِيف َتْرَمجَ
يُّ "ا َولَُه َماٌل، َوَمْن َباَع َنْخالً َقْد ُأبَِّرْت َمْن َباَع َعبًْد "  . )6)(5(، والنََّسائِيُّ )4(َرَواُه أبو داوود:  ، َقاَل املِزِّ

ـ يَق لِ عْ تَ  ُف نِّ َص املُ  كَ رَ تَ :  َقاَل َشيُْخنَا ِة الرجـل َيُكـون لـه ثمـر َأْو البَُخاِرّي َذلَِك َعن َمالك، وَذلِـَك ِيف َتْرَمجَ
، ومراد البَُخـاِرّي )7(َوَعن َمالٍِك، َعن َنافٍِع، َعن اْبِن ُعَمَر، َعن عمر ِيف الَعبْد :  رشب، َأْو ِيف حائط َأْو ِيف نخل، َفَقاَل 

أخطـأ كـَام ، ومن جعل َذلَِك مرفوًعا فقد )9(موقوًفا، وكالم أيب داوود، يدل َعَىل َهَذا:  قوله)8(البَُخاِرّي َعن عمر، و
 . ، انتهى)11(مِ َال ِيف آخر الكَ  َعن النََّسائِيِّ  ُف نِّ َص ، وقد ذكره املُ )10(نبه عليه النََّسائِيّ 

                                                
لَِني،  )9(، )3/1604: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1(  ).6939(َباُب َما َجاَء ِيف اُملَتَأوِّ
َفةَ : اْنُظْر ) 2( اِف،  ُحتْ  ).7/400(اْألَْرشَ
َك ِيف َصِحيِح ) 3(  .)6259، 3983، 3081: (الُبَخاِرّي اْألَْرَقام  اْنُظْر بيان َذلِ
 ).3434(َباٌب ِيف اْلعبد ُيَباُع َوَلُه َماٌل، ) 44(اْلُبُيوِع،  كَِتاُب ) 17(، )523ص: ( ُسنَُن َأِيب َداُود) 4(
 ).11702، 11701، 11697: (، واْنُظْر اْألَْرَقام )4968، 4967/ 5/39: ( ىْربَ الكُ  نُ نَ السُّ ) 5(
َفةَ : اْنُظْر ) 6( اِف،  ُحتْ  ).69 /8(اْألَْرشَ
ٌب ِيف َحـائٍِط َأْو ِيف َنْخـٍل، ) 17(اُملَساَقاِة،  كَِتاُب ) 42(، )1/478: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 7( ُجـِل َيُكـون َلـُه َممَـرٌّ َأْو ِرشْ َباُب الرَّ

)2379.( 
 ."من") ب(ِيف ) 8(
ْهِرّي َوَنافٌِع ِيف َأْرَبَعِة َأَح ": وكالم َأِيب داود هو ) 9(  ."اِديث َهَذا َأَحُدَهاَواْخَتَلَف الزُّ

ْهِرّي َعن َسـاِملٍ َعـن َأبِيـِه َمْرُفوًعـا : َقاَل ابُن َحَجر  ْخَل، َفَرَواُه الزُّ ْخـِل َواْخُتلَِف َعَىل َنافٍِع َوَساِملٍ ِيف َرْفِع َما َعَدا النَّ ـِة النَّ ِيف ِقصَّ
ْهِرّي، وَ  اُظ َعن الزُّ فَّ ِميـِع َواْلعبد َمًعا، َهَكَذا َأْخَرَجُه اْحلُ َخاَلَفُهْم ُسْفَياُن ْبُن ُحَسْنيٍ َفَزاد فِيِه ابـن ُعَمـَر، َعـن ُعَمـَر َمْرُفوًعـا ِجلَ

ٌك  ْيُث َوَأيُّوب َوُعَبْيُد  اْألََحاِديث، َأْخَرَجُه النََّسائِّي، َوَرَوى َمالِ ـةَ  رَ مَ عُ  َعن ابنِ  بن عمر َوَغريهم َعن َنافِعٍ  اهللاَِواللَّ خـل،  قصَّ النّ
َك َأْخَرَجـُه َأُبـو َداُوَد ِمـْن َطِريـِق َمالِـٍك َوَعن ابن  َة اْلعبد َمْوُقوَفًة، َكَذلِ ْسـنَاَدْيِن َمًعـا، َوَجـَزَم ُمْسـلٌِم،  ُعَمَر َعن ُعَمَر ِقصَّ بِاْإلِ
اَرُقْطنِيُّ َوالنََّسائِيُّ  َلِة َعَىل ِرَواَيِة َسامل، َوَمـاَل  ، والدَّ ِجيِح ِرَواَيِة َنافٍِع اُملَفصَّ َعْبـد اْلـَربِّ إَِىل  وابـنُ  بـن اَملـِدينِّي َوالُبَخـاِريُّ  يلُّ َعـ بَِرتْ

ِه بْ  ، َأْخَرَجُه النََّسائِّي ِمْن َطِريِق َعْبد َربِّ َتْنيِ ٌم، َوَقـْد َرَوى ِن َسِعيد َعنُه، وُهو َوْهـَتْرِجيِح ِرَواَيِة َساِملٍ، َوُرِوَي َعن َنافٍِع َرْفُع اْلِقصَّ
اِق َعن َعْبُد  زَّ َح الطَّـِريَقْنيِ : َمْعَمٍر َعن َأيُّوب َعن َنافٍِع، َقاَل  الرَّ َما ُهَو إِالَّ َعن ُعَمَر َشْأُن اْلَعْبد، َوَهَذا َال َيـْدَفُع َقـْوَل َمـْن َصـحَّ

ِديث ِعنْد َنافِعٍ  َز َأْن َيُكون اْحلَ  .وقف قصة الَعْبدَحَجر رفع النخل، و ابنُ  َح ورجَّ . َعن ابن ُعَمَر َعَىل اْلَوْجَهْنيِ  َوَجوَّ
 ).5،51، 4/402(َفْتح الَباِرّي، الْبِن َحَجر، : اْنُظْر 

 ).362/ 10: ( ىْربَ الكُ  نَ نَ السُّ : اْنُظْر ) 10(
َفةَ : اْنُظْر ) 11( اِف  ُحتْ  ).8/69: (اْألَْرشَ
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ْ  فإنه َأْخَرَجُه ِيف هذه الرتمجة، ِمْن كِتَاِب  ؛وَذلَِك َصِحيٌح :  ُقْلُت  ْبـِن اهللاِ ِب، مردًفا َعَىل َحـِديث َعبْـد الرشُّ
َثنَا اللَّ :  ُيوُسَف، َقاَل  َثنِي اْبُن ِشَهاٍب، َعن َساِملِ ْبِن َعبْد :  يُْث، َقاَل َحدَّ اهللاِ َسـِمْعُت َرُسـوَل :  ، َعن َأبِيِه، َقـاَل اهللاَِحدَّ

َم، َيُقوُل  َر َفثََمَرُهتَا لِْلبَائِعِ ":  َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ َطهَ  )1(َمِن اْبتَاَع َنْخالً َبْعَد َأْن ُتَؤبَّ  ب/58املُْبْتَاُع، َوَمـِن  )2(اإِالَّ َأْن َيْشَرتِ
َط املُْبْتَاعُ اْبتَاَع َعبًْد  ب/58 َعن َمالٍِك، َعن َنافٍِع، َعن اْبـِن ُعَمـَر، :  ، وَقاَل )3("ا َولَُه َماٌل َفَاملُُه لِلَِّذي َباَعُه إِالَّ َأْن َيْشَرتِ

 . َعن ُعَمَر ِيف الَعبْد 

ُه تعليق، فِيه نظر، فإنَّ ا:  وقول َشيْخنا ُه َرَواُه َعن َعبْدِ َأنَّ  هُ َفـطَ ْبِن ُيوُسَف، َعن َمالِـٍك، فإنـه عَ  اهللاِ لظَّاِهَر َأنَّ
َوَمِن اْبتَـاَع ":  مٍ لِ ْس ملُِ وَ :  ، ِيف َقْولِهِ الُعْمَدةِ  َعَىل َصاِحِب  دِّ ا ِيف الرَّ نَ إليه َشيُْخ  الَِّذي أشارَ  َعَىل َما قبله، وَهَذا ُهَو املوضعُ 

 .)4(، كَام تقدم"ا َولَُه َماٌل َعبًْد 

ِة نَ  ّي من َذلِـَك َحـِديثني، )5(، َوَملْ َيْذُكْرهُ رَ مَ ر، َعن عُ مَ عُ  نِ  ابْ َىل وْ مَ  عِ افِ َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه ِيف َتْرَمجَ ، َذَكَر له املِزِّ
لَِني َأْرَبَعَة آَالٍف :  أحدَمها ِيف الَعبْـد يبـاع َولَـُه :  ، والثاينيِّ ارِ َخ للبُ عليه  ، وأعلمَ ...َأنَّ ُعَمَر َفَرَض لِْلُمَهاِجِريَن اْألَوَّ

 . )7)(6(يِّ ارِ َخ للبُ َمال، وأعلم عليه 

البَُخاِرّي رواية َنافٍِع، َعن اْبِن ُعَمَر، ِيف قضية االعتكاف، يَعنـي َنـْذَرُه  هُ ا ذكرَ ممَّ  ُف نِّ َص املُ  تركَ :  َقاَل َشيُْخنَا
ُه َسأََل َعنُه ِحَني الَْعْوُد ِمْن ُحنَْني ْسِجِد احلَْ املَ َأْن َيْعتَكَِف لَيَْلًة ِيف   )10(َهـَواِزنَ  )9(َسـبِْي  َحـِديِث  ، َفَقـاَل عقـَب )8(َراِم،  َفإِنَّ

                                                
  ".مل ابتاع"الُبَخاِرّي املطبوع من صحيح ِيف ) 1(

  ".يشرتط"الُبَخاِرّي املطبوع من صحيح ِيف ) 2(

َط اْملُْبَتاعُ َوَمِن اْبَتاَع َعْبًد "عبارة ) 3(  ). ب(ساقطة من  "ا َوَلُه َماٌل َفَامُلُه لِلَِّذي َباَعُه إِالَّ َأْن َيْشَرتِ
ْمحَن َقاَل ابُن َحَجر، بعبارته ) 4( َثنَا اللَّ :  هِ ، ُهـَو معطـوف َعـَىل قولِـوَعـن َمالـٍك : قولـه ": وبمثل قول َعْبد الرَّ ، فُهـَو َث ْيـَحـدَّ

َثنَا َعْبُد : َمْوُصول، والتقدير  َك  َحدَّ ُه معلق وليس كَذلِ ٍك، وزعم بعض الرشاح َأنَّ  ."اهللاِ ْبُن ُيوُسَف، َعْن َمالِ
 .، كالمها البن حجر)317/ 3(التعليق،  تغليَق و، )5/51(الَباِرّي،  َفْتَح : انظر 

ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة فصارت كالواو، ف) ب(كتبت هاؤها َعَىل طرف الراء ِيف ) 5(  .مقابلها "بيان يذكره"كتب َعَىل َيَساِر الصَّ
َم َوَأْصـَحابِه إَِىل ) 45(َمنَاِقِب األنَصاِر،  كَِتاُب ) 63(، )2/807: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 6( َباُب ِهْجَرِة النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 ).3912(اَملِدينَة، 
اِف،  َفةَ ُحتْ : اْنُظْر ) 7(  ).111/ 8(اْألَْرشَ
َم ُيْعطِـي اُملَؤلََّفـَة ) 19(َفْرِض اُخلُمِس،  كَِتاُب ) 57(، )2/655: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 8( َباُب َما َكاَن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُهْم ِمَن اُخلُمِس َوَنْحِوِه،  ْم َوَغْريَ  ).3144(ُقُلوُهبُ
 .إَِىل أعىل "هوازن"و "َحِديث"فكتبها بني كلمتي ) ب( كأنه نسيها ِيف ) 9(
 .خطأ "هوان") أ(ِيف ) 10(
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َثنَا َأُبو النُّْعَامنِ  َثنَا َمحَّ :  ، َقاَل )1(َحدَّ أسـنده،  )2(نـي، يعَ اهللاَِيا َرُسوَل :  اُد ْبُن َزْيٍد، َعن َأيُّوَب، َعن َنافٍِع، َأنَّ ُعَمَر، َقاَل َحدَّ
ِد ْبِن ُمَقاتٍِل، َعن اْبِن املُبَاَرِك، َعن َمْعَمٍر، َعن َأيُّوَب، َعن َنافٍِع، َعـن اْبـِن ُعَمـَر، َقـاَل  أسنده، من طريِق  َسـأََل :  ُحمَمَّ

 . )3(ُعَمرُ 

َرِيضَ اهللاُ  بَِخطِّـهِ  َذلَِك َعَىل  هَ بَّ ، انتهى، ونَ َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ ، َنافٌِع َملْ ُيْدِرْك ُعَمَر منقطعٌ  األوُل :  َقاَل َشْيُخنَا
ُه إ:  الربعة، وَقاَل ِيف  التي ِعنْدي الُبَخاِريِّ  نسخةِ َعنُْه َعَىل  ْه عليهنَّ  .األطراف َصاِحب َملْ ُينَبِّ

َم،َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه وَ  ، َعـن النَّبِـيِّ )4(يّ مِ َش اَجل  صِ وَ ْح و بن األَ عمرِ  مسندِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ِيف  َسـلَّ
مَ  اهللاَِسـِمْعُت َرُسـوَل  َحِديث ـِة اْلـَوَداِع َيُقـوُل َح ِيف  َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ اِهلِيَّـِة ِيف  إِنَّ ُكـلَّ ِرًبـا َأال":  جَّ اْجلَ

  .ِديثاْحلَ  "...َمْوُضوعٌ 

يُّ  ِمِذيُّ َرَواُه :  َقاَل املِزِّ ْ َعـن  ِفـيِّ عْ اُجل  َعن حسني بـن َعـِيلِّ  )5(لالَّ اَخل  بن َعِيلِّ  َعن احلسنِ  ِيف التَّْفِسريِ  الرتِّ
 . )9)(8(بن األحوص، َعن أبيه )7(يَعني بن غرقدة، َعن سليَامن بن عمرو )6(زائدة، َعن شبيب

ِمِذّي أيًضاَأْخَرَجُه :  َقاَل َشْيُخنَا ْ ْوِجَهـا، زَ َعـَىل  َحـقِّ املَـْرَأةِ ِيف  َمـا َجـاءَ ِيف  ،)10(النَِّكـاح أبواِب ِيف  الرتِّ
 .)1(املذكور )11(بالسند

                                                
  .خطأ "اليَامن"ِيف النسختني ) 1(
 ."نيس ثم") ب(ِيف ) 2(
ــاُب ) 64(، )2/883: ( الُبَخــاِريّ  َصــِحيُح ) 3(  v  uw    y  x: َتَعــاَىل اهللاِ َبــاُب َقــْوِل  )54(اَملَغــاِزي،  كَِت

  }  |   {     z  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~    ¬ ،
 ).-   , ،)4320: إَِىل َقْولِِه 

 .خطأ "اخلشمي") أ(ِيف ) 4(
 . قبائل منها جشم بن اخلزرجواَجلَشِمي نسبة إىل 

 ).2/61(للسمعاين، األنساب،    
 .خطأ "الكالل") أ(ِيف ) 5(
 .خطأ "شبيت") أ(ِيف ) 6(
 .خطأ "عمر") ب(ِيف ) 7(
ِمِذّي ) 8( ْ  ).3087(َباب َوِمْن ُسوَرة التَّْوَبِة،  )10(َتْفِسِري اْلُقْرآِن،  كَِتاُب ) 44(، )692ص( :ُسنَُن الرتِّ

 .وحسن احلديث الشيخ األلباين يف تعليقه عىل السنن    
َفةَ : اْنُظْر ) 9( اِف،  ُحتْ  ).8/132(اْألَْرشَ
َضاِع، وليس أبواب ال) 10(  .نَِّكاحُهَو ِيف أبواب الرَّ
 =.ِيف أول السطر "بالسند"ها، ومرة ِيف أول كلمة دمرتني، مرة ِيف آخر السطر لوح "با"كررت ) 11(
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َأنَّـُه   ِيف َحـِديِث  )2(اسٍ بَّـعَ  نِ بْ  لِ ْض ، َعن الفَ ةَ ونَ مُ يْ ار موىل مَ َس يَ  بنِ  سليَامنَ  ترمجةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ 
َم، َفَجاَءُه َرُجٌل،  اهللاَِكاَن َردِيَف َرُسوِل  ـي َعُجـوٌز َكبِـَريٌة، َوإِْن اهللاِ وَل َيـا َرُسـ:  َفَقاَل َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ إِنَّ ُأمِّ
ْلُتَها َملْ َتْسَتْمِسْك  يُّ ، )3(َمحَ  بـنِ  اهللاِ َعْبـدِ َعن سليَامن بن يسار، َعن  يَ ورُ :  َقاَل زيادةُثمَّ  ،)4(َرَواُه النََّسائِيّ :  َقاَل املِزِّ

 . )5(، وسيأيتاسٍ بَّ عَ  نِ بْ  لِ ْض ، َعن أخيه الفَ اسٍ بَّ عَ 

ِيف  ل إنَام ُهـوَ ْض ، َعن أخيه الفَ اسٍ بَّ عَ  بنِ  اهللاِ َعْبدِ ، َعن )6(بن يسار َعن سليَامنَ  يَ وِ الَِّذي رُ :  َشْيُخنَا َقاَل 
 .هرجٍل َعن أمِّ  سؤالِ ِيف  ، ال)7(ةِ يَّ مِ عَ ثْ اَخل  املرأةِ  أ/59 سؤالِ 

ِة َعبْدِ  ْمحَنِ  َوِمْن َذلَِك َما َكتَبَُه ِيف َتْرَمجَ َرُسـوُل اهللاِ  )9(َقَعـَد :  َعَىل َحـِديِث  )8(ةَ رَ كْ َعن أبيه أيب بَ  ةَ رَ كْ بن أيب بَ  الرَّ
مَ  َعَليْهِ  اهللاُ َصىلَّ  يُّ  "...َأيُّ َيْوٍم ":  َفَقاَل  َبِعِريِه، َعَىل  َوَسلَّ ِديث بطوله، َقاَل املِزِّ ، )12)(11(َرَواُه البَُخاِرّي ِيف التَّْفِسـري:  )10(اْحلَ

 . )1(ين َعنهريِ ِس  بنِ  دِ مَّ ، َعن ُحمَ ، َعن أيوِب ِفيّ قَ الثَّ  الوهاِب  ن أيب موسى، يَعني َعن َعبْدِ ، عَ )13(وِيف َبْدِء اَخلْلِق 

                                                                                                                                          
ِمِذّي ) 1(= ْ  ). 267/1163( :ُسنَُن الرتِّ
 .خطأ "عياض") أ(ِيف ) 2(
 .خطأ "محلها مل يسمسك") أ(ِيف ) 3(
َيى ْبِن َأِيب إِْسَحَق فِيِه،  ذكر) 10(َضاة، آَداِب القُ  كَِتاُب ) 50(، )810ص( :ُسنَُن النََّسائِّي ) 4(  ).5394(اِالْختَِالِف َعَىل َحيْ
َفةَ : اْنُظْر ) 5( اِف،  ُحتْ  )8/132(اْألَْرشَ
أحلقت  "الذي روى َعن سليَامن بن يسار: َعن َعْبد اهللاِ بن عباس، َعن أخيه الفضل بن عباس، وسيأيت، َقاَل َشْيُخنَا "عبارة ) 6(

ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة ِيف َعَىل َيَسا  ). ب(ِر الصَّ
ْشبِيِه َوالتَّْمثِيِل، وَ ) 9(آَداِب الُقَضاة،  كَِتاُب ) 50(، )810، 809ص( :ُسنَُن النََّسائِّي ) 7( ْكُم بِالتَّ اِالْختَِالِف َعَىل اْلَولِيِد  ذكراْحلُ

 ).5391، 5389(ْبِن ُمْسلٍِم ِيف َحِديث اْبِن َعبَّاٍس، ا
 .ه الشيخ األلباين يف تعليقه عىل السننوصحح    
 .خطأ "بكر") ب(ِيف ) 8(
 ."فصىل") ب(ِيف ) 9(
 .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 10(
 ). ب(مكانه بياض ِيف ) 11(
   ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w    v  u  t: َباُب َقْولِِه ) 8(، )2/959: ( َصِحيُح الُبَخاِريّ ) 12(

ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤   £  ¢  « ،)4662( ِاِب، َعن َمحَّ  اهللاِ ْبِن َعْبدِ  ، َعن َعْبد اِد ْبـِن َزْيـٍد، الَوهَّ
د  .َعن َأيُّوب، َعن ُحمَمَّ

 =).3197(َباُب َما َجاَء ِيف َسْبِع َأَرِضَني، ) 2(، )2/668: ( َصِحيُح الُبَخاِريّ ) 13(
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    ( *    +    , :  َعـزَّ َوَجـلَّ  َباِب َقْوِل اهللاِِيف  التَّْوِحيِد، ِيف كَِتاِب  ُهوَ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َقاَل َشْيُخنَا

  /  .      -، )ُد ْبُن املَُثنَّى، َقاَل :  َفَقاَل ، )2()23، 22:  القيامة َثنَا ُحمَمَّ َثنَا :  َحدَّ اِب، َقـاَل  َعْبُد َحدَّ َثنَا :  الَوهَّ َحـدَّ
ٍد، واختلف  ْيُخ َأيُّوُب، َعن ُحمَمَّ َصـىلَّ اهللاُ  َعن ابن أيب بكـرة، َعـن النَّبِـيِّ  دٍ مَّ ُحمَ ، فِفي بعضها َعن دٍ مَّ بعد ُحمَ  الشَّ

َم، وِيف  ، َعن النَّبِيِّ )4(ةَ رَ كْ ، َعن أيب بَ ةَ رَ كْ أيب بَ  ، َعن ابنِ دٍ مَّ ُحمَ  ا َعنهَ ، وِيف بعِض )3(مَ َعَلْيِه َوَسلَّ  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
َم، فعىل ، َعن النَّبِيِّ ةَ رَ كْ َعن أيب بَ  دٍ مَّ ُحمَ ا َعن هَ بعِض  َكاَن ينبغي  )6(ةِ لَ ِص تَّ املُ  ةِ ايَ وَ الرِّ ِيف  َد جِ َما وُ  )5(َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ِة  عليه َكاَن ينبغي أن يعلمَ  ةَ رَ كْ ، َعن أيب بَ دٍ مَّ ُحمَ َعن :  روايةِ ِيف  َد جِ َما وُ عىل هنا، و هُ أن يذكرَ  ـُحمَ ِيف َتْرَمجَ َعـن  دٍ مَّ
َم يـذكرهَصىلَّ اهللاُ َعلَ  النَّبِيِّ  ، َعنِ )7(ةَ رَ كْ أيب بَ  َعن ابنِ  دٍ مَّ ُحمَ تقدير َعن عىل أيب بكرة، و املرسـالت وَملْ ِيف  ْيِه َوَسـلَّ

ْه عليه  .)10)(9(املواضع )8(يشء من هذهِيف  ُينَبِّ

َم، َخ  أن النَّبِـيَّ :  ِيف َحـِديِث  أيب بكرة )11(، َعندٍ مَّ ُحمَ  ترمجةِ َعَىل  َب تَ ثم كَ  ِيف  َب َطـَصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
َماُن َقِد ا":  َفَقاَل حجته،  مَواِت َواألَْرَض  )12(ْسَتَداَر َكَهْيَئةِ َأَال إِنَّ الزَّ يُّ ِديثاْحلَ  "...َيْوَم َخَلَق السَّ :  )13(، َقاَل املِـزِّ

 . )15)(14(جِّ اَحل ِيف  َرَواُه النََّسائِيُّ 

                                                                                                                                          
َفةَ : اْنُظْر ) 1(= اِف،  ُحتْ  ).9/49(اْألَْرشَ
 ).3/1511/7447: ( َخاِريّ َصِحيُح البُ ) 2(
مَ "عبارة ) 3( د َعن ابن َأِيب بكرة، َعن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ). ب(مكررة ِيف  "ِيف بعضها َعن ُحمَمَّ
 ). ب(ساقطة من  "َعن َأِيب بكرة"عبارة ) 4(
 .خطأ "فصىل") ب(ِيف ) 5(
 .خطأ "املتعلقة") ب(ِيف ) 6(
 ."صواب بكرية" يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة َعَىل ) ب(كتب ِيف ) 7(
 ). ب(ساقطة من  "هذه"كلمة ) 8(
 ."مواضع") ب(ِيف ) 9(
ِة الَوَداِع، ) 77(املغازي، ) 64(، )2/901(:  وَأْخَرَجُه الُبَخاِرّي أيًضا ِيف ) 10( ، وكـذا َأْخَرَجـُه َأُبـو داود )4406(َباُب َحجَّ

ُرِم،  )68(اَملنَاِسِك،  كَِتاُب ) 5(، )298ص( ، خمتًرصا، ومل يعلم عليه املـزي، واْنُظـْر َمـا قالـه ابـن )1947(َباُب اْألَْشُهِر اْحلُ
 ).9/49(الظراف،  َحَجر ِيف النكِت 

 .خطأ "بن") ب(ِيف ) 11(
 .خطأ "كهية") ب(ِيف ) 12(
 .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 13(
ى) 14( نَُن الُكْربَ  ).4201/ 4/233: ( السُّ

 .اده صحيح فجميع رواته ثقاتواحلديث إسن     
َفةَ : اْنُظْر ) 15( اِف،  ُحتْ  ).9/55(اْألَْرشَ
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ِة َعْبدِ  قد تقدمَ :  َقاَل َشْيُخنَا ْمحَنِ  ِيف َتْرَمجَ ِرّي الُبَخـا روايـاِت  بعـضِ ِيف  ة َعـن أبيـه أنرَ كْ أيب بَ  )1(بنِ  الرَّ
 .األطراِف  َوَملْ َيْذُكْرُه َصاِحُب ، )2(ياقوت االفتخارِ  نسخةِ ِيف  حممًدا َعن أيب بكرة،

يُّ ةِ مَّ الصِّ  بنِ  ِث ارِ اَحل  يم ابنِ هَ أيب ُج  ترمجةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ، وُهـَو اهللاَِعْبد قيل اسمه :  ، َقاَل املِزِّ
َأْقَبـَل النَّبِـّي :  ، والثـاين)3(َصيلِّ املَارِّ َبْنيَ َيَدِي املُ  َحِديث:  ني، أحدَمهاِديثَح له  ة بن كعب، وأخرَج ابن أخت أميَّ 

َم ِمْن َنْحِو بِْئرِ  لٍ  )4(َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َم َعَلْيهِ )5(َمجَ  .)7)(6(، َفَلِقَيُه َرُجٌل َفَسلَّ

ـارِ بن اَحل  يمهَ ُج أيب  من روايةِ َلْيَس  ِديُث َهَذا اْحلَ :  املَار َقاَل َشْيُخنَا َعَىل َحِديِث  ، وإنـَام )8(ةمَّ ث بن الصُّ
:  صـار اثنـانألَناِيف  َهَذا فأبو جهيمعىل ، و)9(يانانالسفَرَواُه  يم، كَذلَِك هَ اهللا بن ُج  َعْبدِ يم هَ أيب ُج  ُهَو من روايةِ 

 .)11)(10(احلارث بن يمهَ أبو اُجل :  ، والثاينيلِّ َص املُ  يَد بني يَ  ورِ رُ املُ ِيف  هَحِديثاهللا بن جهيم، وَعْبد :  أحدَمها
بـن  يمَهـاألول َعن أيب اُجل َرَواُه  ب/59 ، ومل يقْل ُف نِّ ِص املُ  هُ ، وُهَو الثاين الَِّذي ذكرَ مِ مُّ يَ التَّ ِيف  هَحِديثُ و

ِ َيْذُكُروا ِيف الثاين بال خالف، ومل ِيف  وهة، وَقالُ مَّ احلارث بن الصُّ  ُه َعْبـد  هِ نسب بـن احلـارث بـن  يمَهـُج  بـن اهللاَأنَّ
 الَغنِيِّ  َعْبُد ، و)15(ةَد نْ مَ  وابنُ  )14)(13(عيمأبو نُ :  َواِحٌد أهنَام َذَكَر  ، وممن)12(الربَعْبد  ابنُ :  أهنَام اثنانَذَكَر  الصمة، وممن

                                                
 ). ب(ساقطة من  "بن"كلمة ) 1(
 . املسعودي، ُتُوّيف باملدينة النبوية ،احلبيش، العزي، ياقوت الطَُّواّيش أبو الدر،  افتخار الدينهو ) 2(

َهبِّي، : انظر   ).182 /48(تاريَخ اإلسالم، للذَّ
ِديث، اْنُظْر  سبق) 3(  .)250ص (: ختريج اْحلَ
 .خطأ "بني") أ(ِيف ) 4(
 .هو بلفظ اجلمل من اإلبل، موضع باملدينة فيه مال من أمواهلا) 5(

 ).1/299(معجَم البلدان، لياقوت احلموي، : انظر
ِم،  كَِتاُب ) 7(، )1/75: ( َصِحيُح الُبَخاِريّ ) 6( ِم ِيف اْحلَ ) 3(التَّـَيمُّ ـَالة، َبـاُب التَّـَيمُّ ـ إَِذا َملْ َجيِـِد اْملَـاَء، َوَخـاَف َفـْوَت الصَّ َرضِ

ِم، ) 28(اَحلْيِض،  كَِتاُب ) 3(، )161ص(معلًقا،  مٍ لِ ْس مُ عند ، و)337(  ).114/369(َباُب التََّيمُّ
َفةَ : اْنُظْر ) 7( اِف،  ُحتْ  ).140/ 9(اْألَْرشَ
يُّ "عبارة ) 8( ِديث َلْيَس من رواية َأِيب جهيم بن احلارث بن الصمة.. .قيل اسمه َعْبد اهللاِ،: َقاَل املِزِّ  ). ب(ساقطة من  "َهَذا اْحلَ

 ). ب(
 .َعَىل يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة، وكانت قد كتبت َغْري واضحة، وفِيها خطأ) أ(كتبت ِيف  "السفيانان"كلمة ) 9(
 .خطأ "احلراث") أ(ِيف ) 10(
 ). ب(ساقطة من  "َأُبو اجلهيم بن احلراث: صيل، والثاين وَحِديثه ِيف املرور بني يدي امل"عبارة ) 11(
ْصَحاب، الْبِن َعْبد الرب،  االستيعاَب : اْنُظْر ) 12(   ).4/190(ِيف معرفة األَ
 .خطأ "لعيم") أ(ِيف ) 13(
 ).1611/ 3(الصحابة، ألَِيب نعيم،  معرفةَ : اْنُظْر ) 14(
 . ، فلعله ِيف األجزاء املفقودةله مل أجده ِيف املطبوع من كَِتاب معرفة الصحابة) 15(



 322

ُ  ، واألظهرُ )1(ُعْمَدةالِيف  ّي َام اثنان، َقاَل أهنَّ   ، َعـن ِج رَ ْعـاألَ ة َعـن يَعـهلَِ  ابـنُ َواُه رَ :  زيادة:  مِ مُّ يَ التَّ  َحِديِث بعد املِزِّ
 . )2(ميْ هَ ُج ار، َعن أيب َس بن يَ  اهللاِ َعْبدِ 

ْمحَنِ  َعْبـُد وأبو احلويرث  ةَ بَ قْ عُ  ورواه موسى بنُ :  ِف نِّ َص املُ ِزَياَدة :  َقاَل َشْيُخنَا ة، َعـن َيـاوِ عَ بـن مُ  الـرَّ
 )4)(3(م، وروايـةيْ هَ ، َعن أيب ُج ِج رَ عْ ة َعن األَ بَ قْ عُ  ابنِ  وِيف روايةِ  أيب احلويرث، روايةِ ِيف  ،ةِ مَّ الصُّ  ، َعن ابنِ األعرِج 

افِِعيّ  ِ طْ قُ ارَ ، ورواية موسى بن عقبة رواها الدَّ )5(أيب احلويرث رواها الشَّ  .)6(يّ ن

يِد، َعن َأِيب َرافٍِع، ترمجةِ َعَىل  َما َكَتَبهُ  )7(َوِمْن َذلَِك  ِ ـاُر َأَحـقُّ بَِصـَقبِهِ ":  ِيف َحِديِث  َعْمِرو ْبِن الرشَّ ، "اْجلَ
يُّ   . )13)(12(هَماَج  ، وابنُ )11)(10(النََّسائِيُّ ، و)9(، وأبو داوود)8(الُبَخاِريُّ َرَواُه :  َقاَل املِزِّ

ِمِذيِّ  عِ امِ من َج  األُُصولِ  بعضِ ِيف :  اَشْيُخنَ )14(َقاَل  ْ َنا َعِيلُّ  الرتِّ َثنَا ُسـْفَيا:  ْبُن ُحْجٍر، َقاَل  َأْخَربَ ُن ْبـُن َحدَّ
يِد، َعن َأِيب َرافِعٍ  ِ َة، َعن َعْمِرو ْبِن الرشَّ َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه  اهللاِ وُل ُسـَقـاَل رَ :  ، َقـاَل )15(ُعَيْينََة، َعن إِْبَراِهيَم ْبِن َمْيَرسَ

مَ  اُر َأَحقُّ بَِصَقبِهِ ": َوَسلَّ ِمِذّي وروى إبراهيمُ  ، وِيف ُأُصولِ "اْجلَ ْ ـيِد، َعـنْ  نْ ، عَ ةَ َرسَ يْ مَ  بنُ  الرتِّ ِ َأِيب  َعْمِرو ْبِن الرشَّ
يدِ  َحِديَث ، يَعني َهَذا وني ِعنْدي َصِحيٌح ِديثكال اْحلَ :  حممًدا يقول وسمعُت :  َرافٍِع، َقاَل  ِ َعـن  ،َعْمِرو ْبِن الرشَّ

 .املوضعنيِيف  األطراِف  َصاِحُب  منهَام  كلٍّ َعَىل  ، وَملْ ُينَبِّهْ )16(عليه التنبيهُ  أبيه، وقد تقدمَ 

                                                
 .)85ص(األَْحَكاِم،  ُعْمَدةَ : اْنُظْر ) 1(
َفةَ : اْنُظْر ) 2( اِف،  ُحتْ  ).140/ 9(اْألَْرشَ
 ."روى") ب(ِيف ) 3(
 ."ِزَياَدة ابن) ب(ِيف ) 4(
افِِعيّ ) 5(  ).108، 102، 2/39: ( مِّ ، ويف األُ )69، 12/31: ( ُمْسنَُد الشَّ
 ).1/325/583: ( اَرُقْطنِيّ الدَّ  سننُ ) 6(
َك "عبارة ) 7(  .فمكاهنا بياض) ب(حميت فلم يبقى هلا أثر ِيف  "َوِمْن َذلِ
ْفَعِة،  كَِتاُب ) 36(، )1/449: ( َصِحيُح الُبَخاِريّ ) 8( ْفَعِة َعَىل َصاِحبَها َقْبَل الَبْيِع،  )2(الشُّ ، واْنُظـْر )2258(َباُب َعْرِض الشُّ

 ).6981، 6980، 6978، 6977: (واْنُظْر اْألَْرَقام 
ْفَعِة، ) 75(اْلُبُيوِع،  كَِتاُب ) 17(، )533ص: ( ُسنَُن َأِيب َداُود) 9(  ).3516(َباٌب ِيف الشُّ
 .خطأ "النايس") ب(ِيف ) 10(
ْفَعِة َوَأْحَكاِمَها،  ذكر) 109(اْلُبُيوِع،  كَِتاُب ) 45(، )716ص( :ُسنَُن النََّسائِّي ) 11(  ."بَِسَقبِهِ ": ، بلفظ )4702(الشُّ
ْفَعِة،  كَِتاُب ) 17(، )425ص: ( ُسنَُن اْبن َماَجه) 12( َواِر، ) 2(الشُّ ْفَعِة بِاْجلِ  ).2498، 2496: (، واْنُظْر )2495(َباُب الشُّ
َفةَ : اْنُظْر ) 13( اِف،  ُحتْ  ).9/203(اْألَْرشَ
 .فمكاهنا بياض) ب(حميت فلم يبقى هلا أثر ِيف  "َقاَل "كلمة ) 14(
مَ أي م) 15(  .وىل النبي صىلَّ اهللاُ عليِه وسلَّ
 ).295ص (:  راجع) 16(
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 احلَامرِ  قصةِ ِيف :  ِيف َحِديِث  ،ةَ ادَ تَ َعن أيب قَ  ،ةَ ونَ مُ يْ ار موىل مَ َس يَ  بنِ  اءِ طَ عَ  ترمجةِ َعَىل  َما َكَتَبهُ  )1(َوِمْن َذلَِك 
يُّ ِيشّ ْح الوَ  احلَامرِ  َبائِِح َعن إسَامعيَل ِيف  الُبَخاِريُّ َرَواُه :  ، َقاَل املِزِّ ، )2(نه بـهعَ  ،مِ لَ ْس أَ  بنِ  دِ يْ ، َعن زَ ، َعن َمالٍك الذَّ

بـن  اهللاِ َعْبـدِ ، َعـن )5(مازِ َح  )4(ر، َعن أيبفَ عْ بن َج  )3(دِ مَّ َعن ُحمَ  اهللاِ َعْبدِ  بنِ  يزِ زِ العَ  َعْبدِ  َحِديِث  َب قِ عَ  وِيف األطعمةِ 
 . )8)(7(ةَ ادَ تَ ار، َعن أيب قَ َس يَ  بنِ  اءِ طَ م، َعن عَ لَ ْس أَ  بنُ  ُد يْ وحدثني زَ :  رفَ عْ َج  قتادة، َعن أبيه، َقاَل ابنُ  )6(أيب

 .)9(ةبَ اهلِ ِيف  هابُ وَ َص :  َقاَل َشْيُخنَا

ْمحَنِ  َعْبدِ  بنِ  دِ يْ اب، َعن ُمحَ هَ بن ِش  دِ مَّ ُحمَ  ةِ َمجَ رْ تَ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ْهـِريّ  ٍف وْ عَ  بنِ  الرَّ ، َعـن أيب الزُّ
يُّ ِديثاْحلَ  "...َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَامًنا َواْحتَِساًبا":  ِيف َحِديِث  هريرة، الصوم َعن ِيف  الُبَخاِريُّ َرَواُه :  )10(، َقاَل املِزِّ

 . )12(َعنه به ،َمالٍِك ، يَعني َعن )11(فوُس بن يُ  اهللاِ َعْبدِ ، وإسَامعيَل 

َامعيل، َعن إس مِ وِ الصَّ ِيف  مل خيرجه الُبَخاِريُّ  "َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَامًنا َواْحتَِساًبا":  َحِديث:  َقاَل َشْيُخنَا
 .)15(اإليَامنِيف  التي الُبَخاِريِّ  روايةَ  ُف نِّ َص ، ومل يذكر املُ )14(اإليَامن َعن إسَامعيَل ِيف  )13(هَج رَّ وإنَام َخ 

                                                
َك "عبارة ) 1(  .فمكاهنا بياض) ب(حميت فلم يبقى هلا أثر ِيف  "َوِمْن َذلِ
 ).5490(َباُب َما َجاَء ِيف التََّصيُِّد،  )10(، )2/1152: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 2(
د) 3(  ."مكاهنا بياض ِيف ب "كلمة ُحمَمَّ
 .خطأ "ابن") ب( ِيف ) 4(
 .هو سلمة بن دينار األعرج، متفق عىل توثيقه) 5(

 ).2489(تقريب التهذيب، : انظر
 ). ب(ساقطة من  "أيب"كلمة ) 6(
ِق الَعُضِد، ) 19(، )2/1136: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 7(  ).5407(َباُب َتَعرُّ
َفةَ : اْنُظْر ) 8( اِف،  ُحتْ  ).261/ 9(اْألَْرشَ
 ).2570(َباُب َمِن اْسَتْوَهَب ِمْن َأْصَحابِه َشْيًئا،  )3(، )1/523: ( لُبَخاِريّ ا َصِحيُح ) 9(

اِجلَهـاِد ) 56(واألصل َقاَل الُبْلِقينِّي وكذا ِيف اهلبة َوَملْ َيْذُكْرُه؛ ألنه موجـود ِيف األطعمـة معلًقـا كـَام ِيف اهلبـة، وكـذا علقـه ِيف 
 ، َريِ َماِح، َباُب َما ِقيَل ِيف ) 88(َوالسِّ َك )2914(الرِّ  .، ومل يتعقبه الُبْلِقينِّي ِيف َذلِ

 .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 10(
ُع ِقَياِم َرَمَضاَن ِمَن اِإليَامِن، ) 27(، )1/13: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 11(  ).37(َباُب َتَطوُّ
َفةَ : اْنُظْر ) 12( اِف،  ُحتْ  ).329/ 9(اْألَْرشَ
 ."وإن خرجه") ب(ِيف ) 13(
 ).2009(َباُب َفْضِل َمْن َقاَم َرَمَضاَن، ) 1(، )1/400: ( الُبَخاِريّ  ِحيُح َص ) 14(
َالة، وال يوجد ِيف املطبوع، فل: َوَقاَل ) 15( َك مل يعقبعَأْخَرَجُه َأُبو داود ِيف الصوم والصَّ  .ل الُبْلِقينِّي وقف عليه؛ لَذلِ
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ِة َعْبد  َما َكَتَبهُ  أ/60َوِمْن َذلَِك  :  ِيف َحـِديِث  ،ةَ رَ ْيـرَ أيب هُ  أيب صـالح، َعـنْ  اهللا بن دينـار َعـنْ ِيف َتْرَمجَ
يُّ "َوِستُّوَن ُشْعَبةً  اِإليَامُن بِْضعٌ "  .)3)(2("بِْضٌع َوَسْبُعوَن ُشْعَبةً ":  )1(ادمحَّ  َحِديِث وِيف :  ، َقاَل املِزِّ

ْيـدٍ َعْبـد اهللاِ ْبِن َسـِعيٍد، وَ  )4(ُعَبْيدِ  َحِديِث عليه وِيف  يزادُ :  َقاَل َشْيُخنَا ، )6)(5("بِْضـٌع َوَسـْبُعونَ ":  ْبـِن ُمحَ
 . )10(اهللا املخرمي )9(، وكَذلَِك حممد بن َعْبد )8(ادطريق محَّ َغْري  يَعني من ،)7(وكَذلَِك سهيل

ٍد املُْْسنَِديِّ  اهللاِ َعْبدِ  فِيه، فروايةُ  اْلَعَقِدىّ ر امِ أيب عَ َعَىل  َف لِ تُ ، وقد اْخ َهَذا َصِحيٌح :  ُقْلُت  ِيف  َعنـه )11(ُحمَمَّ
ْيٍد َعنه َعْبدِ هللاِ ْبِن َسِعيٍد، وَ ُعَبْيِد ا ، وروايةُ )12("بِْضٌع َوِستُّونَ ":  الُبَخاِريِّ  ، مٍ لِ ْسـمُ ِيف  ،"بِْضٌع َوَسـْبُعونَ ":  ْبِن ُمحَ

ِ  َعن سليَامنَ  هُ َعنْ  هؤالءِ  ، وكلُّ ِيف النََّسائِيّ  ْخَرِميّ املَ اهللا  َعْبدِ وكَذلَِك حممد بن  ار، ينَـبـن دِ  اهللاِ َعْبدِ ل، َعن َال بن ب
يُّ ِيف  ادمحَّ  دِينَاٍر، فروايةُ  ْبنِ  اهللاِ َعْبدِ  َعنْ  ا ُسَهْيٌل وأمَّ  َعـَىل  مٍ لِ ْس مُ ِيف  ، ورواية جرير َعنه)13(أيب داوود، كَام َقاَل املِزِّ

ِمِذيِّ ِيف  ان َعنهيَ الشك، ورواية سفْ  ْ  .اد، كرواية مح)15(النََّسائِيِّ ، و)14(الرتِّ

                                                
 .أي ابن َسَلَمة) 1(
نَّةال كَِتاُب ) 34(، )701ص: ( ُسنَُن َأِيب َداُود) 2( ْرَجاِء،  )15(، سُّ  ).4676(َباٌب ِيف َردِّ اْإلِ

 .وصحح اإلسناد الشيخ األلباين يف تعليقه عىل السنن
َفةَ : اْنُظْر ) 3( اِف،  ُحتْ  ).429/ 9(اْألَْرشَ
 .خطأ "َعْبد ") أ(ِيف ) 4(
 ). ب(ساقطة من  ""بِْضٌع َوَسْبُعونَ "يد وعبد بن محيد يزاد عليه وِيف َحِديث عبيد اهللا بن َسعِ : َقاَل َشْيُخنَا "عبارة ) 5(
يَامَن،  كَِتاُب ) 1(، )48ص: ( ُمْسلِم َصِحيُح ) 6( يـَامِن وأفضـلها وأدناهـا، وفضـيلة احليـاء، ) 12(اْإلِ َباُب بيان عدد ُشَعِب اْإلِ

 ).57/35(وكونه من اإليَامن، 
 .أي ابن أيب صالح) 7(
يَامَن،  كَِتاُب ) 1( ،)48ص: ( ُمْسلِم َصِحيُح ) 8( يـَامِن وأفضـلها وأدناهـا، وفضـيلة احليـاء، ) 12(اْإلِ َباُب بيان عدد ُشَعِب اْإلِ

 ).58/35(وكونه من اإليَامن، 
 ."عبيد") ب(ِيف ) 9(
ائِِعِه،  كَِتاُب ) 48(، )760ص( :ُسنَُن النََّسائِّي ) 10( يَامِن َوَرشَ يَامِن،  ذكرَباُب ) 16(اْإلِ  ).5004(ُشَعِب اْإلِ
 .خطأ "املسندة") ب(ِيف ) 11(
 ).9(َباُب ُأُموِر اِإليَامِن، ) 3(اِإليَامِن،  كَِتاُب ) 2(، )1/8: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 12(
َفةَ : اْنُظْر ) 13( اِف،  ُحتْ  ).429/ 9(اْألَْرشَ
ِمِذّي ) 14( ْ يَامِن َعن َرُسولِ  كَِتاُب ) 38(، )589ص( :ُسنَُن الرتِّ َم،  َصىلَّ  اهللاِ اْإلِ َبـاُب َمـا َجـاَء ِيف اْسـتِْكَامِل ) 6(اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

 ).26/14(اِإليَامِن َوِزَياَدتِِه َوُنْقَصانِِه، 
 .خطأ "النايس") ب(ِيف ) 15(
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َق بَِتْمَرةٍ " ِيف َحِديِث  ،ةّ رَ يْ رَ ن أيب هُ عَ  اِب بَ أيب اُحل  بن يسارٍ  َسِعيدِ  ترمجةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  َمْن َتَصدَّ
يُّ )1(ِديثاْحلَ  "...ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب  بـن  اهللاِ َعْبـدِ  َعـنْ  ،)3(اءَقـرْ وَ :  ، وَقاَل التوحيدِ ِيف  الُبَخاِريُّ َرَواُه :  )2(، َقاَل املِزِّ
 . )1)(4(دينار يَعني َعنه به

                                                
 .خطأ "احلباب") ب(ِيف ) 1(
 .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 2(
 .هو ابن عمر بن كليب الَيْشُكِريّ ) 3(

، وابـن عبـد الـرب ، وابـنُ "صاحب سنة، وهو يصحف يف غري حرف":  ، وزادبن حنبل أمحد، ووكيع، وحييى بن معني وثقه     
 ."ثبت": ، وزاد مرة "الناس وثقه": رجب، والذهبي، وزاد 

 ).7/565(وذكره ابن حبان يف الثقات،     
: عليـه، وكـذا الـذهبي، وزاد  أن شـعبة يثنـي: صالح، وكذا أبو حاتم الـرازي، وقـال : وأطلق فيه حييى بن معني مرة لفظة     

 ."لني منصور عن حديثه يف": صدوق، وزاد : ، وكذا أطلق فيه ابن حجر لفظة "عامل": ، وزاد مرة "صدوق"
 .ليس به بأس: وقال حييى بن معني مرة     
    معـاذ بـن معـاذ قال ما بذلك عني وكأنه :، فعقب ابن حجر عىل ذلك بقوله "منصور عن حديثه يف تكلموا" : العقييلُّ  وقال    

 .اشيئً  يساوي ال:  قال .ورقاء من : قلت ؟ممن : قال ،منصور حديث سمعت : القطان ليحيى قلت
 .، وذكر الذهبي أن ذلك إشارًة، وذكر مرة أن ذلك من حييى القطان وحدهالقطان حييى لينهو    

 مجلـة روى وقـد ،نسخة معتمر بن منصور وعن ،نسخة دالزنا أيب عن وله ،ونسخ كثرية أحاديث ولورقاء": وقال ابن عدي     
 ."به سأب ال حديثه وباقي ،أسانيدها يف غلط أحاديث رواه ما

 .اجلميع عند به حمتج وهو ،اشيئً  املعتمر بن منصور عن روايته من الشيخان له خيرج مل: وقال ابن حجر     
نار، ومل يتكلم أحٌد يف روايته عنه، وهو من املالزمني له، فهـو ثقـة وحديثه هذا يف صحيح البخاري، عن عبد اهللا بن دي: قلت     

َم يف روايته عنهم  .فيه، ضعيف فيمن ُتُكلِّ
، والضـعفاَء الكبـري، )1/82(، )رزحمـروايـة ابـن (اْبـن َمِعـني  وَتاِريَخ ، )4/410( ، )رواية الدوري(اْبن َمِعني  َتاِريَخ : انظر     

، وتاريَخ )7/90(، والكامَل يف الضعفاء، البن عدي، )9/51(والتعديل، البن أيب حاتم، ، واجلرَح )4/1449(للعقييل، 
، وتـاريَخ بغـداد، للخطيـب البغـدادي، )19/63(، والتمهيَد، البن عبـد الـرب، )246 ص(أسامء الثقات، البن شاهني، 

 الـرواةَ و، )2/252(بن رجب، ، ورشَح علل الرتمذي، ال)3/182(، والضعفاَء واملرتوكني، البن اجلوزي، )13/515(
 ذكرو، )1/230(، وتذكرة احلفاظ، )2/719(، واملغني يف الضعفاء، )182ص(، ردهم يوجب ال بام فيهم املتكلم الثقات
هبَي، )7/121(، وميـزان االعتـدال، )348 /2(والكاشـف، ، )189 ص(، موثق وهو فيه تكلم من أسامء ، سـتتها للـذَّ

 .، كالمها البن حجر)7403(التهذيب،  ، وتقريب)449(وهدي الساري، 
: َجـلَّ ِذْكـُرُه قولـه ، وَ µ  ¶  ¸  ¹: َبـاُب َقـْوِل اهللاِ َتَعـاَىل ) 33(، )3/1506: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 4(

¸  ¹  º  » ،)7430.(= 
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 َعن اْبِن دِينَاٍر، َعـن ،َوْرَقاءُ َوَقاَل ، )2(ٍب يِّ طَ  ٍب ْس كَ  نْ مِ  ةِ قَ َد الصَّ ِيف  الزكاةِ ِيف  يِّ وِيف الُبَخارِ :  َقاَل َشْيُخنَا
مَ َسِعيد   .)3(ْبِن َيَساٍر، َعن َأِيب ُهَرْيَرَة، َعن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

 ِيف َحِديِث  ،ةَ رَ يْ رَ  هُ ِيب أَ  ، َعنْ ِج رَ عْ األَ  ، َعنِ ادِ نَ  الزِّ ِيب ن أَ ، عَ ُعَيْينَة بنِ سْفَيان  ترمجةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ 
ْوِيسُّ  َم،  النَّبِيِّ َعَىل  َقِدَم الطُِّفيُل ْبُن َعْمٍرو الدَّ ـ... إِنَّ َدْوًسا َقْد َعَصْت :  َفَقاَل َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ، َقـاَل ِديثاْحلَ

يُّ   . )6)(5(اهللاِ، َعْن ُسْفَياَن به َعْبدِ ْبِن  َعن َعِيلِّ  اِت وَ عَ الدَّ ِيف  يُّ الُبَخارِ َرَواُه :  )4(املِزِّ

ِة َدْوٍس، َقاَل الُبَخاِريُّ ِيف  يازِ غَ املَ ِيف  َأِيب ُنَعْيمٍ  َحِديُث املَُصنِِّف َعَىل  ادُ زَ يُ :  َقاَل َشْيُخنَا َثنَا َأُبو :  قِصَّ َحدَّ
َثنَا ُسْفَيانُ :  ُنَعْيٍم، َقاَل  ْمحَن اْألَْعَرِج، َعن َأِيب ُهَرْيَرَة، َقاَل ) 7(، َعن اْبنِ َحدَّ َجـاَء الطُِّفيـُل ْبـُن :  َذْكَواَن َعن َعْبد الرَّ

َم،   .املصنف َوَملْ َيْذُكْرهُ ، )8(ِديث، فذكر اْحلَ ... إِنَّ َدْوًسا:  َفَقاَل َعْمٍرو إَِىل النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ْهِريّ  بن شهاِب  دِ مَّ ُحمَ  َما َكتَبَُه َعَىل ترمجةِ  َوِمْن َذلَِك  اْسـتَبَّ :  ِيف َحـِديِث  ةَ رَ ْيـرَ ، َعن أيب هُ ِج رَ عْ ، َعن األَ الزُّ
ًدا َعَىل الَْعاملَِنيَ :  ْسلِمُ املُ  ْسلِِمَني َوَرُجٌل ِمَن الْيَُهوِد، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن املُ  ِديث، قَ ... َوالَِّذي اْصطَِفي ُحمَمَّ يُّ اْحلَ :  )9(اَل املِـزِّ

َقاِق )10(ِيف التَّْوِحيدِ  َرَواُه البَُخاِريُّ  كالَمها، َعن إبـراهيم  بـن  اهللاِ َعبْدِ  بنِ  )12(يزِ زِ العَ  وَعبْدِ  ،ةِ عَ زَ قَ  ى بنِ يَ َعن َحيْ  )11(، والرِّ
ْهِريّ َعن  ،سعد ْمحَنِ  َعبْدِ  ، َعن أيب سلمة بنِ الزُّ  . )14(به َعن أيب هريرة )13(واألعرج كالَمها الرَّ

                                                                                                                                          
َفةَ : اْنُظْر ) 1(=  اِف،  ُحتْ   ).75/ 10(اْألَْرشَ

 ). ب(ساقطة من  "طيب"كلمة ) 2(
ْدقِة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب؛ لَِقْولِِه ) 7(، )1/284: ( الُبَخاِريّ  ُح َصِحي) 3( ، إَِىل    ^          ]  \     [  Z  YX  W: َباُب الصِّ

 ).n  o  p   q  r  s ،)1410: َقْولِِه 
 .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 4(
َعاِء لِْلُمْرشِ ) 59(، )3/1308: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 5(  ).6397(كَِني، َباُب الدُّ
َفةَ : اْنُظْر ) 6( اِف،  ُحتْ  ).170/ 10(اْألَْرشَ
 .خطأ "أيب") ب(ِيف ) 7(
 ).2/898/4392: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 8(
 .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 9(
ِشيَئِة َواِإلَراَدِة، ) 31(، )3/1516: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 10(  ).7472(َباُب ِيف املَ
وِر،  )43(، )3/1330: ( َخاِريّ البُ  َصِحيُح ) 11(  ).6517(َباُب َنْفِخ الصُّ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة كالَما َغْري واضح يقدر بثالث كلَامت) ب(كتب مقابلها ِيف ) 12(  .َعَىل َيَساِر الصَّ
ْمحَن واألعرج كالمهَ "عبارة ) 13( ْهِرّي، َعن َأِيب سلمة بن َعْبد الرَّ  ). ب(ساقطة من  "اَعن إبراهيم بن سعد َعن الزُّ
َفةَ : اْنُظْر ) 14( اِف،  ُحتْ  ).216/ 10(اْألَْرشَ
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، َعـن َعـْن إِْبـَراِهيَم ْبـِن َسـْعدٍ ، ةِ َعـزَ قَ  ى بـنِ َيـأيًضا َعن َحيْ  الُبَخاِريُّ  ب/60َأْخَرَجُه و:  َقاَل َشْيُخنَا
ْهِريِّ  ْمحَن، واألعرِج  َعْبدِ  بنِ  ةَ مَ لَ أيب َس  ، َعنْ الزُّ ا  الرَّ َخاِص اِإلْشـِيف  َمـا ُيـْذَكرُ ِيف َتْرَمجَـِة  ةَ رَ ْيـرَ أيب هُ  َعـنْ كَِالُمهَ

  .)1(َواُخلُصوَمِة َبْنيَ املُْسلِِم َوالَيُهودِ 

ِة  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  ْمحَنِ  َعْبدِ  بنِ  دِ مَّ ُحمَ ِيف َتْرَمجَ ْهِريّ  بن أيب ذئب َعنِ  الرَّ ، َعـن أيب ةَ مَ لَ أيب َسـ ، َعنْ )2(الزُّ
ِ َذَكَر  ، وقدةَ رَ يْ رَ هُ   . )4(ثأحادي ثالثةَ  هذه الرتمجةِ ِيف  )3(يُّ زِّ امل

ُمَعـِة َرْكَعـًة َفْلَيِصـْل إَِلْيَهـا ":  َحِديَث  من هذه الرتمجةِ  ُف نِّ َص املُ  تركَ :  َقاَل َشْيُخنَا َمـْن َأْدَرَك ِمـْن اْجلُ
بَّاِح  َعنْ  ةِ عَ مُ اُجل  أبواِب ِيف  هَماَج  ابنُ َأْخَرَجُه ، وقد "ُأْخَرى ِد ْبِن الصَّ اْبـِن َأِيب  ، َعـن)6(، َعن ُعَمَر ْبِن َحبِيٍب )5(ُحمَمَّ

                                                
 ).2411(اُخلُصوَماِت،  كَِتاُب ) 44(، )1/486: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 1(
 .مرتني) أ(حرف اهلاء كرر فِيها ِيف ) 2(
 .خطأ "املزين") ب(ِيف ) 3(
َفةَ : اْنُظْر ) 4( اِف،  ُحتْ  ).46/ 11(اْألَْرشَ
 .َرائيّ َج رْ اجلَ ) 5(

َقه َأُبو ُزْرَعة  .َوثَّ
 ).103/ 9(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  َوَذَكَره ابنُ 

ِديث": َوَقاَل َأُبو َحاتِم ، "ليس به بأس": َقاَل ابُن َمِعني مرة و  ."صالح اْحلَ
َهبِيُّ  و"منكرٌ  له َحِديٌث ":  َوَقاَل الذَّ ِديث ذكره اْبن َمِعني، َفَقاَل الدُّ د بن الصـباح َهـَذا : ِرّي ، وَهَذا اْحلَ ومل يذكر حييى ْبن َمِعني ُحمَمَّ

 .بسوء
 .هو َصُدوق: قلت 
ْرَح )84/ 1(، )رزحمرواية ابن (اْبن َمِعني  ، وَتاِريَخ )385/ 4(، )رواية الدوري(اْبن َمِعني  َتاِريَخ : اْنُظْر  َوالتَّْعـِديل، الْبـِن  ، واْجلَ

َهبِّي، )367/ 5(اد، للخطيب الَبْغَدادي، َبْغَد  ، وَتاِريَخ )289/ 7(َأِيب حاتم،  ـَعَفاء، للـذَّ  ، َوَتَقِريـَب )2/319(، واملغني ِيف الضُّ
 ).5965(البن حجر، التَّْهِذيب، 

 .الَقاِيض، العدوي، البرصي) 6(
مر بن حبيب َلْيَس َحِديثه بيشء َما عُ : اكتبوا عنه، فتعقبه اْبن َمِعني بقوله : بن حبيب، ويقول  رَ مَ بن ُعَليَّة يثني َعَىل عُ  كان إسَامعيُل 

 .فلًسا ييسو
 ).172/ 7(ِحبَّان ِيف الثَِّقات،  َوَذَكَره ابنُ 

 .فيه كالم َكثِري وقد وثق: قال اَهلْيَثِمّي و
َن َحِديثَ   . "ومع َذلَِك يكتب َحِديثه مع ضعفه": ، وقال يّ دِ عَ  ه ابنُ وَحسَّ

ة ، وَ "ال َبْأَس بِهِ ":  َقاَل الُبَخاِريُّ و  =."يتكلَّمون فيه": َقاَل َمرَّ
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ْهِريّ ذِْئٍب، َعن  ِيف  هَوَذَكـرَ املصـنف هنـا،  َوَملْ َيـْذُكْرهُ ، )1(، َعن َأِيب َسَلَمَة َوَسِعيِد ْبِن املَُْسيِِّب، َعن َأِيب ُهَرْيَرةَ الزُّ
ِة  ْمحَن بن أيب ذئب، َعن َعْبد حممد بن َتْرَمجَ ْهِريّ الرَّ اجلمع بني َعَىل  ْه هناك، َعن سعيد، َعن أيب هريرة، وَملْ ُينَبِّ الزُّ

 .)2(أيب سلمة وسعيد

َيى ْبِن َأِيب يِّ ائِ وَ تَ ْس الدَّ  امٍ َش هِ  ترمجةِ َعَىل  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ   ، َعن َأِيب َسَلَمَة، َعن َأِيب ُهَرْيَرَة،َكثِري، َعن َحيْ
َم ُيَصىلِّ :  ِيف َحِديِث  ُهـمَّ َنـجِّ ":  ، َوَقـاَل "ملَِـْن َمحِـَدهُ  اهللاَُسِمَع ":   اْلِعَشاَء، َقاَل َبْينََام النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ اللَّ

                                                                                                                                          
اِجي عن الثَِّقات، َوَزاَد =  ُه زكريا السَّ َ وكان من َأْصَحاب عبيد اهللا بن اَحلَسن عنه أخذ فأظنهم تركـوه ملوضـع الـرأي، كـان ": َوَومهَّ

ِديثَصُدوقً   ."ا، ومل يكن من فرسان اْحلَ
 .ِديثكان َشْيخا صاًحلا عزيز احلَْ : َوَقاَل ابُن ِحبَّان مرة 

 .عنه اْبن َمِعني التوثيق مرة فىون
 ."ليس بيشء": ، حيث قال َقاَل الِعْجِيلُّ  ولِهِ وَقِريبا من ق

ُد بن حنبل   .وكأنه ُمْسَتِخفٌّ به جًدا: قدم علينا ها هنا ومل نكتب عنه وال حرًفا، َفَقاَل ابُن األثرم : َوَقاَل َأْمحَ
ِه َأُبو ُزْرَعة َح ، ومل ُيَقوِّ اَرُقْطنِّي بسوء حفظه ورصَّ  .الدَّ

حتى إذا سمعها املبتدئ ِيف هذه الصناعة شهد أهنا معمولة، ال جيوز  عن األثباِت  باملقلوباِت  ممن ينفردُ  كانَ : َوَقاَل ابُن ِحبَّان 
 .االْحتَِجاج به

 ."ينفرد باملقلوبات ال حيتج بَِحِديثهِ ": َوَقاَل ابُن طاهر مرة 
َفُه اْبنُ  ا، جـد   ، واهليثميُّ ، وابُن َطاِهر املَْقِدِيسُّ ، والنََّسائِيُّ "ال ُيْكَتُب َحِديثه": ، َوَزاَد ، والَفَسِويُّ "كان يْكِذُب ": ني، َوَزاَد َمعِ  َوَضعَّ

 .َحَجر وابنُ 
 ."متفٌق َعَىل تضعيفه": َوَقاَل البوصريي 

 .ابُن َحَجر ، وكذا"َمْرتُوكٌ ":  َوَقاَل اهليثميُّ 
 .ال َرْيب ٌف هو َضِعي: قلت 
ومن كالم َأِيب زكريـا حييـى ْبـن  ،)148/ 6(الكبري، للبخاري،  الَتاِريَخ و ،)134/ 4(، )رواية الدوري(اْبن َمِعني  َتاِريَخ : اْنُظْر 

  ة،الربذعـي، ألَِيب ُزْرَعـ ، وُسـَؤاَالِت )164/ 2(الثَِّقـات، للعجـيل،  ، ومعرفـةَ )58ص (، )رواية ابـن طهـَامن(َمِعني ِيف الرجال 
ـَعَفاءَ )2/920(الكبـري، للرتمـذي،  ، والِعَلَل )435/ 1(َوالَتاِريخ، لَِيْعُقوب بِن ُسْفَيان الَفَسِوّي،  ، واملَْْعِرَفةَ )385/ 1(   ، والضُّ

اَرُقْطنِّي،  ، والِعَلَل )223ص (َواملَْرتُوكِني، للنسائي،  ـَعَفاءَ )262/ 3(للدَّ ،  ،الَكبِـري ، والضُّ ، واملجـروحني، )3/898(للُعِقـْيِيلّ
ا الْبِن ِحبَّان، والكامَل )192ص (علَامء األمصار،  ، ومشاهريَ )89/ 2( َالُمهَ ـَعَفاء، الْبـِن عـدي،  ، كِ  ، وَتـاِريَخ )39/ 5(ِيف الضُّ

الْبـِن َطـاِهر كالمهـا ، )62ص(التـذكرة،  ، ومعرفـةَ )2/717(احلفـاظ،  ، وذخـريةَ )196/ 11(َبْغَداد، للخطيب الَبْغـَدادي، 
َعَفاءَ املَ  ، والضُّ التحقيـق،  ، وتنقـيَح )1/373(للبوصـريي،  ،الزجاجـة ، ومصباَح )206/ 2(َواملَْرتُوكِني، الْبِن اَجلْوِزّي،  ْقِدِيسّ

 .)3/301(الزوائد، للهيثمي،  ، وَجمَْمعَ )2/106(البن حجر، احلبري،  ، والتلخيَص )575/ 2(الْبِن َعْبد اهلادي، 
َالة، َوال كَِتاُب ) 5(، )201ص: ( هابن َماَج  نُ نَ ُس ) 1( نَّةإَِقاَمِة الصَّ ُمَعـِة َرْكَعـًة، ) 91(فِيَها،  سُّ َباُب َما َجـاَء فِـيَمْن َأْدَرَك ِمـَن اْجلُ

)1121.( 
 . أخرجاه وقد ،الشيخني رشط عىل صحيح إسناده: قال الشيخ األلباين     
 ).4/284(صحيح سنن أيب داود، : انظر     

فَ : اْنُظْر ) 2( اِف،  ةَ ُحتْ  ).10/45(اْألَْرشَ
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يُّ ِديثاْحلَ  "...َعيَّاَش ْبَن َأبِى َربِيَعةَ   ،)1(به ،َعْن ِهَشامٍ  ،َعْن ُمَعاذِ ْبِن َفَضاَلةَ  ِيف التَّْفِسريِ  الُبَخاِريّ َرَواُه :  ، َقاَل املِزِّ
 . )4)(3(مسعود )2(مل أجده، وال ذكره أبو:  الُبَخاِريّ  ِيف َحِديث بو القاسمَقاَل أ:  َقاَل ُثمَّ 

ُه مل جيده يَعني ِيف التَّْفِسريِ  البَُخاِريِّ  َما ذكره أبو القاسم ِيف َحِديِث :  َقاَل َشيُْخنَا َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َصـِحيح،  ،َأنَّ
ْبِن َأِيب َكثِري، َعـن َأِيب َسـَلَمَة، َعـن  ْبِن َفَضالََة، َعن ِهَشاٍم، َعن َحيْيَى َعن ُمَعاذِ  ولكن البَُخاِرّي َأْخَرَجُه ِيف الدعواِت 

مَ  ْكَعـِة اْآلِخـَرِة ِمـْن َصـَالة الِْعَشـاِء  )5(َأِيب ُهَرْيَرَة، َأنَّ النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ َكاَن إَِذا َقاَل َسِمَع اهللاُ ملَِْن َمحِـَدُه ِيف الرَّ
ُهمَّ َأْنِج "َت، َقنَ   .، وفات َذلَِك املصنف فلم يذكره)7("ُيوُسَف  )6(َكِسنِي":  ، فذكره إَِىل قوله"...اللَّ

ِة  َوِمْن َذلَِك َما َكَتَبهُ  مَ  النَّبِـيِّ  َأْصَحاِب  نْ مِ  الٍ َج رِ  َعنْ  )8(ارَس يَ  بنِ  ْريِ َش بُ ِيف َتْرَمجَ ِيف  َصـىلَّ اهللاُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ
َص النَّبِيُّ :  واالُ أهنم قَ  َحِديث مَ  َرخَّ يُّ ِيف  َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ البيوع ِيف  َرَواُه النََّسائِيُّ :  اْلَعَراَيا بَِخْرِصَها، َقاَل املِزِّ

َيى ْبِن َسِعيٍد، َعن ُبَشْريِ ْبِن َيَساٍر، َعن َأْصَحاِب ، َعن َلْيٍث ُقَتْيَبةَعن  مَ َصىلَّ ا اهللاَِرُسوِل  ، َعن َحيْ ، )9(هللاُ َعَلْيِه َوَسـلَّ
 . )10(فذكره

َثنَا :  َفَقاَل الُبُيوِع، ِيف  املَْذُكورِ  ِديَث ، وقد َأْخَرَج اْحلَ ملُْسلِمٍ  األطراِف  َصاِحُب  مل يعلمْ :  َقاَل َشْيُخنَا َحـدَّ
َثنَا َلْيٌث :  ، َقاَل )11(ْبُن َسِعيدٍ  ُقَتْيَبة َنا اْبنُ  )12(َحدَّ َيى ْبِن َسِعيٍد، َعن :  َقاَل  ،)14(ُرْمٍح  )13(ح وَأْخَربَ ْيُث، َعن َحيْ َنا اللَّ َأْخَربَ

                                                
 ). ب(ساقطة من  "به"كلمة ) 1(
 .خطأ "ابن") ب(ِيف ) 2(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، ِيف  "مسعود"كتبت كلمة ) 3( َك مراعاة للتنسيق) أ(َعَىل َيَساِر الصَّ  .وَذلِ
َفةَ : اْنُظْر ) 4( اِف،  ُحتْ  ).81/ 11(اْألَْرشَ
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، ِيف  َعَىل َيَسارِ  "وسلم"كتبت كلمة ) 5( َك مراعاة للتنسيق)أ(الصَّ  .، وَذلِ
 .عليها، وبقي َهَذان احلرفان "سني"فكأنه كتب كلمة قبلها فكتب كلمة ) ب(اتصل هبا حرِيف الباء والنون ِيف ) 6(
َعاِء ) 59(، )3/1307: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 7( كَِني، َباُب الدُّ كَِتـاب ) 10(، )1/161(َأْخَرَجـُه ِيف ، وكـذا )6393(لِْلُمْرشِ

 ).797(، )126(األذان، 
 .الثَِّقةُ ) 8(

َهبِّي،  ِسَريَ : اْنُظْر   ).591/ 4(َأْعَالِم النَُّبَالِء، للذَّ
َطِب، ) 35(، )694ص( :ُسنَُن النََّسائِّي ) 9(  ).4544(َبْيُع اْلَعَراَيا بِالرُّ
َفةَ : اْنُظْر ) 10( اِف،  ُحتْ  ).130/ 11(اْألَْرشَ
َثنَا ُقَتْيَبة بن سعيد: َفَقاَل "عبارة ) 11(  ). ب(مكررة ِيف  "َحدَّ
 ."الليث") ب(ِيف ) 12(
 .خطأ "أبو") ب(ِيف ) 13(
 .هـ242تويف سنة  .، التُّجيبي، املرصياملهاجر بن رمح بن حممدهو الثقة، أبو عبد اهللا،  )14(

 ).5881(تقريب التهذيب، : انظر 
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مَ  ، َعن َأْصَحاِب )1(ُبَشْريِ ْبِن َيَسارٍ  َص َرُسوُل :  وا، أهنم َقالُ )2(َرُسوِل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه  اهللاَِرخَّ
مَ  ِة بَِخْرِصَهاِيف  َعَلْيِه َوَسلَّ ى، وَ :  مٌ لِ ْس َمتًْرا، َقاَل مُ  َبْيِع اْلَعِريَّ ُد ْبُن املَُْثنـَّ َنا ُحمَمَّ ْبـُن إِْبـَراِهيَم، أ /61إِْسـَحاقوَأْخَربَ

َيى ْبَن َسِعيٍد، َيُقوُل :  ، َقاَل )3(َواْبُن َأِيب ُعَمَر َمجِيًعا، َعن الثََّقِفيِّ  ِين ُبَشْريُ ْبُن َيَسـاٍر، َعـن َبْعـِض :  َسِمْعُت َحيْ َأْخَربَ
َم، ِمْن َأْهِل َداِرهِ َأْصَحا مَ )4(ب َرُسوِل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ َهنَى، وسـاق الكـالم  ، َأنَّ النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
 .َذلَِك َعَىل  هَ بِّ نَ أن يُ  طراِف اِأل  ، وَكاَن ينبغي لصاحِب )5(عليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .طأخ "يسام") ب(ِيف ) 1(
َك مراعاة للتنسيق) ب(ِيف  "عليه"أسفل كلمة  "وسلم"كتبت كلمة ) 2(  .وَذلِ
 .هـ194تويف سنة . هو أبو حممد، عبد الوهاب بن عبد املجيد الثقفي) 3(

 ليس يف الـدنيا كتـاب عـن: ثقة، اختلط بأخرة، وهو من املالزمني لشيخه حييى بن سعيد ، ويكفيه ما قاله فيه عيل بن املديني    
، يعني كتاب عبد الوهاب  .حييى أصح من كتاب عبد الوهاب، وكل كتاب عن حييى هو عليه َكلٌّ

 ).4261(، وتقريَب التهذيب، البن حجر، )1/650(املعرفَة والتاريخ، للفسوي، : انظر    
ـْفَحِة ِيف اَحلاِشـ ؛ ألنَّ )ب(كأنه نسيها ِيف ) 4( ُثـمَّ كتـب بعـدها كلمـة  "ِيف داره"َيِة مكاهنا َغْري واضح، فكتـب َعـَىل َيَسـاِر الصَّ

 ."صح"
َطِب بِالتَّْمِر إِالَّ ِيف اْلَعَراَيا، ) 14(، )624ص: ( ُمْسلِم َصِحيُح ) 5(  ).69/1540، 68(َباُب حتريم َبْيِع الرُّ
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 ينِ َفْصٌل ِيف َكَالِمِه ِيف ُأُصوِل الدِّ 

  
ين معرفةُ  ُأُصوُل :  العقيدةِ ِيف  َقاَل  ِ  واجِب  إثباِت  أدلةِ  الدِّ ِ الوجود لذات ِ  ه، والقيامِ ه وصفات  وأمرِ  هِ بحجت

ُه استنبط ِيف كَِتابه  عَ قَ َما وَ  ، ومن لطيِف ادِ عَ املَ  ـافِِعيِّ  "وص واملنقولُص نْ املَ "له ِيف َذلَِك َأنَّ ِيف  األُُصـول ِيف  َعن الشَّ
ين نْ مِ  مسائَل  ةِ الَ َس الرِّ  خطبةِ   . ُأُصول الدِّ

افِِعيَّ  أنَّ  َأْعَلمُ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ َقاَل   بُأُصـولِ  تتعلـُق  ألمـورٍ  هـذه اخلطبـةِ ِيف  َض رَّ عَ تَ  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  الشَّ
ين فَ  افِِعيُّ  يذكرُ الدِّ لِ  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َذلَِك، فبدَأ الشَّ  ِث َد حِ َعَىل  الداللةِ َعَىل  ا فِيها من التنبيهِ ملَ  )1(َعامِ ألَناُسوَرة  بأوَّ

ينِ  ُأُصولِ  ، وهي أوُل مسائلِ اَملِ العَ  ٍع من املَُصنِِّفني، وفِيها إثباُت  الدِّ ُثـمَّ  واجب الوجود، وقدمه ِق الِ اَخل  ِعنْد َمجْ
شـكر  يمـؤدِّ َعـَىل  ُب وِجـتُ  دثـةٍ حا إال بنعمةٍ  هاَحلْمُد هللا الَِّذي ال يؤدى شكر نعمة من نعمبَِقْولِِه  أردف َذلَِك 
ين، وهي أن  لِ ائِ َس مَ  نْ مِ  رابعةٌ  فِفيه مسألةٌ  ،)3(شكره هبا )2(من جيب حادثةً  نعمةً  : اهَ بأدائِ  هَمايض نعم ُأُصول الدِّ

ِ ْفَعال األَ  ِ ال  اهللاِ ِق لْ َخ كلها ب ُه  وبيان َذلَِك  ،الَعْبد ِق لْ َخ ب نعمة جديـدة مـن اهللا مـن  للنعمةِ  َعْبدِ ال رَ كْ ُش  نَّ إ:  َقاَل َأنَّ
ُه  قبل  . ُهَو الَِّذي وفقه للشكر، وَهَذا واضحَأنَّ

ين  وال يبلغ الواصفون كنه عظمته، فِيه مسألٌة خامسٌة من مسائلِ :  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ولهوق ُأُصـول الـدِّ
حققني املنع، كـَام ُهـَو رصيـح ة للبرش أم ال؟ الَِّذي عليه مجهور املُعُلومهل هي مَتَعاَىل  وهي أن كنه حقيقة اهللا

افِِعّي   . َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ كالم اإلَمام الشَّ

ين وُهَو املختار خالًفا ل ُأُصولِ  منهِج ِيف :  َقاَل َشْيُخنَا من املتكلمني، واملتأخرون اختاروا َمـا  َكثِريالدِّ
افِِعّي  إال الوجـود والصـفات اإلضـافِية، َلـْيَس  لنـا ومَ ُعلُ من جهة أن امل َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ اقتضاه كالم اإلَمام الشَّ

 بكنـه حقيقـةِ  العلـمُ  أن ال حيصـَل  فوجـَب  احلقيقـةِ  هِ نْ العلم بكُ َلْيَس  والصفات السلبية، والعلم هبذه األمور
ينِ  ُأُصولِ  َذلَِك من مسائلِ َغْري  َما يبني )4("وال يبلغ الواصفون كنه عظمته":  ِيف َقْولِهِ ة، وَس دَّ قَ املُ  الذاِت   من الدِّ

                                                
َساَلةُ ) 1(  ).7ص(، الرِّ
  .وهو الصواب "عىل" ) :8ص(، ، ويف الرسالة"جيب"فوق كلمة  "من"كتبت كلمة ) 2(

َساَلةُ ) 3(  ).8ص(، الرِّ
َساَلةُ ) 4(  ).8ص(، الرِّ
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ُه  ِ َلْيَس :  َقاليُ َأنَّ مـن  يشءٍ ِيف  نـه ال حيـلُّ إ، وجهـةٍ ِيف  وال مَكـانٍ َلـْيَس ِيف  نـهإ، ومٍ ْس وال جِ  ضٍ رَ وال عَ  وهرٍ َج ب
 . )1(وبلُ ات ُس فَ هذه ِص  ، وكلُّ من احلوادِث  فِيه يشءٍ  ، وال حيلُّ احلادثاِت 

الثَامنيـة،  )2(الصـفاِت  ، فِفي َذلَِك إثباُت هِ يِّ بِ نَ  َأْو َعَىل لسانِ  هِ تَابِ ه، يَعني ِيف كِ نفَس  وُهَو كَام وصَف :  وِيف َقْولِهِ 
  .احلياة، والعلم، والقدرة، واإلرادة، والسَامع، واإلبصار، والبقاء، والكالم ب/61:  وهي

افِِعيِّ  من قولِ  هل يوجُد :  فإن َقاَل قائٌل  َتَعـاَىل  اهللاِ أسـَامءَ  نَّ إ هنفَسـ َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، وُهَو كـَام وصـَف  الشَّ
َم، ولـو بطريـِق  هِ يِّـبِ َعـن نَ  حَّ َأْو َص  هِ ِيف كِتَابِ  توقيِفية، فال يطلق عليه إال َما جاءَ   اآلحـاد، كـَام  َصـىلَّ اهللاُ َعَليْـِه َوَسـلَّ

َحُه    ؟هِ من َأْصَحابِ  مجعٌ َصحَّ

 املبتـدئَ  اهللاَ فنسأُل :  خطبته آخرِ  ِيف  َوَقاَل  ،)3(خلقه من الواصفون يصفه َما وفوق : هِ بقولِ  َذلَِك  أردَف  قد : قلنا
ـُه  ، وَهَذا يدلُّ )5(هعلينا من شكرِ  بَام أوجَب  نا ِيف اإلتيانِ علينا مع تقصريِ  )4(هااملديمَ  ،هااستحقاقِ  ه قبلِ لنا بنعمِ  َعـَىل َأنَّ

ُه ال جيوزُ ِخَال  وال ،)6(املعروفةِ  املذاهِب  أحُد  وُهوَ  ،التوقيُف  َذلَِك  نحو ِيف  يشرتطُ  ال  .نقًصا َما أوهمَ  إطالُق  ف َأنَّ

ينِ  ُأُصـولِ  )7(ومن مسائلِ :  واملنقولِ  َقاَل ِيف املنصوصِ  ـ اإليـَامنِ  تفسـريُ  الـدِّ عي، روى الربيـع َعـن الرشَّ
ُه َقاَل  افِِعّي َأنَّ َعـَىل  الدالـةَ  َث األحاديـ لف، ُثمَّ أخرَج السَّ  )8(اإليَامن قول وعمل، ويزيد وينقص، وَهَذا َمْذَهب:  الشَّ

ـسٍ " )9(رَ مَ ابن عُ  ومنها َحِديُث :  َذلَِك، َقاَل  يَامَن ُبنَِي َعَىل َمخْ ـجُّ  َد بُـَتعْ :  اْإلِ َكـاَة، َوَحتُ ـَالة، َوُتـْؤِيت الزَّ اهللاَ، َوُتِقـيُم الصَّ
مَ  لنَّبِيِّ ا َعنِ  رَ مَ عُ  ة كَذلَِك َعن ابنِ بَ يْ أيب َش  ، َأْخَرَجُه ابنُ "الْبَيَْت، َوَتُصوُم َرَمَضانَ   ُج رَّ َخـ، واملُ )10(َصىلَّ اهللاُ َعَليْـِه َوَسـلَّ

سٍ " رَ مَ عُ  ابنِ  َحِديِث  نْ مِ  ِيف الَصِحيحنيِ  غالبًـا  َل مِ عْ تُ َر مفرًدا اْسـكِ ذُ  إذا اإليَامنَ  ، ُثمَّ َذَكَر أنَّ )11("ُبنَِي اِإلْسَالم َعَىل َمخْ
املِ املعَعَىل  ين )1(اِإلْسَالم )13(وكَذلَِك ، ةِ يَّ والنِّ  والعملِ  للقولِ  )12(نى الشَّ   .وكَذلَِك الدِّ

                                                
 .خطأ "سلوت") أ(ِيف ) 1(
 ."للصفات") ب(ِيف ) 2(
َساَلة، ) 3(  ).8ص(الرِّ
 .خطأ "املديمة") ب(ِيف ) 4(
َساَلةُ ) 5(  ).19ص(، الرِّ
 .هو مذهب أيب احلسن األشعري) 6(

 ).173 ص(املقصد األسنى، للغزايل، : انظر 
 .خطأ "ائلاملس") ب(ِيف ) 7(
 ). ب(ساقطة من  "َمْذَهب"كلمة ) 8(
 ."أن"ِزَياَدة ) ب(ِيف ) 9(
 ).30947:( ، واْنُظْر رقم)19912/ 369/ 10: (ابن َأِيب شيبة  ُف نَّ َص مُ ) 10(
يَامِن،  كَِتاُب ) 2(، )1/7: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 11(   ´  µ  ¶  ¸  ¹    º:  َباٌب ُدَعاُؤُكْم إِيَامُنُكْم؛ لقولِه َعزَّ َوَجـلَّ ) 2(اْإلِ

¼»   ،يَامُن َغِة اْإلِ َعاِء ِيف اللُّ  ).4514(، واْنُظْر )8(، َوَمَعنى الدُّ
 .خطأ "الثاين") ب(ِيف ) 12(
َك "نصف كلمة ) أ(كتب ِيف ) 13( َك حمافظـة  "لك"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "كذ" "كَذلِ ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلِ َعَىل َيَساِر الصَّ

 =.َىل التنسيقعَ 
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َر كِـاهرة، وإذا ذُ الظَّـ فرسها باألعَاملِ  حينئذ اِإلْسَالمُ  كرَ ، فإذا ذُ اخلاصِّ  ِيف التصديِق  اإليَامنُ  ستعمُل وقد يُ 
، وعـىل بعـض أهنـا يَامنِ أهنا من اإل األعَاملِ  َعَىل بعضِ  طلُق اقبة، وقد يُ رَ واملُ  ةِ بَ ْس ، مع احلِ )2(اإلحسان فرسها بالعبادةِ 

 . من اِإلْسَالم

افِِعّي، ِيف تفسري اإليَامن أن يَقـاَل لِف السَّ  َعَىل َمْذَهِب  وال يردُّ :  َشيْخنَا )3(َقاَل  إذا َكـاَن :  ، ومنهم اإلَماُم الشَّ
ـا نقـوُل  االسمُ  َر فِينبغي أن يزوَل كِ  ملجموع َما ذُ اإليَامن اسًام  ـاالزَّ  )4(بـزوال بعضـه؛ ألَنَّ معتـًربا ِيف  ا أن َيُكـونَ ئـل إمَّ

ليست شـعائر،  )6(التي َأْو ِيف زياداته بالتطوعاِت  ،واجبةً  كنْ ت، وإن مل )5(هرِ ه َأْو ِيف شعائِ اإليَامن، َأْو ِيف واجباتِ  تَصِحيِح 
  .َذلَِك الكفرُ  َعَىل من يعمُد  طلَق ، وأُ اإليَامنِ  أصُل  زاَل  فإن َكاَن األوَل 

 طلـُق ويُ  أ/62اإليـَامن،  كـَامُل  ، وإن َكاَن الثـاين زاَل مكانِ اإلِ  ه معَ كَ رَ بالشهادتني إذا تَ  طُق الن )7(َوِمْن َذلَِك 
ُه مؤمنٌ  اِين ِحَني َيْزِين َوُهَو ُمْؤِمنٌ ":  َحِديُث  مُل ، وعليه ُحي اإليَامنِ  ناقُص  عليه َأنَّ  طلـُق ، ونحو َذلَِك ويُ )8("الَ َيْزِين الزَّ

عليـه  طلُق اإليَامن لَكِن حيصل عليه دم، ويُ  كَامُل  ، وإن َكاَن الثالث زاَل ِيف النارِ  وال خيلُد ، ، وليس بكافرٍ عليه فاسٌق 
 . قعليه فاِس  طلُق اإليَامن، وال يُ  ناقُص  مؤمنٌ 

ـُه ال يصـُل وال فسٌق  دمٌ  ، وال حيصُل من اإليَامنِ  يشءٌ  فال يزوُل  وإن َكاَن الرابعَ   مـن زادَ  إَِىل رتبـةِ  ، َغـْري َأنَّ
 .)9(اِت ْريَ ِيف اخلَ  عليه

                                                                                                                                          
ين، وقد يستعمل اإليَامن ِيف التصديق اخلاص، فإذا َذَكَر حينئذ"عبارة ) 1(=  َك الدِّ  ). ب(ساقطة من  "وكَذلِ

َك حمافظـة  "دة"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "بالعبا" "بالعبادة"نصف كلمة ) أ(كتب ِيف ) 2( ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلِ َعَىل َيَساِر الصَّ
 .التنسيقَعَىل 

 ). ب(بياض ِيف  "َقاَل "مَكاَن كلمة ) 3(
 ). ب(بياض ِيف  "ألنا نقول"مَكاَن عبارة ) 4(
 ."شعائر") ب(ِيف ) 5(
 ). ب(ساقطة من  "التي"كلمة ) 6(
َك "مَكاَن كلمة ) 7(  ). ب(بياض ِيف  "من"ونون كلمة  "َذلِ
َباُب النُّْهَبى بَِغْريِ إِْذِن َصاِحبِه، َوَقاَل ُعَباَدُة َباَيَعنا النَّبِّي َصـىلَّ اهللاُ ) 30( ،اَملَظاِملِ  كَِتاُب ) 46(، )1/502: ( الُبَخاِريّ  َصِحيُح ) 8(

َم َأْن َال َننَْتِهَب،  ْمحَن، َعن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ )2475(َعَلْيِه َوَسلَّ ، واْنُظـْر ، ِمْن َطِريِق اْبِن ِشَهاٍب، َعن َأِيب بكر ْبِن َعْبد الرَّ
 . َعن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ ، من هذا الطريق ومن طرق أخرى )6810، 6772، 5578: (اْألَْرَقام 
ِس بِاْملَْعِصـ، )24(، اِإليَامن كَِتاُب ) 1(، )55ص: ( ُمْسلِم َصِحيُح  َيِة َعـَىل َباُب َبَياِن ُنْقَصاِن اِإليَامِن بِاَملَعاِىص َوَنْفيِِه َعـن اُملَتَلـبِّ

 .َعن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ ، من هذا الطريق ومن طرق أخرى )105/57-100، 101/57(، إَِراَدِة َنِفي َكَاملِهِ 
 .خطأ "اجلواب") ب(ِيف ) 9(
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 :  َذلَِك بنظائر الُعَلَامءُ  ونظرَ 
 . اسم الشجرة إطالُق  ا فال يزوُل أغصاُهن  )1(ها زالت، وإن زالتأصلُ  الشجرة، إذا زاَل :  أحدها
 . ورجليه، ونحوها )4(ُهَو مكمل لذاته من يديه )3(، وَما)2(به حياته سان، َما يقومُ إلنا:  الثاين

َال :  )5(الثالث ِيف  احلـج، ومنـه بعـضِيف  واحلج، ونحوَمها، االسم للمجموع، ومن ركن، ومـن واجـب ةالصَّ
َالة   .بسجود السهو، ومنه تطوع ال حيتاج إَِىل اخلري ،رببخ الصَّ

َوِويّ اهللاُ إن شاءَ  أنا مؤمنٌ :  أن يقوَل  َعن اإليَامنِ  جواب السؤالِ ِيف  واختارَ  ِيف  ، خالًفا ملَـا اختـاره النـَّ
ح   . )6(سلم، ونسبه للمحققنيمَرشْ

ُه َمـْذَهُب إ:  َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َفَقاَل َشْيُخنَا ـ نَّ ين فخـرُ  اإلَمـامُ  هُ بَ ، ونَسـِف لَ السَّ ـافِِعّي  مناقـِب ِيف  الـدِّ الشَّ
 :  ولذكر املشبه فِيَام نحن فِيه وجوه )9)(8(، َقاَل )7(َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  يِّ عِ افِ للشَّ 

الَّـِذي  َعـَىل اإليـَامنِ  َذلَِك ملـن َمـاَت  َام َيُكونُ اجلنة، وإنَّ  ، من َكاَن من أهلِ َىل احلقيقةِ عَ  املؤمنَ  أنَّ :  أحدها
:  َذلَِك ُهَو اهللا  َتَعـاَىل، فـإذا َقـاَل  منه، والَِّذي يعلمُ  معصوم، وال يدري َما َيُكونُ  منا َغْريُ  اة، والَواِحُد َج به النَّ  حيصُل 

 . ، وَهَذا الوجه فِيه النظر إَِىل اخلامتةاهللاُ عليه إن شاءَ  )11(َعَىل َما أنا فُهَو َعَىل مَعنى أنا مستمرٌّ ، اهللاُ )10(إن شاءَ  أنا مؤمنٌ 

ِيف  )13(يترصف الوصف َعن اإلطالق كَاملٍ  ، وهلا رتبةُ )12(رتبتها فات التي ختتلُف َأْو الصِّ :  الوجه الثاين
 . انَص قْ من النُّ  )14(ِف وْ حينئذ للَخ  املشيئةِ  دخوُل َيُكون ، فةِ لَ الكامِ  املخاطبة إَِىل الرتبةِ 

                                                
 ."زال") ب(ِيف ) 1(
 ."به"، دون كلمة "بحياته") ب(ِيف ) 2(
 ). ب(ساقطة من  "َما"كلمة ) 3(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة ) ب(أخرى َغْري واضحة ِيف كتبت كلمة ) 4(  ."بيان يديه"ُثمَّ كتب َعَىل َيَساِر الصَّ
 ).ب(مكاهنا بياض ِيف  "ونحوها، الثالث"عبارة ) 5(
َح : اْنُظْر ) 6(  ).150/ 1(النََّوِوّي َعَىل مسلم،  َرشْ
 ).147ص: (اْنُظْر ) 7(
افِِعّي َرِيضَ اهللاُ َعنُْه، َقاَل أنه َمْذَهب السلف، ونسبه اإلمَ "عبارة ) 8( افِِعّي للشَّ ين ِيف مناقب الشَّ  ). ب(ساقطة من  "ام فخر الدِّ
افِِعيّ ") ب(كتب بعدها ِيف ) 9(  ."الشَّ
 .خطأ "إنشاء") أ(ِيف ) 10(
 ). ب(ساقطة من  "عىل َما"عبارة ) 11(
 .خطأ "رتبتهَام ") ب(ِيف ) 12(
 ."اإلطالق"يمني الصفحة ِيف اَحلاِشَيِة بنفس اخلط  خطأ، وكتب َعَىل  "اإلطلق") أ(ِيف ) 13(
 ."للخوِيف ") أ(ِيف ) 14(
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©     °       ¯  ®  ¬«  ª:  َتَعـاَىل  ، وقد َقـاَل وتزكيةٍ  مدٍح  صفةُ  هذه الصفةَ  أنَّ :  الوجه الثالث
±، )سِ فْ النَّ  تزكيةِ ِيف  خوًفا من أن يقعَ  ، فذكر املشيئةَ )32:  النجم . 

قد يقع معتـًربا، وقـد ال يقـع  ، والعمُل األعَاملِ عىل ، والتصديِق  َعَىل  طلُق يُ  اإليَامنَ  أنَّ :  الوجه الرابع
 .معتًربا فتكون املشيئة راجعة إَِىل َما يقع من األعَامل

¨  :  َتَعـاَىل  ِيف َقْولِـهِ األدب، و ، ورعايةُ َتَعاَىل  اهللاِ بذكرِ  بَذلَِك التربكُ  أن املرادَ :  الوجه اخلامس 
®  ¬  «  ª   ©، )إَِىل تأديبنا َهبَذا األدب، وإن َكاَن َذلَِك مقطوًعا بـه، وقـد  إشارةٌ  ،)27:  الفتح

َم، ِعنْد مرورِ  قوُلهُ من َذلَِك  جاءَ  ا إِْن َشاَء ":  املسلمني مقابرِ َعَىل  هَصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ،"َالِحُقـونَ  بُِكـمْ اهللاُ َوإِنَّ
  .)2(َعائَِشةَ  يِق رِ من طَ  )1(مٌ لِ ْس مُ َرَواُه 

ُه  ال يشكُّ  أحدٍ  لُّ وك ، اقترصـ شيئةِ املَ  رِ كْ َذلَِك تأدًبا، فهذه مخسة أوجه لذِ ِيف  الحق، فذكر املشيئةِيف َأنَّ
، نسـب إَِىل الُوُجوب َعَىل َسبِيل هل َذلَِك ُثمَّ  ،)3(مَعنى الوجه األول منهاَعَىل  ب/62 ادِ َش رْ اإلِ ِيف  احلرمنيِ  إَمامُ 

َعـَىل  ، ومل أقـْف )6)(5)(4(يّ ائِ َكـالاللْ  مَ َج رْ ، وعليه تَ الُوُجوبهم م وغريِ َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  ةِ ابَ َح الصَّ  نَ مِ  ِف لَ َما من السَّ 
افِِعّي  صِّ نَ   .ِف لَ السَّ  َمْذَهُب ه َمْذَهبَ يشء من َذلَِك، ولكن َرِيضَ اهللاُ َعنُْه ِيف الشَّ

ه إذعانـه إليـه، وانقيـاده لطاعتـه، لربِّ  الَعبْدِ  حمبةَ  نَّ إِ :  َقاَل ِيف اإلرشادِ  احلرمنيِ  ِيف َذلَِك أن إَمامَ  هِ ومن كالمِ 
 . )7(َأْو يَامل إليه فإنه  َتَعاَىل متقدس أن يميَل 

 .لَيَْس بممتنع الَعبْدِ  منَ  فامليُل  ؛مٍ لَّ َس كذا َقاَل، وَهَذا األخري َغْري مُ :  َقاَل َشيُْخنَا ِيف املنهج

ُه َقاَل  هِ ومن كالمِ   بـني الَعبْـدِ  ، حـاجزةٌ دينيـةٌ  مَعناها ملكـةٌ  نَّ أَ  ةِ مَ ْص العِ  ِيف تفسريِ  ِذي يظهرُ الَّ :  ِيف َذلَِك َأنَّ
كبـرية وال فـال يقـع ِمنْـُه  ، ومن وجبـت لـه العصـمةُ )8(لغريَمها ، جائرةٌ ةِ يَّ كِ لَ واملَ  ةِ وَّ بُ النُّ  لصفةِ  ، واجبةٌ وبني املعصيةِ 

                                                
 ).أ(ساقطة من  "مسلم"كلمة ) 1(
َعاِء ألَْهلَِهـا،  بـاُب ) 35(اجلنائز،  كَِتاُب ) 11(، )376ص: ( ُمْسلِم َصِحيُح ) 2( ، 102(َمـا ُيَقـاُل ِعنْـد ُدُخـوِل اْلُقُبـوِر َوالـدُّ

103/974.( 
 ).400ص(إَِىل قواطع األدلة ِيف ُأُصول االعتقاد،  اإلرشادُ ) 3(
ـْفَحِة ِيف اَحلاِشـَيِة، وَذلِـَك  "كائي"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "الالل" "الاللكائي"نصف كلمة ) أ(كتب ِيف ) 4( َعَىل َيَساِر الصَّ

 .حمافظة َعَىل التنسيق
 .خطأ "الاللكايس") ب(ِيف ) 5(
َح : اْنُظْر ) 6(  ).3/628(عتقاد، ُأُصول اال َرشْ
 .)238ص(إَِىل قواطع األدلة ِيف ُأُصول االعتقاد،  اإلرشادُ ) 7(
  "حائزة أمرَمها") ب(ِيف ) 8(
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ا طريـق تعمـد َذلِـَك، وَمـا ورد ممـَّمنهم كبرية وال صـغرية َعـَىل فال يقع  األَْنبِيَاء )1(ا قبل الوحي لكنصغرية، وأمَّ 
ال  )2(وِيف املَْسـأَلَة اختالفـات:  ا ال يقتيض قدًحا، وَقاَل نحو َذلَِك ممَّ  خيالف َذلَِك َما دل َعَىل مكروه َأْو َعَىل نسيان َأوْ 

 .نرى ذكرها، وَهَذا ُهَو الَِّذي نعتقده، ونقترص عليه

حمـل اِخلـَالف ِيف َغـْري  َعَىل املالئكة، وينبغي أن َيُكونَ  األَْنبِيَاءِ ِمَن األََشاِعَرِة َعَىل تفضيِل  كثرَ األ نَّ إ:  وَقاَل 
َم، فأمَّ النَّبِّي َصىلَّ  َم فُهَو أفضل اخللق أمجعني اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ  .ا النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

َصٌة ِيف كال ين، ونسأُل اهللاَ  َتَعاَىل أن يتوفانا َعَىل العقدِ  ِمِه ِيف ُأُصولِ فهذه نبذٌة ُمَلخ  املبني، وقـد  الواضِح  الدِّ
اِجم، ولكن ذكرنا اِإلْسَالم، حتى خرجنا َعن عادةِ  َشيِْخ  العمُل بِِذْكِر َفَوائِدِ  )3(طاَل   اِملِ للَعـ تـذكرةً  َهَذا ليَُكونَ  )4(الَرتَ
يل وإلخواين بجمع بعض َما سطره ِيف حـوايش الكتـب املفرقـة، فأثبتنـاه ِيف  بحاله، وبياًنا لغري عامل، ومنفعة اِملِ للعَ 

، َعَىل األطـراِف  وِ ْح باحلوايش َما حوى شيئًا؛ لرسعة املَ  من تعلَق :  املحققة، فقد قيل هِ لنحوي شيئًا من ُعُلومِ  كِتَاٍب 
 .االعرتاف )5(د، فوجب بهاهَ َش وَذلَِك مُ 

مجَة بكالِمِه ِيف أُ  ين؛ وختمنا الرتَّ ـَهاَدَتنيِ  ألنَّ ُصول الدِّ ، َمـَع )6(من ختَم عَمَلـُه ِمـَن املَُكلَِّفـني بـالنُّطِْق بالشَّ
اِدِق َعنْ  اِدِق، ِممَّْن ُهـَو بِـاحلَْ  االْعتَِقاِد الصَّ نَِّة بِالَوْعِد الصَّ ابِِق، فُهَو ِمْن َأْهِل اْجلَ قِّ ُنُزوِل املَْوِت املَْحتُوِم ِيف الَقَضاء السَّ

ِسيب، َونِْعَم الَكِفيلَناطِ   .ٌق، َوَحْسبُنَا اهللاُ َونِْعَم الَوكِيل، َفنِْعَم اْحلَ

 :  )7(َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ وُقْلُت أرثيه بأبياٍت 
ـــَو التَّ  ـــاحي )8(كـــديرُ ُه لألفـــراح َم  

مؤنيســ ِيف كــل حــني فقــدُت  أ/63  
ــيش  ــفو الع ــزاح )12(وص   )13(آل إَِىل انت

  ومـــن لقيـــاه روحـــي وارتيـــاح
                                                

 ."من") ب(ِيف ) 1(
 ."اختالف") ب(ِيف ) 2(
 .خطأ "َقاَل ") ب(ِيف ) 3(
 ."َهَذا"دون كلمة  "َذَكْرَناُها") ب(ِيف ) 4(
 ."قد حق له") ب(ِيف ) 5(
ْفَحِة ِيف اَحلاِشَيِة، وَذلِـَك  "دتني"ِيف آخر السطر، وتكملتها  "بالشها" "بالشهادتني"نصف كلمة  )أ(كتب ِيف ) 6( َعَىل َيَساِر الصَّ

َك حمافظة َعَىل التنسيق  .وَذلِ
 ). ب(ساقطة من  "َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ "عبارة ) 7(
 .ِخَالف الصفو) 8(

َحاَح : اْنُظْر   ).2/804(، لِْلَجْوَهِرّي، الصِّ
 .الدهر") ب(ِيف ) 9( 
 .ابتعداد) 10(

بيدي، من جواهر القاموس العروس ، وتاَج )452(البالغة، للزخمرشي،  أساَس : اْنُظْر   ).7/169(، لِلزَّ
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ــيش ــل بصــفو ع ــاَن الكِفي ــن َك  وم
ـــدُت  ـــالَ  قص ـــنوص ـــًدا ولك ه أب  

ــوقــد كَ  ــ مَ لِ ــْيخي وَب القل ــراق َش ف  
ـــن أملِ  ـــاَض  وم ـــرق ف ـــي التف دمع  

ــَف  ــَف وكي ــامي ، وكي ــي إَم ال أبك  
املســـلمني ومـــن تســـامى وشـــيُخ   

ـــارَ  أقـــامَ  ـــم الرشـــع دهـــًرا من عل  
ـــرد ِيف الزَمـــان بنرشـــ علـــم  وأف

كـــم ألقــى ُعُلومـــا وِيف التــدريسِ   
باجتهـــادٍ  الرشـــيعةَ  وكـــم ضـــبطَ   

خــــريٍ  ِيف كــــلِّ  هوأفــــرع وســــع  
ــــــارٌ  ــــــاوىَأْو ف )1(ِيف دروس هن ت  

ــــه إصــــالَح  ــــيس هيم ــــا ول دني  
ـــمُّ  ـــدي )2(يع ـــر َأْو يب ـــم ألكث العل  

ــزاح ــْيخي م ــن َش ــَالف اجلــد َع  ِخ
ــوعظِ  امللــوكَ  وكــم نصــَح  صــدٍق  ب  

)3(الظلـم مكًسـا من مكـوسِ  وأبطَل   

ـــالح ـــن ص ـــاء م ـــد ن ـــَام يل بع   ف
ــاح ــوص اجلن ــد مقص ــاح القص   نج

ــــي ِيف انجــــراٍح    ال انرشــــاح فقلب
  )7(القــراِح  باملَــاءِ  )6(أغــص وكــدُت 

ــــاسِ  ــــام الن ــــلِّ  إَم ــــاح ِيف ك   املن
ــــــــالفالح ــــــــايل ب   إَِىل درج املع

ـــــاءٍ  ـــــظٍ  بإفت ـــــباح ووع   ِيف الص
ــــأقالمٍ    هلــــا طَعــــن الرَمــــاح ب

ـــن االْصـــطَِالح ـــدا َحمَاِس ـــم أب   وك
ــــد الشــــو ــــاح اردِ بتقيي ــــن َمج   م

ـــــاح ـــــاة وبالنج ـــــل بالنج   كِفي
ـــــٌل  ـــــجودٍ  ولي ـــــباح ِيف س   للص

  زان َأْو يشء مبـــــــاح بلـــــــبسِ 
ـــلِ  ـــرِ  أله ـــط اال الفق ـــاحنَ بس   رش

ـــــزاح ـــــَو َأْو م ـــــرىض بلُه   وال ي
ـــن يصـــغى ـــدلٍ  )8(ول ـــالح لع   َأْو ل
ـــه ـــم بفحش ـــواحي )9(يع ـــل الن   ك

                                                
 .خطأ "دوس") أ(ِيف ) 1(
 ."يقيد") ب(ِيف ) 2(
 ."ظلًام "ِيف ) 3(
ق باَملاء) 4(  .أَرشِ

َغِة، الْبِن ُدَرْيد،  َمجَْهَرةَ : اْنُظْر   .)1/100(اللُّ
ُب َعَىل أَثِر الطََّعامِ ) 5(  .ُهَو اَملاء الذي ال خيالطه ُثْفٌل من سويق وال غريه، وُهو اَملاء الذي ُيْرشَ

اِحِب  اُملِحيطَ : اْنُظْر  َغِة، للصَّ  ، وَمجَْهـَرةَ )2/580(َواُملِحـيط اْألَْعَظـم، الْبـِن ِسـيَده،  ، واُملْحَكـمَ )2/344(ْبِن َعبَّاد، اِيف اللُّ
غَ   ).2/141(ِة، الْبِن ُدَرْيد، اللُّ

 ."يصغ") ب(ِيف ) 6(
 ."بنرشه") ب(ِيف ) 7(
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ـــرِح  ـــن الف ـــاملُ  َع ـــي مِ رَّ َح واملاله  
 عليـــه جـــزاؤه مـــن فضـــل ريب
 

  الرصــاح )1(ذا الظلــم ومكــس الــدورِ 
ــــورات ــــالح )2(بح ــــريات م   وخ

 

ْ  وَهَذا آخرُ  ْ  لِ مَ عَ  أوًال وآخًرا، وباطنًا وظاهًرا، وَكاَن ابتداءُ  ، واَحلْمُد هللاِةِ كَ ارَ بَ املُ  ةِ َمجَ الرتَّ  ةِ َمجَـهـذه الرتَّ
ذي القعدة َسنَة مخس وثَامنَامئة، وانتهاء بياضها، وزياداهتا  شهرِ ِيف  ،الَوالِد َرِيضَ اهللاُ َعنْهُ  َوَفاةِ  وتسويدها عقَب 

ِ وَ  ا اهللاُنَ بُ ْس َح شهور، وَ  ِيف  بعد َذلَِك  حلقْت أُ    .)4)(3(يلِ كِ الوَ  مَ عْ ن

                                                
 ."ظلم") ب(ِيف ) 1(
  ."بجودات") ب(ِيف ) 2(
 .، وكأنه رضب عليها"عليها"كتب ِيف السطر الذي يليها كلمة ) 3(
 : بعد األَبيات السابقة كتب ِيف ب ) 4(

 نَة، تفضل من له اَحلْمُد والشكرُ والسُّ املجتمعة َعَىل الكَِتاب  املباركةُ  متت الرتمجةُ "
د بن َأْمحَد بن َأِيب العمراين بالتقصريِ  املعرتِف  احلقريِ  الفقريِ  واملنة َعَىل يد العبدِ    والنقصان ُحمَمَّ

 .املبارك خامس شهر اهللا املحرم احلرام، افتتاح عام اثنتني وستني وثَامنَامئة وَكاَن متَامها ِيف اليومِ 
د وآلهِ نَ دِ يِّ َعَىل َس   اهللاُ ىلَّ َص وَ   مَ لَّ َس وَ  هِ بِ ْح َص وَ  ا ُحمَمَّ

 انَ اتِ ادَ َعن َس  اهللاُ ِيضَ رَ ا، وَ  َكثِريً يًام لِ ْس تَ 
 أمجعني اهللاِ رسولِ  َأْصَحاِب 

 واَحلْمُد هللاِ 
 .نياَملِ العَ  بِّ رَ 
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َقنِي إلمتاِم هذا الَعَملِ  اَحلْمُد هللاَِِّ َمحًدا َكثًِريا َطيًِّبا ُمَباَرًكا فِيِه َكَام ُحيِبُّ َوَيْرَىض الذي ، َسائَِلًة املَُتَواِضعِ  َوفَّ
ـاحلاِت، ُمثْ إ ًال، َمْكُتوًبـا يف األَْعـَامِل الصَّ اه َتَعاَىل َأْن َيُكوَن َعَىل الَوْجِه الذي ُحيِبُّه َوَيْرَضاه، ُمَتَقـبَّ رًيـا للَمْكَتَبـِة يَّ

 .، وَمجِيِع املُْسلِمنياِإلْسَالِميَِّة، نافًِعا لَطَلَبِة الِعْلمِ 

 .البَْحِث، وَبعَض التَّْوِصيَات ْبَرَز َنتَائِِج بخامتٍة َتْستَْعِرُض أَ  "البُْلِقينِيّ  َتْرَمجَة"َأْختُِم َحتقيَق وِدَراسَة كِتَاب 
 : نتائُج الَبْحِث :  أوًال 

َراسِة   :العديُد ِمَن النََّتائِج، ِمْن َأْبَرِزَهايل َظَهَرْت  "َتْرَمجَة الُبْلِقينِيّ "كَِتاب لمن خالل التَّْحِقيِق والدِّ
1-  َ ـم،  َأنَّ اهللاَ َيرسَّ ة َمْن َحيفُظ هلا دينَها وسنََّة نبيِّها، عىل أيِد ُعَلَامَء َأْسَهُروا َلْيَلهم، ليحفظوا ديـَن رهبِّ هلذه األمَّ

مَ وسنَة نبيِّهم  غباُر الوقِت عنه، ويرى النُّوَر َعـَىل َأْيـِدينَا َبْعـَد  َظ ما َكَتُبوه لُيزاَل ، وَحفْ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ
نِنيِمَئاِت ا  .لسِّ

ِة هذا الَعَلم الَكبِري، اإلَمام  -2 َمجَ ينِ  َجـَالُل هو ما َكَتَبه ابنُـه  الُبْلِقينِيّ َأنَّ َأْصَدَق َمصدٍر َوَأْفَضَله لَِرتْ َعْبـُد  الـدِّ
ِمجَِني َواملَُؤرِّ  تِِه ِعنََد املَُرتْ ْمحَِن، َفَقْد َكاَن الُعْمَدَة ِيف َتْرَمجَ  .ْهَبة، َوابن َحَجرٍ َقاِيض ُش ِخَني، َكَأْمَثاِل ابن الرَّ

ى َشـْيُخ اِإلْسـالِم يف عِرصـه،  الُبْلِقينِيّ َأنَّ اإلَماَم  -3 اِظ الَقْرِن الثَّامِن اِهلْجِرّي الكَِبار، فقد كـان ُيَسـمَّ من ُحفَّ
ُز بَس ُمْكثٌِر مَن التَّْصنِيِف، َيغلُب عليه  الِع، والُوقوِف عَ النقُد يف تصنيِفه، ويتميَّ ، َعِة االطِّ َىل َمَصـادَِر َكثِـريةٍ

 .والتَّفنِن يف الُعُلوم
ينِ  الُبْلِقينِيّ أن ابن  -4 ، ويـدلُّ ومِ ُلـعُ ، َوَتَفنُّنِه يف الادِ نَ ْس اإلِ  ومِ لُ عُ وَ  ظِ فْ واحلِ  ادِ ه يف االجتهَ َد الِ وَ  َف لَ َخ  َجَالل الدِّ

 .َىل َذلكَعَىل َذلِك آَثاره ِمَن املُّصنََّفات، ونصَّ َغُري َواِحٍد من الُعَلَامء عَ 
تمـوا اهتامُم الُعَلامء بَِجْمِع ِسَريِ آبائِهم وكتاَبتِها؛ لتقريبِها للنَّاِس لالْستَِفادةِ منها، َوَكَذا الُعَلـَامُء الكَِبـاُر اه -5

 .بتأليِف الُكُتِب ألَْبنَائِِهم
ٌة من خزائن التفسِري، واحلديِث، والِفْقهِ  الُبْلِقينِيّ  َتْرَمجَةَ َأنَّ  -6 يِن، وكـخزانٌة مهمَّ ذا ، وُأصولِِه، وُأصوِل الـدِّ

غِة، فهي ليست َتْرَمجَةً  ه فيام َبَرَع فيه ِمَن الُعُلوِم، وهذا ُيظِهُر مقـداَر  اللُّ له َفَحْسب، بل هي ُخالصُة ُجُهودِ
هتا الِعْلِميَّة  .ثراِء مادَّ

يِن، ممـا يـدلُّ َعـَىل َسـانفرداٍت انفرَد هبا عن غريه يف احلديِث والِفْقِه وُأص ُبْلِقينِيّ أنَّ لل  -7 َعِة ِعْلِمـِه، وِل الدِّ
 .َوُعْمِق َفْهِمهِ 

ِة ال زال -8 ِعيَّ ة الُعُلوِم الرشَّ ت بحاجٍة إىل مـن يوليهـا االهـتامم والعنايـة ُوُجوُد َكثٍِري ِمَن املَْخُطوَطات يف َكافَّ
َراَسةِ  ِرُجها إِىل النُّورْري ْكَتَباُت الَعَربِيَّة، َوغَ ، والتي حتتوهيا املَ بالتَّحقيِق والدِّ  . ها، وحتتاُج إىل من ُخيْ
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 : توصياُت الَبْحِث :  ثانًيا
ور،  ُأوِيص باالهتامِم باملَْخُطوَطاِت  -1 ـِعيَِّة، وإِْخَراجهـا للنـُّ ة الُعُلوِم الرشَّ ، تتحقـق االسـتفادة منهـاليف َكافَّ

ري َة إِىل املَْخُطوَطات، الذي َيْفَتِقُر وخاصًة يف يف َخطِّ َحتِقيِق  والسَّ اء اَجلاِمَعة اإلْسـالِميَّة بَِغـزَّ  َجاِمَعتِنَا الَغرَّ
 .َمن َيِسُري فِيه

يِن الَعَمَل َعَىل إَِقاَمِة َمْرَكٍز لَِتْحِقيِق املَْخُطوَطاِت  -2 َة بام فيها ُكلِّية ُأُصوِل الدِّ ، َيفـتُح ُأوِيص اجلامعَة اِإلْسالِميَّ
 .ينِِهم بِإِْخَراِج ُكُتِب الُعُلُامِء، َوَحتِقيِقَهااملََجاَل لَِطَلبِة الِعْلِم ِخلدمِة دِ 

ني يف َجمَاِل َحتِقيِق املَْخُطوطاِت الَعَمَل َعَىل َحتِقيِق ُمصنَّفاِت  -3 التي ال زالت َخمُْطوَطـة،  الُبْلِقينِيّ ُأوِيص املُْهَتمِّ
ٍم َعالِيةٍ  ِرين َوَأْصَحاِب ِمهَ َتاُج إِىل ُمَشمِّ  .ِخلدَمتَِها َفِهَي َكثِريٌة، َوَحتْ

ني يف جمالِ  -4 ِة الَعَمَل َعـَىل َحتِقيـِق الُكُتـِب التـي  ُأوِيص املُْهَتمِّ َحتِقيِق املَْخُطوطاِت، الَغُيورين عىل تراِث األُمَّ
 .ُطبعْت ُدون َحتِقيٍق؛ وذلك لألخطاِء والتَّْصِحيَفاِت التي َظَهَرْت فيها
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 قائمة املصادر واملراجع
 : املطبوعة:  أوًال 

 "ن الكريمآالقر"
، عنايـة حممـد حممـد )هــ1343(أمحد بـن أيب بكـر احلرضـمي،  :االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج .1

 .م2005هـ، 1426هاج، جدة، الطبعة األوىل، شعبان، دار املن
 إسـامعيل بـن الـرمحن عبـد السـبع، القـراءات يف الشـاطبية مـتن رشح وهو :األماين حرز من املعاين إبراز .2

 .هـ1349مطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص،  ،)هـ665ت( ،"شامة أبو" الشافعي الدمشقي
شاكر حممود عبد املنعم، مؤسسة  :رده يف كتابه اإلصابةابن حجر العسقالين ودراسة يف منهجه وموا .3

 .م1997هـ، 1417الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
عـيل بـن عبـد الكـايف  :للبيضـاوي اإلهباج ِيف رشح املنهاج عىل منهاج الوصول إىل علـم األصـول .4

العلمية،  ، دار الكتب)هـ771(، وولده تاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي )هـ756(السبكي 
 .م1995هـ، 1416بريوت، 

: أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية، مع حتقيق كتابه الضعفاء وأجوبته عىل أسـئلة الربذعـي .5
 .هـ1402إحياء الرتاث باجلامعة اإلسالمية باملدينة، الطبعة األوىل،  جملس اهلاشمي، سعدي حتقيق 

دار  ، حتقيـق)هــ840(أمحـد بـن أيب بكـر البوصـريي، : العرشة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية إحتاف .6
 .م1999هـ، 1420الوطن، دار املشكاة للبحث العلمي، الرياض، 

، حتقيـق مركـز الدراسـات )هــ911(عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  :اإلتقان يف علوم القرءان .7
 .القرءانية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة

، مطبـع مظهـر العجايـب، )هــ911(عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  :ام الدراية لقراء النقايةإمت .8
 .م1862كلكتة، 

، )هــ776(، "لسـان الـدين ابـن اخلطيـب"حممد بن عبد اهللا الغرناطي  :اإلحاطة يف أخبار غرناطة .9
 .م1973، هـ1393حتقيق حممد عبد اهللا غسان، مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، 

، دار )هــ702(، "ابن دقيـق العيـد"حممد بن عيل القشريي  :إحكام األحكام رشح عمدة األحكام .10
 .الكتب العلمية، بريوت
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،  حتقيـق )هــ581(عبد احلق بن عبد الرمحن اإلشبييل،  :"الصحيحة"األحكام الرشعية الصغرى  .11
علم بجدة، الريـاض، الطبعـة األوىل، أم حممد بنت أمحد اهلليس، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة ال

 . هـ1993هـ، 1413
، حتقيـق أبـو عبـد اهللا )هــ581(عبد احلق بن عبـد الـرمحن  اإلشـبييل، : األحكام الرشعية الكربى .12

 .م2001هـ، 1422حسني بن عكاشة، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، 
ن عبـد الـرمحن اإلشـبييل، عبـد احلـق بـ :األحكام الوسطى من حديث النبي صىل اهللا عليه وسـلم .13

 .م1995 هـ،1416 الرياض، الرشد، مكتبة ،السامرائي وصبحي السلفي، محدي حتقيق ،)هـ582(
، ضـبط وكتابـة حـوايش إبـراهيم )هــ631(عيل بن  حممد اآلمـدي،  :اإلحكام يف أصول األحكام .14

 .العجوز، دار الكتب العلمية، بريوت
، حتقيـق صـبحي السـامرائي، مؤسسـة )هــ259(ين، إبراهيم بن يعقوب اجلوزجا: أحوال الرجال .15

 .م1985هـ، 1405الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
هــ، 1402، دار املعرفـة، بـريوت، )هــ505(حممد بن حممد الغـزايل،  :إحياء علوم الدين للغزايل .16

 .م1982
الدمشـقي،  اختارها عيل بـن حممـد الـبعيل: االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .17

 .، حتقيق حممد حسان الفقي، دار املعرفة، بريوت)هـ803(
ينََوري، : أدب الكاتب .18 ، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، )هــ276( عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة الـدِّ

 .م2003هـ، 1424، الطبعة الثالثة
يـق ، حتق)هــ745(، "أبـو حيـان"حممد بن يوسف األندليسـ، : ارتشاف الرضب من لسان العرب .19

رجب عدنان حممد، ومراجعة  رمضـان عبـد التـواب، مكتبـة اخلـانجي، القـاهرة، الطبعـة األوىل، 
 .م1998هـ، 1418

، حتقيـق  )هــ478( عبد امللك بن عبـد اهللا اجلـويني، : إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد اإلرشاد .20
 .م1950هـ، 1369حممد يوسف موسى، عيل عبد املنعم عبد احلميد، مكتبة اخلانجي بمرص، 

، حتقيق حممد سعيد بن عمـر )هـ446(اخلليل بن عبد اهللا اخللييل، : اإلرشاد ِيف معرفة علامء احلديث .21
 .م1989هـ، 1409إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، 

، املكتـب )هــ1420(حممـد نـارص الـدين األلبـاين،  :إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل .22
 . م1979هـ، 1399األوىل،  اإلسالمي، بريوت، الطبعة
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، حتقيـق عبـد الـرحيم حممـود، دار املعرفـة، )هــ538(حممود بن عمر الزخمرشي،  :أساس البالغة .23
 .م1982هـ، 1402بريوت، 

عبــد اهللا  :عنه حممد بن إسامعيل البخاري من مشاخيه الذين ذكرهم يف جامعه الصحيح من روى أسامي .24
ر حسـن صـربي، النـارش دار البشـائر اإلسـالمية، بـريوت، ، حتقيق عام)هـ365(بن عدي اجلرجاين، ا

 .هـ1414
، مؤسسة الرسالة، بـريوت، تعليـق )هـ463(يوسف بن عبد اهللا ابن عبد الرب النمري، : االستذكار .25

 .م1993هـ، 1414عبد املعطي قلعجي، الطبعة األوىل، 
امل، جامعة اإلمام حممد بـن ، حتقيق حممد رشاد س)هـ728(أمحد بن عبد احلليم بن تيمية : االستقامة .26

 .1403سعود، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 
، حتقيق عادل أمحـد )هـ463(يوسف بن عبد اهللا ابن عبد الرب النمري،  :األصحاب معرفة يف االستيعاب .27

 .م1995هـ، 1415عبد املوجود، وعيل حممد عوض، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
، حتقيـق عـيل حممـد )هــ630(، "ابن األثري"عيل بن حممد اجلزري : يف معرفة الصحابة أسد الغابة  .28

 .م1996هـ، 1417 األوىل، الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار املوجود، عبد أمحد وعادل عوض،
، حتقيـق حممـد هبجـة )هــ577(، "ابـن األنبـاري"عبد الرمحن بن حممـد األنبـاري  :أرسار العربية .29

 .جمع العلمي العريب، دمشقالبيطار، امل
، حتقيق حممد حممـد تـامر، دار )هـ925(زكريا األنصاري،  :أسنى املطالب يف رشح روض الطالب .30

 .2000هـ، 1422الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
، )هــ911(عبد الـرمحن بـن أيب بكـر السـيوطي، : األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية .31

 . م2001هـ، 1421الكريم الفضييل، املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق عبد 
، حتقيـق عـادل )هــ771(، "ابن السـبكي  "تاج الدين عبد الوهاب بن عيل السبكي  :األشباه والنظائر .32

 .م1991هـ، 1411أمحد عبد املوجود، عيل حممد عوض، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
، حتقيق عبد السـالم حممـد هـارون، مكتبـة )هـ321(حممد بن احلسن بن دريد األزدي،  :االشتقاق .33

 .م1979هـ، 1399املثنى، بغداد، الطبعة الثانية، 
، حتقيـق صـغري أمحــد )هــ318(حممــد بـن إبـراهيم بـن املنــذر، : اإلرشاف عـىل مـذاهب العلـامء .34

 . م2004هـ، 1425األنصاري، مكتبة مكة الثقافية، اإلمارات، الطبعة األوىل، 
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حتقيق عيل حممد البجـاوي، )هـ852(أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين،  :اإلصابة يف متييز الصحابة .35
 .هـ1412دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل، 

، حتقيـق عبـد احلسـني الفـتيل، )هــ316(حممد بن سهل بن الرساج البغدادي،  :األصول يف النحو .36
 .م1985هـ، 1405، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل

، حتقيـق )هـ885(إبراهيم بن عمر اليقاعي،  :"تاريخ البقاعي"إظهار العرص ألرسار أهل العرص  .37
حممد سامل بن شداد العويف، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، املدينة املنـورة، الطبعـة األوىل، 

 .م1992هـ، 1412
، حتقيـق عبـد )هــ804(، "ابـن امللقـن"صـاري، عمر بن عيل األن :اإلعالم بفوائد عمدة األحكام .38

 .م1997هـ، 1417العزيز بن أمحد املشيقح، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل، 
خري الـدين  :األعالم، قاموس تراجم، ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستغربني واملسترشقني .39

 .م1980، الطبعة اخلامسةالزركيل، دار العلم للماليني، بريوت، 
، حتقيق  عيل أبـو زيـد وزمـالؤه، )هـ764(خليل بن أيبك الصفدي،  :أعيان العرص وأعوان النرص .40

 .م1998هـ، 1418دار الفكر املعارص، بريوت، ودار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل، 
 . ، حتقيق سمري جابر، دار الفكر، بريوت)هـ365(، "أبو الفرج "عيل بن احلسني األصفهاين  :األغاين .41
، حتقيـق )هــ841(، "سبط ابن العجمـي"إبراهيم بن حممد احللبي  :غتباط بمن رمي باالختالطاال .42

 .م1988هـ، 1408عالء الدين عيل رضا، دار احلديث القاهرة، الطبعة األوىل، 
، حتقيق حممـد حسـن إسـامعيل، )هـ544(عياض بن موسى اليحصبي،  :إكامل املعلم بفوائد مسلم .43

 .2006هـ، 1427الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، أمحد فريد املزيدي، دار 
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هــ، 1417بريوت، الطبعـة األوىل،  ، حتقيق مأمون بن حمي الدين اجلنّان، دار الكتب العلمية،)هـ799(
 .م1996

، دار بـريوت، ودار صـادر، بـريوت، "أبـو العـالء املعـري"أمحد بن عبـد اهللا  :"وسقط الزند"ديوان  .181
 .م1957هـ، 1376

، حتقيق سـيد كرسـوي حسـن، دار الكتـب )هـ1167(أمحد بن عبد الرمحن بن الغزي  :ديوان اإلسالم .182
 .م1990هـ،  1411العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

املكتـب الرشـقي . رشح وتعليق حممد حممد حسـني، "األعشى"ميمون بن قيس  :ديوان األعشى الكبري .183
 .م1968، بريوت ،للنرش والتوزيع

، حتقيق حممد سـيد كـيالين، مطبعـة مصـطفى )هـ696(حممد بن سعيد البوصريي،  :ديوان البوصريي .184
 .م1973هـ، 1393البايب احللبي وأوالده، الطبعة الثانية، 

، مطبعـة "أبـو متـام"وهو ما اختاره أبو متام من أشعار العرب، حبيب بن أوس الطـائي : ديوان احلامسة .185
 .هـ1322التوفيق، مرص، 

حتقيـق   :ديوان العالمة املحدث اإلمام الشيخ أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين .186
 .هـ1962هـ، 1381در أباد الدكن،  السيد أبو الفضل، اجلامعة العثامنية، بحي

، دار بـريوت، بـريوت، )هــ354(، "أبـو الطيـب املتنبـي"أمحـد بـن احلسـني الكـويف  :ديوان املتنبـي .187
 .م1983هـ، 1403
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الذخرية يف األحاديث الضعيفة، ترتيب أحاديث الكامل "عىل احلروف واأللفاظ  املخرج احلفاظ ذخرية  .188
الرمحن بن عبد اجلبـار  عبد  حتقيق ،)هـ507( املقديس، طاهر بن مدحم :"احلديث وعلل الضعفاء تراجم يف

 .م1996هـ، 1416الفرَيوائي، دار السلف، الرياض، دار الدعوة، إله أباد، اهلند، الطبعة األوىل، 
عيل بن عمـر  :ذكر أسامء التابعني ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم .189

نَّاوي، وكامل يوسف احلـوت، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، ، حت)هـ385(الدارقطني،  قيق ُبوران الضَّ
 .م1985هـ، 1406بريوت، الطبعة األوىل، 

، حتقيق وتعليـق حممـد شـكور )هـ748(حممد بن أمحد الذهبي  :ذكر أسامء من تكلم فيه وهو موثق .190
 .م1986هـ، 1406، بن حممود احلاجي أمرير املياديني، مكتبة املنار، الزرقاء، الطبعة األوىلا

ذكر من اختلف العلامء ونقاد احلديث فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ومـنهم مـن قـال فيـه  .191
، تعليق أبـو معـاذ طـارق بـن عـوض اهللا )هـ385(، "ابن شاهني"عمر بن أمحد البغدادي : قوالن

 .م1992هـ، 1412حممد، مكتبة التوعية اإلسالمية الحياء الرتاث اإلسالمي، الطبعة األوىل، 
، اعتنى بـه )هـ852(أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين،  :ذيل التبيان لبديعة البيان يف تراجم احلفاظ .192

 .م2001هـ، 1422عيل بن حممد العمران، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 
ف احلوت، ، حتقيق كامل يوس)هـ832(حممد بن أمحد املكي، : ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد  .193

 .م1990هـ، 1410دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
، )هــ836(، "أبـو زرعـة"أمحد بـن عبـد الـرحيم ابـن العراقـي   :يف خرب من عرب الذيل عىل العرب .194

 .م1989هـ، 1409مؤسسة الرسالة، بريوت، 
، حتقيـق  )هـ902( وي، حممد بن عبد الرمحن السخا :الذيل عىل رفع اإلرص، أو بغية العلامء والرواة .195

 .جودة هالل حممد حممود صبح
، حتقيـق عبـد اهللا الليثـي، دار )هــ428(أمحد بن عيل بن منجويه األصبهاين، : رجال صحيح مسلم .196

 . م1987هـ، 1407الباز، مكة املكرمة، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .م1992هـ، 1412وت، حممد بن إبراهيم اللوايت، دار صادر، بري :رحلة ابن بطوطة .197
، حتقيـق  زهـري الشـاويش، )هــ842(، "ابن نارص الدين"حممد بن عبد اهللا الدمشقي،  :الرد الوافر .198

 .هـ1393املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
خالد بـن  ، حتقيق)هـ748(حممد بن أمحد الذهبي  :الرد عىل ابن القطان يف كتابه بيان الوهم واإلهيام .199

 .م2005هـ، 1426، الطبعة األوىل، القاهرة ،الفاروق احلديثة، يحممد املرص
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 .، حتقيق أمحد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت)هـ240(حممد بن إدريس الشافعي،  :الرسالة .200
، حتقيـق  إحسـان عبـاس، )هــ456( عيل بن أمحد ابن حزم األندليس، : رسائل ابن حزم األندليس .201

 .م1987رش، بريوت، الطبعة الثانية، املؤسسة العربية للدراسات والن
، حتقيق  عيل حممـد عمـر، )هـ852(أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، : رفع اإلرص عن قضاة مرص .202

 .م1998هـ، 1418مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة األوىل، 
، )هــ771(،  "ابن السـبكي"عبد الوهاب بن عيل السبكي : رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب .203

ق عيل حممـد عـوض، عـادل أمحـد عبـد املوجـود، دار عـامل الكتـب، بـريوت، الطبعـة األوىل، حتقي
 .م1999هـ، 1419

، حتقيـق حممـد )هــ748(حممد بن أمحـد الـذهبي، : الرواة الثقات املتكلم فيهم بام ال يوجب ردهم .204
 .م1992هـ، 1412الطبعة األوىل، بريوت، إبراهيم املوصيل، دار البشائر اإلسالمية، 

، "السـهييل" عبد الرمحن بن عبـد اهللا اخلثعمـي: الروض األنف يف تفسري السرية النبوية البن هشام  .205
، تعليق وتقديم وضبط طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، مؤسسة خمتـار، )هـ581(

 .القاهرة
م اِحلمـريي، معجم جغرايف مع فهارس شاملة، حممد بن عبد املـنع :الروض املعطار يف خرب األقطار .206

 .م1984حتقيق  إحسان عباس، مكتبة لبنان، بريوت، الطبعة الثانية، 
، حتقيـق )هـ692(عبد اهللا بن عبد الظاهر املرصي، : الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القاهرة .207

 .م1996هـ، 1417أيمن فؤاد سيد، الدار العربية، للكتاب، الطبعة األوىل، 
، حتقيق عادل أمحـد عبـد الوجـود، عـيل حممـد )هـ676(رشف النووي،  حييى بن :روضة الطالبني .208

 .م2003هـ، 1423عوض، دار عامل الكتب، الرياض، 
عبد اهللا بـن أمحـد بـن : روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .209

النملـة، مكتبـة الرشـد،  ، حتقيق  عبد الكريم بن عـيل بـن حممـد)هـ620(حممد بن قدامة املقديس، 
 .م1993هـ، 1414الرياض، الطبعة الثانية، 

، مؤسسـة الرسـالة، "ابـن قـيم اجلوزيـة"حممد بـن أيـوب الزرعـي : زاد املعاد يف هدي خري العباد .210
 .م1994هـ،1415، بريوت، مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة السابعة والعرشون 

، حتقيـق  عبـد )هـ370(حممد بن أمحد األزهري، اهلروي،  :فعيالزاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشا .211
 .م1998هـ، 1419املنعم طوعي بشنايت، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل، 



 360

، حتقيق  صالح الضامن، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة )هـ224(أيب عبيد القاسم بن سالم،  :السالح .212
 .هـ1985هـ، 1405الثانية، 

، )هــ1420(حممد نارص الدين األلبـاين، : يث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدهاسلسلة األحاد .213
 .م1985هـ، 1405املكتب اإلسالمي، الطبعة الرابعة، 

حممـد نـارص الـدين األلبـاين،  :سلسلة األحاديـث الضـعيفة واملوضـوعة وأثرهـا السـيئ يف األمـة .214
 .م2000، هـ1420مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة الثانية، ، )هـ1420(

، قام بنرشـه مصـطفى زيـادة، الطبعـة )هـ845(أمحد بن عيل املقريزي،  :السلوك ملعرفة دول امللوك .215
 .الثانية، بدون تاريخ نرش

، )هــ1111(عبد امللك بن حسني العصامي املكي،  :سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل .216
الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل،  حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، عيل حممـد عـوض، دار

 .م1998هـ، 1419
، حكم عىل أحاديثه وآثاره وعلق عليـه حممـد نـارص )هـ273(حممد بن يزيد القزويني،  :سنن ابن ماجه .217

 .الدين األلباين، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلامن، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل
، حكـم عـىل أحاديثـه وآثـاره )هــ275( ن بن األشعث السجستاين، أبو داود سليام :سنن أيب داود .218

وعلق عليه حممد نارص الدين األلباين، اعتنـى بـه مشـهور بـن حسـن آل سـلامن، مكتبـة املعـارف، 
 .الرياض، الطبعة األوىل

، حكم عىل أحاديثه وآثاره وعلق عليه حممد نـارص )هـ279( حممد بن عيسى الرتمذي،  :سنن الرتمذي .219
 .األلباين، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلامن، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىلالدين 

، شـعيب األرنـاؤوط وآخـرون، مؤسسـة )هــ385(عيل بـن عمـر الـدارقطني،  :سنن الدارقطني .220
 .م2004هـ، 1424الرسالة، بريوت، 

د، الطبعـة األوىل، ، جملس دائـرة املعـارف، اهلنـ)هـ458(أمحد بن احلسني البيهقي : السنن الكربى .221
 .هـ1344

، حسن عبـد املـنعم شـلبي، مؤسسـة الرسـالة، )هـ303(أمحد بن شعيب النسائي  :السنن الكربى .222
 .م2001هـ، 1421بريوت، الطبعة األوىل، 

، حكم عىل أحاديثه وآثاره وعلق عليـه حممـد نـارص )هـ303( أمحد بن شعيب النسائي، : سنن النسائي .223
 .مشهور بن حسن آل سلامن، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىلالدين األلباين، اعتنى به 
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ضـياء "حممد بن عبد الواحد املقديس : واألحكام عن املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم السنن .224
، حتقيق أيب عبد اهللا حسني بن عكاشة، دار ماجد َعـْريي، جـدة، الطبعـة األوىل، )هـ643(، "الدين

 . م2004هـ، 1425
 ):هــ233(، أليب زكريا حييى بـن معـني، )هـ260(ابن اجلنيد إبراهيم بن عبد اهللا اَخلتيل،  سؤاالت .225

 .م1988هـ، 1408حتقيق  أمحد حممد نور سيف، مكتبة الدار، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 
دادي للدارقطني عيل بن عمر البغـ) هـ425(سؤاالت أيب بكر الربقاين أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب  .226

 .هـ1404حتقيق  عبد الرحيم القشقري،كتب خانه مجييل باكستان، الطبعة األوىل،  ):هـ385(
للـدارقطني عـيل بـن عمـر ) هــ425(سؤاالت أيب بكر الربقاين أمحد بن حممد بن أمحد بـن غالـب  .227

 .حتقيق جمدي السيد إبراهيم، مكتبة القرءان، القاهرة): هـ385(البغدادي 
، حتقيق زياد حممد منصور، مكتبـة العلـوم واحلكـم، املدينـة مام أمحد بن حنبلسؤاالت أيب داود لإل .228

 .م1994هـ، 1414املنورة، الطبعة األوىل، 
حتقيـق حممـد بـن عـيل  :سؤاالت أيب عبد الرمحن السلمي لإلمـام الـدارقطني يف اجلـرح والتعـديل .229

 .م2006هـ، 1427األزهري، دار الفاروق احلديثة، القاهرة، الطبعة األوىل، 
حتقيـق عـيل حسـن عبـد احلميـد، دار  :سؤاالت أيب عبد اهللا بن بكري وغريه أليب احلسن الدارقطني .230

 .م1988هـ، 1408عامر، عامن، الطبعة األوىل، 
 العلـيم عبـد حتقيـق ):هــ275( السجسـتاين، األشـعث بـن سـليامن داود أبـا اآلجـري عبيد أيب سؤاالت .231

 .م1997 هـ،1418 األوىل، الطبعة بريوت، الريان، مؤسسة كرمة،امل مكة االستقامة، دار مكتبة البستوي،
حتقيق موفق بـن عبـد القـادر، مكتبـة  :سؤاالت احلاكم النيسابوري للدارقطني يف اجلرح والتعديل .232

 . م1984هـ، 1404املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، 
بـن عبـد القـادر،  حتقيـق موفـق: سؤاالت محزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغريه من املشـايخ .233

 .م1984هـ، 1404مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، 
، حتقيق موفق بن عبد اهللا بن سؤاالت حممد بن عثامن بن أيب شيبة لعيل بن املديني يف اجلرح والتعديل .234

 .م1984هـ، 1404عبد القادر، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل، 
، )هـ405: (اهللا احلاكم عبد أليب الرواة أحوال عن البغداديني أسئلة مع السجزي، عيل بن مسعود سؤاالت .235

 .م1988هـ، 1408حتقيق موفق بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
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، حتقيق بإرشاف شعيب األرنـاؤوط، مؤسسـة )هـ748(حممد بن أمحد الذهبي، : سري أعالم النبالء .236
 .هـ1405الثالثة،  الرسالة، بريوت، الطبعة

ِويني  : الشافية يف علم الترصيف .237 ، حتقيق حسـن أمحـد )هـ646(،  "ابن احلاجب"ُعْثَامن بن عمر الدَّ
 .م1995هـ، 1415العثامن، املكتبة املكية، الطبعة األوىل، 

، دار إحيـاء الـرتاث )هــ1089(عبد احلي بن العامد احلنـبيل، : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .238
 .بريوت، الطبعة األوىلالعريب، 

، حتقيق مصطفى عبـد )هـ1089(عبد احلي بن العامد احلنبيل، : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .239
 . م1998هـ، 1419القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

، )هــ769(، "ابـن عقيـل"عبد اهللا بن عبد الـرمحن  القـريش : رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك .240
 .م1998هـ، 1419حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، 

، حتقيـق عبـد العزيـز ربـاح، )هـ1093( عبد القادر بن عمر البغدادي، : رشح أبيات مغني اللبيب .241
 .م1980هـ، 1398أمحد يوسف دقاق، دار املأمون للرتاث، دمشق، الطبعة األوىل، 

: لسنة واجلامعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني ومن بعدهمرشح أصول اعتقاد أهل ا .242
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بيحية بَسال .315 الدكتور حممد حجي، معهد املخطوطات العربية، الكويت،  :فهرس اخلزانة العلمية الصُّ
 .م1985هـ، 1406الطبعة األوىل، 

مؤسسة آل البيـت، املجمـع امللكـي لبحـوث  :الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط .316
 .احلضارة اإلسالمية

عبد احلـي بـن عبـد الكبـري  :ملعاجم واملشيخات واملسلسالتفهرس الفهارس واألثبات ومعجم ا .317
 .، حتقيق  إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت)هـ1382(الكتاين، 

هــ، 1364مطبعـة األزهـر،  :م1945هـ، 1364إىل سنة  فهرس الكتب املوجودة  املكتبة األزهرية .318
 .م1945

عثامن حممود حسـني، معهـد  :دينة الطائففهرس املخطوطات العربية بمكتبة عبد اهللا بن عباس بم .319
 .م1986هـ، 1407املخطوطات العربية، الكويت، الطبعة األوىل، 

فورهـوف، جامعـة ليـدن، الطبعـة الثانيـة،  .فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة جامعة ليدن، ب .320
 .م1980

اقتنتهـا الـدار  نرشة باملخطوطات التي: دار الكتب اجلمهورية العربية املتحدة: فهرس املخطوطات .321
 .هـ1961هـ، 1380م، فؤاد سيد، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1955 -1936من سنة 

 .م2002هـ، 1423مكتبة امللك عبد العزيز العامة، الرياض،  :فهرس املخطوطات .322
ياسـني حممـد السـواس، معهـد  :فهرس جماميع املدرسة العمرية يف دار الكتـب الظاهريـة بدمشـق .323

 .م1987هـ، 1408الكويت، الطبعة األوىل،  املخطوطات العربية،
 .م1996هـ، 1417إعداد يوسف زيدان، اإلسكندرية،  :فهرس خمطوطات بلدية اإلسكندرية .324
 .مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق :فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية .325
 .م1930هـ، 1348القاهرة،  :فهرس خمطوطات دار الكتب املرصية .326
سامل عبد الرزاق أمحد، وزارة األوقاف والشئون  :األوقاف العامة باملوصل فهرس خمطوطات مكتبة .327

 .م1982هـ، 1402الدينية،  
 .، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بريوت)هـ764(حممد بن شكر الكتبي،  :فوات الوفيات .328
 .، مؤسسة الرسالة، بريوت)هـ817(حممد بن يعقوب الفريوزأبادي،  :القاموس املحيط .329
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نـوبليس، الطبعـة األوىل،  ،)هــ428(، "ابـن سـينا" اُحلَسْنيُ بُن َعْبِد اهللاِ الَبْلِخيُّ  : الطبالقانون يف .330
 .م1999

نافـذ حسـني ّمحـاد، مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة األوىل،  :قرة العيون بتوثيق األسانيد واملتون .331
 .م2005هـ، 1426

، دار الفرات، بريوت، الطبعـة األوىل، أمحد حطيط  :قضايا من تاريخ املامليك السيايس واحلضاري  .332
 .م2003

، حتقيـق حـاتم صـالح الضـامن، دار )هـ805(عمر بن رسالن البلقيني، : قطر السيل يف أمر اخليل .333
 .م2009هـ، 1430البشائر، دمشق، الطبعة الثانية، 

راهيم ، حتقيق إبـ)هـ821(أمحد بن عيل القلقشندي،  :قالئد اجلامن يف التعريف بقبائل عرب الزمان .334
األبياري، دار الكتب اإلسالمية، دار الكتاب املرصي، القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، الطبعة 

 .م1982هـ، 1402الثانية، 
، دار )هـ660(عز  الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم السلمي،  :قواعد األحكام يف مصالح األنام .335

 . املعرفة، بريوت
، حتقيق  أمحد بـن حممـد اخلليـل، )هـ728(أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  :القواعد النورانية الفقهية .336

 .دار ابن اجلوزي
، حتقيـق حممـد )748ت(حممد بن أمحـد الـذهبي، : الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة .337

 .م1992هـ،  1413مؤسسة علوم القرءان، جدة، ، عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية 
، )هــ620(عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس، :  فقه اإلمام املبجل أمحد بن َحنَْبلالكاِيف ِيف  .338

 . م1988هـ، 1408، الطبعة اخلامسةاملكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، 
، دار الكتـب )هــ463(يوسف عبد اهللا ابن عبـد الـرب النمـري، : الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي  .339

 .م1992هـ، 1413الطبعة الثانية،  العلمية، بريوت،
، حتقيق عبد اهللا القايض، دار الكتب العلمية، "ابن األثري"عيل بن حممد اجلزري  :الكامل يف التاريخ .340

 .هـ1415بريوت، الطبعة الثانية، 
، حتقيق  سهيل زكار، دار الفكر، )هـ365(عبد اهللا بن عدي اجلرجاين،  :الكامل يف ضعفاء الرجال .341

 .م1988هـ، 1404بريوت، 
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وِق ِيف َأْنَواِء اْلُفُروِق  .342 ، )هــ684(، "القـرايف"أمحد بن إدريس الصنهاجي : كتاب الفروق، َأْنَواُر اْلُربُ
 . م2001هـ، 1421حتقيق حممد أمحد رساج، عيل مجعة حممد، دار السالم، القاهرة، الطبعة األوىل، 

جي، لسـالم حممـد هـارون، مكتبـة اخلـان، حتقيـق عبـد ا"سيبويه"عثامن بن عثامن بن َقنرب : الكتاب .343
 .م1988هـ، 1408، الطبعة الثالثةالقاهرة، 

، مراجعة وتعليق )هـ1046(منصور بن يونس بن إدريس البهويت،  :كشاف القناع عن متن اإلقناع .344
 . م1982هـ، 1402هالل مَصْيليحي مصطفى هالل، دار الفكر، بريوت، 

حممود بن عمر الزخمرشي،  :قاويل يف وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األ .345
 .، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، حتقيق عبد الرزاق املهدي)هـ538(

إسـامعيل بـن حممـد  :النـاس ألسـنة عـىل األحاديـث مـن اشتهر عام اإللباس ومزيل اخلفاء كشف .346
تب العلميـة، بـريوت، ، ضبط وتصحيح حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الك)هـ1162(العجلوين، 

 .م2001هـ، 1422
، تعليـق حممـد "حـاجي خليفـة"مصطفى بن عبـد اهللا : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .347

 .رشف الدين يالتقايا، ورفعت بيلكة الكلييس، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
علمية، املدينـة املنـورة، ، املكتبة ال)هـ463(أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي : يف علم الروايةالكفاية  .348

 .وإبراهيم محدي املدين، حتقيق أبو عبد اهللا السورقي
، دار الكتـب )هـ911(عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، : الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة .349

 .العليمة، بريوت
أمحـد عبـد  ، حتقيـق حممـد)هــ911(عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، : لب اللباب يف حترير األنساب .350

 .م1991هـ، 1411العزيز، وأرشف أمحد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .م1980هـ، 1400، دار صادر، بريوت، )هـ630(عيل بن حممد اجلزري،  اللباب يف هتذيب األنساب .351
ار الكتـب ، د)هــ871(حممـد بـن حممـد ابـن فهـد اهلاِشـِمّي، : حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ .352

 .م1998هـ، 1419العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
 .، دار املعارف، القاهرة)هـ711(حممد بن كرم بن منظور  :لسان العرب .353
هــ، 1423دار عـامل الكتـب، الريـاض،  ،)هــ884(إبراهيم بن حممد ابن مفلح،  :املبدع رشح املقنع .354

 .م2003
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ار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل، ، د)هـ490(حممد بن أيب سهل الرسخيس، : املبسوط .355
 .م1993هـ، 1414

القاسـم بـن فـرية الشـاطبي، : متن الشاطبية املسمى حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السـبع .356
، ضبط وتصحيح حممد متيم الزعبي، مكتبة دار اهلدى، املدينـة املنـورة، الطبعـة الرابعـة، )هـ590(

 .م2005هـ، 1426
، حتقيـق حممـود )هــ354(حممد بن حبان البستي،  :من املحدثني والضعفاء واملرتوكنياملجروحني  .357

 .م1992هـ، 1412إبراهيم زايد، دار املعرفة، بريوت، 
، حتقيق عبد اهللا حممد درويـش، دار )هـ807(عيل بن أيب بكر اهليثمي، : جممع الزوائد ومنبع الفوائد .358

 .م1994هـ، 1414الفكر، بريوت، 
، حتقيـق يوسـف )هــ852(أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين،  :سس للمعجم املفهرساملجمع املؤ .359

 .م1994هـ، 1415عبد الرمحن املرعشيل، دار املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 
، حتقيق أنور الباز، عامر اجلزار، دار الوفاء، )هـ728(أمحد بن عبد احلليم بن تيمية : جمموع الفتاوى .360

 .م2005هـ،  1426الثة، املنصورة، الطبعة الث
 .، دار الفكر، بريوت)هـ676(حييى بن رشف النووي،  :املجموع رشح املهذب  .361
، حتقيـق عائشـة عبـد الـرمحن، مطبـوع يف )هـ805(عمر بن رسالن البلقيني، : حماسن االصطالح .362

 .م1974حاشية مقدمة ابن الصالح، مطبعة دار الكتب، 
ي املوصـيل، : اإليضاح عنهااملحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات و .363 ، )هــ392( عـثامن بـن ِجنـِّ

حتقيق عيل النجدي ناصف،  عبد احلليم النجـار،  عبـد الفتـاح إسـامعيل شـلبي، وزارة األوقـاف، 
 .م1994هـ، 1415املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، جلنة إحياء كتب السنة، القاهرة، 

، حتقيق )هـ546(ق بن غالب ابن عطية األندليس، عبد احل :املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .364
 .م2001هـ، 1422عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

، مكتبـة )هــ728(أمحد بن عبد احلليم بن تيميـة : املحرر يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .365
 .املعارف، الرياض، الطبعة الثانية

، حتقيـق حممـد حسـن )هــ624(عبد الكـريم بـن حممـد الرافعـي، : يف فقه اإلمام الشافعي املحرر .366
 .م2005هـ،  142إسامعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
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جامعة اإلمام ، طه جابر فياض العلواين، حتقيق حممد بن عمر بن الرازي: املحصول يف علم األصول .367
 .هـ1400، الطبعة األوىل، ياضالر ،حممد بن سعود اإلسالمية

، حتقيـق عبـد احلميـد )هــ458(عـيل بـن إسـامعيل بـن سـيده املـريس، : املحكم واملحيط األعظم .368
 .م2000هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

، حتقيق  عبد الغفـار سـليامن البنـداري، )هـ456( عيل بن أمحد ابن حزم األندليس، : املحىل باآلثار .369
 . م1988هـ، 1408ة، بريوت، دار الكتب العلمي

، حتقيـق حسـن معمـري، )هــ646(عيل بن يوسف القفطـي، : املحمدون من الشعراء وأشعارهم .370
 .م، جامعة باريس1970هـ، 1390

، حتقيق حممد حسن آل ياسني، عامل الكتب، )هـ385(الصاحب إسامعيل بن عباد، : املحيط يف اللغة .371
 .م1994هـ، 1414الطبعة األوىل، 

، عنـي برتتيبـه، حممـود خـاطر، دار الفكـر، )هــ721(حممد بن أيب بكر الـرازي، : حاحخمتار الص .372
 .بريوت

، دار الكتـب )هــ784(حممـد بـن أمحـد الـذهبي،  :املخترص املحتاج إليه من تاريخ احلافظ الدبيثي .373
 .م1985هـ، 1405العلمية، بريوت، 

، حتقيـق حممـد حامـد الفقـي، )ـه656(عبد العظيم بن عبد القوي املنذري، : خمترص سنن أيب داود .374
 .الغالف دار الباز، مكة املكرمة،  داخل الكتاب دار املعرفة، بريوت

املخترص من تاريخ هجرة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم واملهاجرين واألنصار وطبقـات التـابعني  .375
التـاريخ "بإحسان، ومن بعدهم، ووفـاهتم وبعـض نسـبهم وكنـاهم، ومـن يرغـب عـن حديثـه 

، حتقيق تيسري بن سعد أبو محيد، مكتبة  الرشـد، )هـ256(حممد بن إسامعيل البخاري،  :"طاألوس
 .م2005هـ، 1426الرياض، الطبعة األوىل، 

، "ابـن احلاجـب"عثامن بن عمر الـدويني  :خمترص منتهى السؤل واألمل يف ِعْلمي األصوِل واجلدل .376
 .م2006هـ، 1424ىل، ، حتقيق نذير محادو، دار ابن حزم، الطبعة األو)هـ646(

، حتقيق خليل إبـراهيم، جفـال، دار إحيـاء )هـ458(عيل بن إسامعيل بن سيده املريس،  :املخصص .377
 .م1996هـ، 1417الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 

أنس خاليـدوف، ناووكـا  :"الفهرس املخترص"املخطوطات العربية ملعهد االسترشاق يف لينيغراد   .378
 .م1986للنرش، موسكو، 
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، مع التكميـل )هـ405( ، "أبو عبد اهللا احلاكم"حممد بن عبد اهللا النيسابوري  :املدخل إىل الصحيح .379
والتوضيح للمدخل إىل الصحيح، لربيع بن هادي عمري املدخيل، مكتبة الفرقـان، عجـامن، الطبعـة 

 .م2001هـ، 1421األوىل، 
 . ، بريوتدر، دار صا)هـ179(مالك بن أنس األصبحي، : املدونة الكربى .380
عبـد اهللا بـن أسـعد اليـافعي، : مرآة اجلنان وعربة الَيْقظان يف معرفة ما يعتـرب مـن حـوادث الزمـان .381

 .م1993هـ، 1413، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، الطبعة الثانية، )هـ768(
سسـة ، بعناية شكر اهللا بن نعمـة اهللا قوجـاين، مؤ)هـ327(عبد الرمحن بن حممد الرازي، : املراسيل .382

 .م1998هـ، 1418الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 
، )هــ1353(عبيد اهللا بن حممد عبـد السـالم املبـاركفوري، : مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح .383

مطبوع بحاشية مشكاة املصـابيح للتربيـزي، دارة البحـوث العلميـة والـدعوة واإلفتـاء، اجلامعـة 
 .م1984هـ،  1404ثة، السلفية، بنارس اهلند، الطبعة الثال

، تعليـق حممـد أمحـد )هــ911(عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  :وأنواعها املزهر يف علوم اللغة  .384
 .جاد املوىل، عيل حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، دار اجليل، بريوت

جـزء "اق بـن منصـور املـروزي مسائل اإلَمام َأْمحَد بن َحنَْبل وإِْسَحاق بن راهويـه، بروايـة إْسـَح  .385
حتقيق عيد بن سفر اجلحـييل، اجلامعـة اإلسـالمية، املدينـة املنـورة، الطبعـة : "املناسك والكفارات

 .م2004هـ، 1425األوىل، 
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 .م2000هـ، 1421اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
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، تعليـق مصـطفى شـيخ )هــ658(عبد اهللا بن عمر البيضاوي،  :الوصول إىل علم األصول منهاج .457
 .2006بريوت، الطبعة األوىل،  مصطفى، مؤسسة الرسالة، دمشق،

، حتقيق  حممد حممد )هـ874(يوسف بن تغري بردي األتابكي،  :املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف .458
 .م1993زء السابع الطبعة األوىل،أمني، مركز حتقيق الرتاث، اجل

زحييل، دار ، حتقيـق  حممـد الـ)هـ476(إبراهيم بن عيل الشريازي،  :املهذب يف فقه اإلمام الشافعي .459
 . م1996هـ، 1417القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، الطبعة األوىل، 

، اعتنـاء أبـو الفضـل الـدمياطي )هــ772(عبد الرحيم اإلسنوي،  :املهامت يف رشح الروضة والرافعي .460
 .م2009هـ، 1430أمحد بن عيل، مركز الرتاث الثقايف املغريب، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، 

أمحـد بـن عـيل املقريـزي،  :"املعروف بـاخلطط املقريزيـة"املواعظ واالعتبار بذكر اِخلطط واآلثار  .461
 .م1987، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الثانية، )هـ845(

عينـي"حممـد بـن حممـد الطرابليسـ املغـريب  :مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليـل .462 ، "احلطـاب الرُّ
 .م2003هـ، 1423عمريات، دار عامل الكتب، بريوت، ، حتقيق زكريا )هـ954(

، حتقيق موفق بن عبـد اهللا بـن عبـد القـادر، )هـ385(عيل بن عمر الدارقطني،  :املؤتلف واملختلف .463
 .م1986هـ، 1406دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

، حتقيـق )هــ874(يوسف بن تغري بـردي األتـابكي،  :مورد اللطافة يف من ويل السلطنة واخلالفة .464
 .م1997نبيل حممد عبد العزيز أمحد، دار الكتب املرصية، القاهرة، 

، تصحيح ومراجعة عبـد )هـ463(أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي : موضح أوهام اجلمع والتفريق .465
 .م1985هـ، 1405الرمحن بن حييى املعلمي، دار الفكر اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

، حتقيق عيل حممد عوض، وعادل )748ت(حممد بن أمحد الذهبي،  :الميزان االعتدال يف نقد الرج .466
 .م1995هـ، 1416أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

هييل، : نتاج الفكر يف النحو .467 ، حتقيق عادل أمحد عبـد املوجـود، )هـ581(عبد الرمحن بن عبد اهللا السُّ
 .م1992هـ، 1412ية، بريوت، الطبعة األوىل، وعيل حممد عوض، دار الكتب العلم

، تعليق حممـد )هـ874(يوسف بن تغري بردي األتابكي،  :النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة .468
 .م1992هـ، 1413حسني شمس الدين، دار لكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

، حتقيق عبد العزيز حممد ين )هـ852(أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين،  :نزهة األلباب يف األلقاب .469
 .م1989هـ، 1409صالح السديري، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، 
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 .، دار احلديث، القاهرة)هـ762(عبد اهللا بن يوسف الزيلعي،  :نصب الراية ألحاديث اهلداية .470
فيليـب حتـي،  ، حتريـر )هـ911(عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  :نظم العقيان يف أعيان األعيان .471

 .م1927املكتبة العلمية، بريوت، 
أمحد بن املّقري التلمسـاين، حتقيـق  إحسـان عبـاس، دار : الطيب من غصن األندلس الرطيب نفح .472

 .م1988هـ، 1408صادر، بريوت، 
، حتقيق عبـد الصـمد رشف الـدين، )هـ852(أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين،  :النكت الظراف .473

 .هـ1403ت، الطبعة الثانية املكتب اإلسالمي، بريو
، حتقيق طارق الطنطـاوي، دار )هـ764(خليل بن أيبك الصفدي،  :نكت اِهلميان يف نكت الُعميان .474

 .الطالئع، القاهرة، بدون رقم طلعة وتاريخ نرش
، "الصـغري"حممد بن أمحد الرميل   :هناية املحتاج إىل رشح املنهاج يف الفقه عىل منهج اإلمام الشافعي .475

 .م2003هـ، 1424، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، )ـه1004(
، عبد العظيم حممود الديب، )هـ478(عبد امللك بن عبد اهللا اجلويني، : هناية املطلب ودراية املذهب .476

 . م2009هـ، 1430، الطبعة الثالثةدار املنهاج، 
حتقيـق حممـود  ، )هـ606(، "األثري ابن"املبارك بن حممد اجلزري  :النهاية يف غريب احلديث واألثر .477

 .الطناحي وطاهر الزاوي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
، حتقيـق عـيل )هــ1250(حممد بن عيل بن حممد الشوكاين،  :نيل األوطار من أرسار منتقى األخبار .478

 .م2000هـ، 1420، الطبعة األوىلحممد عوض، عادل عبد املوجود، دار الكتاب العريب، بريوت، 
املعروف برجال "اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج هلم البخاري يف جامعه  .479

، حتقيـق عبـد اهللا الليثـي، دار املعرفـة، )هــ398( أمحد بن حممد الكالبـاذي،  :"صحيح البخاري
 .م1987هـ، 1407بريوت، الطبعة األوىل، 

 .، دار املعرفة، بريوت)هـ852( أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين،  :هدي الساري .480
إسامعيل باشا البغدادي، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، : هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني .481

 .م1955بريوت، 
، حتقيق أمحد األرنـاؤوط، وتركـي مصـطفى، )هـ764(خليل بن أيبك الصفدي،  :الوايف بالوفيات .482

 .م2000هـ، 1420ة األوىل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبع
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، حتقيق أمحد حممود إبـراهيم، حممـد حممـد تـامر، )هـ505(حممد بن حممد الغزايل،  :الوسيط يف املذهب .483
 . م1997هـ، 1417دار السالم، الطبعة األوىل، 

، حتقيـق إحسـان )هــ681(أمحد بن حممد بن أيب بكر بـن خلكـان،  :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .484
 .ار صادر بريوتعباس، د

المي،  :الوفيات .485 ، حتقيق صالح مهدي عبـاس، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة )هـ774(حممد بن رافع السَّ
 .م1982هـ، 1402األوىل، 

 

 :املخطوطة: ثانًيا
، نسـخة مصـورة بمركـز مجعـة )هــ805(عمر بن رسالن البلقيني، خمطوط، : أسئلة وأجوبة يف النحو .486

 ).11614(رود ، ورقم و)1502280(املاجد، رقم 
، نسخة مصـورة مـن  دار )هـ805(عمر بن رسالن البلقيني، ، خمطوط :تدريب املبتدي وهتذيب املنتهي .487

، )1472710(، والنسخة مصورة بمركز مجعـة املاجـد، رقـم )2301(الكتب الظاهرية بدمشق، رقم 
  .)1991(ورقم ورود 

نسـخة مصـورة مـن  دار الكتـب ، )هــ805(عمـر بـن رسـالن البلقينـي، ، خمطوط: تصحيح املنهاج .488
، ورقـم )1472779(، والنسخة مصورة بمركز مجعـة املاجـد، رقـم )2007(الظاهرية بدمشق، رقم 

 .)2962(ورود 
،  نسخة مصورة بمركـز مجعـة املاجـد، )هـ805(عمر بن رسالن البلقيني، خمطوط،  :رسالة يف النكاح .489

 ).11452(، ورقم ورود )1770694(رقم 
، نسـخة )هــ805(عمـر بـن رسـالن البلقينـي، ، خمطوط :احلكم بالصحة واملوجبيف  الفتح املوهب .490

، والنسـخة مصـورة بمركـز مجعـة املاجـد، رقـم )4436(بايرلندا، رقم  دبلنب تشسرتبيتيمصورة من 
 .)297(، ورقم ورود )1479097(

كتـب ، نسـخة مصـورة مـن دار ال)هــ805(عمر بـن رسـالن البلقينـي، ، خمطوط: املجالس البلقينية .491
، والنسـخة مصـورة بمركـز مجعـة )1465(الظاهرية بدمشق، ضمن جمموع من عرشـين ورقـة، رقـم 

 .)1065(، ورقم ورود )1478069(املاجد، رقم 
، نسخة مصورة بمركز مجعـة املاجـد، )هـ805(عمر بن رسالن البلقيني، ، خمطوط: امللامت برد املهامت .492

 .)4661(،  ورقم ورود )1500736(رقم 
 دبلنبـ تشسـرتبيتي مـن مصـورة نسـخة ،)هــ805( البلقينـي رسـالن بن عمر ،خمطوط :لنياألص منهج .493

 ورود ورقـم ،)1488218( رقـم املاجـد، مجعـة بمركـز مصـورة والنسـخة ،)3406( رقم بايرلندا،

)3772(. 
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، نسـخة مصـورة بمركـز مجعـة )هـ805(عمر بن رسالن البلقيني، ، خمطوط: نرش العبري لطي الضمري .494
 .)13704(، ورقم ورود )2008845( املاجد، رقم

 
 :املواقع االلكرتونية: ثالًثا

 .www.alokab.comمنتدى العقاب عىل الشبكة العنكبوتية،  .495
 .www.marefa.org املعرفة َعَىل الشبكة الَعنكبوتية، موقع .496
 .www.uqu.edu.sa ،ةموقع جامعة أم القرى َعَىل الشبكة الَعنكبوتي .497
 .ar.m.wikipedia.org ،موقع ويكبيديا املوسوعة احلرة َعَىل الشبكة الَعنكبوتية .498
 .www.yasmin-alsham.com  موقع ياسمني الشام عىل الشبكة العنكبوتية، .499
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 اآليات القرآنيةفهرس 
 رقم الصفحة اآلية م

1- )   (  '  &  245 
2-  m  l 221 
3-  À   ¿   ¾  ½   ¼  »  º   ¹   ¸  ¶  227 
4-   PO  N   M   L  138 
5-  B      A   221 
6-   ËÊ    É  È      Ç   Æ   Å  Ä  Ã     Â  Á  103 
7- 8   7       6  188 
8-    gf  e  d  c  b     a  `  _  ^  120 

9- 
  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h 

}   |  {   zy   x  w  vu  t  
142 

10-  ×   Ö   Õ   Ô   Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  135 
11-  �  ~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q  190 
12-  Z   Y  190 
13-    %  $  #  "  !  143 
14-    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  227 
15- {    z   y       x  w 303 
16-    v  u  t  sxw   202 
17- gf  e   d  c    190 

18- 
   l      k  j  i  h  g  f       e  d

n  m  
142 ،189 

19- ¹  º  »   ¼  240 
20-  DC   B  248 
21-  y    x  w  v  u     t    s   188 
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22- RQ  P  O  N  M   LK       J  I  H  200 
23-  "! #  260 
24-  Ô   Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  142 

25- 
 "  !    +  *  )   (  '  &  %  $  #

 1  0  /      .  -   ,  
137 

26- 0  /  143 ،182 
27-  U    T  218 
28- dc b  a  `  _  ^   216 ،217 
29-  ¾   ½  ¼   »   º      ¹  ¸  210 
30-      $  #   "   !    215 
31- » ¼ ½ ¿¾ À         22 

32- 
 B  A  @   ?  >  =  <  ;  :   9  8  7   6   DC

R   Q  P  O      N  M    L  K  J  IH  GF  E  
126 

33- ¶   µ   ´  ³   ²   ±  °  ¯  206 

34- 

   -   ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "
   :  9  8  7  6  5  4  3  2    1  0   /   .

C   B  A   @  ?  >=   <  ;   

143 

35- }   |  182 ،194 
36-   i  h  g  f  e  d  c  194 
37-   q  s   r   142 
38-    &%  $  #  "  76 ،79 
39-     A    @     ?  >  =  <  ;  :   9  8   7  77 
40-   Ð   Ï   Î    Í  Ì        Ë  201 ،202 
41-    b  a  `  _     ^  ]  206 
42- s  r  q  p   o   n  125 
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43-    ¤  £   ¢  ¡          �      ~  }  125 
44-  º  » ¼ ½ ¾ ¿   184 
45- R  Q   P  O  N  M    213 
46-  N  M  L  K  J   I  H  G  F  127 
47-   p  o  n  m  l  k   j  i w  v  u  ts   r  q  127 
48- ¿   ¾  ½   ¼    »  202 
49-   ,  +  182 ،196 
50-    d  189 
51-   C  B  A       @  ?  >  =  <  ;  203 
52- Å   Ä        Ã    Â  Á   À   ¿  211 
53-    /  .  -      ,  +  *     )  (  121 
54-  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â   Á  50 

55- 
   ]  \  [  Z  Y      X  W  V   U  T  S  R  Q

cb  a  `  _  ^  
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56-  ¸¶   µ  ´    202 
57-   7    6    5      4   314 
58-     Ö  Õ   Ô   Ó  50 
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       (  '  &  %  $  #  "  !   .  -  ,  +  *)

2  1   0  /  
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61- t        {   z  y  x  w   v   u  123 
62- ¨   §  ¦      ¥   ¤  £  ¢  211 
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64- ®   ¬   «  ª   ©  ¨  335 
65-  ±   °        ¯   ®  ¬«  ª  © 335 
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 األحاديث النبويةفهرس 

 رقم الراوي األعىل احلديث م
 الصفحة

، َفَقاَل  -1 يَْلَة آٍت ِمْن َريبِّ  111 عبد اهللا بن عباس َصلِّ ِيف َهَذا الَْواِدي املُْبَاَركِ : َأَتاِين اللَّ
اِب  -2 َ  139 َأُبو ُهَرْيَرة إِْحَداُهنَّ بِالرتُّ
ٍك  َجْرَداَوْينِ  َأْخَرَج إِلَيْنَا َأَنٌس َنْعَلْنيِ  -3  279 َأَنُس بُن َمالِ
أَ َأَحُدُكْم َفْليَْجَعْل ِيف َأْنِفِه ُثمَّ لِيَنْثُرْ  -4  238 َأُبو ُهَرْيَرة إَِذا َتَوضَّ
َهاٍب َطُهرَ  -5  299 َعبُْد اهللاِ ْبِن َعبَّاس إَِذا ُدبَِغ اْإلِ
اِويَل، َوإِذَ  -6 َ فَّ ا َملْ َجيِْد الإَِذا َملْ َجيِْد إَِزاًرا َفْليَْلبَْس الرسَّ  259 َعبُْد اهللاِ ْبُن َعبَّاسٍ  نيِ نَّْعَلْنيِ َفْليَْلبَْس اْخلُ
 127 َأُبو ُهَرْيَرة َأْذَنَب َعبٌْد  َذْنبًا -7
امَّ  -8 َة َواْحلَ َها َمْسِجٌد إِالَّ املَْْقَربَ ْدِريِّ  مَ اْألَْرُض ُكلُّ  290 َأُبو َسِعيٍد اْخلُ
بِْع اْألََواِخرِ َأَرى ُرْؤَياُكْم َقْد َتوَ  -9  256 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر اَطأَْت ِيف السَّ

 326 َأُبو ُهَرْيَرة اْستَبَّ َرُجٌل ِمَن املُْْسلِِمَني َوَرُجٌل ِمَن الْيَُهودِ  -10
ُم الَْوالَءَ  -11 طِي َهلُ َهيا َوَأْعتِِقيَها َواْشَرتِ يق اْشَرتِ دِّ  112 عائشُة بنُت أِيب بكٍر الصِّ
 233 عمرو بن العاص ِهبِْم َوَأْنَت ُجنٌُب  َأَصلَّيَْت  -12
َم ُيَصيلِّ بِِمنَىً  -13  299 َعبُْد اهللاِ ْبِن َعبَّاس َأْقبَْلُت َراكِبًا َعَىل  َأَتاٍن، والنَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
ُمِر َشيْئًا -14 وِم اْحلُ  119 ْبَن َأِيب َأْوَىف َعبُْد اهللاِ  َأْكِفئُوا الُْقُدوَر َفَال َتطَْعُموا ِمْن ُحلُ
اِهلِيَِّة َمْوُضوعٌ  -15  318 َعْمِرو ْبِن األَْحَوصِ  َأالَ إِنَّ ُكلَّ ِرًبا ِيف اْجلَ
َض بِأَْهلَِها -16 ُقوا الَْفَرائِ  268 َعبُْد اهللاِ ْبِن َعبَّاس َأْحلِ
َدَقةِ  -17 َم بِالصَّ  110 َرةَأُبو ُهَريْ  َأَمَر َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
 194 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيُقولُوا ال إِلََه إِال اهللا -18
َ َوَرَفـَع َيَدْيـِه، َوإَِذا َرَكـَع َرَفـَع  ُعَمَر، اْبنَ  َأنَّ  -19 الَِة َكـربَّ َكاَن إَِذا َدَخَل ِيف الصَّ

 248 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر َيَدْيهِ 

َبيِِّع، ُأمَّ َحاِرَثَة، َجَرَحْت إِْنَساًناأنَّ أُ  -20 ْرضِ  ْخَت الرُّ  117 َأَنُس ْبُن النَّ
ْجَرةِ  -21 َم َعن اْهلِ ْدِريِّ  َأنَّ َأْعَرابِي ا َسأََل النَّبِيَّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ  289 َأُبو َسِعيٍد اْخلُ
اُر ُهَو َأْوَىل بَِصَقبِهِ  -22 يُد بْ  إِنَّ اْجلَ ِ  291،322 ُن ُسَوْيٍد الثََّقِفيُّ الرشَّ
ْت َثنِيََّة َجاِرَيةٍ  -23 َبيَِّع، َوِهَي اْبنَُة النَّْرضِ َكَرسَ ْرضِ  َأنَّ الرُّ  117 َأَنُس ْبُن النَّ
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يْطَانَ  نَّ إ -163 ٍك  َخنََس  اهللاََّ َذَكرَ  َفإَِذا آَدمَ  اْبنِ  َقْلِب  َعَىل  َخطَْمهُ  َواِضعٌ  الشَّ  124 َأَنُس بُن َمالِ
ا ِدينََها -24 ُد َهلَ تِي َعَىل  َرْأِس ُكلِّ َماَئِة َسنَة َمْن ُجيَدِّ  107 َأُبو ُهَرْيَرة إِنَّ اهللاََّ َيبَْعُث ِألُمَّ
جِّ  -25 َم َأَهلَّ بِالُْعْمَرِة َبْعَد إِْهالَلِِه بِاْحلَ  264 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر أن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
مَ  َعَليْـهِ  اهللاُ َصىلَّ  بِيّ النَّ  أنَّ  -26 َرُجـًال َصـىلَّ َرْكَعتَـْنيِ َوَقـْد ُأقِيَمـِت  َرَأى َوَسـلَّ

َالةُ   309 َعبُْد اهللاَِّ ْبُن ُبَحيْنَةَ  الصَّ

َفرِ  -27 ِل ِيف السَّ يْ بَْحَة بِاللَّ َم َصىلَّ السُّ  294 َعاِمُر ْبُن َربِيَعةَ  َأنَّ النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
َم َصىلَّ ِيف الْبَيِْت َبْنيَ الَْعُموَدْينِ  -28  283 بَِالُل ْبُن َرَباٍح  أن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
َليَْفةِ  -29 َم َوقََّت ِألَْهِل املَِْدينَة َذا اْحلُ  256 َعبُْد اهللاِ ْبُن َعبَّاس إِنَّ النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
َم، خطب ِيف حجتهأنَّ النَّبِ  -30 اِرِث  يَّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ  320 َأُبو َبْكَرَة ُنَفْيُع ْبُن اْحلَ
ُهمَّ َأْنَت َريبِّ َال إِلََه إِالَّ َأْنَت َخَلْقتَنِي -31 اُد ْبُن َأْوسٍ  َأْن َتُقوَل اللَّ  124 َشدَّ
ِه َأْربَ  -32 َمُع ِيف َبطِْن ُأمِّ  105،125 َعبُْد اهللاِ بُن َمْسُعودٍ  ِعَني لَيَْلةً إِنَّ َخْلَق َأَحِدُكْم ُجيْ
ْيح الَقاِيض  َأنَّ َرُجالً َطلََّق اْمَرَأَتهُ  -33  226 ُرشَ
َكةٌ : َأنَّ َرُجًال َقاَل  -34 يُد ْبُن ُسَوْيٍد الثََّقِفيُّ  َيا َرُسوَل اهللاِ َأْرِيض لَيَْس ِألََحٍد فِيَها َرشِ ِ  290 الرشَّ
 258 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر املُْْحِرُم ِمَن الثِّيَاِب؟ َرُسوَل اهللاِ َما َيْلبَُس  َيا: َأنَّ َرُجًال َقاَل  -35
ا -36 َم َخَرَج َحاج   264 َأُبو َقتَاَدَة األَْنَصاِرىُّ  َأنَّ َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
َم َكتََب إَِىل قَ  -37 ، 292 َعبُْد اهللاِ ْبِن َعبَّاسٍ  يَْرصَ َيْدُعوهُ َأنَّ َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

301 
َم كَ  -38 ، َوَقـاَل َأنَّ َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ َفـإِْن َتَولَّيْـَت : تََب إَِىل َقيَْرصَ

 302 َعبُْد اهللاِ ْبِن َعبَّاسٍ  َليَْك إِْثَم اْألَِريِسيِّنيَ َفإِنَّ عَ 

َف َعَليِْهمْ َأنَّ ُعثَْامَن حني ُحو -39 ان ِرصَ َأْرشَ  315 ُعثَْامُن بُن َعفَّ
َف َعَليِْهْم ِمْن َفْوِق َداِرهِ  -40 ان َأنَّ ُعثَْامَن ملََا ُحِرصَ َأْرشَ  314 ُعثَْامُن بُن َعفَّ
نَّةَ  -41  211 ُهَرْيَرةَأُبو  إِنَّ هللاَِِّ تِْسَعًة َوتِْسِعَني اْسًام َماَئًة إِالَّ َواِحًدا َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اْجلَ
ام -42 اًرا بِالشَّ  293 َأُبو ُسِفياَن، َصْخُر ْبُن َحْرٍب  َأنَّ ِهَرْقَل َأْرَسَل إِلَيِْه ِيف َرْكٍب ِمْن ُقَرْيٍش َكاُنوا ِجتَ
لِ  َعامَ  الَْعبَّاسِ  َزَكاةَ  َأَخْذَنا َقْد  إِنَّا -43  110 عّيل بن أيب طالب لِْلَعامِ  اْألَوَّ
 315 َعِيلُّ بُن َأِيب َطالٍِب  ُتوا َرْوَضَة َخاخٍ اْنطَلُِقوا َحتَّى َتأْ  -44
َام األَْعَامُل بِالنِّيَّاِت  -45  247 ُعَمُر ْبُن اَخلطَّاِب  إنَّ
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َم َيْوَم َساَق الْبُْدَن َمَعـُه َوَقـْد َأَهلُّـوا  -46 ُه َحجَّ َمَع النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ َأنَّ
جِّ ُمْفَرًدا  263 ُن َعْبِد اهللاِ َجابُِر بْ  بِاْحلَ

مَ  -47 ُه َكاَن َرِديَف َرُسوِل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ  319 الَفْضُل ْبُن َعبَّاسٍ  َأنَّ
َم َحتَّـى إَِذا َكـاَن بِـبَْعِض َطِريـِق  َعَليْهِ  اهللاُ َصىلَّ  اهللاِ َرُسولِ  َمعَ  َكانَ  َأنَّهُ  -48 َوَسلَّ

ةَ   323 َأُبو َقتَاَدَة األَْنَصاِرىُّ  َمكَّ

اِب  -49 َ  139 َأُبو ُهَرْيَرة ُأوَالُهنَّ َأْو ُأْخَراُهنَّ بِالرتُّ
اِب  -50 َ  139 َأُبو ُهَرْيَرة ُأوالَُهنَّ بِالرتُّ
َام إَِهاٍب ُدبَِغ َفَقْد َطُهرَ  -51  298 َعبُْد اهللاِ ْبِن َعبَّاسٍ  َأيُّ
َهبَا َفأَْحَسَن تَ  -52 َام َرُجٍل َكاَنْت لَُه َجاِرَيٌة َفأَدَّ ْدِريِّ  أِْديبََهاَأيُّ  309 َأُبو َسِعيٍد اْخلُ
 324 َأُبو ُهَرْيَرة اِإليَامُن بِْضٌع َوَسبُْعوَن ُشْعبَةً  -53
 324 َأُبو ُهَرْيَرة اِإليَامُن بِْضٌع َوِستُّوَن ُشْعبَةً  -54
سٍ  -55 يَامَن ُبنَِي َعَىل َمخْ  332 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر اْإلِ
سٍ  -56  332، 305 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر ُبنَِي اِإلْسَالم َعَىل َمخْ
َقا -57 يَاِر َما َملْ َيتََفرَّ  134 َحكِيُم ْبُن ِحَزامٍ  الْبَيَِّعاِن بِاْخلِ
َم ُيَصىلِّ الِْعَشاءَ  -58  328 َأُبو ُهَرْيَرة َبيْنََام النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
َم ِيف َغاٍر بِِمنًىَبيْنََام َنْحُن َمَع النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليْ  -59  309 َعبُْد اهللاِ بُن َمْسُعودٍ  ِه َوَسلَّ
ْوا لَيَْلَة الَْقْدِر ِيف الَْعْرشِ اْألََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ  -60 رَّ يق َحتَ دِّ  255 عائشُة بنُت أِيب بكٍر الصِّ
ْوا لَيَْلَة الَقْدِر ِيف الِوْتِر ِمَن الَعْرشِ األَواِخرِ  -61 رَّ يقعائشُة بنُت أ َحتَ دِّ  255 ِيب بكٍر الصِّ
ِريُمَها التَّْكبِريُ  -62  246 َعِيلُّ بُن َأِيب َطالٍِب  َحتْ
جِّ  -63 ِة الَْوَداِع بِالُْعْمَرِة إَِىل اْحلَ َم ِيف َحجَّ  263 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر َمتَتََّع َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
ْدِريِّ  َتْنيِ َثَالَثٌة ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهْم َمرَّ  -64  308 َأُبو َسِعيٍد اْخلُ
 265 َرافُِع بُن َخِديٍج  َثَمُن الَْكْلِب َخبِيٌث  -65
اُر َأَحقُّ بَِصَقبِهِ  -66  322 أبو رافع اْجلَ
 286 َجابُِر ْبُن َعْبِد اهللاِ  َجاَوْرُت بِِحَراٍء َشْهًرا -67
 285 َجابُِر ْبُن َعْبِد اهللاِ  جيء بأيب يوم أحد جمدًعا -68
َم َأْهَل الطَّائِِف َحاَرصَ  -69  305 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر  النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
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ةَ  -70 َة ُهيِلُّوَن ِمْن َمكَّ  257 َعبُْد اهللاِ ْبِن َعبَّاسٍ  َحتَّى َأْهُل َمكَّ
 310 َعبُْد اهللاِ بُن َمْسُعودٍ  َحجَّ َعبُْد اهللاِ بُن َمْسُعوٍد َفأََتيْنَا املُْزَدلَِفة ِحَني األََذان بالِعتَْمةِ  -71
ا، إَِىل َسبِْعَامَئِة ِضْعٍف  -72 َسنَة بَِعْرشِ َأْمثَاِهلَ  122 َأُبو ُهَرْيَرة اْحلَ
نَّ َسبِيالً، الْبِْكُر بِالْبِْكرِ  -73 اِمِت  ُخُذوا َعنى َقْد َجَعَل اهللاَُّ َهلُ  258 ُعبَاَدُة ْبُن الصَّ
مَ  يْهِ َعلَ  اهللاُ َصىلَّ  النَّبِيّ  َخَرَج  -74 َدْيبِيَةِ  َعامَ  َوَسلَّ َة َماَئًة ِمْن َأْصَحابه اْحلُ  265 املِْسَوُر ْبُن َخمَْرَمةَ  ِيف بِْضَع َعْرشَ
 265 َمْرَواُن ْبُن اَحلَكمِ  = -75
َم َيْوِم َأْضًحى -76 ْدِريِّ  َخَرَج َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ  289 َأُبو َسِعيٍد اْخلُ
َم َمـَع النَّـاِس ِيف َخَرَج َعبْ  -77 د اهللاِ ْبُن ُبْرسٍ َصاِحُب النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

 294 َعبُْد اهللاِ ْبُن ُبْرسٍ  َيْوِم ِعيِد فِطْرٍ 

َرِم  -78 ُس َفَواِسَق ُيْقتَْلَن ِيف اْحلَ يق َمخْ دِّ  262 عائشُة بنُت أِيب بكٍر الصِّ
ٌس َفَواِسُق، ُيْقتَْلَن ِيف ا -79 َرمِ َمخْ لِّ َواْحلَ يق ْحلِ دِّ  262 عائشُة بنُت أِيب بكٍر الصِّ
 299 َعبُْد اهللاِ ْبِن َعبَّاسٍ  ِدَباُغُه َطُهوُرهُ  -80
ٍك  ِدْرَهُم الَْقْرِض بِثََامنِيَة عرش -81  122 َأَنُس بُن َمالِ
ان َدَعا بِِميَضأَةٍ  -82  240 ُعثَْامُن بُن َعفَّ
ان َدَعا بَِوُضوءٍ  -83  239 ُعثَْامُن بُن َعفَّ
 238 َأُبو ُهَرْيَرة الَِّذي َال َجيِْري -84
َم ُيَصيلِّ َعَىل  َراِحَلتِهِ  -85  293 َعاِمُر ْبُن َربِيعةَ  َرَأْيُت النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
َم ِيف الَْعَراَيا بَِخْرِصَها -86 َص النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ َصىلَّ اُهللا  َأْصَحاُب َرُسوِل اهللاِ َرخَّ

مَ   329 َعَليِْه َوَسلَّ

ْيِت َيْستَْسِقي -87 َم ِعنْد َأْحَجاِر الزَّ  278 آِيب اللَّْحِم الِغَفاِريِّ  َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
ابَِعةُ  -88 اِب  السَّ َ  139 َأُبو ُهَرْيَرة بِالرتُّ
مَ  -89 الَِة ِيف َبيْتِي َسأَلُْت النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ  295 َعبُْد اهللا بُن َسْعٍد األَْنَصاِريّ  َعن الصَّ
َم َقَىض بِِه ِيف بِْرَوعَ  -90  143 َمْعِقُل ْبُن ِسنَانٍ  بِنِْت َواِشٍق   َسِمْعُت َرُسوَل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
َم َعن اللُّ  -91 َل َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ َهِب َأْو الَْوِرِق ُسئِ  267 َزْيُد ْبُن َخالٍِد اُجلَهنِيُّ  َقطَِة الذَّ
َامَعةِ  َصَالةُ  -92 ينَ  بَِخْمسٍ  الَْفذِّ  َصَالةَ  َتْفُضُل  اْجلَ  َدَرَجةً  َوِعْرشِ

، 122 َسِعيٍد اُخلْدِريِّ  بوأَ  
129 
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يَن َدَرَجةً  -93 ْدِريِّ  َصالَُة اَجلَامَعِة َتْفُضُل َصَالة الَفذِّ بَِخْمٍس َوِعْرشِ  129 َأُبو َسِعيٍد اْخلُ
يَن َدَرَجةً  -94 َامَعِة َتِزيُد َعَىل َصالَتِِه َوْحَدُه بَِسبٍْع َوِعْرشِ ُجِل ِيف اْجلَ  121 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر َصَالُة الرَّ
َامَعةِ  -95 ُجِل ِيف الَْفالَِة ُتَضاَعُف َعَىل  َصالَتِِه ِيف اْجلَ  129 ْدِريِّ َأُبو َسِعيٍد اخلُْ  َصالَُة الرَّ
يَن َدَرَجةً  -96 اَعٍة َتِزيُد َعَىل َصَالتِِه َوْحَدُه َمخًْسا َوِعْرشِ ُجِل ِيف َمجَ ْدِريِّ  َصَالُة الرَّ  130 َأُبو َسِعيٍد اْخلُ
يَن َصالَةً  -97 اَعٍة َتْعِدُل َمخًْسا َوِعْرشِ الَُة ِيف َمجَ ْدِريِّ  الصَّ  128 َأُبو َسِعيٍد اْخلُ
مَ  َعَليْهِ  اهللاُ َصىلَّ  اهللا رسول رضب -98 يوم بدر بسهمه  طالب أيب بن جلعفر َوَسلَّ

 131 َجابُِر ْبُن َعْبِد اهللاِ  وأجره

 260 َعبُْد اهللاِ ْبِن َعبَّاسٍ  َفَدَبْغتُُموهُ  -99
 230 َجابُِر ْبُن َعْبِد اهللاِ  َفَصبَّ َعِيلّ ِمْن َوُضوئِهِ  -100
 306 ُعَمر َعبُْد اهللاِ بنُ  الِْفطَْرُة َقصُّ اْألَْظَفارِ  -101
ِغِري َوالَْكبِريِ  -102  254 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر َفَعَدَل النَّاُس بِِه نِْصَف َصاٍع َعَىل  الصَّ
َالِة، ُثمَّ َصىلَّ ِهبِمْ  -103 أَ ُوُضوَءُه لِلصَّ  235 َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ  َفَغَسَل َمَغابِنَُه َوَتَوضَّ
َرة وَزْيُد ْبُن َخالٍِد َأُبو ُهَريْ  َفْليَبِْعَها َولَْو بَِضِفريٍ  -104

 274 اُجلَهنِيُّ 

مَ  -105 ْوِيسُّ َعَىل  النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ ْوِيسُّ  َقِدَم الطُِّفيُل ْبُن َعْمٍرو الدَّ  326 الطُِّفيُل ْبُن َعْمٍرو الدَّ
َم املَِْدينَة، َوالنَّاُس  -106  297 َعبُْد اهللاِ ْبُن َعبَّاسٍ  ُيْسلُِفوَن ِيف التَّْمرِ َقِدَم َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
َم َعَىل  َبِعِريهِ  -107 اِرِث  َقَعَد َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ  319 َأُبو َبْكَرَة ُنَفْيُع ْبُن اْحلَ
ْريِ  -108 َم َأْجَوَد النَّاِس بِاْخلَ  301 ُد اهللاِ ْبِن َعبَّاسٍ َعبْ  َكاَن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
َم إَِذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الَْفْجرِ  -109  303 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر َكاَن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
َمُع َبْنيَ الظُّْهِر َوالَْعْرصِ  -110 َم َجيْ  251 َعبُْد اهللاِ ْبُن َعبَّاسٍ  َكاَن النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
الََة بِـالتَّْكبِِري َوالِْقـَراَءَة  -111 َم َيْستَْفتُِح الصَّ َكاَن َرُسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ

    )  (  '  &ـ ِب 
يق دِّ  245 عائشُة بنُت أِيب بكٍر الصِّ

َم ِيف َغارٍ  -112  310 ُعودٍ َعبُْد اهللاِ بُن َمْس  ُكنَّا َمَع النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
ُكنَّا ُننَْهى َأْن ُنِحدَّ َعَىل  َميِّـٍت َفـْوَق َثـَالٍث إِالَّ َعـَىل  َزْوٍج  َأْرَبَعـَة َأْشـُهٍر  -113

ا  274 )َنِسيبَُة بِنُْت اَحلاِرِث (ُأمُّ َعطِيََّة  َوَعْرشً

ٍث، إِالَّ َعَىل  َزْوٍج َأْرَبَعةَ  -114 ا الَ ُحتِدُّ اْمَرَأٌة َعَىل َميٍِّت َفْوَق َثالَ  273 )َنِسيبَُة بِنُْت اَحلاِرِث (ُأمُّ َعطِيََّة  َأْشُهٍر َوَعْرشً
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 261 َأُبو ُهَرْيَرة َال ُتَسافُِر َمِسَريَة َيْوٍم إِالَّ َمَع ِذي َحمَْرمٍ  -115
َحرِ  -116 ُكْم إَِذا َأَراَد َأْن ُيَواِصَل َفْليَُواِصْل َحتَّى السَّ  255 ْدِريِّ َأُبو َسِعيٍد اخلُْ  َال ُتَواِصُلوا، َفأَيُّ
ِة الْكِتَاِب  -117 اِمِت  َال َصالَة إِالَّ بَِفاِحتَ  99 ُعبَاَدُة ْبُن الصَّ
ائِمِ  -118  239 َأُبو ُهَرْيَرة الَ َيبُولَنَّ َأَحُدُكْم ِيف املَاِء الدَّ
لُّ ِالْمَرَأٍة ُتْؤِمُن بِاهللاِ َوالْيَْوِم اْآلِخِر َأْن ُحتِدَّ َفْوَق َثَالٍث إِالَّ  -119  274 )َنِسيبَُة بِنُْت اَحلاِرِث (ُأمُّ َعِطيََّة  عىل َزْوٍج َال َحيِ
لُّ ِالْمَرَأٍة ُتْؤِمُن بِاهللاَِّ َواليَْوِم اآلِخِر َأْن ُتَسـافَِر َمِسـَريَة َيـْوٍم َولَيَْلـٍة إِالَّ  -120 َال َحيِ

 261 َأُبو ُهَرْيَرة َوَمَعَها ُحْرَمةٌ 

 190 ُأَساَمُة ْبُن َزْيدٍ  لَْكافُِر املُْْسلِمَ َال َيِرُث املُْسلُِم الَْكافَِر، َوَال ا -121
 269 ُأَساَمُة ْبُن َزْيدٍ  الَ َيِرُث املُْْسلُِم الَْكافَِر، َوالَ َيِرُث الَْكافُِر املُْْسلِمَ  -122
ْؤِمنَ  -123 ْؤِمُن الَْكافَِر َوَال الَْكافُِر املُْ  269 ُأَساَمُة ْبُن َزْيدٍ  َال َيِرُث املُْ
 333 َأُبو ُهَرْيَرة اِين ِحَني َيْزِين َوُهَو ُمْؤِمنٌ الَ َيْزِين الزَّ  -124
ُل اهللاُ َصَالةَ  -125 أَ  َال َيْقبَ  233 َأُبو ُهَرْيَرة َأَحِدُكْم إَِذا َأْحَدَث َحتَّى َيتََوضَّ
ُهمَّ َسبٌْع َكَسبِْع ُيوُسَف  -126  313 َعبُْد اهللاِ بُن َمْسُعودٍ  اللَّ
ٍد َوعَ  -127 ُهمَّ َصلِّ َعَىل ُحمَمَّ ٍد َكَام َصلَّيَْت َعَىل  إِْبَراِهيمَ اللَّ اِعِديُّ  َىل آِل ُحمَمَّ ْيٍد السَّ  251 َأُبو ُمحَ
ٍء َأُكنَْت َتْفتَِدي بِِه؟ -128 ٍك  لَْو َأنَّ لََك َما ِيف اْألَْرِض ِمْن َيشْ  127 َأَنُس بُن َمالِ
ٍم األَْنَصاِرىُّ َأُبو  لَْو َيْعَلُم املَارُّ َبْنيَ َيَدِي املَُصيلِّ َماَذا َعَليْهِ  -129  249 ُجَهيْ
 127 َأُبو ُهَرْيَرة لِيَْعَمْل َعبْدي َما َشاءَ  -130
ةٍ  َأوْ  َغاِزَيةٍ  ِمنْ  َما -131 يَّ ْغـنَمُ  َتْغـُزو َرسِ ُلـوا ُثُلثَـْي  َوَتْسـَلمُ  َفتَ إِالَّ َكـاُنوا َقـْد َتَعجَّ

 277 َعبُْد اهللاِ ْبُن َعْمُرو َأْجِرِهمْ 

ُك املُْْحِرُم ِمنَ  -132  258 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر الثِّيَاِب؟ َما َيْرتُ
َط املُْبْتَاعُ  -133  266،317 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر َمِن اْبتَاَع َعبًْدا َفَاملُُه لِلَِّذي َباَعُه إِالَّ َأْن َيْشَرتِ
ُمَعِة َرْكَعًة َفْليَِصْل إِلَيَْها ُأْخَرى -134  327 َأُبو ُهَرْيَرة َمْن َأْدَرَك ِمْن اْجلُ
ًكا لَُه ِيف َعبْد َمنْ  -135  308، 182 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر َأْعتََق ِرشْ
ًكا لَُه ِمْن َممُْلوٍك َفَعَليِْه ِعتُْقُه ُكلُّهُ  -136  307 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر َمْن َأْعتََق ِرشْ
ا َنِصيبَهُ  -137  303 َمرَعبُْد اهللاِ بُن عُ  َمْن َأْعتََق َعبًْدا َبْنيَ اْثنَْنيِ َفأَْعتََق َأَحُدُمهَ
 307 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر ِمَن الِْفطَْرِة َتْقلِيُم اْألَْظَفارِ  -138
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 316، 134 َعبُْد اهللاِ بُن ُعَمر َمْن َباَع َعبًْدا َولَُه َماٌل  -139
َق بِتَْمَرٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب  -140  325 َأُبو ُهَرْيَرة َمْن َتَصدَّ
َبْريِ  ُه َهَدرٌ َمْن َشَهَر َسيَْفُه ُثمَّ َوَضَعُه َفَدمُ  -141  295 َعبُْد اهللاِ ْبُن الزُّ
الٍ  -142 اُء ْبُن َعاِزٍب  َمْن َصاَم َرَمَضاَن، َوَأْتبَعُه بِِستٍّ ِمْن َشوَّ َربَ  124 الْ
 323 َأُبو ُهَرْيَرة َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَامًنا َواْحتَِساًبا -143
اِويَل  ِني، َوَمنْ ْد َنْعَلْنيِ َفْليَْلبَْس ُخفَّ َمْن َملْ َجيِ  -144 َ  259 َعبُْد اهللاِ ْبُن َعبَّاسٍ  َملْ َجيِْد إَِزاًرا َفْليَْلبَْس الرسَّ
يق َمْن َماَت َوَعَليِْه َصْوٌم، َصاَم َعنُه َولِيُّهُ  -145 دِّ  254، 40 عائشُة بنُت أِيب بكٍر الصِّ
يقعائشُة بنُت أِيب بكٍر الصِّ  َمْن َماَت َوَعَليِْه ِصيَاٌم، َصاَم َعنُه َولِيُّهُ  -146  111 دِّ
لٍ  -147 َم ِمْن َنْحِو بِئِْر َمجَ ٍم األَْنَصاِرىُّ  النَّبِّي َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ  321 َأُبو ُجَهيْ
 190 ُعَمُر بُن اَخلطَّاِب  نحن َمَعاِرشَ األَْنبِيَاِء ال نورث -148
َم َأْن َنْستَْقبَِل الْقِ  -149  240 َجابُِر ْبُن َعْبِد اهللاِ  بَْلَة بِبَْولٍ َهنَى َنبِيُّ اهللاِ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّ
َم  َهْل  -150 َتْسـتَطِيُع َأْن ُتِرَينِـي َكيْـَف َكـاَن َرُسـوُل اهللاِ َصـىلَّ اهللاُ َعَليْـِه َوَسـلَّ

؟ أُ  97 َعبُْد اهللاِ ْبُن َزْيدٍ  َيتََوضَّ

 260 َعبُْد اهللاِ ْبُن َعبَّاسٍ  َهالَّ َأَخْذُتْم ِجْلَدَها َفاْنتََفْعتُْم بِهِ  -151
ٌس، َوِهَي َمخُْسونَ  -152 ِغَفاِريُّ  ِهَي َمخْ  129 َأُبو َذرٍّ الْ
 126 َأُبو ُهَرْيَرة َوالَْكلَِمُة الطَّيِّبَُة َصَدَقةٌ  -153
يق َالِحُقونَ  َوإِنَّا إِْن َشاَء اهللاُ بُِكمْ  -154 دِّ  335 عائشُة بنُت أِيب بكٍر الصِّ
اِرِب، َوَتْقلِي -155 ٍك  ِم األَْظَفاِر، َوَحْلِق الَْعاَنةِ ُوقَِّت لَنَا ِيف َقصِّ الشَّ  281 َأَنُس بُن َمالِ
 274 )َنِسيبَُة بِنُْت اَحلاِرِث (ُأمُّ َعِطيََّة  َوَال َمتَسَّ طِيبًا -156
 237 َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ  َوْيٌل لِألَْعَقاِب ِمَن النَّارِ  -157
 237 َأُبو ُهَرْيَرة = -158
يق = -159 دِّ  237 عائشُة بنُت أِيب بكٍر الصِّ
َماَرةَ  -160 ْمحَِن ْبَن َسُمَرَة َال َتْسأَِل اْإلِ ْمحَِن ْبُن َسُمَرةَ  َيا َعبَْد الرَّ  275 َعبُْد الرَّ
ْقنَ  -161 ْدِريِّ  َيا َمْعَرشَ النَِّساِء َتَصدَّ  289 َأُبو َسِعيٍد اْخلُ
ْؤِمنُوَن َيْوَم الِقيَاَمِة، َفيَُقولُونَ  -162 تَِمُع املُ نَالَِو اْستَْشَفْعنَا إِ : َجيْ ٍك  َىل َربِّ  126 َأَنُس بُن َمالِ
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 فهرس األعالم املرتجم هلا
 

 رقم الصفحة العلم م
 242 أبان بن صالح -1
 139 أبان بن يزيد -2
 212 األُبَِّذيّ  -3
َزةَ  إِْبَراِهيم -4  301 ْبِن َمحْ
 251 إِْبَراِهيُم ْبُن َطْهَامنَ  -5
 270، 102 اْبن َأبِى ُعَمرَ  -6
 205 ابن األَنَّباري -7
 221 ابن الباذش -8
 51 ابن احلداد -9

ْفَعةِ  -10  167 ابُن الرِّ
اِج  -11 َّ  198 اْبُن الرسَّ
 229 ابن السكيت -12
 82 ابن العبيس -13
 98 اْبِن اْلَقاِسمِ  -14
 172 ابن القاص -15
 16 ابن النُّْقبِّي  -16
 188 ابُن َبْرَهان -17
 168 ابن برشى -18
 16 ابن حجي -19
 114 ابن خريان -20
 329 ابن رمح -21
اعة -22  71 ابن ُزقَّ
 224 ابن عصفور -23
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 219 بن كيسانا -24
 284 ابن ماهان -25
 229 ابن والد -26
 219 ابن يعيش -27
 152 و اخلري العمراينبأ -28
ِح  -29 ْ  100 أبو الطاهر بن الرسَّ
 136 َأُبو الطَّيِِّب الطربي -30
ْيج -31  107 أبو الَعبَّاس بن ُرسَ
 173 أبو الفرج الزاز -32
 14 بن النُّور الُقَرِيشّ اَأُبو املََحاِسن  -33
 211 الزبريأبو جعفر بن  -34
َهْيِىل  -35  200 َأُبو َزْيد السُّ
 152 أبو زيد املروزي -36
 287 أبو َصالِح َسْلَمَوْيهِ  -37
 228 أبو عبيدة -38
 198 َأُبو عيل الَفاِرِيسّ  -39
 103 أبو َعِيلّ الفضل بن حممد الَفاْرَمِذي -40
 281 أبو عمران اَجلْوِينّ  -41
 130 أبو لبابة األنصاري -42
 307 أبو مسعود الدمشقي -43
 128 َأُبو معاوية الرضير -44
 99 أبو منصور البغدادي -45
 278 آيب اللحم الغفاري -46
 305 َأْمحَد ْبُن َأِيب َرَجاءٍ  -47
ٍد النََّسِوىُّ  -48  304 َأْمحَد ْبُن ُحمَمَّ
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 291 َأْمحَد ْبن َمنِيعٍ  -49
 203 األخفش -50
 100 إِْسَحاق ْبن إِْسَامِعيَل اْألَْيِيلِّ  -51
 306 َامنَ إِْسَحاق ْبُن ُسَليْ  -52
 99 أسعد بن مسعود الُعْتبِي -53
 299 إِْسَامِعيَل ْبِن َأِيب ُأَوْيسٍ  -54
 226 إسامعيل بن أيب خالد -55
 298 إِْسَامِعيل ْبن َساملِ  -56
 259 إسَامعيل بن مسعود -57
 271 َأْصَبغ -58
 321 االفتخار ياقوت -59
يِن الُبْلِقينِّي  -60  61 بدُر الدِّ
 23 بدر الدين اخلرويب -61
ين بن أيب البقاءبدر ا -62  93 لدِّ
اَعة -63 ين ابن َمجَ  60 ُبْرَهان الدِّ
 77 برش بن احلارث -64
 296 َبْكر ْبن َخَلٍف  -65
 175 الَبنَْدنِيِجي -66
ْبكِيّ  -67 يِن السُّ اء الدِّ  59 َهبَ
يِن بن َعِقيل -68 اء الدِّ  9 َهبَ
 253 اْلُبَوْيطِيُّ  -69
ْبكِّي  -70 ين السُّ  59 تاُج الدِّ
ك -71  5 َتْيُمورَلنْ
 208 َأْمحَد بَن حييى ،ثعلب -72
 281 َجْعَفر ْبن ُسَلْيَامنَ  -73
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يِن القزويني -74  56 َجَالل الدِّ
ين ال -75  93 سمنوديَمجال الدِّ
ين السنباطي -76  93 َمجال الدِّ
ين -77  132 السودوين َمجال الدِّ
ين بن هشام -78  230 َمجال الدِّ
ْيشِ  -79 ِحيِم بن َشاِهد اْجلَ يِن َعْبد الرَّ  62 َمجال الدِّ
 76 اُجلنَْيُد  -80
ّمة -81 اِرُث ْبُن الصِّ  130 اْحلَ
 130 احلارث بن حاطب -82
اِرِث ْبِن ِمْسكِنيٍ  -83  98 اْحلَ
 296 َحَراِم ْبِن َحكِيمٍ  -84
َيى -85  96 َحْرَمَلُة ْبُن َحيْ
م  -86  252 حسني املَعلِّ
َسْنيُ ْبُن ُحَرْيٍث  -87  295 اْحلُ
 304 ْبُن َشاكِرٍ   ادُ َمحَّ  -88
 122 َمالك بن َأِيب  َخالد بن َيِزيد -89
 21 اخلطريي -90
 217 اخلفاف -91
 305 الواسطي خلف -92
 130 َخّواُت ْبُن ُجَبْريٍ  -93
ين البابريت احلنِفي -94  94 خري الدِّ
وَياِينُّ  -95  136 الرُّ
اُء ْبُن َعدِ  -96  284 يٍّ َزَكِريَّ
 270 َزْمَعة ْبِن َصالِح -97
ين أبو بكر بن قاسم الرحبي -98  95 زين الدِّ
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ْمحَنزينب بنت  -99  98 َعْبد الرَّ
 51 َسْحَبان وائل - 100
س - 101 َغلَّ ي بن املُ ِ  77 الرسَّ
َيى - 102  272 َسْعَداَن ْبِن َحيْ
 286 َسِعيد بن َمْرَوانَ  - 103
 104 سليامن بن طرخان - 104
ْمحَن نبْ  ُسَلْيَامن - 105  272 َعْبد الرَّ
 312 ُسَلْيَامُن ْبُن َقْرمٍ  - 106
 100 َسْهل ْبن َأِيب َسْهلٍ  - 107
 77  التسرتيسهل بن عبد اهللا - 108
 12 سودون طاز - 109
 228 السريايف - 110
 13 الشاعر اآلثاري - 111
 11 الرشف الرشييش - 112
 225 رشيح - 113
ين اإلخنائي - 114  13 شمِس الدِّ
 61 شمس الدين األصفهاين - 115
 13 شمس الدين اهلروي - 116
ين بن األ - 117  94 دميَشْمس الدِّ
ح - 118 ين بن الَقامَّ  62 َشْمس الدِّ
يِن بن َعْدَال  - 119  61 نَشْمس الدِّ
 5 َشْيخ اَملْحُموديّ  - 120
 308 َصالِح ْبِن َصالِح بن حي - 121
 301 َصالِِح ْبِن َكْيَسانَ  - 122
 12 املُنَاِوي الدين َصْدرِ  - 123
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 294 َصْفَوان ْبِن َعْمرو - 124
ين العِفيِفي - 125  132 ضياء الدِّ
 49 طشتمر الدوادار - 126
 14 ططر - 127
 21 الظَّاِهر َبْرُقوق - 128
يُّ  - 129  296 َعبَّاس اْلَعنَربِ
 99 َعْبد اجلبار العطار - 130
 95 َعْبد اخلالق بن َعْبد السالم بن علوان - 131
ْمحَن بن مطعم َأبِى املِْنَْهالِ  - 132  297 َعْبد الرَّ
َبائِيِّ  - 133 ْمحَن ْبن َوْعَلَة السَّ  298 َعْبد الرَّ
ِحيم اِإلْسنَِوىّ  - 134  59 َعْبِد الرَّ
افِظ أيب سعد - 135 ِحيم بن اْحلَ  103 َعْبد الرَّ
 99 فر بن إسَامعيل الفاريسَعْبد الغا - 136
 284 َعْبد الكريم اجلزري - 137
 293 َعْبد اهللا ْبِن َعاِمر ْبن َربِيَعَة  - 138
ْمحَن الطَّائِِفي - 139  291 َعْبد اهللا ْبِن َعْبد الرَّ
 103 َعْبد اهللا بن حممد بن احلسني الكوِيف  - 140
د ْبن َعِقيل - 141  246 َعْبد اهللاِ ْبن ُحمَمَّ
اب ْبن ا - 142 اك العريضَعْبد اْلَوهَّ حَّ  294 لضَّ
 330 عبد الوهاب بن عبد املجيد الثقفي - 143
 284 ْبُن َعْمٍرو ُعَبْيُد اهللا - 144
 97 الَيْحَمِديِّ  ُعْتَبَة ْبِن َعْبد اهللاِ - 145
 315 عثَامن بن جبلة - 146
ين ابُن َمجاعة - 147  58 ِعزُّ الدِّ
 129 َعَطاء ْبن َيِزيَد  - 148
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اِرِث  - 149  296 اْلَعَالِء ْبِن اْحلَ
 95 بُن إِْبَراِهْيَم الَقطَّانَعِيلّ  - 150
 279 عيل بن احلسن الوراق - 151
 270 ُحَسْنيٍ  َعِيلّ ْبن - 152
 327 ُعَمر ْبن َحبِيب - 153
 279 عمر بن َمالِك املََعافِري املرصي - 154
 99 و النَّاقِدِ َعْمر - 155
 270 ُعْثَامنَ  ْبنو رَعمْ  - 156
 96 عمرو بن حييى - 157
 57 ِعيسى الَفْرَنِويّ  - 158
 279 عيسى بن طهَامن - 159
 208 غالم ثعلب - 160
ين الُكويك - 161  59 َفْخِر الدِّ
يِن بن َجْوَشن - 162  58 َفْخُر الدِّ
 213 الفراء - 163
 95 القاسم بن أيب منصور  - 164
ه - 165  55 الَقاِسم بن فِريُّ
 135 الَقاِيض حسني - 166
 51 القفال - 167
 210 الكسائي - 168
يّ  - 169 َمْريِ ين الدُّ  70 كَامُل الدِّ
 221 املَاِزِينُّ  - 170
 222 املربد - 171
ين الربَماوي - 172  70 َجمُْد الدِّ
 157 املَُحاِمِيلّ  - 173
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ين ناظر اجليش - 174  231 حمب الدِّ
 278 حممد بن إبراهيم التَّْيِمّى  - 175
د ْبِن َأبِى َحْفَصةَ  - 176  270 ُحمَمَّ
 104 حممد بن أيب الليث العسقالين - 177
ُد ْبُن َأْمحَد ْبن َأبِى َخَلٍف  - 178  284 ُحمَمَّ
د بن إِْسَحاق - 179  241 ُحمَمَّ
 95 بن اهليثم مد بن احلسني بن َأْمحَدحم - 180
بَّاِح  - 181 د ْبن الصَّ  327 ُحمَمَّ
ِد ْبِن َسَلَمةَ  - 182  98 ُحمَمَّ
 98 حممد بن َعْبد السالم بن املطهر بن أيب عرصون - 183
د ْبن َعْبد اْلَعِزيِز ْبن َأِيب ِرْزَمةَ  - 184  286 ُحمَمَّ
 107 حممد بن عبيد - 185
د ْبُن ِعيَسى، اْبِن الطَّ  - 186  128 بَّاعُحمَمَّ
 106 حممد بن فضيل - 187
د بن مسعود الَغْزِينّ  - 188  203 ُحمَمَّ
د ْبن َمنُْصورٍ  - 189  100 ُحمَمَّ
د ْبن - 190 ازِ  ُحمَمَّ  270 يّ ِمْهَراَن الرَّ
ُد ْبُن َيِزيَد  - 191  226 الكالعي ُحمَمَّ
 313 حممود بن غيالن - 192
 290 َمْرَواُن اْلَفَزاِريُّ  - 193
 140 ُمَعاذ ْبن ِهَشام - 194
 104 بن ُسليَامن ُمْعَتِمر - 195
 77 معروف بن فريوز الكرخي - 196
 97 معن بن عيسى القزاز - 197
بي - 198  311 مغرية بن ِمْقَسم الضَّ
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ّي  - 199 اِحلِ ين الصَّ  12 َناِرص الدِّ
ين األَْسَواِينّ  - 200  61 َنْجُم الدِّ
ين الباهي احلنبيل - 201  126 نجم الدِّ
 122 ِهَشاُم ْبُن َخالِدٍ  - 202
 100 ِهَشام ْبن َعَامرٍ  - 203
 310 ل ْبن اْلَعَالءِهَال  - 204
ادٍ  - 205  286 ِهَالُل ْبُن َردَّ
 129 هالل بن ميمون - 206
 325 ورقاء - 207
َيى ْبِن َأِيب َكثِري - 208  251 َحيْ
 233 حييى بن َأيُّوب الغافقي - 209
َيى ْبُن ُبَكْريٍ  - 210  288 َحيْ
َلمِ  - 211 َيى ْبن َعْبد اهللاِ السُّ  303 ّي َحيْ
 96 حييى بن عَامرة املَاِزِينّ  - 212
َيى  - 213  300 ْبِن َقَزَعةَ َحيْ
 123 يزيد بن أيب مالك - 214
ْريٍ  - 215  294 َيِزيد ْبن ُمخَ
 259 يزيد بن ُزَرْيع - 216
ادِ  - 217  278 َيِزيد ْبن َعْبد اهللاِ ْبن اْهلَ
 300 َيْعُقوَب ْبِن إِْبَراِهيَم بن سعد - 218
 60 َيْلُبَغا اَخلاِسكِيّ  - 219
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 اتيَ وَ تَ ْح املُ  ُس رَ هْ فَ 
 

 الصفحة املحتوى
 أ  ...................................................................................  داءصفحة اإله

  ................................................................................... صفحة الشكر
 

 ب
  .................................................................................... مقدمة التحقيق

 
 ج

ُل  َراَسة : الِقْسُم األَوَّ   ..................................................................... قِْسُم الدِّ
 

1 
ُل  ْمحَن الُبْلِقينِّي (دَِراَسُة املَُؤلِّف : الَفْصُل األَوَّ  2 )َعْبُد الرَّ

ُل    .....................................................................  املُؤلِّفَعْرص : املَْبَحُث األَوَّ
 

3 
ُل  َياِسيَّة: املَْطَلُب األَوَّ   ................................................................... اَحلاَلُة السِّ

 
3 

  ..................................................................... اَحلاَلُة الِعْلِميَّة: املَْطَلُب الثَّاِينّ 
 

7 
ُة املَُؤلِّف: املَْبَحُث الثَّاِينّ    ..................................................................... َتْرَمجَ

 
9 

ُل    ............................................................. اْسُمُه َوَنَسُبُه َوَمْولُِدهُ : املَْطَلُب األَوَّ
 

9 
  ..................................................... َنْشَأُتُه َوَطَلُبُه لِلِعْلِم َورحالته: املَْطَلُب الثَّاِينّ 

 
11 

  ................................................................ ُشُيوُخُه ُوَتالِميُذهُ : املَْطَلُب الثَّالِث
 

15 
ابِع   ........................................................ َمَكاَنُتُه الِعْلِميَّة َوُمَصنََّفاته: املَْطَلُب الرَّ

 
21 

 َثنَاُء الُعَلَامِء َعليه، َوَكالُمُهم عنه: املَْطَلُب اَخلاِمس
...............................................  

30 
ادِس   ........................................................................... وَفاُته: املَْطَلُب السَّ

 
32 

 34 التَّعريف بكتاِب َتْرَمجَة الُبْلِقينِيّ : الَفْصُل الثَّاِينّ 
ُل  ُة الُبْلِقينِيّ : املَْبَحُث األَوَّ   ............................................ ْوثِيٌق َونِْسَبةتَ : كَِتاُب َتْرَمجَ

 
35 

 36 ....................................... :ُنْسَخَتا الكَِتاب اَخلطِّيتان َوْصٌف َوَمنَْهٌج : املَْبَحُث الثَّاِينّ 
ُل    ........................................... َوْصُف النُْسَخَتني اخلطيتني للكَِتاب: املَْطَلُب األَوَّ

 
36 

  .......................................................... َمنَْهُج املَُؤلِّف يف الكَِتاِب : املَْطَلُب الثَّاِينّ 
 

39 
  .............................................................................. نامذج من املخطوطة

 
42 



 408

ُق : الِقْسُم الثَّاِينّ  ص املَُحقَّ   ..................................................................... النَّ
 

48 
ٍء ِممَّ  ِة َبْعَد َوَفاتِِه َرِيضَ اهللاُذِْكُر َيشْ اِحلَ   ........................... َعنهُ  ا ُرِوَي َلُه ِيف املَنَاَماِت الصَّ

 
93 

  .................................................... –َعنُه  َرِيضَ اهللاُ  - ء من الرواية َعنه ذكر يش
 

95 
لِيِل، َوَتْرِجيَحاتِِه َعَىل  َتْرتِيِب َأْبَواِب اْلِفْقه ذكر انفراداته َرِيضَ اهللاُ   .. َعنُه َعِن اْألَْصَحاب لِلدَّ

 
109 

  ...................................................................... ذكر كلَامته ِيف غري اْلِفْقهيات
 

121 
  ..................................................... ذكر َما اتفق له من الكراَمات َرِيضَ اُهللا َعنهُ 

 
132 

  ... ب وغريهممن القواعد والضوابط التي ضبط هبا متفرقات كالم األَْصَحافصل فيام أنشأه 
 

134 
افِِعّي والنََّوِوّي ِيف احلكاية َعن األَْصَحاب، وغري  ٌل ْص فَ  ِيف ذكر يشء ممَا تعقب به َعَىل  الرَّ

  ............................................................................ .................َذلِك 
 

150 

  ................................................................... ْقهِيف كالمه ِيف ُأُصول اْلفِ  ٌل ْص فَ 
 

182 
  .......................................................................... وِ ْح ِيف النَّ  هِ مِ َال ِيف كَ  ٌل ْص فَ 
 

198 
ْيخ تَ هَ حِ ارِ َش وَ  ةِ َد مْ العُ  ِب احِ َعَىل َص  هُ لَ  اٍت بُ قُّ عَ ِيف تَ  ٌل ْص فَ  ين القُ  يِّ قِ ا الشَّ وف رُ عْ ، املَ يّ ْريِ َش الدِّ
 ِ ِ ب  233 .................................................................................... يدِ العِ  يِق قِ دَ  نِ اب

  ............................................. ِيف ذكر تعقبات وقعت له َعَىل  أطراف املزي ٌل ْص فَ 
 

278 
ين ِيف ُأُصولِ  هِ مِ َال َفْصٌل ِيف كَ    .................................................................. الدِّ

  

331 
 اخلامتةُ 

...............................................................................................  
339 

ملراجع قائمة املصادر وا
............................................................................  

342 
  ............................................................................... لعلميةا الَفَهاِرس

 
383 

  ..................................................................................... فِْهَرُس اآلياِت 
 

384 
  ......................................................................... فِْهَرُس األََحاديِث النبوية

 
389 

  ........................................................................ فهرس األعالم املرتجم هلا
 

397 
  ................................................................................. فهرس املحتويات

 
407 

  



 409

ُص البَْحِث   ُمَلخَّ
  

والصالة والسالم عىل رسولِِه األمني، وعىل آلِِه وصحبِِه ومن تبعهم، واقتفى العاملني،  ربِّ  هللاِ احلمُد 
 .أثرهم إىل يوِم البعث املبني

ا بعد   :أمَّ
ُة الُبْلِقينِّي  ": بعنوان فهذا بحٌث  ْمحَِن بن "َتْرَمجَ هـ، 824، املَُتَوىفَّ سنة ُعَمر الُبْلِقينِيّ  تصنيف َعْبد الرَّ

 .تناولت فيه هذا املخطوط بالتحقيق والدراسة
ِعيَِّة، وخا وهلذا البحِث  ْ صًة علم احلديث، وإثراء املكتبة أثُره البالغ يف إفادِة الباحثني يف كافِة العلوِم الرشَّ

م اإلسالمية بُمَصنٍَّف جديٍد لعاملٍ كبٍري إمام يف عِرصه، تتلمَذ عىل يديه علامء كانوا من أكرب علامء عرصهم، وترج
ِن بنُ  ْمحَ ِة يف معلوماته له ابنه َعْبُد الرَّ قَّ ْدِق والدِّ  .ُعَمر البُْلِقينِّي، وهذا يعطي الكتاَب طابَع الصَّ

 .البحُث يف مقدمٍة وقسمني وخامتة وجاءَ 
ِ اْخ  واعَث بَ ، وَ املوضوعِ  أمهيةَ فقد تناولُت فيها  :أما املقدمة  .املتبع فيه نهَج امل، وِث ْح البَ  ه، وأهداَف يارِ ت

 :فكان يف فصلني ،ةاَس رَ الدِّ  مُ ْس قِ وهو : وأما القسم األول
ْمحَِن بنِ  َعْبدِ فقد تناولُت فيه ترمجَة : الفصل األول ة، يَّ اِس يَ السِّ  ةِ الَ اَحل ، سواء ما يتعلق بُعَمر الُبْلِقينِيّ  الرَّ

ِ َس نَ وَ  هِ مِ اْس لعرصه، وما يتعلق ب ةيَّ مِ لْ والعِ  ِ أَ ْش نَ ، وهِ دِ لِ وْ مَ وَ  هِ ب ِ لَ طَ وَ  هِ ت ِ وَ  مِ لْ لعِ لِ  هِ ب ، هِ يذِ المِ تَ وُ  هِ وِخ يُ ُش ه، ورحالت
ِ كانَ مَ و  .م عنه، ووَفاتِهِ هِ المِ كَ ليه، وَ عَ  ءِ َام لَ العُ  اءِ نَ ثَ اته، وفَ نَّ َص مُ وَ  ةِ يَّ مِ لْ العِ  هِ ت

من حيث توثيقه ونسبته إىل مؤلفه، ووصف  ة الُبْلِقينِيّ َمجَ رْ تَ  كتاِب ب عريَف التَّ فقد تناولُت فيه : والفصُل الثَّاِين 
 .نسختيه، واملنهج املتبع فيهام، ومنهج املؤلف يف كتابه

صُّ املحقق الذي تناو :وأما القسم الثاين محن فهو النَّ التعريَف بوالِِده ونشأته  الُبْلِقينِيّ َل فيه املَُصنُِّف عبُد الرَّ
، َوَوَفاتِه، َواملََراثِي ا ِة الِعْلِميِّ لتي قِيلْت الِعْلِميَِّة، ومناِصبِِه التي تقلََّدَها، ومصنفاتِِه التي َأْثَرى هبا رصَح األُمَّ

من القواعد أنشأه هِب الشافعيِّ وترجيحاته، وما فِيه، وبعض مروياته، وانفراداته عن أصحابه من املذ
وتعقباته عىل بعِض كتِب الفقِه واحلديِث، وكالمه يف أصوِل  هم،والضوابط التي ضبط هبا متفرقات كالم

ين  .الفقه والنحو وأصوِل الدِّ
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قيني هو ما كتبه أن أصدق مصدر وأفضله لرتمجة البل: فقد استعرضُت فيها أهمَّ النتائج، ومنها: وأّما اخلامتةُ 
ابنه عبد الرمحن البلقيني، وأن ترمجة البلقيني هذه خزانة مهمٌة يف التفسري واحلديث والفقه وأصوله، وكذا 

 .أصول الدين، واللغة
االهتامم باملخطوطات يف كافة العلوم اإلسالمية عامة : واستعرضت فيها أهم التوصيات، ومنها

 .جها إىل النورحمققةوخمطوطات مصنفات البلقيني خاصة بإخرا
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Abstract 
 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His Messenger and  
his family and companions and their followers and he who traced their impact till 
the day of Judgment. 

 

This research entitled: "The Identification of Albolkeny" related to  
Abdul-Rahman bin Omar Albolkeny, who died in 824 AH, that it deals directly 
with studying his  manuscript with meticulous details. The research has a great 
impact in giving many great scientific benefits for the  researchers in all forensic 
science, especially the Hadith  science, and is considered as a resource for 
enriching the Islamic library with a new volume for a great scholar of his time 
and the teacher of the greatest scholars of their time, in  addition to his son's 
classifications of his works that provide  an integral  accuracy to the given 
information . 
  

The research is divided into  an introduction , two sections and  a 
conclusion.  
 

The Introduction:  
It concentrates on the importance of the subject and the effective reasons 

for selecting it, in addition to the objectives and the research methodology. 
 

The first section:  
It is the  section of the study which  is divided into two  chapters: 

 

The first chapter:  
It dealt with the identification of Abd al-Rahman ibn 'Umar Albolkany, 

both with regard to the political and scientific situation during his time, in 
addition to what related to his name, lineage, birth, upbringing, his request for 
knowledge during his trips, his teachers and students, his scientific status, his 
works, scientists' opinions of  him and his  death. 
 

The second chapter:  
It dealt with defining his book in terms of documentation, its relation  to 

the author, and its methodology  
 

The second section:  
Is concerned with the reviewed text which talke  about his father, his 

scientific obtaining, his posts which he held, his works that enriched the Islamic 
library, death, and eulogizing that have been said in it, some of his own 
narrations, his bias to the Shafi'i school not like his other companions, his 
opinions. the rules and regulations set by him concerning the science of word, 
and his opinions of some Fiqh, Hadith, origins of Feqh books and his writings in 
the fields of origins of religion and Arabic grammar. 
 

The Conclusion:  
I have reviewed the main findings and recommendations. 


