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 .احلمد هللا 

 .والصالة والسالم عىل رسول اهللا
 :أما بعد 

بعـد تنقيحهـا ومراجعتهـا والزيـادة ) خـرب الكتـاب(فهذه ما نجـز مـن سلـسلة 
عليها، أسأل اهللا جل وعال، أن يتقبلهـا خالـصة لوجهـه الكـريم وداعيـة إىل سـنة نبيـه 

 .ملسو هيلع هللا ىلص
ل ، وكنـت أسـج)الفـيس بـوك(هذه السلسلة كنـت أنـرشها عـىل صـفحتي يف 

 :ًالفكرة رسيعا، ثم أعود إليها ، حتى إين كتبت عىل الصفحة يف أحد املنشورات
ال يكفـي أن تقرأهـا مـرة، فأنـا أعـود وأصـحح ) خرب الكتـاب(هذه السلسلة "

وقـد يقرأهـا . وأزيد،  ألين اكتبها برسعة حتى ال تـضيع الفكـرة، ثـم بعـد ذلـك أعـود
، فيـضيف )هــ١٤٣٦(يف حج هـذا العـام الشيخ العجمي الذي اذكر شيئا مما دار بيننا 

بل وأصلح األخطاء التي تقع أثناء الكتابة، وأتنبه هلا أو ينبهني بعض األخوة . ويعدل
  .اهـ"بارك اهللا يف اجلميع ووفقهم ملرضاته. جزاهم اهللا خريا هلا

 
 كتبه

 حممد بن عمر بازمول. د.أ



 ٢

 ).١(: خرب الكتاب 
هجريــة فــضيلة الــشيخ املحــدث  ١٤٣٦كــان يف صــحبتي يف حــج هــذا العــام 

  .)١(حمدث الكويت... ريب حممد بن نارص العجمي ألديب ااأل
 ...وحصلت بعض املسائل واملناقشات الطريفة منها 

 ليكإحب كتبك أما : سألني 
اعني كـل كتـاب وقـت .. يل الكتاب الذي اشتغل به اآلن إحب كتبي أ: فقلت 
 ..اشتغايل به تصنيفي و
أخـرص املختـرصات يف  (حتقيقي لكتـاب :  فأجاب بقوله سألته نفس السؤالو

ّ، ملحمد بن بدر الدين بن عبد احلق ابن بلبـان )الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل
وكتـايب يف . طبعـة أربـع عـرشة حبها لقلبي وقد طبع أمن ، )هـ١٠٨٣: املتوىف(احلنبيل 

 .لويس مراسالت القاسمي مع العالمة األ
 البــن رجــب )نــور االقتبــاس رشح حــديث ابــن عبــاس(ـ لــن حتقيقــه أوذكــر 

 .ألف نسخة يف جمموع الطبعات مائة بتحقيقه قد طبع 
 .واهللا املوفق.. خرى أوان شاء اهللا سأدون أشياء 

                                         
عرفته منذ ست وعـرشين سـنة، وأليب نـارص الفـضل يف تعريفـي بالـرشيف نـواف آل غالـب حفظـه اهللا ) ١(

وهو يفخر عيل هبذا، ويذكرين به كلام ظن يف جفـوة عليـه سـلمه . وسلمه، والشيخ بكر أيب زيد، رمحه اهللا
يف قـصة ظريفـة لعـيل أسـجلها ! اث الكويـت ملـا دخـل صـدام الكويـتاهللا،  وبداية معرفتي به مـع أحـد

 .ًمستقبال



 ٣

 ).٢ (:خرب الكتاب
حـب أوال ... و البحـث اكرهـه أين بعد انتهائي مـن الكتـاب إتدري : قلت له 

 .رؤيته 
 األم بعد أن تضع وليدها تكرهه لفرتة أنامء النفس هذا طبيعي يذكر عل: فقال 

 ثـم ترجـع إليـه شـيئا فـشيئا فتقربـه مـن صـدرها ،بسبب تعبها معه يف محلهـا ووالدهتـا
 .ثم حتبه وحتن عليه... وترضعه 

ضع فيه كـل مـا عنـدي أن هذا الكتاب مل أشعر أ.. اس آخر عندي إحس: قلت 
 ....ورة غري كاملة عني يف املوضوع واكره متثيله يل وأراه يعطي ص

ن تتعامل مع كتابك كام تتعامل مع ولدك بـني الفينـة والفينـة أنت ينبغي أ: قال 
بعــض مؤلفــايت نقــضتها : قــال . .. والتنقــيح... تعــاود النظــر فيــه والزيــادة والتــدقيق 

  .)١(واعدهتا
 : ملحوظة 
 ملاذا ال تضع كل ما عندك يف الكتاب ما دام هو كتابك ؟: قد يقال 

... حيانـا ذلـك فـال تـضع كـل مـا عنـدكأفنيات الكتابة حتتاج منك : فاجلواب 

                                         
وذكر يل أنه نزل ليتـسوق يف املكتبـات لينظـر يف جديـد املطبوعـات، ووقـف عـىل كتـاب جديـد، فقـرأ يف ) ١(

، أن كتابه هذا كام قدمه قبل أكثر من ثالثني سنة للمناقشة لدرجة املاجستري: املقدمة قول الباحث ما معناه
يريـد أن الكتـاب . خلـك حملـك: فلـم اشـرته، وقلـت يف قلبـي: ًمل يزد فيه شيئا، فقال العجمي سـلمه اهللا

 .ينقص قدره و  تقل قيمته إذا مل يتابع صاحبه اجلديد ويعود عليه بالتنقيح واملراجعة



 ٤

 تـدرجها يف كتابـك خلروجهـا أنمـور ومـسائل ال تـستطيع أوبعض املسائل مبنية عىل 
ن ال حيـسن أفتخـشى  ... كحيانا لغتك وعبارتـك تقـرص عـن مـرادأو. عن موضوعه

 !القاريء قراءتك عىل الوجه الصحيح
وتشبيه الشيخ للكتب باألوالد ملن يصنفها أصـاب بـه . ستمركرهي لكتايب ال ي

 .كبد احلقيقة
 ).٣: (خرب الكتاب 

 تعبك يف تصنيفه؟أكثر كتاب أما : سألته 
غلبه عن علامء هنود ال أجد هلـم أسانيدي لثالثيات البخاري، أكتايب يف : فقال 

حــرض وكنــت ا. ترمجــة وأتعــب حتــى أصــل لرتمجــة الواحــد مــنهم ألثبــت االتــصال 
ىل مؤذن يف مسجدنا ليقرأه ويرتمجه يل بل اين مـن كثـرة ذلـك رصت إردو الكتاب باأل

ومن ينظر يف صفحات الكتاب جيد املعلومـات بـني يديـه مـع ... احسن قراءة االردو 
 .مصادرها وال يشعر بمقدار التعب الذي تعبته فيها 

بـو أجمد الـدين (تعبت كثريا يف رسالة املاجستري : وسألني نفس السؤال فقلت 
تعبتنـي الرتمجـة فكنـت اجـرد ذيـل أ ، ) حكاممية ومنهجه يف منتقى األيالربكات ابن ت

طبقات احلنابلة البن رجب وكتب تراجم علامء احلنابلة ألمجـع كـل معلومـة عـن جمـد 
فقد ناقـشت رسـالة . وذلك قبل برامج احلاسوب. سالم ابن تيميةالدين جد شيخ اإل

 .رية هج١٤٠٩املاجستري عام 
ن كتابــه كتــاب أحاديــث وتعبــت يف اســتخراج منهجــه يف الروايــة والدرايــة أل

 يقتـرص فيـه عـىل جمـرد روايـة األحاديـث حتـت األبـواب مـع تعليقـات يـسرية ،أحكام



 ٥

 .حياناأ
وكنــت اســتعني بالــدعاء والــصالة مــع االســتمرار يف اجلــرد وتكــرار النظــر يف 

 .نجزته واحلمد هللاأالكتاب حتى 
اقـشوين يف املاجـستري فـضيلة الـشيخ املحـدث العالمـة ويص اهللا واحد الذين ن

 استخرج منهج املجد من جمـرد )٢(ن الباحثإ: ثناء املناقشة أقال ،  )١(بو أسامةأعباس 
 . فابتكره ابتكارا جزاه اهللا خريا،حاديثأ

 ).٤: (خرب الكتاب 
 ا مشاكيل مع الكتب فهي عديدة ؛ّمأ: قلت 

. ريـد املطبوعـةأنـام إاملخطوطـة : قـول ألنـصوص ال اذكر منها مـشكلة قـراءة ا
بعض الكتب املطبوعة ال حتسن قراءة النص فيها فتقع يف مشاكل يف الفهم وقد كتبـت 

وســبقت .. خالصــة جتربتــي مــع قــراءة النــصوص يف مقــال ســميته قــراءة النــصوص 
 .وهو منشور عىل صفحتي باجلامعة، )بالفيس بوك(اإلشارة إليه عىل صفحتي هنا 

                                         
محه اهللا، ملا شيخ احلديث يف مكة، رجل سنة ودين، رقيق احلاشية، دمث هني لني، كان يصحب األلباين ر) ١(

ّله فضل عيل كبري سلمه . درس يف اجلامعة اإلسالمية، وصحب الشيخ السلفي املوحد تقي الدين اهلاليل
اهللا ورعاه، يف داللتي إىل السنة واحلديث، وذكر يل مرة أنه كان يراين ملـا كنـت أتـردد عـىل الـشيخ حـافظ 

من انحرافهم عـن املـنهج، جـزاه اهللا جناب فتحي، وقال كنت أخاف عليك من بعض الشباب ملا أعلمه 
حظي بمرافقة الشيخ حممد السبيل رمحه اهللا إمام احلرم املكـي، والـرئيس العـام لرئاسـة احلـرمني، .  ًخريا

 .ّوكان معه يف جلنة حدود احلرم، وكان الشيخ السبيل يرعاه وهيتم ألمره رمحه اهللا

 ).الطالب: (هذا لفظه، وكان يقول ال أحب أقول ) ٢(



 ٦

تألف النارش واعلم انه بطبعه لكتـايب أفأنا ، ومنها مشكلتي مع النارشين لكتبي
لـك : خفف عليـه عـبء املغـامرة فـأقول لـهأن أريد أونرشه يدخل يف مغامرة جتارية و

من قيمة  % ١٠ريد شيئا مما يأخذه املؤلف عادة وهو نسبة أال من كتايب، وىل الطبعة األ
مـا الطبعـة الثانيـة فتعـاملني أو. سخا مـن الكتـاب فقـطريد نأنام إو. الغالف للمكتبة 

مـن % ١مـع نـسبة  % ١٠صـحاب الكتـب فتعطينـي أبالطريقة املعروفة يف التعامل مع 
وال حـق لـه يف الكتـاب هنائيـا ألن . ًعمومـاعامـل النـارشين أوهبـذه الطريقـة . النسخ

 .الكتاب كتايب
الذي ذكرته،  عىل هذا ومشيناليطبعها، عطيته كتبي وحصل أن أحد النارشين أ

 وكـأن الكتـاب ،ي احد بطبع كتايبنه يأخذ حقوق الطبع ليسمح ألأبعد فرتة بلغني و
 ؛كتابه

وىل فاعتذر ثم كررها يف املـرة الثانيـة فـسحبت كتبـي  بلطف يف املرة األفأنذرته
 ! هذا يكفي:رد فضيحته بيشء وقلت يف نفيسأومل ، منه 

رج الكتـاب مـل مـع النـارشين لكـي خيـنحـن نتعا: فقال يل صـاحبي العجمـي 
 .واهللا يعيننا عىل ذلك... يف طباعته ة الكتاب ن حياأونرى ، ويطبع

 ).٥: (خرب الكتاب 
ن احـدهم وهـو رجـل صـالح أ: ومن املشاكل التي حـصلت يل مـع النـارشين 

ن تطبع الـدار أمانع يف أن كنت ال إعصامي صاحب ذكاء وصدق يف النصيحة كلمني 
 . ال مانع وليتصلوا يب : ي مما قامت داره بطباعته فقلت لهالفالنية كتب
خ وقلـت فكلمـت األ، ن تلك الدار صارت تطبـع كتبـيأ بعد مدة ت تفاجأاو



 ٧

يتـصلوا : وافقت صـحيح ولكـن قلـت: فقلت . نت وافقتأ:  فقال ! مل يتصلوا يب:له
 .ن يتوقفوا عن طباعة كتبي أطلب أواآلن . يب

 .فاهللا املستعان .هنم توقفوا أهم ونه اخربأوبعد مدة ذكر يل 
لبـاين رمحـه اهللا ملـا ذكـر الطبعـات غـري املـرشوعة تذكر كلمة الـشيخ األأوكنت 

 !و كد أبيهم أيطبعوهنا كأهنا من كدهم : معناه لبعض كتبه فقال ما
 ؛والقضية ليست مادية بحتة

و ألها ريد تعـدييوجهة نظر يف مسألة ه ملؤلف قد يكون لإن اف، بل علمية بحتة 
تحـدد ليحـصل عـىل نـسخ مـن كتابـه، أو لو حتى ، أضافة أشياءإو أشياء أريد حذف ي

 .ديب ثم آخر هذا يأيت احلق املادي واملعنوي األ،عدد نسخ الطبعة
 ) ٦ : (خرب الكتاب

) بـو زيـدأ(خذته من الشيخ بكر بن عبداهللا أاسم هذه السلسلة من املنشورات 
:  وانـه سيـسميه ، خبـار تتعلـق بالكتـبأ جيمع يف كتاب نهأمرة ، فإنه كلمني رمحه اهللا 

 )!خرب الكتاب(
 ؟مثل ماذا: فقلت له 

وبعـضها . ن عنوان بعض الكتب يقع يف نصف صفحة أهل تعلم  : ًمثال: قال 
فقـد . لـشهريةمثل اسم كتاب التاريخ البن خلدون الذي وضع له املقدمـة ا. سطرأيف 

ّدإ واخلـرب، يف أيـام العـرب والعجـم والرببـر، ومـن كتاب العرب، وديـوان املبتـ": ّسامه 
 ."ّعارصهم من ذوي السلطان األكرب

حـب األلـوان أ وال ،نا فأحب االسم املخترص للكتابأا ّمأ: قال يل الشيخ بكر 



 ٨

 .عىل الغالف دائام الغالف لونه ابيض 
 .فاستعرت االسم منه رمحه اهللا واسكنه فسيح جناته 

أو مـات وهـو خـرب ، متـهأدري أ يطبـع كتابـه وال مـات الـشيخ ومل... ملحوظة 
 .رمحه اهللا

 )٧: (خرب الكتاب 
، يف حج هذا العـام ومما جرى احلديث فيه مع فضيلة الشيخ العجمي سلمه اهللا

رسة الطاهرة سيادة الرشيف نواف بـن عبـداملطلب آل ذكر سيدنا سليل األهـ، ١٤٣٦
 .غالب حفظه اهللا وسلمه من كل سوء 

وكـان ، وذلك تفـضال منـه، سنويا يدعوين مع العجمي للحج معهكان سيادته 
 .يتحفنا بأشياء كثرية عن خرب الكتب ونوادرها قديمها وجديدها 

هـل أهـداها لنـا سـيادته فإنـه مـن أال ومعنا كتبا منه إوال يكاد ينتهي احلج معه 
 .عجبه كتاب مما احرضه قدمه له هديةأذا رأى احدنا ، إالسخاء والكرم

سـك ااجلـامع يف من(منها كتاب ،  القريب اخربين عن كتب يف املناسك مسباأل
ك سـيف املناالـرزاق الـصنعاين يطبـع ألول مـرة وكتـاب يف آثـار الـصحابة   لعبد)احلج

خـذمها : فقـال .هم ما يف هذه املجموعةأهذان الكتابان مها : فقلت له. رسالة جامعية
 . بني يدك

 . ن شاء اهللا إام اشرتهي. بارك اهللا لك وعليك : فقلت 
 .مها آخر نسخة يف املكتبة لن جتدمها: فقال

 يامواحلقيقة كرمه وسخاؤه حفظه اهللا مما يقل نظريه هذه األ



 ٩

ص ردن وصارت له قـص وزاره يف األاأللباينعلام بأن سيادته من حمبي العالمة 
، بعد وفـاة جؤنة طيب العود اخلاصة بهرمحه اهللا لباين مع الشيخ واهدته ابنة الشيخ األ

 .الشيخ
هل العلم وكتبهم زاده اهللا من فضله وحفظـه مـن أ بأخبارحتفنا الرشيف أوكم 

 . كل سوء
 ).٨: (خرب الكتاب 

أول ما طبـع مـن مؤلفـايت : ول مؤلفايت فقلت أعن العجمي حفظه اهللا، سألني 
اجلـزء فيـه حـديث ايب  (و، )اجلزء فيه حديث امليسء صالته بتجميـع طرقـه وزياداتـه(

وقـد طبعـا يف غـالف واحـد يف . )محيد الساعدي يف صفة صالته صىل اهللا عليه وسـلم
 .هجربة ١٤١١دار اهلجرة بالثقبة الظهران عام 

ول كتاب يل كان حتقيقي لكتاب ابن رجـب أ: واعدت عليه نفس السؤال فقال
 . هجرية ١٤٠٣وذلك عام ) عىل اخللففضل علم السلف (

 .وفقه اهللا وبارك فيه.  سنوات ٨ ـ قبيل بول كتبهأوعليه فالشيخ قد طبع 
 ).٩: (خرب الكتاب

 .وسألني عن قصص يل مع الكتب 
كـان والـدي رمحـه اهللا يعلمنـي تـدبري  .يل مـع الكتـب قـصص كثـرية : فقلت 

   . مصاريفينا أدبر أدارة مايل بأن يعطيني يوميا رياال واحدا وإنفيس و



 ١٠

) مخـسة قـروش(ال يـع ربـشرتي بركانت القيمة الرشائية للريال كبرية فكنت ا
ويبقـى معـي . )٢()افرمـوز(و حبـة أ )١()سـاندوتش(يس وبربـع ريـال آخـر بـقارورة بي

 )٣(وكنت اشرتي قصص سوبرمان والوطواط وطـرزان). عرشة قروش(نصف ريال 
مجع ما يزيد عندي من أكنت و. سبوع بريال وبعدين صارت بريال ونصفيف آخر األ

 .سبوع املصورة يف آخر األمرصويف حتى اشرتي املجلة
 .وبعدها رصت اشرتي قصص املغامرين اخلمسة والسبعة وهكذا تطورت 

وملــا بلغــت الثانويــة صــار رمحــه اهللا يعطينــي مخــسة ريــاالت يف اليــوم مــرصوفا 
 .مجع الفائض واشرتي الكتب أللمدرسة فكنت 

 ثـم بعـدها جـاء ،)رشح األيب عـىل صـحيح مـسلم(ين اشـرتيت كتـاب أواذكر 
 :فقلت للعامل يف املكتبـة.  ومل املك قيمته ) احلديث النبويأللفاظاملعجم املفهرس (

كمـل عـىل قيمتـه لـرشاء أو، )رشح األيب عـىل صـحيح مـسلم (عيـد لكـم أهل ترىض 
  .)املعجم املفهرس( فوافق عىل ذلك واشرتيت )املعجم املفهرس(

ي ملتون الكتـب يف رشائبفضل اهللا عيل وكان رشائي للمعجم املفهرس السبب 
                                         

ويمكن تسميته . يقصد هبا الطعام امللفوف باخلبز، أو الطعام املوضوع بني رشحيتي خبز. كلمة غري عربية) ١(
 ). الشطرية(بـ 

كلمة غري عربية، اسم ملعجنات حمشوة باللحم والبصل والفلفل األسود، وعجينتها صـلبة فإهنـا ختبـز يف ) ٢(
ومعهـا معجنـات أخـرى اسـمها . بـالد بخـارى الفرن، اشتهرت عندنا من صنع البخارية القادمني مـن 

 .وعجينتها لينة فإهنا تطهى بالبخار) املنتو(

 ).قصص املنجا(قصص مصورة، تشبه اليوم ما يسمى بـ ) ٣(



 ١١

بـل رصت اسـتعمله لتخـريج ؛ الستة املطابقة معـه والبحـث بعـد ذلـك عـن رشوحهـا
 .وأمارس ذلك وأتعلم التخريج شيئا فشيئا ، األحاديث

 )١٠: (خرب الكتاب 
 . احلديث النبوي ملجموعة من املسترشقني أللفاظاملعجم املفهرس 

، ة مدرسـة مكـة الثانويـةمني مكتبـأستاذ عبداهللا حكمي ليه األإرشدين أدلني و
عبداهللا باحاوي، هذا الـرجالن رمحهـام اهللا، إن كانـا : التي كان مديرها آنذاك، األستاذ

 .ني حيان كانإ ريب العفو والعافية ام ورزقهامعاهنأ وام ووفقهام وغفر اهللا هلنيميت
 .فضل عيل يف داللتي عىل الكتبلألستاذ عبداهللا حكمي 

ــ ــب (صــاحب رمحــه اهللا، يامين كــان مــن تالميــذ املعلمــي ال ــام يف تأني التنكيــل ب
، )أضـواء البيـان(صـاحب رمحه اهللا،  ثم درس عىل الشنقيطي ، )الكوثري من أباطيل

 .سالميةاإليف اجلامعة 
طــالع أىل املكتبــة إتفــسح مــع زمالئــي بــل اذهــب أكنــت يف مرحلــة الثانويــة ال 

 حكمـي الـذي صـار يكلمنـي ستاذ عبداهللامني املكتبة األأ عىل ،الكتب واقرأ فتعرفت
 .عن شيوخه وحيرض يل من كتبهم ما ينصحني بمطالعته

وبـدأت للمعلمـي، ) نـوار الكاشـفةاأل ( و)التنكيـل(يام طالعت ومن تلك األ
 .وذكر يل يف كالمه املعجم املفهرس للحديث النبوي  . )ضواء البيانأ(طالع أ

متالـك أمل .  كانـت يف املـروة التـي) محـد البـازأعبـاس (فلام رأيته يف مكتبة الباز 
 .ن ال اشرتيه أنفيس 

لفـاظ كطريقـة املعجـم املفهـرس ساس األأحاديث عىل ن فهرسة األأهل تعلم 



 ١٢

 !؟ليهاإسبق املسلمون 
حاديـث يف صـورة  عمل فهارسا لفظيـة لأل)صولجامع األة تتم(ثري يف ابن األ

 .ولية للمعجم املفهرس أ
 وهـذه كانـت ،ذا مل اشـرت الكتـب الـستةإ مل تكن فائدة املعجم املفهـرس تكمـل

 .بدايتي مع رشاء الكتب الستة وحريص عىل الطبعات املوافقة له
 ).١١: (خرب الكتاب 

  .)كتاب صفة صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم كأنك تراها(من كتبي رشح 
 . يف فرنسا عرب اهلاتفألخوةكنت قد رشحته 

مـام امحـد ف عليها صـاحب دار اإلفوق. ثم انزلوا تسجيل الدروس عىل النت 
 .عدادها للطباعة إني يف تفريغها وطلب مني مراجعتها ونواستأذ

 .فصنعت ذلك وطبع الكتاب
 رمحـه اهللا وغفـر لـه -بـا سـامي أسـتاذ سـعد الراشـد ن األواملفاجأة انه بلغنـي أ

ن كتــايب هــذا أ انــه يــشيع -واســكنه فــسيح جناتــه وهــو صــاحب دار مكتبــة املعــارف
 !مرسوق

 !فاستغربت جدا
ذا إن يـزورين أ وبعد السالم والتعـرف طلبـت ،وطلبت رقم هاتفه واتصلت به

 .مكنه أ
رمحهـام اهللا، لبـاين نشيط ذكـي حمـب لأل، ذا رجل يف العقد السابعإوالتقيت به و

رسار أ وكـان هـذا مـن ،لباين رمحـه اهللاوهو قد اشرتى حقوق الطبع لعدد من كتب األ



 ١٣

 .قد كان رجال فاضالمراعايت له رمحه اهللا ف
كتــاب صــفة صــالة النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم : ذكــرت لــه مــا بلغنــي فقــال

 .اشرتيت حقوقه من الشيخ فأي عمل عليه تعدي عىل حقي يف الكتاب
 !جادل أمل 

خذ الكتاب واطبعه باسم الدار فهذا رشف :  بل قلت له،ومل ادخل يف تفاصيل
 .ريد منكم شيئا أوما . يل

 .كتاب وطبعه ونرشه باسم دار املعارف وفعال أخذ ال
 .ذ دار مكتبة املعارف طبعت كتايب واحلمد هللا إوهذا اعتربه مصدر فخر يل 

 ).١٢: (خرب الكتاب 
ستاذ سعد الراشد رمحـه اهللا اخـذ يف جلسايت مع صاحب دار مكتبة املعارف األ

 :مني حقوق طباعة كتبي التالية
 . احلديثألهلاالنتصار = 
   .يف مسائل الطهارة والصالةالرتجيح = 

 .الرتجيح يف مسائل الصوم والزكاة = 
 وقد ندمت كثريا ببيعي حلقـوق هـذه ّر يفّ أثألنهبعته؛ : قلأاخذ مني ومل : قولأ
 . فقدت بعض ولديكأين وشعرت ،الكتب

 وان شـاء ،قالتي وارجع له مـا دفعـهإن اطلب منه ألتقي به وأن أخطط أوكنت 
 .فعلأن أاملنية قبل  اخرتمته ،زدته ولكن

فقـد كـان رجـال فاضـال حمبـا ؛ فاللهم ارمحه واغفر لـه واسـكنه فـسيح جناتـك



 ١٤

 . العلم ألهلللكتب وحمبا 
 ).١٣( :خرب الكتاب

يف مسرينا البارحة لرمي مجرة العقبة مـساء مـع فـضيلة الـشيخ حممـد بـن نـارص 
كان يراه من صور ىل حتقيق املخطوطات ما إن الذي حركه أالعجمي سلمه اهللا ذكر يل 
 .عالم للزركيل خلطوط العلامء يف كتاب األ

ن يقرأ يف كتب األدب وانه خيتار له كـل كتـب أوذكر يل انه ينبغي لطالب العلم 
  .)ضداداملحاسن واأل ( و)يتيمة الدهر(الثعالبي مثل 

سـري أعـالم (هم كتاب ينصح طالب العلم بكثرة املطالعة فيـه فهـو كتـاب أما أ
الـذي وصـفه بأنـه كتـاب جيعـل الطالـب يعـيش بـني يـدي لذهبي رمحـه اهللا، ل )النبالء

 .العلامء الذين فاتته جمالستهم
 .ليه إنه الكتاب الذي ال يمل من قراءته مرة ثانية والرجوع أوذكر 

مذكرات (دبية وخاصة كتابه دوي من الناحية األأيب احلسن النشاد بكتابات أو
  .) العريبالرشقيف سائح 

حتقيـق : (السالم هـارون   حتقيق املخطوطات تعلمها من كتاب عبدسسأن أو
ــصوص  ــدكتوروكتــاب ، )ونــرشهاالن قواعــد حتقيــق : (صــالح الــدين املنجــد : ال
 .)املخطوطات

سلــسلة  ( و)رواء الغليــلإ(لبــاين رمحــه اهللا وانــه تعلــم التخــريج مــن كتــاب األ
 .)حاديث الصحيحة والضعيفةاأل

 .لثامنني مؤلفاوان عدد مؤلفاته زاد عىل ا



 ١٥

 نييـبكـشف املغطـا يف ت: (ه لرسالة عبداملؤمن بن خلف الدمياطي قآخرها حتقي
  .)الصالة الوسطى

 )١٤: (خرب الكتاب
 . الكتب يف الرتاجمأنفس من )عالماأل(كتاب الزركيل رمحه اهللا 

 .ربعني سنةأ من أكثراستغرق يف تأليفه 
يف الـسلك ، بحكم عملـه علوماتكانت تفتح له فيها املكتبات ويغرتف منها امل

 .الدبلومايس
و صـور أ.  من السابقنيح الرتاجم بصور خطوط من وقف عىل خطوطهمّوش
 .مع دقة يف وصف من يرتجم له. مع ذكر مصادر الرتمجة . للمتأخرينة يفوتوغراف

ووصـفه . هل العلم تقصريه يف الرتمجة حلكام الدولة العثامنيـةأاخذ عليه بعض 
 .بالقومية
 :زركيل شاعر له ديوان شعر منه القصيدة التي مطلعهاوال

 .العني بعد فراقها الوطنا ال ساكنا الفت وال سكنا 
ول من  املجلد األقانه ملا حق: وذكر يل الشيخ العجمي عن الطناحي انه قال له

قابل الطناحي الزركيل .. ول وطبع املجلد األ،  مع زميله حممد احللو ةطبقات الشافعي
ول نه الطناحي الذي شـارك يف حتقيـق املجلـد األأفلام عرف الزركيل .. اخللق يف باب 

 .كمل الكتاب أ: و جبينه وقال له أمن طبقات الشافعية قبله عىل رأسه 
 .ومن حبه لكتب الرتاجم. وهذا من تشجيع الزركيل لطالب العلم يف حينه

 العـصور ألهـلن ن الشيخ عيل الطنطاوي ذكر يف ذكرياته انه لو كـاأ: وذكر يل 



 ١٦

 . للزركيل)عالماأل(ن يفخروا بكتاب أ هذا القرن ألصحابكتب يفخرون هلا فحق 
وان ، ن الـزركيل مل يكـن قوميـا أ: سـلمه اهللاوذكر يل الرشيف نواف آل غالـب 

 . واهللا اعلم،خرىأ ألسبابتركه الرتمجة لعله 
 ).١٥: (خرب الكتاب 

ــشيخ العجمــي حفظــه اهللا  ــاء مــشيأوذكــر يل ال ــام أول أنا لرمــي اجلمــرات ثن ي
 :ول الكتب التي اشرتاها هي أن أ..  هجرية ١٤٣٦الترشيق من عام 

 . رياض الصاحلني-
 .بليس البن اجلوزيإ تلبيس -
 . زاد املعاد البن قيم اجلوزية-
 . تفسري املعوذتني البن رجب-

كتبـة  اشرتاه من امل)ولياءحلية األ(ول كتاب اشرتاه يف مكة املكرمة كتاب أوان 
 . رياال ١٧٠اشرتاه بمبلغ . زيل حاليا يف توسعة احلرم أة بطريق الفلق الذي يالدين

 ال تدخلـه )ولياءحلية األ(البيت الذي فيه : نه كان يقال أوذكر عن السخاوي 
 .الشياطني 

 . وهذا معدود من كالم الصوفية 
. ت ولعل وجهه انه ورد عن بعـض الـسلف انـه بـذكر الـصاحلني تنـزل الرمحـا

 . كتاب فيه ذكر الصاحلني )ولياءة األيحل(و، ذا نزلت الرمحات خرجت الشياطنيإف
 واهللا املوفق

 ).١٦: (خرب الكتاب



 ١٧

 ؛أما أول الكتب التي اقتنيتها
 .فالفضل فيها يرجع ألمي حفظها اهللا بعد اهللا عز وجل

األسـتاذ : ذكـر أسـتاذ التوحيـد مرحلـة الدراسـة املتوسـطة، وذلك ملا كنـت يف 
وكـان يـرشح لنـا كتـاب   رمحه اهللا رمحة واسعة واسـكنه فـسيح جناتـه ، "عيل العقيل"
 . وهو منهج الدراسة)التوحيد حق اهللا عىل العبيد(

 " أم القــرى" ، أمــني مكتبــة املدرســة املتوســطة"عــىل العقيــل"وكــان االســتاذ 
  رمحه اهللا؛"البليهد" :األستاذآنذاك ومديرها 

 ي كتابا بامذا تنصحني؟ لو أردت أن أشرت: فسألته 
 ."رياض الصاحلني للنووي"اشرت : فقال يل 

طــال يف أ حفظهــا اهللا وســلمها مــن كــل ســوء و-وملــا نجحــت ، كلمــت أمــي 
 .عن رغبتي يف رشاء الكتاب، فأعطتني مئة ريال  -عمرها بصحة وعافية وطاعة 

ر نــدلس املحــاذي لــشارع اجلزائــفأخــذهتا وذهبــت إىل مكتبــة القلــم بــشارع األ
منهـل الـواردين رشح ريـاض ": كتـاب يف املكتبـة ووجـدت  الذي كنت اسـكن فيـه،

 . رياال٢٥وقيمته .  لصبحي الصالح"الصاحلني
 أليب حامـد الغـزايل يقـع يف مخـس "إحيـاء علـوم الـدين"ووجدت كتابا اسـمه 

فأعجبني اسمه، وأنا ال اعـرف عـن الكتـاب شـيئا وال عـن املؤلـف وكانـت ؛ جملدات
 . فاشرتيته .اال  ري٧٥قيمته 

 .ورجعت إىل أمي بالكتابني، فحمدت ذلك يل 
  .وكانت فرحتي بالكتابني كبرية 



 ١٨

 .العامليالعريب وومها بداية طريقي يف التحول عن قصص املغامرات واألدب 
 ." رياض الصاحلني"فكنت أقرأ كثريا يف

  ."إحياء علوم الدين"أقرأ كثريا يف و
 .أفهم إشاراته الصوفية ومن فضل اهللا عيل أين كنت ال 

 .وبعد ذلك اشرتيت زاد املعاد وكان هو الغاية والطلب واحلمد هللا عىل توفيقه 
 ).١٧: (خرب الكتاب

انظـر : قـال ، ىل اجلهـة اليمنـى البعيـدة إشار الشيخ العجمـي أملا رمينا وانتهينا 
 علـامء عامل حمـدث مـنفيها  كان يسكن ،)اسم منطقة قريبة من منى(هناك جمر الكبش 

كانـت عنـده . الرحيم صـديق رمحـه اهللا واسـكنه فـسيح جناتـه  اسمه الشيخ عبد،مكة
وقفها عىل مكتبة احلـرم املكـي وهـي أ وقد ،صور خمطوطاتفيها كثري من مكتبة كبرية 

 .موجودة فيها اآلن باسمه مكتبة عبدالرحيم صديق
 ليك ؟ إحب كتب العلامء أما : هذا الرجل سألته: قال العجمي

الصارم املنكـي يف الـرد عـىل ( و،وكان خمطوطا آنذاك، )علل الدارقطني(: ل قا
 مآلنـة )الـصارم املنكـي(ن نسخته من أوذكر  .رمحهم اهللا.  البن عبداهلادي)السبكي

 .حوايش وتعليقات بقلمه 
الــرحيم صــديق يف مكتبتــه   قــد زار الــشيخ عبــد،ن الــشيخ ســيد صــقرأوذكــر 

تكلــم عــن الــدارقطني بــسوء فقــال لــه الــشيخ  وكأنــه ،لتــصوير بعــض املخطوطــات
 ! من ال حيب الدارقطني ال جيلس عندي يف مكتبتي: عبدالرحيم

 .وذلك من شدة حبه للدارقطني 



 ١٩

 .طالق نفس كتب العلل عىل اإلأوقد طبع علل الدارقطني حمققا وهو 
 .سأل وجييبُكان ي، فقد مالء إن الدارقطني أماله أواملبهر 

لبـاين رمحـه اهللا يف سلـسلته الـصحيحة يف صديق ذكـره األالرحيم  والشيخ عبد
 .موضعني 

 ).١٨: (خرب الكتاب
املعـني يف رجـال (ن حتقيـق كتـاب أذكر العجمي حفظه اهللا يف مسامرتنا يف منى 

تبــاع مـنهج التلفيــق بــني اىل إصــيلة فاضـطر أ حققــه عـىل ثــالث نـسخ غــري )ربعـنياأل
 .النسخ

ىل إ الكتـاب يف املخطوطـات الـثالث وانه تعـب يف تـصحيح نـسبته فقـد نـسب
ىل ابـن عـالن رمحـه اهللا إن صـحة نـسبة الكتـاب أوتبـني لـه بعـد التحقيـق ، السخاوي 

 .بقرائن ساقها 
ىل كتب كتبها املؤلف وهي البن عـالن وليـست إشري فيها أن املقدمة أمن ذلك 

 .للسخاوي
. يف مكــةن يف هنايــة املخطــوط اثبــت تــاريخ كتابــة الكتــاب وانــه أ:  ذلــكومــن

 .والتاريخ واملكان ال يتناسب مع السخاوي
 .سلوب السخاوي يف التصنيف أسلوب الكتاب ليس أن أ:  ذلكومن

 ).١٩ : (خرب الكتاب
 هجريـة النـسخة التـي ١٤٠٥هـدى يف حـج عـام أنـه أذكر العجمي حفظه اهللا 

 . لباين يدا بيديب عاصم لألأ البن )وائلاأل(وصلته من حتقيق كتاب 



 ٢٠

 .رس هبا جدا األلباين خ وان الشي
 .هداه بعد ذلك عدة كتبأوانه 
يب عاصـم هـو رابـع الكتـب التـي اشـتغل أ البـن )وائلاأل(ن حتقيقه لكتاب أو

 .وىل التي وصلته ومل يملك غريها يف حينهوكانت هذه النسخة األ. فيها
 ).٢٠: (خرب الكتاب

قـال الـشيخ حممـد وعجلنـا الثـاين عـرش، يـوم اجلمرات يف الملا انتهينا من رمي 
 .)اللهم ال جتعل عملنا وباال علينا(: نارص العجمي حفظه اهللا

  .)١( امللحق بالسنن)العلل(هذه الدعوة ختم هبا الرتمذي كتابه : ثم قال 

يضاح ملا أطلـق وأغلـق مـن إلاالتقييد و( : كتابهيف] مقدمته [وختم هبا العراقي
   .)٢()كتاب ابن الصالح

                                         
وقد وضـعنا : قال أبو عيسى"): ٢/٦٥٢(وعبارة الرتمذي رمحه اهللا يف آخر كتابه العلل مع رشح العلل ) ١(

ونا فيه من املنفعة، ونسأل اهللا ـ عز وجـل ـ النفـع بـام فيـه وأن ال جيعلـه هذا الكتاب عىل االختصار ملا رج
وقد انتهى الكالم ": ، فقال)٨٩٥/ ٢رشح علل الرتمذي (وهبا ختم ابن رجب .  اهـ"ًوباال علينا برمحته

ًلصا عىل كتاب اجلامع أليب عيسى الرتمذي ـ رمحه اهللا تعاىل وريض عنه ـ واهللا تعاىل املسؤول أن جيعله خا
ًلوجهه الكريم، وموجبا للفوز برضوانه يف جنات النعيم، وأن ينفع به صاحبه وكاتبـه وقارئـه، يف الـدنيا 
ًواآلخرة وأن جيعله سببا إلحياء علوم السنن التي هي مهجورة دائرة، وان ال جيعل ما علمنا وباال علينا،  ً

، إنه أكرم األكرمني، وأرحم الرامحني، ال ًوأن ال جيعل سعينا ونصبنا يف العلم يذهب ضالال، بمنه وكرمه
ًيرد سؤاال وال خييب آماال  .اهـ"ً

واهللا أسأل أستعني أن يوفـق إلكاملـه "): ١٢: ص(يف آخر املقدمة ) التقييد واإليضاح: (وعبارته يف كتابه) ٢(
= 



 ٢١

 .)١() من أدلة األحكامبلوغ املرام(ته لكتابه وختم هبا ابن حجر مقدم
. ًأالحظ أن عبارهتم مجيعهم يف العلم أن ال جيعله اهللا وباال عـىل صـاحبه: قلت 

إذا مل يعمـل بـه، فـإن احلجـة قائمـة عليـه معـه، وإذا : ًوالعلم يكون وباال عـىل صـاحبه
 .استعمله يف غري طلب اآلخرة، أو رد به احلق

ْويف سنن الدارمي عن َ أيوب عن أبـى قالبـة قـالَ َ َ َ ْ َ َُّ ِ ِ َ ُّقـال أبـو مـسلم اخلـوالنى : ََ ْ ُِ َ ْ َ ُْ ٍَ ِ َ َ :
ٌالعلامء ثالثة ؛ َ ََ ُ َ َ ُْ 

ِفرجل عاش ىف علمه وعاش معه النَّاس فيه ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َُ ََ ََ َْ ٌِ َ. 
ٌورجل عاش ىف علمه ومل يعش معه أحد  َ ُ َ َ َ ُ ََ َ َْ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ٌِ َ. 

ِورجل عاش النَّاس ىف علمه ِ ِْ ٌِ ُ ُ ََ َ ِ وكان وباال عليهَ ْ َ َ ََ َ ً َ   .  واهللا املوفق.)٢("َ
 ).٢١( :خرب الكتاب

 بـل حيـذرون ،حياء علوم الدين أليب حامد الغزايل ال ينـصح بـه العلـامءإكتاب 
ــإيراده  ــه فقــد شــانه ب ــثمن ــشنيعة ملــشايخ لألحادي ــة والــضعيفة وللقــصص ال  الباطل

_____________________ 
= 

 عىل مـا يـشاء ويعني وأن ال جيعل ما علمنا من العلم علينا وباال، وجيعله خالصا لوجهه تبارك وتعاىل إنه
 .اهـ"قدير وبإالجابة جدير

ًواهللا أسأله أن ال جيعل مـا علمنـاه علينـا وبـاال ، وأن يرزقنـا ": عبارته رمحه اهللا يف آخر مقدمة بلوغ املرام) ١(
 .اهـ"العمل بام يرضيه سبحانه وتعاىل

، قال حمققه حسني )٣٦١(حتت رقم . أخرجه الدارمي يف املقدمة، باب التوبيخ ملن يطلب العلم لغري اهللا) ٢(
 .اهـ"إسناده صحيح": سليم أسد 



 ٢٢

 .الصوفية
لعلـم يعتنـون باختـصاره  اأهـلولكن الكتاب بـصفة عامـة فيـه فوائـد جعلـت 

  .١( التي ال حتسن فيهاألموروحذف 
 البـن ) علـوم الـدينإحيـاءمنهـاج القاصـدين خمتـرص : ( خمتـرصاته أشهرومن 

 .اجلوزي 
 . ابن قدامة املقديس)منهاج القاصدين(ثم اخترص 

                                         
ْسئل عـن": )٥٥٢ - ٥٥١/ ١٠(لشيخ اإلسالم ابن تيمية جمموع الفتاوى ويف ) ١( َ َ ِ ِإحيـاء علـوم الـدين" :ُ ِّ ِ ُ ُ ِ َ ْ" 

ِقوت القلوب"و ُ ُْ ْ إلخ"ُِ َفأجاب َ َ َ َّأما  :َ ِكتاب قوت القلوب(َ ُ ُْ ُِ ُِ ِكتاب اإلحياء(و ) َ َ ْ ُِ ْ َ ٌتبع) ِ َ ِ له فيام يذكره من أعامل َ َ ُ َْ َ ْ ُ َ ُِ ُِ ْ َ
ِالقلوب ُ َمثل الصرب والشكر واحلب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك: ُْ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ ََّ َّ َِّ ُّ ُُّ ِْ ْ ِ ِوأبو طالب أعلم باحلديث، واألثر . َ َ ْ ََ ْ ََ ُ َِ ِ َِ ُِ ْ َ ٍَ

ْوكالم أهل علوم القلوب من الصوفية وغريهم ِْ ِ َ ِ َِ َّ ُّ ْ َِ ِ ِ ِ ُ ْ ُُ َُ ِ ْ َ ُ من أيب حامد الغزايل وكالمه أسد وأجـود حتقيقـا وأبعـد َ َُّ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ًَ َِ ٍ ِ ِْ ََ َ ُ َِّ ِ َ ْ ِ
ِعن البدعة مع أن يف  َّ َ َ َْ ِ َ َْ ِ ِ قوت القلوب "ْ ُ ُْ ً أحاديث ضعيفة وموضـوعة وأشـياء كثـرية مـردودة"ُِ ًَ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ ًَ ً َ ََ ُ ِوأمـا مـا يف . َ َ َّ َ َ

ِاإلحياء( َ ْ ِ َمن الكال) ْ َ ْ ْ ِم يف ِ ِ املهلكات "ِ َ ِ ْ َ مثـل الكـالم عـىل الكـرب والعجـب والريـاء واحلـسد ونحـو ذلـك "ُْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ ِّ ِْ ِ ْ ْ ْ ُِ َ َ ِ َ
ُفغالبه منْقول من كالم احلارث املحاسبي يف الرعاية ومنْه ما هو مقبول ومنْه ما هـو مـردود ومنْـه َ ٌ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ِّ ِّ َ َ َُ ٌُ ٌْ ُْ ْ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َ مـا هـو ََ ُ َ

ِمتنَازع فيه ِ ٌ َ َ ُ اإلحياء "و . ُ َ ْ ِ ِ فيه فوائد كثرية؛ لكن فيه مواد مذمومة فإنه فيه مواد فاسدة من كالم الفالسفة "ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ٌ ْ َْ َِ َ َْ ُّ َ ُ ُّ َ ْ ٌَ َ َّ ٌ َُ َ ُ َ َِ َ
ُّتتعلق بالتوحيد والنُّبوة واملعاد فإذا ذكر معارف الص َ َ َ َّ ُ َ ْ ََ ُِ َ َ َ َ َ َ َِْ ِ ِ ِ ِ َّ َ َِ ُوفية كان بمنْزلـة مـن أخـذ عـدوا للمـسلمني ألبـسه َّ َ ْ ََّ ْ ُ َ َْ ْ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ََ ِ ِ َ

َثياب املسلمني ِ ِِ ْ ُْ َ َوقد أنكر أئمة الدين عىل . َ َ ِ ِّ ْ ُْ ََّ َِ َ ََ ٍ أيب حامد "َ ِ َ ِ ِ هـذا يف كتبـه"َ ِ ُ ُ ِ َ ُوقـالوا. َ َ ُمرضـه : َ َ َّ ُ الـشفاء "َ َ ِ يعنـي "ِّ ْ َ
ْشفاء ابن سينَا يف الفل َْ َِ ِ ِِ ْ ِسفةَ َ ٌوفيه أحاديث وآثـار ضـعيفة؛ بـل موضـوعة كثـرية. َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ٌ َ َ َُ ُ َْ َ َ َ ََ ٌْ ِوفيـه أشـياء مـن أغـاليط . َ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َُ ْ
ْالصوفية وترهاهتم َِّ ِ َ ُ َ َّ ُِّ ِوفيه مـع ذلـك مـن كـالم املـشايخ الـصوفية العـارفني املـستقيمني يف أعـامل القلـوب. ِ ُ ْ ُْ ُْ َْ َ َِ َ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َّ ُّ ْ َ َِ َ َِ ِ َ 

َّاملوافق للكتاب والسنَّة، ومن غري ذلك من العبادات واألدب ما هو موافق للكتاب والسنَّة ما هو أكثر مما  ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُّ ُ َ ْ َُّ َ ُْْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ ْ ٌْ َ َ ِ َ ِ
اس وتنَازعوا فيه ِيرد منْه فلهذا اختلف فيه اجتهاد النَّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُ َ ْ َ ُ ُ َِ َ َ ْ َ َِ  .اهـ"ِ



 ٢٣

 .)حياء علوم الدينإ ختصاراموعظة املؤمنني : (وللقاسمي 
 .واهللا املوفق

 )٢٢(خرب الكتاب 
ــق املخطــوط األ ــسخة األأصــل يف حتقي ــق الن صــل وهــي عــىل ن يعتمــد املحق
 :الرتتيب

 . نسخة بخط املصنف-
   . نسخة عليها خط املصنف-

   . نسخة كتبت بيد تلميذ املصنف-

   . نسخة كتبت يف زمن املؤلف وحياته-

  . نسخة كتبت قريبا من زمن املؤلف وعليها خطوط العلامء بتداوهلا -

  .يبا من زمن املؤلف وعليها تصحيحات وتعليقات نسخة كتبت قر-
 . نسخة عليها خطوط العلامء بتداوهلا-
  . نسخة كتبت عليها تصحيحات وعالمات مقابلة قريبا من زمن املؤلف-

 . نسخة كتبت قريبا من زمن املؤلف-
 . صال معتمدا يف التحقيقأفإن مل يكن املخطوط هكذا فانه ال يكون 

 .املختارويستعمل طريقة النص 
حيانــا جتتمــع جمموعــة نــسخ غــري أصــل يف كــل واحــدة منهــا نقــصا فيــضطر أو
 .ن جيمع بني النسخ فيسمى هذا منهج التلفيق يف التحقيقأاملحقق 
صل األصل ناقصة فيعتمد املحقق خرى لكن األأصل وأحيانا جتتمع نسخة أو



 ٢٤

 .و التلفيق بحسب احلالأثم يف الباقي يستعمل طريقة النص املختار 
 ).٢٣: (خرب الكتاب 

ن هذا املخطوط أىل مؤلفه هذه مسألة غري مسألة حتقيق إتصحيح نسبة الكتاب 
 .ليهإهو الكتاب املشار 

  :ىل مؤلفه تتم بطرق منها إفإن تصحيح نسبة الكتاب 
  .املخطوطظهر  ثبوت اسم الكتاب عىل -

 .ن له مؤلفا هبذا االسمأ التنصيص يف ترمجته -
 . خامتة الكتاب النص عىل ذلك يف-

 :ن هذا املخطوط هو هذا الكتاب فيكون بطرق منهاأوأما تصحيح 
 .ىل كتب نفسه وهي كتب املؤلفإ عزو صاحب املخطوط -
 .وهي موجودة فيه. ليهإ نقل العلامء عبارات من املخطوط وعزوها -
 .ليه يف هذا املخطوطإمالحظة منهج املؤلف واملسائل املنسوبة  -

 ).٢٤: (خرب الكتاب 
العام املـايض . كتابا نقرؤه سلمه اهللا، يف كل حج حيرض فضيلة الشيخ العجمي 

 وهي األحاديث التـي لـيس بـني مالـك والرسـول صـىل اهللا  )١( )ثنائيات املوطأ(قرأنا 

                                         
طبغ غراس للنرش والتوزيع، . وترتيب الشيخ حمفوظ الرمحن الفييض، ختريج عقيل أمحد حبيب اهللابجمع ) ١(

 .هـ١٤٣٢لطائف لنرش الكتب والرسائل العلمية، دولة الكويت، الطبعة األوىل 



 ٢٥

 .)١(ال راوينيإعليه وسلم 
 .وهذه السنة كنا نقرأ من كتاب العلم للبخاري 

ن أ البخـاري يف غالـب كتـب اجلـامع ن عـادةحفظه اهللا أوذكر الشيخ العجمي 
 .باب يف آية قرآنية تتعلق بالكتاببيبدأ الكتاب 
ن كل ما جاء يف الكتاب هو تفسري ملا يتعلـق بـه أىل إشارة منه إكأن ذلك : قلت 

 .من آيات القرآن العظيم
 ).٢٥( :خرب الكتاب

 . عىل ما فيهأثنائيات املوطأ هي 
 .ًوتنحرص يف اثنني وعرشين حديثات، وأعىل ما يف صحيح البخاري الثالثيا

وهذه العدة إنام هي باألحاديـث املكـررة وبإسـقاط التكـرار تكـون سـتة عـرش 
غالبها عن مكي بن إبراهيم وهو ممـن حـدث البخـاري عـن التـابعني وهـم يف . ًحديثا

مثل حممد بن عبـد اهللا األنـصاري وأيب عاصـم النبيـل وأيب : الطبقة األوىل من شيوخه
  .)٢(د بن حييى وعيل بن عباسنعيم وخال

وقد اعتنيت بـرشحها وأفردهتـا بكتـاب سـميته منحـة البـاري بـرشح ثالثيـات 
 .البخاري 

ُحـدثنَا إسـمعيل بـن " : ويف سنن الرتمذي حديث واحد ثالثي، قال الرتمـذي ْ َُ ِ َ ْ ِ َ َّ
                                         

 ).٦٨(خرب الكتاب : انظر املنشور ) ١(

 )  .١/٥٢٢(كشف الظنون ) ٢(



 ٢٦

ْموسى الفزاري ابن بنْت السدي الكويف حدثنَا عمر ب َ ِّ ُ ْ ُُّ َ ِّ ُّ َ ُُ ََ ََّ ِِّ ُ ْ ِْ ِ َن شاكر عن أنس بن مالك قالِ َ ٍ ِ َِ ِ ْ ْ ُِ َ َ َ ٍ َ :
َقال رسول اهللاَِّ صىل اهللاَُّ عليه وسـلم َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َِ َ َّ اس زمـان الـصابر فـيهم عـىل دينـه : َ ِيـأيت عـىل النـَّ ِ ِ َِ ََ َ َْ ُ َِ ِ َّْ ٌَ ِ ِ

ِكالقابض عىل اجلمر ْ َ ْ َْ َ ِ ِ َ َقال أبو عيسى. "َ ِ ُ َ َ ْهذا حديث غريب من هـذا الوجـ: َ َ ْ ٌ َْ َ ٌ ََ َِ ِِ ُه وعمـر بـن َ ْ َُ َ ُ ِ
ِشاكر شيخ برصي قد روى عنْه غري واحد من أهل العلم ٌْ ِْ ِ ٍ ِ ِِ ْ َ ْ َ ُ َ ٌّ َ ُْ ْ َ َْ َ ْ َ ِ َ ٍَ")١(. 

مـتكلم ثالثيات مخسة كلها عـن جبـارة بـن املغلـس ، وهـو يف سنن ابن ماجة و
 . فيه

 .ًالنسائي حديثا ثالثياسنن أيب داود و ال سنن مسلم و ال صحيح وليس يف 
. دمـة منحـة البـاري سـميتها هدايـة الـساري قلثالثيات يف موقد تكلمت عن ا
 .وهي مطبوعة مع الرشح

 ).٢٦: (خرب الكتاب
 .لكل كتاب قصة يف تأليفه تكون باعثا مبارشا عليه

وكم من بحـث كتبتـه كـان باعثـه مناقـشات علميـة جـرت يف جملـس الـرشيف 
 .ن شاء اهللاإعود واذكر ذلك أولعيل . نواف آل غالب حفظه اهللا

ول طلبـه جلـس يف جملــس أنــه يف أيـذكرون عـن البخــاري صـاحب الـصحيح 
حاديـث حـدكم جيمـع األأن ألـو : سـحاق يقـول إفـسمع . سحاق بن راهوية ليتعلم إ

فوقــع ذلــك يف قلــب البخــاري فــسافر ورحــل يف طلــب . الــصحيحة ويقرهبــا للنــاس 

                                         
 ).٢٢٦٠(سب الرياح، حديث رقم أخرجه يف كتاب الفتن، باب النهي عن ) ١(



 ٢٧

 آخـر وهـو يف.  سـنة ١٦احلديث وهو يضع هذا نصب عينه فـانجز تـصنيف كتابـه يف 
 .العقد الثالث تقريبا

جلمع احلديث الصحيح الـذي ] البخاري[حرك مهة ": قال ابن حجر رمحه اهللا
ال يرتاب فيه أمني وقوى عزمه عىل ذلك ما سمعه من أستاذه أمري املؤمنني يف احلديث 
والفقــه إســحاق بــن إبــراهيم احلــنظيل املعــروف بــابن راهويــه وذلــك فــيام أخربنــا أبــو 

بـن عمـر اللؤلـؤي عـن احلـافظ أيب احلجـاج املـزي أخربنـا يوسـف بـن العبـاس أمحـد 
يعقوب أخربنا أبو اليمن الكندي أخربنا أبـو منـصور القـزاز أخربنـا احلـافظ أبـو بكـر 
اخلطيب أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب أخربنـا حممـد بـن نعـيم سـمعت خلـف بـن 

  :حممد البخاري هبا يقول سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول
كنـا عنـد إسـحاق بـن راهويـه : قال أبو عبـد اهللا حممـد بـن إسـامعيل البخـاري 

فوقع : لو مجعتم كتابا خمترصا لصحيح سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم قال: فقال
 .ذلك يف قلبي فأخذت يف مجع اجلامع الصحيح 

ينا باإلسناد الثابت عن حممد بن سليامن بن فارس قـال سـمعت البخـاري ِّورو
رأيت النبي صىل اهللا عليه و سلم وكأنني واقف بني يديه وبيـدي مروحـة أذب : يقول

أنت تذب عنه الكذب فهو الـذي محلنـي عـىل : هبا عنه فسألت بعض املعربين فقال يل
 .)١(اهـ"إخراج اجلامع الصحيح

                                         
 .، بترصف يسري)٧ -٦/ ١(فتح الباري ) ١(
 



 ٢٨

: ن الطربي رمحه اهللا صاحب التفسري خرج مرة عىل طالبه وقال هلـم أيذكرون 
يف ثالثـة آالف : قـال  يف كم يكـون رمحـك اهللا ؟: تابة التفسري؟ فقالوا هل تنشطون لك

 .ماله عليهم أفاخترصه هلم و... فكأهنم استكثروها  !ورقة
حدثنا عيل بن نرص بن الصباح، حدثنا أبو عمر : القايض أبو عبد اهللا القضاعي

ر الطـربي قـال أن أبا جعفـ: عبيد اهللا بن أمحد السمسار، وأبو القاسم بن عقيل الوراق
كم قدره ؟ فذكر نحوه : هل تنشطون لتاريخ العامل من آدم إىل وقتنا ؟ قالوا: ألصحابه

 .ماتت اهلمم! إنا هللا : فقال! عامر قبل متامه هذا مما تفنى األ: ثالثني ألف ورقة، فقالوا
 .فاخترص ذلك يف نحو ثالثة آالف ورقة

ن ذلك، ثم أماله عىل نحو من قدر وملا أن أراد أن يميل التفسري قال هلم نحوا م
 .)١(اهـ"التاريخ

 ).٢٧: (خرب الكتاب
 .من كتب العلامء وتآليفهم ما صنفوه يف السفر ال يف احلرض 

 .اجلامع الصحيح للبخاري صنفه يف سفره وترحاله لطلب احلديث
 .زاد املعاد البن القيم صنفه يف سفره

سـئلة سـئل عنهـا يف أبارة عـن السفرية يف النحو عسائل البن هشام النحوي امل
 .جاب عليها هبذه الرسالة أالسفر و

                                         
 ).٢٧٥ -٢٧٤/ ١٤(سري أعالم النبالء ) ١(



 ٢٩

 .قامته بمكة بأمر الرشيف بمكة إالكشاف للزخمرشي صنفه يف سفر حال 
صحاهبا من حفظهـم يف الـسفر فوقعـت فيهـا أبل وبعض كتب احلديث رواها 

 .وهام أ
 . "املسند"وللبزار أيب بكر، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق، البرصي، 

ارحتل يف الشيخوخة نـارشا حلديثـه، فحـدث بأصـبهان ": قال الذهبي رمحه اهللا
 . عن الكبار، وبغداد، ومرص، ومكة، والرملة

  ... . وأدركه بالرملة أجله، فامت يف سنة اثنتني وتسعني ومئتني
خيطـئ : سألت الدارقطني عن أيب بكـر البـزار، فقـال: وقال احلاكم أبو عبد اهللا

تن، حدث باملـسند بمـرص حفظـا، ينظـر يف كتـب النـاس، وحيـدث مـن يف اإلسناد وامل
  .)١(اهـ"حفظه، ومل يكن معه كتب، فأخطأ يف أحاديث كثرية

مثــل . ره مل يــضبطذا حــدث عــن شــيوخ لقــيهم يف ســفإدثني بــل وبعــض املحــ
 .سامعيل بن عياش الشاميإ

 .والفتاوى املرصية البن تيمية كانت يف مرص ملا سجن
 ما يصنع أعدائي يب؟": رة يقول فيهاوالبن تيمية عبا

أنــا جنتــي وبــستاين يف صــدري، إن رحــت فهــي معــي ال تفــارقني، إن حبــيس 
 .)٢("خلوة، وقتيل شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة

                                         
 .، باختصار)٥٥٦/ ١٣(سري أعالم النبالء ) ١(

 . ، وذكرها":...قال يل مرة": ، قال)٤٨: ص(نقلها ابن القيم رمحه يف الوابل الصيب من الكلم الطيب ) ٢(
= 



 ٣٠

جـاب عـن فتـاوى أتبـه وك بعـض ألـفىل مرص وهناك إفاخرج من بلده الشام 
 .فتاوى املرصيةسميت بالفتاوى املرصية اخترصها البعيل يف جملد خمترص ال

 ).٢٨( :خرب الكتاب
 ال بن حجـر ) الرافعي الكبريأحاديثالتلخيص احلبري يف ختريج (عندي كتاب 

 .العسقالين
ياها فضيلة الشيخ العالمة املحدث حافظ جناب فتحي إهداين أوهذه النسخة 
 .رمحه اهللا رمحة واسعة

 .سجد احلرامويسكن يف رباط بجوار امل. كان جيلس قريبا من مكربية احلرم 
 .هداين هذا الكتابأوكانت تأتيه الكتب وقد توجد لديه نسخ منها فكان مما 

بـا عـامر حفظـه أن فضيلة الشيخ الدكتور إسامعيل عبد الستار ميمنـي أتذكر أو
ظنه أ لشمس احلق عظيم آبادي و)رفع االلتباس عن بعض الناس(هداين كتاب أاهللا ، 
 . خذه من الشيح حافظ فتحي رمحه اهللاأ

البـدر املنـري ( خلص فيه ابن حجر كتاب شيخه ابـن امللقـن )التلخيص احلبري(و
 .)حاديث الرافعي الكبريأيف ختربج 
: خـــوة ينطقونــه خطـــأ فيقولـــون وصـــف للتلخــيص وبعـــض اإل) احلبــري(و

 .وصفا البن حجر وهذا ال يصح) احلبري(فيجعلون ) تلخيص احلبري(

_____________________ 
= 
 



 ٣١

 ).٢٩( :خرب الكتاب
 :صله من ذلك أفاق من املخترصات ما 

 .أصلهوفاق املخترص  . إسحاق سرية ابن هشام اختصار سرية ابن -
 . البدر املنريأصله والتلخيص احلبري فاق -

 . شاء اهللاإنوسأدون ما حيرضين بعد ذلك 
 .من ذلك خمترص العني للزبيدي

املختـرصات : ُكـان شـيخنا أبـو ذر يقـول": َّقال ابو احلسن الشاري يف فهرسـته
َّي فضلت عىل األمهات أربعةالت َ ِّ ُ : 

 .َّخمترص العني للزبيدي 
َّالزاهر للزجاجي  وخمترص َّ. 

 .ِوخمترص سرية ابن إسحاق البن هشام 
 .)١(اهـ"وخمترص الواضحة للفضل بن سلمة

 . هتذيب الكاملأصلهومن ذلك هتذيب التهذيب البن حجر فاق 
 .، فاق أصلهتفسري البغوي فهو تلخيص لتفسري الثعلبي بزيادات

 ).٣٠: (خرب الكتاب
، وهـو مـن أهـل  يف التفـسري حـشاه باالعتزاليـات)فالكشا(كتاب الزخمرشي 

                                         
 ).٦٩- ٦٨/ ١(سيوطي رمحه اهللا، يف املزهر يف علوم اللغة وأنواعها نقله ال) ١(



 ٣٢

 البدع؛
ِواملبتــدع لــيس لــه قــصد إال حتريــف اآليــات وتــسويتها عــىل مذهبــه الفاســد  [ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ُِْ َ َ َْ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َُ َ ٌ َِ ِْ َُّ ِ َ

ْبحيث إنه متى الح له شاردة مـن َ ُ َ ُ ْ َِ ٌ َ َِّ َ َ َ َ ِ ُ ٍ بعيـد اقتنَـصها أو وجـد موضـعا لـه فيـه أدنـى جمـال ِ َ َ َ َ َْ ُ ً ْ َ َ ْ َ َ ََ َِ ِ ٍ َِ ِ َ ْ
ِسارع إليه ْ ََ ِ َ َ. 

ُّقال البلقيني ِ ِ ْ ْ ََ ِاستخرجت مـن الكـشاف اعتـزاال باملنـاقيش مـن قـول تعـاىل يف : َ َ َ َ َْ َِ َِّ َ ْ ُ َ ْْ
ِتفسري ِ ْ َ﴿فمن زحزح عن النَّار وأدخل اجلنَّة فقـد فـا: َ َ َ َ َْ َ َْ َ ِ ْ َ َ ْ ُْ ِ ِ َ ِز﴾ وأي فـوز أعظـم مـن دخـول ُِ ُ ُ ْ ْ ُّ َِ ُ َ َْ ََ ٍَ

ِاجلنَّة أشار به إىل عدم الرؤية ِ َِ ْ َُّ َ َِ َ َ ِ ِ َ َ ْ[)١(.  

يبني مقدار ما كان يفعله الزخمرشي مـن دس االعتـزال وقول البلقيني رمحه اهللا 
 .يف كتابه

 .وعند علامء التفسري هذا الكتاب يمثل كتب التفسري بالرأي غري املحمود 
ويغني عنه يف ذلك كتاب .  املعاين البالغية يف التفسري بإبرازالكتاب و متيز هذا 

. ندلـيسيب حيان األ أل)البحر املحيط( وكتاب ، )املحرر الوجيز(ابن عطية يف التفسري 
 .وحاشية اخلفاجي عىل البيضاوي 

ــارة عــن  ــيسء العب ــأهــل الــسنة، هــل احلــديث أوالزخمــرشي ي أهنم فيــصفهم ب
 .نثبت هللا ما وصف به نفسه بال كيف : ني قوهلم يف الصفات يعيتسرتون بالبلكفة، 

 . يف التشنيع عليهمأبياتوله 

                                         
 ).٢٤٣/ ٤(ما بني املعقوفتني من اإلتقان يف علوم القرآن ) ١(



 ٣٣

وال يغرنك تسرتهم بالبلكفة، فإنـه ": ١٤٣يقول يف تفسري سورة األعراف آية 
 :والقول ما قال بعض العدلية فيهم! من منصوبات أشياخهم

 هموكف اعة محر لعمري ــومج... هواهم سنّة  جلامعة سموا 
ّقد شبهوه بخلقه وختوفوا  وا بالبلكفه... ّ ّ   .)١(اهـ"شنع الورى فتسرت

 بابـه، ومـصنِّفه واعلم أن الكـشاف كتـاب عظـيم يف": يتاج الدين السبكقال 
ًر ببدعتـه، يـضع مـن قـدر النبـوة كثـريا، ويـسئ اه فنه، إال أنه رجل مبتدع متجإمام يف

 الكـشاف مـن ذلـك كلـه، ولقـد مـا يفُّأدبه عىل أهل السنَّة واجلامعة، والواجب كـشط 
  يقـرأه فـإذا انتهـى إىل كالمـه يف- ي الدين السبكي يعنى والده تق-كان الشيخ اإلمام 

ٍإنـه لقـول رسـول كـريم﴿ : )١٩( سـورة التكـوير اآليـة قوله تعاىل يف ِ َ ٍ ُ َ ُ َْ َُ َّ  أعـرض عنـه ﴾ِ
قـال  و"سـبب االنكفـاف، عـن إقـراء الكـشاف": ة سـامها نًصفحا، وكتب ورقة حس

َعفا اهللا عنـك﴿: قد رأيت كالمه عىل قوله تعاىل: فيها َ  سـورة التحـريم  ، وكالمـه يف﴾ََ
من األماكن التي أساء أدبه فيها عىل خري خلق اهللا تعاىل، سيدنا رسـول اهللا وغري ذلك 

ًصىل اهللا عليه وسلم، فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم،  ُ
أنـه ال : والقـول عنـدنا فيـه": ثـم قـال. " مـن الفوائـد والنكـت البديعـةمع ما يف كتابه

ــه إال ملــن صــار عــىل منهــاج الــسنة ال تزحزحــه شــبهات  ــالنظر في ينبغــي أن يــسمح ب
  .)٢(اهـ"القدرية

                                         
 ).١٥٦/ ٢(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) ١(

ُمعيد النِّعم ومبيد النِّقم ص) ٢(  ).٣١١/ ١(، وقارن بكتاب التفسري واملفرسون للذهبي ٨١ – ٨٠ُ



 ٣٤

  .)١(صول التفسري البن تيميةأرشح مقدمة يف انظر و
 ).٣١: (خرب الكتاب

 . التفسري إالكل يشء فيه : قيل عن كتاب الفخر الرازي يف التفسري 
 .بسبب كثرة املباحث الكالمية والتفريعات املوجودة فيه

كتابان يف التفسري يغنيان عن كتب التفسري وال يغني عـنهام : ومع ذلك فقد قيل
 . القرآن ألحكامتفسري الرازي وتفسري القرطبي اجلامع  كتاب؛

ُجـرت عادتنَـا": قال أبو حيان األندليس رمحـه اهللا َ ََ ْ َن كـل قاعـدة يف علـم مـن َأ: َ ِ ِ ٍ ٍِ ْ َِّ َ َ َُّ
َالعلوم يرجع يف تقريرها إىل ذلك العلم، ونأخذها يف علـم التفـسري مـسلمة مـن ذلـك  َ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ْ ُ َ ْْ َ ُ َ ُ َُ َ ُ َّْ ْ ْ ْ ُ ِْ َِّ َ َِ ُ ِِ َِ َْ َ ِ ِ

خرج عن طريقة ال ِالعلم، وال نطول بذكر ذلك يف علم التفسري، فنَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َِ ِْ َ ِّ ََ ُ ْ ِ ِِ َّ ُْ ُ ْ ِْ َ ْ ِ ُتفسري، كام فعله أبو َ ُ ََ َ َ َْ َ ِ ِ َّ
ِعبد اهللاَِّ حممد بـن عمـر الـرازي، املعـروف بـابن خطيـب الـري، فإنـه مجـع يف كتابـه يف  ِِ ِ ِ ِِ َِ َّ َُ ُ ِّ ْ ْ ُّ َْ َ َ ُ َِ َ َّ ُ َّ َِّ َ ِ ُ َْ ِ

ِالتفسري أشياء كثرية طويلة، ال حاجة هبا يف علـم التفـسري ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ً َ َّْ ً َِّ ْ َِ َ َِ َ َ ََ َ َ ْ َولـذلك حكـي. َ ِ ِ ُِ ََ ِ عـن بعـض َ ْ َ ْ َ
َاملتطرفني من العلامء أنه قال َ ْ َُْ َُ ُ ََّ ََ ِ َ ِِّ َفيه كل يشء إال التفسري: َِ ِْ ِ ِْ َّ َّ ِ ٍ َ ُّ ُ. 

ِوقد ذكرنـا يف اخلطبـة مـا حيتـاج إليـه علـم التفـسري ِِ ِ ِ ِْ ْ َ ََّ َ َ ُْ ْ َ ْْ َ ْْ ُ َ ُ ََ ِ ُفمـن زاد عـىل ذلـك، فهـ. َ َ َْ َ ََ ِ َ َ َ َو َ
ِفضول يف هذا العلم ْ ْ ٌِ َ َُ ِ ُ. 

َونظري م ُ ِ َ ُا ذكره الرازي وغريهَ َ ُّ ُُ ْ َّ ََ ِ َ   ؛َ
                                         

 ســبتمرب، مــن عــام ٢٧يف خــرب الكتــاب، وذلــك يــوم  ) ٣٠(كتبــت يف صــفحتي بعــد هــذا املنــشور رقــم )  ١(
ورجع العجمي حفظه اهللا إىل بلده الكويت . انتهينا باألمس من احلج": ً مساء ٠٤:٠٤م، الساعة ٢٠١٥
 اهـ"إن شاء اهللا) .. خرب الكتاب(وسأستمر يف هذه السلسلة . اليوم

 



 ٣٥

ِأن النَّحوي مـثال يكـون قـد رشع يف وضـع كتـاب يف النَّحـو، فـرشع يـتكلم يف  ِ ُِ ََّ َ َُ َ َْ َ ْ َ َ َ َّ َْ ََ َ َ ُ ً َ َِّ ٍِ ِ ِ ْ َ َ
ٍاأللف املنْقلبة، فذكر أن األلف يف اهللاَِّ، أهي منْقلبة من ياء أو واو؟  َ ْ َ ْ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َّ َ َ َِ ُِ َ َِ ِ َ َ َْ َْ ُْ 

ــم َّث ــه ُ ــه وجيــوز علي ــيام جيــب ل ــاىل، ف ــك إىل الكــالم يف اهللاَِّ تع ــن ذل ــتطرد م ِ اس ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ْ ََ َ َْ ُ َ َُ َ َ ِْ َِ ََ َِ ََ َ َْ ِ
ُويستحيل ِ َ ْ َ َ. 

ِثم استطرد إىل جواز إرسال الرسل منْه تعاىل إىل النَّاس َ َ َِ ِ َِ ُ َ َ ََ َِ ِ ُ ُّ َ ْ َ ْ َِّ ِ ْ ُ . 
َّثم استطرد إىل أوصاف الرسول صىل اهللاَُّ ََ َ ْ َِ ُ َّ َ ْ َِّ َ ِ ْ َّ عليه وسلمَُ ََ َ ِْ َ. 

ُثم استطرد من ذلك إىل إعجاز ما جاء به القرآن وصدق ما تضمنَه َ َ َ ْ ََّ َ ْ َ َ َ ْ ََّ َْ ْ َِ ِ ُ ُ َ ْ ُْ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ. 
ِثم استطرد إىل أن من مضمونه البعث واجلزاء بالثواب والعقاب َِ َّ َ َّ ْ ُِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َِ َ َ ُ َ َ ْ ََّ ْ َ َ ِ َ . 

ِثم املثابون يف اجلنَّة  َ َّْ ُِْ َ َ ْال ينْقطع نعيمهم، واملعاقبون يف النَّار ال ينْقطع عذاهبمُُ ُ ُ ْ َُ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َِ ِ َِ َِ ِ ُْ َ. 
ار، ومـن  ة والنـَّ ْفبينَا هو يف علمه يبحث يف األلف املنْقلبة، إذا هو يتكلم يف اجلنـَّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُْ ِْ ِ َِ َ ُ َُ َ ُ َِ ِ َ ْ

َهذا سبيله يف العلـم، فهـو مـن ا َ ُ ُِ َِ َِ ْ ْ ُِ ِ َ َلتخلـيط والتخبـيط يف أقـىص الدرجـة، وكـان أسـتاذنا َ َ َّ َّ َُّ َ ْْ َ َُ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ْ ِْ
ُّالعالمة أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي،  ْ َِ َ َّ َ ُ َِّ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ َُّ َ ِْ ُ َ ٍَ ُيقـول مـا معنَـاه... ْ ْ ََ َ ُ َمتـى رأيـت : ُ ْ َ َ ََ

َالرجل ينْتقل من فن إىل فن يف البحث أ ِ ِ ِْ َ ٍّ ٍّ ْ َ ُْ ُ َِ َ ََ ِ َ ِو التصنيف، فاعلم أن ذلك، إما لقصور علمه َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َِ ُ ُْ َ َّ ََّ ِْ َ َ ْ َّ ِ
ِبـــذلك الفــــن، أو لتخلـــيط ذهنــــه وعـــدم إدراكــــه، حيـــث يظــــن أن املتغــــايرات  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ َ َ َُْ َّْ ُ ُ َ ََ َُّ َ ْ َ ْ َ ْ ِِّ ََ ْ ِ ْ ِ

ٌمتامثالت َ ِ َ  .)١(اهـ"َُ
 .ببدعته زيادة عىل ما ذكره أبو حيان ويعاب تفسري الرازي 

                                         
 ).٥٤٨ -٥٤٧/ ١( يف التفسري البحر املحيط) ١(



 ٣٦

 .له اجلهد يف االستدالل للمخالفنيوببذ
، ألنه استفرغ جهده يف االسـتدالل لـه، فيفـرت عنـد وبضعفه عند الرد، وإحالته

وكان يعـاب بـإيراد الـشبه الـشديدة ":  قال ابن حجر رمحه اهللا عن الفخر الرازي.الرد
وقـد ذكـره . يورد الشبه نقد وحيلهـا نـسيئة: ويقرص يف حلها، حتى قال بعض املغاربة 

 .)١(اهـ"ابن دحية بمدح وذم وذكره ابن شامة فحكى عنه أشياء ردية
ّاالستطراد يذم إذا فيه خروج عن موضوع الكالم بالكليـة، أمـا إذا كـان : قلت

خلدمة املوضوع، وما يتعلق به، ويفيد يف فهمـه ومعرفتـه، لـيس ممـا يـذم، بـل هـو مـن 
 !أساليب العرب وأفانينهم وسننهم

 ).٣٢: (رب الكتابخ
. مـن كتبـه املحـررةرمحـه اهللا  البـن اجلـوزي )زاد املسري يف علم التفسري(اب كت

 :ألمرينومتيزه بالتحرير يرجع . عىل خالف غالب كتبه فإنه ال حترير فيها 
 . انه اخترصه من كتابه الكبري يف التفسري-
  . وفهمقراءة بحثقرأه عليه الفخر ابن تيمية   ان-

قـرأ عـىل الـشيخ أيب ": رج ابن اجلوزي رمحـه اهللاقال ابن رجب يف ترمجة أيب الف
 ؛الفرج العلم مجاعة

 .منهم طلحة العلثي 

                                         
 ).٤٢٧/ ٤(لسان امليزان ) ١(



 ٣٧

وذكر يف أول تفسريه أنـه قـرأ عليـه . ومنهم أبو عبد اهللا ابن تيمية خطيب حران
 .)١(اهـ" يف التفسري قراءة بحث ومراجعة" زاد املسري "كتابه 

  :، مهاوالبن اجلوزي كتابان آخران حمرران
 .اسخ القرآننو -
 .عالم العامل بعد رسوخه بناسخ احلديث ومنسوخه إ-

وذكر عنه انه كان يقرر يف كتـاب مـا خيالفـه يف كتـاب  .. متفاوتةخرى وكتبه األ
 .رمحه اهللا . الن الغالب عليه التلخيص دون حترير. آخر

 ).٣٣: (خرب الكتاب
نني يف القـرآن اشتغلت فرتة بالكتب التي ترد عىل شبهات املستـرشقني والطـاع

 .العظيم والسنة النبوية
 :واعددت مؤلفني يف ذلك 

 . االنتصار للسنة:ولاأل
 .دفاع عن القرآن العظيم: الثاين 

 :، أذكر منهاوخرجت بنتائج مبهرة
 .عدد الشبهات التي يطعن هبا يف القرآن العظيم مل تتجاوز العرش

وز بحذف املكرر سبع عدد الشبهات التي يطعن هبا يف احلديث النبوي ال تتجا

                                         
 ).٥٠٣/ ٢(ذيل طبقات احلنابلة ) ١(



 ٣٨

 .عرشة شبهة
مجيع الشبه التـي يوردوهنـا هـي اجـرتار للـشبه القديمـة التـي روج هلـا املعتزلـة 

 .والنصارى
 .هل العلم السابقنيأمجيع الشبه توجد هلا ردود حمررة من كالم 

القائمـة، مام احلقـائق أهنا أباطيل أ و،ن الشبه مل يعد هلا قيمةأوملا اكتشفوا اليوم 
 . عىل بطالهنا؛ جلأوا اىل ما يسمى القراءة العرصية للقرآن والسنةالدالة

 ).٣٤: (خرب الكتاب
وضـعه ردا عـىل شـبهات ) تأويـل خمتلـف احلـديث(كتاب ابـن قتيبـة رمحـه اهللا 

 .الطاعنني يف السنة يف زمنه
 .)مشكل القرآنتأويل (وكذا كتابه 

ث املختلفة عمومـا حاديلأل) اختالف احلديث(وأما الشافعي فإنه وضع كتابه 
 .ابتداءدون قصد الرد عىل الطاعنني 

وتعترب رؤية الشافعي ملوضوع اختالف احلديث رؤية تامـة جامعـة مل تتغـري اىل 
 .أحداليوم مع انه ابتدأ الكتابة فيه ومل يسبقه اليه 

 ).٣٥: (خرب الكتاب
 :الشافعي رمحه اهللا له اوليات يف التصنيف

 .صول الفقه أ كتاب يف أول) الرسالة(هو صاحب كتاب 
 .حدأوهو صاحب أول كتاب يف اختالف احلديث مل يسبقه فيه 

وصـنف كتابـا . وهو أول من مجع بني منهج اهل املدينة واهل العراق يف التفقه



 ٣٩

 ).األم(يف الفقه مل يسبق اىل مثله وهو كتاب 
 )٣٦: (خرب الكتاب

مــري رمحــه اهللا  البــن عبــدالرب الن)االســتذكار(مــن خــالل مراجعــايت لكتــاب 
 :نه يعتمد كثريا عىل ثالثة كتب أوجدت 
 .ويعتمد عليه يف معرفة اختالف الفقهاء واقواهلم. وسط البن املنذر األ

 يف مـواطن كثـرية يف كتـاب باألسانيدوقد رأيته ينقل منه . املصنف لعبدالرزاق
م بتتبـع حـد طلبـة العلـأفلو يقوم . يوجد يف مصنف عبدالرزاق املطبوع احلج الذي ال

 لعلنـا نـستدرك مـا ال )سـنن البيهقـي( و)املحىل( و)التمهيد( و)االستذكار(ذلك من 
 .)١(نجده يف مطبوعة املصنف من اآلثار يف كتاب احلج

 .املصنف البن ايب شيبة 
 . للشافعي وينقل كالمه بالنصاألمورأيته يرجع لكتاب 

 . كالمها يف رشح املوطأ)التمهيد( و)االستذكار(و
 .غلب رشاح احلديثأ اعتمد وعليهام

 ).٣٧: (خرب الكتاب
 املرفوعـة األحاديـث رشح البـن عبـدالرب رمحـه اهللا،) التمهيـد(كتاب موضوع 

 .بوابدون اآلثار ودون كالم مالك رمحه اهللا يف األ

                                         
 ) .٦٦(انظر املنشور رقم ) ١(



 ٤٠

ــا  ــي)االســتذكار(ام ــصارِلُ ف ــار ،م بــرشح احلــديث باخت  مــع تقــصد رشح اآلث
 .ومذاهب العلامء وكالم مالك رمحه اهللا

وقـد اعتـربه ابـن  .والصنعة احلديثية يف الكتابني قوية لكنهـا اوسـع يف التمهيـد
وهـو كتـاب نفـيس للغايـة، رحـم اهللا .  )١(ًرمحه اهللا خمترصا للتمهيد) هـ٤٥٦ت(حزم 

 .مصنفه وأجزل له املثوبة
 .وسعأوالفقه يف الكتابني قوي لكنه يف االستذكار 

 .املوطأبواب أ عىل ترتيب )االستذكار(وترتيب 
فيـورد الـشيخ ومالـه مـن حـديث يف ؛ سامء شيوخ مالـكأوترتيب التمهيد عىل 

 .املوطأ 
ويقابله البيهقي حافظ املـرشق . )هجرية٤٦٣ت(رب غالرب حافظ امل وابن عبد

 . )٢() هجرية٤٥٨ت (
صنف ابن عبدالرب التمهيد ورتبه عىل أسامء شـيوخ مالـك بـن أنـس رمحـه اهللا، 

ًرفوعة، رشحا ماتعا نافعا جامعـا حـديثا وفقهـا وتارخيـا ولغـة ورشح فيه األحاديث امل ً ً ً ً ً ً ً
 .ًوأدبا، رمحه اهللا

والكتاب برتتيبه الذي رتبـه عليـه ابـن عبـدالرب رمحـه اهللا عـرس التنـاول صـعب 

                                         
 ولكن للتمھید، اختصار االستذكار أن هللا رحمھ حزم ابن قال كذا: قلت. حزم البن األندلس فضل رسالة عنً نقال) ٣/١٦٩ (الطیب نفح) ١(

 .الموفق وهللا خالفھ، الواقع

هذا رأيي وآخرون جيعلون اخلطيب البغدادي حـافظ املـرشق مقابـل حـافظ املغـرب ألنـه تـويف يف نفـس  )٢(
 .واألمر واسع إن شاء اهللا. والذي حلظته يف البيهقي التشابه العلمي فقابلته بحافظ املغرب. السنة



 ٤١

املأخذ، ال يسهل الوصول فيه إىل فوائده، فقام مجاعة بإعادة ترتيبه، ومن أحسنها ـ فيام 
 .)١(  ما وقع عىل أبواب املوطأيبدو يل  واهللا اعلم ـ

رأيت أن أمجع يف كتايب  هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بـن أنـس رمحـه اهللا، يف "
رواية حييى بن حييى الليثي األندليس عنه، من حديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم؛ 

 .مسنده ومقطوعة ومرسله وكل ما يمكن إضافته إليه صلوات اهللا وسالمه عليه
ك مراتب، قدمت فيهـا املتـصل، ثـم مـا جـرى جمـراه ممـا اختلـف يف ورتبت ذل

 .اتصاله، ثم املنقطع واملرسل
وجعلته عىل حروف املعجم يف أسـامء شـيوخ مالـك رمحهـم اهللا ليكـون أقـرب 

 .للمتناول
ووصلت كل مقطـوع جـاء متـصال مـن غـري روايـة مالـك، وكـل مرسـل جـاء 

لغنـي علمـه، وصـح بروايتـي مجعـه، لـريى مسندا من غري طريقه رمحة اهللا عليه، فـيام ب
الناظر يف كتابنا هذا موقع آثار املوطأ من االشتهار والصحة، واعتمدت يف ذلـك عـىل 

 .نقل األئمة، وما رواه ثقات هذه األمة
وذكرت من معاين اآلثار وأحكامها املقصودة بظاهر اخلطاب ما عول عىل مثله 

 .الفقهاء أولو األلباب
ــل ا ــن أقاوي ــت م ــا وجلب ــسوخها، وأحكامه ــخا ومن ــا، وناس ــامء يف تأويله لعل

 .ومعانيها، ما يشتفي به القاريء الطالب ويبرصه وينبه العامل ويذكره
                                         

 األولى الطبعة العلمیة، الكتب دار منشورات من صمیدة، لمصطفى ،مالك وطأم على عبدالبر البن التمھید بتبویب المالك فتح ذلك من) ١(
 .ھـ١٤١٨



 ٤٢

وأثبت من الشواهد عىل املعاين واإلسناد بام حرضين من األثر ذكره، وصحبني 
 .حفظه، مما تعظم به فائدة الكتاب

 .ىل أقاويل أهل اللغةوأرشت إىل رشح ما استعجم من األلفاظ، مقترصا ع
وذكرت يف صدر الكتـاب مـن األخبـار الدالـة عـىل البحـث عـن صـحة النقـل 
وموضع املتصل واملرسل ومن أخبـار مالـك رمحـه اهللا وموضـعه مـن اإلمامـة يف علـم 
الديانة ومكانه من االنتقاد والتوقي يف الرواية ومنزلة موطئه عند مجيع العلامء املؤلفني 

 .ذا يستدل هبا اللبيب عىل املراد وتغنى املقترص عليها عن االزديادمنهم واملخالفني نب
 .وأومأت إىل ذكر بعض أحوال الرواة وأنساهبم وأسناهنم ومنازهلم

وذكرت من حفظت تاريخ وفاتـه مـنهم معتمـدا يف ذلـك كلـه عـىل االختـصار 
دناه فلم ضاربا عن التطويل واإلكثار واهللا أسأله العون عىل ما يرضاه ويزلف فيام قص

نصل إىل يشء مما ذكرناه إال بعونه وفضله ال رشيك له فلـه احلمـد كثـريا دائـام عـىل مـا 
أهلمنا من العناية بخري الكتب بعد كتابـه وعـىل مـا وهـب لنـا مـن التمـسك وعـرشون 

 اهـ"رسوله حممد صىل اهللا عليه وسلم وما توفيقي إال باهللا وهو حسبي ونعم الوكيل
اب جليــل، حافــل، مــن رآه رأى العجــب العجــاب، وباجلملــة فهــو كتــ: قلــت

 .فسبحان اهللا الوهاب
 ).٣٨ (:خرب الكتاب

  .)املوطأ(مالك بن أنس االصبحي صاحب 
 .هو النجم الذي تتبع العلامء طريقه يف احلديث والفقه

 .ورد معه اآلثارأفرد كتابا يف احلديث الصحيح وأول من أهو 



 ٤٣

ا ّمـأ. يه فان عمله كالنحـت يف احلجـرراد ان يصنف يف موضوع مل يسبق الأمن 
 يف أكثـرمن وجد سبيال قد هنـج قبلـه فإنـه يـسهل عليـه الوصـول اىل غايتـه والتـدقيق 

 .الرشط
 ، تـصنيف الـصحيح ترسـم خطـى مالـك يف املوطـأرمحـه اهللا ملا اراد البخاري و

صـل فيـه كـل مـا يـذكر يف فقـه الـرتاجم للبخـاري األ فـإن .وحتى يف تراجم االبواب 
 .تراجم املوطأ يف ل مالك عم

فقـه البخـاري يف : اعتنـى بـذلك عنايـة فائقـة حتـى قيـلرمحه اهللا نعم البخاري 
 .وسلفه عموما تراجم مالك يف املوطأ. ترامجه

 البخاري رمحه اهللا عىل عمله يف متييز االسانيد ومعرفة الصحيح اخلرائط وأعان
 .ني يف كتابه العلل الرواية التي عملها عيل بن املديألسانيدالذهنية 
ذان هنجـا للبخـاري الـسبيل لـملـديني مهـا البن ا ال)العلل( ومالك، ) موطأ(ـ ف

 .فبلغ فيه البخاري رمحه اهللا الغاية
برزهـا ودلـل عليهـا أصول الفقـه التـي نظمهـا ورتبهـا وأما رأيك حتى قواعد 

 يف كـالم مالـك شـارة اليهـا مجلة منها جاءت اإل،)الرسالة(كتابه يف رمحه اهللا الشافعي 
 . واقرأ رد مالك عىل الليث بن سعد لرتى ذلك!، يف املوطأ، وغريهرمحه اهللا
 ) .٣٩ : (رب الكتابخ

هـل أسلك مسلك ة، وزيدييف بيئة رمحه اهللا كان ) هجرية١٢٥٠ت (الشوكاين 
 .االجتهاد

حاديـث عـىل عند ختريج األه يعتمد في .ول طلبهألفه يف أ )نيل األوطار: (كتابه 



 ٤٤

 .)جممع الزوائد( و، )تلخيص احلبريال(
 ).فتح الباري(حاديث يعتمد عىل ويف كالمه عىل فقه األ

 .واخر مصنفاتهأ من ،)زهارالسيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األ: (وكتابه 
 . يكاد يكون تلخيصا للبحر املحيط للزركيش ،)رشاد الفحولإ: (وكتابه 

  التي بناها الشوكاين عىل طريقته؛وينبغي عىل طالب العلم ان ينتبه للمسائل
 .ي حجةأفهو ال يرى لقول الصحايب 

 .مجاع وال تكاد جتده يستدل بهويستبعد اإل
 .ويعتمد خالف الظاهرية مطلقا

 ).٤٠: (خرب الكتاب
مـا الكتـاب، ومـور املعينـة يف فهـم صـول الكتـب مـن األأااللتفات اىل معرفـة 

 :فمن ذلك .حيتاج اىل رشح وبيان
صــله ألنــاظر وجنــة املنــاظر يف اصــول الفقــه البــن قدامــة املقــديس  روضــة ا-

 .املستصفى للغزايل
صله كتاب اجلويني يف االصول املسمى أ ،للغزايلالفقه صول أ يف )املنخول( -

 . فقد خلص بعض فوائده)الربهان(ـ ب
 .صله مسند ابن عيينة فإن احلميدي يرويه عن ابن عيينةأ )مسند احلميدي( -
 .)البدر التامم(صله أ) يف رشح بلوغ املرامسالم سبل ال( -
صله فـتح البـاري أ للقسطالين يف رشح صحيح البخاري، ) رشاد الساريإ( -

، وأثبـت رشاف للمـزيوزاد عليه ما اثبته عند كل حديث مـن التخـريج مـن حتفـة األ



 ٤٥

 .ًالفرق بني الروايات والنسخ معتمدا عىل النسخة اليونينية
 .ه تفسري الثعلبيصلأ تفسري البغوي -
اعتمد عىل اجلامع ألحكام القرآن للقرطبـي ، ) فتح القدير( تفسري الشوكاين -

 .وتفسري النسفي، والدر املنثور للسيوطي
 .وهذا باب طويل

 ).٤١: (خرب الكتاب
سـبل الـسالم رشح بلـوغ (سـامعيل االمـري الـصنعاين اشـتهر بكتابـه إحممد بن 

 .)املرام
 .)البدر التامم(ص يف مقدمته اختصار لكتاب والواقع ان كتابه كام ن

او تـرجيح او ) قلـت(ن غالب ما يف الكتاب مـن قـول أودهشت حينام علمت 
 .، وكنت أظنها من الصنعاين خمترص األصلصلتصويب هي من صاحب األ

 ليس مغربيا من شامل افريقيا انـام مـن منطقـة او )البدر التامم(واملغريب صاحب 
 )غريب احلديث(كام نسب احلريب صاحب . ليها إغرب فنسب حي بصنعاء يعرف بامل
 .اىل باب حرب ببغداد 

 وله حاشية عىل رشح ابن دقيـق العيـد اسـمها ،وللصنعاين رسائل علمية كثرية
  .)العدة عىل رشح العمدة(

 ).٤٢: (خرب الكتاب
 .خرى أ ًمن الكتب ما تطوي يف داخلها كتبا

  :من ذلك 



 ٤٦

 السبعة للفاريس طوى يف داخلـه نـسخة مـن كتـاب  احلجة يف توجيه قراءات-
نبه عىل ذلك شوقي ضيف يف حتقيقه للـسبعة البـن جماهـد وذكـر . السبعة البن جماهد 

 .انه استفاد منه يف ضبط النص املحقق
 . البن العريب)حكام القرآنأ( تفسري القرطبي طوى يف داخله كتاب -
بـواب البخـاري البـن أىل  الكواكب الدراري يف ترتيب ورشح مسند امحد ع-

 .عروة احلنبيل طوى يف داخله جمموعة من كتب ورسائل ابن تيمية
شــباه والنظــائر يف النحــو للــسيوطي طــوى يف داخلــه العديــد مــن  كتــاب األ-

 .الرسائل يف موضوعه
ــصحيح إ - ــة ل ــسخة اليونيني ــه الن ــسطالين طــوى يف داخل ــساري للق ــاد ال رش
 .البخاري 

 !وهذا باب يطول
 لطريقة حفظت لنا كتب ورسائل كثرية وهللا احلمدوهبذه ا

 .)٤٣: (خرب الكتاب
كتب توجيه القراءات موضوعها بيان وجه اختيـار القـاريء هلـذه القـراءة مـن 

 .جهة اللغة واالعراب
وليس موضوعها االحتجاج لصحة القراءة باللغة واالعراب فإن هـذا عكـس 

ءة حتى ولو كانت خمالفة للرسـم مادامـت  اذ اللغة واالعراب انام يثبتان بالقرا؛الواقع
 .سناد عىل الصحيح ان شاء اهللاصحيحة اإل

 . ولذلك اهتموا بتوجيه القراءات اخلارجة عن العرش 



 ٤٧

 )املحتـسب(شهر كتب التوجيه ملا خـرج عـن القـراءات املتـواترة كتـاب أومن 
 .البن جني

هـي طريقـة ابـن  كـام ،  شـاذا ةلكن يالحظ ان ابن جني اعترب ما زاد عىل السبع
 .جماهد رمحهام اهللا

 ).٤٤: (خرب الكتاب
ابن دقيق العيد قيل ان والده لبس يوم العيد مالبسا بيضاء فلام شاهدها الناس 

 ـوابنه عيل بـن وهـب القـشريي الـشهري بـ. هي كدقيق العيد فلقب بدقيق العيد: قالوا
 .)ابن دقيق العيد(

سـباب النـزول يف فـضل معرفـة أأقـوال العلـامء ومن الطرائف ان باحثة نقلت 
ومرة بـأن . فنقلت كلمة ابن دقيق العيد مرتني مرة بأن قائلها ابن دقيق العيد . وفائدته

 .وهو هو ... ن وهب القشريي بقائلها عيل 
 ).٤٥: (خرب الكتاب

حاديــث أ االحكــام اقتــرص فيــه عــىل أحاديــثلمقــديس يف ل )حكــامعمــدة األ(
 .الصحيحني

 ؛وله عدة رشوح 
 . وهو رشح مفيد جدا،  البن دقيق العيد )حكامحكام األأ( منها

 . تب عنهُماله وكأ إنام ابن دقيق العيد مل خيطه بيده أن علمت إذاتدهش 
إسامعيل بن أمحد بن سعيد بن حممد ابن األثري : الشيخ عامد الدين فقد جاء 
عمدة (يث العيد أحادابن دقيق :  فقرأ عىل الشيخ ، )هـ ٦٩٩ ت(احللبي الشافعي 



 ٤٨

 .، فكان ابن دقيق يميل الرشح، والقايض عامد الدين يكتب)األحكام
ِهو الذي علق رشح العمدة عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد[فـ ِ ِ ِْ ْ ََّ ْ ْ ُ َّ َ َّ َّْ َ ُ[)١( . 

 )إحكام األحكام يف رشح أحاديث سيد األنام : ( وسامه 
 ؛ يتميز بمزايا عظيمة وهذا الرشح 

 وال اعلم يف رشوح احلديث كتابا يف قوتـه يف األصولفروع عىل مهها ختريج الأ
 .رمحه اهللا. هذه امليزة

 .ومن مزاياه إثارة البحث، وحتديد موضعه
 . عليه كثرياىأثنومن رشوح العمدة رشح ابن امللقن وهو رشح نفيس 

 .األحكاموللمتأخرين رشوح منها رشح الشيخ البسام عىل عمدة 
 ).٤٦: (خرب الكتاب

 الكتب ما فعله التتار بمكتبات بغداد ملا حرقوها وصنعوا من الكتب خبارأمن 
 .جرسا يمرون عليه لعبور النهر حتى تغري لون ماء النهر بسبب لون املداد 

هـذه واحلمـد هللا كتـب ...  كتب تلك التي تسلط عليها التتار أي... لكن مهال 
 . موجودة اإلسالم

 )تاريخ آداب العرب(مكن يف كتابه عن ديام ملصطفى صادق الرافعي يققرأت 
ن مكتبـات بغـداد أىل إ تعليقـة لـه عـن املوضـوع يـشري فيهـا )وحي القلـم(و يف كتابه أ

                                         
وقد نـص عـىل ذلـك بنفـسه يف مقدمتـه للكتـاب، التـي وجـدت عـىل بعـض ). ٥٦/ ٩(الوايف بالوفيات ) ١(

 .النسخ



 ٤٩

  ؛١(كانت مآلنة بكتب الفلسفة واملتكلمني وتراجم لكتب يونانية
فكان يف فعل التتار عىل ما فيه مـن سـوء محايـة بتقـدير اهللا عزوجـل للمـسلمني 

 . ادخله املأمون عىل مكتبات املسلمنيمن هذا اإلرث الذي
لقاها فضيلة الـشيخ نظـام اليعقـويب أقامهـا سـيادة أوحرضت قبل مدة حمارضة 

حيـث اصـطحبني سـيادة الـرشيف نـواف آل غالـب . مـري بجـدةبـراهيم األإالرشيف 
 .سلمه اهللا معه حلضورها

مـن ضـمن مـا ذكـره انـه ، ومـع املخطوطـاتة نظـام اليعقـويب جتربوكانت عن 
 .نه مفقود بل غايته انه مل يقف عىل خربهإ: ن يقول عن خمطوط أستحي ي

. اليـومعـروف ضـعاف مـا هـو مأن املكتبات اخلاصة لعلها حتتوي ثالثة أوذكر 

                                         
خـوة مل اهتد حتى الساعة إىل مكاهنا من كتب األستاذ الرافعي رمحه اهللا، فلعيل ومهت، وقد ذكر أحـد األ) ١(

: ، قوله٢٢ص) مدخل إىل تاريخ نرش الرتاث العريب(نقال عن األستاذ حممود الطناحي رمحه اهللا يف كتاب 
إن كثريا من تراثنا قد بقي موفورا يمأل اخلزائن العامة واخلاصة إىل عهد قريب، وأن ما ضاع منه بسبب "

ع عنك ما يقال من أن ماء دجلة غفلة الناس وتفريطهم أكثر مما ضاع بسبب عوادي احلروب واأليام، ود
وآيـة . قد أسود من كثرة ما ألقي فيه من خمطوطات، أيام غارة التتار، ففي ذلك من املبالغات ما ال خيفـى

 هــ، ٩١١ذلك ما تراه يف موسوعات العلامء املتأخرين، مـن أمثـال جـالل الـدين الـسيوطي املتـوىف سـنة 
 هـ، واملرتىض الزبيدي، صاحب تاج العروس ١٠٩٣ سنة وعبد القادر البغدادي، صاحب اخلزانة املتوىف

 هـ، ففي مصنفات السيوطي، ويف مقدمة اخلزانة والتاج، ويف أثنـائهام كتـب كثـرية، ال ١٢٠٥املتوىف سنة 
وال زالت األيام تظهرنا عىل خمطوطات نفيسة، كنا نعدها من املفقودات، وكم يف . نعرف هلا وجودا اآلن

 !.هـا"الزوايا من خبايا 



 ٥٠

 . وال يعلن عام فيها ال يعرف خرب املخطوط الذي لدهيم،هنا ال تفهرسأولكن بسبب 
 )٤٧: (خرب الكتاب

 :هانفسأ األحكام عديدة لكن أحاديثكتب 
 البن حجر العسقالين مـن جهـة االسـتيعاب )األحكام أدلةبلوغ املرام من  (-

 .والتلخيص
مـام حكام البن دقيـق العيـد ورشحـه رشحـا نفيـسا سـامه باإل األبأدلةملام  اإل-
ول منـه حققـه القـسم األ.  رسائل جامعية وطبـعذ املوجود منه يفِخُأ.  يتمه ملومات و

وعىل . مام حممد بن سعودبدالعزيز السعيد بجامعة اإلسعادة الدكتور فضيلة الشيخ ع
 : ابن عبداهلادي يف كتابه اعتمد كتاب)ملاماإل(

ن ابـن أويبـدو . ويتميـز بتطويـل التخـريج . )حكـامحاديث األأاملحرر من ( -
 .حجر اعتمد عليه كثريا يف كتابه بلوغ املرام

ــث األحكــام كتــاب أومــن   - ــب أحادي  )امحكــاملنتقــى مــن األ(وســع كت
 مـن املنتقـى يف )وطـارنيـل األ( ـوسـوم بـوعليـه رشح الـشوكاين امل. بن تيميـةللمجد ا
 .األخبار

 .٤٨: خرب الكتاب 
  ؛)دب املفرداأل(للبخاري رمحه اهللا كتاب 

 . الصحيحكتابه اجلامعاملوجود يف  )األدب(نه غري كتاب سامه باملفرد أل
مل يلتـزم بـرشطه يف الـصحة  رمحـه اهللان البخـاري أن يعلم الطالب أومن املفيد 

 . غري كتابه اجلامع الصحيحيف األبواب جما تريفوطريقته 



 ٥١

 ).التاريخ الكبري(وللبخاري كتاب 
 ).التاريخ األوسط(و
  ).التاريخ  الصغري(و

ــني .  مفقــود )التــاريخ األوســط(ن أظــن ُوكــان ي نــه هــو املطبــوع باســم أثــم تب
 ).التاربخ الصغري(

ثـم . )وسـطالتـاريخ األ(ىل إك نقول العلامء منه وعزوها دلة يف ذلهم األأومن 
  .)التاريخ الصغري(وجودها بالنص يف املطبوع باسم 

 . هو مصنفه يف الضعفاء)التاريخ الصغري(وذكروا أن 
 ).٤٩: (خرب الكتاب 

يــشبه كتــاب :  قيــل يف وصــفه)التــاريخ الكبــري(ملــا صــنف البخــاري رمحــه اهللا 
 .السحر

ن يكـون أنـه سـاق الـرتاجم بـدون أو. عىل غري مثال سابقنه صنفه أورس ذلك 
والبخاري انتزع الرتاجم من األسانيد فيثبت اسم  . عىل صورتهكتاب يف الرتاجم قبله

 .روايتهيتعلق بشيئا مما الرجل ثم يذكر شيخه وتلميذه وروايته 
بــ ولذلك سـمى كتابـه . ومل يلتزم البخاري بذكر اجلرح والتعديل يف كل ترمجة

 .)التاريخ(
 ملـا حـذر حممـد بـن حيـي  البخـاري، ومـن تالميـذرمحـه اهللا حاتم الـرازي  بوأو

 )التاريخ الكبـري(ن يضيع هذا العلم فأخذ كتاب أمن البخاري خيش رمحه اهللا الذهيل 
اجلـرح (فكـان كتـاب . زرعة عن كـل راو ترمجـة ترمجـة  باأجلس ابنه يسأله ويسأل أو



 ٥٢

ئمـة اجلـرح والتعـديل أزي الـذي وضـع لـه تقدمـة يف يب حـاتم الـراأ البـن )والتعديل
 .بواب املتعلقة بهوبعض األ

 ٥٠: خرب الكتاب 
 :دل عليه أموراجلامع الصحيح، رشط البخاري رمحه اهللا يف كتابه 

 .بوابترصفاته يف األحاديث التي يوردها يف األ: احدها 
 .تسميته لكتابه: ثانيها 
نقـل بعـضهم عبـارات عنـه تـدل عـىل تـرصيح أئمـة كبـار بـذلك بـل و: ثالثها 
 .منهجه يف كتابه

م عــىل لــودراســة منــاهج العلــامء ومقاصــدهم يف تــصنيفهم تــساعد طالــب الع
 .ذن اهللاإ ب،ستفادة منه عىل الوجه التام واال،كتابالمل مع عاتلن اسح

 ).٥١: (خرب الكتاب 
 .صل الذي دارت وقامت عليه الكتب الستةموطأ مالك رمحه اهللا هو األ

ــب عــىل ظنــي و ــد اســتوعبا أيغل ــصحيحني صــحيح البخــاري ومــسلم ق ن ال
 .أحاديثه

 .بل تتبعوا ترامجه وتبويباته
 وقام به وزاد من الرشوط مـا اكـسبه ،وجد هنجا فسلكهرمحه اهللا نعم البخاري 
فقـه البخـاري يف ترامجـه لكـن : يقولـونلـامء  الرتاجم بـام جعـل العخصوصية ومتيز يف

 .يف ذلكمالك النجم وهو سلفه 
صـل الـذي ذا درسـه فقـد درس األإديث االهتامم باملوطأ فانـه حلوعىل طالب ا



 ٥٣

 .بنيت الكتب الستة عليه فيسهل عليه معرفة ما زاده كل واحد منهم وما ترصف به
 ).٥٢: (خرب الكتاب 

 .صحيح مسلم بن احلجاج القشريي رمحه اهللا
 .مقدمته ليست عىل رشطه

 . من الرشاحنام إبواب ليست منه تراجم األ
حاديـث كتـاب الـصالة والزكـاة وقبلهـا أوهو قد رتب أحاديث كتابـه فجمـع 

 .اإليامن وساق روايات كل حديث يف حمل واحد 
ال يقطع احلديث الن مهه الرواية والصحة ال الففـه بخـالف مقـصد البخـاري 

 .فقد كان مهه الصحة والفقه 
 .١(ال نادرا إال يورد اآلثار 

                                         
الوقوف عـىل مـا (ويف اآلثار املوقوفة واملقطوعة يف صحيح مسلم صنف احلافظ ابن حجر رمحه اهللا كتابه ) ١(

َأما بعد؛ فهذه أحاديث موقوفة ": ، باختصار٢٧-٢٥، قال يف مقدمته ص)يف صحيح مسلم من املوقوف ُ َْ َ ََ ِ ِ َِ
ِومقطوعة تتبعتها مـن صـحيح مـسلم، وقـد وقـع أكثرهـا يف َ َ ْ َ َ َ َُ ْ ضـمن أحاديـث مرفوعـة وهـي يف الكتـاب ِ ِ ِ َ ََ ُ ْ َ ِ َ

ِاملذكور كثرية، لكني مل أتعرض منْها إىل ما يتقوم احلديث املرفـوع بـه أو يتقـوم باحلـديث ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ َْ ْ َِْ َِ َ ِ َ َ َ ُ  ... ... ... ... .
ِوذكرت ما يستقل بنَفسه ولو كان له تعلق باحلديث  ِ ِ َِ ْ َْ َِ ُِ َ ََ َ َّ ِوكان احلام... َ َ ْ َ َ ِل عىل مجع هذه األحاديث أنه يقع يف َ َ ََ ِ َِ ْ َ
ِبعض جمالس احلديث قول أيب عمرو بن الصالح يف  ّ ْ ََ ََ ِ ِ علوم احلديث "ِ َ ُ ُ أنـه لـيس يف صـحيح مـسلم بعـد "ُ ِ َ َ ِْ َ َ

ْاخلطبة واملقدمة إال احلديث املرفوع الرصف غري ممزوج باملوقوفات ّ ْ َُ َْ ْ ِْ َّ ِ ْواستدرك من تأخر عـن عـرص ابـن. َ َ ّ َ َ 
َالصالح عليه أنه وقع يف مسلم يشء من املوقوفات عىل بعض التابعني، وهو َ ْ َ ْ ُّ ِ َّ َ ُ َْ ْ َ ُ ِ َ ِ َ َ ال ": َقول حييى بن أيب كثري: َ

َيستطاع العلم براحة اجلسد  َ ْْ َْ َ ِوظن بعض من شاهدناه أنه ليس يف مسلم غري هذا املوضع فتتبعت ذلك . "ُ َ ْ َ َ َُ ِ َ ْ ُ ََ َ َ ْ َ
= 



 ٥٤

صـوله أقريبـا مـن لكتابـه يف بلـده احلديثيـة بـسبب تـصنيفه تفـنن يف الـصناعة و
 .وكتبه

 ).٥٣: (خرب الكتاب
 .نواع الكتب احلديثية التي اهتم هبا العلامءأربعينيات من كتب األ

  الـشهري) علم احلديثأنواعمعرفة (عقد ابن الصالح رمحه اهللا صاحب كتاب 
جـاء النـووي رمحـه اهللا وزاد ف. حاديـث الكليـة  جملـسا يف األ)مقدمة ابـن الـصالح(ـ ب

 .ربعني التي عرفت باألربعني النوويةعليها وكمل األ
 .امءلورشحها مجاعة من الع

ربعني، فزاد عليهـا عـرشة وجاء ابن رجب ووجد من استدرك حديثني عىل األ
وم واحلكـم ريد كثري الفوائد وسـامه جـامع العلـأحاديث ورشحها برشح ماتع نفيس ف

 .من جوامع الكلميف رشح مخسني حديثا 
وأمـىل اإلمـام احلـافظ أبـو " :قال ابن رجب يف مقدمـة جـامع العلـوم واحلكـم 

 مجع فيه األحاديث اجلوامـع التـي " األحاديث الكلية "عمرو بن الصالح جملسا سامه 
إن مـدار الـدين عليهـا ، ومـا كـان يف معناهـا مـن الكلـامت اجلامعـة الـوجيزة ، : يقال 

_____________________ 
= 

َمن الصحيح، ووقع يل َ َ فيه مثل أثر حييى بن أيب كثري كقول عروةَِّ ْْ ُ َ َ ِ ْال تقل كسفت الشمس ": ِ َّ َ إىل غري "... َ ِ
ِذلك  اهـ"َ



 ٥٥

ثم إن الفقيه اإلمام الزاهد القدوة أبـا . )١(ستة وعرشين حديثافاشتمل جملسه هذا عىل 
                                         

قال الشيخ أبو عمرو رمحه اهللا بعد أن حكى "): ٢٦ -١٦: ص(قال النووي رمحه اهللا يف بستان العارفني ) ١(
فهم يف أعياهنم وعـددها فبلغـت سـتة أقوال األئمة يف تعيني األحاديث التي عليها مدار اإلسالم واختال

قـال : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت: الثاين . "إنام األعامل بالنيات": حديث: وعرشين حديثا؛ أحدها 
ٌّمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهورد ": رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ُ ُ ََ َِ َ هذا حـديث متفـق عـىل . "َ

، ومعنى "ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا":يحيهام ويف رواية ملسلمصحته رواه البخاري ومسلم يف صح
قال سـمعت : عن النعامن بن بشري ريض اهللا تعاىل عنهام: الثالث . مردود كاخللق بمعنى املخلوق : "رد"

َإن احلالل بني واحلرام بني، وبينَهام مشتبهات ال ي": رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول َ ُ ٌَ َ ُ ِّ َ ِّ ٌَ ٌ َ َعلمهن كثري من َّ َّ ُِ ٌ
اس، فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه يوشك أن يرتع فيـه أال وإن لكـل ملـك محـى، أال وإن محـى اهللاِ  ِالنَّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََ ِّ ًَ َ َ ََ َ ُُ َ َُّّ ِ
َحمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فـسد اجلـسد كلـه أال وهـي َ َ َ ُ َُ ُّ ُّ َ َ َُ َ َ ُ َ َ ً َِّ َ 

ُالقلب  بـضم اليـاء وكـرس الـشني "يوشـك". هـذا حـديث متفـق عـىل صـحته، روينـاه يف صـحيحيهام. "َ
قال حـدثنا رسـول اهللا صـىل اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه: الرابع .  املعجمة أي يرسع

َإن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني": عليه وسلم وهو الصادق الصدوق ُِّ ِ ِ َ ُ َ ً يوما نطفة ثم يكون علقة َّ ُ ً ًَ َّ ُ
ٍمثل ذلك، ثم يكون من ذاك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل امللـك فيـنفخ فيـه الـروح ويـؤمر بـأربع كلـامت  ِ ِ ِِ ِ ُ ُّ َ ّ ُ َُّ َ َ ُُ ُ َ ً ُُ َ ََ ُ َ ََ َ

ِبكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل ا ِ َ َ َ ُ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َِّ ُ ٌ ٌّ ِ َّجلنَّة حتى َ ِ
ار فيـدخلها وإن أحـدكم ليعمـل  ُما يكون بينَه وبينَها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهـل النـَّ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ َ ٌَّ ُِ ِ ِ َ َ ِ ُ

ُبعمل أهل النَّار حتى ما يكون بينَه وبينَها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنَّة فيدخ َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ َُّ َ ُ َّ  "لهاِ
عن احلسن بن عيل : اخلامس .  بالباء املوحدة اجلارة"بكتب": رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهام قوله

ُدع ما يريبـك إىل مـا ال يريبـك": ريض اهللا تعاىل عنهام قال حفظت من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ُ َ ََ" ،
ل أبـو عيـسى الرتمـذي حـديث حديث صحيح رواه أبو عيسى الرتمذي وأبو عبـد الـرمحن النـسائي، قـا

عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل : السادس .  بفتح أوله وضمه لغتان الفتح أشهر"يريبك": وقوله. صحيح
ِومن حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: عنه قال ُ ِ ِ ، حديث حسن "ِ

= 



 ٥٦

_____________________ 
= 

الـك ريض اهللا تعـاىل عنـه عـن النبـي صـىل اهللا عليـه عـن أنـس بـن م: السابع . رواه الرتمذي وابن ماجة
ّال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه": وسلم عـن أيب هريـرة : الثـامن . ، متفق عىل صـحته"ُ

اس إن اهللاَ طيب ال يقبل إال طيبـا، ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: ريض اهللا تعاىل عنه قال ًأهيا النَّ َِّّ َ ٌ ِّ ُُ ُّ
َ اهللا تعاىل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني، فقال تعاىلَّوإن ِ﴿يا أهيا الرسل كلـوا مـن الطيبـات﴾ ثـم ذكـر : ََ ِّ ُ ُ ُ ُّ ُّ

الرجل يطيل السفر أشعث أغرب يمد يده إىل السامء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومـرشبه حـرام وملبـسه 
ال رضر وال ": حـديث : لتاسـع ا. حرام وغذي باحلرام، فأنى يستجاب لـذلك رواه مـسلم يف صـحيحه

عن : العارش . ، رواه مالك مرسال ورواه الدارقطني ومجاعة من وجوه متصال وهو حديث حسن"رضار
هللا : ملن؟ قـال: الدين النصيحة قلنا": متيم الدارمي ريض اهللا تعاىل عنه أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال

عن أيب هريـرة ريض اهللا تعـاىل عنـه أنـه :  احلادي عرش . رواه مسلم"ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم
ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه مـا اسـتطعتم ": سمع النبي صىل اهللا عليه وسلم يقول

عن : الثاين عرش . ، تفق عىل صحته"فإنام هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختالفهم عىل أنبيائهم
يا رسول اهللا : جاء رجل إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال: هللا تعاىل عنه قالسهل بن سعد ريض ا

ازهـد يف الـدنيا حيبـك اهللا وازهـد فـيام عنـد : ُدلني عىل عمل إذا عملته أحبني اهللا وأحبنـي النـاس؟ فقـال
ىل عنـه عن ابن مسعود ريض اهللا تعـا: الثالث عرش .  ، حديث حسن رواه ابن ماجة"الناس حيبك الناس

ال حيل دم امرئ مسلم يـشهد أن ال إلـه إال اهللا وأنـى رسـول ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قال
. متفـق عـىل صـحته. "اهللا إال بإحدى ثالث الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجامعة

أمـرت ": هللا صىل اهللا عليه وسـلم قـالعن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا تعاىل عنه، أن رسول ا: الرابع عرش 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتـوا الزكـاة فـإذا 

، متفـق عـىل "فعلوا ذلك عـصموا منـي دمـاءهم وأمـواهلم إال بحـق اإلسـالم، وحـساهبم عـىل اهللا تعـاىل
: قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم:  تعاىل عـنهام قـالعن ابن عمر ريض اهللا: اخلامس عرش . صحته

بني اإلسالم عىل مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلـج "
= 
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أن رسول اهللا : عن ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام: السادس عرش .  ، متفق عىل صحته"وصوم رمضان
لو يعطي الناس بدعواهم ال ادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة عىل ": وسلم قالصىل اهللا عليه 

عن وابصة بن : السابع عرش .  ، حديث هبذا اللفظ وبعضه يف الصحيحني"املدعي واليمني عىل من أنكر
رب واالثـم جئت تسأل عن ال": أنه أتى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال له: معبد ريض اهللا تعاىل عنه 

استفت قلبك الرب ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليـه القلـب واالثـم مـا حـاك يف : نعم قال: قلت: قال
حديث حسن رواه . "وإن أفتاك املفتون": ويف رواية. "النفس وتردد يف النفس وإن أفتاك الناس وأفتوك

 سـمعان ريض اهللا تعـاىل عنـه ويف صحيح مسلم من رواية النواس بن. أمحد بن حنبل والدارمي وغريمها
الرب حسن اخللق واإلثم ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلـع عليـه ": عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال

: عن شداد بن أوس ريض اهللا تعاىل عنه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم قـال: الثامن عرش . "الناس
وا القتلـة وإذا ذبحـتم فاحـسنوا الذبحـة وليحـد إن اهللا كتب االحسان عىل كل يشء فـإذا قتلـتم فاحـسن"

عن أيب : التاسع عرش .   بكرس أوهلام"الذبحة" و"القتلة"و.  ، رواه مسلم"أحدكم شفرته ولريح ذبيحته
من كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر ": هريرة ريض اهللا تعاىل عنه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال

 يؤمن باهللا واليوم اآلخـر فليكـرم جـاره ومـن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم فليقل خريا أو ليصمت ومن كان
أن رجال قـال ": عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه: العرشون . ،  متفق عىل صحته"اآلخر فليكرم ضيفه

، رواه البخـاري يف "ال تغـضب: ال تغـضب فـردد مـرارا قـال: أوصـني قـال: للنبي صىل اهللا عليه وسلم
: عن أيب ثعلبة ريض اهللا تعاىل عنه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال:  والعرشوناحلادي.  صحيحه

إن اهللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها وحرم أشياء فال تنتهكوها وسـكت "
ذر عـن أيب : الثـاين والعـرشون . ، رواه الـدارقطني بإسـناد حـسن"عن أشياء رمحة لكم فال تبحثوا عنهـا

اتق اهللا حيـثام كنـت واتبـع الـسيئة ": ومعاذ ريض اهللا تعاىل عنهام عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال
ويف بعـض نـسخه . حـديث حـسن: ، رواه الرتمـذي وقـال"احلسنة متحهـا وخـالق النـاس بخلـق حـسن

يا رسول : تقل": عن معاذ ريض اهللا تعاىل عنه قال: الثالث والعرشون . حديث حسن صحيح: املعتمدة
= 
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لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري عـىل مـن يـرسه : اهللا أخربين بعمل يدخلني اجلنة ويباعدين من النار قال
اهللا تعاىل عليه تعبد اهللا وال ترشك به شيئا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت ثم قال 

يئة كام يطفـئ املـاء النـار وصـالة الرجـل يف الصوم جنة والصدقة تطفئ اخلط. أال أدلك عىل أبواب اخلري
جوف الليل ثم تال تتجاىف جنـوهبم عـن املـضاجع حتـى بلـغ يعملـون ثـم قـال أال أخـربك بـرأس األمـر 

فأخـذ : بـىل يـا رسـول اهللا قـال: أال أخربك بمالك ذلك كله قلت: ثم قال. وعموده وذروة سنامه اجلهاد
ثكلتك أمك وهل يكب :  وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به فقاليا نبي اهللا: كف عليك هذا فقلت: بلسانه قال

حـديث :  ، رواه الرتمـذي وقـال"الناس يف النار عـىل وجـوههم أو عـىل منـاخرهم إال حـصائد ألـسنتهم
عن العرباض بن : الرابع والعرشون . أعاله وهي بضم الذال وكرسها : "ذروة السنام". حسن صحيح
اهللا عليه وسلم موعظة وجلـت منهـا القلـوب وذرفـت منهـا العيـون وعظنا رسول اهللا صىل : سارية قال

أوصـيكم بتقـوى اهللا والـسمع والطاعـة وإن تـأمر : يا رسول اهللا كأهنا موعظة مودع فأوصـنا قـال: فقلنا
عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء من بعدي الراشـدين 

، رواه أبو داود والرتمذي " بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللةاملهديني عضوا عليها
كنـت ": عن ابـن عبـاس ريض اهللا تعـاىل عـنهام قـال: اخلامس والعرشون . حديث حسن صحيح: وقال

احفـظ اهللا حيفظـك احفـظ اهللا . يا غالم إين أعلمـك كلـامت: خلف النبي صىل اهللا عليه وسلم يوما فقال
هك وإذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاسـتعن بـاهللا واعلـم بـأن األمـة لـو اجتمعـت عـىل أن جتده جتا

ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قـد كتبـه اهللا لـك وإن اجتمعـوا عـىل أن يـرضوك بـيشء مل يـرضوك إال 
حديث حسن صـحيح : ، رواه الرتمذي وقال"بيشء قد كتبه اهللا عليك رفعت األقالم وجفت الصحف

احفظ اهللا جتده أمامك تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة واعلـم أن مـا ":  رواية غري الرتمذيويف
واعلم أن النرص مـع الـصرب والفـرج ": ، ويف آخره"أخطأك مل يكن ليصيبك وما أصابك مل يكن  خيطئك

 اخلطاب ريض حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن: السادس والعرشون . "مع الكرب وإن مع العرس يرسا
فهــذه . اهللا تعــاىل عــنهام يف االيــامن بالقــدر وبيــان االيــامن واالســالم واالحــسان وبيــان عالمــات القيامــة

= 
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رمحة اهللا عليـه أخـذ هـذه األحاديـث التـي أمالهـا ابـن الـصالح ،  زكريا حييى النووي
 ، واشـتهرت هـذه "ألربعـنيا"بــ وزاد عليها متام اثنني وأربعني حديثا ، وسمى كتابه 

هبا بربكة نية جامعها ، وحـسن قـصده األربعون التي مجعها ، وكثر حفظها ، ونفع اهللا 
وقد تكرر سؤال مجاعة من طلبة العلم والدين لتعليق رشح هلذه األحاديث . رمحه اهللا 

املشار إليها ، فاستخرت اهللا سبحانه وتعاىل يف مجع كتاب يتـضمن رشح مـا ييـرسه اهللا 
ها ، وإياه أسـأل تعاىل من معانيها ، وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيني قواعدها ومباني

العون عىل ما قصدت ، والتوفيق لصالح النية والقصد فيام أردت ، وأعـول يف أمـري 
وقد كان بعض مـن رشح هـذه األربعـني . من احلول والقوة إال إليه   كله عليه ، وأبرأ

أحلقوا الفرائض بأهلها ، فام أبقت "... : قد تعقب عىل جامعها رمحه اهللا تركه حلديث 
ألنـه اجلـامع لقواعـد الفـرائض التـي هـي نـصف :  فألوىل رجل ذكر قـال الفرائض ،

البينـة عـىل ":العلم ، فكان ينبغي ذكره يف هذه األحاديث اجلامعـة ، كـام ذكـر حـديث 

_____________________ 
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السابع : أحدها وهو: ومما يف معناها . األحاديث التي ذكرها الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحه اهللا تعاىل
قلت يا رسول اهللا قل يل يف االسـالم قـوال ": لعن سفيان بن عبد اهللا ريض اهللا تعاىل عنه قا: والعرشون 

عـن أيب : الثـامن والعـرشون . ، رواه مـسلم"قـل آمنـت بـاهللا ثـم اسـتقم: قـال. ال أسأل عنه أحدا غريك
إذا مل تستح فاصنع مـا ": قال النبي صىل اهللا عليه وسلم: مسعود البدري عقبة بن عمر ريض اهللا عنه قال

عـن جـابر ريض اهللا تعـاىل عنـه أن رجـال سـأل : التاسع والعرشون . رواه البخاري يف صحيحه. "شئت
أرأيـت إذا صـليت الـصلوات اخلمـس املكتوبـات وصـمت رمـضان : النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم فقـال

 اهـ".رواه مسلم. "نعم: وحللت احلالل وحرمت احلرام ومل أزد عىل ذلك شيئا أدخل اجلنة؟ قال



 ٦٠

 .؛ جلمعه ألحكام القضاء "املدعي ، واليمني عىل من أنكر
محـه فرأيت أنا أن أضم هذا احلديث إىل أحاديث األربعني التي مجعها الـشيخ ر

اهللا ، وأن أضم إىل ذلك كله أحاديث أخر من جوامـع الكلـم اجلامعـة ألنـواع العلـوم 
 .انتهى"واحلكم ، حتى تكمل عدة األحاديث كلها مخسني حديثا

وكنت قد ذكرت غري ذلـك فنبهنـي بعـض األخـوة يف التعليـق جـزاه اهللا خـريا 
 .وبارك فيه فعدلته ونقلت كالم ابن رجب رمحه اهللا

 )٥٤: (خرب الكتاب
 .ربعني حديثا يف موضوع أربعني موضوعها مجع كتب األ

 :وقد اهتممت هبذا الباب فصنفت ثالثة كتب فيها 
 .أربعون حديثا يف علوم احلديث -
 . أربعون حديثا يف علوم القرآن-
 .صول الفقهأ أربعون حديثا يف -

 .ذا يرس اهللا سبحانه بمنه وكرمه إن شاء اهللا قريبا إوستنرش 
 ).٥٥: (لكتاب خرب ا

 :أفضل كتب رشوح احلديث وأكثرها فائدة 
 .التمهيد  -
 .البن عبدالرب النمري، كالمها  واالستذكار رشح املوطأ -
 . فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر العسقالين-
 . رشح النووي عىل صحيح مسلم-
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 . عارضة االحوذي رشح سنن الرتمذي البن العريب املالكي-
 .لشمس احلق آبادي. ملعبود رشح سنن ايب داود عون ا-
 .للمباركفوري.  حتفة االحوذي برشح سنن الرتمذي -
 .فيض القدير برشح اجلامع الصغري -
 .رشح ابن عالن لرياض الصاحلني املوسوم بدليل الفاحلني -
 .رشح ابن عالن لألذكار -
 . مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ملال عيل قاري -

 ).٥٦: (الكتاب خرب 
 الشهري بمقدمة ابن الصالح ١()نواع علم احلديثأمعرفة (كتاب ابن الصالح 

ولذلك عكف العلـامء عليـه هتـذيبا واختـصارا ونظـام . مل يأت كتاب يف موضوعه مثله
 .وتقييدا وايضاحا

، املرتابطـة، التـي نه مل يرتبه فلم يأت عنده العلم عىل هيئة النظرية العلميـةغري أ
نواع علم أمالء كلام جتمع لديه نوع من إبسبب انه كان يمليه بعضها إىل بعض، يفيض 
 .احلديث

ُمجع احلافظ الفقيه تقـي الـدين أبـو عمـرو عـثامن بـن ": قال ابن حجر رمحه اهللا ُ َُ ْ ُُ َ َ ٍَ ْ َُّ ِ ِّ ِ
ُّالصالح عبد الرمحن الشهرزوري  ْ َُّ َ َّ ِ ِ َ نزيل دمشق -ِ ِ، ملا ويل تدريس احلديث بامل-ُ َ ََ ِدرسـة ِ َ َ

                                         
 .ّهبذا سامه كام يف مقدمة كتابه) ١(
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ِاألرشفية  ُ كتابه املشهور، فهذب فنونه، وأماله شيئا بعد يشء، فلهذا مل حيصل ترتيبه -َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َْ َْ ََ ْ ٍ َ ًَ ََّ
ِعىل الوضع املناسب ، واعتنى بتصانيف اخلطيب املتفرقة ، فجمـع شـتات مقاصـدها،  ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ِّ ُ ُِ ِ ِ

َوضم إليها من غريها نخب فوائدها، فاجتمع يف ََ ْ ََّ ُِ ِ َِ ِ َ كتابه ما تفرق يف غريه، فلهذا عكف َِ َ َ ِ َ َّ ِ
ِالنَّاس عليه وساروا بسريه، فال حيىص كم ناظم له وخمترص، ومستدرك عليه ومقترص،  ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ْ ْ َِ ُ ٍ ُ ِ ُ

ِومعارض له ومنْترص َ ُ ُُ ٍ  .)١(اهـ"!ِ
ــن أو ــم احلــديث يمك ــواع عل ــون أن ــرن تك ــة األأكث ــواع  بمزاوج ــصل أن و بف
وصاف بحسب الرواة واملتون، ولكنه كـام قـال ابـن الـصالح يف ، أو إفراد األالتداخل

 !"نصب بال أرب": آخر مقدمة كتابه
وكان من املشاريع العلمية التي بدأ هبا الشيخ بكر بن عبـداهللا أبوزيـد رمحـه اهللا 

ما ال يصح ( و)النسخ احلديثية( :ظنه نرش حتت اسمهأ ، و)مد علوم احلديث(مرشوع 
 .ني الذاكرة ن ما خانتإ )يف الباب

 حـاول فيـه عـرض العلـم عـىل هيئـة النظريـة )نخبـة الفكـر(وكتاب ابن حجر 
ممـا  ولذلك حـصل عنـدهم اختيـار تعريـف بعـض األنـواع .املرتابطة املحيطة ببعضها

 !ورد عن األمئة، بغري ما قدمه ابن الصالح يف كتابه
ابـه يف ىل يشء ممـا صـنعه ابـن النفـيس مكتـشف الـدورة الدمويـة يف كتإوسـبقه 

 .املصطلح لكنه مل يبلغ شأو احلافظ رمحه اهللا

                                         
 بترصف يسري) ٤٠-٣٩ص / (حتقيق عرت/ نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر) ١(



 ٦٣

 
 ).٥٧: (خرب الكتاب 

سـاس مـا ذكـره يف تعريـف احلـديث أكتاب ابن الصالح أقام فيه األنـواع عـىل 
 .الصحيح

أقامـه عـىل أسـاس مـا حيقـق التاميـز بـني فقد  )نخبة الفكر(أما كتاب ابن حجر 
نواع بعضها ببعض وتـشكل النظريـة، األنواع، ويبني حمل التداخل، بحيث ترتابط األ

ولذلك اختار من تعريفـات األنـواع الـواردة مـا حيقـق هـذا الغـرض بـدون تطـوير يف 
ًاملصطلحات أو إحداث ما مل يكن موجودا أصال ً. 

احلافظ عىل تلخيص كتابه من كتب مـن سـبقه وكـان آخـر مـن ذكـره قد نص ف
ُفـسألني بعـض ":  رمحـه اهللاكتاب ابن الصالح، وأنـه سـاقه عـىل ترتيـب ابتكـره فقـال ْ َ َ َ

ُاإلخوان أن أخلص له املهم من ذلك فلخصته يف أوراق لطيفة سميتها  ُْ ُ ْ ْ ُ ََّ ٍَّ ِ ٍِ َّ َ َ ِْ ُ َ ُ َ ِ َنخبة الفكر يف «ِ ِ َ َ ْ ُ
َمصطلح أهل األثر َِ َ ِ ْ ِعىل ترتيـب ابتكرتـه، وسـبيل انتهجتـه، مـع مـا ضـممته إليـه مـن » ُ ِ ِ ُ ُ َ ْ ُ َْ َ ُْ ْ َ ُ ٍْ َ ٍ
ِشوارد الفرائد و ِ ِ ِزوائد الفوائدِ ِ  .)١(اهـ"َ

 إنـام يطالعــه )نزهـة النظـر( ورشحـه )نخبـة الفكـر(ولـذلك أنـا أرى أن كتـاب 
طالب احلديث ويتعلمه بعد تدرجه يف دراسة علم احلـديث عـىل كتـاب ابـن الـصالح 

 .والكتب التي بنيت عليه، فهو مرحلة تالية

                                         
 ).٤٠: ص(حتقيق عرت / نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر) ١(



 ٦٤

 وليس األمر وبعض الناس يتوهم أن القضية يف التدرج بكرب الكتاب وصغره،
 .واهللا املوفق. كذلك فيام يظهر عندي

 ).٥٨: (خرب الكتاب
 ذم بعض أهل العلم املخترصات يف الفنون والعلوم؛

والواقع أن مطالعـة املختـرصات نافعـة للمنتهـني الكبـار مـن أهـل العلـم، أمـا 
املبتدئ فإن مطالعتها قد تسبب له مشكلة ما مل يـستعن عليهـا بـرشوح مبـسوطة تقـرر 

 .نيها وتفتح مستغلق مبانيهامعا
والذي أنصح به طالب العلم أن يطالع الكتب التي تذكر الدليل وتأيت باملسألة 

 .ًعىل وجهها، فإهنا نافعة له جدا
 :ومن ذلك يف الفقه 
 .األوسط البن املنذر

 .عبدالرب النمرياالستذكار البن 
 .املغني البن قدامة 
 .هذا يف كتب الفقه
 .وموكذا يف سائر العل

 كلمة ابن خلدون يف ذلك ؛ذكر : فائدة 
: ذم بعــض أهــل العلــم املختــرصات يف الفنــون؛ قــال ابــن خلــدون يف مقدمتــه

الفــصل الــسادس والثالثــون، يف أن كثــرة االختــصارات املوضــوعة يف العلــوم خملــة "
بالتعليم ؛ ذهب كثري من املتأخرين إىل اختصار الطـرق واألنحـاء يف العلـوم، يولعـون 



 ٦٥

ًيـدونون منهـا برناجمـا خمتـرصا يف كـل علـم يـشتمل عـىل حـرص مـسائله وأدلتهـا، هبا و ً
فـصار ذلـك . باختصار يف األلفاظ وحشو القليل منها باملعاين الكثرية مـن ذلـك الفـن

ًخمال بالبالغة وعسريا عىل الفهم وربام عمدوا إىل الكتب األمهات املطولـة يف الفنـون . ً
ًيبا للحفظ، كام فعله ابن احلاجـب يف الفقـه وأصـول للتفسري والبيان، فاخترصوها تقر

وهو فساد يف التعلـيم وفيـه . الفقه وابن مالك يف العربية واخلونجي يف املنطق وأمثاهلم
ًإخالل بالتحصيل، وذلك ألن فيه ختليطا عىل املبتدئ بإلقاء الغايات من العلـم عليـه، 

 ثم فيه مع ذلك شـغل كبـري عـىل ....وهو مل يستعد لقبوهلا بعد، وهو من سوء التعليم 
ــا وصــعوبة  ــاين عليه ــزاحم املع ــم بت ــصة للفه ــصار العوي ــاظ االخت ــع ألف ــتعلم بتتب امل

ــرصات نجــدها ألجــل ذلــك صــعبة . اســتخراج املــسائل مــن بينهــا ــاظ املخت ألن ألف
عويصة، فينقطع يف فهمها حظ صالح من الوقت ثم بعـد ذلـك كلـه فامللكـة احلاصـلة 

خترصات، إذا تم عىل سداده، ومل تعقبه آفة، فهـي ملكـة قـارصة من التعليم يف تلك امل
عن امللكات التي حتصل من املوضوعات البسيطة املطولة لكثـرة مـا يقـع يف تلـك مـن 

وإذا اقتـرص عـىل التكـرار قـرصت . التكرار واإلحالـة املفيـدين حلـصول امللكـة التامـة
ــرصة فقــصدوا إىل ــه كــشأن هــذه املوضــوعات املخت ــظ عــىل امللكــة لقلت  تــسهيل احلف

 ومـن ". ًاملتعلمني، فأركبوهم صـعبا يقطعهـم عـن حتـصيل امللكـات النافعـة ومتكنهـا
 .اهـ"واهللا سبحانه وتعاىل أعلم . "هيدي اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له 

وقد اعتمد ذلك احلجوي يف الفكر الـسامي يف تـاريخ الفقـه اإلسـالمي : قلت 



 ٦٦

 .١(الختصار وتاريخ ابتدائه، وذكر غوائل ا)٤٥٧/ ٢(
                                         

 -) ٤٥٧/ ٢(وخالصة ما ذكره احلجوي رمحه اهللا يف كتابـه الفكـر الـسامي يف تـاريخ الفقـه اإلسـالمي )  ١(
 "الواضـحة" و"املوازيـة" و"املدونـة"دمون دواويـن كبـارا كــملا ألفت املتقـ"باختصار شديد أنه ) ٤٦٣

... وأمثاهلا، عرس عىل املتأخرين حفظها لربودة وقعت يف اهلمـم، فقـام أهـل القـرن الرابـع باختـصارها، 
 اخترص خمتـرص ابـن أيب "التهذيب" ابن أيب زيد يف القريوان، ثم جاء الرباذعي وألف "املدونة"فاخترص 

 عليـه، ثـم جـاء أبـو "املدونـة"، واشتهر كثريا حتى صار من اصطالحهم إطالق لفـظ زيد، وأتقن تربيته
عمــرو بــن احلاجــب واختــرص هتــذيب الرباذعــي يف أواســط الــسابع، ثــم جــاء خليــل يف أواســط الثــامن 

وهناك بلغ االختصار غايته؛ ألن خمترص خليل خمترص خمترص املخترص بتكرر اإلضافة ثـالث . واخترصه
:  بالفصاحة، وكاد جل عبارته أن يكون لغزا، وفكرهتم هذه مبنية عىل مقـصدين ومهـا مرات، وإن أخل

تقليل األلفاظ تيسريا عىل احلفظ، ومجع ما هو يف كتب املذهب من الفروع، ليكون أمجع للمسائل، وكـل 
 فيهـا أن اللغة لنـا: منهام مقصد حسن لوال حصول املبالغة يف االختصار التي نشأت عنها أرضار؛ فمنها 

مرتادفات متفاوتة املعنى، وفيها املشرتك والرتاكيب ذات الوجهني، والوجوه مع حدوث لغة ثانية وهي 
مصطلحات رشعية، وعربية، فأصبحت اجلملة الواحدة حتتمل احتامالت، فلام اختـرصوا أحـالوا أشـياء 

 كـام ضـاع جـل فحصل الطـول وضـاع الفقـه احلقيقـي،... عام قصد هبا، وتغريت مسائل عن موضعها، 
أهنــم ملــا أغرقــوا يف : ومنهــا. ... ... ... ... ... وقــت الــدرس واملطالعــة يف حــل املقفــل وبيــان املجمــل

االختصار، صار لفظ املتن مغلقا ال يفهم إال بواسطة الـرشاح، أو الـرشوح واحلـوايش، ففـات املقـصود 
ملسافة وختفيف املشاق، وتكثـري الذي ألجله وقع االختصار وهو مجع األسفار يف سفر واحد، وتقريب ا

. العلم، وتقليل الزمن، بل انعكس األمر؛ إذ كثرت املشاق يف فتح األغالق، وضاع الزمن من غري ثمـن
إن الفتور أصاب األمم اإلسالمية عموما حتى يف العلوم اللغوية والدينية، وسببه الوحيد ... ... ... ... 

 صاحلة للتعليم، وال مناسبة لروح العرص، والواقع يف الفقه هو فيها هو االختصار والتواليف التي مل تبق
 لـتمكن فكـرة االختـصار "مجع اجلوامع"الواقع يف النحو والرصف والبيان واألصول حتى إن صاحب 

منه ادعى يف آخره استحالة اختـصاره، وكـل العلـوم وقـع فيهـا ذلـك ومـا أصـاهبا يف علومهـا أصـاهبا يف 
= 



 ٦٧

 
 ).٥٩: (خرب الكتاب 

كتابــان عــىل كتــاب ابــن ) هـــ٦٧٦ت(ملحيــي الــدين حييــى بــن رشف النــووي 
 الصالح يف علم احلديث ؛ 

) علـوم احلـديث: (خلـصه مـن كتـاب. "اإلرشاد، يف أصول احلديث": األول 
 .البن الصالح

 .، يف أصول احلديث"يرالتقريب والتيسري، ملعرفة سنن البشري النذ": ًثانيا 
، ) علـوم احلـديث: (الـذي اختـرصه مـن كتـاب) . اإلرشـاد: (خلص فيه كتابـه

 .البن الصالح، فصار زبدة خالصته
عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي : الشيخ، جالل الدين: وعىل هذا الثاين رشح

 ).تدريب الراوي، يف رشح تقريب النواوي: (سامه) هـ٩١١ت(
يس، ســهل العبــارة، يرتقــى بــه الطالــب يف هــذا العلــم، رشح نفــ) التــدريب(و

 ).هـ٩٠٢ت(للسخاوي رمحه اهللا ) فتح املغيث برشح ألفية احلديث(وليقرأ بعده 
 

_____________________ 
= 

ها، وكل باب من أبواب احلياة، وإذا أراد اهللا شيئا هيأ له األسباب، فإن شاءت صنائعها وجتارهتا وفالحت
ليس بإنسان مـن ال قلـم لـه وال لـسان، : األمة النهوض فلتبدأ باصالح التعليم خصوصا اللسان وأقول

 .اهـ"واهللا هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم



 ٦٨

 ).٦٠: (خرب الكتاب 
صـول الفقـه مـن الكتـب النفيـسة أسـحاق الـشريازي يف إيب أل) اللمـع(كتاب 

 .املحررة بعبارة سهلة غري معقدة
وهبـذا . هـل الـسنةأشاعرة وغريهم ويـذكر قـول  األمن مزاياه انه يذكر خالف

 .هل السنة أو شاعرة هو يفرق بني األ
ــه ــالكي يف كتاب ــاجي امل ــه الب ــد علي ــد اعتم ــام ( :وق ــصول يف أحك ــام الف إحك

 .فقد كان ينقل عبارته بلفظها، )األصول
قـوال أقوال مبتدعة ليـست أصول مبناها عىل قوال يف مسائل األأدخلت أوقد 

 .واهللا املوفق. واجلامعةهل السنة أ
 ).٦١: (خرب الكتاب

كـام ذكـر يف ـ، هـ٨٢٧لفه تقريبا عام أ البن حجر العسقالين )تقريب التهذيب(
 .)١(خرية منه بخطةالصفحة األ

                                         
 يف يوم األربعاء عرشي مجادى اآلخرة عـام سـبعة – سوى ما اصلح فيه بعد -فرغ، ": وعبارته رمحه اهللا ) ١(

ًملخصه أمحد بن عيل بن حجر، حامدا ومصليا ومـسلام. وعرشين وثامن مائة ً وقـع يف كـشف : اهــ تنبيـه"ً
وكـان الفـراغ مـن "): هتـذيب التهـذيب(عنـد ذكـر ) ١٥١٠/ ٢(الظنون عـن أسـامي الكتـب والفنـون 

وهـذا : قلـت. اهــ"، ثـامن وثامنامئـة٨٠٨ى اآلخـرة، سـنة يف تاسع مجـاد) : بالتقريب(املسمى : اختصاره
سـبب الـوهم الـذي وقـع يف كـشف ، ولعـل )تقريـب التهـذيب( يف آخـر خيالف ما ذكره ابن حجر نفسه

وكان الفراغ من اختصاره يوم األربعاء ":  حيث قال)هتذيب التهذيب( عبارة ابن حجر يف آخر الظنون،
مائـة عـىل يـد خمتـرصه أمحـد بـن عـيل بـن حممـد بـن حممـد بـن عـيل تاسع مجادى اآلخرة، سنة ثامن وثـامن 

= 



 ٦٩

 .)١(واستمر احلافظ قرابة ربع قرن وهو يعدل وينقح يف نسخته منه
ــاغف أ ــغري ش ــق امحــد ص ــربين املحق ــو األأخ ــبال ب ــأش ــه ل ــب تق(ـ ن حتقيق ري
تعبه كثـريا بـسبب كثـرة ؛ أ رمحه اهللا)بوزيدأ(الشيخ بكر طبع بتقديم الذي ، )التهذيب

 .التعديالت والتنقيحات التي يف نسخة احلافظ
 .قرهبا حلالهأقوال فيه وعدل األأنه حيكم فيه عىل الراوي بأوقد ذكر احلافظ 

 أننـي أحكـم عـىل كـل شـخص ":)٢(يقول احلافظ يف مقدمة تقريـب التهـذيب
 بـأخلص عبـارة، وأخلـص ؛منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به

/ إشارة، بحيث ال تزيد كل ترمجته عىل سطر واحد غالبـا، جيمـع اسـم الرجـل واسـم 
أبيه وجده، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضـبط مـا يـشكل مـن ذلـك 

_____________________ 
= 

ًالعسقالين األصل ثم املرصي الشافعي املذهب عفا اهللا تعاىل عنه، واحلمد هللا كثريا كام ينبغي لكرم وجهه 
وعز جالله والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل سيدنا حممد النبي األمي وعىل آله وصحبه وأزواجه 

، وهـو إنـام يريـد اختـصار )تقريـب التهـذيب(اهـ، فظن أن مراده باختصاره كتـاب "... عني وذرياته أمج
فرغت منه يـوم النحـر ) يعني مؤلف األصل(قال مؤلفه ": األصل الذي أشار إليه قبل كالمه هذا بقوله

 ذلـك اهـ، ثم قال ابن حجـر عقـب" إال شهرا واحداسنة اثنتي عرشة وسبعامئة وأقام يف عمله ثامن سنني
هتذيب (الذي اخترصه يف ) هتذيب الكامل( فالضمري يرجع إىل "...وكان الفراغ من اختصاره ": مبارشة
 !كام توهم) تقريب التهذيب(الذي هو ) هتذيب التهذيب(، ال إىل خمترص )التهذيب

)١ ( 

 ).٢٤/ ١(حتقيق عبدالوهاب عبداللطيف / تقريب التهذيب ) ٢(
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يل، ثـم العريـف بعـرص كـل راو باحلروف، ثم صفته التي خيتص هبا من جرح أو تعـد
منهم، بحيث يكون قائام مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إال من ال يـؤمن 

 اهـ"لبسه
وعنـدي غلبه تعقبات عليه، أوقد مجع بعض املعارصين كتابا يف حترير التقريب 

 يف هذا نظر؛
 !اذ كيف يتعقبون عليه وملا يدرسوا مصطلحه بعد

نـه أعـادة نظـر؛ فقـد حيكـم احلـافظ عـىل الـراوي بإىل إج وبعض التعقبات حتتـا
فـإذا راجعـت . و ثقة فيعرتضون عليه بأنه مل يأت يف ترمجته نـص عـىل توثيقـهأصدوق 

الرتمجة وجـدت الـراوي قـد صـحح لـه الرتمـذي واحلـاكم وغريمهـا ممـا يفيـد توثيقـه 
 .ضمنا

) ثقـة(اوي ، فيتعقبونـه بـأن الـر)صـدوق(وقد جيدون احلافظ يقول يف الراوي 
بحسب ما جاء من عبارات يف ترمجته لألئمة، وهذا فيه نظر فإنه حيتمل أن تكون هـذه 
ًالعبارات يف التوثيق ليست حكام عاما عىل الراوي، إنام هي حكم عىل روايتـه حلـديث  ً
بعينه، وقد وقف احلافظ عىل ما يدل عىل ذلك، فهال حرروا خمرج تلك العبارات قبـل 

 ! والتعقب عليهاهلجوم عىل احلافظ
 .ىل إعادة نظرإوهكذا جتد يف هذه التحريرات تعقبات عديدة حتتاج 

 .ىل قريب وفاته رمحه اهللاإن احلافظ بقي يعدل وينقح نسخته أن نتذكر أيكفي 
 )٦٢: (خرب الكتاب 

 .رمحه اهللا البن حجر العسقالين )التقريب(
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 الـضعفاء ديـوان( و،)املغنـي يف الـضعفاء(و،  )الكاشف يف رجال الكتب الستة(و

 بــن محمــد اهللا عبــد أبــي الــدين لــشمس جميعهــا ،)لــين فــيهم وثقــات المجهــولين مــن وخلــق والمتــروكين
ْقايماز بن عثمان بن أحمد   )هـ٧٤٨ ت (الذهبي َ

 ؛ونحوها من كتب الرجال املخترصة
ــب العلــم  ــب إن يعتمــدها أال ينبغــي لطال ال بعــد مراجعــة املطــوالت مــن كت

 .الرجال
 ).٦٣: (تاب خرب الك

 من املهم تتبع ترتيب مؤلفاته ،)عرصه وحياته ومؤلفاته(عند دراسة ترمجة عامل 
 .بحسب زمن تأليفها 

 فإن هذا يفيد يف مسائل كثرية؛
 .قوالهأمنها معرفة املتقدم من املتأخر من 

 .حداث عرصهأومنها معرفة اهتامماته العلمية بحسب 
 . العلمطواره العلمية وترقيه يفأومنها معرفة 

 .كمعرفة مدى عنايته بالكتاب وتنقيحه والزيادة عليه. خرى أوأمور 
 ). ٦٤( :خرب الكتاب

 :كتابة التاريخ هلا عدة طرق 
كتابته عىل أسـاس احلوليـات، فيكتـب يف كـل سـنة مـا حـصل : الطريقة األوىل 

يف  وهو ما صـنعه ابـن كثـري .فيها من أحداث، ويذكر من توىف فيها من خلفاء وأعالم
 .)تاريخ األمم وامللوك(، وقبله الطربي يف )البداية والنهاية(تاريخ 
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كتابته عىل طريقة الطبقات، والطبقة ما بني العـرش سـنوات إىل : الطريقة الثانية 
 وهـذه طريقـة .العرشين سنة عادة، فيذكر ما حصل فيها من أمور وأحـداث ووفيـات

 ).تاريخ اإلسالم(الذهبي رمحه اهللا يف كتابه 
ًىل الطبقــات مقتــرصا عـىل الرتمجــة لألعــالم، ويف أن يكتبــه عـ: الطريقـة الثالثــة 

وهـذا مـا صـنعه الـذهبي يف . سرية كل علم يذكر ما حصل لـه ويف وقتـه مـن أحـداث
 ). سري أعالم النبالء(

فيـذكر مـن حكـم فيهـا ومـا أن يكتب ما يتعلق بدولة معينـة،  : رابعةالطريقة ال
أزهار الروضـتني، يف أخبـار (ث وأحوال، كام يف كتاب حصل يف مدة حكمه من أحدا

لشهاب الدين عبد الرمحن . ن، وصالح الدين، من األكرادنور الدي: دولة) : الدولتني
تعـاظ احلنفـا، إ: ( وكتـاب).هــ٦٦٥ت (بأيب شامة الدمـشقي : بن إسامعيل، املعروف
 ).هـ٨٤٥ت (لتقي الدين أمحد بن عيل املقريزي، )بأخبار الفاطميني اخللفا

ــسة  ــة اخلام ــدن احلــارضة : الطريق ــن م ــة م ــاريخ مدين ــق بت ــا يتعل ــب م أن يكت
 بحـشل، يف اإلسالمية، ومن دخلها  من العلامء، وما كان فيها من أحداث، كـام صـنعه

). هــ٢٩٢ت (، وهو أسلم بن سهل بن أسلم بن زياد الواسطي )تاريخ واسط(كتابه 
ذكر أخبـار (، يف كتابه )هـ٤٣٠ت( األصبهاين  أمحد بن عبد اهللا نعيمووكذا احلافظ، أب

ــا حييــى بــن عبــد اهللا، املعــروف، ومثلــه أل)أصــبهان ــابن منــدة األصــفهاين: يب زكري  ب
وأبو احلـسن عـيل ، )تاريخ بغداد(يف ، )هـ٤٦٣ت(اخلطيب البغدادي و، )هـ٤٤٥ت(

، وهو )تاريخ دمشق(، يف كتابه )هـ٥٧١(بابن عساكر الدمشقي : بن حسن، املعروف
ــدا: يف نحــو ــني جمل ــون. ثامن ــشف الظن ــال يف ك ــرواة، ": ق ــان، وال ــراجم األعي ــر ت ذك



 ٧٣

ابن خلكـان، : قال .لكنه أعظم منه حجام. ومروياهتم عىل نسق تاريخ بغداد للخطيب
، وقد جرى ذكـر هـذا )املنذري: يعني (قال يل شيخنا احلافظ، زكي الدين عبد العظيم

هذا الرجل إال عزم عىل وضع هذا التـاريخ، ما أظن : التاريخ، وطال احلديث يف أمره
من يوم عقل عىل نفسه، ورشع يف اجلمع من ذلك الوقت، وإال فالعمر يقـرص عـن أن 

 .)١(اهـ"جيمع اإلنسان مثل هذا الكتاب
 مــن حــوارض اإلســالم، مــن ةأن يكتــب يف تــاريخ حــارض: الطريقــة الــسادسة 

يض أبو عبد اهللا حممد بـن سـالمة القاألحداث الكبري ، كام صنع االنواحي احلضارية و
.  يف خطـط مـرص) املختار، يف ذكر اخلطط واآلثـار: (، يف كتابه)هـ٤٥٤ت (القضاعي 

املـواعظ واالعتبـار، : (كتاب) هـ٨٤٥ت(أمحد بن عبد القادر املقريزي : ولتقي الدين
سـتة ) خطط الشام( وملحمد كرد عيل . يف خطط مرص والقاهرة) بذكر اخلطط واآلثار

 .(٢) كتاب٤٠٠دات، استخرجه من نحو جمل
 فقـد أن يأخـذ حادثـة وجيعلهـا موضـوع الـدرس التـارخيي،: الطريقة الـسابعة 

وقـد يزيـد بـالتوفيق، وقـد يزيـد بالتحليـل واملقارنـة . يقترص عىل جمرد مجـع الروايـات
، أو )حــرب الــردة(أو ) حادثــة اجلمــل(أو ) معركــة بــدر: (كمــن يأخــذ . واالســتنباط

 .أو أي حادثة يرى أن هلا حمال يف الدراسة التارخيية) امليةاحلرب الع(
وهـذا . ه وإنجازاتـهرصم، ويـؤرخ حلياتـه وعـَلَأن يكتب يف ع : ثامنةالطريقة ال

                                         
 ).٢٩٤/ ١(كتب والفنون كشف الظنون عن أسامي ال) ١(

 ).٦/٢٠٣(األعالم للزركيل ) ٢(
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 .  ومن أشهرها كتب السرية النبوية. ًكثري جدا
أن يكتب يف فئة معينة من الناس، كمن يؤرخ للخلفاء، ومن : الطريقة التاسعة 

 .، ومن يؤرخ للقادة، وهكذايؤرخ للمغنيني
ّويف مناهج العرض إمـا أن يـنهج الوصـف والعـرض، أو املـنهج االسـرتدادي 

 .  أو مهاالنقد معه وأالتحليل معهام منهج ّالوثائقي، وإما أن ينهج 
 )٦٥: (خرب الكتاب

ّكتــاب العــرب، وديــوان املبتــدإ واخلــرب، يف أيــام العــرب ": تــاريخ ابــن خلــدون 
 ."ّ ومن عارصهم من ذوي السلطان األكربوالعجم والرببر،

من العجيب أن هذا التاريخ الذي صنفه ابن خلدون، مل يطبق فيـه مـا ذكـره يف 
ًمقدمته الشهرية، ولو أنه فعل لكان تارخيا مميزا دقيقا ، خيتلف عن كل كتب التاريخ ً. 

 .) ٦٦(: خرب الكتاب 
وجـودة يف روايـة مصنف عبدالرزاق برواية الدبري ليس فيـه بعـض الكتـب امل

 غريه؛
: ، ذكر إسناد روايتـه للـدبري فقـال)١٠٧: ص(ففي فهرسة ابن خري اإلشبييل 

َأمحد بن خالد عن أيب يعقوب إسحاق بـن إبـراهيم الـدبري عـن عبـد الـرزاق إال مـا " َّ َ َّْ ِ ِ َِّ َ َ ِْ ِ ْ َ ْ َُ ِ َ َ
َسقط عن الدبري وذلك كتاب املنَاسك الكبري وهو ثالثة أ َ َ َ ََ َ َُ ِ َ ْ َِْ َِ ِ َجزاء وكتـاب البيـوع وهـو َ َ ُ َُ ْ َ

ِأربعة أجزاء وكتاب أهل الكتابني بام اتصل به من قضايا الصحابة ريض اهللا عنْهم فإن  َ ُ َ َ َّ َ َ َ ََ َِ ِ َِ َ ْ ِْ َِّ َِ ْ َ َ
ُأمحد بن خالد روى ذلك عن أيب حممد عبيد بن حممد الكشوري عن حممد بن يوسـف  َّ َّ َُّ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ِْ َِ َ َ

َّاحلذاقي بن عبد الرزاق ع َّ كذا قال أمحد بن خالد عبيد بن حممدَّ َ ُ ِْ َ َ َ َ َ  .اهـ"َ
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ِوأمـا كتـاب البيـوع وكتـاب أهـل الكتـابني "): ١٠٨: ص(ثم قال يف فهرسـته  ْ َ َ ُ ََ ِ ْ ْ
َفروامها ابن مفرج عن أيب احلسن عيل بن أمحد بن عـيل املطـرز األصـبهاين قـال حـدثنَا  َ َ ْ َْ ُْ َْ َّ ّ ِّ َ ْ َ ْ َ ََ

َأبو احلسن حممد بن احلس ُ َّْ َْ ُ ُ ّني بن إبراهيم بن هشام الطويس عـن حممـد بـن عـيل النجـار َ َ َ ُ ََّ َ َْ ِ ِ ْ ِ
َّعن عبد الرزاق ْقال ابن مفرج . ََّ َ َّوهذان الكتابان مل يرومها الـدبري عـن عبـد الـرزاق : َ ََّ ِ ِ َ َ َ

َوال كتاب املنَاسك الكبري وكتاب أهـل الكتـابني مـن روايـة النجـار أكمـل مـن روايـة  َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ْ َ ِ ِْ ْ َِْ َ َ
 . اهـ"لكشوريا

ويبدو أن يف كتاب املصنف برواية الدبري كتـاب املناسـك األصـغر؛ فقـد قـال 
ّقال أبـو عـيل ") : ١٠٩ - ١٠٨:ص(ابن خرييف فهرسته  َ ُ ْحـسني بـن حممـد بـن أمحـد (َ َ َُ َّ ْ َ ُ

ــه ): الغـساين ُتــسمية مـا روى ابــن األعـرايب منْ ْ َِ ِِ َ َ َْ ْ َالطهــارة ): يعنـي مــصنف عبـدالرزاق(َ َ َّ
َّوالــص ــة َ ــرضورة وحرمــة املدينَ ــة والرخــصة يف ال ــه العقيقــة واألرشب ِالة والزكــاة ومنْ ِ َِْ َْ ْ َُ َ َ َ َُ َّ َِّ َ ََ

َواملناسك األصغر واجلهـاد، والنِّكـاح والطـالق والعقـول واملغـازي وكتـاب اجلمعـة  َ َ َ َ َ ُْ ُ ْ َْ َّ َ َ َ ْ
َوفيه االعتكاف واجلوار وطيب املرأة وزينتها وخروجهـا واجلنـائز و َ َ َ ََ ْ َْ َ ِ ِ َالـصيام واللقطـة ِْ ِّ

ْوخضاب النِّساء وطيب الرجـال ومـا يكـره أن يـصنع يف املـصاحف وكتـاب احلـيض  ََْ َ َ َ َِ ِ َ َ ِّ َ
ِوفضائل القرآن وسجود القرآن هذا كله من كتـاب اجلمعـة والعيـدين ْ َ َ ُ ََ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ ُ ُْ َ ُ َهـذا مـا روى . َُ َ َ

ِابن األعرايب عن الدبري ومل يقع لنا كتاب املنَاس َْ َ َ ِْ َ ِ َ َ ِك الكبري إال من رواية أمحد بن خالـد ْ َ ْ َ َ َ ِ َّ ِ ِ َ ْ
َّعن الكشوري عبيد بن حممد عن احلذاقي عن عبد الرزاق َ َ َ ُ ََّ  اهـ"َّ

ًوقد طبع مـؤخرا كتـاب املناسـك الكبـري مـن مـصنف عبـدالرزاق، مـن روايـة 
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ًاحلذاقي عنه، ولكنه ناقص أيضا، فإن كتاب املناسك الكبري من املصنف ثالثـة أجـزاء 
 .)١(األول والثاين: طبوع جزآنوامل

الـذي طبـع أهـداه يل ) املناسـك الكبـري مـن مـصنف عبـدالرزاق(وهذا املجلد 
كـام هــ، ١٤٣٦ هـذا العـام سيادة الرشيف نواف آل غالـب ، بعـد رجوعنـا مـن احلـج

، رسالة علمية مـن جامعـة أم )آلثار الواردة عن الصحابة يف املناسكا: (أهداين كتاب
 .ًفجزاه اهللا خريا. جملديندرمان بالسودان يف

 )٦٧(: خرب الكتاب 
اليوم عندنا الكتاب الورقي، وهو الكتاب املعتاد، الذي نضعه عىل األرفف 

 .التي متأل جدار غرفة املكتبة
 وهو عىل صيغ؛. لكرتوينوعندنا الكتاب الضوئي واإل
 .بحث بل وحتى التعديلصيغة تسمح بالتعليق وال

 .ى الكتاب عىل صورته كام هووصيغة ال تسمح بذلك، ويبق
  عنه والباحث اليوم ال يستغني عن الكتاب بصورته األوىل الورقية، و ال

 .بصورته الثانية الضوئية
 .ولكل صورة مزايا

والذي أريد الكالم فيه اآلن ، ذكر بعض مزايا الكتاب بصورته الضوئية، 

                                         
 ).٣٦(انظر املنشور السابق رقم ) ١(
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 خاصة بصيغته التي تسمح بالبحث فيه؛
 .فمنها سهولة محله

 .لة البحث فيهسهو
 .سهولة التعليق عليه

 ).خاصية القص واللزق(سهولة النقل منه باستعامل 
 .سهولة املقارنة بني النسخ

، فقد أمكن اليوم القيام بعمليات )سهولة البحث فيه(وامللفت للنظر هنا مزية 
تتبع واستقراء للجزئيات العلمية ال أقول يف كتاب، بل يف كتب، ال عرشات بل مئات 

كتب دفعة واحدة، بصورة مل تكن ممكنة من قبل إال مع بذل الكثري من األوقات ال
 .فاحلمد هللا عىل توفيقه له املنة وله الفضل. واجلهد والتعب

وأقــرتح عــىل النــارشين وأصــحاب الكتــب، أن يرفقــوا مــع كــل كتــاب نــسخة 
مـن ضوئية له، تصنع بإرشاف الناش واملؤلف صاحب الكتاب، فإن هـذا فيـه الكثـري 

 .الفائدة واخلري للقراء والباحثني
 )٦٨: (خرب الكتاب

ــني مالــك والرســول )املوطــأ( أعــىل أســانيد )١()ثنائيــات املوطــأ( فيهــا ملسو هيلع هللا ىلص  ، ب
 .راويان

                                         
 ).٢٥(انظر املنشور خرب الكتاب ) ١(
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طبغ . مجع وترتيب الشيخ حمفوظ الرمحن الفييض، ختريج عقيل أمحد حبيب اهللا
ة الكويــت، غـراس للنـرش والتوزيـع، لطـائف لنـرش الكتـب والرسـائل العلميـة، دولـ

 .هـ١٤٣٢الطبعة األوىل 

 .ًبلغ عدد الثنائيات يف املوطأ برواية حيي بن حيي الليثي، ثامنية وعرشين  حديثا
ًويزاد عليها مخسة وعرشون حديثا من سائر روايات املوطأ األخرى، ومعها ما 

 . ًثنائياًثالثا ومخسني ومائة حديثا ًهو يف مرفوع حكام، فصار جمموع ذلك يف املوطأ 
ًحديثا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمـر عـن رسـول ثامنية ومخسون منها 

 . يف رواية حيي فقطملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
، ملسو هيلع هللا ىلصومن طريق مالك عـن إسـحاق بـن أيب طلحـة عـن أنـس عـن رسـول اهللا 

، ٩٠، ٨٩، ٦٥، ٥٣، ١٣، ٣: ( ًثالثة عـرش حـديثا، وهـي التـي حتمـل األرقـام التاليـة
١٤٩، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٠٤( . 

، ملسو هيلع هللا ىلصومن طريق مالك عن عبداهللا بن دينار عن عبداهللا بن عمر عن رسول اهللا 
، ٣٩، ٣٧، ٣٤، ٣٠، ٢١، ١٢، ٨، ٦، ٤: (ًثامنية وعرشون حديثا حتت األرقام التالية

١٢٥، ١٢٣، ١٢١، ١١٧، ١١١، ١١٠،  ١٠٨، ٩٧، ٩٦، ٨٣، ٧٧، ٧٠، ٤٣ ،
١٤٨، ١٤٧، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨.( 

، سـتة أحاديـث، ملسو هيلع هللا ىلصبن شهاب عن أنس عن رسول اهللا ومن طريق مالك عن ا
 ).١٥٠، ١٠٢، ٩٤، ٦٦، ٤٩، ١٠: (حتت األرقام التالية

ومن طريق مالك عن أيب حازم بن دينـار عـن سـهل بـن سـعد عـن رسـول اهللا 
، ١٤٢، ١١٥، ١٠٣، ٦١، ٣١، ١٥، ١٤: (، ثامنية أحاديـث حتـت األرقـام التاليـةملسو هيلع هللا ىلص
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١٥٢ .( 
عبداهللا بن أيب نمـر عـن أنـس عـن رسـول اهللا ومن طريق مالك عن رشيك بن 

 ). ١٩(، حديث واحد حتت رقم ملسو هيلع هللا ىلص
ومن طريق مالك عن عبداهللا بن عبداهللا بن جابر عن ابن عمر عـن رسـول اهللا 

 ).٢٣(، حديث واحد، حتت رقم ملسو هيلع هللا ىلص
، ملسو هيلع هللا ىلصومن طريق مالـك عـن العـالء بـن عبـدالرمحن عـن أنـس عـن رسـول اهللا 

ًحديثا واحدا حتت رقم  ً)٢٤.( 
ــد الطويــل عــن أنــس عــن رســول اهللا ومــن ط ــق مالــك عــن محي ، ســتة ملسو هيلع هللا ىلصري

 ).١١٦، ٧٣، ٦٣، ٥٥، ٣٥، ٣٢: (أحاديث، حتت األرقام التالية
، ملسو هيلع هللا ىلصومن طريق مالك عن حممد بن أيب بكر الثقفـي عـن أنـس عـن رسـول اهللا 

ًحديثا واحدا، حتت رقم  ً)٤١.( 
 أخـرج ،ملسو هيلع هللا ىلصومن طريق مالك عن أيب الـزبري املكـي عـن جـابر عـن رسـول اهللا 

 ).١٠٥، ١٠١، ٦٠، ٥٩: (أربعة أحاديث ثنائية، حتت األرقام التالية
، حـديثان ملسو هيلع هللا ىلصومن طريق مالك عن حممد بن املنكدر عن جابر عـن رسـول اهللا 

 ).١٢٢، ٩١(حتت رقم 
، ملسو هيلع هللا ىلصومــن طريــق مالــك عــن عمــرو مــوىل املطلــب عــن أنــس عــن رســول اهللا 

 ). ٩٢(حديث واحد حتت رقم 
ن عبـداهللا املجمـر عـن أيب هريـرة عـن رسـول اهللا ومن طريق مالك عن نعيم بـ

 ). ١٥١،  ١٤٣، ٩٣(، ثالثة أحاديث، حتت رقم ملسو هيلع هللا ىلص
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، ملسو هيلع هللا ىلصومن طريق مالك عـن ربيعـة بـن أيب عبـدالرمحن عـن أنـس عـن الرسـول 
 ).٩٩(حديث واحد، حتت رقم 

ومن طريق مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عـن أيب رشيـح الكعبـي عـن 
 ).١٠٦(د، حتت رقم ، حديث واحملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

، حـديث واحـد، ملسو هيلع هللا ىلصمالك عن وهب بـن كيـسان عـن جـابر عـن رسـول اهللا . 
 ).١٠٧(حتت رقم 

، حـديث واحـد، ملسو هيلع هللا ىلصومن طريق مالك عن نافع عـن أيب لبابـة عـن رسـول اهللا 
 ).١١٨(حتت رقم 

، ثالثـة ملسو هيلع هللا ىلصومن طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عبداهللا بن عمر  رسـول اهللا 
 ).١٢٤، ١١٧، ٩٥: (لتاليةأحاديث، حتت األرقام ا

يف روايـة معـن (ومن طريق مالك عن حيي بن سعيد عن أنس عـن رسـول اهللا  
 ).١٤٤، ١٤٣(، حديثان، حتت رقم )بن عيسى فقط

 )٦٩ (:خرب الكتاب
 .عنوان الكتاب له أمهية خاصة عند املصنفني السابقني

ون أن ، والواقـع أهنـم هيتمـ فقـطيظن بعض الناس أهنم حيرصون عىل السجعة
 .يبينوا شيئا من منهجهم وموضوع الكتاب يف العنوان

، فلم يلتزم بإيراد )التاريخ الكبري(انظر صنف البخاري كتابه يف الرجال وسامه 
) التاريخ الكبري(اجلرح والتعديل يف كل راو، وملا صنف ابن أيب حاتم كتابه عىل نسج 

 ).اجلرح والتعديل(ى كتابه اهتم بإيراد حال كل راو يف ترمجته جرحا وتعديال فسم
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الـسيل اجلـرار املتـدفق عـىل : (انظر مدى مطابقة هذا العنوان ملحتوى الكتـاب
، حيث سلط الدليل القتالع كـل قـول يف حـدائق للشوكاين رمحه اهللا) حدائق األزهار
 .األزهار خيالفه

 وهلم يف الرتمجة مقاصد يشريون إليها إىل رشطهم، وموضوع كتاهبم؛ 
 :الستة  الكتب أسامءهذه 

اجلامع املسند الصحيح  املخترص مـن أمـور رسـول :  (فاسم صحيح البخاري 
 .)١()اهللا  صىل اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه

املسند الـصحيح املختـرص مـن الـسنن بنقـل العـدل عـن : (اسم صحيح مسلم
 .)٢()العدل عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

ختـرص مـن الـسنن عـن رسـول اهللا صـىل اهللا اجلـامع امل(واسم كتاب الرتمـذي 
 .)٣()عليه وسلم ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل

 .)٤()املجتبى يف السنن املسندة: (واسم كتاب النسائي
 .يف كتابهمقصد صاحبه ورشطه ومن يتأمل اسم كل كتاب خيرج بام يدل عىل 

 )٧٠(: خرب الكتاب 

                                         
 .  ٩٤فهرست ابن خري ص) ١(

 .٩٨فهرست ابن خري ص) ٢(

 .  ١١٧فهرست ابن خري ص) ٣(

 . ١١٧ – ١١٦فهرست ابن خري ص) ٤(
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 يف الفقه املالكي ؛) خمترص خليل (
 بتصرف )٤٥٨/ ٢(قال احلجوي يف الفكر الـسامي يف تـاريخ الفقـه اإلسـالمي 

 . ابن أيب زيد يف القريوان"املدونة"اخترص ": واختصار
 اخترص خمترص ابن أيب زيد، وأتقن تربيتـه، "التهذيب"ثم جاء الرباذعي وألف 

 . عليه"املدونة"واشتهر كثريا حتى صار من اصطالحهم إطالق لفظ 
 . عمرو بن احلاجب واخترص هتذيب الرباذعي يف أواسط السابعثم جاء أبو

 . ثم جاء خليل يف أواسط الثامن واخترصه
خمتــرص خمتــرص املختــرص ) خمتــرص خليــل(وهنــاك بلــغ االختــصار غايتــه؛ ألن 

بتكرر اإلضافة ثالث مرات، وإن أخل بالفصاحة، وكاد جل عبارتـه أن يكـون لغـزا، 
 :  ومها وفكرهتم هذه مبنية عىل مقصدين

 .تقليل األلفاظ تيسريا عىل احلفظ
ومجع ما هو يف كتب املذهب من الفـروع، ليكـون أمجـع للمـسائل، وكـل مـنهام 

  .اهـ"مقصد حسن لوال حصول املبالغة يف االختصار التي نشأت عنها أرضار

 ) ٧١(: خرب الكتاب 
 .كتب خبايا الزوايا

 .ب يف غري مظاهناموضوعها مجع املسائل التي تكلم فيها مؤلف الكتا
ًفمثال إذا جاء بمسألة تتعلق بالطهارة أو النجاسة يف كتاب الذبائح ، فهـذا مـن 

 .خبايا الزوايا
 وخلبايا الزوايا أحوال ؛



 ٨٣

 .فهذا مما يؤكده ويثبته. أن توافق قوله يف املسألة يف مظاهنا: احلال األوىل 
فاملعتمد ما ذكره عن املسألة أن ختالف قوله يف املسألة يف مظاهنا، : احلال الثانية 

 .يف مظاهنا، إال إذا ذكر دليال يوجب املصري إىل ما ذكره عن املسألة يف غري مظاهنا
ًأن تكون هذه املسألة مما مل يتعرض له أصال يف مظاهنـا، فهـذا ممـا : احلال الثالثة 

 .فاتيستفاد فيه من خبايا الزوايا، بل هي عىل احلقيقة فائدة هذا النوع من املصن
، لبـدر الـدين )خبايـا الزوايـا يف الفـروع(و ال أعرف يف هـذا البـاب إال كتـاب 

ذكــر فيــه مــا ذكــره  [. رمحــه اهللا)هـــ٧٤٩ت (حممـد بــن عبــد اهللا الزركــيش، الــشافعي، 
الرافعي والنووي يف غري مظنتها من األبواب، فرد كل شكل إىل شكله، وكل فـرع إىل 

 .)١(]أصله
 :واقرتح أن يصنف يف 

 .يا الزوايا يف التفسريخبا
 .خبايا الزوايا يف كتب علم احلديث

 .خبايا الزوايا يف فروع احلنفية
 .يا يف فروع املالكيةاخبايا الزو

 .خبايا الزوايا يف فروع احلنابلة
ــيط  ــر املح ــاب البح ــرتح كت ــه، واق ــم أصــول الفق ــب عل ــا يف كت ــا الزواي خباي

                                         
 ).٦٩٩/ ١(لفنون كشف الظنون عن أسامي الكتب وا) ١(
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 .ألصولية للشنقيطياللزركيش، واملذكرة 
 ).٧٢: (كتابخرب ال

ألمحـد بـن فـارس  )مقاييس اللغة(، يف نظري معجم  وأنفعها،أمجع كتب اللغة 
ــرازي، أيب احلــسني  ــاء القزوينــي ال ــن زكري ــوع )هـــ٣٩٥ت (ب ، رمحــه اهللا، وهــو مطب

 بتحقيق عبد السالم حممد هارون
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: دار الفكر، عام النرش: النارش

د يف لـسان العـرب فيهـا ثـالث صـفحات أو ميزة هذا الكتاب أن اللفظة قد جت
جتـدها يف معجـم مقـاييس اللغـة يف . العـربأكثر، يعدد استعامالهتا وما جـاء يف كـالم 

 .يف أصل أو أصلني أو ثالثة أو أربعةنصف صفحة، وحيرص أصل معاين اللفظة، 
لسان ( مثل ةبحيث أنك لو نظرت يف مجيع استعامالت اللفظ الواردة يف الكتب الكبري

 .لوجدهتا كلها ترجع إىل ما ذكره) تاج العروس(البن منظور، أو ) العرب 
 ).٧٣: (خرب الكتاب 

نتيجة خطأ من الناسخ ، أو جهل من بعضهم فإن من الكتب ما نسب إىل غري 
 صاحبه، وذلك يعرف بطرق؛

 .الوقوف عىل خمطوطة أصل للكتاب يتبني منها صاحبها األصيل -
ن ما هو معروف ملن نسبت إليه من أقوال يف اختالف ما يقرر يف الكتاب ع -

 .عني هذه املسائل

 .اختالف منهج الكتاب عن املنهج املعروف ملن نسبت إليه -

 .براءة العامل الذي نسب إليه الكتاب منه -
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 .تنصيص العلامء أن هذا الكتاب املنسوب إىل فالن ليس له -

 :الكتب التي نسبت إىل غري أصحاهبا ومن أشهر 
سنده فيـه ) تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس(، tعباس تفسري ابن  -

ًكذاب، فال تصح نسبته إىل ابن عباس ريض اهللا عنه، علام بـأن روايـات 
، متـأل كتـب احلـديث التي ليست عن كذاب t التفسري عن ابن عباس

وقد مجعت الروايات الواردة عنه يف التفسري فقـط يف جملـدين يف رسـالة 
 .القرىم علمية نوقشت بجامعة أ

تفـــسري ابـــن : (تنـــوير املقبـــاس، يف": )١(وقـــال يف كـــشف الظنـــون
ــاس ــشافعي: ، أليب طــاهر)عب ــادي، ال ــوب الفريوزأب ــن يعق ــد ب ت . (حمم
 .اهـ"أربع جملدات: ، وهو)هـ٨١٧

 منــسوب إىل ابــن قتيبــة و ال تــصح نــسبته، فــإن "كتــاب اإلمامــة والــسياسة -
 رمحه اهللا، ومـا عـرف عنـه ةاملنهج واألسلوب واملحتوى ال يناسب ابن قتيب

 .حتى لقب بخطيب السنة
فأما اجلاهل فهو ابن قتيبـة، فلـم يبـق ": ملا قال ابن العريب رمحه اهللا و

إن صح عنـه مجيـع مـا ) اإلمامة والسياسة(ومل يذر للصحابة رسام يف كتاب 
علق عليه حمب الـدين اخلطيـب يف تعليقـه عـىل كتـاب ابـن العـريب  اهـ "فيه

                                         
 ).٥٠٢/ ١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ١(
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ولـو . مل يـصح عنـه يشء ممـا فيـه": ه اهللا العواصم من القواصماملالكي رمح
صحت نسبة هذا الكتاب لإلمام احلجة الثبت أيب حممد عبـد اهللا بـن مـسلم 

لكــان كــام قــال عنــه ابــن العــريب، ألن كتــاب ) هـــ٢٧٦ – ٢١٣(بــن قتيبــة 
.  مشحون باجلهل والغباوة والركة والكـذب والتزويـر)اإلمامة والسياسة(

قبـل أكثـر مـن ربـع قـرن، ) امليـرس والقـداح( البـن قتيبـة كتـاب وملا نرشت
) ٢٧ - ٢٦يف ص(وصدرته برتمجـة حافلـة لـه، وسـميت مؤلفاتـه، ذكـرت 

مآخذ العلامء عىل كتاب اإلمامة والسياسة، وبراهينهم عـىل أنـه لـيس البـن 
أن مؤلـف اإلمامـة ) امليـرس والقـداح(قتيبة، وأزيـد اآلن عـىل مـا ذكرتـه يف 

يروي كثريا عن اثنني من كبار علامء مـرص، وابـن قتيبـة مل يـدخل والسياسة 
مرص وال أخذ عن هذين العاملني، فدل ذلك كله عىل أن الكتاب مدسـوس 

 .)١(اهـ"عليه
منسوب إىل ابن القيم، ومبنـى الكتـاب خيـالف مـا ) الفوائد املشوق(كتاب  -

بكـر بـن الـشيخ يقرره ابن القيم رمحـه اهللا يف موضـوع املجـاز، ومل يـصحح 
اجلوزيـة حياتـه وآثـاره ابن قيم (نسبته إىل ابن القيم يف كتابه عبداهللا أبو زيد 

 ).٢٩٢ – ٢٩٢ص ()وموارده
،  )احليـل( ملا ذكـر كتـاب )٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونويف  -

                                         
 ).٢٤٨: ص(ط األوقاف السعودية ) ١(

)١٤١٥/ ٢) (٢.( 
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ــا هبــذا االســم، قــال  .وأليب ســليامن اجلوزجــاين": وذكــر مــن صــنف كتاب
كتـاب (كـذبوا عـىل حممـد، لـيس لـه  :ليامنقال أبـو سـ  .وملحمد بن احلسن

 .انتهى. "للوراق ) :كتاب احليل(، وإنام ) احليل
 .وهذا موضوع حيتمل أن يصنف فيه رسالة علمية

 )٧٤: (خرب الكتاب
 كتب مل يكملها أصحاهبا 

إكامل الناقص، وذلـك أن مـن كتـب أهـل العلـم كتـب : من مقاصد التصنيف 
 ؛ ماتوا عنها ومل يكملوها، من ذلك

 .للخليل بن أمحد الفراهيدي إن صحت نسبته) العني(كتاب 
 . رشح اهلداية ملجد الدين ابن تيمية فإنه مل يكمله

 .للنووي فإنه مات ومل يكمله) املجموع رشح املهذب( 
التـدريب، (، )هــ٨٠٥ت(ولرساج الدين عمر بن رسالن البلقينـي، الـشافعي 

 ) .التأديب: (خترصه، وسامهالرضاع، ثم ا: ، وبلغ إىل كتاب)يف الفروع
 .)١(، تكملة هلذا الكتاب)هـ٨٦٨ت (علم الدين صالح: ولولده

 .حمود حممد خطاب السبكي، ملاملنهل العذب املورود رشح سنن أيب داود
، )هــ٨٦٤: املتـوىف(بدأ به جالل الدين حممـد بـن أمحـد املحـيل تفسري اجلاللني 

                                         
 ).٣٨٢/ ١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ١(
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، ولـذلك )هــ٩١١: املتـوىف(الـسيوطي وأكمله جالل الدين عبد الرمحن بـن أيب بكـر 
 .سمي تفسري اجلاللني

ــرازي  ــري، مــات ومل يكملــه وقــد أبقــى بعــضه (تفــسري الفخــر ال التفــسري الكب
 .مسودة، فجاء تلميذه فبيض ما وجده وأكمل الباقي

، مـات ومل يكملـه، )أضواء البيان يف إيضاح القـرآن بـالقرآن(تفسري الشنقيطي 
 .عده تلميذه عطية حممد سامل  يف جملدينيف سبع جملدات،  وأكمله ب
 .وهذا باب يطول

 :ويف حتقيق الكتب ، كتب مات حمققوها ومل يكملوها
 .رشع يف حتقيقه املعلمي اليامين ومات ومل يكمبه) األنساب للسمعاين(
رشع يف حتقيقه الشيخ أمحد شاكر املـرصي، وأنجـز منـه ) مسند أمحد بن حنبل(

 .جملدات، ومات ومل يكمله
رشع يف حتقيقه حممود شاكر، ومعه أخـوه األكـرب ) تفسري الطربي جامع البيان(

 !أمحد شاكر، وماتا ومل يكمل
 )٧٥: (خرب الكتاب   

 كتب رشحها أصحاهبا 
 .رشح املستغلق من مقاصد التصنيف

. ًوالعامل ملا يرشح كتابا هو صنفه، فهذا أرجى أن يكـون فيـه غايـة البيـان ملـراده
 !درى بام فيهوصاحب البيت أ

أليب إســحاق إبــراهيم بــن عــيل بــن يوســف يف أصــول الفقــه ، ) اللمــع= (
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  .رشحه يف جملدين) هـ٤٧٦: املتوىف(الشريازي 

ــه احلنفــي، مل) جممــع البحــرين=  ( ــدين احلنفــي البغــدادي يف الفق ــن اظفــر ال ب
أمحـد بـن عـيل بـن تغلـب بـن أيب الـضياء، وهـو  الساعايت صاحب البديع يف األصول 

بـن اإلمـام نـور الـدين البعلبكـي األصـل، البغـدادي املولـد ار الدين أبو العباس مظف
، رمحـه اهللا، قـال يوسـف بـن )ـهـ٦٩٤ت (واملنشأ، احلنفـي، املعـروف بـابن الـساعايت

) هــ٨٧٤ت(تغري بردي بن عبد اهللا الظـاهري احلنفـي، أبـو املحاسـن، مجـال الـدين 
وكتـاب جممـع البحـرين، مجـع : ... من ذلـكألف التأليف املفيدة احلسنة،  ": رمحه اهللا
ــني مــع زوائــد، ورتبــه فأحــسن وأبــدع يف  النــسفي خمتــرص القــدوري ومنظومــة فيــه ب

اختــصاره إىل الغايــة، ورتبــه عــىل مجلــة يعــرف منهــا اخلــالف بــني اإلمــام والــصاحبني 
  .اهـ"واألئمة األربعة، ورشحه يف جملدين كبريين

قوي بن الكريم الطويف الرصرصي، أبو سليامن بن عبد الل) خمترص الروضة= (
 .هحرش، ثم )هـ٧١٦: املتوىف (الربيع، نجم الدين 

أليب الفضل زين الـدين عبـد الـرحيم بـن ) التبرصة والتذكرة(ألفية احلديث = 
نظمهـا رمحه اهللا، ) هـ٨٠٦ت (احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي 

ُفعلم احلديث خطري وقعه، كثري نفعه، عليـه : ُوبعد": قال يف مقدمة الرشح . ورشحها ُ ُ ُ ٌَ ٌْ ِ ُ
ْمدار أكثر األحكام، وبه يعرف احلالل واحلرام، وألهله اصـطالح البـد للطالـب مـن  ٌ ْ ُِ َّ ِ ُ َ ُُ ُ ِ ِ

ِفهمه فلهذا ندب إىل تقديم العناية بكتاب يف علمه ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ َ ُْ َوكنت نظمت فيه أرجوزة ألفتها، . َ ُ ًْ َّ َ ُ ِ ُ ُْ
َطالحهم ألفتها، ورشعت يف رشح هلـا، بـسطته وأوضـحته، ثـم رأيتـه كبـري ِولبيان اص ُ ُ ُ ُُ ٍُ ُ ْ ْ ْ َّ َ ُ ِ

ٍلته ومللتـه، ثـم رشعـت يف رشح هلـا متوسـط غـري مفـرط وال مفـرط، َفاسـتط ِاحلجم  ٍ ٍِّ ُ ُ ََ ِْ ِ ٍ ُ ْ ُ ُِ ُ
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َيوضح مشكلها، ويفتح مقفلها، ما كثر فأمل، وال قرص فأخل، مـع فو ُ َ ُ َُ ُ َ َ ُ َُّ َّ َ ََ َ ََ َ ُ َ َْ ِْ َائـد ال يـستغني ِ
ِعنها الطالب النبيه، وفرائد ال توجد جمتمعة إال فيـه، جعلـه اهللاُ تعـاىل خالـصا لوجهـه  ِِ ً ًُ ُ َُ ُ َ

ِالكريم، ووسيلة إىل جنات النعيم  .)١(اھـ"ًِ
، ألمحــد بــن عــيل العــسقالين شــهاب )نخبــة الفكــر يف مــصطلح أهــل األثــر= (

قــال يف . ) رشح نخبــة الفكــرنزهــة النظــر(رمحــه اهللا، رشحــه يف ) هـــ٨٥٢ت(الــدين 
َ فرغب إيل مجاعـة ثانيـا أن أضـع عليهـا رشحـا حيـل رموزهـا": مقدمته َُّ ُ َّ ًَ ْ ً ٌَ ََ َ ِ نخبـة : يعنـي (ِ
ِ، ويفتح كنوزها، ويوضح ما خفي عىل املبتـدئ مـن ذلـك، فأجبتـه إىل سـؤاله؛ )الفكر ِ ُِ َِ ُ َْ َ ْ ُ َُ ُ َ ِ َ

ِرجاء االندراج يف تلك املسالك ِ َِ ِ ْفبالغت يف رش .َ َ ُحهـا يف اإليـضاح والتوجيـه، ونبهـت ُ ْ َّ ِ َِّ ِ ِ
ِعىل خبايا زواياها؛ ألن صاحب البيت أدرى بام فيه ِ ِِ َ ْ ْ َ ََ َّ َ    .)٢(اهـ"َ

، مجـع )هــ٩١١ت(جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الـسيوطي ) النقاية= (
 ) .إمتام الدراية: (َّ، ثم رشحه وسامه)النقاية: (َّأربعة عرشة علام وسامه: فيه

 .وغري ذلك كثري
 ).٧٦: (خرب الكتاب

 .كتب أخترصها أصحاهبا 
 .تلخيص املطول واختصاره من مقاصد التصنيف

                                         
 ).٩٨ -٩٧/ ١(رشح التبرصة والتذكرة ألفية العراقي ) ١(

 ).٤٠: ص( حتقيق عرت/ نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر) ٢(
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وملا يقوم العامل باختصار كتابه بنفـسه فهـذا سـيعطي الثقـة بمقاصـده يف كتابـه، 
 .وبجمعه املسائل يف اختصار عبارته

ابــن كتابــان عــىل كتــاب ) هـــ٦٧٦ت(ملحيــي الــدين حييــى بــن رشف النــووي 
 الصالح يف علم احلديث ؛ 

) علـوم احلـديث: (خلـصه مـن كتـاب. "اإلرشاد، يف أصول احلديث": األول 
 .البن الصالح

 .، يف أصول احلديث"التقريب والتيسري، ملعرفة سنن البشري النذير": ًثانيا 
، ) علـوم احلـديث: (الـذي اختـرصه مـن كتـاب) . اإلرشـاد: (خلص فيه كتابـه

 . زبدة خالصته، فصارالبن الصالح
 ) .خمتار التبيان: (، اخترصه وسامه)التبيان يف آداب محلة القرآن(وله 

، ألثـري الـدين، أيب حيـان حممـد بـن يوسـف )البحر املحيط يف التفسري(وكتاب 
 ) .النهر املاد من البحر: (وسامه اخترصهرمحه اهللا، ) هـ٧٤٥ت (األندليس
دين بـن عبـد احلـق ابـن بلبـان ّملحمد بـن بـدر الـ) أخرص املخترصات(كتاب و

، قـال يف مقدمـة )كايف املبتـدي(: ، أخترصه مؤلفه من كتابه)هـ١٠٨٣: املتوىف(احلنبيل 
ّن اختـرص كتـايب املـسمى بــ أَوبعد فقد سـنح بخلـدي "): املخترصات(أخرص  َ ِكـايف (ُْ َ
ِاملبتدي َ ْ ْالكائن يف فقه اإلمام امحد بن حنْبل الصابر حلكم امل) ُْ َْ َ َ ْ َ ِ ِ ِ لك املبدي ليقرب تنَاولـه َ

خـرص أ(عىل املبتدئني ويسهل حفظه عىل الراغبني ويقل حجمه عىل الطالبني وسـميته 
َخرص منْه جـامع ملـسائله يف فقهنـا مـن املؤلفـات واهللا أقف عىل أين مل  أل؛)املخترصات َ ُِ ِ

َاســأل  ِن ينفــع بــه قارئيــه وحافظيــه وناظريــه انــه جــدير بأْ َجابــة الــدعوات وان جيعلــه إِ َْ َّ
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ِخالصا لوجهه الكريم مقربـا  َ ْ ِ ـات النَّعـيم ومـا تـوفيقي واعتـصامي اال بـاهللاَّ إَ ِليـه يف جنَّ َ َ ِ
ِعليه توكلت واليه أنيب ْ َ   .)١(اهـ"َ

 )٧٧: (خرب الكتاب 
 .أصحاهبا دفنها كتب

وقفت يف تراجم مجلة من رجال احلديث أهنم دفنوا كتـبهم، طلبـا لإلخـالص، 
 ..صالح القلبو

 !ل سامعاهتم من املشايخأصو: واملراد بكتبهم هنا
ويف النـاس مـن غلـب عليـه قـرص األمـل، وذكـر ": قال ابن اجلـوزي رمحـه اهللا
ًوهذا الفعل عندي من أعظم اخلطـإ وإن كـان منقـوال ! اآلخرة، حتى دفن كتب العلم

كلهـم، وقـد ا ئـوخطأ: ولقد ذكرت هذا لبعض مـشاخينا؟ فقـال! عن مجاعة من الكبار
تأولت لبعضهم بأنه كان فيها أحاديث عن قوم ضـعفاء، ومل يميزوهـا، كـام روي عـن 
سفيان يف دفن كتبه، أو كان فيها يشء من الرأي، فلم حيبوا أن يؤخذ عنهم، فكان مـن 
جنس حتريق عثامن بن عفان ريض اهللا عنه للمصاحف، لئال يؤخذ بيشء ممـا فيهـا مـن 

 .التأويل يصح يف حق علامئهموهذا . املجمع عىل غريه
فاحلـذر . فأما غسل أمحـد بـن أيب احلـواري كتبـه وابـن أسـباط، فتفـريط حمـض

احلذر من فعل يمنع منه الرشع، أو من ارتكاب ما يظن عزيمـة، وهـو خطيئـة، أو مـن 

                                         
 ).٨٦ – ٨٥ص(أخرص املخترصات ) ١(
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، "عليكم مـن العمـل بـام تطيقـون"و . إظهار ما ال يقوى عليه املظهر فريجع القهقري
  .)١(اهـ" عليه وسلمكام قال صىل اهللا

 :ومن هؤالء الذين دفنوا كتبهم 
ــة=  ــوىف ثق ــار ك ــن رودب َاحلــسن ب ِ ــال،ْ ــه وق ــن كتب َ دف َ ــىل :َ ــي ع ــصلح قلب ِ ال ي َ
ِاحلديث َ)٢(.  

َمطلب بن زياد الكويف ثقة وهو فوق وكيع يف السن صاحب سنة وخري دفن =  َ َ َ َ َِ ِِ َِ َُ ُ ْ ِ
َكتبه حتول من الكوفة إىل قرية تقال سحل ْ َ ََ ِ ُ َبون بني أنطاكية وحلب فـآواه أبـو أسـامة إىل ْ ِ َ َ ُ َُ َ

َقريته دفن كتبه وقال َ َ ال يصلح قلبي عليها:َ ْ َ َ ِ َ )٣(.  

ــن =  ــو أيوســف ب ــه أب ــوري روى عن ــح والث ــن رشي ــذ ب ســباط روى عــن عائ
كـان رجـال : االحوص واملسيب بـن واضـح سـمعت أيب يقـول ذلـك وسـمعته يقـول

 .)٤(صالح، ال حيتج بحديثه هو رجلعابدا، دفن كتبه، وهو يغلط كثريا، و
َكوىف ثقة صاحب سنة وخري دفن كتبه حتـول إىل قريـة ": وقال العجيل رمحه اهللا َ َْ َ ََ ِ ِ

ِيقال هلا سيلحني بني أنطاكية وحلب وآواه أبو أسامة إىل قريته وهو يف سن وكيع دفـن  َ ّ َ َ ُ َ ُِ ُ َ ِ َ َ ُ َ َ َ َ

                                         
 ).١٨٨: ص(صيد اخلاطر ) ١(

 ).٢٩٤/ ١(الثقات للعجيل ط الدار ) ٢(

 ).٢٨٢/ ٢(الثقات للعجيل ط الدار ) ٣(

 ).٢١٨/ ٩(اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٤(



 ٩٤

َكتبه وقال ال يصلح قلبي عليها ْ ََ ََ ِ َ  .)١(اھـ"َ
ُسمعت حييى يقول": قال الدوري=  َ ِ َ كان عيل بن مسهر ثبتـا قـال حييـى:َ َ َْ ّ َ َ قـال :َ َ

َ كان جيئني عىل بن مسهر فيسألني كيف حديث كذا:عبد اهللا بن نمري ََ َ َِ َ َ َ قال حييى؟ْ َ قـال :َ َ
َ كان عىل بن مسهر قد دفن كتبه قال حييى:بن نمري َ َْ ْ وكان عيل بن مسهر أثبت مـن بـن :َ ّ َ َ َ َ
 .)٢("نمري

عمـش  روى عـن األ، الـداريصـل حلبـ األعطاء بن مـسلم اخلفـاف كـويف= [
بـو أ والثوري روى عنه أبـو توبـة الربيـع ابـن نـافع ويسلم املنقرأواملسيب بن رافع و

بــو جعفــر اجلــامل أالنــرض القراديــسى الدمــشقي وعبيــد بــن جنــاد وهــشام بــن عــامر و
سـباط أيشبه بيوسف بـن  صاحلاكان شيخا : سمعت أيب يقول ذلك، وسألته عنه فقال

 .)٤(] كتبه وليس بقوى فال يثبت حديثه٣](ندف[وكان 
ِّوقال عيل ابن املديني=  ِ ِ ِكان ضيغم قـد دفـن كتبـه، وكـان ينَـام ثلـث الليـل، ": َْ ْ َ َ ُ َ َ َ َّْ َُ ُ َ َ َ َُ ٌَ ُ َُ ْ َ َ

ِويتعبد ثلثيه ْ َّ َ َ ََ ُُ ُ َ")٥(. 
البرصى، نـزل مكـة، أبو عبد الرمحن : مؤمل بن إسامعيل القرشى العدوى[ = 

                                         
 ).٣٧٤/ ٢(الثقات للعجيل ط الدار ) ١(

 ).٤٤ /٤( رواية الدوري -تاريخ ابن معني ) ٢(

 ).١٣١/ ٢(املجروحني البن حبان ) ٣(

 ).٣٣٦/ ٦(اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٤(

 ).٨٦٨/ ٤(تاريخ اإلسالم ت بشار ) ٥(



 ٩٥

روى عـن  . مـوىل بنـى بكـر بـن عبـد منـاة بـن كنانـة: موىل آل عمر بن اخلطاب، وقيل
إبــراهيم ابــن يزيــد اخلــوزى، واحلامديــن، وســفيانني، وشــعبة، وفــضيل بــن عيــاض، 

روى عنه أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعـىل بـن املـدينى، وبنـدار، . وآخرين
املثنى، وأبو يوسف يعقـوب بـن إسـحاق احلـريى، وأبـو وحممد بن العالء، وحممد بن 
 صـدوق، شـديد يف: وقـال أبـو حـاتم. ثقـة: وعن حييى. بكرة بكار القاىض، وآخرون

وقـال .  الثقاتوذكره ابن حبان يف. ُمنكر احلديث: وقال البخارى. السنة، كثري اخلطأ
سـنة مخـس مـات : قال البخارى. دفن كتبه، فكان حيدث من حفظه فكثر خطؤه: غريه

وروى لــه أبــو داود ىف القــدر، . استــشهد بــه البخــارى. أو ســت ومــائتني ىف رمــضان
 .)١(]والباقون سوى مسلم، وروى له أبو جعفر الطحاوى

ِحممد بن يوسف بن معدان بن سليامن أبو عبـد اهللاَِّ يعـرف بعـروس الزهـاد = [ َِّ ُّ َ َ ُِ ُ َ َ ُ َ ُ ََّ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ُ ُ ِْ ُ ََ َ ََ ِ َِ ُ
َسكن هو وأخو َ َ ََ َ ُ َ َاه عبد الرمحن وعبد العزيز حملة جورجري وتـويف باملصيـصة ودفـن إىل َ ِ ٍَ ُ َ َ ِّ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُِ ِ َِْ ّ ِْ َ ْ َِّّ ُ ُ ُِ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ

َجنْب خملد بن احلسني له املنَاقب املشهورة والفضائل املذكورة تويف سنَة أربع وثامنـني  َ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ْ َ َُ َ ْ ََ َ ُ َ ُ ُ ُ ْ ٍَ َ ِّ ُ ُ ُُ ْ ََْ ُ ْ َْ َْ َ ْ َِ ِ ِ
ْومائة ومل َ َ ٍَ ِ يكمل أربعني سنَة روى عن يونس بن عبيد واألعمش والثـوري ومحـاد بـن َِ ِْ َ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُِ ٍ ِ َِّ َ ْ ُ َ َِ َّ ًِ َ َ َ َْ ْ ُ َ ْ ْ

ُزيد ومحاد بن سلمة وصالح املري وعمر بن صبح دفن كتبـه وكـان يقـول ُْ َُ َ َ ََ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ ِّ َ َ ْ َ َْ َُ ٍ ٍِ َِ َ ِّ َ َُ َّ َ َِ ِ َهـب أنـك : ٍ َّ َ ْ َ
ْقاض فكان ماذا هب  َ َ َ َ ََ َ َأنك مفت فكان ماذا هـب أنـك حمـدث فكـان مـاذا وأقبـل عـىل ٍ َ َ َُ َ َ ْْ َ َ َ ٌ َ َ َ َْ َ ََ َ َُ َِّ َّ ََّ ََ ٍ

َالتوحد والتعبد وآثر اخلمول واتباع منْهج الرسول وابتغى الدنو والوصول ْ َ ُْ ُ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ ُّ َُ ُّ َ ِّ َّ ََّ ِ ُ َّ َ ُ َِ َ ِ ِ[)٢(. 
                                         

 ).٩٩/ ٣(مغاين األخيار يف رشح أسامي رجال معاين اآلثار ) ١(

 ).١٤١/ ٢(أخبار أصبهان = تاريخ أصبهان ) ٢(



 ٩٦

تبـه وكـان كان سـلم بـن ميمـون اخلـواص دفـن ك: حممد بن عوف احلميص= [
 .)١(]حيدث من حفظه فيغلط

 برش بن احلارث بن عبد الـرمحن بـن عطـاء أبـو نـرص املـروزي، ثـم البغـداي =
ُاملشهور ْ ُ ْ ٍباحلايف ابن عم املحدث عيل بن خرشم: َ َ ِّْ َ ِ ِ َِ َِّ َ ُ ُْ ِّ َِ وكان عـديم ":  قال الذهبي رمحه اهللا.ِ

ًالنّظري زهدا وورعا وصالحا ً ًُ ّ إال أنـهكثـري احلـديث. ْ  كـان يكـره الروايـة، وخيـاف مـن ّ
ُشهوة النَّفس يف ذلك، حتى أنه دفن كتبه ّ ُّ  .)٢(اهـ"َ

  . الكويفاحلسن بن ثابت التغلبي، كنيته أبو عيل األحول= [
مجلـة «وملـا ذكـره ابـن خلفـون يف  .ثقـة: وقال حييى بن معني وأمحـد بـن صـالح

كـان احلـسن :  خلفـونقـال ابـن. قال أبـو الفـتح األزدي يتكلمـون فيـه: قال» الثقات
ال يـصلح قلبـي عـىل التحـديث، وكـان ثقـة قالـه غـري : رجال صاحلا دفن كتبـه، وقـال

 .)٣(]واحد
 )٧٨(: خرب الكتاب 

 .أصحاهبا أو مل يرض عنها كتب ندم عليها 
ًيكتب املؤلف كتابا يتبنى فيه رأيا أو عقيدة، ثم يرتاجع عنـه فيتمنـى لـو أنـه مـا  ً

 !فيندماستعجل الكتابة والتصنيف 
                                         

 ).٢٦٧/ ٤(اجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ١(

 ).٥٤١ – ٥٤٠/ ٥(تاريخ اإلسالم ت بشار ) ٢(

 ).٦٩/ ٤(إكامل هتذيب الكامل ) ٣(



 ٩٧

ًويكتب املؤلف كتابا عىل رشط معني، ثم يتبني لـه بعـد انتـشار الكتـاب لـو أنـه 
 !غري الرشط ووسعه أو ضيقه، فيندم

ًويكتب كتابا قبل أن ينضج علميا، أو قبـل أن تتوسـع دائرتـه يف اإلطـالع عـىل  ً
 !الكتب؛ فيندم

 .ًلذلك ينصح طالب العلم بعدم العجلة بإخراج كتابا
مـن أحبـار علـامء  . ، أبـو عبـد اهللا الـيامين، صـاحب القـصصوهب بن منبـه= 
 .توىف وهب سنة أربع عرشة ومائة.ولد يف آخر خالفة عثامن .التابعني

دخلت عىل وهب بن منبه داره : قال سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال
وددت أنــك مل تكــن كتبــت يف القــدر : بــصنعاء، فــأطعمني مــن جــوزة يف داره، فقلــت

 .باكتا
 .وأنا واهللا لوددت ذلك: قال

 .ًكتب كتابا يف القدر ثم ندم: قال اجلوزجاين
 .)١(اهـ" من القدر، ثم رجعءكان يتهم بيش: وقال أمحد بن حنبل

 :قال السخاوي يف ترمجته لشيخه ابن حجر رمحهام اهللا= 
ًلـست راضـيا : يقول) سمعت شيخي ابن حجر رمحه اهللا: يعني(ُوقد سمعته " ُ
ْعن يش ُء من تصانيفي، ألين عملتها يف ابتداء األمر، ثـم مل يتهيـأ يل مـن حيررهـا معـي، َ ِّ َْ َّ ْ ٍ

                                         
 ).٣٥٣  - ٤/٣٥٢(ميزان االعتدال ) ١(



 ٩٨

 ."لسان امليزان"، و"التهذيب"، و"املشتبه"، و"مقدمته"، و"رشح البخاري"سوى 
َّلـو اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت، مل أتقيـد بالـذهبي، : بل كان يقـول فيـه ُ ُْ ِ

ًوجلعلته كتابا مبتكرا ً. 
 ."النُّخبة" و"التغليق" و"رشح البخاري"ه يف موضع أثنى عىل بل رأيت

َوأما سائر املجموعات، فهي كثرية العدد، واهيـة العـدد، : ) ابن حجر (م قالث ُُ َّ
ْضعيفة القوى، ظامئة الروى، ولكنها كام قال بعض احلفاظ من أهل املائة اخلامسة ِ َّ ُ ُُ ُّ: 

 راه   هـوى  وافق  املقصـداأ... َّومـا يل  فيه  ســـوى    أننــــي 
ِّة عىل السيد املصطفى أمحدا... وأرجو الثواب بكتب الصال  َّ 

 :ُوهذا احلافظ املبهم هو أبو بكر الربقاين، وأوهلام: ) السخاوي (قلت
 املوعدا  ا ــهل  فيه   وأمجل ... احلديث  بكتب   نفيس   ل ـأعل

  رسمدا اـًدائم ه ــــوخترجي... ه ــبتصنيف      يـنفس    ل ـوأشغ
ّواهللاَّ املسؤول التفضل بعفوه، والتطول بسرته، إنه حليم كريم ُ  .)١(اھـ"ُّ

 
 )٧٩(: خرب الكتاب 

 .حبه غريهاب مل يصنف صاكت
ًكام يف رواة احلديث من مل يـرو إال حـديثا واحـدا ومـنهم مـن لـيس لـه إال راو . ً

 .كذا من العلامء من ليس له إال كتاب واحد واحد،

                                         
 ).٦٦٠ - ٦٥٩/ ٢(اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ) ١(



 ٩٩

خـف مـن صـاحب الكتـاب : (قديام قالوا يف شأن التحذير مـن نقـد الكتـبو[
ُوذلك ألنه يتفرغ لـه ويمحـصه ويـشنبه وينقحـه، ويكـرر النظـر فيـه، فتقـل ). الواحد

 )١(]فجواته، وتندر فرطاته، وتزداد متانته وحسناته
، والـد الزرقـا ألمحـد بـن حممـد )رشح القواعد الفقهيـة(من هذه الكتب كتاب 

 .فقيه مصطفى أمحد الزرقاالشيخ ال
 )٨٠: (خرب الكتاب 

 !الكتاب يأيت يف وقته
 !عندي ، تربت يف نفيس مع األيام وجهة نظرهذه 

حصويل يف كثري من املرات أحرص عىل اقتناء كتاب، و ال يتيرس ذلك، ويتأخر 
وأفكر ملا أحصل عىل الكتـاب وأقـف عـىل مـا فيـه، هـل مدة قد تقرص أو تطول، عليه 

 ًت مناسبا ملا أردت احلصول عىل هذا الكتاب يف ذاك احلني؟كان الوق
ًنـا فأبحـث وأنقـب احيأ الرغبـة يف البحـث ّكان عدم وجودي للكتـاب يثـري يف

 !وقفت عليها عىل الكتب مبارشة ملا تو وقفعيل لوأقف عىل فوائد كثرية ل
ني لكتـاب أين مل أكـن ألفهمـه ، يف ذلـك احلـعـىل اًوأحيانا يتبني يل بعـد وقـويف 

 !لقصوري يف جوانب عديدة من العلم التي حيتاجها من يطالعه
 ...ًوأحيانا 

                                         
 .٢٧ص. من تقديم كتاب  رشح القواعد الفقهية ألمحد الزرقاء) ١(



 ١٠٠

ًعموما اعترب ذلك من توفيق اهللا سبحانه وتعاىل، فالكتاب يأتيك يف حينه، وملـا 
 !يريد اهللا أن يأتيك الكتاب تعجب كيف يتيرس احلصول عليه، والوصول إليه

ك البحـث يف املـسألة وليس معنـى ذلـك التقـاعس عـن طلـب الكتـاب، أو تـر
 !وتتبع كالم أهل العلم فيها

  ".وعجبا ألمر املؤمن أن أمره كله له خري"

 )٨١: (خرب الكتاب 
 )صاحب الكتاب الواحد خف من (

 :هذه العبارة هلا وجهان، وجه مدح، ووجه قدح 
أن املراد التحذير من تعقب صاحب هذا الكتاب، ألنـه سـيتبني : الوجه األول 

، ه الوحيـد لديـهكتابـل هتعقيب، بـسبب حتريـه وعنايتـه وتوثقـه عنـد تأليفـأن ال حمل لل
بحيث مل يكن كتاب آخر يشغله عنـه، فقـد أفـرغ نفـسه لـه، فيعـرس أن يـصح التعقـب 

 !عليه
أن املراد أنه ضيق األفق، سواء صاحب كتـاب واحـد صـنفه، أو : الوجه الثاين 

 :ديكصاحب كتاب واحد قرأه، ألنه سيكون مثل قصة صاحب ال
حيكى أن رجال كان أعمى ، ثم يف يوم من األيام رجـع إليـه بـرصه سـاعة بـإذن 

 .ًاهللا، فأبرص  يف تلك الساعة ديكا، ثم ذهب برصه وعاد كام كان
وإن ذكـر . قدر الديك أو اصـغر أو أكـرب: فصار إذا كلمه أحد عن يشء، يقول

 !مثل لون الديك:  قال: لونا
 !رآه، وكذا صاحب الكتاب الواحدفصار املقياس عنده الديك الذي 
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حـال الـشخص وعندي أن األمور نـسبية، والعبـارة تكتـسب معناهـا بحـسب 
حال شخص من أهل العلم واملعرفـة واإلطـالع وسـعة قيلت فيه؛ فإن قيلت يف الذي 

فهـي عـىل حق من لـيس كـذلك، فهي للمدح عىل الوجه األول، وإن قيلت يف األفق، 
 .الوجه الثاين
 .تعمل هذه العبارة تورية ، أو من باب املعاريضاملتحدث يسو
 ) املالحن(يف الكتب كتاب و

رمحـه ) هــ٣٢١ت (بابن دريد اللغـوي، : حممد بن احلسن، املعروف: أليب بكر
 .اهللا

هذا كتاب الفناه، ليفزع إليه املجري املضطر، عىل اليمني املكره ": قال يف مقدمته
 مـــا يظهـــر، ليـــسلم مـــن عـــذاب عليهـــا، فيعـــارض مـــا رســـمناه، ويـــضمر خـــالف

 .)١(اهـ"الظامل
 )٨٢: (خرب الكتاب

 !ًالكتاب يزيد حياتك عمقا إن مل يزدها طوال
 .عبارة قرأهتا لبعض األدباء 

 والعلامء فيه عىل أنواع؛! العلم بحر: وقال يل أحد املشايخ 
منهم من يتوسع يف هذا البحر أفقيا، فيغطي مساحة شاسعة منه، ولكـن بعمـق 

                                         
 ).١٤٦٣ -١٤٦٢/ ٢(امي الكتب والفنون كشف الظنون عن أس) ١(
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 . يسري
ومنهم من ال يغطي بعلمه مساحة كبرية منه، لكن ما غطاه تعمق فيـه إىل أبعـاد 

 . كثرية
 !والناس بني هذا وهذا 

ولذلك مـن املهـم لطالـب العلـم أن يعـرف أنـواع العلـوم، فيميـز علـم : قلت 
 .الغاية عن علم اآللة

صـىل وعلم الغاية هو معرفة مراد اهللا تعاىل من كالمه املنزل عـىل رسـوله حممـد 
صــىل اهللا عليــه وســلم، للعمــل بــه كــام يريــد اهللا عليــه وســلم، ومعــاين كــالم الرســول 

 .سبحانه، وكل ما أوصل إىل هذه الغاية فهو علم آلة ووسيلة
 من علوم اآللة بام يؤدي الغرض وليتعمق مـا ييـرسه اهللا تعـاىل يكتفيفالطالب 
 !له يف علم الغاية

 اإلعـراب والنحـو واالنـشغال بـه عـن وممن ندم عىل اشتغاله وتعمقه يف علـم 
وهو أمحـد بـن حييـى بـن زيـد بـن سـيار ! ث النبوي ثعلبمعاين القرآن العظيم واحلدي

. إمــام الكــوفيني يف النحــو واللغــة: ّالــشيباين بــالوالء، أبــو العبــاس، املعــروف بثعلــب
 .رمحه اهللا)  م٩١٤ - ٨١٦=  هـ ٢٩١ - ٢٠٠(

يا أبا بكر : د أيب العباس ثعلب فقال يل كنت عن: حدث أبو بكر ابن جماهد قال
اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الفقـه بالفقـه ففـازوا، واشـتغل 
أصحاب احلديث باحلديث ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمرو فليت شعري ما يكون 

ّحايل يف اآلخرة؟ فانرصفت من عنده فرأيت تلك الليلة النبي صىل اهللا عليه وسـل م يف ّ
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إنك صاحب العلـم املـستطيل؛ : أقرىء أبا العباس عني السالم وقل له :املنام فقال يل
أراد : أراد أن الكالم به يكمل واخلطاب به جيمل، وقـال مـرة أخـرى: قال الروذباري 

 .)١(أن مجيع العلوم مفتقرة إليه
 )٨٣(: خرب الكتاب 

  كتب حرقها أصحاهبا
ّا من حـرق كتـب نفـسه، وقـد وقفـت عـىل قدمت ذكر من دفن كتبه، وأذكر هن

ّرسـالة أليب حيــان التوحيـدي األديــب الفيلــسوف، الـذي حــرق كتـب نفــسه، والمــه 
بعض أصدقائه، فكتب له برسالة يعتذر عن مـا فعلـه، ويبـني سـبب إقدامـه عـىل هـذا 

، ورأيت إيرادها ملا تضمنته مـن )معجم األدباء(أوردها ياقوت يف ! الترصف الغريب
 ! من حرق كتب نفسهتسمية بعض

كــان أبــو حيــان قــد أحــرق كتبــه يف آخــر عمــره لقلــة ": قــال يــاقوت رمحــه اهللا
جدواها وضنا هبا عىل من ال يعرف قدرها بعد موتـه، فكتـب إليـه القـايض أبـو سـهل 

 ؛ّعىل بن حممد يعذله عىل صنيعه، ويعرفه قبح ما اعتمد من الفعل وشنيعه
 :فكتب إليه أبو حيان يعتذر من ذلك

حرسك اهللا أهيا الشيخ من سوء ظني بمودتك وطول جفائـك، وأعـاذين مـن «
مكافأتك عىل ذلك، وأجارنا مجيعا مما يسود وجه عهـد إن رعينـاه كنـا مستأنـسني بـه، 

                                         
 ).٥٥١/ ٢(إرشاد األريب إىل معرفة األديب = معجم األدباء ) ١(
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وإن أمهلناه كنا مستوحشني من أجله، فأدام اهللا نعمته عنـدك وجعلنـي عـىل احلـاالت 
ـي إليـه، وشـكرت ّوافاين كتابك غري حمتسب وال متوقع. كلها فداك ، عىل ظامء برح منّ

ّاهللا تعاىل عىل النعمة بـه عـيل، وسـألته املزيـد مـن أمثالـه الـذي وصـفت فيـه بعـد ذكـر 
ّالشوق إيل والصبابة نحوي وما نال قلبك والتهـب يف صـدرك مـن اخلـرب الـذي نمـي 
ء إليك فيام كان مني من إحراق كتبي النفيسة بالنار وغسلها باملاء، فعجبـت مـن انـزوا

 ؛وجه العذر عنك يف ذلك
ُكل يشء هالك إال وجهه له احلكـم ﴿: ّكأنك مل تسمع قارئا يقرأ قوله جل وعز ُْ ْ َ ُُّ ُ َ ْ َ َّ ِ ٌ ِ ٍ ْ َ ُ

َوإليه ترجعون ُ َ ْ َْ ُ ِ َ  .)٨٨: القصص(﴾ ِ
ٍكل من عليها فان﴿: وكأنك مل تأبه لقوله تعاىل ْ َْ َُّ َ   .)٢٦: الرمحن(﴾ ُ

دنيا وإن كـان رشيـف اجلـوهر كـريم وكأنك مل تعلم أنـه ال ثبـات لـيشء مـن الـ
 .ّالعنرص ما دام مقلبا بيد الليل والنهار، معروضا عىل أحداث الدهر وتعاور األيام

ّ قد نقب خفك ما سمعت فقد أدمى أظيل مـا - أيدك اهللا-إن كان: ثم إين أقول ّ
فعلت، فليهن عليك ذلك فـام انربيـت لـه وال اجـرتأت عليـه حتـى اسـتخرت اهللا عـز 

ّأياما وليايل، وحتى أوحى إيل يف املنام بام بعث راقد العزم، وأجد فـاتر النيـة، وجل فيه  ّ
ّوأحيا ميت الرأي، وحث عىل تنفيذ مـا وقـع يف الـروع وتريـع يف اخلـاطر، وأنـا أجـود  ّ ّ
عليك اآلن باحلجة يف ذلك إن طالبت، أو بالعـذر إن استوضـحت، لتثـق يب فـيام كـان 

 .» ثنيه يلمني، وتعرف صنع اهللا تعاىل يف 
إن العلم حاطك اهللا يراد للعمل، كام أن العمل يراد للنجاة، فإذا كـان العمـل «

ّقارصا عن العلم كان العلم كال عىل العامل، وأنا أعوذ باهللا مـن علـم عـاد كـال وأورث 
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 .ذال وصار يف رقبة صاحبه غال، وهذا رضب من االحتجاج املخلوط باالعتذار
ّ أن هـذه الكتـب حـوت مـن أصـناف العلـم رسه - علمك اهللا اخلـري-ثم اعلم

ّوعالنيته، فأما ما كان رسا فلم أجد له من يتحىل بحقيقته راغبا، وأمـا مـا كـان عالنيـة  ّ
فلم أصب من حيرص عليه طالبا، عىل أين مجعت أكثرها للناس ولطلب املثالـة مـنهم، 

ّولعقد الرياسة بينهم وملد اجلـاه عنـدهم، فحرمـت ذلـك كلـه، وال شـك  يف حـسن مـا ّ
اختاره اهللا يل وناطه بناصيتي وربطه بأمري، وكرهت مع هذا وغـريه أن تكـون حجـة 

 . ّعيل ال يل
 أين فقدت ولدا نجيبا، وصديقا ؛ومما شحذ العزم عىل ذلك ورفع احلجاب عنه

ّحبيبا، وصاحبا قريبا، وتابعا أديبا، ورئيسا مثيبا، فشق عـيل أن أدعهـا لقـوم يتالعبـون 
ن عــريض إذا نظــروا فيهــا، ويــشمتون بــسهوي وغلطــي إذا تــصفحوها، ّهبــا ويدنــسو

 .ويرتاءون نقيص وعيبي من أجلها
 ّومل تسمهم بسوء الظن وتقرع مجاعتهم هبذا العيب؟: فإن قلت

ّأن عياين منهم يف احليـاة هـو الـذي حيقـق ظنّـي هبـم بعـد املـامت، : فجوايب لك 
 يل مـن أحـدهم وداد وال ظهـر يل ّوكيف أتركها ألناس جاورهتم عرشين سنة فام صح

من إنسان منهم حفاظ، ولقد اضطررت بينهم بعد الـشهرة واملعرفـة يف أوقـات كثـرية 
إىل أكل اخلرضاوات يف الصحراء، وإىل التكفف الفاضح عنـد اخلاصـة والعامـة، وإىل 
 ّبيع الدين واملروءة، وإىل تعاطي الرياء بالنفـاق والـسمعة، وإىل مـا ال حيـسن بـاحلر أن
يرسمه بالقلم، ويطرح يف قلب صاحبه األمل، وأحوال الزمان بادية لعينك، بـارزة بـني 

 .مسائك وصباحك
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 . وليس ما قلته بخاف عليك مع معرفتك وفطنتك وشدة تتبعك وتفرغك
ّوما كان جيب أن ترتاب يف صـواب مـا فعلتـه وأتيتـه، بـام قدمتـه ووصـفته وبـام 

 . يل وإما خوفا من القال والقيلأمسكت عنه وطويته، إما هربا من التطو
وبعد فقد أصبحت هامـة اليـوم أو غـد، فـإين يف عـرش التـسعني، وهـل يل بعـد 
الكربة والعجز أمل يف حياة لذيذة أو رجاء حلـال جديـدة، ألـست مـن زمـرة مـن قـال 

 :القائل فيهم
 وعام قليل ال نروح وال نغدو... ّنروح ونغدو كل يوم وليلة 

 :وكام قال اآلخر
 إىل أن أتاين بالفطام مشيب... ّقت درات الصبا يف ضالله ّتفو

 .» وهذا البيت للورد اجلعدي ، ومتامه يضيق عنه هذا املكان
خـوان واألخـدان، يف هـذا واهللا يا سـيدي لـو مل أتعـظ إال بمـن فقدتـه مـن اإل«

ــف بمــن كانــت العــني تقــرهبم  ّالــصقع، مــن الغربــاء واألدبــاء واألحبــاء لكفــى، فكي ّ
ّ تــستنري بقــرهبم، فقــدهتم بــالعراق واحلجــاز واجلبــل والــري ومــا واىل هــذه والــنفس

ّاملواضع، وتواتر إيل نعيهم واشتدت الواعية هبم، فهل أنا إال من عنـرصهم؟ وهـل يل  ّ
ّحميد عن مصريهم؟ أسأل اهللا تعاىل رب األولني أن جيعل اعرتايف بـام أعرفـه موصـوال 

 .» بنزوعي عام أقرتفه، إنه قريب جميب
وبعــد فــيل يف إحــراق هــذه الكتــب أســوة بأئمــة يقتــدى هبــم ويؤخــذ هبــدهيم «

 ؛ويعشى إىل نارهم
مــنهم أبــو عمــرو بــن العــالء، وكــان مــن كبــار العلــامء مــع زهــد ظــاهر وورع 
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 . معروف، دفن كتبه يف بطن األرض فلم يوجد هلا أثر
 :ل لـهوهذا داود الطائي، وكان من خيار عبـاد اهللا زهـدا وفقهـا وعبـادة، ويقـا

نعم الدليل كنت، والوقوف مـع الـدليل : تاج األمة، طرح كتبه يف البحر وقال يناجيها
 . بعد الوصول عناء وذهول وبالء ومخول

ّوهذا يوسف بن أسباط، محل كتبه إىل غار يف جبل وطرحها فيه وسد بابه، فلـام 
ّدلنا العلم يف األول ثم كاد يضلنا يف الثاين، فه: عوتب عىل ذلك قال جرناه لوجـه مـن ّ

 . وصلناه، وكرهناه من أجل من أردناه
واهللا مـا : وهذا أبو سليامن الداراين مجع كتبـه يف تنـور وسـجرها بالنـار ثـم قـال

 . أحرقتك حتى كدت أحرتق بك
ّوهذا سفيان الثوري مزق ألف جزء وطريها يف الريح وقال ليت يدي قطعت : ّ

 . من هاهنا بل من هاهنا ومل أكتب حرفا
قـد تركـت لـك :  شيخنا أبو سعيد السريايف سيد العلامء قال لولـده حممـدوهذا

 .» هذه الكتب تكتسب هبا خري اآلجل، فإذا رأيتها ختونك فاجعلها طعمة للنار
وماذا أقـول بعـد هـذا، وبـامذا تقـابلني بعـد ذلـك، سـوى أين أقـول وسـامعي «
ّ حزنـا وأسـى، ويتقطـع إن زمانا أحوج مثيل إىل ما بلغك لزمان تدمع له العني: يصدق

عليــه القلــب غيظــا وجــوى وضــنى وشــجى، ومــا نــصنع بــام كــان وحــدث وبــان، إن 
إىل العلم يف خاصة نفيس فالقليل واهللا تعاىل شاف كـاف، وإن احتجـت إليـه  احتجت

للناس ففي الصدر منه ما يمـأل القرطـاس بعـد القرطـاس إىل أن تفنـى األنفـاس بعـد 
اس ال يعلمـون﴿ّاىل عيل األنفاس، وذلك من فضل اهللا تع َولكن أكثر النـَّ َُ ََ ْ َ َّ َِ ْ َ : اجلاثيـة(﴾ ِ
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٢٦ (. 
 بعد هذا باحلرب والورق واجللد والقـراءة واملقابلـة - أيدك اهللا-فلم تعنّى عيني

 !والتصحيح، وبالسواد والبياض
وهــل أدرك الــسلف الــصالح يف الــدين الــدرجات العــىل إال بالعمــل الــصالح 

ّهد الغالب يف كل ما راق من الـدنيا وخـدع بـالزبرج وهـوى خالص املعتقد والزواإل
 بصاحبه إىل اهلبوط؟ 

وهل وصل احلكامء القدماء إىل السعادة العظمى إال باالقتصاد يف الـسعي وإال 
بالرىض بامليسور وإال ببذل ما فضل عن احلاجة للسائل واملحـروم؟ فـأين يـذهب بنـا 

ّوعيل أي باب نحط رحالنا؟  ّ 
تب إال كجامع الفضة والذهب، وهل املنهوم هبا إال كاحلريص وهل جامع الك

 اجلشع عليهام؟ وهل املغرم بحبها إال كمكاثرمها؟ 
ّالرحيل واهللا قريب والثـواء قليـل، واملـضجع مقـض واملقـام ممـض، !! هيهات

ّوالطريق خموف واملعني ضعيف، واالغـرتار غالـب، واهللا مـن وراء هـذا كلـه طالـب، 
رمحة يظلنا جناحها، ويسهل علينا يف هذه العاجلـة غـدوها ورواحهـا، نسأل اهللا تعاىل 

 .» فالويل كل الويل ملن بعد عن رمحته بعد أن حصل حتت قدره، فهذا هذا
 مــا أردت أن أجيبــك عـن كتابــك لطــول جفائــك وشــدة - أيــدك اهللا-ثـم إين«

أجـده مـن التوائك عمن مل يزل عىل رأيك، جمتهدا يف حمبتك عىل قربك ونأيك، مع مـا 
ّانكسار النشاط، وانطواء االنبساط، لتعاور العلل عيل، وختـاذل األعـضاء منـي، فقـد 
ّكل البرص وانعقد اللسان، ومجـد اخلـاطر وذهـب البيـان، وملـك الوسـواس، وغلـب 



 ١٠٩

اليأس من مجيع الناس، ولكني حرست منك ما أضعته منـي، ووفيـت لـك بـام مل تـف 
ّبه يل، ويعز عيل أن يكـون يل الفـضل  عليـك أو أحـرز املزيـة دونـك، ومـا حـداين عـىل ّ

ّمكاتبتك إال ما أمتثله من تشوقك إيل وحترقك عيل، وأن احلديث الذي بلغك قـد بـدد  ّ ّ ّ
 :فكرك، وأعظم تعجبك، وحشد عليك جزعك، واألول يقول

 الدهر  ائبة ـــاملرء ن  رأي  عزيمة ... وقد جيزع املرء اجلليد وتبتيل 
 فيقوى عىل أمر ويضعف عن أمر... ا ينوبه ـ فيمامـــاوره األيـــتع

ّعىل أنك لو علمت يف أي حال غلب عيل ما فعلته، وعند أي مرض، وعىل أيـة  ّ
 عرسة وفاقة، لعرفت من عذري أضعاف مـا أبديتـه، واحتججـت يل بـأكثر مـا نـرشته

 . وطويته
ّوإذا أنعمت النظر تيقنت أن هللا جل وعز يف خلقه أحكامـا ال يعـاز عليهـ ا، وال ّ

يغالب فيها، ألنه ال يبلغ كنهها، وال ينال غيبها، وال يعرف قاهبا وال يقرع باهبـا، وهـو 
قاصـينا، لـه اخللـق واألمـر، وبيـده الكـرس أتعاىل أملك لنواصينا، وأطلع عىل أدانينا و

 .» واجلرب، وعلينا الصمت والصرب، إىل أن يوارينا اللحد والقرب، والسالم
ّ وتعرفني مقر خطايب هـذا  أن تواصلني بخربك،- فداك جعلني اهللا-ّإن رسك«

ّمـن نفــسك فافعــل، فــإين ال أدع جوابــك إىل أن يقــيض اهللا تعــاىل تالقيــا يــرس الــنفس، 
ّويذكر حديثنا باألمس، أو بفراق نصري به إىل الرمس، ونفقد معه رؤية هذه الـشمس، 

ّ إخوانك عاما بحق ّوالسالم عليك خاصا بحق الصفاء الذي بيني وبينك، وعىل مجيع ّ



 ١١٠

وكتب هـذا الكتـاب يف شـهر رمـضان سـنة  .» ّالوفاء الذي جيب عيل وعليك والسالم
 . )١(اهـ"أربعامئة

 )٨٤(: خرب الكتاب 
 .ًكتب احرتقت قضاء وقدرا

ضــبط  تــأثر ا مــاًاحرتقــت قــضاء وقــدرا ، فمنهــالكتــب وهــذا ذكــر مجلــة مــن 
 مل ا ماومنه من إعادهتا بعد حرقها، ما متكن أصحاهبا اومنهاصحاهبا بسبب احرتاقها، 

 .ال  القليل منهامنها إيبق 
 :وممن احرتقت كتبه

ُعبد اهللا بن هليعة بن عقبـة احلـرضمي الغـافقي قـايض مـرص كنيتـه أبـو عبـد = [ َ ََ ِ ِ َِ ّ ََ ْ ْ َ
ِالرمحن كان مولده سنة ست وتـسعني ومـات سـنة أربـع وسـبعني ومائـة وصـىل عليـه  ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ ْ َّّ َ

َود بـن يزيـد بـن حــاتم وكـان شـيخا صــالح ولكنـه كـان يــدلس عـن الـضعفاء قبــل َدا َ ََ ُ َ َ َ َ ُُّ َ َ َ َ َ ِ ِ
َاحرتاق كتبـه ثـم احرتقـت كتبـه يف سـنة سـبعني ومائـة قبـل موتـه بـأربع سـنني وكـان  َ ََ َ َِ ِ ِْ َ ََّ ِ ِ
ُأصحابنَا يقولون إن سـامع مـن سـمع منْـه قبـل احـرتاق كتبـه مثـل العبادلـة فـسامعهم  َ َ ِْ َ ِ َ ُُ َ

َحيح ومن سمع منْـه بعـد احـرتاق كتبـه فـسامعه لـيس بـيشء وكـان َص َ َ َ ْ ُ َْ َ ِ َ ِ َبـن هليعـة مـن اِ ِ َ
ِالكتابني للحديث واجلامعني للعلم والرحالني فيه ِ ِ ِْ ْ َْ َِ ْ َ[)٢(.  

                                         
 ).١٩٣٣-١٩٢٩/ ٥(إرشاد األريب إىل معرفة األديب = معجم األدباء ) ١(

قال أمحد "): ١٧٥/ ١(طبقات احلفاظ للذهبي = ويف تذكرة احلفاظ ). ١١/ ٢(املجروحني البن حبان ) ٢(
حدثني إسحاق بن موسى أنه . ... من كان مثل ابن هليعة بمرص يف كثرة حديثه وضبطه وإتقانه: بلبن حن

= 



 ١١١

 أبـو إسـحاق العـصفرى، مـن أصـحاب ابـن ،إبراهيم بن منقذ بن إبـراهيم= [
ة، وكـان حيـدث بـام بقـى لـه مـن ًوهب، وكانت كتبه احرتقت قديام بقيت لـه منهـا بقيـ

 .)١( ]كتبه
قت كتبه منْهم من وثقه ومـنْهم = [ َ ْأبو خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي احرت َ ْ َ ُّ َ ُ ُُ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُِ ِ َِ َّ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ْ ُ ِْ ْ ِ َ َ

_____________________ 
= 

وأما سعيد بن أيب مريم فقال مل حيرتق له . لقيه سنة أربع وستني وإن كتبه احرتقت سنة تسع وستني ومائة
وقال أمحد .  هليعةما كان حمدث مرص إال ابن: أبو داود سمعت أمحد بن حنبل يقول. كتاب وكان يضعفه

عنـد : وقال زيد بن احلباب قـال سـفيان الثـوري. كان ابن هليعة صحيح الكتاب طالبا للعلم: بن صالح
احرتقت داره وكتبه وسلمت أصـوله، كتبـت : وقال عثامن بن صالح. ابن هليعة األصول وعندنا الفروع

. ليس بذاك القـوي: ل ابن معنيوقا: كتاب عامرة بن غزية من أصله، وقال حييى القطان ومجاعة ضعيف
أوله وآخره سواء إال أن ابن املبارك وابـن وهـب كانـا : وسئل عنه أبو زرعة وعن سامع القدماء منه فقال

ملا احرتقت كتب ابن هليعة بعـث إليـه الليـث مـن الغـد بـألف دينـار وملـا مـات : قال قتيبة. يتبعان أصوله
ء مرص سنة مخس ومخسني ومائة تسعة أشهر وقرر له ويل قضا: ما خلف مثله قلت: سمعت الليث يقول

ولد سنة سبع وتـسعني ومـات يف : املنصور يف الشهر ثالثني دينارا وقد وقع يل من عواليه قال ابن يونس
نصف ربيع األول سنة أربع وسـبعني ومائـة رمحـه اهللا تعـاىل قلـت يـروى حديثـه يف املتابعـات وال حيـتج 

ًأنـه كـان يف أول أمـره ضـابطا، ثـم احرتقـت كتبـه : األول :  حالـه أقـوالواخلالصة أن يف: قلت . اهـ"به
. وعـىل هـذا يقبـل حـديث مـن روى عنـه قبـل اخـتالل الـضبط. فحدث من حفظه وتلقن فاختل ضبطه

فال يقبل حديث عمن . أنه كان ضعيف الضبط يف أول األمر وتاليه، وال عالقة هلذا باحرتاق كتبه: الثاين
 .اق، فحديثه كله يف الضعف سواءأخذ عنه قبل االحرت

 ).٢١ -٢٠/ ١(مغاين األخيار يف رشح أسامي رجال معاين اآلثار ) ١(



 ١١٢

ُمن تكلم فيه وهو إىل التوثيق أقرب ْ َ َ َْ َ َْ َ ِ ِ ِ َِّ ََ ِ ُ َّ َ[ )١( . 
ّسـوانى العـسالأمحد بن عبد الوارث بن جريـر بـن عيـسى األ= [ أبـو : كنيتـه: ّ

وكانـت كتبـه احرتقـت، وبقـى منهـا .   كان ثقة.دعوهتم ىف مواىل عثامن بن عفان. بكر
وهو آخر من حدث عن حممد بن رمح، وعـاش بعـد احـرتاق كتبـه سـنة  .أربعة أجزاء

واحدة، وتوىف يوم اجلمعة خلمـس خلـون مـن مجـادى اآلخـرة سـنة إحـدى وعـرشين 
 .)٢( ] التسعنيوثالثامئة، وقد جاوز

ُأبــو احلــسني، عبــد الوهــاب بــن جعفــر بــن عــيل، الدمــشقي، ابــن ، امليــداين= [ ْ ْ َ ُ َ ْ ُُّ َ ْ َ ُِ ِْ ِّ ٍُّ َ َِ ِ َ ِ َّ ِ َ
ِّامليداين ِ َ ْ َتويف أبو احلسني عبد الوهاب بن جعفر امليـداين يـوم الـسبت لـسبع بقـني مـن  .َ َ ْ َ ْ َ َ َُ َّ ْ ْْ َ ُ َ ّ

َمجادي األوىل سنة ثامن عرشة وأربعمئة َ َكر أن مولده سنة ثامن وثالثـني وثالثمئـةَوذ. َ ِ َ َ ََ َ َ  .
ّقال الكتاين ِ َّ َ َ قت كتبـه وجـددها: َ َ َذكر أنه كتب بامئة رطل حرب، احرت َّ ُ ََّ َ ُ ْ ُُ ََ ْ َِ ِ ِ : ومـن خـربه  .)٣(]َ

ِكان ال يبخل بإعارة شيئ من كتبه سـوى كتـاب واحـد كـان يـضن بإعارتـه، فلـام [أنه 
خ التي كتبت منها غري ذلك الكتاب الـذي ضـن استجد مجيعها من النساحرتقت كتبه 

 .)٤(]ٍبإعارته، فإنه مل يقدر عىل نسخه، وآىل عىل نفسه أال يبخل بإعارة كتاب
                                         

 ).٥٢٧ -٥٢٦/ ٢(اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث للخلييل ) ١(

 ).١٧ -١٦/ ١(تاريخ ابن يونس املرصى ) ٢(

 ).١٦٠: ص(فياهتم ذيل تاريخ مولد العلامء وو). ١٨١/ ١٣(ط احلديث / سري أعالم النبالء) ٣(
 

 
 ).٢٧٥/ ١٥(خمترص تاريخ دمشق ) ٤(



 ١١٣

ِأبــو املواهــب، احلــسن بــن العــدل أيب الربكــات هبــة اهللاِ بــن ، ابــن صــرصى= [ ِ َِ َِ َ َ َ ِ َ ِ ْ
َحمفوظ بن احلسن بن حممد بـن احلـسن بـن أمحـد  َ ْ َ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َِ ُِ ْ ُّبـن احلـسني بـن صـرصى، التغلبـي، ُ ْ ْ َ ُِ ِ ْ َّ َ َ ِ ِِ

ُّالبلدي األصل، الدمشقي، الشافعي ُّ َِ ِ ِ َِّ ْ ِّ ْ ُّ ََ ٍولد سنَة سبع وثالثني ومخس مائة .َ ِ َِ َ َِ ْ ََ َ ْ ُْ َ ََ ٍَ ْوكان اسمه  .َ َ َ َ
َنرص اهللاِ، فغريه َّ َْ َ َومجع  .َ ََ َاملعجم"َ ْ ِ، وصنَّف التصانيف، وصنَّف يف "ُ َ َ ََ َ ْ َ َ َِ ِفضائ"َّ َ َل الصحابةَ َ َّ" 

َعوايل ابن عيينَة"َو ْ َ ْ َُ ْفضائل القدس"َ و"َِ ُ َِ َرباعيـات التـابعني"َ و"َ ْ ِ ِِ َّ َ قـت كتبـه "َ َ َ، وقـد احرت ْ َِ َ
َبالكالسة، ثم إنه وقف خزانة أخرى َّ َْ ُ َ ََّ َ َ َُ ُ ِ ّ ٌمات سنَة ست وثامنـني ومخـس مائـة ولـه تـسع  . ِ ُ َ َ َْ ْ َ َ َِ ٍ ِ َِ َ َِ ْ َ َ ٍَّ َ

ًوأربعون سنَة ََ ْْ ُ َ ََ[)١(. 
َّ أبـو يعـىل ابـن القبيطـي احلـراين، ثـم ، ابـن محـزة بـن فـارس  ، محزة بن عيل= [ َّ َ ُِّ ُُّ ِ ِ ْ َّ ُ ْ ْ َ َُ َ

ٍالبغدادي، أخو املحدث أيب الفرج حممد ِ َِّ ََ ُ ِ َ ِ َ َِّ ََ ُّ َُ ُ ٍولد سنَة أربع وعرشين ومخس مائة .ْ ِ َِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ُِ ْ ٍ ْ ََ َ َوكتب  .َ ََ َ
ِوتعب وحصل األصول، لكن ا ِ َ َ َْ ُ َّ َ َ ًحرتقت كتبه، وكان مليح الكتابة، متقنا، إماماَُ ً َ ََ ُِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ ُ َُ ْ[) ٢(. 

ُشــمس الــدين الكتبــي اجلــزري، املعــروف بالفاشوشــة، ويعــرف بــابن = [
ّكان يذكر أنه سمع من فخر الدين بن تيمية. شمعون كـان يتجـر بالكتـب باللبـادين،  .ّ

وكـان يتـشيع، ويـرى أن  .نويدخر منها كل ما يطلبه مـن عـاج إىل ملـة أو مـال إىل ديـ
احرتقت كتبه يف حريق اللبادين املشهور، وذهـب لـه  .عرفه بذاك يتضوع وهو يتضيع

يف ذلك مخسة آالف جملدة عىل ما هو مذكور، ومل يبق لـه إال مـا هـو يف العـرض، أو يف 

                                         
 ) . ٤٠٤ – ٤٠٣/ ١٥(ط احلديث / سري أعالم النبالء ) ١(

 ).٢٠/ ١٦(سري أعالم النبالء ط احلديث ) ٢(
 



 ١١٤

 . )١(]العارية التي رمق منها عيشه عىل برض
 خـان بـن هبـاء الـدين بـن حممد بن أمحـد عـالء الـدين بـن حممـد بـن قـايض= [

يعقوب بن حسن بن عيل النهـرواين الـشيخ اإلمـام العالمـة، املحقـق املـدقق الفهامـة، 
الـشيخ قطــب ابــن الــشيخ العــالء عــالء الـدين النهــرواين األصــل اهلنــدي، ثــم املكــي 

 .)٢(]احلنفي، ومن مؤلفاته طبقات احلنفية احرتقت يف مجلة كتبه
 .وغريهم

 ) .٨٥: (خرب الكتاب 
 !ًتب أحرقت عمدا عىل مأل من الناسك

ذمـت سـريهتم، وكـشحت طـريقتهم، وافتـضحت حـاهلم يف هذه كتب ألناس 
 ! عىل مأل من الناسكتبهم؛ فأحرقت

ُشيخ الشيعة، وصاحب التصانيف، أبو جعفر حممد بن ، أبو جعفر الطويس= [ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُْ ََّّ َ ُ ٍ َ َ ِ ِ ِ ِ ِّ َُ
ُّاحلسن بن عيل الطويس ٍِّ ِْ ُّ َ ِ ِ َ ِقد .َ ِم بغداد، وتفقه أوال للـشافعيَ َِ ً َّ َ َ ََ َّ َ َ َ ْ ْثـم أخـذ الكـالم وأصـول . َ ُ َُ ََ َ َ َُ َّ

ْالقوم عن الشيخ املفيد رأس اإلمامية، ولزمه وبرع، وعمـل التفـسري، وأمـىل أحاديـث  َ َ َ َ َ َ َ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َْ َّ َ َُ ِ ِ َّ
ِونوادر يف جملدين، عامتها عن شيخه املفيد ُ َّْ ْ َ َ ََ َ َ َ ُُ َّ َأعرض عنْ .ِ ُه احلفاظ لبدعته، وقد أحرقت َ ْ َ ََّ ُِ ِ ُ

َ ملا ظهر عنْه من التنقص بالسلف، وكان  َكتبه عدة نوب يف رحبة جامع القرص، واسترت َُّ َ َ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ََّ َْ ُ َّْ َ ِ

                                         
 ).٦٦/ ١(أعيان العرص وأعوان النرص ) ١(

 ).٤٠/ ٣(الكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة ) ٢(
 



 ١١٥

ُيسكن بالكرخ، حملة الرافضة ثم حتول إىل الكوفة، وأقـام باملـشهد يفقههـم ُ َ َ ْ ّ َِّ َ َ َ ُْ َ َِّ َِ َّ َّ َْ ِ ُِ ََ ِ َ ِومـات يف .ََّ َ َ َ 
َاملحرم سنَة ستني وأربع مائة ِ َ َ َْ ْ َ ََّ َ ِّ ِ َ ِ َوكان يعد من األذكياء ال األزكياء .ُ َ َ َ ُ ََ ََ ِ ُّ َ َ[)١(  . 

ِعبد الـسالم=  َ َّ ُ ْ ِبـن عبـد الوهـاب ابـن الـشيخ عبـد القـادر اجلـييل َ ْ َ ْ ُ ِْ َّ ِ الـركن، أبـو . َ
َمنْصور، الفاسد العقيدة، الذي أحرقت كتبه، وكان َ ََ َُ ُ َ ْ ُُ َ ُْ ِ ُ ِ ِ َِّ ٍ َ خـال لعـيل ابـن اجلـوزي جيمعهـام َ َ ْ َُ ِّ ْ ْ ََ ِ ِ ِّ ِ ِ ِ

ِعدم الورع َ َُ َ ْكان أديبا، كيسا مطبوعا عارفا باملنطق، والفلسفة، والتنجيم، وغري ذلـك  !َ ً ً ً ً
َولـد سـنَة ثـامن وأربعـني .من العلوم الرديئة، وبسبب ذلك نـسب إىل عقيـدة األوائـل ْ ْ َ َِ َِ َ َُ ٍ َ َ َ 

َّقال ابن النَّج .ومخسامئة ُ ْ َ َظهر عليه بخطه بتخري الكواكب وخماطبتها باإلهلية، وأهنـا : ِارَ َّ ُّ ََ َ َّ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ِّ ََ َُ ِ َ ِ َ َ َ
َمدبرة، فأحرض، فقال َ َ ََ ِ ُ ٌ َ ِكتبته تعجبا ال معتقـدا، فأحرقـت مـع كتـب فلـسفية بخطـه يف : ُِّ ِ ٍ ِ ِِّ َ َ َ ً ًَ ِ َُّ َ ْ ُّ َُ َ ُِ ُ َ َ ُ َُ َْ ِ َ

َمأل عظيم، سنَة  َ ٍَ ْ ِ َ ِ، وأعطهـ٥٨٨ٍ ْ ُ ْيتَ ِّ مدارسه البن اجلوزي الواعظ احلنبيل الـشهريَ ْ ِْ َِ ُ َِ ثـم . َ
ِّويل وزير شيعي، فمكن الركن من ابن اجلوزي، عاد عبدالسالم ومتكن بواسطة  ْ ْ َ َ ْ ْ َ َِ َِ ُّ ٌّ ٌ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ فأمره ِ
ٍمات يف رجب، سنة إحدى عرشة وست مائة. باملقام بواسط فأحداث عظيمة َ َ َِ َ)٢( . 

 .)٣(]الفلسفة سوى الطب واهلندسةأحرقت كتبه التي يف ،  ابن رشد احلفيد= [
 )٨٦(: خرب الكتاب 

                                         
، )١٢٦/ ٤(طبقـات الـشافعية الكـربى للـسبكي : وانظـر ). ٤٥٠/ ١٣(ط احلديث سري أعالم النبالء ) ١(

 ).٨٣/ ٧(لسان امليزان ت أيب غدة 

، املغنـي يف )٩٤/ ٤(طبقات احلفاظ للذهبي = تذكرة احلفاظ ) ٨٦/ ١٦(سري أعالم النبالء ط احلديث ) ٢(
 ).١٧٥/ ٥(، لسان امليزان ت أيب غدة )٣٩٤/ ٢(الضعفاء 

 ).٣١٧/ ٢١(م النبالء سري أعال) ٣(



 ١١٦

 كتب مل يصنف مثلها 
بيان ما هلـا مـن اجلاللـة وعـدمها، [يف ذكر مناقب الكتب، وأوصاف العلامء هلا 

 ذلـك إرشـاد للطالـب إىل حتـصيلها، وتعريـف لـه بـام يعتمـده والتنبيه عىل مراتبهـا، يف
 .وباهللا التوفيق )١(]اف من االعتزار بهمنها، وحتذيره مما خي

 :ومن هذه الكتب 
، ملحمد بن جرير بـن يزيـد بـن كثـري بـن )جامع البيان عن تأويل آي القرآن= (

ــر الطــربي  ــو جعف ــيل، أب ــب اآلم ـــ٣١٠ت(غال ــذهبي رمحــه اهللا ) ه ــال ال رمحــه اهللا، ق
َوله كتاب ": رمحه اهللا) هـ٧٤٨ت( ِ ُ ْالتفسري(ََ ِ ْ َمل يـصنّف ) َّ ْ ُمثلـه، وكتـاب سـامه َ ََّ َ َ ِ ْهتـذيب (ُ ِ ْ َ

ْمل أر سواه يف معنَاه، لكن مل يتمه، وله يف أصول الفقه وفروعه كتـب كثـرية مـن ) َاآلثار ٌ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ ُ َّ َ ََ ُ ْ ُ َِ َِ َ َ َْ ْ
ُأقاويل الفقهاء، وتفرد بمسائل حفظت عنْه ُ َ َ ََ َ َ َ ُ َِ َِ َ َ َِّ َ   . )٢(ـاه"َ

. رمحـه اهللا) هـ٣٦٩ت(فارس بن زكريا اللغوي ، ألمحد بن ) مقاييس اللغة= (
) هــ٦٢٦: املتـوىف(قال شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلمـوي 

 . )٣(اهـ"كتاب مقاييس اللغة، وهو كتاب جليل مل يصنف مثله": رمحه اهللا 
 احلسن عيل بن إسـامعيل بـن سـيده املـريس يب، أل)املحكم واملحيط األعظم( =

: املتـوىف(رمحه اهللا، قال مجال الدين أبو احلسن عيل بن يوسف القفطـي ) هـ٤٥٨: ت(
                                         

 .، بترصف)١١/ ١(هتذيب األسامء واللغات  )١(

 ).٢٧٠/ ١٤(سري أعالم النبالء ط الرسالة  )٢(

 ).٤١٢/ ١(إرشاد األريب إىل معرفة األديب = معجم األدباء  )٣(



 ١١٧

مجـع ىف اللغـة كتـاب . ّإمام ىف اللغة والعربية": رمحه اهللا عن ابن سيده وكتابه) هـ٦٤٦
، يقارب عـرشين جملـدا، مل يـر مثلـه ىف فنـه، وال يعـرف قـدره إال مـن وقـف )املحكم(

ّهى بدمشق ىف رباط الصوفية؛ لو حلف احلـالف أنـه مل عليه، وهو ىف وقف التاج البند
 .)١(اھـ"يصنّف مثله مل حينث

، أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد )٢()التمهيد ملا يف املوطأ من األسانيد( =
قـال ابـن حـزم .  رمحـه اهللا)هــ٤٦٣ت(بن عبدالرب النمري األندليس القرطبي املالكي 

يد لصاحبنا أيب عمـر يوسـف بـن عبـدالرب ـ وهـو كتاب التمه": رمحه اهللا) هـ٤٥٦ت(
اآلن بعد يف احلياة مل يبلغ سـن الـشيخوخة ـ وهـو كتـاب ال أعلـم يف الكـالم عـىل فقـه 

: قال ابن تيمية رمحـه اهللا عـن هـذا الكتـاب .)٣("ًاحلديث مثله أصال فكيف أحسن منه
حافـل، وباجلملة فهـو كتـاب جليـل، : قلت .)٤(اهـ"وهو أرشف كتاب صنف يف فنه"

 .من رآه رأى العجب العجاب، فسبحان اهللا الوهاب
، أليب عمــر يوســف ابــن )٥()االســتذكار اجلــامع ملــذاهب فقهــاء األمــصار(= 

، وقصد فيه رشح مجيـع أقاويـل الـصحابة "التمهيد"صنفه بعد ). هـ٤٦٣ت(عبدالرب 
                                         

 ).٢٢٥/ ٢(إنباه الرواة عىل أنباه النحاة ) ١(

 .مالئه، توزيع مكتبة األوس، املدينة املنورة وهو مطبوع، بتحقيق حممد عبدالكبري البكري، وز)٢(

 .عن رسالة ابن حزم يف فضل األندلس) ٣/١٦٩(نقله يف نفح الطيب ) ٣(

 ).٣/٢٢٠(جمموع الفتاوى ) ٤(

ــوض،  ) ٥( ــيل مع ــد ع ــد عطــا، وحمم ــامل حمم ــق س ــة بتحقي ــب العلمي ــة دار الكت ــه طبع ــن طبعات ــوع، م مطب
 .هـ١٤٢١الطبعة األوىل 



 ١١٨

ه من أقاويل والتابعني يف املوطأ، وما ملالك فيه من قوله الذي بنى عليه مذهبه، واختار
سلف أهل بلده، الذين هم احلجة عنده عىل من خالفهم، مع ذكر ما لفقهـاء األمـصار 

قـال  .وقد رتبه عىل أبواب املوطـأ .من التنازع يف معاين كل قول رسمه مالك يف املوطأ
هو كتاب مل يـصنف ": رمحه اهللا عن كتاب االستذكار) هـ٥٧٦ت(أبو الطاهر السلفي 

 .)١(اهـ"يف فنه مثله
ــني (كتــاب =  اإلنــصاف يف التنبيــه عــىل األســباب التــي أوجبــت االخــتالف ب

) هــ٥٢١ت) (أبو حممد(لعبد اهللا بن حممد بن السيد البطليويس، ) املسلمني يف آرائهم
قـال شـهاب الـدين  . )٢(رمحه اهللا، أديب، نحوي، لغوي، مشارك يف انواع من العلـوم

) هــ١٠٤١: املتـوىف(س املقـري التلمـساين أمحد بن حممد بن أمحد بن حييـى، أبـو العبـا
التنبيه عىل األسباب التي أوجبت االخـتالف بـني املـسلمني يف "وله كتاب ": رمحه اهللا

  .)٣(اهـ"مل يصنف مثله.  وهو كتاب عظيم"رأهيم واعتقادهم
لعبد الكريم بن حممـد بـن عبـد الكـريم بـن ). الفتح العزيز يف رشح الوجيز= (

. رمحـه اهللا) هـ٦٢٣ت(زويني اإلمام اجلليل أبو القاسم الرافعي الفضل بن احلسن الق
رمحـه ) هــ٧٧١: املتوىف(قال يف ترمجته تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 

وقد تـورع بعـضهم عـن إطـالق لفـظ ) العزيز(صاحب الرشح الكبري املسمى بـ": اهللا
                                         

 ).ضمن لقاء العرش األواخر. (٣٤ستذكار صمقدمة إمالء اال) ١(

 ).١٢١/ ٦(معجم املؤلفني ) ٢(

 ). ١٠٢/ ٣(أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض ) ٣(



 ١١٩

ْالفتح: (جمردا عىل غري كتاب اهللا فقال ) العزيز( َ ِ العزيـز يف رشح الـوجيزْ َ َْ ِْ : ، ثـم قـال")ِ
رشفا فلقد عال به عنان السامء مقدارا وما اكتفى فإنه الـذي مل ) الفتح العزيز(وكفاه بـ"

يـــصنف مثلـــه يف مـــذهب مـــن املـــذاهب ومل يـــرشق عـــىل األمـــة كـــضيائه يف ظـــالم 
 .)١(اهـ"الغياهب

ات املبـارك بـن ملجد الدين أيب السعاد) جامع األصول يف أحاديث الرسول= (
) هــ٦٠٦ت (حممد بن حممد بن حممد ابـن عبـد الكـريم الـشيباين اجلـزري ابـن األثـري 

 ": رمحـه اهللا يف ترمجتــه ملـا عــدد مؤلفتــه) هـــ٦٢٦ت(قــال يـاقوت احلمــوي . رمحـه اهللا
كتاب جامع األصول يف أحاديث الرسول عرش جملدات مجع فيه بني البخارى ومسلم 

سنن النسائي والرتمذي عمله عـىل حـروف املعجـم، ورشح واملوطأ وسنن أيب داود و
غريب األحاديث ومعانيها وأحكامها ووصف رجاهلا ونبـه عـىل مجيـع مـا حيتـاج إليـه 

 .)٢(اهـ"أقطع قطعا أنه مل يصنّف مثله قط وال يصنف. منها قال املؤلف
 ملجـــد الـــدين أيب الربكـــات ابـــن تيميـــة  )٣()يف األحكـــاماملنتقـــى (كتـــاب = 

وألف كتاب املنتقي يف األحكام ": قال يف ابن اجلزري رمحه اهللا. رمحه اهللا) ـه٦٥٢ت(
  . )٤(اهـ"يؤلف مثلهوهو مشهور مل 

                                         
 ).٢٨٢ – ٢٨١/ ٨(طبقات الشافعية الكربى ـ موافق للمطبوع ) ١(

 ).٢٢٧١/ ٥(إرشاد األريب إىل معرفة األديب = معجم األدباء ) ٢(

 ).نيل األوطار(د حامد الفقي، وعليه رشح للشوكاين املوسوم بـ مطبوع، بتحقيقف حمم) ٣(

 ).٣٨٦/ ١(غاية النهاية يف طبقات القراء ) ٤(



 ١٢٠

، أليب زكريـا حميـي الـدين حييـى بـن رشف النـووي )املجموع رشح املهذب(= 
قال شمس الدين أبـو اخلـري حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن حممـد . رمحه اهللا) هـ٦٧٦ت (

 مل يـصنف يف املـذهب " رشح املهـذب " وكتابـه ":  رمحـه اهللا)هـ٩٠٢ ت(السخاوي 
 رشح :يعنـي(إنه : قال العثامين قايض صفد":  وقال رمحه اهللا .)١(اهـ"عىل مثل أسلوبه

ف مثله، ولكنه ما أكمله، وال حول وال قوة إال باهللا، إذ لو  ال نظري له، مل يصنّ)املهذب
 .)٢(اهـ"ره، واشتهر فضلهُأكمله ما احتيج إىل غريه، وبه عرف قد

بــن الــساعايت اظفــر الــدين احلنفــي البغــدادي ، مل) البــديع يف أصــول الفقــه= (
أمحد بن عيل بن تغلب بن أيب الـضياء، مظفـر الـدين وهو  صاحب البديع يف األصول 

بن اإلمام نور الدين البعلبكي األصل، البغدادي املولد واملنشأ، احلنفـي، اأبو العباس 
قال يوسف بن تغري بـردي بـن عبـد . ، رمحه اهللا )ـه٦٩٤ت (بن الساعايتاملعروف با

ألف التأليف ": رمحه اهللا) هـ٨٧٤ت(اهللا الظاهري احلنفي، أبو املحاسن، مجال الدين 
البديع يف أصول الفقـه الـذي مل يـصنف مثلـه، مجـع فيـه بـني : املفيدة احلسنة، من ذلك

 .)٣(اهـ"يأصول فخر اإلسالم البزدوي واألحكام لآلمد
ّملحمد بن عيل بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشريي، ) اإلمام= (

رمحـه اهللا، قـال تـاج الـدين عبـد ) هــ٧٠٢ت(املعروف كأبيه وجده بـابن دقيـق العيـد 
                                         

 ).، برتقيم الشاملة آليا١٣: ص(املنهل العذب الروي  )١(

 ).، برتقيم الشاملة آليا١٤: ص(املنهل العذب الروي  )٢(

 ).٤٢١ -٤٢٠/ ١(املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف  )٣(



 ١٢١

َومـن مـصنفاته كتـاب ": رمحـه اهللا) هــ٧٧١: املتـوىف(الوهاب بن تقي الدين السبكي 
َاإلمام يف احلديث وهو َُ ِ َ َِ  . )١(اھـ" حافل مل يصنف مثله جليلِ

 احلجاج، مجال يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أيبل ،)٢()هتذيب الكامل= (
رمحـه اهللا، حمـدث ) هــ٧٤٢ت(الدين ابـن الزكـي أيب حممـد القـضاعي الكلبـي املـزي 

: املتوىف(قال تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي . الديار الشامية يف عرصه
َوصنف هتذيب الكامل املجمع عىل أنه مل يصنف مثله":  رمحه اهللا )هـ٧٧١ ْ َْ َْ ِ  .)٣(اهـ"َ

، ملجد الدين أبو طاهر حممد بـن يعقـوب الفريوزآبـادى ) القاموس املحيط= (
ِولـه حتـصيل يف ": رمحـه اهللا ) هــ٩٠٢ت(رمحه اهللا، قال الـسخاوي ) هـ٨١٧: املتوىف( ِ ْ َ َ

َفنــون مــن العلــم ســيام اللغــة ف َ ُّ َْ َلــه فيهــا اليــد الطــوىل وألــف فيهــا تواليــف حــسنَة منْهــا ِ َ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ُّ ْ
َالقاموس وال نظري له يف كتب اللغة لكثرة ما حواه من الزيادات عىل الكتـب املعتمـدة  َ َْ َ َ ُ َُْ ْ ُّ َ ِّْ َ َ ُْ ََ ِ َِ ِ َ

َكالصحاح، قلت وقد ميز فيه زياداته عليه فكانت غايـة يف الكثـرة بحيـث لـ ْ َُ ْ َْ َ َ ْ َِ َ َ َِ َ َ ِ ِ و أفـردت َِ
َجلاءت قدر الصحاح أو أكثر يف عدد الكلامت وأما ما نبه عليه من أوهامه فـيشء كثـري  ْ ْ َ َ َِّ َ َِ َ َْ َ َ ِ َ ِ
َأشار إليه يف اهلامش بصفر وأعراه من الشواهد اختصارا، ونبه يف خطبته عىل االكتفاء  ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ ِْ َِ ْ َ ِ َ َ

ْعن قوله معروف بحـرف املـيم وعـن موضـع بـالع ِْ ِِ َ ُ ََ ََ ْ ِْ َني وعـن اجلمـع بـاجليم وعـن مجـع َ ََ َِ ْ ِْ ِ
َاجلمع بجج وعن القرية باهلاء وعن البلد بالدال وضبط ذلك بالنظم بعضهم بل أثنـى  َ َ َ َ َِ َ َّ ِ َِ ْ ْ َْ َِ َ ْ ْ

                                         
 ).٢١٢/ ٩(طبقات الشافعية الكربى للسبكي  )١(

 .مطبوع بتحقيق بشار عواد) ٢(

 ).٤٠١/ ١٠(طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) ٣(



 ١٢٢

ِعىل الكتاب األئمة نظام ونثرا وتعرض فيه ألكثر ألفاظ احلـديث والـرواة ووقـع لـه يف  ُ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ ََّ َ ْ َ ْ
ُضبط كثريين خطأ فإنه  َّ ِ َكام قال التقي الفايس يف ذيل التقييد مل يكـن باملـاهر يف الـصنْعة َ َّ ِ ِِ ْ ََّ َ َ َ

َاحلديثية وله فيام يكتبه من األسانيد أوهام ْ ُ َ ََ ِ َِ ََ ْ ُ وضع القبـول هلـذا الكتـاب، : قلت. )١(اهـ"ْ
 .اسمهغة تسمى القواميس مفردها قاموس، عىل حتى أصبحت كتب الل

شمس الدين أيب اخلري ابن اجلزري، حممـد بـن  ل،)النرش يف القراءات العرش= (
) هــ٩١١ت(قـال جـالل الـدين الـسيوطي رمحـه اهللا، )  هــ٨٣٣ت(حممد بن يوسف 

 .)٢(اهـ"مل يصنف مثله)  العرشءات القراالنرش يف(ألف ": رمحه اهللا 
 .٨٧: خرب الكتاب
 كتاب العمر

فيـه، فـال هو كتاب عمره، جيمع لـه، ويعيـد النظـر يكون أحيانا كتاب لصاحبه 
 !خيرج الكتاب إال وقد حوى غالب ما يريد صاحبه

 :ومن هذه الكتب 
ُرمحـه اهللا، قـال أبـو ) هــ١٧٩ت(س األصـبحي لإلمام مالك بن أنـ) املوطأ(=  َ
ٍخليد ْ َ ٌأقمت عىل مالك فقرأت املوطأ يف أربعة أيام فقال مالك": ُ ٍِ ِ ٍ َِ ْ َ َ َْ َُْ َ َّ َ َ ََّ َ َ ََ َ ْ َِ َ ُ َُ ْعلـم مجعـه شـي: َ ُ ََ َ َ ٌ ْ ِخ يف ِ ٌ

ًستني سنَة أخذمتوه يف أربعة أيام ال فقهتم أبدا ُ َِّ ْ َّ َ َ َُ َ َ َْ ْ ُ َِ ِ ٍ َِ ُ َْ ٍ ِ َ وقـال صـفوان بـن عمـر بـن عبـد  . )٣("َ
                                         

 ).٨٤/ ١٠(الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  )١(

 ).٣٧٧: ص(ذيل تذكرة احلفاظ  )٢(

 ).٣٣١/ ٦(حلية األولياء وطبقات األصفياء  )٣(



 ١٢٣

ًعرضنا عىل مالك املوطأ يف أربعني يوما فقـال كتـاب ألفتـه يف أربعـني سـنة ": الواحد 
 مكـث عمـره فهـذا كتـاب عمـره، . )١("ًأخذمتوه يف أربعني يوما قـل مـا تتفقهـون فيـه

وضـع مالـك املوطـأ عـىل نحـو مـن ":   ويراجعه وينظر فيه، قال عتيق الزبريي هينقح
ًعرشة آالف حديث فلم يزل ينظر فيه سنة ويسقط منه حتى بقي هـذا ولـو بقـي قلـيال 

لقد وضع مالك املوطـأ وفيـه أربعـة : قال سليامن بن بالل . ًيعني حتريا. "ألسقطه كله
ًفامت وهي ألف حديث ونيف يلخصها عاما عاما بقدر ما  .آالف حديث أو قال أكثر ً

 .)٢(اهـ"يرى أنه أصلح للمسلمني وأمثل يف الدين
مجـع .  رمحـه اهللا) هــ٢٢٤ت  (. عبيد القاسـم بـن سـالميبغريب احلديث أل= 

قـال  .فإنـه أفنـى فيـه عمـره .القدوة يف هذا الشأن: ، فصار هو يف غريب احلديثكتابه
 أربعـني سـنة، وربـام - يعني غريب احلديث -صنيف هذا الكتاب كنت يف ت: أبو عبيد

كنت أسـتفيد الفائـدة مـن أفـواه الرجـال، فأضـعها يف موضـعها مـن الكتـاب، فأبيـت 
ًساهرا فرحا مني بتلك الفائدة وأحدكم جييئني، فيقيم عندي أربعة أشـهر، أو  مخـسة . ً

 . )٤(فكان خالصة عمري .)٣(قد أقمت الكثري: أشهر، فيقول
ُاملعجم األوسط= ( َ ُ َ ْ لسليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو ) ُ

                                         
 ).٧٥/ ٢(رك وتقريب املسالك ترتيب املدا) ١(

 ).٧٣/ ٢(ترتيب املدارك وتقريب املسالك  )٢(

 ).٢٠/ ٢١(خمترص تاريخ دمشق  )٣(

 ).١٢٠٣/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٤(



 ١٢٤

َعــىل ورتبــه رمحــه اهللا،  ) هـــ٣٦٠: املتــوىف(القاســم الطــرباين  َمــشاخيه املكثــرينأســامء َ ُ ِ ِ ِ َ ،
ٍوغرائب ما عنْده عن كل واحد ِ َِ ْ ُ ُ َِّ ُ َ َ َ َ ٍيكون مخـس جملـدات، َ َ َ َْ َ ُ : قـال أمحـد بـن جعفـر الفقيـه. ُ

سمعنا الطـرباين : معت أبا عبداهللا بن محدان، وأبا احلسن املديني، وغريمها، يقولونس
 . )١("املعجم األوسط"هذا الكتاب روحي، يعني : يقول

القاسم عيل بن أيب حممد احلسن بن هبة اهللا أيب احلـسن  أليب ،)تاريخ دمشق= (
 ثقــة الــدينبــن عبــد اهللا بــن احلــسني املعــروف بــابن عــساكر، الدمــشقي امللقــب 

أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بـن أيب رمحه اهللا، قال ) هـ٥٧١ت(
رمحه اهللا ) ابن خلكان( املعروف بـ )هـ٦٨١: املتوىف(بكر ابن خلكان الربمكي اإلربيل 

صــنف التــاريخ الكبــري لدمــشق يف ثامنــني جملــدة، أتــى فيــه ": يف ترمجتــه البــن عــساكر
قال يل شيخنا احلافظ العالمة زكي الدين . " تاريخ بغداد " نسق بالعجائب، وهو عىل

أبو حممد عبد العظـيم املنـذري حـافظ مـرص أدام اهللا بـه النفـع، وقـد جـرى ذكـر هـذا 
ما أظن هـذا الرجـل : ًالتاريخ، وأخرج يل منه جملدا وطال احلديث يف أمره واستعظامه

فسه، ورشع يف اجلمـع مـن ذلـك عقل عىل ن) يوم( عزم عىل وضع هذا التاريخ من إال
الوقت، وإال فالعمر يقرص عن أن جيمع فيه اإلنسان مثل هذا الكتـاب بعـد االشـتغال 

ولقـد قـال احلـق، ومـن وقـف عليـه عـرف حقيقـة هـذا القـول، ومتـى يتـسع . والتنبه
لإلنسان الوقت حتى يضع مثله وهذا الذي ظهر هو الذي اختاره، ومـا صـح لـه هـذا 

                                         
 ).١٢٤/ ١٦(سري أعالم النبالء  )١(



 ١٢٥

 .)١(اهـ"حرصهاا يكاد ينضبط إال بعد مسودات م
 .وغريها 

 )٨٨: (خرب الكتاب
 أول كتاب يف الفن

عند احلديث عن املبادئ العرشة لعلم من العلوم، فإن الكالم عـن نـشأة العلـم 
وواضعه البد فيها من اإلشارة إىل مراحل تدوينه، ومن ذلك ذكـر أول مـن صـنف يف 

 .هذا الفن
 :وعلوم، من ذلكوقد ذكرت أوليات يف الكتب يف أبواب 

رمحـه اهللا، أول كتـاب ) هـ١٧٩ت(ملالك بن أنس األصبحي ) املوطأ(كتاب = 
 .يف الصحيح غري املجرد

رمحــه اهللا أول ) هـــ٢٠٤ت(ملحمــد بــن إدريــس الــشافعي ) الرســالة(كتــاب = 
 .كتاب يف أصول الفقه

رمحـه اهللا ) هـ٢٠٤ت(ملحمد بن إدريس الشافعي ) اختالف احلديث(كتاب = 
 . يف خمتلف احلديثل كتابهو أو

رمحـه ) هــ٢٥٦ت(، ملحمد بن إسامعيل البخـاري )اجلامع الصحيح(كتاب = 
 .اهللا، هو أول كتاب يف الصحيح املجرد

                                         
 .)٣١٠/ ٣(وفيات األعيان ) ١(



 ١٢٦

ــاب =  ــسبعة(كت ــن جماهــد ) ال هــو أول مــن ســبع . رمحــه اهللا) هـــ٣٢٤ت(الب
 .السبعة

بـد ، أليب حممد احلـسن بـن ع)املحدث الفاصل بني الراوي والواعي(كتاب =  
أول كتــاب . ، رمحــه اهللا)هـــ٣٦٠: املتــوىف(الــرمحن بــن خــالد الرامهرمــزي الفــاريس 

 .مستقل جامع ألنوع من علم احلديث
رمحـه ) هــ٤٤٤ت(يف القراءات السبع، أليب عمـرو الـداين ) التيسري(كتاب =  

 .اهللا، عو أول من اختار لكل قارئ من السبعة راويني
عبد الرمحن بن عـيل بـن : أليب الفرج، )قرآنفنون األفنان، يف علوم ال(كتاب = 

رمحه اهللا ، أول كتاب يف علـوم القـرآن مفـرد مـستقل ) هـ٥٩٧ت (اجلوزي، البغدادي
 .جامع جلملة من أنواع علوم القرآن

رمحـه اهللا، أظنـه ) هــ٣٨٦ت(حلمد بن سليامن اخلطـايب ) معامل السنن(كتاب = 
 .أول رشح لسنن أيب داود، واهللا اعلم

رمحـه اهللا أظنـه ) هــ٣٨٦ت(حلمد بن سليامن اخلطـايب ) أعالم السنن (كتاب= 
 . أول رشح للجامع الصحيح للبخاري، واهللا اعلم

 )٨٩: (خرب الكتاب 
 .كتاب ليس يف الباب غريه أو فرد يف بابه

وهو كتاب،  .)هـ٣١٠ت (أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، هتذيب اآلثار= 



 ١٢٧

 .)١(تفرد يف بابه بال مشارك
 .التيسري يف القراءات السبع= 
 .املقنع يف رسم مصاحف األمصار= 
رمحـه اهللا، ) هــ٤٤٤ت(مجيعها أليب عمرو الداين . املحكم يف نقط املصاحف= 

ًكتبه هذه تفردت يف باهبـا ، بـل لعـل بعـضها ال يوجـد غـريه اليـوم يف بابـه كـامال مثـل 
 .  املصاحفرص، خاصة من جهة اختالف رسميف ذلك الع) املقنع(كتاب 

غرائب التفسري وعجائب التأويل، ملحمود بـن محـزة بـن نـرص، أبـو القاسـم = 
رمحـه اهللا، ال أعلـم ) هـ٥٠٥نحو : املتوىف(برهان الدين الكرماين، ويعرف بتاج القراء 

ويف القرن املايض وهذا القرن بدأت الكتابـات يف ! ًكتابا للسابقني يف بابه، فهو فرد فيه
   ).غرائب التفسري وعجائب التأويل(، وهي يف جانب من جوانب الدخيل يف التفسري

 .وغري ذلك من الكتب
 )٩٠: (خرب الكتاب 

 .ألقاب الكتب 
 لبعض الكتب ألقاب تشيع بني طلبة العلم؛

، ألنه يـورد حتـى )مكنسة املذهب(سمعت بعضهم يلقبه بـ ) الفروع(كتاب = 
 .غريهيف املذهب، وأنه جامع ليس ك الروايات الضعيفة 

                                         
 .)٥١٤/ ١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )١(



 ١٢٨

البـن عابـدين، يف الفقـه احلنفـي، لقبـه ) رد املحتار عىل الـدر املختـار(كتاب = 
 .)١() فيام عليه الفتوىمنخل املذهب(بعضهم بـ 
عـيل بـن ، لعىل مذهب أيب حنيفة  يف الفروع  خمترص)التهذيب لذهن اللبيب(= 

 ابن ايب العز، عيل بن حممد
 . )٢ ()هاءخرية الفق (بـ كتابيلقب هذا ال. )ـه٧٩٢ت(

حممد بن أمحد بـن احلـسني بـن أليب بكر ، )حلية العلامء، يف مذاهب الفقهاء( = 
ّعمر، أبو بكر الشايش القفال الفارقي، امللقـب فخـر اإلسـالم، املـستظهري الـشافعي 

املـستظهر بـاهللا :  صـنفه للخليفـة.) املـستظهري(ويعرف بـ كتابه يلقب  ،)هـ٥٠٧ت (
 .)٣(العبايس

 )٩١( :خرب الكتاب
 .ها ؤأسامتشاهبت كتب 

 . البن حجر برشح صحيح البخاري)فتح الباري(= 
 . البن رجب برشح صحيح البخاري)فتح الباري(و

بـد الكـريم بـن حممـد الرافعـي، ع: يب القاسـم أل، يف فروع الشافعية)املحرر= (

                                         
 .١٩انظر تقديم رشح القواعد الفقهية للزرقاء ص) ١(

، ٨٨٤/ ٦( فهرس خمطوطـات - خزانة الرتاث ،)٥١٧/ ١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) ٢(
 ).برتقيم الشاملة آليا

 ).٦٩٠/ ١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٣(



 ١٢٩

 .)هـ٦٢٣ت (القزويني
الـسالم ابـن  عبـدات الـدين أيب الربكـ وع احلنابلة، ملجدريف ف) املحرر(وكتاب 

 .)هـ٦٥٢ت(تيمية 
يف أحاديث األحكام، لشمس الدين حممد بن أمحد بن عبـد اهلـادي ) املحرر(و 

  ).هـ٧٤٤ت(احلنبيل 

 .وغري ذلك
 )٩٢ (:خرب الكتاب 

 .قضاة وأ أمراء وأوزراء  وأ مللوك  أو صنفت تهديأكتب 
لـرازي، أمحـد بـن فـارس ا: البـن فـارس، أيب احلـسني، يف اللغة) الصاحبي= (
َهـذا الكتـاب ":  يف مقدمتـه قـال .رمحه اهللا) هـ٣٩٥ت (اللغوي ِ يف فقـه "الـصاحبي"َ

ِاللغة العربية وسنن العرب يف كالمها ِ ِ ِ ُوإنام عنْونته هبـذا االسـم ألين ملـا ألفتـه أودعتـه . ِ ُ ُ ْ َّْ ّ َْ ََ َْ َّ
ِخزانة الصاحب اجلليل كايف الكفاة، عمر اهللاُ عراص العلـم واألدب و َ َ َ ِ َّ اخلـري والعـدل َ

ًبطول عمره، جتمال بذلك وحتسنا، إذ كان يقبلـه كـايف الكفـاة مـن علـم وأدب مرضـيا  َ ًّ َِ َ ُّ َُّ َ ً َ
ٌمقبوال، وما يرذله أو ينفيه منفيا مـرذوال، وألن أحـسن مـا يف كتابنـا هـذا مـأخوذ عنـه  َ ّ ً َُ ِ َ ْ َ ْ ََ ّ َ ْ َ ًَ ًَ ُ

) هــ٣٨٥ت (بـن عبـادإسـامعيل : ألفـه للـوزير، الـصاحب: يعنـي . )١(اھـ"ُومفاد منه
 .رمحه اهللا

                                         
 ).١١: ص(ب يف كالمها الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العر )١(



 ١٣٠

: ألفـه). هـ٤٣٠ت (عبد امللك بن منصور الثعالبي: أليب إسامعيل، )املبهج= (
ثـم  .شمس املعايل، حني ورده: أنه أهداه إىل :ذكر فيه . قابوس: لألمري، شمس املعايل

 .)١(عىل سبعني بابا: ورتبه .زاد فيه، ونقص، وبدل، فأنشأه نشأة أخرى
أليب بكر حممد بن أمحـد بـن احلـسني بـن ، )ء، يف مذاهب الفقهاءالعلامحلية (= 

ّعمر، أبو بكر الشايش القفال الفارقي، امللقـب فخـر اإلسـالم، املـستظهري الـشافعي 
املـستظهر بـاهللا : صـنفه للخليفـة) . املـستظهري(، يلقب كتابه ويعرف بـ )هـ٥٠٧ت (

 .)٢(العبايس
حممــد بــن حممــد : ربهــان الــدينل، )مقدمــة يف اجلــدل، واخلــالف، والنظــر= (
حممـد الـسمرقندي، : لـشمس الـدين :وعليها رشوح، أحـسنها .)هـ٦٨٤ت (النسفي
أنه الـتمس منـه مجـع مـن الطلبـة بامرديـن رشحهـا، : ذكر فيه ) .الصحائف: (صاحب
أيب احلـارث، قـره أرسـالن : وجعلـه لرسـم خزانـة ) .مفتـاح النظـر: (َّوسـامه .فأجاب

 . )٣( هـ٦٩٠يف رجب، سنة : وفرغ منه .األرتقي، صاحب ماردين
عبيـد اهللا بـن حممـد : ربهان الدين، لمنهاج الوصول، إىل علم األصولرشح = 

شمس : إىل الوزير: أهداهرمحه اهللا، ) هـ٧٤٣ت() الطوالع(الفرغاين، العربي، شارح 

                                         
 .)١٥٨٣ -١٥٨٢/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )١(

 ).٦٩٠/ ١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٢(

 ).١٨٠٣/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٣(



 ١٣١

 . )١(الدين، صاحب الديوان
ــد النحــور، مــن جــواهر البحــور= ( ــدين، )قالئ ــن حممــد أمحــد: لــشهاب ال  ب

وبعد فإنه قد عن يل أن أستخرج مـن ": قالرمحه اهللا، ) هـ٨٧٥ت (احلجازي، الشاعر
 أن أبني عـىل كـل بحـر مـن ثم بدا يل .الكتاب العزيز، ما جاء عىل أوزان األبحر اتفاقا

ابـن حجـر : البحور بيتا، عـىل مـا عنـدي مـن القـصور، وجعلـه برسـم قـايض القـضاة
 . )٢(اهـ"العسقالين
تفـسري أيب (، املـشهور بــ )د العقل الـسليم، إىل مزايـا الكتـاب الكـريمإرشا(= 
 قـال .رمحـه اهللا) هـ٩٨٢ت (أليب السعود بن حممد العامدي، يف تفسري القرآن) السعود

وأهدهيا إىل اخلزانة العامرة الغامرة للبحار الزاخرة جلناب من خـصه اهللا ": يف مقدمته 
ــة األرض واصــطفاه ســلطنته ــسلطان تعــاىل بخالف ا يف الطــول والعــرض أال وهــو ال

األسعد األعظم واخلاقان األجمـد األفخـم مالـك اإلمامـة العظمـى والـسلطان البـاهر 
وارث اخلالفة الكربى كابرا عن كابر رافع رايات الدين األزهر موضح آيـات الـرشع 
األنور مرغم أنـوف الفراعنـة واجلبـابرة معفـر جبـاه القيـارصه واألكـارسة فـاتح بـالد 
املــشارق واملغــارب بنــرص اهللا العزيــز وجنــده الغالــب اهلــامم الــذي رشق عزمــه املنــري 
فانتهى إىل املرشق األسنى وغرب حتى بلغ مغـرب الـشمس أو دنـا بخمـيس عرمـرم 
متـزاحم األفـواج وعــسكر كخـضم مـتالطم األمــواج فأصـبح مـا بــني أفقـى الطلــوع 

                                         
 ).١٨٧٩/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )١(

 ).١٣٥٥/ ٢(نون كشف الظنون عن أسامي الكتب والف )٢(



 ١٣٢

سلك والياته الواسعة ومنـدرجا والغروب وما بني نقطتى الشامل واجلنوب منتظام يف 
حتت ظالل راياته الرائعة فأصبحت منابر الربع املسكون مرشفة بـذكر اسـمه امليمـون 
فياله من ملك استوعب ملكه الرب البسيط واستعرق فلكه وجـه البحـر املحـيط فكأنـه 
فضاء رضبت فيه خيامه او نصبت عليـه ألويتـه وأعالمـه مالـك ممالـك العـامل ظـل اهللا 

 عىل كافة األمم قاصم القيارصة وقاهر القروم سلطان العرب والعجم والروم الظليل
وسلطان املرشقني وخاقـان اخلـافقني اإلمـام املقتـدر بالقـدرة الربانيـة واخلليفـة املعتـز 
بالعزة السبحانيه املفتخر بخدمة احلرمني اجلليلني املعظمني ومحايـة املقـامني اجلميلـني 

سلطانية عـارش اخلـواقني العثامنيـة الـسلطان ابـن الـسلطان املفخمني نارش القـوانني الـ
السلطان سليامن خان بن السلطان املظفر املنـصور واخلاقـان املـوقر املـشهور صـاحب 
املغــازي املــشهورة يف أقطــار األمــصار والفتوحــات املــذكورة يف صــحائف األســفار 

ايزيـد خـان ال السلطان سليم خان بن الـسلطان الـسعيد واخلاقـان املجيـد الـسلطان ب
زالــت سلــسلة ســلطنته متسلــسلة إىل إنتهــاء سلــسلة الزمــان وأرواح أســالفه العظــام 

  .)١(اهـ"متنزهة يف روضة الرضوان
) هــ٨٩١ت (حممـود بـن حممـد الـدهلوي: لتـاج الـدين، يف النحو) املقصد= (
 . )٢(للملك األرشف: أهداهرمحه اهللا، 

) هــ٩١١ت ( أيب بكـر الـسيوطيعبـد الـرمحن بـن: جلالل الدين، )املتوكيل= (
                                         

 ).٥/ ١(إىل مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم = تفسري أيب السعود  )١(

 ).١٨٠٦/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )٢(



 ١٣٣

مـا ورد يف القـرآن الكـريم باللغـة احلبـشية، والفارسـية، واهلنديـة، : مجع فيـهرمحه اهللا، 
ووجه تسميته به، ما  .والرتكية، والزنجية، والنبطية، والرسيانية، والعربانية، والرومية

 ) .كتاب املـسالك: (من :فلخصه .قاله له يف أوله، من أن اخلليفة املتوكل، أمره بتأليفه
  . )١()املستظهري: (اقتداء بالشايش يف ) .املتوكيل: (وسامه

 .وغريها 
 )٩٣( :خرب الكتاب

 عجيبةكتب مستغربة 
 ).عنوان الرشف الـوايف، يف الفقـه والنحـو والتـاريخ والعـروض والقـوايف= (

 كتـاب :وهـو رمحـه اهللا، ) هـ٨٣٧ت(اليمني   سامعيل بن أيب بكر بن عبد اهللا املقرئإل
َوهـو كتـاب حـسن مل يـسبق إىل مثلـه، حيتـوي عـىل فنـون مخـسة مـن .)٢(بديع الوصف َ

ــوم ــه . )٣(العل ــه كــان يطمــع يف قــضاء األقــضية، بعــد املجــد : ذكــر أن ســبب تأليف أن
ويتحامــل عليــه، بحيــث أن املجــد عمــل للــسلطان ) القــاموس(الـشريازي، صــاحب 

 .، فاستعظمه السلطانصاحب اليمن كتابا، أول كل سطر منه ألف: األرشف
فعمل الرشف هذا كتابه هذا، والتزم أن خيرج من أوله وآخـره وأوسـطه علـوم 

 .غري الفقه، الذي وضع الكتاب له
                                         

 ).١٤٥٦/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )١(

 ).١١٧٥/ ٢( أسامي الكتب والفنون كشف الظنون عن) ٢(

 ).٣٨٦/ ٢(ملستوىف بعد الوايف املنهل الصايف وا )٣(



 ١٣٤

 .لكنه مل يتم يف حياة األرشف
فقدمــه لولــده النــارص، فوقــع عنــده، وعنــد ســائر علــامء عــرصه ببلــده موقعــا 

 . )١(عجيبا
 ؛ولوالصفحة من هذا الكتاب فيها سبعة جدا

 يف فــروع فــإذا قــرأت الــسطر مــن اليمــني إىل الــشامل كاملعتــاد جتــده كتــاب فقــه
 .الشافعية

 .وإذا قرأت اجلدول األول جتده يف علم العروض
 .وإذا قرأت اجلدول الثالث جتده يف تاريخ الدولة الرسولية

 .ًوإذا قرأت اجلدول اخلامس جتد كتابا يف النحو
 .با يف القوايفوإذا قرأت اجلدول السابع جتد كتا

 !ويميض إىل آخر الكتاب عىل هذه الصورة، حتى يتم مسائل متن العلم
يف رأس كـل صـفحة ينـتظم الـذي عـىل اليمـني مـا يف اجلـدول قوسـني وجعل 
 . وينتظم الذي عىل الشامل ما يف اجلدول السابع منها.األول منها

ية البيـان وعندي أن هذا من الرتف العلمي، مع داللتـه عـىل الـتمكن مـن ناصـ
 .عبارة، واهللا املوفقوال

رمحه اهللا، قال عنـه ) هـ٨٥٢ت(ألمحد بن عيل العسقالين ) تقريب التهذيب= (

                                         
 ).١١٧٦ -١١٧٥/ ٢(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  )١(



 ١٣٥

ُخمتـرصه التقريـب، وهـو ": رمحه اهللا تلميذ احلافظ ابـن حجـر) هـ٩٠٢ت(السخاوي 
، ال تزيـد الرتمجـة عـىل الـسطر، "هتـذيب الكـامل"عجيب الوضع، يشتمل عىل رجال 

َم الراوي وأشهر نسبه، وصفته من القبول وعدمـه، وبيـان طبقتـه، مـع يشتمل عىل اس ِ
ْضبط ما حيتاج إىل ضبطه من ذلك باحلروف، وهـو يف جملـدة متوسـطة :  قلـت.)١(اهــ"ِ

داللتـه عـىل الـشيوخ والتالميـذ بالطبقـة، عـىل وصـف ) التقريـب(من عجائب وضع 
اجلرح والتعديل، ال زالت إىل واختصاره ما قيل يف الراوي بألفاظ يف . ذكره يف املقدمة
 !اليوم حمل درس

 )٩٤(: خرب الكتاب 
 .ليس للحنابلة اليوم كتاب يف أحكام القرآن

 !يذكر كتاب أيب يعىل يف هذا وال يعرف خربه لآلن
واجتهــد بعــض البــاحثني فجــرد آيــات األحكــام مــن تفــسري زاد املــسري البــن 

 .اجلوزي رمحه اهللا
 . رمحهام اهللايمية وابن القيمويمكن أن جترد من كالم ابن ت

 )٩٥(: خرب الكتاب 
 .)أساس البالغة(دعاوى الزخمرشي يف كتابه 

يف هذا الكتاب بأن جاء عامله اهللا بام يستحقه، ) هـ٥٣٨ت(ترصف الزخمرشي 

                                         
 ).٦٨٣/ ٢(اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر  )١(



 ١٣٦

 !إىل ألفاظ اللغة، وأدعى يف كل لفظ أنه هبذا املعنى حقيقة، وبغريه جماز
ً وضـع أصـال ملعنـى حقيقـة، ثـم محـل عـىل و ذلك حماولة منه إلثبات أن اللفـظ

 !ًغريه جمازا
 والواقع هذه دعوى منه، إذ ما دليله؟

و ال تــأثري لكثــرة اســتعامل العــرب للفظــة هبــذا املعنــى يف هــذا الــسياق ليكــون 
ًحقيقة، وما عداه يكون جمازا، إذ من أين له أن كثرة استعامل اللفظة يف معنى يعني أهنا 

 حلال أهنا إنام اكتسبت املعنى بحسب السياق؛فيه حقيقة؟ خاصة وأن ا
 !ناها بحسب السياق الذي تأيت فيهظ اللغة إنام تكتسب معاإذ ألف

فمن أين له أهنم يف هذا السياق الذي أفادت فيه هذا املعنـى حقيقـة ويف اآلخـر 
 !جماز؟

  .ّوعليه فقد أقام كتابه عىل دعاوى ال تسلم له
 . لفاظ، والتعبرياتنعم يستفاد من الكتاب معاين األ

 )٩٦(: خرب الكتاب 
 .رمحه اهللا) هـ١٧٩(مالك ) موطأ(أول كتاب يف الصحيح غري جمرد هو 

) هــ٢٥٦ت(أول كتاب يف الصحيح املجرد هـو اجلـامع الـصحيح للبخـاري و
 .رمحه اهللا

أي أنه جرده فقط لألحاديـث املرفوعـة، دون اآلثـار املوقوفـة ) املجرد(ومعنى 
 واملقطوعة؛
اإلمام مالك رمحه اهللا قصد إيراد اآلثار املوقوفة واملقطوعة أصالة يف كتابـه فإن 
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مــع األحاديــث املرفوعــة، بخــالف البخــاري رمحــه اهللا فإنــه كــان يتقــصد إفــراد كتابــه 
ًلألحاديث املرفوعـة، ولـذلك يـسوق اآلثـار بـدون سـند غالبـا، أو معلقـة، يف تـراجم 

 .الكتاب 
الك أنه أول كتاب يف الـصحيح غـري املجـرد، م) موطأ(من أجل هذا قالوا عن 

 .أي مل جيرد للمرفوع فقط
أول كتاب يف الصحيح املجـرد هـو اجلـامع الـصحيح للبخـاري، ألنـه : وقالوا 

 .جرده لألحاديث املرفوعة ومل يورد اآلثار املوقوفة فيه أصالة
 )٩٧(: خرب الكتاب 

  عىل الكتاب الضوئي؛الكتاب الورقي له مزايا
 تستطيع القراءة فيه يف كل وقت ويف كل مكـان دون حاجـة جلهـاز أو منها أنك
 .برنامج واسطة

 .ومنها أنك تستطيع التعليق عليه مبارشة بالقلم عىل هامشه أو يف طرته
ومنهــا أنــك تــستطيع تــصفحه مبــارشة، إىل املحــل الــذي تريــده بيــرس، وتقــدم 

 .ًوحترك، وتشعر أنه بيدك تتحكم به متاما
مــن األخطــاء عــن النــسخة الــضوئية التــي تكــون عــادة كثــرية ومنهــا ســالمته 

 .األخطاء املطبعية، بسبب الربامج الواسطة يف نقله إىل اجلهاز
 .والتعامل معه مبارشةومنها أنك تستطيع التحديد عليه ، 

  !ولذلك ال ينبغي لطالب العلم أن يزهد يف النسخة الورقية من الكتاب
 )٩٨ (:خرب الكتاب
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 ! نسخ الكتاباالستكثار من
 :يف األحوال التاليةيتأكد هذا 

فـإن الكتـاب إذا تعـددت طبعاتـه احتجـت إىل رشائـه إذا تعددت الطبعات، = 
ًبالطبعة األخرى، خاصة إذا كانت حمققة حتقيقا علميا، غري التي   .ديكلً

إذا تعددت روايات الكتاب، مثل املوطأ، فإذا كان عندك برواية حيي بن حيي = 
 وجدته برواية أيب مصعب الزهـري فاشـرته، أو بروايـة غـريه فاشـرته، فـإن الليثي، ثم

الروايات للكتاب الواحد مفيدة، ويوجد يف كل رواية يف بعـض املواضـع مـا لـيس يف 
 .األخرى

إذا تعددت الرشوح، فإذا كان للكتاب أكثر مـن رشح ، فاشـرته بـام تـستطيع = 
 !نسخة التي عليه فائدته وأمهيتهمن رشوحه التي تقف عليها، ألن لكل رشح مع ال

إذا تعددت مكتباتك، وهذا عند بعـض النـاس الـذين هلـم أكثـر مـن مكتبـة، = 
ً رمحه اهللا، كان أحيانا إذا تكلمنـا عـن كتـاب )أبوزيد(وأذكر أن الشيخ بكر بن عبداهللا 

هذا يف مكتبتي بالطائف، وهـذا عنـدي بالريـاض، ففهمـت أن مكتبتـني لديـه، : يقول
 ! بيته بالرياض، وأخرى يف بيته بالطائفواحده يف

 )٩٩(: خرب الكتاب  
 .ب يمدحها أصحاهباتك

ًمن باب النصيحة والداللة عىل اخلري ، يذكر املؤلف كتابا له، وحييـل إليـه وقـد 
 :يمتدحه ، لريغب الطالب بمراجعته والنظر واالستفادة منه، من ذلك

رمحـه اهللا ، امتدحـه ) ـهـ٦٧٦ت(ليحي بن رشف الـدين النـووي ) األذكار= (
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: النووي نفسه، فقال يف رشحه ملا أخرجه مسلم من حديث ابن عمـر ريض اهللا عـنهام 
كان لرسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم مؤذنان بالل وابن أم مكتوم األعمى ريض اهللا "

يف هذا احلديث فوائد ؛ منها جواز وصف اإلنسان بعيب فيه للتعريـف ": ، قال"عنهام
ة ترتتب عليه ال عىل قصد التنقيص، وهذا أحد وجـوه الغيبـة املباحـة وهـي أو مصلح

رهـه وقـد بينتهـا بـدالئلها  بعيبـه ونقـصه ومـا يكاإلنـسانستة مواضع يباح فيهـا ذكـر 
 .)١(اهـ"الذي ال يستغنى متدين عن مثله) األذكار(واضحة يف آخر كتاب 

حمد بـن أيب بكـر بـن مل، )مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة= (
 رمحه اهللا، امتدحه ابن القيم )هـ٧٥١ت(أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية 

َفهذا مـضمون هـذه التحفـة وهـذه عـرائس معانيهـا اآلن ": نفسه يف مقدمته فقال عنه َ َ ْ َِ ِ َِ ُ ََ ََ َ َُّ ْ
ِجتىل عليك، وخود أبكارهـا البديعـة اجلـامل ترفـل يف حللهـا وهـي تـزف إل َ ِْ ْ َ مـا إيـك، فَ

َشمس منازهلا بسعد األسعد و ْ َ ْىل رضير مقعـدإما خود تزف إِ ِ حـدى إ فـاخرت لنَفـسك ؛َ
ُاخلطتني وانزهلا فيام شئت من املنزلتني وال بد لكـل نعمـة مـن حاسـد ولكـل حـق مـن  َ َ ْ ُ َِ ِ َِ ََ ْ

َجاحد ومعاند هذا وإنام  َّ ِ َ ََ َودع من املعاين والنفائس رهن عنْد متأمله ومطالعه لأَ ِْ ِ ُه غنمـه َ
َوعــىل مؤلفــه غرمــه  َولــه ثمرتــه ومنفعتــه ولــصاحبه كَُ َ َ َه ومــشقته مــع تعرضــه لطعــن َّلــَ َ

ِ وهـذه بـضاعته املزجـاة وعقلـه املـدود يعـرض عـىل .الطاعنني والعـرتاض املناقـشني َ َ
                                         

َوقـد أوضـحت ذلـك ": )٣٦/ ٢(وقال يف املجمـوع رشح املهـذب ). ٨٢/ ٤(رشح النووي عىل مسلم ) ١( ِ َ َُ ْ ْ ََ َ ْ
ِبدالئله يف ك ِ ِِ ِ َ َ ِتاب األذكار الذي ال يستغني طالـب اآلخـرة عـن مثلـهِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْْ ُ ََ َ ْْ َ َّ ْْ َ َِ َ َ  وانظـر املجمـوع رشح املهـذب اهــ"ِ

)٤/٦٤٣.( 
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َعقول العاملني وإلقائه نفـسه وعرضـه بـني خمالـب احلاسـدين  َ ََ َ البغـاة املعتـدين وأنيـابْ ْ ُِ َ ُْ َْ
ــك  ــذي جتــشاأهيــفل ــو ال ــدره وه ــه ك ــارئ صــفوه وملؤلف ِ الق َّ َْ َ َُ ــك َ ــه ول َم غراســه وتعب َ
 .)١(اهـ"ثمره

، البــن قــيم )شــفاء العليــل يف مــسائل القــضاء والقــدر واحلكمــة والتعليــل= (
فيا أهيا املتأمل له الواقـف عليـه لـك ":  رمحه اهللا، قال يف  مقدمته)هـ٧٥١ت(اجلوزية 

ائدته، وعليه عائدته، فـال تعجـل بإنكـار مـا مل يتقـدم غنمه، وعىل مؤلفه غرمه، ولك ف
لك أسباب معرفته وال حيملنك شنآن مؤلفه وأصحابه عىل أن حترم ما فيه من الفوائـد 
التي لعلك ال تظفر هبا يف كتاب ولعل أكثر من تعظمـه مـاتوا بحـرسهتا ومل يـصلوا إىل 

يم احلكيم والفـضل بيـد معرفتها واهللا يقسم فضله بني خلقه بعلمه وحكمته وهو العل
 .)٢(اهـ"اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

 )١٠٠(: خرب الكتاب 
ــاب  ــب اإلجــازة كت ــن كت ــة(م ــروس املجلي ــسل الع  يف أســانيد احلــديث املسل

رمحـه ) هــ١٢٠٠ -هــ ١١٦٠( للحافظ صفي الدين حممد البخاري األثري )باألولية
حققــه الــشيخ  .)هــ١٢٠٥ -هـــ ١١٤٥(دي اهللا، ختـريج العالمــة حممــد مرتـىض الزبيــ

 . سلمه اهللاحممد بن نارص العجمي
 .لقاء العرش األواخرسلسلة ًبع مفردا، وضمن وط

                                         
 ).٤٧/ ١(مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة  )١(

 ).٦: ص(شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل  )٢(
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يـسمعون ": أثنـاء مـشينا لرمـي اجلمـراتسـلمه اهللا ، العجمـي الـشيخ قال يل 
وا لتتواصـل هيئـة املسلـسل ، وليـشريمن شيوخ اإلجازة، املسلسل باألولية أول يشء 

 .اهـ"خ أن يرمحهم فيبذل هلم من العلم ما طلبوهإىل الشي
ُعن عبد اهللاِ بن عمرو بن العاص، يبلـغ هو ما جاء حديث املسلسل باألولية و  ُ ْْ َ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ْ َ َ َِ

َبه النَّبي صىل اهللاُ عليه وسلم قال َّ ََ َ َ ََّ ْ َِ َِ َّ ِ ِ الرامحـون يـرمحهم الـرمحن، ارمحـوا أهـل األرض": ِ ْ ْ َّ ُ ْ ََّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُُ ُ َ َ ِ 
ِيرمحكم أهل السامء َ َّ ْ ُْ ْ َ ُ ْ َ َ". 

 .أن يتتابع رواة السند عىل صفة أو هيئة أو حالة واحدة واملسلسل 
فهذا اإلسناد للحديث املسلسل باألولية تتابع فيه الرواة من أسـفله إىل سـفيان 

 ."حـدثني فـالن، وهـو أول حـديث سـمعته منـه": بن عيينـة كـل واحـد مـنهم يقـول
 )! باألوليةاملسلسل: (ولذلك سمي 

 يف أول هـذا اجلـزءرمحـه اهللا كام ذكره الزبيـدي عند احلفاظ واملسلسالت أنواع 
 :)١(يف قاعدة جامعة لكل جزء من جزئيات املسلسالت

 .منها املسلسل بتاريخ الرواية ، كاألولية واآلخرية
 .ومنها املسلسل بزمنها كالعيد أو اخلميس

 . أو يف حجر الكعبة، أو امللتزمالكعبةعند ومنها املسلسل بمكاهنا ، كأن يكون 
ومنها املسلسل بحال الرواية، كأن يتسلسل بكونه يـسمعه مـن الـشيخ بمفـرده 

                                         
 .، بترصف ٢٣ -٢٢ صالعروس املجلية) ١(
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 .لوحده
ومنهـــا املسلـــسل بـــصفة الـــراوي كـــأن يتسلـــسل بالثقـــات، أو الـــضعفاء، أو 

 .املجاهيل
 أو سل بالدمـشقيني، أو بـالكوفينيكاملسلـومنها املسلسل برواة من بلد واحد، 

 .رصينيبامل
 .واته بالكنىربذكر ومنها املسلسل 

 .ومنها املسلسل بأصحاب االسم الواحد، كأن يتسلسل باملحمدين
 .ومنها املسلسل برواية االبن عن أبيه 

 .ومنها املسلسل بصفة فعلية، كاملسلسل باملكاتبة أو املصافحة
 .)أنشدت( أو )قرأت( أو )سمعت(ـومنها املسلسل بصفة الرواية ك

يف  هومثالـ، "وإين أحبـك":  املحـدث، كـأن يقـولهاملسلسل بقـول يقولـومنها 
َحدثنَا املقرئ، حدثنَا حيوة قال"قول أمحد بن حنبل رمحه اهللا  َُْ َ ْ َُ َّ ََّ ْ َ َ َُ ٍسمعت عقبة بن مسلم : ِ ِ ْ ُ ََ ْ َ َْ ْ ُ ُ ِ

ُالتجيبي يقول ُ َ َّ ِ ِ ُّحدثني أبو عبد الرمحن احلبيل، عن الصنَ: ُّ ْ ُ ْ ُ ََ َ ْ َُّ ِ ِ ُِ َّْ ِ َ َ ّابحي،َّ ِ َّعن معاذ بـن جبـل، أن ِ َ ٍ َ َ ْ َ ِْ ِ ُ َ
َالنَّبي صىل اهللاُ عليه وسلم أخذ بيـده يومـا، ثـم قـال َّ ََ ُ ََّ ً َ َ َّْ َ َ َ ْ َِ ِ ِِ َِ َ َ َيـا معـاذ إين ألحبـك": َّ ُّ َ َِ ُ َ ِّ ِ ُ ُفقـال لـه . ُ َ َ َ َ

ٌمعاذ َ َبأيب أنت وأمي يا رسول اهللاِ وأنا أحبك : ُ ُّ َ َ َِ ُ َ ُ ََ َْ ُ َ ِّ َ ِ َ َقال. ِ َأوصيك ي: َ َ ِ ِا معاذ ال تدعن يف دبـر ُ ُ ُ َّ َِ َ َ َ َ ُ ُ
َكل صالة أن تقول ُِّ ْ ََ َ ٍ َ َاللهم أعنِّي عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: ُ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُِ ْ ََّ َِ ِْ ُ ْ َ َ َ". 

َقال ٌوأوىص بذلك معاذ: َ ََ ْ َُ ََ ِ ِ َّالصنَابحي: َ ِ ِ ُّ. 
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ُّوأوىص الصنَابحي َِ ِ ُّ ْ ِأبا عبد الرمحن: ََ َ ْ ََّ ِ ْ َ َ. 
ِوأوىص أبو عبد ْ ُ ْ ََ َ ِ الرمحنََ َ ْ ٍعقبة بن مسلم: َّ ِ ْ ُ َ ْ ََ ْ ُ")١(. 

 ، )خرب الكتاب(اجلزء األول، من وهذا متام 
 ، )هـ١٢/١٤٣٦ /٣٠(انتهيت منه يف يوم األربعاء 

 .ًسائال اهللا التوفيق والتيسري والعون واهلدى والرشاد، والعفو والعافية
 . وصل اللهم عىل حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 .د أن ال إله إال أنت ، أستغفرك وأتوب إليكوسبحانك اللهم أشه

 
 
 

                                         
 .)٤٢٩/ ٣٦الرسالة (مسند أمحد ) ١(
 


