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 مصلين بن يعل 

 (1)>مختصر ألوبي ال رويين»: واتاب

 لـل والمفلَّ ـدراسي يف التعريل بالمفل  

 

 جيدـالحسن ش              

 باحث يف العلوم الشرعيي وتح يق التراث

 

 ت ديم

 

ولعـل مـا حملنـي  ،يؤرخ الكتاب لفرتة مهمة من فـرتات اـاريا المبـرب اى صـى

مــا وتداــ  أ نــاي رحلتــي    ،علــى ايصــيا هــقا المقــاي بــالتعريو بالكتــاب و ــاحب 

واايـا   ـولهم  ،ائلبـالجواب عـن  ـعاب المسـ >لزولـي<احقيق  من ايصـيا فقهـاي 

بل  د حملت بعض فتاوى الكتاب إ ارات دالة علـى أن  ،مقهبا يعتمد علي  ويحتكم إلي 

وما إخاي اعتماد  ،سلطة اإلفتاي    لك العهد لم اسند إال إليهم وبجنبهم فقهاي مصمودة

اقييـد للبـة »وكتـاب  «إتمـا  فقهـاي تزولـة»كتاب نقل الجواب عن بعض المسائل من 

كمـا أن الكتـاب يك ـو عـن كوكبـة مـن هـؤالي  .إال دليال علـى مـا اقـدق اقريـر  >تزولة

ولم يك و لهم عن أ ر إال ما حمل بـين  ،لم يرد فيما  بل خرب عنهم ،اىعالق الجزوليين

                                                 
فقهاي القرويين   مسائل أهل البادية وأهـل الجبـاي كتاب الفصوي   أتوبة »هو: ( العنوان الكامل للكتاب 1)

«. مصـلين المصـمودي بـن أبي زيد، اختصار يعلى بن اهلل القين ال ولي لهم وال سلطان ىبي محمد عبد

« الَحَســــن شـجيد<ام احقيق الكتاب ودراست  كألروحة دكتورا  بكلية ال ريعة بأكادير من  بل الباحث 

 ق.2014سنة  >محمد الو يق<الدكتور  واحت إشراف فضيلة اىستا 
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 بـن ويـونس ،ايـري بن ويزيد ،رخا بن أبو محمد اميمومن تملتهم:  ،دفتي هقا الكتاب

 بـن اهلل محمـد عبـد وأبـو ،وزغـا  بـن يليسـا دونو ،رخـا بن اهلل محمد عبد وأبو ،مبيث

وأبـو  ،العزيـز القـروي عبـد وأبـو محمـد ،وأبو القاسم القرشي ،الحسن الرعيني القروي

 بـن رخـا ومحمـد بـن وحبيـ  ،مال بن وأبو زكرياي يحيى ،ورزگ بن الملك عبد مروان

 .وآخرون ،..عثمان

كانـت نسـاي  ،اعيـةلقد كانـت لهـؤالي يـد    ـياغة توابـات عـن معضـالت اتتم

لمطة وتزولة وماسة يعانين منها تراي انت ار اىعراف الفاسـدة والعـادات المنحرفـة   

 .أدت هبن إلى الحرمان من تملة مـن الحقـوا التـي كفلتهـا ال ـريعة البـراي ،الك البقا 

و د حملت بعض اىتوبة ما يدي علـى االتتهـاد الجمـاعي لهـؤالي الفقهـاي   البـت   

كإتمـا  للبـة  ،فانت ـرت لهـم مؤلفـات أو اقاييـد باسـم اإلتمـا  ،الم كالتمثل هق  

  ..(2)أو اقييد فقهاي مصمودة وتزولة (1)تزولة

                                                 

إن المرأة إ ا خرتت «: إتما  للبة تزولة»ومن كتاب »من مسائل الديوان ما نص :  976( ورد   المسألة 1)

من عنـد زوتهـا، ونقـت بـدصا و ـببت رتليهـا بالحنـاي ولبسـت أرفـو الثيـاب وازينـت أو اطيبـت بكـل 

بين السفهاي واىر اي حتى غابت ال مس، أو مـر علـى الطي ، وخرتت إلى السوا أو الوليمة، وكانت 

و ولها إلى دار زوتها أو أبويهـا  لـث الليـل أو أكثـر، أو كانـت ابيـت الليـل كلـ    الوليمـة، وال يـدري 

زوتها ما فعلت، أصا ال استحق من  دا ها إال ما  در لها الثقـات العـدوي أنـ   ـداا مثلهـا، واعـاو  

عائ ـة ريـي اهلل عنهـا منعـت لهـن اليـروا إلـى المسـجد للصـالة، فكيـو  بع رة دنـانير ونحوهـا، ىن

اليروا إلى اىسواا أو الوالئم على الك الحاي المتقدمة. فـإ ا كـان  ـداا المـرأة سـا طا عـن الـزوا 

فكقلك النفقة، وكقلك التي هربت مـن زوتهـا وكانـت علـى الصـفة المـقكورة ال نفقـة لهـا ىتـل عـدق 

مـن ملسو هيلع هللا ىلص: »النفوس من البيرة ومحبة الصيانة والحياي الوات  عليهن لقـوي النبـي  االستما  لما لهن على

 «.لم يعو فليس منا

ومـن اقييـد فقهـاي مصـامدة وتزولـة: و ـد اـقاكروا   »من مسائل الكتـاب مـا نصـ :  970( تاي   المسألة 2)

 بـن الملـك وان عبدرخا وأبي مر بن إبراهيم، وأبي محمد اميـم بن محمد بن مجلس أبي الربيو سليمان

عثمـان، وغيـرهم مـن  بـن مـال ومحمـد بن رخا وأبي زكرياي يحيى بن اهلل محمـد ورزگ، وأبيــ  أبي عبد

 = القضــاة والفقهــاي، اــقاكروا   أعلــى  ــداا نســاي تزولــة ولمطــة وماســة، حتــى اافقــوا علــى إعالئــ 
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إال ما تادت ب  نتو ونقوي  ،ولم ُيق  خرب  ،غير أن هق  اإلتماعات مما فقد أ ر 

فبقيت دالة علـى رسـوخ فقهـاي مصـمودة وتزولـة مـن المبـرب  ،من فتاوى هقا الديوان

فكانـت  ،فكثـر االلتفـات إلـيهم   حـل المعضـالت ،اى صى   فرتة من فـرتات اارييـ 

ويـدي لهـقا  .وعد هقا اىمر سببا   اقييـدها وههورهـا ،إتماعاهتم الك مما يحتكم إلي 

اىمر أيضا ما استبطنت  بعض كت  الفتاوى من اعتماد ارتيحات فقهاي و ضاة مصـمودة 

: مــن  لــك مــا أورد  الويــداين   بيــو الثنيــا حــين  ــايو ،وتزولــة   بعــض االختالفــات

وتعلـوا اصـرفهم بـأعوا   ،و ضاة الجـزوليين تـوزوا  لـك   أحكـامهم وأتـوبتهم»

لقـد أحسـنوا  ،هلل درهـم ،اىر    بالدهم كتصرف أهل الفلوس بفلوسهم لضيق البلـد

  هـق  الفـرتة  فما السـر وراي االعتمـاد علـى أ ـواي الجـزوليين .(1)>وسدوا هق  القريعة

بالقات؟ ولم اعترب إتماعهم دون غيرهم؟ وما العال ة التـي تمعـتهم بالمصـامدة حتـى 

  .. اغوا اقييدا شمل فقهاي مصمودة وتزولة كما سلو  كر ؟

لكـن  بـل الجـواب عـن  .المقـايكلها أسئلة اخرتت أن أك و اللثاق عنهـا   هـقا 

 ،عدد عن التعريو بالكتـاب أوال و ـاحب سأحاوي أن أ صر الكالق   هقا ال ،هقا اىمر

 .إ  هو المنفق لنبش ما   دفتي  من حقائق

 التعريل بالمفل ل :المبحث األوط

إلى فـرتة زمنيـة  >مصلين المصمودي الرتراتي بن يعلى»كتاب ينتمي  اح  ال

ا يك و عن تان  مهم من حقائقها إلـى اآ إصـا فـرتة  ،نمن فرتات المبرب اى صى َلمَّ

أسيس للمدرسة المالكية المبربية على يد هؤالي الجلة من العلمـاي الـقين بـقلوا غايـة الت

                                                 
فـيهن السـمو والطاعـة. فهـقا مـا  (، ولـيس2)  ال ين دينارا من أتل  لة الحياي القي هو أ ـل اإليمـان =

 أللق علي    المقه . 

 . 107( أتوبة الويداين: 1)
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 .الوسو واستفرغو الجهد والطا ة   اوليد أسس هق  المدرسة وادعيمها علمـا وعمـال

فهـقا ربـاش شـاكر  ـد  ،وارابط اسم بعضها بأسمائهم ،فكانت الربالات أولى مؤسساهتم

 ،فجاهــد الملــل المنحرفــة ،نطلــق دعواــ  وكفاحــ وم ،اايــق   ــاح  الكتــاب مســتقر 

 ،وسـلطت  سـلطة الفقهـاي ،فكانت  ورا  يد هق  النحل  ورة الفقهـاي ،والطوائو الضالة

إ  إن أغل  القين كانوا احت إمرا  كانوا من فقهاي المبـرب اى صـى واالمـقة ابـن أبـي 

هـق  المكانـة  ،المجتمعـة وما اولى أمرهم إال لمكانت  بينهم وبـين القبائـل ،زيد القيرواين

كـان المسـجد اى ـدق و: »التي انفرد أبو علـي  ـالا المصـمودي بـقكرها   كتابـ   ـائال

)   وسـط المدينـة  ـم يلـي  لـك المسـاتد التـي بناهـا  (1)بأغمات وريكة مسـجد )ايبييـل 

ىصم تعلهـم اهلل سـببا إللفـاي فتنـة برغوالـة الـقين  ـاموا بـالمبرب  ،االمقة أبي محمد

ىن أوي  يامهم   حدود خمسين ومائـة مـن الهجـرة إلـى  ريـ  مـن  ،و  ال مائة سنةنح

و لـك ىصـم  ،أخـقوا يقـاالون كفـار برغوالـة ،فلما و ل  االمقة أبـي محمـد .أربعمائة

 .شاوروا أبا محمد    لك فقاي لهم: إن كانت لكم هبم مقدرة فجاهدوهم و دموا منكم

 بـن  ـم يليـ  يحيـى ،(2)يملـوي الصـنهاتي بـن دقـالوا: داوم: أيكم أكثر  بيلة؟ ف م  اي له

                                                 

( وردت هق  اللفظة   نسية اليزانة الولنبة هكقا )الفيل( وعقـ  الـدكتور محمـد الصـالحي عليهـا أ نـاي 1)

 6444ة إيبيل، وهو كلمة أمازيبية واعنـي الـقرا ، و  النسـي12344  النسية»احقيق  للكتاب بقول : 

ونسية النوحي إيبل، وانفردت نسية اليزانة العامة بالفيل، وبـقلك  رأهـا اىسـتا  التوفيـق ابعـا لمـا   

نسية اليزانة العامة بالرباش. والراتا أن إيبيل كما   النسية اىولى هو الصحيا، ابعـا لمـا تـاي عنـد 

أي  -ى غمات ُيوريكة،  اي: فنزيالبيدا   معر  حديث  عن خروا ابن اومرت من غمات ن  وايالن إل

يحيى، بمويو من ناحية  بن بمويو منها يقاي ل  إيبيل، وكان يقرئ الطلبة بجامو والاس -ابن اومرت

. و  99الحميـد حاتيـات،  : اـومرت، بتحقيـق عبـد بن أخبار المهدي -المبرب مما يلي الصحن..

يقاي ل  إيبليل.. )كتاب القبلـة ىبـي علـي  الوهاب بنمصور: فنزي بمويو منها النسية التي بتحقيق عبد

 .(- يد الطبو-، بتحقيق الدكتور محمد الصالحي 63 الا المصمودي:  .

يملـو فقـاي: و ـد أخـق عـن إمـاق  بـن ( يبط  العالمة المنوين أ ناي حديثـ  عـن االميـق ابـن أبـي زيـد ب داود2)

 = لـى ابـن أبـي زيـد يرتعـون إلـى عـدةالقيروان مجموعة مهمة من المصامدة، وكان القين رحلوا منهم إ
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 بـن فقـدموا داود ..الرتراتـي مصـلين بـن  ـم يعلـى ،ويديفاو الصادي من بلد هسكورة

 بـن و ـدموا يعلـى ، م ابنـ  حتـى مـات ،ويديفاو حتى  تل بن  م يحيى ،يملوي حتى  تل

  .(1)>وهو القي بنى مسجد شاكر  مصلين

مكانـة أخـرى كانـت  ،التي احـد  عنهـا أبـو علـي  ـالاينضاف إلى هق  المنزلة 

فقد ائتمنـ  أهـل المبـرب اى صـى علـى  .هي المكانة العلمية ،ليعلى بين فقهاي القرويين

ا ح ،دينهم حينا من الدهر فكـان  ،أمر اإلتابة عن فتاواهم ونوازلهم المسـتجدةلو  ـمَّ ـلـمَّ

سـألت  عـن بلـد و: »ومن  لك  ولـ  ،ةيحملها مرة إلى شيي  ابن أبي زيد القيرواين مباشر

 ،يوتـ  الحـدود علـى الفسـاا والفسـدة والسـراا ،المصامدة ربما لم يكن فيـ  سـلطان

هــل للعــدوي وفقهــائهم أن يقيمــوا الحــدود إ ا لــم يكــن لهــم  .وشــاربي اليمــر وغيــرهم

 ،كل بلد ال سلطان في  .ويبيعوا أمواي اليتامى والبي  والسفهاي؟  اي:  لك لهم ،سلطان

فعـدوي هـقا المويـو وأهـل العلـم  ،أو في  سلطان يضـيو الحـدود أو سـلطان غيـر عـدي

 ومرة يرسلها إلي  كتابـة .(2)>ويقومون مقاق السلطان ،يقيمون الحدود   تميو ما  كرت

وسـؤال  إيـا   ،(4)ودفو الزكاة لبير العدي من الوالة (3)كسؤال  عن خدمة النساي أزواتهن

ا هـم فيـ  مـن اسـتحالي الـدماي وهتـك اىعـرا  وغصـ  عن حـاي  بائـل المبـرب ومـ

 ...(5)اىمواي بسب  الفتن واال تتاي

ودور    التأسـيس للمـقه  علـى مـا  ،فلما كان خرب هقا الَعَلم علـى مـا و ـفت

                                                 

يملــو.. )مالمــا  بــن فــرو  مــن  بــيلهم اىعظــم، وحســ  المعــروف مــنهم: كــان مــن  ــنهاتة: داود =

  .(239 .  06الثقافية بين المبرب واونس للمنوين، مجلة المناهل،    اتالعال 

 .66-65-69( القبلة: 1)

 .من ميتصر أتوبة القرويين 241( المسألة 2)

 .70تو المسألة بنصها   الديوان احت ر م ( ارا3)

 .71( اراتو المسألة بنصها   الديوان احت ر م 4)

 .88( اراتو المسألة بنصها   الديوان احت ر م 5)
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ُمـــَجل لعلمــ   ،ملــم بســيرا  وآ ــار  ،اراأيــت أن أخصــ  هبــقا الــوتيز مــن القــوي ، كــرت

 فإلي : ،من أخبار  وغيرها مما خفي أو ايطرب ،وأحوال 

 اسمه وانيته ونسبه 

لى عبد أبو بمـيم سـاكنة  ّمصلَّينو .المصمودي الرتراتي مصلين بن الرحمان َيع 

اليهـا الق مفيمـة مفتوحـة عليهـا شـد ويـاي  ،(1)عليها شد و اد انطق زايا مفيمة سـاكنة

الَّي بمعنـى العيقـد ،ساكنة ي ن اسـم أمـازيبي مفـرد  َأز  لَّ الو ـو منسـوب وهـو هبـقا  ،وإز 

 ،كمـا يمكـن أن يكـون لقبـا لهـا أي  ات العقـد الكثيـر ،(3)و د يكون نسبا حقيقيا ،(2)ىم 

أهلتـ  ليويـو   حـاا   ،مصـلين بـن مما يرحج كون  رمزا داال على مكانـة سـامقة ليعلـى

غير أن  اجدر اإلشـارة هنـا إلـى أن هـق  التسـمية لـم اتفـق  .(4)مويع  بين  بائل رتراتة

بل اختلـو بعضـها   إيرادهـا اختالفـا يولـد إشـكاالت  ،لمصادر المتقدمة تميعاعليها ا

ومنهم من  ،(5)والل بن ومنهم من عد  يعلى ،وا ل بن فمنهم من سما  يعلى .متجددة

                                                 

(. و د زكى ما  كـر  التوفيـق مـا 52( يبطها بقلك اىستا  أحمد التوفيق   ارتمت  ل    كتاب )الت وف: 1)

يـو موايـو ورودهـا   النسـية اى ـل، بويـو  ـال  نقـط احـت حـرف يبطت ب  هق  الكلمـة   تم

 الصاد، إيماي إلى أصا انطق زايا وإن كتبت  ادا.

( حد ني بقلك أحد أدباي رتراتة ومثقفيهم ومؤرخيهم، اىستا  المتقاعد الطي  الصويري، بعـد أن زرت 2)

توبة القرويين وهي النسية اىميرية مكتبت  اليا ة بمنزل  بالصويرة، وأمدين بنسية عتيقة من ميتصر أ

 كما سيأيت اوييا  لك وبيان    مويع .

( لما أورد  ابن خلـدون مـن كـون هـقا االسـم  ـد أللـق فيمـا  بـل علـى أحـد أتـداد  ـنهاا أ ـل الطائفـة 3)

 بـن عاميـل بـن الصنهاتية  بل اإلسالق فقـاي: وأمـا المحّققـون مـن نّسـابة الرببـر، فيقولـون: هـو  ـنهاا

 .(201 /6يربين.. )العرب:  بن مصلين بن موالن بن سدور بن  يمتا بن  زعزا

( أورد  لك أبو علي  الا حين شاوروا أبا محمـد    تـاي برغوالـة، فكـان مـن مرتحـات اختيـار  لقيـادة 4)

ويديفا الصادي مـن بـالد  بن يملوي الصنهاتي،  م يلي  يحيى بن الجند  ول : أيكم أكثر  بيلة  الوا: داود

 .(52، الت وف: 66مصلين الرتراتي.. )ما القبلة:    بن سكورة،  م يعلىه

 .364 /3( سلوة اىنفاس: 5)
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ــى ،(1)وا ــلي بــن تعلــ  يعلــى ــدين يعل ــاب انفــردت بجمــاي ال  بــن وبعــض نســا الكت

ممـا  ،(3)مصـلين الرتراتـي بـن ربـ  عبـد بـن وأخـرى بجمـاي الـدين يعلـى ،(2)ربـ  عبـد

يستوت  سؤاال مفـاد : هـل مـا يـقكر  بعـض المـؤرخين المباربـة والرتراتيـون مـنهم 

فمـا دعـوى  ،الرتراتي؟ إن كان اىمـر كـقلك مصلين بن خا ة هو عين  مرتتمنا يعلى

   حة كون  من الرتاي الرتراتيين السبعة الم هورين عند فئاق من الناس بالصحبة؟

كوصا وإن  ،القارئ   ميتلو المظان التي اقدمت بين يدي هقا البابمما يلحظ  

وعد بعضها ل  من الرتـاي  ،اختلفت   إيراد اسم يعلى بميتلو التسميات التي اقدمت

 إال أصا   تان  آخر  د اافقت ب أن    أمور: ،السبعة

 .«أمسكن<كون  من أهل رتراتة وبالضبط من منطقة  -

 .انتماؤ  لرباش شاكر -

 . تال  لائفة بورغوالة -

 مصـلين بـن فيعلـى ،إن هق  المعطيات ارتا اافاا المسمى واختالف التسميات

وهو عين  الوارد   تملـة مـن  ،هو نفس  القي يقكر  المؤرخون بتلك اىسماي الميتلفة

ولقا  ـاي  ـائلهم: والسـيد يعلـى ريـي اهلل عنـ   ،(4)عدوا من الرتاي السبعة الرتراتيين

 .علقمـة بـن مـروان بـن إسـماعيل بن للحة بن مصلينويقاي ل  وا ل و ،للهو ابن وا

 بـن وشق السعيدي الرتراتي بقكر نس  آخر تامو لهق  التسميات فقاي: سيدي يعلـى

                                                 

 .16 /7( المعسوي: 1)

، ونسـية آي 1652( أوردا  هبقا االسم إحدى نسـا اليزانـة النا ـرية بتمكـروت المحفوهـة احـت الـر م 2)

 سعود أيضا. 

العزيـز  م ـكورا عبـد والمحقق المقتـدر الفايل إلي الباحثا هب( مما وتدا  مقيدا   عنوان نسية أرسلها 3)

 ..الساوري من الرباش

  م التعر  لهقا اىمر   مويع  من احقيق الكتاب. ( 4)
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 .غير أن الراتا من  لك كل  ما اقدق   بداية هقا المطل  ،(1)..مصلين بن والل

تقدمة كنيـة يعـرف هبـا أو اـقكر فلم اقكر ل  المصادر الم ،مصلين بن أما كنية يعلى

غير أن ما مما ك ف  هقا الديوان التصريا بكون يعلى كان يكنى بـين فقهـاي القـرويين  ،ل 

 و د  رح بقلك   مويعين من الكتاب:  ،«الرحمن عبد أبي»: ب

 اــــم الجــــزي اىوي مــــن ســــما  أبــــي»: اىوي:   انتهــــاي الجــــزي اىوي  ــــائال -

 >.ايت  عن أبي محمد وأبي موسىرو مصلين بن الرحمن يعلى عبد

الرحمـان  عبـد الثاين:   بداية الجزي الثالث  ائال: الجزي الثالث من تـواب أبـي -

 بـن مناس وأبـي عمـرو العتـاب وعبـد اهلل بن محمد القابسي وعيسى بن روايت  عن علي

 .محسود ريي اهلل عنهم

 >رار ال ـريعةاحفة الرغائ    أحكـاق أسـ<و د عزز هق  الكنية ما حوا  ميطوش 
   مصـلين بن الرحمن كنية على يعلى عبد   إلالا أبي ،لمؤلف  أبي حامد المصمودي

 فمنها: ،أكثر مسائل الكتاب

: وسـألت  عمـا مصـلين بـن الـرحمن يعلـى عبـد : تـواب أبـي13 ول    اللوحـة  -

الرحمـان  عبـد و  مويو آخر من اللوحة نفسها  ـاي: وسـألت ال ـيا أبـا ..لقط  الناس

 ..الرحمان عما عجز عن  الناس عبد وسئل أبو ...على عن زكاة الفريضةي

 ..الرحمن يعلى عن الراعي يسرتعي عبد وسألت أبا: 78 ول    اللوحة  -

 ..الرحمن عن بلد عبد وسئل أبو»: 125 ول    اللوحة  -

 ثانيا: مولده وو اته

فلم  ،مصلين نب لقد ينت المصادر المتقدمة   محاولة احديد ااريا مولد يعلى

                                                 
. وهو الوحيد القي  كر نسب  منتهيا إلى علقمة. 92محمد السعيدي   السيو المسلوي:  بن اهلل (  كر  عبد1)

 .(10سعيدي: )رتراتة وااريا المبرب لمحمد ال



 
15 

خا ـة  ،اىمر القي أحوتنا لمحاولة اقـدير زمـن والدة هـقا اإلمـاق ،ا ر أي منها لقلك

وكلهـم  ،(1)وأن   كر يمن تملة اآخقين عن اإلمـاق ابـن أبـي زيـد القيـرواين رحمـ  اهلل

رحمهم اهلل ال يعرف ااريا والدهتم على وت  التعيـين إال مـا اتتهـد   احديـد  للـبعض 

ومــا ُ كــر ب ــأن البمــو    احديــد  .(3)ووكــاا اللمطــي (2)عمــران الفاســيمــنهم كــأبي 

فإنـ  يسـري كـقلك علـى الفقيـ   ،ااريا والدة من اقدق من االمقة ابن أبي زيد رحمـ  اهلل

إال أن  كبير   د احتفت بمـيالد   ـرائن أسـهمت  ،المصمودي مصلين بن النوازلي يعلى

 ومنها: ،  اقري  زمن مولد 

بل  د  يل بأن  أ دق االمقة ابـن  ،هـ(386مقة ابن أبي زيد القيرواين )كون  من اال -

  .(4)أبي زيد من المباربة

زلو اللمطي  بن كوكاا ، كر  يمن تملة اآخقين عن ابن أبي زيد ممن عرفوا -

الحلـيم   كتـاب  عبـد وهو ما أشار إلي  أبو  الا ،االيلت بن يملوي وعبد اهلل بن وداود

فأشار وهـو بصـدد  >المهدي السعيدي<من المعا رين اىستا  الدكتور  وزكا  ،(5)القبلة

                                                 
( 518(  كـر  لـك غيــر واحـد مــن الفقهـاي وغيــرهم كـالمنوين )انظـر  ــبس مـن عطــاي الميطـوش المبربــي: 1)

( 16( وأبــي علــي المصــمودي   كتــاب )القبلــة: لوحــة 65والحســن العبــادي )فقــ  النــوازي   ســوس: 

 .(336-335والتسولي   )الجواهر النفيسة: 

قدمة احقيق  لفتاوى أبـي عمـران الفاسـي اخـتالف الرتتمـات   احديـد ( حكى الدكتور محمد الربكة   م2)

هـ انطال ا مما اافق علي  من ااريا وفااـ  365ااريا والدة أبي عمران ورتا ما  كر  عيا  أن  ولد سنة 

 .(21وما  كر أن  عاش  من خمس وستين سنة )انظر فتاوى أبي عمران الفاسي: 

أ ناي حديث  عن الحركة العلمية بسوس ما يفيد عدق القطو    كر اـاريا ( حكى الدكتور المهدي السعيدي 3)

هــ 360هــ و350زلو اللمطي شيا مؤسس دولة المرابطين، ما تعل  يرتا والدا  بسـنة  بن والدة وكاا

. الـدكتور لفضـيلة خاللهـا اللمطـي زلـو بـن گگا)ينظر بحث حركة اإل الح المالكي بالمبرب ودور و

 (. www.machahid24.com بالمو و اإللكرتوين من ورالسعيدي،  المهدي

مصلين ممثال للحلقة اىولـى   ربـط المبـرب  بن ( إلى  لك أومأ الباحث الحسين أكروق حين تعل يعلى4)

 .(244 /1بالقيروان  بل أبي عمران الفاسي.. )أتوبة القابسي: 

 .65( انظر كتاب القبلة،   5)
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لما عاد وكـاا أدراتـ  مـن القيـروان   بدايـة و: »التأ يل لعودة وكاا من القيروان  ائال

القرن اليامس الهجري عرا على أغمـات وأوريكـة حيـث وتـد مـن سـبق  مـن زمالئـ  

 بـن ويـدفا الـزادي وداود بـن ويحيـىمـزلين  بن ممن أخقوا من القيروان من أمثاي يعلى

 .(1)>..يملوي

 .(2)هـ900هـ إلى  ري  من 150ازعم   تاي البورغواليين القين  اموا من سنة  -

أبي  بن هـ( وأبي محمد903هـ( والقابسي)ت340مناس )ت بن روايت  عن علي -

 ..(3)هـ(901محسود )ت بن وعبد اهلل ،هـ( وأبي عمرو العتاب386زيد )

سـابقا  مصـلين بن الرحمان يعلى عبد كلها اجعل زمن مولد أبيهق  المرتحات 

لعلـة ورود مـا يـدي  ،عن غير  من التالميق المباربة اآخقين عن ابن أبـي زيـد رحمـ  اهلل

ولـم يـرد   الـديوان مـا  ،منـاس والقابسـي بـن على روايت  عن أ ران ابن أبي زيد كعيسى

بـل  ـد ورد  ،لمتأخر عن هؤالي تميعاهـ( ا930يدي على روايت  عن أبي عمران الفاسي)

زلـو  بـن مـا يـدي علـى سـبق  واقدمـ  علـى وتـاا >الجواهر النفيسـة»و «القبلة»كتاب   

فلقا كان مقدما    يادة الجند يـد  ،اللمطي اآخق عن ابن أبي زيد وأبي عمران الفاسي

المائـة  بمبتـدئ مصـلين بـن فاعتبارا لقلك يمكن اقدير زمـن مولـد يعلـى .البورغواليين

 .وهبقا التحديد اتفق ال واهد التي أوردناها واتج  المرتحات التي عريناها .الرابعة

مـا ي ـفي البليـل أو  ،فإين لم أتد فيما بسط من مظان ،أما فيما يتعلق بتاريا وفاا 

فإصـا لـم َاُجـد كعادهتـا   أمثالـ   ،وكما ينت الـك المصـادر بـقكر مـيالد  ،يربئ العليل

حــاز  صـ  السـبق   إيرادهــا  ،بـل اكتفـت بإشــارات هنـا وهنـاا ، نظرائــ بـقكر وفااـ   

وهو القي بنى مسجد رباش »:    ول  مصلين بن اىستا  أحمد التوفيق   ارتمت  ليعلى

                                                 
 .26ىدبي والعلمي بالمبرب: ( المدارس العتيقة وإشعاعها ا1)

 .335( على ما  كر  التسولي   كتاب  الجواهر النفيسة: 2)

 .( بناي على ما ورد   هقا الديوان  يد التحقيق3)
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وإن كانـت إشـارا  هـق  ال  .(1)>وكـان  لـك    رابـة صايـة المائـة الرابعـة للهجـرة ،شاكر

بقـدر مـا احـدد زمـن بنائـ  واجديـد  لربـاش  ،فااـ اوحي داللتها إلى احديد د يـق لسـنة و

غيـر أصـا  ـد اكـون كافيـة إن  ،شاكر القي كان منطلق غزواا  وحروب  يد البورغواليين

ــة ســنة  ــة البورغــواليين بقراب ــة فتن ــد بعــض المصــادر صاي ــا التســليم بتحدي أيــيو إليه

  .(3)وإن كان هقا التحديد مرتوحا عند بعض المؤرخين (2)هـ900

 ـد كـان  الـث  ال ـة  مصـلين بـن فقد  بت بمـا اقـدق أن يعلـى ،يكن من أمر فمهما

ولـم ُيـقكر   المصـادر أنـ   تـل  ،فقتـل سـابقو  ،انتدهبم أبو محمـد لقتـاي البورغـواليين

 ،بل  كرت مصادر أخرى أن  كرر غزوهم مرات ومرات ،معهم بعد أن اسلم لواي الجهاد

مـا كلـو نفسـ  عنـاي بنـاي الربـاش  ،ات علـيهمولو لم اكن غزواا  الـك مكللـة باالنتصـار

فاعتبــارا لــقلك ال يبعــد أن يكــون ابــن  .واايــا  الطبــل رمــزا لتكــرر غــزوهم مــرات عــدة

 . د وافت  المنية   إحدى الك البزوات أواخر المائة الرابعة مصلين

 ثالثا: رحلته وشيو ه 

ديوان هـي ال شك أن المولن الجـامو لمـن اقـدمت روايـة يعلـى عـنهم   هـقا الـ

وانحصـارها    مصـلينفكان هقا الملحظ بداية رسم معالم رحلة ابن  ،حايرة القيروان

 غير أن  يمكن افريعها إلى  سمين ا نين: ،التوت  إليها   مرحلة من مراحل حياا 

 ،: فقـد كانـت حايـرة القيـروان وتهـة المباربـة لطلـ  العلـم عمومـارحلي طلب

كانـت أعظـم <فقـد  ،هق  المدينة دون غيرها من ميزاتلما امتاز ب   ،والمالكي خصو ا

                                                 
 من كتاب الت وف. 51( انظر هامش   1)

 .335( انظر    الجواهر النفيسة: 2)

ااشفين   القرن اليامس  بن ا كان على يد يوسومعلمة المبرب أن انتهاي فتنة البورغواليين، إنم  (  كر 3)

 .(9166-9165الهجري )معلمة المبرب: 
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وكــان فيهــا ديــوان  ،وأحســنها منــازي وأســوا ا ،مدينــة بــالمبرب وأكثرهــا اجــارا وأمــواال

كما كانت محط العلم بوتود  ،(1)>واليها اجبى أموالها وهبا دار سلطاصا ،تميو المبرب

العلميـة  مصـلين بـن ا يعلـىفلقا لم اصرح المصادر   رحلة مرتتمن ،مالك الصبير فيها

 و د استنبطت اليطوش العريضة لرحلت  الك من خالي ملحظين ا نين: ،إال إليها

أبي  بن أولهما: التصريا بكون  من االمقة ابن أبي زيد القيرواين:  كر  لك  الا

  .(2) الا المصمودي أ ناي الييص  أ واي العلماي    بلة أهل المبرب اى صى

يا بســماع  مــن ابــن أبــي زيــد وفقهــاي حايــرة القيــروان: إ ا كــان  انيهمــا: التصــر

السما    العرف الفقهي ال يدي إال على ما ُاُلقي بالسمو و بت بالنا مـن غيـر احتيـاا 

مـن ابـن أبـي زيـد وغيـر  مـن  مصـلين بن فإن التصريا بسما  يعلى ،(3)الستعماي العقل

ــاوين أتــز ــى مــا ورد   ميتلــو عن ــروان عل ــة  العــة  ،اي الكتــابفقهــاي القي ــدي دالل لي

فقد ورد   صاية الجـزي اىوي مـن  .رحلة إلى حايرة القيروان مصلينلل كوا أن البن 

 بـن الرحمـان يعلـى عبـد أبـياـم الجـزي اىوي مـن سـما  »: ميتصر هـق  اىتوبـة  ولـ 

 الجزي الثالـث»: و  بداية الجزي الثالث  اي ،«روايت  عن أبي محمد وأبي موسى مصلين

مناس وأبـي  بن محمد القابسي وعيسى بن ايت  عن عليوالرحمان ر عبد من تواب أبي

  .«محسود ريي اهلل عنهم بن عمرو العتاب وعبد اهلل

 د حمل هقا المجمو  النوازلي بين دفتي   رائن أفضت إلى انـاوي رحلي استفتاء: 

ور العامـة متمحـورة حـوي اإلتابـة عـن مـدلهمات أمـ ،من تهة أخرى مصلينرحلة ابن 

                                                 
 .46 /1 :(  ورة اىر ، ابن حو ل1)

، والجـواهر النفيسـة: 69( اقدق سوا هقا النا أعال ، ينظر أيضـا   كتـاب القبلـة ىبـي علـي  ـالا:   2)

335-336). 

 .294( معجم لبة الفقهاي: 3)
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و د حملت بعض أتوبة الكتاب إشـارات دالـة علـى سـفر  .واليا ة بالمبرب اى صى

مـا يفيــد  لــك  825ففــي المســألة  .إلـى اــونس للبــا للفتـوى   نــوازي بلـد  مصــلينابـن 

وسألت التونسـي عـن إ امـة نا المسألة ما يلي: و «منق  دمت<ويؤكد  حين عرب بلفظة 

وبالـقي أتـاب بـ  الفقهـاي الـقين  ،ويعت السكنى لهم فيهاالجمعة   بلدنا هقا بعد أن 

ــدمت ــق   ــى بالدكــم من ــرددوا عل ــد ســأي يعلــى»: 88  المســألة و «..ا ــن و   مصــلين ب

ــد ــن اهلل عب ــرب ب ــل المب ــل أه ــاي  بائ ــن ح ــد ع ــي زي ــالهم  ،أب ــ  ح ــتهم ووو ــو ل فتن

أ صــى  واسـتحاللهم الـدماي واىمـواي؟  ــاي أبـو محمـد: وأمـا مــا  كرَاـ  ممـا عنـدكم  

  >...المبرب من الحرب بين الناس

 شيو ه وتالميذه:

 مصـلين بـن من ال يوخ الـقين عـر  لهـم الكتـاب و بـت مـن خاللـ  أخـق يعلـى

 ما يلي:  ،عنهم

:  كــر عنــ  القايــي عيــا    (1)أبــي زيــد ال يــرواا بــن اهلل عبــد أبــو محمــد -1

ومؤلفااـ   ،ر اآخـقون عنـ فكثـ ،ارتمت  أن  الوتهة التي كانت الرحلة إليها مـن اى طـار

و ـد كـان   و تـ   بلـة  .هــ386اـو  رحمـ  اهلل  ،شاهدة على علو كعب    الفق  واإلفتاي

وكان مـن تملـتهم  ،فلقا كثر اآخقون منهم عن  ،المباربة   الطل  والتحصيل العلمي

ممـا أهلـ  لحظـوة لـ  عنـد  لـم اكـن  ،الرتراتي بـل كـان مـن السـبا ين مصلين بن يعلى

وكانـت غالـ  فتـاوا  أسـولة  .فكان يسأل  ويستفتي  بعد أن انتهى مـن سـماع  عنـ  ،بير ل

عن حاي بعض  بائل أهل المبرب وما انت ر بينهم من الظلم والبصـ  والعـدوان تـراي 

وال عج  أن اختار يعلى للجواب عنها شيي  ابـن أبـي زيـد مـن تملـة  .الفتن واال تتاي

 .ول     لك اآليو وأخبار (2)ر بالرد على أهل اىهوايمن  كر ل  من ال يوخ فهو البصي

                                                 
 .104 /3، معالم اإليمان: 217-216-215 /6ارتمت  المفصلة ينظر اراي  المدارا:  ( لاللال  على1)

 .215 /6(  كر  لك عن  القايي عيا    اراي  المدارا: 2)
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: لـم يظهـر فيمـا اقـدق مـن المظـان مـا يـدي علـى (1)مناس بن أبو موس  عيس  -2

غير أن   بـت التصـريا بسـماع   ،مصلين بن مناس من تملة شيوخ يعلى بن كون عيسى

اـم »:  ولـ  ُمَكنيـا بـ فقد ورد   اماق الجزي اىوي من   .«ميتصر أتوبة القرويين<من    

محمـد وأبـي عـن أبـي  روايتـ  مصلين بن الرحمان يعلى عبد الجزي اىوي من سما  أبي

 الجزي الثالث من تواب أبـي»: وورد   مفتتا الجزي الثالث التصريا بما نص  ،«موسى

  بداية الجزي و ،«...مناس بن محمد القابسي وعيسى بن ايت  عن عليوالرحمان ر عبد

 د اجد   بعض فتاوى الكتاب ا رتان اسـم ابـن أبـي و ،«..تواب ابن مناس»:  ايالثاين 

: 29بـل يعقـد لهمـا عنوانـا واحـدا كقولـ    المسـألة  ،منـاس   اإلتابـة بـن زيد بعيسـى

كل  لك من العالمات الظاهرة على أن يعلى  د سـمو و ،«..تواب أبي محمد وعيسى»

لما اواار أن  كان معتمـد أهـل القيـروان    ،دمناس كسماع  من ابن أبي زي بن من عيسى

  .هـ341و د او  سنة  ،اإلفتاي والتدريس بعد ابن أبي زيد

مــن القابســي  مصــلين: دي ســما  ابــن محمــد ال ابســي بــن أبــو الحســن علــي -3

الجـزي »: فقـد ورد   الجـزي الثالـث مـن الكتـاب ،وروايت  عن  على م ييت  وأخـق  عنـ 

بـل ورد  ،>..محمـد القابسـي بـن ايتـ  عـن علـيوالرحمـان ر عبـد الثالث من تواب أبي

تـواب أبـي »: تواب القابسي   مستهل مسائل الكتاب بعد اقييد عنوان  فجاي فيـ   ولـ 

ال غرابة   كون القابسي  الث  ال ة أخق عـنهم ابـن و «..محمد القابسي بن الحسن علي

ابسي إلـى تانـ  منـاس أعمـدة فقد كان الق ،بالقيروان وسمو منهم وروى عنهم مصلين

ولقا  اي الدبا  بعد أن حكـى شـهادة ال ـيرازي البـن  .الفق  بعد ابن أبي زيد   القيروان

 لـت: »: مناس بأن  كان االعتماد علي    القيروان   اإلفتاي والتدريس بعد ابـن أبـي زيـد

                                                 
 .39 /8، معجم المؤلفين: 109 /7، اراي  المدارا: 128 /3( ارتمت    معالم اإليمان: 1)
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أن يكـون كـل ىنـ  ال مـانو  ،وال يقاي   هقا نظر مو وتود ال ـيا أبـي الحسـن القابسـي

ــا ــا مفتي ــد .(1)>منهم ــي زي ــن أب ــد اب ــين بع ــا مفتي ــا مع ــو اســتحالة كوصم ــا امتن ــو  ،فلم  امتن

 ـد سـمو منهمـا معـا   القيـروان بعـد ابـن أبـي زيـد  مصلين بن أيضا استحالة كون يعلى

  .وهو ما ادي علي   رائن السما  التي حكيت عن    هقا الكتاب .رحم  اهلل

عـنهم: اإلمـاق أبـو  مصـلين بـن ن الـقين ورد سـما  يعلـى: مأبو عمرو العتاب -8

ــا نصــ  ــديوان م ــقا ال ــد تــاي   ه ــاب فق ــرو العت ــي»: عم ــن تــواب أب ــث م  الجــزي الثال

منــاس وأبــي عمــرو  بــن محمــد القابســي وعيســى بــن ايتــ  عــن علــيوالرحمــان ر عبــد

  د أورد ل  القايي عيـا  ارتمـة مقتضـبة تـدا غيـر أصـا أفـادت كونـ  مـنو «..العتاب

ومـرة بـأبي عمـر عثمـان أبـو  (2)سما  مرة بأبي عمرو ابـن العتـاب ،االميق اإلماق القابسي

وال اعرف  ،لم يرد   ارتمت  إال ما  كر  عن  عيا  ،الفقي  القروي المدرس ،(3)العتاب

 .ل  ااريا وفاة

:  ـد أشــير إليـ  يــمن ال ـيوخ الــقين روى عـنهم ابــن (4)محســود بـن عبـد اهلل -5

ايتـ  والرحمـان ر عبـد الجزي الثالث من تـواب أبـي<فمن  لك  ول   ،كتابمصلين   ال

 بــن منــاس وأبــي عمــرو العتــاب وعبــد اهلل بــن محمــد القابســي وعيســى بــن عــن علــي

ــود ــ   ــاي .«محس ــتا أتوبت ــن محســود»: و  مفت ــواب اب ــن ت ــو محمــد .«وم ــو أب  وه

القيـروان وأخـق  رحل إلى ، ايي فاس وإمامها ،محسود الهواري بن محمد بن اهلل عبد

  .(5)هـ391هـ و يل:901او  سنة:  ،عن ابن أبي زيد القيرواين

                                                 
 .128 /3( معالم اإليمان: 1)

 .946 -945 /1 ( ارني  المدارا:2)

 .831 /2، تمهرة اراتم الفقهاي المالكية: 37 /2( اراي  ا المدارا: 3)

، المسـتفاد   45 /2، تنى زهرة اآس   بناي مدينة فاس: 147-146 /3( انظر ارتمت   : سلوة اىنفاس: 4)

 .235 /1منا   العباد: 

وأربعين و ال مائة، او  القايـي العـدي الـور  و  سنة إحدى »(  كر  لك ابن أبي زر    كتاب  حين  اي: 5)

 .(111 /1)االنيس المطرب:  >محسود الهواري بمدينة فاس.. بن اهلل الصالا عبد
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بقيت اإلشارة إلى أن   د  كرت بـين أ نـاي هـقا الـديوان أتوبـة لفقهـاي آخـرين مـن 

نصر الداودي وأبي هارون  بن شبلون وأحمد بن اليالق عبد أهل القيروان كأبي القاسم

النتفـاي  مصـلينأدرتهـم يـمن شـيوخ ابـن  ولـم ،وغيـرهم ..الصديني وأبـي وتـوارس

فباية ما ُيطمأن إلي  هؤالي اليمسـة  .القرائن الدالة على  لك   الكتاب إشارة أو الميحا

إنمـا  ،وإن كان   النفس شك ي ب  اليقـين أن هـؤالي المـقكورين أعـال  ،السالو  كرهم

لفتن التي عصـفت   سواد هلمات ا مصلينهم   تملة شيوخ  كال ه  استنار هبا ابن 

ومــا بســط أعــال  هــو غايــة مــا تــادت بــ  المصــادر  ،بــالمبرب وأهلــ    فــرتة مــن فرتااــ 

فحس  ما  كر أن كان دليال يكفي   التحقق من مكانـة ابـن  ،وأعانت   اسطير  اىنامل

 .  مقاق العلم واإلفتاي القي بلغ في  شأوا بعيدا مصلين

 ذه:ـتالمي

أو شـيي  ،مصلين وأخبـارهم بن ث أسماي االميق يعلىلقد تو مداد التاريا   ب

ويمكــن  ،غيــر أن القــرائن كفيلــة بــالقطو   اــوافر عــددهم واــرتيا كثــرهتم ،مــن أنبــائهم

  إتمالها فيما يأيت:

   اعالي العلمـاي المباربـة اىوائـل اآخـقين عـن ابـن أبـي زيـد القيـرواين لمهمـة

 ..زلــو اللمطــي بــن الفاســي ووكــااو اا شــأن أبــي عمــران  ،التــدريس والعطــاي العلمــي

فهــقا  .إال أســماي مــنهم معــدودة ،إال أنــ  لــم اعــرف لهــم اــراتم علــى الجملــة ،وغيــرهم

إين أعـرف بـبالد »: زلو  د أخرب عنـ  شـيي  أبـو عمـران الفاسـي وو ـف  بقولـ  بن وكاا

نفيس من أر  المصامدة فقيها حا  ا اقيا ورعا لقيني وأخـق عنـي علمـا كثيـرا وعرفـت 

وهــو اآن يتعبــد  ،زلــو اللمطــي مــن أهــل الســوس اى صــى بــن منــ  واســم  وكــاا  لــك

ولـ  االميـق تمـة يقـرأون عليـ   ،ويدرس العلم ويدعو النـاس إلـى الييـر   ربـاش هنـاا



 
23 

فهقا النا  ريا الداللة   اوافر التالميـق الجـا مين بـين يـدي وكـاا الميـق  .(1)>العلم

ياسـين التمنـاريت  بـن اهلل عبد لنا من أسمائهم سوىابن أبي زيد غير أن التاريا لم يحفظ 

أيضا فهـو  مصلينوهقا اىمر يسري على ابن  .(2)وأبنائ  الثال ة ياسين ويحيى وأبي علي

 ..العــالم الــقي أفــاد مــن فطاحــل علمــاي القيــروان ابــن أبــي زيــد والقابســي وابــن منــاس

  .  وبث  بعد انصراف وحاشا  أن يكتم شيئا  د أخق  عنهم أو يعر  عن ن ر .وغيرهم

 وال شك أن داللة الرباش   التاريا  ال ية اىبعـاد: تهاديـة  ،(3)بناؤ  رباش شاكر

 ،والـقو  عـن حيايـ  ،وعلومـ  واعاليمـ  اإلسـالق لن ـر كلـ  و لـك .وروحية واعليمية

فلقا كانت أغل  الربالات التي أسسـت   القـرون  .وارسيا سلوك    النفس اإلنسانية

المبرب ربالـات منهـا انطلقـت اعـاليم اإلسـالق السـما ومنهـا ايـرا العلمـاي اىولى بـ

 بـن اهلل عبـد فهـقا .والفقهاي وفيها أخق للبة العلم عـن شـيوخهم مبـادئ الـدين وعلومـ 

لـو اللمطـي   ربـاش نفـيس حتـى اضـلو منـ     بن ياسين التمناريت أخق العلم عن وكاا

ون ـرت اعـاليم  ،قور الفـتن مـن أ ـولهاميتلو الفنون أهلـ  لتأسـيس دولـة اتتثـت تـ

لما  مصلين بن فبهق  القرائن أيضا يستدي على أن يعلى .(4)اإلسالق بين اليا ة والعامة

 ،بنى رباش شاكر ما كان هم  من  اا مجـرد اعتبـار  منطلقـا لبزوااـ  يـد البورغـواليين

ا منـ  أن القضـاي علـى يقينـ ،وإنما ا رتن أيضا بتعليم الطلبة ما أخق  من معين العلم آنقاا

 .الك الفتن ال يتحقق بالسيو وحد  بل ال بد أن يقرتن بالفكر

 وعقـد  ،مصـلين بـن لقد يم الديوان بين دفتي  أسولة نس  الجواب فيهـا ليعلـى

                                                 
 .123( اىنيس المطرب برو  القرلاس: 1)

بالمو و  >حركة اإل الح المالكي بالمبرب ودور وكاا خاللها»( انظر بحث د المهدي السعيدي بعنوان: 2)

 .www.machahid24.com: االلكرتوين

 .9292( انظر معلمة المبرب: 3)

 .293 /6( العرب البن خلدون: 4)
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اىمر القي يدي على أن يعلـى  ـد انتصـ   ،«مصلين بن تواب يعلى< ـلها باب موسوق ب

وال ري  أن هق  اىسئلة إمـا أن اصـدر مـن  ،فتايكبير  من فقهاي القرويين للتدريس واإل

للبة هقا ال ـأن المتيصصـين بـ  المالزمـين للتحصـيل العلمـي   ربالـ  أو مـن لـرف 

ويكفي هقا دليال على انتصـاب يعلـى للتـدريس واإلفتـاي والعطـاي  .العامة وعموق الناس

 .العلمي

 ،هلـت أسـماؤهمالدالـة علـى المـقة الكثيـرين عنـ  وإن ت القـرائنالك إ ن بعض 

عسـى أن يسـفر البحـث    ـادق اىيـاق عـن ك ـو  ،ولويت آ ارهم ،ولمست أخبارهم

وأن اك و اصـاريو القـدر  ،كما أسفر اليوق عن احقيق أ ل من أ ولهم ،اللثاق عنهم

واســهم   التحقــق مــن آ ــار  واآليفــ  ليويــو    ،عــن اــاريا تلــي لهــقا العَلــم المنيــو

  .لمدرسة المالكية المبربيةمصاف المتقدمين من أعالق ا

 المبحث الثاا: التعريل بالمَفلَّل

 ـد أايـت  ،لعل الدوافو التي حفزت اليو    غمار احقيق هقا الكتاب متوافرة

ونسـبت   ،غير أن اراباش الكتاب بعيون نوادر الفق  المـالكي ،(1)على  كر تلها   مويع 

فمـا يـؤق  ،ان أهمهـا علـى االلـالاإلى أحد أعالم  ورواد  من أهل المبرب اى صـى كـ

فهو بقلك شريو المويو  أنيـق  ،البحث بعث  ويتقصد إحياي  هو التعريو ب  وبصاحب 

منسوب أ ل  إلى مالـك الصـبير العالمـة ابـن  ،إن  ميتصر نوازلي مستوع  ،المسمو 

وميتصر  إلى الميـق  المبربـي المصـمودي الرتراتـي  ،هـ(386أبي زيد القيرواين )ت

                                                 
ميتصـر كتـاب الفصـوي   أتوبـة <( أ صد أ ناي احقيق الكتاب لنيل درتة الدكتورا ، وهو موسوق بعنـوان 1)

مصـلين  بـن فقهاي القرويين   مسـائل أهـل الباديـة وأهـل الجبـاي الـقين ال ولـي لهـم وال سـلطان ليعلـى

، و د أنجزا  احت إشراف شييي فضيلة اىستا  الدكتور محمـد الو يـق -احقيق ودراسة-المصمودي 

 بكلية ال ريعة بأكادير. والكتاب  يد الطبو.
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 ،وو ـفا لنسـي  ،ونسبة ،عنوانا ،وفيما يلي ومضات اعريفية بالكتاب .مصلين بن يعلى

 .واقويما لمضمون  وفحوا 

 عنوايف الكتاب 

لم آي تهـدا   سـبيل الو ـوي إلـى نسـا الكتـاب المنت ـرة   ميتلـو اليـزائن 

و ـد سـلكت   أمـر احقيـق  ،فاتتمو عندي منهـا مـا يربـوا عـن التسـو ،العامة واليا ة

 ا ونسبتها إلى  احبها مسلكين هما:عنواص

 : ما نصت عليه اتب النوازط والفهارس -6

وخا ة منهم  ،ال شك أن هقا الديوان النوازلي كان معتمد المالكية  ديما وحديثا

يدي لقلك ما  كر  الحسن العبادي   و ـف  إيـا   ،من انتصبوا لإلفتاي وألفوا في  التآليو

أحمـد التوفيـق علـى اعتمـاد  اىسـتا  و  سـياا اعليـق .(1)>..يكثر النقـل عنهـاو: »بقول 

ونصـ  ممـا  ،هقا الكتاب  كر مرارا   النا القي ينقـل منـ  الكيكـي»: الكيكي علي   اي

  .«أتوبة القرويين<و د اشتهر اختصارا باسم  .(2)>لم نقو علي 

لتك ــو أنــ  نــادرا مــا اــأيت  ،إن محاولــة اســتقراي مــوالن ورود    الــك التــآليو

وغالبا مـا اـرد عنـدهم باسـم  ،«سؤاالت أهل المبرب<أو  >الفصوي<حالتهم علي  باسم إ

وكـل النقـوي التـي اسـتقوها مـن هـق  العنـاوين  .«نوازي القـرويين<أو  >أتوبة القرويين<

: ففـي مواهـ  الجليـل  ـاي الحطـاب .مما يؤكد أن  المراد ،مبثو ة بين دفتي هقا الديوان

فقتهــا مــدة هروهبــا ومــا اركــت عنــد الــزوا فمــا لــ  غلــة ســقوش ن :ومـن كتــاب الفصــوي»

  مســائل أبــي عمــران الفاســي وكتــاب االســتيعاب »: و ــاي علــيش .(3)>يســتأتر عليــ 

                                                 
 .(65( يقصد أتوبة القرويين. )انظر فق  النوازي   سوس: 1)

 .3، الهامش 59( نوازي الكيكي: 2)

 .188 /9( مواه  الجليل: 3)
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 .(1)> اي يحـد ألـو تلـدة ويسـجن سـنة ،وكتاب الفصوي فيمن با  حرا ما ا يج  علي 

القائل لرتل:   اي   مسائل أتوبة القرويين  »: وورد   مولن آخر عند الحطاب  ول 

فقـاي: ال يبـرق شـيئا إال أن  ،بو سلعتك من فالن؛ ىن   قة وملـيي فوتـد  بيـالف  لـك

و ــد نقــل أحــد الم ــار ة نصــا للجزولــي  ــاي فيــ :  ــاي  .(2)>.وهــو يعلــم بحالــ  ،يبــر 

أبي زيـد عـن رتـل دفـو  بن الجزولي: ورأيت   بعض أتوبة القرويين: سئل أبو محمد

و  الفوائـد الجمـة أيضـا ورد النقــل مـن هـقا الـديوان باســم  .(3)>.. إلـى منـاد  وب ـا ليبيعــ

وأما إ ا لـم يعـرف الصـبي شـيئا ال حروفـا وال هجـاي وال »: أتوبة القرويين فقاي  احب 

  .(4)> ال  سحنون   أتوبة القرويين ،فال حق ة ل  ،غير  لك

ــر النقــل مــن فتــاوى هــقا الــديوان نــوازي <ســم مــرة با ،أمــا   كتــ  النــوازي فيكث

ففـي الفوائـد  .«كتـاب الفصـوي< الثة باسـم و «أتوبة القرويين<أخرى باسم و «القرويين

و اي أبو محمد   كتاب الفصوي: وال اجوز شـهادة المعلـم »:  اي ال وشاوي ،الجميلة

وهـو  ،و  أتوبة الويداين وردت اإلحالة عليهما معا مما يوهم أصما متبايران ،(5)>مطلقا

 ــاي أبــو عمــران الفاســي: ومــن كتــاب الفصــوي »: فقــد  ــاي ،مــن المحقــقال شــك وهــم 

كمــا انفــرد الكيكــي باإلحالــة علــى هــقا  .(6)>..وكتــاب أتوبــة القــرويين فــيمن بــا  إر ــ 

ومن كتاب الفصوي فيما أتاب في  »: فقاي ،الديوان بعنوان  ري  من القي احمل  نسي 

                                                 

 .126 /7ا الجليل: ( من1)

ــل: 2) ــرويين أيضــا 938 /9( مواهــ  الجلي ــة الق ــا ال إياهــا مــن أتوب ــد  ن  انظــر  .واكــررت هــق  المســألة عن

 .(160 /5. وأوردها عليش أيضا من المصدر نفس  )منا الجليل: 289 /5ا 

 . 247(  رة العين بفتاوى علماي الحرمين: 3)

 .507-505( الفوائد الجمة: 4)

، و د  حفت الفصوي   الفوائد إلى اى وي. كما وردت اإلحالة   الكتاب على 309الجميلة: ( الفوائد 5)

 .(240-284-288هقا الديوان باسم أتوبة القرويين )انظر مثال  : 

 .(141-160، وورد   موايو أخرى باسم أتوبة القرويين. )انظر  : 180( أتوبة الويداين: 6)
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لهـم أيضـا إحـاالت علـى هـقا الـديوان  وممن كانـت .(1)>..فقهاي القرويين البن أبي زيد

 بـن ووردت اإلحالة عليها عند محمـد ..(3)والتملي (2)باسم أتوبة القرويين الون ريسي

  .«نوازي القرويين<وغيرهم باسم  ..(5)والتسولي (4)عيا 

ولم يبق مـن المحيلـين علـى هـقا الـديوان إال المفهرسـون لمـا اسـتبطنت  اليـزائن 

ــوادر المي ــة مــن ن ــديوان  ،طولــاتالعلمي ــة   نســا هــقا ال فنظــروا   العنــاوين المبثو 

و اا  .فجـايت الـك العنـاوين وافيـة لمضـمون الكتـاب مسـتوعبة لمحتـوا  ،وأ بتوها ل 

القي أ بت عنوانا موحدا للنسا الثال  التي احتفظت هبا اليزانة  >محمد المنوين<عمل 

لجبـاي الـقين ال والـي لهـم وال مسـائل ا»: العلمية للزاوية النا ـرية بتمكـروت وسـماها

و  مالحظاا   كر أصا اختصـار لكتـاب الفصـوي  ،الرتراتي مصلين بن ليعلى >سلطان

كما سـبق وأن أشـار يـمن حديثـ  عـن أنفـس مـا اختزنتـ  اليزانـة  ،(6)  أتوبة القرويين

 مصـلين بـن اختصـار يعلـى >ميتصـر كتـاب الفصـوي<النا رية من نوادر الميطولات 

  هـقا الصـنيو كـل مـن  >المنـوين<وابـو  .(7)من االمقة ابن أبي زيد القيرواينالرتراتي 

 .  فهرسيهما (9)وحميد لحمر (8)الدكتور محمد العلمي

                                                 

وهـقا اختصـار »من نوازلـ :  66  موالن أخرى بقكر  ميتصرا فقاي      ، واكتفى59( نوازي الكيكي: 1)

 >.من أتوبة القرويين من غير استيعاب لكل ما  يل..
 .118 /6( المعيار: 2)

 .176( النوازي المجموعة من فتاوى المتأخرين: 3)

 .109( مقاه  الحكاق: 4)

 .135القادر:  ( أتوبة التسولي   مسائل اىمير عبد5)

 .102( دليل ميطولات الزاوية النا رية: 6)

وانظر  أيضا   كتاب   بس من عطاي الميطـوش المبربـي للمنـوين:  38( دليل ميطولات الزاوية النا رية: 7)

518. 

 .606( الدليل التارييي لمؤلفات المقه  المالكي: 8)

 .311 /1( فهرس ميطولات اليزانة العلمية بتازة: 9)
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 ما نصت عليه النسخ يف عناوينها: -8

ــوان  ــد عن ــا االســتعانة بمــا ورد مــن اخــتالف بعــض النســا   اقيي إن البــر  هن

فـالمالحظ إ ن أن النسـا  .يد العنوان واد يقـ رفعا لل ك وتلبا لليقين   اوح ،الكتاب

بمجموعها متفقة    ياغة عنوان الكتاب إال ما كان مـن النسـية المصـرية التـي شـقت 

اىمـر  ،ة المضـمونوإن كانـت ال ايالفهـا    ـياغ ،عن با ي النسا    ـياغة العنـوان

خلـو النسـا هـقا ورغـم  .القي يؤكد وهـم الناسـا    لـك فجعلـ  ميالفـا لبقيـة النسـا

تميعهــا مــن مقدمــة المؤلــو التــي اســاعد   البالــ    اكت ــاف العنــوان الــقي أللقــ  

 ،فإن تميعها ا ير   صايتها إلى أن الكتاب من ميتصرات الفصوي ، احبها على كتاب 

أو النسـية اى ـل التـي أشـارت  ،إال ما كان من النسية اىميرية التي لم يكتمل نسـيها

أما با ي النسا فإما أن  .«وب  ام تميو الديوان<ن دون  كر اسم  بلفظ إلى اكتماي الديوا

اـم كتـاب و «ففي )س( ورد بلفـظ .ا ير   امامها إلى كتاب الفصوي أو أتوبة القرويين

ام كتاب الفصوي بحمـد »: ( ورد بلفظ1  )نو «أتوبة القرويين بحمد اهلل وحسن عون 

ــ  ــاب ال»:   )ا(و «اهلل وحســن عون ــ كمــل كت وهــق   .«فصــوي بحمــد اهلل وحســن عون

اإلشارات   صاية النسا إنما هي اختصار للعنوان الطويل القي يرد بديال عـن مقـدماهتا 

 .المفقودة

أتدين بمحل من االلمئنـان  ،وبعد استقراي المعطيات المتقدمة من مواردها ،هقا

نــوازي <أو  >ويينأتوبــة القــر<أو  >الفصــوي»كتــاب واال تنــا  بــأن اســمية هــقا الــديوان ب

للعنـوان الطويـل المبثـو   ،إنما هو محض اختصار وايفيو على اللسـان ،..«القرويين

كتاب الفصوي   أتوبـة فقهـاي »:   نسا القسم اىوي من هقا الديوان والمتفقة   كون 

 القرويين   مسائل أهل البادية وأهل الجباي القين ال ولي لهم وال سـلطان ىبـي محمـد

وال يضـر القـارئ أو  ،«المصـمودي مصـلين بن أبي زيد وهي اختصار ليعلى بن اهلل عبد
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أو  >أتوبـة القــرويين<ـأو ا نتـين كــ >الفصــوي»كتـاب النا ـل اختصــار  وتعلـ    كلمــة ك

 ،و اا ســيرا علــى عــادهتم   اختصــار المؤلفــات الطويلــة العنــاوين ،«نــوازي القــرويين<

غيــر أنــ  يضــر  .وغيرهــا مــن اىمهــات ..داتكــالنوادر والزيــادات أو المقــدمات الممهــ

القارئ اللبي  والنا ل اىري  أن يجعل كتاب الفصوي وأتوبة القرويين كتـابين يسـتقل 

 .(1)فقاا محض أوهاق النساخ وبعض المحققين ،أحدهما عن االخر

 نسبي الكتاب إل  مفلفه:

فإن أوي مـا  ،س أما فيما يتعلق بقرائن  حة نسبة الكتاب إلى مؤلف  من الديوان نف

ــاب  يمكــن للقــارئ أن يلحظــ  اســتقالي بعــض النســا   عناوينهــا بالتصــريا بنســبة كت

 مصــلين بــن والميتصــر منــ  ليعلــى ،البــن أبــي زيــد القيــرواين -أي الفصــوي -اى ــل 

كتـاب الفصـوي   أتوبـة فقهـاي »: ففي النسية اىميرية ورد العنوان بلفـظ ،المصمودي

 بـن اهلل عبـد ىبـي محمـد ،لجباي القين ال ولي لهم وال سلطانالقرويين   مسائل أهل ا

 .«المصمودي ريي اهلل عن  مصلين بن وهي اختصار ليعلى ،أبي زيد

كتاب الفصوي   أتوبة فقهـاي القـرويين »: و  نسية المسجد اىعظم بتازة بلفظ

المباورة   د غمرهم الجهل وكثرة ،القين ال واي لهم وال سلطان ،الجبايأهل   مسائل 

وهي اختصار من غيـر اسـتيعاب  ،أبي زيد رحم  اهلل بن اهلل عبد ىبي محمد ،والبصوب

وهو العنـوان  .«مصلين بن نفو اهلل ب  مؤلف  يعلى ،وفي  علم كثير ،وهو سفر كبير ،تميع 

 .«محمد علوان<نفس  القي  يدت ب  نسية محفوهة بيزانة الباحث السوسي الدكتور 

كتاب الفصوي   أتوبة فقهـاي القـرويين »: انة امكروت بلفظو  إحدى نسا خز

أبـي زيـد وهـي  بـن اهلل عبـد ىبي محمد ،  مسائل الجباي القين ال واي لهم وال سلطان

 .«المصمودي ريي اهلل عن  مصلين بن اختصار ليعلى

                                                 
فقد فصل   بعض المسائل بينهما  ائال: ومن  >أتوبة الويداين<علي الدميالي محقق  بن ( كالمسمى أحمد1)

 .(180)انظر أتوبة الويداين:  >أتوبة القرويين»وكتاب « الفصوي»كتاب 
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مـو  ،أما النسيتان المتبقيتان من خزانة امكروت فتسـتقالن بإ بـات العنـوان نفسـ 

كتـاب الفصـوي   أتوبـة »: رب  بصيبة عبد بن   إلى مؤلو باسم تماي الدين يعلىنسبت

 ،فقهــاي القــرويين   مســائل أهــل الباديــة وأهــل الجبــاي الــقين ال ولــي لهــم وال ســلطان

وهـو العنـوان الـقي احملـ  نسـية آي سـعود  .«ربـ  عبـد بـن اختصار تماي الدين يعلـى

ــد العزيــز الســاوريواســتقلت نســية مــدين هبــا الباحــث ا .أيضــا وهــي مــن  ،لفايــل عب

مصورات تائزة الحسن الثاين للميطولات بالعنوان نفس  مـو نسـبت  إلـى تمـاي الـدين 

وابقـى النسـية المصـرية عاريـة عنهمـا معـا  ،مصـلين المصـمودي بـن ربـ  عبد بن يعلى

ــوان  ــم اى ــوي<مســتقلة بعن ــاب الفصــوي   عل ــي الحســن  ،كت ــة أب ــ  أتوب ــاب في وكت

 .«القابسي

 ،إن هقا التباين الحا ل   عناوين نسـا هـقا الـديوان رغـم ااحادهـا   مضـمون 

إ  المنـز  الوحيـد  ،ليجعل إشكاي بحث  ـحة نسـبة الكتـاب إلـى المؤلـو شـائكا أكثـر

القي بقي للبحث المصير إلي  بعد اعقر  واعد التحقيق التقليدية   التو ل لصحة نسبة 

غيـر أنـ  يمكـن دراسـة هـقا  .يا بـقلك   الكتـابهـو معيـار التصـر ،الكتاب إلـى مؤلفـ 

 التباين من خالي اقسيم هق  النسا إلى أ ساق  ال ة:

 ، سم ورد في  التصريا بنسبة كتاب الفصوي البن أبي زيد القيرواين رحم  اهلل -1

  .مصلين بن ونسبة ميتصر  ليعلى

وهــو تمــاي الــدين  ، ســم ا تصــر فيــ  علــى إيــراد اســم الميتصــر دون أ ــل  -2

 .رب  عبد بن لىيع

واسـتقل باإلشـارة بوتـود أتوبـة القابسـي  ، سم ال نسبة في  للكتاب إلى أحد -3

 .في 
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 ال سم األوط من نسخ الكتاب: 

إن داللــة عنــوان النســا المرابــة   هــقا القســم وايــحة و ــريحة   نســبة كتــاب 

أن آ ـار  وإن كانـت اىخبـار ب ـ ،الفصوي   أتوبة القرويين إلى ابن أبـي زيـد رحمـ  اهلل

كمـا  ،(1)العلمية م تهرة مستفيضة ال  كر فيها لمؤلو باسم الفصوي   أتوبـة القـرويين

غيـر  ،أن الكتاب بنفس  ال يضم أتوبة ابن أبي زيد لوحد  حتى يستقل بنسبة الكتاب إليـ 

فلـقا  ،إ  هـو المـراد بالسـؤاي والمقصـود منـ  الجـواب ،أن  لك ال يمنـو مـن نسـبت  إليـ 

وهــقا الصــنيو شــبي  بصــنيو  .فنســ  الكتــاب إليــ  ،فيــ  علــى أتوبــة غيــر  غلبــت أتوبتــ 

فقــد اســتبطنت أ ــواي فقهــاي وعلمــاي كمالــك وابــن القاســم  ،«المدونــة<ســحنون   

والـك  ،إال أصا نسبت إلى مالك وإن لم اكن ل  يد    ياغتها وال علم بأمرها ،وغيرهما

  .ها وندرالقاعدة   كت  الفتاوى والنوازي إال ما شق من

كما ال يبعد أن يكون الكتاب   أ ل  رسائل أتاب من خاللها ابن أبي زيـد علـى 

مصلين إلي  كما يتضا  لك من خالي الديوان  بن أسولة أهل المبرب التي وتهها يعلى

 م يمنها ابن مصلين أتوبة غير  من فقهاي القيروان الـقين اوتـ  إلـيهم بالسـؤاي  ،نفس 

ولقا ال ينفـك اىسـتا   .حتى  ار الكتاب ديوانا نوازليا  ل نظير  ،أيضا كالقابسي وغير 

حين يتحد  عن هق  اىتوبة عادا إياها رسالة من رسائل ابن أبي  >عبد الهادي حميتو<

                                                 

وإليـ  كانـت الرحلـة مـن »( هقا على تهة افصـيل الـك اآ ـار، وإال فقـد أتمـل عيـا  القـوي فيهـا  ـائال: 1)

وكثر اآخـقون عنـ . وهـو الـقي ليـا المـقه ، ويـم كسـر ، و ّب عنـ . اى طار، ونج  أ حاب ، 

(. وعلق بعض الباحثين على  وي عيا  بكثرة اواليو 216 /6)اراي  المدارا:  >ومألت البالد اواليف 

ابن أبي زيد القيرواين فقاي: إن هق  التواليو التي مألت البالد، حس   ـوي عيـا  ال نعـرف إال القليـل 

لقد ياعت فيما يا  لنا مـن اـرا  علمـي كثيـر  ـديما    ولم يصلنا منها إال النزر اليسير..من أسمائها، 

الحروب التي شاهدهتا القيروان، وخا ة إ ر الهجمة الرببرية لبني هـالي، وحـديثا فيمـا  هـ  مـن ارا نـا 

  وا ـار : أبـي زيـد، حيااـ بـن )أبـو محمـد >من  بل اجار الميطولات من البربيين والـدائرين   فلكهـم

335). 
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رسالت  إلى أهل سجلماسـة   اـالوة <ـك ،زيد التي  ل اشتهارها ولم يصل إلينا شيي منها

 هـق  »: فقـاي ..«رسـالة لالـ  علـم»و ،«نآة القـررسالة فيمن اؤخق عن   راي»و ،«القرآن

ويبدو أصا  ،المحضرة وما يتصل هبا فتاوي   الورود كثيرة رسالة -القرويين أتوبة أي-

  .(1)>..مجموعة أتوبة تمعها من تمعها احت هقا العنوان لت اب  مويوعاهتا

ابن أبي زيد  فال ينببي إ ن أن يفهم من نسبة كتاب الفصوي   أتوبة القرويين إلى

ولعل عدق التمييز بين هـقين اىمـرين  .وإنما هي نسبة  وي وعبارة ،نسبة األيو و ياغة

فلــقلك حكــى  ،هــو الــقي أو ــو بعــض الفقهــاي   التحــقير مــن هــق  اىتوبــة ونســبتها

أتوبة ابن سحنون ال يجوز الفتـوى بمـا فيهـا وال عمـل »:  ول  (3)عن الَقوري (2)الهاللي

و ـد ...وكقلك أتوبة القـرويين وكـقلك أحكـاق ابـن الزيـات ...الوتو عليها بوت  من 

وفيمـا وتـد مـن شـرح  .(4)>رأيت تميـو الـك التـآليو وال ي ـب  مـا فيهـا  ـوال  ـحيحا

حقر اىشياخ مـن الفتـوى مـن أحكـاق ابـن الزيـات والـدالئل »: الميتصر لل يا الز اا

زو إلى ابن أبي زيد ىصا أباليل وميتصر التبيين المع ،واىيداد المعزو إلى أبي عمران

  .(5)>وهي مويوعة غير  حيحة النسبة ،وفتاوى ال يطان

  االيـطراب بـين  >عبـد الهـادي حميتـو<ولعل  السب  نفس  القي أو و اىستا  

                                                 

 .55 /1،  راية االماق نافو: 310-307( حياة الكتاب: 1)

الرشـيد الهاللـي السجلماسـي، آخـر حفـاغ المبـرب، لـ  شـرح علـى  بن العزيز عبد بن ( أبو العباس أحمد2)

الطي   بن السالق ميتصر خليل وإياية اىدموس   معرفة ا طالح القاموس، وشرح نظم ال يا عبد

 هــ. )إاحـاف المطـالو بوفيـات أعـالق القـرن الثالـث ع ـر والرابـو1175علم المنطـق، اـو  القادري   

:1/ 15). 

محمد الليمي نسبا، المكناسي دارا ومولدا، الَقوري شهرة ولقبا،  بن  اسم بن اهلل محمد ( الحافظ أبو عبد3)

من   لبقتـ  فـأعلى. اـو  آخر حفاغ المدونة بفاس واالماق المفتي هبا، أخق عن  ابن غازي المكناسي و

 .(245 /2هـ. )درة الحجاي   أسماي الرتاي: 872

 .252( نور البصر: 4)

 .3، الهامش 103، بولليحية: 164 /9( نوازي القصري: 5)
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واوالـت الرسـائل مـن لـدن أئمـة »: فقـد  ـاي مـرة ،نسبة اىتوبة إلى ابن أبي زيد وعدمـ 

 عـدة زيـد أبـي بـن محمـد أبـو فيـ  فكتـ  ،التعلـيم أي-يو  العلم بالقيروان   هقا المو

ورسالة إلـى أهـل سجلماسـة   اـالوة  ،: رسالة فيمن اؤخق عن  االوة القرآنمنها رسائل

هـق  رسـالة »: و اي مرة أخرى معلقا على أتوبـة القـرويين .(1)>القرآن وأتوبة القرويين

أصا مجموعـة أتوبـة تمعهـا مـن  ويبدو ،كثيرة الورود   فتاوى المحضرة وما يتصل هبا

 .(2)>..تمعها احت هقا العنوان لت اب  مويوعاهتا

كما يمكن أن اكون دعاوى التحـقير منطلقهـا اليلـط الوا ـو   بعـض نسـا هـق  

بسـب  اعـر   ،التآليو لقـدمها فامتـدت إليهـا يـد النسـا مـرارا واكـرارا حتـى مسـيت

ريو أحيانا حتى  ارت النسا التي و ـو الكتاب لكثرة التداوي بالزيادة والتعديل والتح

وهـقا  .عليها اإلماق القوري وغير  شديدة االيطراب فحكم عليها بما اقـدق مـن كالمـ 

  .(3)اىمر  د  ادفت    رحلة احقيق الكتاب

 ،إلى ابن أبي زيد أيضا >الفصوي   أتوبة القرويين<ويمكن االستدالي على نسبة 

ومـن »: فقد  رح الكيكي بنسبت  إليـ   ـائال ،أهل الفتوى باراباش اسم  هبقا التأليو عند

و  أتوبـة الويـداين  ،(4)>..كتاب الفصوي فيما أتاب في  فقهاي القـرويين البـن أبـي زيـد

أبـي زيـد رحمـ  اهلل فـيمن بـا   بـن اهلل عبد ومن كتاب أتوبة القرويين سئل سيدي»:  اي

و  كتـاب االسـتيعاب: »: هـا  ـايو  مويـو آخـر من ،(5)>..تميو مال     فقة واحـدة

و الـ  أيضـا  ،يجوز للمعلم اليروا متى شاي ويجوز ى حاب  أيضا إخرات  متى شاؤوا

                                                 
 .55 /1(  راية اإلماق نافو عند المباربة: 1)

 .307( حياة الكتاب وأدبيات المحضرة: 2)

لفساد مبنى ومعنـى   إحـدى نسـا هـقا الـديوان التـي عثـر عليهـا فقـاي: (  د أشار العبادي أيضا إلى و و  ا3)

 .(66)فق  النوازي   سوس:  >ولكنها كثيرة اىخطاي تدا إلى درتة فساد المعنى   كثير منها..»

 .59( نوازي الكيكي: 4)

 .160( أتوبة الويداين: 5)
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و ـاي أبـو »:  ـاي ال وشـاوي ،و  الفوائـد الجميلـة .(1)>ابن أبي زيد   أتوبـة القـرويين

ت   ورأي»: و اي الجزولي .(2)>محمد   كتاب الفصوي وال اجوز شهادة المعلم مطلقا

ــو محمــد ــة القــرويين ســئل أب ــا  بــن بعــض أتوب ــاد  وب  ــد عــن رتــل دفــو إلــى من ــي زي أب

ورأيــت   »: -أي ابــن القايــي عيــا  -و  مــقاه  الحكــاق  ــاي محمــد  .(3)>..ليبيعــ 

و  الفتـاوى التـي ، (4)>..أبي زيد عن رتل لـ  سـا ية بن نوازي القرويين سئل أبو محمد

 بـن و  نوازي القرويين سئل أبو محمـد»: بي زيد  ايتمعها اىستا  حميد لحمر البن أ

  .(5)>..أبي زيد عمن اشرتى المرأا   نطار كتان

فهق  القرائن بمجموعها اومئ إلى اراباش أ ل هقا الديوان باسـم ابـن أبـي زيـد 

 ،فـإ ا كـان اىمـر كـقلك .ففهم من  لك نسـبت  إليـ    عنـاوين بعـض نسـي  ،القيرواين

فـإن الجـامو لهـق  اىتوبـة ونا لهـا علـى مـا  ،تاب إلى ابن أبي زيدوعلم وت  نسبة الك

نـّا أهـل المـقه    غيـر مـا »: و  هـقا يقـوي التسـولي ،هي علي  اليوق غير معروف

فقد نقلها تامعها عن أبي عمران الفاسي أن مـن لـ  مـاي  بـل  >كنوازي القرويين»كتاب 

:  ناي اعليق  عن أتوبـة القـرويينو كر الحسن العبادي أ .(6)>..رتل من سر ة أو غص 

 ،ويكثـر النقـل عنهـا ،لعل أتوبة القرويين اعترب أوي مجموعة معلومـة لعلمـاي القيـروان»

ىننـا لـم نقـو علـى النسـية اى ـلية منهـا وإنمـا  ،وال يعرف اآن تامعهـا وال حجمهـا

ال و اا مـا حاولـت تاهـدا بلوغـ  فلـم أهفـر مـن  لـك إ .(7)>..و فنا على ميتصر منها

                                                 
 .243، وانظر  أيضا   الفوائد الجميلة: 141( أتوبة الويداين: 1)

 .309( الفوائد الجميلة: 2)

 .247(  رة العين بفتاوى علماي الحرمين: 3)

، و  مولن آخر  اي: ورأيـت   نـوازي القـرويين أن أبـا الحسـن 109( مقاه  الحكاق   نوازي اىحكاق: 4)

 .(86القابسي سئل عمن يرب بطن دابة أو أمة حامل.. )مقاه  الحكاق: 

 .307 /2( فتاوى ابن أبي زيد: 5)

 .135القادر   الجهاد:  ( أتوبة التسولي عن مسائل اىمير عبد6)

 .65( فق  النوازي   سوس: 7)
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ويبقــى لبــز الك ــو عــن تــامو هــقا  ،بنســا كلهــا ميتصــرات لهــقا الكتــاب المفقــود

كما مـن هبـقا  ،فعسى اهلل أن يمن فيما بعد بك ف  ،الديوان مرابطا بالظفر بأ ل الديوان

  .الميتصر القي أبقا  أ را علي 

ـر  ،فإن ميتصر  علـى غيـر  لـك ،فإن كان أ ل الكتاب كما اقدق  لـك أن ميتصي

المصـمودي الرتراتـي الميـق ابـن أبـي زيـد  مصلين بن يوان معروف وهو يعلىهقا الد

 ،و رائن كون  كقلك مستندة إلى ما بث اصـريحا   عنـاوين نسـا هـقا القسـم .القيرواين

 ـد اختصـر  مصـلينينضاف إليها ما يمكن اسميت  بالقرائن الموازيـة الدالـة علـى أن ابـن 

الحســن <و  مقــدمتها مــا أورد  العالمــة  ،«الفصــوي   أتوبــة فقهــاي القــرويين»كتــاب 

وإ ا لم يعرف تامو هق  اىتوبة فميتصرها معـروف االسـم »:   كتاب  بقول  >العبادي

عـادا هـقا  ،و د  رح بقلك العالمة المنوين أيضـا ،(1)>الرتراتي مصلين بن وهو يعلى

 >ب الفصـويميتصـر كتـا»: الديوان من نفائس ما احتفظت ب  اليزانـة النا ـرية وسـما 
  .(2)من االمقة ابن أبي زيد القيرواين ،الرتراتي مصلين بن اختصار يعلى

 بـن يقـاي   نسـبة الميتصـر إلـى يعلـى ،وما  يل   نسبة اى ل إلى ابن أبـي زيـد

 ،فزيادة على التصريا بنسبة ميتصر الفصوي إلي    عناوين النسا ،المصمودي مصلين

وبالسما  أحيانـا أخـرى مـن ابـن أبـي زيـد القيـرواين  ،يالحظ التصريا بالسؤاي من  حينا

كمـا يلحـظ أيضـا التصـريا بمكاابـة يعلـى ابـن  .والقابسي وغيرهما مـن فقهـاي القـرويين

فيتوتـ  فيهـا بالسـؤاي ل ـيوخ   ،  كثيـر مـن الو ـائو التـي اقـو   بلـد  المبـرب مصلين

اعات واىسولة التي كـان فال شك إ ن أن هقا الميتصر من بقايا الك السم .القيروانيين

و ـد  .يستفتي فيها شيوخ    مرحلـة مضـطربة مـن اـاريا المبـرب اى صـى مصلينابن 

                                                 
 .65( فق  النوازي   سوس: 1)

 .38( دليل اليزانة النا رية: 2)



 
36 

ففـي مـقاه  الحكـاق  ـاي  ، كر غير واحـد أن للمباربـة أسـولة وتهوهـا البـن أبـي زيـد

  .(1)>..ورأيت   سؤاالت أهل المبرب ىبي الحسن القابسي»: محمد

ــاا ــتا  وس ــق ن اىس ــد التوفي ــوان أحم ــوش بعن ــن ميط ــال ع ــاب ق ــاب»كت  >اىنس
كتــ   ــوق مــن أهــل المبــرب اى صــى إلــى و: »رســالة  ــدمها المؤلــو بقولــ  ،لمجهــوي

أبي زيد القيرواين ريي اهلل عن  يعلمون  بما يقو   بالدهـم  بن اهلل عبد ال يا أبي محمد

غيـر  .(2)>..من سفك الدماي واعص  القبائل بعضهم على بعض فجـاوهبم هبـق  الرسـالة

حتـى ورد  ،أن  لم يتم   النصين معا أو غيرهما ايصيا من اولى الكتابة البن أبـي زيـد

ولم يكن الكتـاب متعلقـا  ،المصمودي مصلين بن التصريا   أتوبة القرويين بأن  يعلى

: مـن هـقا الـديوان  ـاي 70ففـي المسـألة  ،بأحكاق الدماي فقط بل كانـت مسـائل  ميتلفـة

فكتـ  إليـ :  ـرأت مـا  ،يسأل  عـن خدمـة النسـاي أزواتهـن مصلين بن وكت  إلي  يعلى»

وليس عليها  .وأن   كرت في  المبالبة من أ حابنا ،كت    خدمة النساي يعني الزوتات

و ـد سـأي »:  ـاي 88و  المسألة  .«..إ ا كان الزوا مليا ،من خدمة البيت  ليل وال كثير

وو ـو لـ  حـالهم  ، بائـل أهـل المبـرب أبي زيد عن حاي بن اهلل عبد مصلين بن يعلى

فتنتهم واستحاللهم الدماي واىمـواي؟  ـاي أبـو محمـد: وأمـا مـا  كرَاـ  ممـا عنـدكم   و

بناي على هـق  المعطيـات يمكـن القـوي بـأن و ،>..أ صى المبرب من الحرب بين الناس

 ،أتوبــة القــرويين كانــت   أ ــلها رســالة تامعــة لمجموعــة مــن فتــاوى أهــل المبــرب

البن أبي زيد القيرواين وغير  من فقهاي القيروان كالقابسي وابن  مصلين بن هها يعلىوت

  أ ـلها البـن أبـي زيـد ىنـ   مصـلينفنسـبها ابـن  ،ممن  كروا   هـقا الـديوان ..محرز

ولـقا لـم  .ففقـد اى ـل وبقـي الميتصـر ، ـم اختصـرها رحمـ  اهلل ،المقصود هبا أ ـالة

 كـر   مقدمـة فقـد  ،  فهارسـ  مصلين بن ا الميتصر ليعلى  نسبة هق >المنوين<يتوان 

                                                 
 .316( مقاه  الحكاق   نوازي اىحكاق: 1)

 .54( المجتمو المبربي   القرن التاسو ع ر: 2)



 
37 

 مصـلين بـن حديث  عن ميطولات الفق  كتـاب ميتصـر كتـاب الفصـوي اختصـار يعلـى

الرتراتي مـن االمـقة ابـن أبـي زيـد القيـرواين وهـو يتنـاوي أتوبـة فقهـاي القـرويين عـن 

  .(1)مسائل سكان الجباي القين ال ولي لهم وال سلطان

يمكـن النـزو  إلـى  ،ما اقدق من معطيات ك فت عنها نسا هـق  القسـمفبناي على 

 خال ة مفادها:

وميتصـر  منسـوب  ،إن أ ل هقا الديوان منسـوب البـن أبـي زيـد القيـرواين -9

 .ال نسبة األيو وادوين ،نسبة  دور و وي ،المصمودي مصلين بن لتلميق  يعلى

اين والقابســي أ ــل الكتــاب رســائل أتــاب مــن خاللهــا ابــن أبــي زيــد القيــرو -5

وغيرهما من فقهاي القيروان على الو ائو التـي احـد    بـالد المبـرب اى صـى خـالي 

 .القرن الرابو الهجري

ــنا وخارتــ  -القــرائن  -6 ــديوان هــو  -مــن داخــل ال ــى أن ميتصــر ال ــة عل دال

باعتبار  الحلقـة اىسـاس   اوتيـ  فتـاوى أهـل المبـرب  ،المصمودي مصلين بن يعلى

فال بـد أن يكـون لـ  دور   بياصـا للنـاس اختصـارا  ، ل  باىتوبة منهمواو ،إلى شيوخ 

 .وشرحا وافسيرا

من القرن الرابو الهجري إلى اآن كان سببا  ،اعا   السنين على هق  اىتوبة -7

بل وأحيانـا مسـيا  ،  امتداد أيدي النساخ إليها استدراكا واستدالال واوسيعا واختصارا

ال يبعد أن يكـون هـق  التزييـو واليلـط وا عـا   الـك الفـرتة و .وإفسادا وازييفا وخلطا

ويؤيـد هـقا الطـرح  .خا ة إ ا علمنا الحالة السياسية التي كان المبرب يعاين منها آنـقاا

كما يؤيد  و وي إحدى  .ما يمكن أن يالحظ   القسم الثاين المتعلق بنسا هقا الديوان

 بن يرية التي ازينت  يولها بتعليقات سعيدهق  النسا إلى دار السلطان وهي النسية اىم

                                                 
، 210-102، وأورد  كقلك   دليل اليزانـة النا ـرية: 518يطوش المبربي للمنوين: (  بس من عطاي الم1)

 .محيال على نسي  الثال  باليزانة
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 ـم و ـلت إلـى حفيـد    فـرتة حكمـ  بتارودانـت  (1)هــ(453المنعم الحـاحي )ت عبد

فال يبعد أن اكون هق  اىتوبة آنقاا دستورا يتكـأ عليـ   .(2)هـ(1035يحيى الحاحي)ت

ياسـية   خا ـة وأصـا م يصـة   كثيـر مـن مسـائلها للحالـة الس ،للنظر   أحواي اىمـة

 .المبرب

 ال سم الثاا من نسخ الكتاب: 

لقد اقدق فيما سلو أن القسم الثاين من نسا الكتـاب متفقـة   إيـراد العنـوان اامـا 

 ،وايتلو عن    عدق التنصيا على نسبة أ ل  إلى ابن أبي زيد ،مو نسا القسم اىوي

و اا مـا سـيلحظ   ،ربـ  عبد بن بل و  عزو ميتصر  إلى علم سمي بجماي الدين يعلى

مو ما يمكن أن  .(3)الناهر   نسيتي اليزانة النا رية بتمكروت ونسية مكتبة آي سعود

 .يالحظ   االختالف البين   عدد لوحات هـق  النسـية مقارنـة مـو نسـا القسـم اىوي

وتمـاي  مصـلين بـن يعلـى ،فهل يا ارى يمكن أن يكـون هـقا الميتصـر منسـوبا لعَلمـين

 رب ؟ أق أن اىمر محض اختالف   اىسماي واافاا   المسمى؟  عبد بن الدين يعلى

الباحـث الـدكتور  ،وك ـو تانـ  مـن أسـرار  ،سؤاي  د سبقني إلى سرب أغـوار 

أسـولة متعلقـة ببحـث  >فتـاوى اإلمـاق القابسـي<حين يمن ألروحتـ   >الحسين أكروق<

ا ل    تمو فتاوى اإلمـاق و د سا   إلى  لك اعتماده ،(4)نسبة كتاب الفصوي إلى مؤلف 

                                                 
المـنعم المنـاين الحـاحي، إمـاق الطريقـة. أحيـا بعصـر  مـن السـنة رسـوما دارسـة  عبـد بـن ( أبو عثمان سعيد1)

ب  أمر اإلسالق وعقائد اإليمان. اـو  سـنة  وأههر أعالما لامسة، وأزاي المناكر، وعطل البهتان، وانتعش

 .(102، دوحة الناشر: 153هـ. )الفوائد الجمة: 453

المنعم الحاحي. لـ  م ـاركة   الفنـون: الحـديث والعربيـة  عبد بن سعيد بن اهلل عبد بن ( أبو زكرياي يحيى2)

هــ بقصـبة 1035نة والعرو  والتصـوف..  ـاق لجمـو الكلمـة والنظـر   مصـالا اىمـة إلـى أن اـو  سـ

 .(3264، معلمة المبرب: 158-157اارودانت. )الفوائد الجمة: 

 ( سيأيت بيان  لك وافصيل  أ ناي و و نسا الكتاب.3)

 . 328-327 /1( أتوبة القابسي: 4)
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 بـن هـو نفسـ  تمـاي الـدين يعلـى مصـلين بـن فيلا إلـى أن يعلـى ،القابسي رحم  اهلل

مــن وتمــاي الــدين إنمــا هــو  ،معتمــدا    لــك علــى اافــاا االســمين   يعلــى ،ربــ  عبــد

   مصـلينفلـقلك لـم يلقـ  بـ  ابـن  ،اىلقاب التي لم ُاعهد عند المباربة    لك الو ت

ومما يؤيد هقا الطرح أيضا احتماي لحوا التحريو هبقا العَلـم مـن  ..سم اىوينسا الق

مصــلين أو  بــن يعلـى< يبـل النســاخ الـقين عمــي علـيهم فهــم أو اســتيعاب اسـم المؤلــو 

مثلمــا ينــادى علــى مــن ال يعــرف   زماننــا بمحمــد أو  ،ربــ  عبــد فكتبــو  بــابن ،«مــزلين

ويؤيـد هـقا التوتيـ  أيضـا كـون العالمـة  .ال ريو أو غير  لك مـن اىلقـاب الممدوحـة

ــوين< ــة  >محمــد المن ــثال  الموتــودة   خزان ــد نســ  هــق  الميتصــرات بنســيها ال  

 بـن رغم أن نسيتين منها احمل اسم تماي الـدين يعلـى ،(1)مصلين بن امكروت ليعلى

ليبقى القوي الفصل   هـقا اىمـر للنسـية المصـورة مـن تـائزة الحسـن الثـاين  .رب  عبد

 بــن تمــاي الــدين يعلــى<ـميطولــات والتــي  يــدت اســم ميتصــر أتوبــة القــرويين بــلل

وهبا رفـو اإلشـكاي عـن اسـم ميتصـر الـديوان بكـون  .«مصلين المصمودي بن رب  عبد

 .رب  عبد بن مصلين هو نفس  تماي الدين يعلى بن يعلى

أن نســا هــقا القســم ميتصــرات لميتصــر  ،فتحصــل إ ن مــن مجمــو  مــا اقــدق

وإن لم ي ر إلى  لك  ـاحبها   مقدمـة النسـا  ،المصمودي مصلين بن علىالفصوي لي

غير أن   د  رح غير واحد   مقـدمات بعـض النسـا التـي اـم العثـور عليهـا  ،وعناوينها

الحســن <و   لــك يقــوي اىســتا   ،بكــون االختصــار علــى ميتصــر الفصــوي حا ــال

عثـرت علـى نسـية أخـرى مـن  ـد و: »أ ناي اعريف  بإحـدى نسـا هـقا الـديوان >العبادي

ميطولـة   نحـو خمسـين  ـفحة مـن  ،ميتصر هق  اىتوبـة   مكتبـة خا ـة بأكـادير

الحسـن: هـق  المسـائل تلبتهـا واختصـرهتا  بن اهلل عبد أول   اي الفقي  ،القطو المتوسط

                                                 
 .102( انظر دليل ميطولات اليزانة النا رية: 1)
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 بـن عبـد اهلل<ممـا يـدي علـى أن المسـمى بالفقيـ   .(1)>..من بعض نسا أتوبـة القـرويين

 ،المصـمودي مصـلين بـن ت ل  يد   إعادة  ياغة ميتصر الفصـوي ليعلـىكان >الحسن

إ  إن كثـــرة اـــداولها كـــان ســـببا   وفـــرة  ،وهـــقا اىمـــر حا ـــل   بقيـــة الميتصـــرات

و لـك مـن  ،مقيلـة هبـا مسـائلها ،المالحظات والتعقيبـات واالسـتدراكات علـى تنباهتـا

فهم هـق  المسـألة مـو التـي فـا ،فـافهم واأمـل مقصـود عمـر ،فافهم اصـ  ، بيل: )فافهم

  .(...فافهم أيضا هق  المسألة ،اقدمت اص  إن شاي اهلل

ما عثرت علي    ُأخرة البحث من مجمـو   ،هقا وإن مما يزكي هقا الطرح كقلك

يضـم ميطولـا   الو ـائق ىبـي إسـحاا البرنــالي ملحقـا بلوحـات  ليلـة مـن ميتصــر 

هق  تملـة مـن المسـائل اختصـرُاها  ،لرحيمبسم اهلل الرحمن ا»: الفصوي ورد   مقدمت 

أبــي زيــد وهــو  بــن اهلل عبــد مــن كتــاب الفصــوي   أتوبــة فقهــاي القــرويين ىبــي محمــد

فكانــت هــق  الو يقــة رغــم  .>..المصــمودي ريــي اهلل عنــ  مصــلين بــن اختصــار ليعلــى

نقصاصا فتحـا اأكـد مـن خاللهـا اعـر  هـقا الـديوان لالختصـار مـرات عديـدة وكـرات 

 بـن غير أن من الك الميتصرات من حفظ البن أبي زيـد أ ـل الكتـاب وليعلـى .مديدة

ومنها التي حفظت ل  العنوان دون  كر  احبي  فحل محلهمـا أسـماي  ،اختصار  مصلين

 .و اا  نيو نسا هقا القسم ،مصلين بن فظن الظان أصا لبير يعلى ،ُأَخر

                                                 
ولكنهـا كثيـرة اىخطـاي تـدا إلـى درتـة فسـاد (  اي العبادي   اتمة اعليق  على هـق  النسـية التـي  كرهـا: 1)

المعنى   كثير منها، وابتدئ بقول : وسئل عن كـقا فقـاي، بـدون  كـر السـائل وال المجيـ ، و  بعضـها 

أبـي زيـد القيـرواين أو سـحنون أو القابسـي، ولـم  بـن اهلل محمـد التصريا بالمجي ، وهو غالبـا أبـو عبـد

مصـلين أبـا  بـن   المسـألة السادسـة حيـث  ـاي: وسـأي يعلـى يصرح بالسائل الحقيقـي أو الميتصـر إال

أبي زيـد عـن حـاي  بائـل المبـرب، وو ـو لـ  حـالهم وفتنـتهم واسـتحاللهم الـدماي  بن اهلل محمد عبد

ويضم هقا الميتصر مائة و ال ا وخمسين مسـألة. و  صايتـ  يقـوي انتهـى المقصـود، وبلـغ « واىمواي..

من بعض نسا أتوبة القـرويين حسـبما وتـدهتا بحمـد اهلل وحسـن عونـ ،  المراد   المسائل المقتطفات

هــ )فقـ  1093تمـادى اىولـى  18أبي زيد التامري، وااريا النسا يوق اال نـين  بن واسم الناسا عيسى

 .(66النوازي   سوس: 
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 ال سم الثالث من نسخ الكتاب: 

لـث نسـا احفـظ بـين دفتيهـا أتوبـة القـرويين المتقدمـة   نسـا اأيت   القسم الثا

و اا  ـنيو  ،غيـر أصـا مسـتقلة بعنـاوين ال امـت لمضـموصا بصـلة ،القسم اىوي والثاين

وكتـاب فيـ  أتوبـة  ،كتاب الفصـوي   علـم اى ـوي»: نسية القاهرة التي احمل عنوان

لجواب اىوي   تواب أبي ا<ونسية امكروت المستقلة بعنوان  ،«أبي الحسن القابسي

فهــق  النســا رغــم اســتقاللها هبــق   .«محمــد القابســي ريــي اهلل عنــ  بــن الحســن علــي

ــة  ،العنــاوين الميالفــة امامــا لنســا القســمين المتقــدمين ــقكر أتوب إال أصــا ال اســتقل ب

وإن  ،وإنما احمل بين دفتيها أتوبة فقهاي القرويين كما   النسا اىخـرى ،القابسي فقط

وال يبعد أن يكون وايعوا  .بينها وبين الك النسا اختالف   نسق ورودها وارايبها و و

 .(1)هق  العناوين  د و عوا   التزييو السا ا القي يعد الجهل سبب 

فبالمقارنة البسيطة بين مـتن هـق  النسـا وعناوينهـا المويـوعة لهـا يلحـظ النـاهر 

ا افطن ل  تامو فتاوى القابسي حـين  ـاي وهو م ،عدق المطابقة بين عنوان النَسا ومتنها

والحـق أن اسـمية المجمـو  بأتوبـة القـرويين أبلـغ وأدا »: معلقا على نسية امكروت

ولهق  العلة كان هقا المجمـو  مقصـد  .(2)>..-أي أتوبة القابسي -من التسمية اىولى 

حـد  مـا كـان ولو كان متعلقا بالقابسي و ،(3)كل من نوى تمو أتوبة أحد فقهاي القيروان

 .لهم  لك

أمكـن أن نقـرر  ،خال ة اىمر إ ن فيما اقدق من افصيل وبيان لنسا هـقا الـديوان

                                                 
لكتــ  الســالق هــارون: وأمــا التزييــو الســا ا فمن ــؤ  الجهــل، فيضــو أحــد الكتــاب    ــدر ا (  ــاي عبــد1)

 .(93اىغفاي عنوانا يييل إلي  أن  هو العنوان اى يل. )احقيق النصو  ون رها: 

 .283 /1( أتوبة القابسي: 2)

(  د اعتمد  الدكتور حميد لحمر   تمـو فتـاوى ابـن أبـي زيـد القيـرواين علـى هـقا المجمـو  أيضـا )انظـر 3)

 .(106 /1فتاوى ابن أبي زيد القيرواين: 
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بجزق أن كتاب الفصوي   أتوبـة فقهـاي القـرويين منسـوب إلـى ابـن أبـي زيـد القيـرواين 

 .نآرسالة من  إلى أهل المبرب على غرار رسالت  إلى أهل سجلماسة   اعلم  ـراية القـر

 مصـلين بـن يمت أسئلة أهل المبـرب اى صـى حملهـا إليـ  الميـق  يعلـى وهي رسائل

و ـد  ، م  اق باختصارها فنس  االختصار إليـ  ،المصمودي المتوىف أواخر المائة الرابعة

يمنها أيضا توابات شيوخ  القـرويين مـن أمثـاي القابسـي وابـن منـاس ومـن أاـى علـى 

كمـا يمكـن أن نقـرر لمـا اقـدق مـن  .ن كرهم و رح بسماع  منهم بـين أ نـاي هـقا الـديوا

 د امتدت إليـ  اىيـدي علـى  مصلين بن اعتبارات بأن ميتصر الفصوي القي َدون  يعلى

فأخضـعت  لتعـديالت واعقيبـات ا ـهد لهـا عمليـة المقابلـة التـي امـت علـى  ،مر السنين

 حتـى و ـلت إلينـا نسـي  ،تميو النسا التي عثرت عليها واعتمدهتا   عمليـة التحقيـق

هبقا ال كل القي يصع  معـ  الجـزق بأصـا وهبـق  الصـيبة التـي هـي عليهـا اآن خالصـة 

كمـا كانـت   الوهلـة اىولـى مـن القيـ  أتوبـة القـرويين  ،المصمودي مصلين بن ليعلى

  .على أسئلة أهل المبرب تباال وبوادي

 

 ثبت المصادر والمرالع

 ،سـودة بـن السـالق عبـد ،رابـوإاحاف المطالو بوفيات أعالق القـرن الثالـث ع ـر وال -1

 هـــ 1917الطبعــة اىولــى:  .مي بيــروتالار البــرب اإلســد ،احقيــق: محمــد حجــي

 .ق1447

السالق التُُّسولي  عبد بن علي ،القادر   الجهاد عبد عن مسائل اىمير التسوليأتوبة  -2

ـــ(1258)ت:  ــق: ،ه ــد احقي ــد  ــالا عب ــد ال ــيا محم ــو أحم ــرب  ،اللطي دار الب

 .ق1446بعة اىولى: الط ،اإلسالمي
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الطبعـة  ،دار ابـن حـزق بيـروت ،حقق  ويبط  أبـو الفضـل الـدميالي ،الويداينأتوبة  -3

 .ق2010  هـ1936اىولى: 

 ،بــرو  القرلــاس   أخبــار ملــوا المبــرب واــاريا مدينــة فــاس المطــرباىنــيس  -9

 -الربـاش-المطبعة الملكية  ،الوهاب بنمنصور عبد احقيق: ،أبي زر  الفاسي بن علي

 .ق1444هـ 1920الطبعة الثانية: 

مؤسسـة  ،الـرباي بـن احقيق: بحيـى ،(ـه1295)ت محمد الناببة البالوي ،بولليحية -5

 .ق2009 ـه1925الطبعة الثانية:  ،بيروت-الريان

 ،مؤسســة الحلبــي ،(ـهــ1908)ت الســالق هــارون عبــد ،ون ــرها النصــو احقيــق  -6

 .ق1465 ـه1385الطبعة الثانية: 

 ،القايـي عيـا  ،يـ  المسـالك لمعرفـة أعـالق مـقه  مالـكاراي  المـدارا واقر -7

 .الطبعة اىولى ،-المبرب-مطبعة فضالة ،شريفة وآخرون بن احقيق: محمد

ــىالت ــوف  -8 ــاس الســبتي إل ــي العب ــار أب ــادلي ،رتــاي التصــوف وأخب ــات الت ــن الزي  اب

الطبعة  ،-الدار البيضاي-مطبعة النجاح الجديدة ،احقيق: أحمد التوفيق ،هـ(617)ت

 .ق1447الثانية: 

ـــراتمتمهـــرة  -4 ـــة ا دار البحـــو  للدراســـات  ، اســـم علـــي ســـعد ،الفقهـــاي المالكي

 .ق2002 ـه1923الطبعة اىولى:  ،-دبي-اإلسالمية

 ،منصور بن الوهاب عبد احقيق ،علي الجزنائي ،اآس   بناي مدينة فاس زهرةتنى  -10

 .ق1441المطبعة الملكية الرباش 

السـالق التسـولي  عبـد بـن علـي ،مـن الحـواد  البريبـةالنفيسة فيمـا يتكـرر  الجواهر -11

احـت ر ـم  ،نسـية ميطولـة باليزانـة الحسـنية بالربـاش ،المعروف بنوازي التسولي

12579.  

 والمــدارس بالكتاايــ  المباربــة عنايــة مــن  ــور ،المحضــرة وأدبيــات الكتــاب حيــاة -12
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 اىولــى: طبعــةال ،المبربيــة اىو ــاف وزارة من ــورات ،حميتــو الهــادي عبــد ،القرآنيــة

 .ق2006 ـه1927

دار  ،احقيق: محمد اىحمدي أبو النـور ،ابن القايي ،درة الحجاي   أسماي الرتاي -13

 .ق1471هـ 1341الطبعة اىولى:  .المكتبة العتيقة )اونس(-الرتا  )القاهرة(

ــارييي لمؤلفــات المــقه  المــالكي -19 من ــورات مركــز  ،العلمــي محمــد ،الــدليل الت

ــة للعلمــايالبحــو  والدراســات   ــابو للرابطــة المحمدي يــمن  ، الفقــ  المــالكي الت

 .ق2012الطبعة اىولى:  ،سلسلة دالئل ومعاتم وموسوعات

من ـورات وزارة  ،محمـد المنـوين ،دليل ميطولات دار الكت  النا رية بتمكـروت -15

 .ق1485 ـه1905 ،اىو اف المبربية

ابــن عســكر  ،عاشــردوحــة الناشــر لمحاســن مــن كــان بــالمبرب مــن م ــايا القــرن ال -16

 .ق1477 ـه1347الرباش:  ،احقيق: محمد حجي ،الحسني ال ف اوين

-من ـورات تمعيـة البحـث  ،محمد السعيدي الرتراتـي ،رتراتة وااريا المبرب -17

 .ق2009 ـه1925الطبعة اىولى:  ،-الرباش

 بـن محمـد ،سلوة اىنفاس ومحاد ة اىكياس بمن أ رب من العلماي والصـلحاي بفـاس -18

 .حمزة الكتاين بن احقيق: ال ريو محمد ،تاينتعفر الك

المقـدق  بـن اهلل عبـد ،السيو المسلوي فيمن أنكر على الرتـراتيين  ـحبة الرسـوي -14

 .ق1487الطبعة اىولى:  ،-الصويرة-معهد ال عبي اإلسالمي  ،الرتراتي السعيدي

 .ق1438 ،-بيروت-دار  ادر  ،(ـه367)او  بعد: حو ل بن محمد ، ورة اىر  -20

ومـن عا ـرهم مـن  ،رب وديوان المبتدإ واليرب   أحواي العـرب والعجـم والرببـرالع -21

 ،احقيق: خليـل شـحادة ،هـ(808خلدون)ت بن الرحمان عبد ، وي السلطان اىكرب

 .ق1488هـ 1908الطبعة الثانية:  ،-بيروت-دار الفكر
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دار  ،رتمو واحقيـق: حميـد لحمـ ،فتاوى اإلماق ابن أبي زيد القيرواين مالك الصبير -22

 .ق2012الطبعة اىولى:  -القاهرة-اللطائو 

تمـو واو يـق ودراسـة: الحسـين  ،(ـهـ903فتاوى العالمـة أبـي الحسـن القابسـي)ت -23

 .ق2017 ـه1938الطبعة اىولى:  ،من ورات وزارة اىو اف بالمبرب ،أكروق

تمـو  ،(ـهـ930فتـاوى أبـي عمـران الفاسـي)ت ،فق  النوازي على المقه  المـالكي -29

 .ق2010سنة:  -الدار البيضاي-مطبعة أفريقيا ال را  ،محمد الربكة واحقيق:

من ــورات كليــة  ،الــدكتور الحســن العبــادي ،فقــ  النــوازي   ســوس:  ضــايا وأعــالق -25

 .ق1444هـ 1920الطبعة اىولى:  ،-أكادير-ال ريعة 

من ــورات كليــة  ،الــدكتور الحســن العبــادي ،فقــ  النــوازي   ســوس:  ضــايا وأعــالق -26

 .ق1444هـ 1920الطبعة اىولى:  ،-أكادير- ال ريعة

ــة  -27 ــاتفهرس ــازة ميطول ــم بت ــجد اىعظ ــة بالمس ــة العلمي ــو واصــنيو: ،اليزان  تم

  .ق2002الطبعة اىولى:  ،من ورات وزارة اىو اف المبربية ،الرحيم العلمي عبد

 احقيـق: اليزيـد ،الرحمـان التمنـريت عبـد أبو زيـد ،الفوائد الجمة   إسناد علوق اىمة -28

 .ق2007لبعة  ،بيروت-دار الكت  العلمية  ،الرايي

احقيــق:  ،أبــو علــي الرتراتــي ال وشــاوي ،الفوائــد الجميلــة علــى اآيــات الجليلــة -24

 .ق1484 ـه1904سنة:  ،من ورات وزارة اىو اف المبربية ،إدريس عزوزي

 ـبس مــن عطــاي الميطــوش المبربــي لمحمـد المنــوين دار البــرب اإلســالمي الطبعــة  -30

 ق.1444اىولى 

الكتاب  ،احقيق الدكتور محمد الصالحي ،الحليم المصمودي عبد أبو  الا ،القبلة -31

 . يد الطبو

مقوماهتا البنائية ومدارسـها  ، راية اإلماق نافو عند المباربة من رواية أبي سعيد ورش -32
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من ــورات وزارة  ،الهــادي حميتــو عبــد ،اىدائيــة إلــى صايــة القــرن العاشــر الهجــري

 .ق2003 ـه1929 ،ربيةاىو اف المب

المكتبة  ،(ـه1242إبراهيم المبربي)ت بن حسين ، رة العين بفتاوى علماي الحرمين -33

  .ق1437 ـه1356الطبعة اىولى:  ،-مصر-التجارية الكربى 

 ،أحمـد التوفيـق ،(ق1412-1850ينولتان إ)   القرن التاسو ع ر المبربيالمجتمو  -39

 .ق2011هـ 1932الطبعة الثالثة:  ،-الدار البيضاي-مطبعة النجاح الجديدة 

المدرســة اإللبيــة بســوس  ،المــدارس العتيقــة وإشــعاعها اىدبــي والعلمــي بــالمبرب -35

ـــة ،محمـــد الســـعيدي بـــن المهـــدي ،نمو تـــا  ،من ـــورات وزارة اىو ـــاف المبربي

  .ق2006 ـه1927

 بن احقيق: محمد ،القايي عيا  وولد  محمد ،مقاه  الحكاق   نوازي اىحكاق -36

 .ق1447الطبعة الثانية:  ،دار البرب اإلسالمي ،شريفة

اهلل التميمــي  عبــد أبــو ،المســتفاد   منا ــ  الُعبَّــاد بمدينــة فــاس ومــا يليهــا مــن الــبالد -37

ــ603الفاســي)ت ــد ال ــريو ،(ـه ــق: محم ــوق  ،احقي ــة اآداب والعل من ــورات كلي

  .ق2002الطبعة اىولى: غ ت  ،اإلنسانية بتطوان

 ،(ـهـ646الرحمـان الـدبا )ت عبـد أبـو زيـد ،ة أهـل القيـروانمعالم اإليمـان   معرفـ -38

  ـهــ1388الطبعــة الثانيــة:  ،-مصــر-مكتبــة اليــانجي  ،اعليــق: ابــن عيســى التنــوخي

  .ق1468

مكتبة المثنى ودار إحياي الرتا   ،(ـه1908)ت ريا كحالة بن عمر ،معجم المؤلفين -34

  .-بيروت-العربي 

دار النفـائس للطباعـة  ،حامد  ادا  نيبيمحمد رواس  لعجي و ،معجم لبة الفقهاي -90

 .ق1488 ـه1908الطبعة الثانية:  ،والن ر والتوزيو

 .ـه1380الطبعة اىولى:  ،مطبعة النجاح ،محمد الميتار السوسي ،المعسوي -91
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ن ـر مطـابو  ،من إنتاا الجمعية المبربية للتـأليو والرتتمـة والن ـر ،معلمة المبرب -92

 .ق1484 ـه1910 ،سال

 ،عرب والجامو المبرب عن فتـاوى علمـاي افريقيـة واالنـدلس والمبـربالمعيار الم -93

 .ق2011عالم المعرفة للن ر والتوزيو سنة  ،احقيق: محمد عثمان ،الون ريسي

العـدد  ،مجلة المناهل ،محمد المنوين ،مالما العال ات الثقافية بين المبرب واونس -99

 .ق(1476 ـه1346) ،إ دار وزارة ال ؤون الثقافية بالرباش ،06

 ،دار الفكر ،(ـه459اهلل الحطاب)ت عبد أبو ،مواه  الجليل   شرح ميتصر خليل -95

 .ق1442 ـه1912الطبعة الثالثة: 

 ،هــ(1185محمـد الكيكـي )ت ،مواه   ي الجالي   نوازي البالد السائبة والجباي -96

 ق1447الطبعة اىولى:  ،دار البرب اإلسالمي ،احقيق: أحمد التوفيق

 ،دار ابــن حــزق ،اعتنــى بــ  أبــو الفضــل الــدميالي ،لالمــاق القصــري ،نــوازي القصــري -97

 .ق2004الطبعة اىولى: 

(ــ ـه1073)ت د التملـيداو بـن اهلل عبـد ،النوازي المجموعـة مـن فتـاوى المتـأخرين -98

ــق: ريــوان الحصــري ــن حــزق  ،احقي ــى:  ،-بيــروت-دار اب   ـهــ1937الطبعــة اىول

 .ق2016

 ،المقتنـو بالقليــل   شـرح ميتصـر خليــل نـور البصـر   شـرح الميتصــر أو إاحـاف -94

 ،الكريم  بـوي عبد احقيق: ،(ـه1175العزيز الهاللي السجلماسي)ت عبد بن أحمد

 .ق2013 ـه1939الطبعة اىولى:  ،-الدار البيضاي-دار الرشاد الحديثة 
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 اتاب شرح األحكام لإلمام ابن صاحب الصالة

 ت ديم وتعريل

 

 مي السجلماسيإدريس العل  

 باحث يف التراث العربي المخطوط        

 

 ،الحمد هلل رب العالمين و لى اهلل على سيدنا محمد المبعـو  رحمـة للعـالمين

وعلـى مـن اـبعهم بإحسـان إلـى يـوق  ،وأ ـحاب  المنتجبـين ،وعلى آل  الطيبين الطاهرين

 .الدين

لت بالعلماي باىندلس فيقوي القايي أبو بكر ابن العربي وا فا مصائ  نز ،وبعد

: و هـ  العلمـاي واعالـت المبتدعـة منصـ  الفقهـاي ،  لريق الفتوى لما كثرت البـد 

ولـوال أن لائفـة نفـرت إلـى دار  ...واستمرت القرون على موت العلم وههـور الجهـل»

فرشـت مـن مـاي العلـم علـى القلـوب  ،والبـاتي ،كاى ـيلي ،وتايت بلباب منـ  ،العلم

 .(1)>لكان الدين  د  ه  ،فاس اىمة الزفرةوعطرت أن ،الميتة

إصا لائفة أهل الحديث التي أ امت للحديث وعلوم    البرب اإلسالمي  رحا 

  .نطقت بسمو   رتاالُا  وآ اُرهم ،عاليا

شرح »كتاب وهو  ،و  مضمار  لك يأيت هقا البحث للتعريو بأ ر من الك اآ ار

ي المبــرب واىنــدلس الــقين اعتنــوا بفقــ  أحــد علمــا ،البــن  ــاح  الصــالة >اىحكــاق

 .الحديث النبوي

                                                 
 .(367- 366قوا م: )( العوا م من ال1)
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 و د كسرت البحث في  هبق  الور ات على أربعة أنحاي:

 .مقدمة   ن أة مدرسة الحديث بالبرب اإلسالمي .1

 .وفصل   بحث اعريو مؤلو كتاب شرح اىحكاق .2

 .وفصل   بحث مويو  الكتاب ولريقت  .3

 .بن  اح  الصالة(وفصل   و و نسا ميطوش )شرح اىحكاق ال .9

 

 م دمي يف نش ة مدرسي الحديث بالغرب اإلسالمي

 حالي الحديث يف األندلس قبل الظهور

إال بعد ههـور مدرسـة الحـديث  ،علمًا مستقال بقاا  ،لم يظهر الحديث باىندلس

 ،وإنمـا كـان البالـُ  علـى أهـل اىنـدلس ،وياح بن ميلد ومحمد بن التي أسسها بقي

  .ي مالك وأ حاب حفَظ رأ ، بل  لك

لم اعتن بالحديث عنايتها  ،و لك أن الطبقة اىولى من أ حاب مالك اىندلسيين

 ،(هــ 144. ـيس )ت بـن   مقدمـة هـؤالي: أبـو محمـد البـازيو ،بمسائل مقه  مالك

ا و يل: إن  كان يحفظ المولأ هاهر 
الـرحمن الليمـي المعـروف بزيـاد  عبد بن وزياد ،(1)

و من ماليك الُموَلأَس  ،(هـ 209.شبطون )ت وهو أوي من أدخل مقه  مالك إلـى  .(2)مي

   .(3)اىندلس

ـي ،(هـ 220. رعوس )ت بن العباس بن و رعوس ُمـُ  »:  اي ابُن الَفَريي ل  وكـان عي

   .(4)>وال علم ل  بالحديث ،المسائَل على مقه  مالك وأ حاب 

                                                 
 (.1/387( ااريا العلماي والرواة للعلم باىندلس، البن الفريي: )1)

 (.183-1/182( ابن الفريي: )2)

 (.2/87( ااريا ابن يونس المصري: )3)

 (.1/913( ابن الفريي: )4)
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(  ـاي ابـن هــ 212.تدينـار القرلبـي ) بـن اهلل عيسـى عبد وكقا فقيُ  اىندلس أبو

يحيـى الليثـي  بـن وعا ُلهـا يحيـى .(1)>هو القي علم المسائل أهل مصرنا وَفتََّقَهـا»: أيمن

فإن   ،أنس ال يد   لك إال   القنوت   الصبا بن وكان يفتي برأي مالك ،(هـ 239.)ت

( دارت الفتيـا هــ 273.خليـل القرلبـي )ت بـن وأبو القاسـم أ ـبغ (2).ارك  لرأي الليث

ولم يكن ل  علـم بالحـديث وال معرفـة  »:  اي ابن الفريي ،علي  باىندلس خمسين عاما

ُد  ويطعن على أ حاب  ،بطر   والبـن  ،وكان متعصبا لرأي أ حاب مالك ،بل كان يباعي

ـُ  ى ـحاب  أن افتعـل حـديث ا   اـرا رفـو اليـدين    ،القاسم مـن بيـنهم وَبَلـَغ بـ  التعصُّ

شـديد التعصـ   ،وكان معاديا لآل ار ..وَوَ َو النَّاُس على كقب  في  ،الصالة بعد اإلحراق

  .(3)>للرأي

 ،ومو  لك فإن اىندلس  د ُوتد فيها لائفة ممن كانت لهم عناية بالحديث وأهل 

(   هــ 158.عثمان الحضـرمي الحمصـي )ت بن  الا بن فقد دخل إليها منهم معاوية

َيـة  عـن ال ـاميين ،وكـان فقيهـا ،مـن حمـاوافدا عليها  ،(هـ 123و ت مبكر سنة )  ،َراوي

  .(4)معاوية بقرلبة بن الرحمن عبد واستقضا  اإلماقُ 

ــن وَرَوى محمــد ــى ب ــن حــار  الي ــني عــن يحي ــاي: أوي مــن دخــل  ب ــى   يحي

   .(5) الا الحمصي بن اىندلس بالحديث: معاوية

نــ  كتــ  ع ،أبــي  ــبير القرلبــي بــن تعفــر بــن وكــان مــن أهــل اىنــدلس: داود

ُف  ا من  ال ة آالف حديث أو أكثر بن ُمَطر  عمـران  بـن وأبو محمد مصـع  .(6) يس نحو 

                                                 
 (.1/373( ابن الفريي: )1)

 (.2/176( ابن الفريي: )2)

 (.49-1/43( ابن الفريي: )3)

 (.2/137(. ابن الفريي: )30حار  الي ني: ) بن ة  رلبة لمحمد(  ضا4)

 (.31(  ضاة  رلبة: )5)

 (. 1/164( ابن الفريي: )6)
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 بـــن وكـــان  ايـــيا بقرلبـــة لألميـــر ه ـــاق ،روى عـــن ال ـــاميين والمـــدنيين ،الهمـــداين

 .(1)ويقضي ما رآ   وابا ،وكان ال يقلد مقهبا ،الرحمن عبد

 إ امـة  ـرح الحـديث   ولم يكن لهـم أ ـر يـقكر   ،ولكنهم كانوا  لة لم يظهروا

َق أنــ  غلــ  علــى أهلــ  حفــُظ رأي مالــك وأ ــحاب  ،البــرب اإلســالمي حتــى  ،ليمــا َاَقــدَّ

 .انصرفوا عن النظر   السنن واآ ار

َنا َمن  َأن َكَر  ،ميلد من رحلت  بُكُت ي الحديث بن بل إن  حتى بعد أن رتو بقي َوَتد 

قي أ اب أرَ  اىندلس الطيبـة فأنبتـت لكنهم لم يفلحوا   و و البيث ال ،علي   لك

  .الكأل والع   الكثير

الـرحمن  عبـد بن (   و و اىمير محمدهـ 988.اهلل الحميدي )ت عبد  اي أبو

يعنـي ابـَن  -أحمـد  بـن (:  اي لنا أبو محمد علـيهـ 273.اىموي  اح  اىندلس )ت

ا ىهل الحديث ،وكان محبًا للعلوق»: حزق اىندلسي ر 
َحَسَن السـيرة؛ ولمـا  ،عارفًا ،ُمؤ  ي

  عبد دخل اىندُلَس أبو
ُّ
ي َلٍد بكتاب )مصنو أبـي بكـر ابـن أبـي شـيبة(  بن الرحمن َبقي َمي 

َئ علي  نَُعو ُ  ،وُ ري ـَة  ،أنكَر تماَعة  من أهل الرأي ما في  من اليالف واسَت   وَبَسـُطوا الَعامَّ

ــ ي  ،عليــ  ــن   راَياي
ــوُ  مي ــدٍ  إلــى أن ااََّصــَل  لــك ،ومنُع ــاىمير محمَّ ــاُهم   ،ب  ،فاستحَضــَرُ  وإيَّ

َضَر الكَتاَب ُكلَّ ُ  َتح  ا ،واس  ي  ا ُتز  ي  ُحُ  ُتز  وا  ،إلى أن أاـى علـى آخـر  ،وَتَعَل يتَصفَّ و ـد َهنُـّ

ُقُهم    اإلنكار علي 
َزاَنُتنُـا عنـ  ،أنَُّ  ُيوافي نيي خي ـَتب   ، م  اي ليازن الكتـ : هـقا كتـاب ال َاس 

يي  ل َمـَك  بن  ي َلنَا؛  م  اي لبقيفانظر   َنس  يثي  ،ميَلـد: ان ُ ـر  عي َحـدي ن  ال 
َدَا مـي نـ  وي َمـا عي  ،وار 

س  للناس حتى ينتفعوا بك
لي   .(2)>وصاهم أن يتعريوا ل  ،أو  َكَما َ اَي  .وات 

 بـن وهـو أ ـبغ ،حتـى  ـاي أحـدهم ،ولقد بلـغ هبـم العـداي ىهـل الحـديث مبلبـ 

                                                 
 (.2/133( ابن الفريي: )1)

(، 2/142(. رســائل ابــن حــزق اىندلســي )ملحقــات(: )31( تــقوة المقتــبس   اــاريا علمــاي اىنــدلس: )2)

 والنقل في  عن الجقوة.
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ــنَُد اب ــني أبــي َىَن  َيُكــوَن   َاــ»: خليــل ــن  أن َيُكــوَن فيــ  ُمس 
 مي
َّ
يــٍر َأَحــ ُّ إيَلــي ن زي اُبوايي َرأ ُس خي

 .(1)>َشي َبةَ 

 بـن  اي:  اي لـي يحيـى ،وياح بن وَ َكَر محمد»: حار  الي ني بن  اي محمد

ُتم  حديَث معاوية ن   لـك؟  لـت:  ، الا؟ فقلت: ال بن معين: تمع 
 اي: ومـا َمـنََعُكم  مـي

َق بلدا  َل علمَ دي ا َعظييَما ،لم يكن أهُل  يومئق أه  ل م 
 عي
ي
ُتم  واهلل  بـن و اي محمد ... اي: َييَّع 

ولقـد  ـاي  .أعـز شـيي ،بـالعراا ، ـالا بن أيمن: ورأيت حديث معاوية بن الملك عبد

ُت أن أدخـل اىنـدلَس حتـى ُأفـتش عـن أ ـوي  بن أحمد بن لي محمد د 
أبي خيثمة: َلـَودي

 اي ابن أيمن: فلما انصرفت إلى اىنـدلس للبـت أمهااـ  وُكُتَبـُ   . الا بن كت  معاوية

 .(2)فوتدُاها  د ياعت بسقوش همم أهلها

 (3)وضاح يفسسايف مدرسي الحديث باألندلس بن مخلد ومحمد بن ب ي

َي الزمــان بظهــور مدرســة الحــديث  ، ــم إنــ    أواخــر القــرن الثالــث الهجــري َاَبــدَّ

  عبـــد ان القرلبيـــان: أبـــويحمـــل لوايهـــا اإلمامـــ ،باىنـــدلس
ُّ
ـــي َلـــٍد  بـــن الـــرحمن َبقي َمي 

 .(هـ 287.وياح القرلبي )ت بن اهلل محمد عبد وأبو ،(هـ276.)ت

هيم  
ـــــامي َي ـــــا َكيي ـــــاُق َفإينََّه َي ـــــا اليي  َأمَّ

 

ـــائيَها  ـــَر نيَس   َغي 
ـــي ـــاَي الَح  َوَأَرى نيَس

 

عليــ   وأنكــر ،ميلــد مــأل اىنــدلس حــديثا وروايــة بــن وبقــي»:  ــاي ابــن الفريــي

الحار  وأبو زيد مـا أدخلـ  مـن كتـ   بن خالد ومحمد بن اهلل عبد أ حاب  اىندلسيون

                                                 
 (.1/49) ( ابن الفريي:1)

 (.30(  ضاة  رلبة: )2)

وياح القرلبـي مؤسـس  بن محمد<أستا نا الدكتور نوري معمر، رحم  اهلل، كتاب   هقا المويو  ( ألو  3)

، وهو رسالت  التي اقدق هبا لنيل دبلوق الدراسـات العليـا   «ميلد بن مدرسة الحديث باىندلس مو بقي

ن ـرة مكتبـة  هــ1903. ولبعـت عـاق ق1476-هــ1346ة، عاق العلوق اإلسالمية من دار الحديث الحسني

 المعارف بالرباش.
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ا بـ  السـلطان وأخـافو  بـ  ـَرو   ـم إن اهلل بمنـ  وفضـل   ،االختالف وغرائـ  الحـديث وَأغ 

َواَيَت ُ  ،أههر  عليهم وعصم  منهم يَثُ  وَ َرَأ للناس ري مئيٍق ان َتَ ـرَ  ،َفنََ َر َحدي ن  َيو 
الحـديُث  َفمي

إنما كـان البالـُ  و ،فصارت اىندلس دار حديث وإسناد ، م اال  ابن وياح .باىندلس

َحابي ي  َظ رأ يي مالٍك وَأ   ف   .(1)>عليها  بل  لك حي

 .(2)>ميلد  ارت اىندلس دار حديث بن وبقي ،وياح بن وبمحمد»: و اي
َعت اىُُسُس لبناي  رح مدرسة أهل الحديث  ،هـا مسـتقال بقااـ ااجا ،وبقلك ُويي

من كت  الحـديث  ،ومن سار سيرهما من الراحلين اىوائل ،أريها ما أدخل  المؤسسان

 .وما تادت ب   رائحهم من اواليو  ارت  واعد اإلسالق ،وغير 

 و  افسير القرآن: كتاب أبي»:  اي اإلماق ابن حزق    كر بعض اواليو اىندلس

ب القي أ طو  طعا ال أستثني في  أن  لـم يؤلـو   فهو الكتا ،ميلد بن الرحمن بقي عبد

ومنهـا   الحـديث  .تريـر الطـربي وال غيـر  بـن وال افسـيُر محمـد ،االسالق افسير  مثُل 

فـروى فيـ  عـن  ،ريـي اهلل اعـالى عـنهم ،مصنف  الكبير القي راب  علـى أسـماي الصـحابة

لفقـ  وأبـواب  م را  حديث كـل  ـاح  علـى أسـماي ا ،ألو و ال مائة  اح  ونيو

مـو  قتـ  ويـبط  وإاقانـ   ،وما أعلم هق  الرابة ىحٍد  بل  ،فهو مصنو ومسند ،اىحكاق

فإن  روى عن مـائتي رتـل وأربعـة و مـانين رتـال  ،واحتفال    الحديث وتودة شيوخ 

ومنهــا ُمَصــنَُّفُ    فضــل الصــحابة  .وســائرهم أعــالق م ــاهير ،لـيس فــيهم ع ــرة يــعفاي

 أبـي شـيبة ومصــنو بـن الـقي أربــى فيـ  علـى مصـنو أبـي بكــر ،وصـموالتـابعين ومـن د

وانتظم علمًا عظيما لم يقو    ،منصور وغيرها بن ومصنو سعيد ،هماق بن الرزاا عبد

وكـان  ،فصارت اـآليو هـقا اإلمـاق الفايـل  واعـد لإلسـالق ال نظيـر لهـا .شيي من هق 

وتاريـا  ،ريـي اهلل اعـالى عنـ  ،لحنب بن وكان  ا خا ة من أحمد ،متييرا  ال يقلد أحدا  

                                                 
 (.1/108( ابن الفريي: )1)

 (.2/18( ابن الفريي: )2)
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 الحجـاا النيسـابوري وأبــي بـن اهلل البيـاري وأبـي الحســين مسـلم عبـد   مضـمار أبـي

 .(1)>رحمة اهلل عليهم ،الرحمن النسائي عبد

 
ّ
ي ا انَفرد ب  بقي وا : مصنو أبي بكر بن وكان ممَّ  ،أبـي شـيبة بن َميلد ولم ُيدخل  سي

وكتـاب  ،بكمالـ  ،إدريـس ال ـافعي الكبيـر بـن محمـدوكتـاب الفقـ  ل ،بتمام  ،رحم  اهلل

رحمـ   ،العزيـز عبـد بـن وكتاب سيرة عمر ،وكتاب    الطبقات ،خياش بن التاريا ليليفة

 .(2)للّدور ي ،اهلل

يٍث  وأن ُيوسو ىهلها عباية الحـديث  ،و د استطا  بقي أن ُيَصي َر اىندلَس َداَر َحدي

ومـا  ،  وت  المحـن التـي أ ـابت    سـبيل  لـكوأن يصمد  ،بعد أن كانت لديهم ييقة

و ـد اقـدمت ميتصـرة: أبـو  ،ومـنهم الثال ـة أ ـحاب  صـت  ،لقي  من الفقهاي من العداي

( رأُس المالكيـة باىنـدلس هــ256.مرانيـل )ت بـن خالـد بـن محمـد بـن اهلل عبد محمد

 وهــو كــان أَشــدَّ أ ــحابي »:  ــاي ابــن الفريــي ،والقــائُم هبــا والــقابُّ عنهــا
ّ
ــي  بــن  ي علــى َبقي

َلد :  اي ابن الفريي ،(هـ260أبي سعيد)ت بن الحار  بن اهلل محمد عبد وأبو .(3)>َمي 

وأبـو  .(4)>إال أنـ  كـان أتلهـم    صـت  ،ميلـد بـن وكان أحد الثال ة القائمين على بقي»

 .(5)(هـ 258برير )ت بن يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن الرحمن عبد زيد

  اي ابن العربي  
ّ
ي  ،ورفعـاي الملـة ،وسادة العلم ،رحل فلقي علماي اىمة»:  َبقي

ق ،حنبل بن كأحمد ري َتَبطَ  ،فارابط ،وَأك  َر فاغ  ولـم  ،ودين  ويم ،وتاي بعلم عظيم ،وَهفي

 من العلـم َيَفاَعـ ُ  ،يكن ل  أن يرابط بمقه  أحد
َ
 ..مـو افـنن   العلـوق ،و د كان َر يي

                                                 
 (.174-2/178( رسالة   فضل اىندلس و كر رتالها، يمن رسائل ابن حزق اىندلسي: )1)

 (.104-1/108( ابن الفريي: )2)

 (.1/251( ابن الفريي: )3)

 (.2/10الفريي: )( ابن 4)

 (.1/301( ابن الفريي: )5)
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ُلبييَُّة عن  وس واحد ،ن يقلد أحداواستأ ر بمقه  إلمامت  ولم ير أ  .(1)>َفَرَمت ُ  الُقر 

دُ  ـاح عالمـا  بـن وكـان محمـدُ »:  ـاي ابـن الفريـي ،ويـاح بن ومو بقي محمَّ ويَّ

ا ،كثير الحكاية عن الُعبَّاد ،متكلما على علل  ،بصيرا بطر   ،بالحديث ع  ا ،َوري د  ا  ،َزاهي فقيـر 

ا ف  ا على اإلسما  ،ُمَتَعف  ونفـو اهلل بـ   ،سـمو منـ  النـاس كثيـر ،تسبا   ن ر علم مح ،َ ابير 

 .(3)>محد  اىندلس مو بقي ،الحافظ الكبير»: و اي في  القهبي .(2)>أهل اىندلس

َلى رحلتيـ  ،درتة ،وكان ابن وياح دون بقي لكنـ  لـم يكـن  ،مو أن   ـد سـبق  بـُأو 

ولو سمو   رحلت  هق   ،ادوإنما كان شأن  الزهَد وللَ  الُعبّ  ،مقهب  فيها للَ  الحديث

ولـقلك  كـر  الحـافظ شـمس الـدين  .(4)لكان أرفـو أهـل زمانـ  درتـة وأعالهـم إسـنادا

 .(5)من لبقات المتكلمين   الرتاي ،ميلد بن السياوي   لبقة بعد لبقة بقي

 علبة الي ني القرلبـي  بن السالق عبد بن اهلل محمد عبد و ُيضم إليهما الفقي  أبو

و د أدخل إليهـا كثيـرا مـن  ،وهو أحد أعمدة مدرسة الحديث باىندلس ،(6)(هـ 268)ت

ومن  لك كت  اإلماق أبي عبيد  .وال عر الجاهلي رواية ،وكثيرا من اللبة ،حديث اىئمة

 .عيينة بن ومصنو سفيان ،سالق مثل كتاب البري  بن القاسم

ا كـان البالـ  عليـ  ولم يكن عند الي ني كبير علم بالفق ؛ إنم»:  اي ابُن الفريي

و د نالـ  مـن المحنـة مـا نـاي  .(7)>وكان  قة    لك مأمونا ،ورواية الحديث ،حفظ اللبة

 .ميلد بن بقي

                                                 
 (.375-366( العوا م من القوا م: )1)

 (.2/18( ابن الفريي: )2)

 (.13/995( سير أعالق النبالي: )3)

 (.2/17( ابن الفريي: )4)

 عناية أبو غدة:ب(. أربو رسائل   علوق الحديث، 338ريا، للسياوي: )أ( اإلعالن بالتوبيا لمن  ق أهل الت5)

(107-108.) 

 (.2/16( ابن الفريي: )6)

 (.2/17( ابن الفريي: )7)
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 أوط الغيث قطر ثم ينهمر

كــان أولئــك هــم والَة الحــديث والقــائمين علــى  ــرح  بــالبرب اإلســالمي إبــان 

واهتــدوا  ،وا أ ــرهموا تفــ ، ــم الــتهم لبقــة أخــرى متصــلة هبــم ســلكوا مســلكهم ،ن ــأا 

وواهبوا علـى السـنن والمـقاكرة  ،وأفرلوا   الرحلة ،أمعنوا   الرواية والحفظ ،هبديهم

 .والتصنيو

يوسـو الَبيَّـاين القرلبـي  بـن محمـد بـن أ ـبغ بـن من هؤالي: أبـو محمـد  اسـمو

 .(1)(هـ 390)ت

 بــن ومحمــد ،اهلل الي ــني عبــد وأبــي ،ميلــد بــن ســمو بقرلبــة مــن الكبــار: بقــي

 بــن ورحــل إلــى الم ــرا مــو محمــد ،خليــل بــن وأ ــبغ ، ــيس بــن ومطــرف ،ويــاح

( فسـمو مـن هــ 279سـنة ) ،اىعلى عبد أبي بن زكريا بن ومحمد ،أيمن بن الملك عبد

وماي النـاس  ، م انصرف إلى اىندلس بعلم كثير ،خالئق بمكة وببداد ومصر والقيروان

َدُة عليـ     ،كتـ  ابـن  تيبـةو ،أبي خيثمـة بن زهير بن إلي    ااريا أحمد ري وكانـت الَمـو 

َبي  ي 
َو منــُ  الّ ــُيوخ .هــق  الكتــ  دون  ــاحي  ،وا ىَحــَدا  ،والُكُهــوي ،وَلــاَي ُعمــر  َفَســمي

قي َعن  ُ  خ  َباَر الكَباَر   اى  َحَق الص  لة   اىن ـَدُلس إَلي ـ ي  ،وأل  ا إلـى  ،وَكاَنت  الّرح  ـري و  الَم  

ن   ،رابياىع بن أبيي َسعييد
َيين    السي

أ بغ بصـيرا بالحـديث  بن وكان  اسم .وَكاَنا ُمتكافي

 .(2)وكان ُيَ اَوُر   اىحكاق ،نبيال   النحو والبري  وال عر ،والرتاي

و كـر فضـائل  ،  معـر  التنويـ  والمفـاخرة ،و  اواليف  يقـوي اإلمـاق ابـُن حـزق

 ،نا ـا بـن يوسـو بن أ بغ بن مومنها   الحديث مصنو أبي محمد  اس»: اىندلس

احتويـا مـن  ـحيا  ،وهمـا مصـنفان رفيعـان ،أيمـن بـن الملـك عبد بن ومصنو محمد

                                                 
 (.1/906( ابن الفريي: )1)

 (.908-907( ابن الفريي: )2)
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أ ـبغ هـقا اـآليُو  بـن ولقاسـم ،الحديث وغريب  علـى مـا لـيس   كثيـر مـن المصـنفات

ا ــد  َســان  تي ومنهــا كتــاب  ،منهــا أحكــاق القــرآن علــى أبــواب كتــاب إســماعيل وكالمــ  ،حي

 ،وأنَقـى حـديث ا ،وهـو خيـر  منـ  انتقـاي   ،بواب كتاب ابن الجـارود المنتقـىالمجتبى على أ

وكتــاب   الناســا  ،ومنهــا كتــاب   فضــائل  ــريش وكنانــة .وأكثــُر فائيــَدة   ،وأعَلــى َســنََدا

 .(1)>أنس مما ليس   المولأ بن وكتاب   غرائ  حديث مالك ،والمنسوخ

ـــُ  وَ ـــاحي  بـــن وَمـــَو  اســـم يُّ
ـــَبَغ َبَلدي  بـــن اهلل محمـــد عبـــد ُبُ    الرحلـــة: أبـــوَأ  

 بـن سـمو باىنـدلس مـن محمـد ،(هــ 330فـرا القرلبـي )ت بـن أيمـن بـن الملك عبد

  عبد بن ومحمد ،وياح
ّ
ورحل معـ  إلـى  ،أ بغ بن ومن  احب   اسم ،السالق الي ني

زكريــاي الليمــي  بــن اىعلــى محمــد عبــد ( يصــحبهما ابــن أبــيهـــ 279الم ــرا ســنة )

 ،وكــان فقيهــا عالمــا»:  ــاي ابــن الفريــي .وَرَتــَو بعلــم كثيــر ،(2)(هـــ 322.القرلبــي )ت

ا فـيمن ُيسـتفتى ،ُم ـاورا    اىحكـاق ،نبـيال    الـرأي ،حافظا للمسائل واى ضية ر   ،َ ـد 

 القايـي بن َوولي الصالة بعد أحمد
َّ
ـي  قـة     ،وكـان َيـابيط ا لُكُتبـي ي  ،وكـان  ا تاللـة .َبقي

ا   السنن على اصنيو أبي داود أخق  الناس عن  وَألََّو  ،روايت   .(3)>ُمُصنَّف 

 مصنَو ابني أي َمَن   السنن
ُّ
  تملة ما  ،مو مصنو  اسم ،و كر ابُن خير اإلشبيلي

  .(4)>وُهَو كيَتاب  ُمت َقن  َحَسن  »: روى   فهرست  فقاي

 بن غ ومحمدأ ب بن : وكان  اسم-يعني الحافظ البساين - اي أبو علي»:  م  اي

( هــ 276َوَ ـاَل إلـى العـراا سـنة )و ،أيمن  د رحال تميعا من اىندلس بن الملك عبد

فلما  ،مات سنة خمس وسبعين ،فوتدا أبا داود السجستاين  د او   بل و ولهما بيسير

                                                 
 (.2/174( رسالة   فضل اىندلس و كر رتالها )رسائل ابن حزق(: )1)

 (.2/99( ارتمت  عند ابن الفريي: )2)

 (.53-2/52( ابن الفريي: )3)

 (.103)( فهرسة ابن خير: 4)
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ـَل ُكـلُّ واحـد منهمـا مصـنفا   السـنن علـى اـراتم كتـاب أبـي داود ،فاهتما أبو داود  ،َعمي

َتــا ا ــن  روايتهمــا عــن شــيوخهماوخرَّ
 بــن ومحمــد ،وهمــا مصــنفان تلــيالن ،لحــديَث مي

 .(1)>أيمن ممن تمو الفق  والحديث رحمهما اهلل بن الملك عبد

أ ــبغ اســَتَت َّ   اىنــدلس أمــُر مدرســة  بــن وبمحمــد ابــن أيمــن و ــاحبي   اســم

 بـن ومحمـد ،السـالق الي ـني عبـد بـن ومحمـد ،ميلـد بـن الحديث التي أسسـها بقـي

 .رحم اهلل الجميو ،وياح

لقد غرسـت لهـم باىنـدلس غرسـا ال ُيقلـو إال »: ميلد بن وحق    لك  وي بقي

 .(2)>بيروا الدتاي

 م اوالت بعدهم الطبقات مـن أعـالق الحـديث الـقين حملـوا رايـة السـنة   الـك 

وآلـ   ـلى اهلل عليـ   ،ون ـروا هـدي سـيد المصـطَفي ن اىخيـار ،وَ بُّوا عن اآ ـار ،الديار

  .وسلم ما اعا   الليل والنهار

حـار  الي ـني  بـن ومحمـد ،(هـ 302 ابت السر سطي ) بن ومن هؤالي:  اسم

ـــ 361) ــي ) ،(ه ــن الطحــان اىندلس ــو محمــد اى ــيلي ) ،(هـــ 389واب  ،(هـــ 342وأب

وأبـو  ،(هــ 902وأبـو المطـرف ابـن فطـيس ) ،(هــ 343القاسـم ابـن الـدبا  ) بـن وخلو

وأبو المطرف القنـازعي  ،(هـ 903وأبو الحسن القابسي ) ،(هـ 903ي )الوليد ابن الفري

ــن الحــقاي ) ،(هـــ 913) ــي ) ،(هـــ 916واب ــن بطــاي القرلب ــن ،(هـــ 994واب  والحــافظ اب

وأبـو علـي  ،(هــ 979وأبـو الوليـد البـاتي ) ،(هــ 956وابـن حـزق ) ،(هــ 963الـرب ) عبد

وأبـو علـي ابــن سـكرة الصــد   ،(ـهــ 988اهلل الحميـدي ) عبـد وأبــو ،(هــ 948الجيـاين )

                                                 
 (.109( فهرسة ابن خير: )1)

 (.13/241( سير أعالق النبالي: )2)
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والقايـي ابـن  ،(هــ 536واإلمـاق المـازري ) ،(هــ 532وأبو العباس الـداين ) ،(هـ 519)

 ،(هــ 578وأبـو القاسـم ابـن ب ـكواي ) ،(هــ 599والقايـي عيـا  ) ،(هـ 593العربي )

وأبـو  ،(هــ 581وأبـو القاسـم السـهيلي ) ،(هــ 581وعبد الحـق اإلشـبيلي ابـن اليـراش )

 ،(هــ 633وأبو اليطاب عمر ابن دحيـة السـبتي ) ،(هـ 628حسن ابن القطان الفاسي )ال

اهلل  عبد وأبو ،(هـ 637وأبو العباس النبايت ابن الرومية ) ،(هـ 639وأبو الربيو الكالعي )

وأبو الفتا اليعمري ابن  ،(هـ 644وأبو العباس ابن فرح اإلشبيلي ) ،(هـ 658ابن اىبار )

ــاس ) ـــ 739ســيد الن ــل عصــر ومصــر ،(ه ــن ك ــم م ــات وأم ــرهم لبق ــرب  ،وغي   المب

 .واىندلس

و ــد انوعــت آ ــار أولئــك اىعــالق   الحــديث وعلومــ  بــين مؤلفــات   المتــون 

وأخــرى   أســـماي الرتـــاي  ،وأخـــرى   نقــد اىســـانيد ،وتمــو الروايـــات واصــنيفها

ــوارييهم ــم الجــرح والتعــديل ،وا ــة علــل الحــديث ،وعل وأخــرى    ،وأخــرى   معرف

ومـنهم  .وأخرى   فق  الحديث واستيراا فوائد  و واعـد  ،مصطلا الحديث وأنواع 

فحـاز  صـ  السـبق والقـدح  ،ومنهم من ُتمـو لـ  كـل  لـك ،من ألو   أنوا  من  لك

 .المعلى

 ملسو هيلع هللا ىلصعرف البرب اإلسالمي عنايـة بالبـة مـن علمائـ  بفقـ  حـديث رسـوي اهلل و د 

ا هاهرا بمعرفـة أحكا م  ويسـتيرتون  ،فعكفـوا علـى كتـ  الحـديث ي ـرحوصا ،مـ وهتَمُّ

واسـتمر إلـى  ،وبدأ التأليو في  منق القرن الثالـث .ويحلون غوامض م كالهتا ،أسرارها

 ،والسـنن اىربعــة ،كالمولـأ والصــحيحين ،وانــاوي أ ـوي الحــديث ،القـرون المتـأخرة

 .وغيرها من مصنفات السنة النبوية

كتـاب  ،ملسو هيلع هللا ىلص  المباربة   فقـ  حـديث رسـوي اهلل ومن  لكم البحر الزاخر من ارا

  .لمؤلف  ابن  اح  الصالة >شرح اىحكاق»
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 اتاب شرح األحكام  صل يف بحث تعريل مفلل

ال  ،بّيـان بـن هّيـان ،  القي اللعت علي  من نسـا هـقا الكتـاب ،أما المؤلو فإن 

نـ  نسـ  إلـى اليطـة التـي فليس بين يدي مـن اسـم  إال أ ،وال ُيعرف َأُبو ُ  ،عرف َمن  ُهوَ يُ 

كما عرفت   غيـر   ،وهي خطة عرفت   اىندلس ،«صاحب الصالة»: كان يتوالها أبو 

واشــتهر هبــا أعــالق كثيــرون احفــل هبــم كتــ  الــرتاتم والتــاريا  ،مــن الــبالد اإلســالمية

 .الطبقات

وأريد هبا معنى غير  ،  الحديث واى ر >صاحب الصالة<و د وردت هق  العبارة 

 .ى اليطة والوهيفةمعن

َدايي  ر  َدايي َ اَي:  ،روى الرتمقي َعن  ُأق  الدَّ ر   <َعن  َأبيي الدَّ
َّ
ي ُت النَّبـي ع 

َيُقـوُي: َمـا  ملسو هيلع هللا ىلصَسمي

ني الُيُلقي  ن  ُحس 
َقُل مي يَزاني َأ   مي ٍي ُيوَيُو فيي ال 

 
ن  َشي

ـني الُيُلـقي َلَيب ُلـُغ بـي ي  ،مي َ  ُحس 
َوإينَّ َ ـاحي

الَةي َدَرَتَة َ احي ي ال قي َوالصَّ و   .(1)>صَّ

والمراد بصاح  الصـالة   الحـديث: الـقي يتقـرب إلـى اهلل بالنوافـل فضـال عـن 

 .ويداوق عليها ،الفرائض

قٍ  بن نصر المروزي َعن  َ ي سي  بن أخرا محمد  اهلُل  ،َأبيي َحازي
َ
ـي َ اَي: َرَأى بياَلي  َريي

ا وَ  مُّ ُرُكوع 
: َعن ُ  َرُتال  ُيَصل ي اَل ُيتي ا َفَقاَي بياَلي  َن َما »اَل ُسُجود   َلو  ُمتَّ اآ 

اَلةي َ  الصَّ
َيا َ احي

اَلقُ  اَلُة َوالسَّ َما الصَّ َيَم َعَلي هي يَسى اب ني َمر 
ةي عي  .(2)«ُمتَّ َعَلى ميلَّ

 .القي هو    الة ،وأراد بصاح  الصالة: المصلي

فـالمراد بـ   ،«صـالةصـاحب ال<وأما ما ورد   كت  الرتاتم من و و فالن بأنـ  

                                                 
. و اي: 3/536( سنن الرتمقي: )1) ني الُيُلقي ي ُحس 

ن  »( أبواب الرب والصلة، َباُب َما َتاَي في
ي   مي يث  َغري َهَقا َحدي

 «.َهَقا الَوت  ي 

 (.2/402نصر المروزي: ) بن ( اعظيم  در الصالة، لمحمد2)
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كبيرهـا مـن اليطـط  ،ليقوق ب ؤوصا وما ب  يقـوق أمرهـا ،أن  ولي خطة اإلمامة   الصالة

فكـانوا ينسـبون كـل  ـاح   ، ـديما ،التي كانت مرابة إلدارة شـؤون الدولـة اإلسـالمية

أو خطـة  ،أو خطـة سياسـية ،سـواي كانـت خطـة دينيـة شـرعية ،خطة إلى خطت  التي وليها

 .حربية

(   مقدمت  على هـ 808.خلدون )ت بن محمد بن الرحمن عبد ال ياد اكلم و 

َها ري وكيو انتقلت من استئثار اليلفاي هبا إلى غيرهم عـن لريـق  ،خطة إمامة الصالة وَ د 

 .(صاحب الصالةحتى  ار من يتوالها يسمى ) ،االستنابة

 ،والجهـاد ،والقضـاي ،تيـاوالف ،فاعلم أّن اليطط الّدينّية الّ رعّية من الّصالة»:  اي

سبة فكأّنهـا اإلمـاق الكبيـر  ،كّلها مندرتة احت اإلمامة الكـربى التـي هـي اليالفـة ،والحي

فها    ،واى ل الجامو وهق  كلَُّها متفّرعة عنها وداخلة فيها؛ لعموق نظر اليالفة واصـرُّ

 .لى العموقوانفيق أحكاق الّ ر  فيها ع ،سائر أحواي المّلة الّدينّية والّدنيوّية

ـالةفأّما  َفـُو هـق  الُيَطـط ُكل هـا إمامـي الص  َفـُو مـن الــُمل ك بيصو ـ   ،فهـي َأر  وَأر 

 ،ولقـد ي ـهد لـقلك اسـتدالي الّصـحابة   شـأن أبـي بكـر .المندرا معها احت اليالفة

باستيالف    الصالة على استيالف    السياسة    ولهم: اراضا  رسوي  ،ريي اهلل عن 

َفُو من السياسة لما  ـّا القيـاس ،ملسو هيلع هللا ىلص ،اهلل  .لديننا أفال نريا  لدنيانا؟ فلوال أّن الصالة َأر 

 ،وإ ا  بت  لـك فـاعلم أّن المسـاتد   المدينـة  ـنفان: مسـاتد عظيمـة كثيـرُة الباشـية

ة  للّصلوات الم ـهودة ـة  بقـوق أو َمَحلَّـةٍ  ،ُمَعدَّ وليسـت للّصـلوات  ،وأخـرى دوصـا ميَتصَّ

ُ  إلي  من سلطان أو فأمّ  .العاّمة و  إلى اليليفة أو َمن  ُيَفو  ُرَها راتي ا المساتُد العظيمة فَأم 

ــُ  لهــا اإلمــاَق   الصــلوات اليمــس ،مــن وزيــر أو  ــا ٍ   ،والعيــدين ،والجمعــة ،فُينَص 

َلـى واالستحسـان ،واالستسقاي ،واليُسوفين ن  لريـقي اىَو 
َئالَّ  ،وَاَعيُُّن  لك إّنما هو مـي ولـي

ن  النََّظر   المصالا العاّمـةَيف  
َعاَيا علي    شيٍي مي و ـد يقـوي بـالوتوب    لـك  .َتاَت الرَّ

ب ـا ،من يقوي بوتوب إ امة الجمعة ـُ  اإلمـاق لهـا عنـد  واتي وأّمـا المسـاتد  .فيكـون َنص 
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ــو  إلــى الجيــران ُرَهــا َراتي ــٍة َفَأم   وال احتــاا إلــى نظــر خليفــة وال ،الميتّصــة بقــوق أو َمَحلَّ

ُروَفة    كتـ  الفقـ  ،سلطان وَمب ُسـوَلة   ،وأحكاُق هق  الوالية وُشُروُلَها والمَولَّى فيها َمع 

َها ،  كت  اىحكـاق السـلطانيَّة للمـاوردّي وغيـر  ري ك  ُي بـقي ولقـد كـان اليلفـاي  .فـال ُنَطـو 

فـاي   المسـجد عنـد وان ُظـر  َمـن  ُلعيـَن مـن اليل ،اىّولون ال ُيَقل ُدوَنَها لبيرهم من النّـاس

َدُهم  لقلك   أو اهتا  بالصالة وَاَر ُّ
ـَهد لـك  لـك بمباشـرهتم لهـا ،اىََ اني وأّنهـم لـم  ،َي  

ــا يَن فيه ليفي ــَتي  ــوا ُمس  ــا  .يكون ا هب ئ َثار 
ــتي م  اس 

هي ــدي ــن  َبع 
ــة مي يَّ ــة اىَُموي ل و  ــان رتــاُي الدَّ ــقا ك وك

َبتيَها ا ليُرا  َظام  ع 
تي َكى عن .واس  َجاَبـَة بـابي ال عبد ُيح  ملك أّن   اي لحاتب :  د َتَعل ـُت لـك حي

ُسـُد بالتـأخير ـاَلة؛ َفإينَّـُ  َداٍ  إلـى اهلل ،إاّل عن  ال ة:  احي ي الّطعاق؛ فإّنـ  َيف   بالصَّ
 ،واى اني

َيةي  يري  َفَساَد الَقا ي ؛ َفإنَّ   َاأ خي يدي ن  .والَبري ُيـُ  مـي ا تاَيت  لبيعـُة الــُمل كي وعواري البيل َظـة َفَلمَّ

اَلة ،والتََّرفُّو عن مساواة النّاس   دينهم ودنياهم َتنَاُبوا   الصَّ فكانوا يستأ رون هبا    ،اس 

ـا ،اىحيان يه  ة كالعيـدين والجمعـة إشـاَدة  وانوي َلَوات العامَّ ن   ،و  الصَّ
َفَعـَل  لـك كثيـر  مـي

َلتي  َر َدو  ي يَن َ د 
 بني الَعبَّاس والُعَبي دي

 .(1)>هيم  ُخَلَفايي

 إلى تان  خطة  اح  الصالة: ،و ُوتد من اليطط

ــام - ــالوا عــن فــالن: ) ــاح  اىحكــاق( طــي األحك )كــان م ــاورا    ،(2): فق

)وال  النا ـر  ،(5)اراسـم هبـا(و )اولى خطة اىحكاق ،(4))نظر   اىحكاق( ،(3)اىحكاق(

 .(8)كاق()ابن  اح  اىح ،(7))ولي اىحكاق ببلد ( ،(6)أحكاق القضاي(

                                                 
 (.609 -2/603قدمة ابن خلدون: )( م1)

 (.76( التكملة لكتاب الصلة، البن اىبَّار، احقيق اىبياري: )2)

 (.1/99( ااريا العلماي والرواة للعلم باىندلس، البن الفريي: )3)

 (.1/69( الصلة البن ب كواي: )4)

 (.54( التكملة: )5)

 (.1/97( ابن الفريي: )6)

 (.109( التكملة: )7)

( الملحـــق. الـــقيل والتكملـــة، البـــن 5/385(.  ـــلة الصـــلة، البـــن الزبيـــر البرنـــالي: )299كملـــة: )( الت8)

 (.6/77الملك: ) عبد
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)كـــان يعقـــد  ،(1): و ـــالوا عـــن فـــالن: )كـــان  ـــاح  و ـــائق( طـــي الوثـــائق -

 .(4)) اح  الو ائق( ،(3))ولي خطة الو ائق السلطانية( ،(2)الو ائق(

ــالم ســحنون( طــي المظــالم - )ولــي مظــالم  ،(5): و ــالوا: فــالن ) ــاح  مظ

 .(8)) اح  أحكاق المظالم( ،(7)) اح  المظالم( ،(6)القيروان(

ــاس - ــي األحب ــاس( ط ــ  ) ــاح  اىحب ــا بأن ــولى  ،(9): وو ــفوا فالن ــان يت )ك

 .(11))ابن  اح  اىحباس( ،(10)اىو اف(

 ،(13))ولي أحكـاق ال ـرلة( ،(12) الوا: فالن ) اح  ال رلة(و : طي الشرطي -

 .(15))اقلد أحكاق ال رلة( ،(14))وال  المستنصر باهلل أحكاق ال رلة(

)وال   ،(17))ولـي أحكـاق السـوا( ،(16)ي السـوا( يل: فالن )ولو : طي السوق -

                                                 
 (.39(. التكملة: )1/29( ابن الفريي: )1)

 (.1/145( ابن الفريي: )2)

 (.246و 1/134( الصلة: )3)

 (.179( و)91( التكملة: )4)

 (.142الي ني: )حار   بن ( ااريا علماي إفريقية، لمحمد5)

 (.217( ااريا علماي إفريقية: )6)

 (.248( ااريا علماي إفريقية: )7)

 (.2/984( الصلة: )8)

 (.190حار  الي ني: ) بن (  ضاة  رلبة، لمحمد9)

 (.1/392( ابن الفريي: )10)

 (.92(. فهرس ابن عطية: )54( البنية، للقايي عيا : )11)

 (.1/295(. الصلة: )48(  ضاة  رلبة: )12)

 (.208و 1/62( ابن الفريي: )13)

 (.1/910( ابن الفريي: )14)

 (.2/965( الصلة: )15)

 (. 151(  ضاة  رلبة: )16)

 (.1/163(. الصلة: )80و 1/62( ابن الفريي: )17)
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نقلــ  ابــن ب ــكواي عــن  ،ابــن أبــي عــامر أحكــاق الحســبة المــدعوة عنــدنا بواليــة الســوا(

 .(1)محمد القب ي   ارتمة ابن الم اش بن الحسن

)ابـن  ،(3)) ـاح  خطـة الـرد( ،(2): فقـالوا: فـالن )اقلـد خطـة الـرد( طي الـرد -

 .(4) اح  الرد(

)ولــي ال ــورى  ،(5) ــالوا: فــالن )كــان م ــاورا   اىحكــاق(و :ى طــي الشــور -

َر   ألمرية( ،(6)بقرلبة( )كـان فقيهـا  ،(8))ر ا  المؤيد باهلل إلى خطـة ال ـورى( ،(7))ُشووي

  .(9)م اورا ببلد (

د أيضا  صاحب و ،(10)فقالوا: فالن )ابن  اح  اليمس( ،صاحب الخمسوُوتي

  .(13)حب الرسائلصاو ،(12)صاحب الخيلو ،(11)المديني

ــة  ــة للدول ــ  اإلداري ــاريا واليطــط والرتااي ــ  الت ــ  كت ــك ممــا احفــل ب ــر  ل وغي

  .اإلسالمية   المبرب واىندلس

                                                 

 (.1/246( الصلة: )1)

 (.1/37( الصلة: )2)

 (.1/119( الصلة: )3)

 (. 9/114(.  لة الصلة: )5/1/232( القيل والتكملة: )4)

 (.249و 1/80( ابن الفريي: )5)

 (.1/22( الصلة: )6)

 (.1/57( الصلة: )7)

 (.1/87( الصلة: )8)

 (.162و 1/138( الصلة: )9)

 (.166( البنية: )10)

 (.198، 114، 113، 110(  ضاة  رلبة: )11)

 (.58(  ضاة  رلبة: )12)

 «.فتى من أ حاب الرسائل»( وفي : 193(  ضاة  رلبة: )13)
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فيقاي: فالن ) اح  الصالة واليطبـة  ،و  د يجمو الواحد بين عدة وهائو منها

 .(1)واىحكاق(

 ،نـدلس فقـطفإصا لم اكن معروفـة   المبـرب واى ،«صاحب الصالة<و أما خطة 

 بـن موسـى بـن فقد  كر اليطيـ  الببـدادي   ارتمـة ب ـر ،بل عرفت   الم را أيضا

العباس الهاشمي  ـاح   بن هارون بن أن  لما مات  لى علي  محمد ، الا اىسدي

 .(2)الصالة

:  ــاي ، مائــة  حــواد  ســنة ســبو و ال ،و   النجــوق الزاهــرة البــن ابــري بــردي

وكـان  ـاح  الصـالة  ،الملك الهاشمي العباسي الببدادي دعب بن وفيها او  الفضل»

 .(3)>بمدينة السالق

 وبيا ـة  ،اشـتهر   البـرب اإلسـالمي ،« اح  الصالة<إال أن هقا الو و 

ــر  ــر مــن غي ــأريا لرتــاي  ،  اىنــدلس أكث ــرة ورود    كتــ  الت يــدي علــى  لــك كث

مـا ورد    لـك  ـولهم فم ،بحيث ال يكاد ييلو من  كتاب من الـك الكتـ  ،اىندلس

و ـد يسـمون  لـك البلـد  ،(5)) ـاح   ـالة بلـد ( ،(4)عن فالن: ) اح  الصـالة(

و) ـاح   ـالة (7)و) ـاح  الصـالة بباتـة((6)فيقولون: ) اح   ـالة سوسـة(

                                                 
 (.3/219( و)3/237السالق الهراس: ) حقيق عبد( التكملة، ا1)

 بن سليمان بن اهلل ،   ارتمة أبي بكر عبد(4/968( و)7/87( ااريا ببداد، ىبي بكر اليطي  الببدادي: )2)

ــات:  ــ  حــين م ــ  الهاشــمي  ــاح  الصــالة   تــامو »اىشــعث السجســتاين، وفي ــ  مطل و ــلى علي

 «.الر افة

 (.3/147ر والقاهرة، ىبي المحاسن ابن ابري بردي اىاابكي: )( النجوق الزاهرة   ملوا مص3)

(. التكملـة: 266و 164و 1/42(. الصـلة: )180(. علماي إفريقيـة: )172-195-127-96(  ضاة  رلبة: )4)

(76.) 

 (.1/17( ابن الفريي: )5)

 (.241( علماي إفريقية: )6)

 (.1/29( ابن الفريي: )7)
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 ،(3)) ـاح   ـالهتم( ،(2)كما  ـالوا: ) ـاح   ـالة مويـع ( ،(1)بحايرة إلبيرة(

)اولى الصالة واليطبـة بجـامو  ،(5)فريضة() اح   الة ال ،(4))اقلد خطة الصالة(

  .(7))ابن  اح  الصالة( ،(6)لليطلة(

ـَ  إلـى خطـة  ،مويـو  البحـث ،«شرح األحكام»كتاب وإ    د َاَبيََّن أن مؤلو  ُنسي

أبيـ  الــقي كــان  ــاح   ــالة مويــع  يـؤق النــاس   الفريضــة و ــد يكــون خطيــبهم   

صــالة هــقا مــن بــين عــدد كثيــر مــن فلنبحــث مــن يكــون ابــن  ــاح  ال ،الجمعــة أيضــا

الـــقين حفلـــت هبـــم كتـــ  اـــواريا الرتـــاي  ،المرتتمـــين أ ـــحاب الصـــالة وأبنـــائهم

 .والطبقات

ولن أسبا   بحـر عـريض عميـق ممـن حمـل  لـك االسـم ىبحـث عـن  ـاحبنا 

ىن   د كفانا مؤونة  لك حين انتقى مصادر  من مجاي  ،فأرفو تهالة عين  ،بّيان بن هّيان

وبـقلك أحـاي البحـر  ،لزمان من صاية القرن الرابو الهجري إلى نصو السـادسيمتد   ا

 .عسى أن أتد  وأك و حقيقت  ،صرا

هـو القايـي عيـا   ،وفـاة   ،فإن آخر من نقل عنهم ابُن  ـاح  الصـالة   مؤلفـ 

ولقلك فإن  ال يمكن أن يكون المؤلو من أهل القـرن  ،(هـ 599و د او  سنة ) ،السبتي

ري من القرن السادس فما بعد  ،ا دون اليامس فم  .بل هو من أهل النصو اآخي

                                                 

 (.1/338( ابن الفريي: )1)

 (.1/25ابن الفريي: ) (2)

 (.1/351( ابن الفريي: )3)

 (.1/38( الصلة: )4)

 (.1/173( الصلة: )5)

 (.1/70( الصلة: )6)

( 5/382(. لة الصلة: )6/82( و)5/1/32(و)1/2/967و) (1/1/45(. القيل والتكملة: )1/216( الصلة: )7)

 الملحق.
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فـإن مجـاي البحـث ينتهـي بنـا عنـد  ،وهـقا أغلـ  الظـن ،وإ ا كان  احبنا أندلسيا

  مجـاي يمتـد  ال ـة  ،فـنحن إ ن ،(هـ 847صاية القرن التاسو حين سقوش غرنالة سنة )

 ،علمنا أن القواعد اىندلسـية الكـربىلكن  يضيق  ليال إ ا  ، رون و ريبا من نصو القرن

 ــد ســقط  ،ولبقــات العلمــاي متــواارة متــوافرة ،التــي كانــت ســوُا العلــم هبــا  ائمــة نافقــة

معظمها   صاية العصر الموحـدي حـين يـعفت المقاومـة أمـاق  ـوى إسـبانيا النصـرانية 

يومئـق ومـا أدراا مـا  رلبـة؟ هـي  ،(هــ 633إ   سقطت  رلبة   شـواي سـنة ) ،المتحدة

خالي ما يزيد على خمسة  -كانت ،حايرة اىندلس الكربى وعا مة البرب اإلسالمي

( هــ 636و   ـفر سـنة ) .ومراـوى للطلبـة والعلمـاي ،مثـوى للفضـل والمعرفـة - رون

اال  لـك سـقوش عـدد مـن المـدن  ،كربى  واعد شر ي اىندلس وُ ُبور  ،سقطت بلنسية

 ،(691ودانيــة    ي الحجــة ســنة ) ،(هـــ 634نة )مثــل: تزيــرة ُشــَقر أواخــر ســ ،القريبــة

ــان ســنة )  ،(هـــ 696وإشــبيلية عــاق ) ،(هـــ 699وشــالبة    ــفر ســنة ) ،(هـــ 693وتّي

ـــ 669ومرســية ســنة ) ــى بعــض  .(ه ــدلس أن يحــافظوا عل واســتطا  المســلمون   اىن

 >اىنـدلس الصـبرى<حيث  امت مملكة غرنالة  ،المنالق   تنوبي الجزيرة اىندلسية
 .(1)ُعّمرت مدة  رنين ونصوو ،(هـ 635سنة )

ا للعلــم والعلمــاي هبــا فبقيــت مملكــة  ،وســقوُش الــك القواعــد الكــربى َوَيــَو حــد 

مرحلـة النضـج الفكـري    ،غرنالة احمل م عل العلـم خـالي القـرنين السـابو والثـامن

 ـيا اإلمـاق كمـا يقـوي ال ،وإنما كان القضاي اىخير على العلم باىنـدلس ،هق  المملكة

 ،  القرن التاسو حين استحو  الجاللقة على غالـ  الجزيـرة ،عاشور بن محمد الطاهر

 .(2)فسقطت العلوق وآخرها علم اللسان

                                                 
( فمـا 972الـرحمن علـي الحّجـي: ) لـة، عبـد( التاريا اىندلسـي مـن الفـتا اإلسـالمي حتـى سـقوش غرنا1)

 بعدها.

 (.74( أليس الصبا بقري : )2)
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  المكـان  ،فقد يا ت مساحة بحث اعريـو  ـاحبنا ابـن  ـاح  الصـالة ،إ ن

   و  الزمـان بـالفرا  الفكـري الـقي أ ـاب اىنـدلس ،بسقوش الـك القواعـد العظمـى

وبقـي لنـا  ،غياب السلم واشتداد ولـأة النصـارى علـى مملكـة غرنالـة   القـرن التاسـو

 .القرنان السابو والثامن مو نصو السادس

عـدد  >ابن  اح  الصالة<وخالي هق  المدة ُوتد من العلماي القين حملوا اسم 

إليهـا  فيما احصل لي بعد البحث   كت  الرتاتم والفهارس التي و ـلت ،ومنهم ،كثير

 يدي:

يعرف بابن  ،من أهل  رلبة ،الحسن الق يري بن محمد بن الحسن بن أحمد .1

ســمو مــن أبــي بكــر ابــن العربــي وأخــق عنــ  تــامو  ،ويكنــى أبــا تعفــر ، ــاح  الصــالة

 حــد  عنــ  ابنــ  أبــو ،الرتمــقي وغيــر  لــك وكــان مــن أهــل الحــديث واإلاقــان لمــا روا 

 .(1)وغيرهما ، اهلل ال نتيالي اليطي عبد وأبو ،اهلل عبد

ُيعـرف بـابن  ـاح   ،مـن أهـل دانيـة ،فتوح الحضـرمي بن اهلل عبد بن يحيى .2

روى عنـ  ابنـ  اىسـتا  أبـو محمـد  ،مـن أهـل اآداب واللبـة ،ويكنى أبا زكريـاي ،الصالة

 .(2)(هـ 550.)ت ،المعروف بعبدون

يكنـى أبـا  ،من أهـل باتـة ،إسماعيل ابن  اح  الصالة بن يوسو بن أحمد .3

 .(3)(هـ 557.)ت ،من رواة الحديث وأهل العناية ب  ،تعفر

اهلل  عبــد بــن يحيــى بــن محمــد بــن فتــوح بــن اهلل عبــد بــن يحيــى بــن عبــد اهلل .4

يعـرف بـابن  ،وأ ل  مـن  ريـة بالمـة مـن تـزي بيـران ،من أهل دانية ،الحضرمي النحوي

                                                 
 (.1/1/45(. القيل والتكملة: )109( التكملة: )1)

 (. 9/172( التكملة: )2)

 (.49( التكملة: )3)
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ر مـن اـو  ببلنسـية بعـد  ـالة الظهـ ،وي هر بعبدون ،ويكنى أبا محمد ، اح  الصالة

 .(1)(هـ 578يوق اىحد مستهل رت  سنة )

ويكنى  ،ُيعرف بابن  اح  الصالة ،من أهل باتة ،الفضل بن يحيى بن عمر .5

َ  عن  عقيل اليوالين ،أبا حفا  .(2)َحدَّ

مـن أهـل  ،شـارح اىحكـاق الصـبرى ،أبو عمرو عثمـان ابـن  ـاح  الصـالة .6

علي عمال فيـ  بو ـية إمامـ   بن نالموم عبد  تل  ،العلم والدين والرياسة على أهل بلد 

ا ُتلــ  فـإن  ــفير الصــاد مــن  ولــ  لــي: اشــتبل »: اهلل إ   ــاي لــ  عبــد بــن المهـدي محمــد

 .(3)(هـ 558المومن سنة ) عبد وكانت وفاة .«  أ ين حتى اآن ،بيويصة نفسك

يكنى أبا مروان  ،إبراهيم الباتي بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك .7

 .(4)(هـ 549بعد  .)ت ،وهو  اح  التاريا ،ويعرف بابن  اح  الصالة ،وأبا محمد

 أبـو ،تعل  ابـن الزبيـر إشـبيلياو ،مالقي ،خلو اىنصاري بن أحمد بن محمد .8

 ،(هـ548او  بعد عصر يوق اىحد لثمان بقين من شواي ) ،ابن  اح  الصالة ،اهلل عبد

و د َنيََّو على الثمانين
(5). 

 ،من أهـل  رلبـة ،الحسن الق يري بن محمد بن نالحس بن أحمد بن محمد .9

 بـن سـمو مـن أبيـ  ومـن أبـي القاسـم ،اهلل عبـد ويكنـى أبـا ،يعرف بـابن  ـاح  الصـالة

 .(6)(هـ 607او  سنة ) ،حد  عن  ابن الطيلسان ،ب كواي

                                                 
 (.2/279( التكملة: )1)

 (.9/32(.  ارن بــ )3/156( التكملة: )2)

 (. 171و 1/116خلدون: ) بن الواد، ليحيى ي عبد( ببية الرواد    كر الملوا من بن3)

المن باإلمامة على المستضعفين بأن »(. وهو  اح  كتاب 5/1/32(. القيل والتكملة: )3/85( التكملة: )4)

الهـادي التـازي، رحمـ  اهلل، ولبـو ببيـروت  القي حقق  الدكتور عبد >تعلهم اهلل أئمة وتعلهم الوار ين

 ق.1469سنة 

 ( الملحق. 5/382(.  لة الصلة: )2/74(. التكملة: )5/2/628تكملة: )( القيل وال5)

 (.2/46( التكملة: )6)
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ويقـاي فيـ   ،خلـو اىنصـاري بـن يوسـو بـن محمـد بـن حسـن بـن محمد .11

يعـرف بـابن  ،من أهل مالقة ،يوسو بن خلو بن اهلل عبد بن محمد بن حسن بن محمد

َو َأَبا عبد ويكنى أبا ، اح  الصالة وبابن الحاا د ،الفيار بن اهلل عبد اهلل َسمي  َوَأبا ُمَحمَّ

ـد ،وعبد المنعم ابن الفرس ،ُبوُن  بن ال حق عبد يقـ  َأَبـا ُمَحمَّ ي َلري
ـا فلقـي فـي  ورحـل َحات 

ــد ــن ال حــق عب ــد ب َمن اىشــبي عب ح  ــرَّ ــ ُ ال ــة َوســمو مين  ــل بجاي ــا ،لي نزي  وباالســكندرية َأَب

ــد ــن اهلل عب   ب
ّ
ــَرميي ــا ال مفضــل ،ال َحض  ــن َوَأب ّي  ب ــدي كين  ــل ال  يم  ،َدليي ــَراهي ــا إيب  ــة َأَب ــي بيَمكَّ َوَلق

ــيو اليمنـي بــن اهلل عبــد َوَأبــا ،اليجنـدي   ،أبــي الصَّ
ّ
ــي يم الّتونسي ــا  ،َوَأبــا إيب ــَراهي َوَأبــا َحف 

َ   ،َفأخـق َعـن ُهم الميان ي المجاورين ُ  مـن الجلـة َأُبـو  ،و فـل إيَلـى َبَلـد  َوَحـدَّ َوأخـق َعنـ 

م المالحي َواَيتـ  بن َوَ اَي َأُبو ُسَلي َمان ،الَقاسي عت َعَلي  ي َأتَزاي مـن ري وكـان  .حوش اهلل: َسمي

ا   أئّمـة التجويـد ر  ا َ د  ئ  ا يـابط ا ،ُمقري نـ  ا ُمتقي ا فايـال   ،نبيـلي الَيـط  والتقييـد ،محـد    نـ   ،دي 

ت حاُل  على  ،وأقَّ   الفريضة ب  زمان ا ،وَخَطَ  بجامو بلدي  ،وَ نََّو   الحديث واستمرَّ

ر العلم وبث   وإفاداي  إلى أن  أكَرَم  اهلل بال هادة   َو يعةي الُعَقاب يوَق اال نـين منتَصـو  ،َن  

 لــك اليــوَق ولَلــ ي ال ــهادة وُ كيــر عنــ  مــن الّثبــوتي  ،(هـــ 604َ ــَفر اســو وســت مئــة )

داي يقين ي   عن  ،والحض  على الجهاد ما ديَّ على إخال ي  و ي
َ
 .(1)نَفَع  اهلُل وريي

كـان فقيهـا  .ابـن  ـاح  الصـالة ،إشـبيلي ،محمـد بـن إسماعيل بن محمد .11

 (2).(هـ 612حيا سنة ) ،عدال ،عا دا لل روش

 ،عمل شالبة ،ةمحمد الليمي من أهل حصن الماشَّ  بن مجاهد بن إبراهيم .12

 وأبـي ،هـقيل بـن روى عن أبي الحسـن ،ويكنى أبا إسحاا ،ُيعرف بابن  اح  الصالة

                                                 
(. الـقيل والتكملـة: 2/44(. التكملة: )125خميس: ) بن عسكر، وأبي بكر بن اهلل ( أعالق مالقة، ىبي عبد1)

(. 2/289رحـون: )(. الـديباا المـقه ، البـن ف115اهي: )نـ(. المر بة العليـا، ىبـي الحسـن الب6/166)

 (.4/216معجم المؤلفين، لعمر ريا كحالة: )

 (.6/132( القيل والتكملة: )2)
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ـَق عنـ  ،الرحيم عبد بن اهلل عبد َرَأ القـرآَن وُأخي  ـاي ابـن اىبـار: ورأيـت السـما  منـ   .وَأ  

 .(1)(هـ 621مؤرخا ب هر رمضان سنة إحدى وع رين وستمائة )

يكنى  ،من أهل شالبة ،الرحمن اىزدي بدع بن مسعود بن أحمد بن محمد .13

 ،هـقيل  ـراية نـافو بـن أخـق عـن أبـي الحسـن ،وُيعرف بابن  اح  الصالة ،اهلل عبد أبا

اي سنة ) ،وسمو من  كثيرا من كت  أبي عمرو المقرئ ي َشوَّ
  .(2)(هـ 625َوُاوف ي ببلنسية في

 ،بـةمن أهـل  رل ،عياش اىنصاري بن خلو بن أحمد بن محمد بن عياش .14

َوَعن تـد   ،اهلل عبد روى عن أبي   اح  الصالة أبي ،ويعرف بال نتيالي ،يكنى أبا بكر

م َقاسي قَراَيات ،وخال  أبي بكر َغال  ،َغال  ال راش بن ىم  أبي ال  َوسمو  ،َوأخق َعن ُهم ال 

َعبَّاس َحاا َوَغيرهم بن من أبي ال  َظـم بقرلبـة   ،ال  َع  َبـة بالجـامو اى  بـل ابلـ  َوولي ال يط 

 .(3)(هـ 690او  بمالقة   سنة ) .الّروق َعَلي َها

 ـاي ابـن  ،محمد اىمـي أبـو بكـر ابـن  ـاح  الصـالة البرنـالي بن محمد .15

مكرمـا عنـد  ،وكـان مـن أهـل الييـر وكّتـاب ال ـروش ببلـد  هــ 663اليطي : ولد سـنة 

َد بأخرة ويعو بصر  فالزق منزل عي    اكـرا هلل إلـى اليا ة والعامة رديي اليط تدا وُأ  

 .(4)(هـ 705أن مات   شهر رت  سنة )

الزق اىســتا  أبــا عمــرو ابــن  ،محمــد  ــاح  الصــالة المــالقي بــن أحمــد .16

 .(5)(هـ 750مات شهيدا بالطاعون   ربيو الثاين سنة ) ،منظور

                                                 
 (.1/193( التكملة: )1)

ــة: )2) ــار: )2/128( التكمل ــراي الكب ــة الق ــواد2/988(. معرف ــامج ال ــقيل 240، 182، 38شــي )ي آ(. برن (. ال

 (.6/67والتكملة: )

 (.9/37( التكملة: )3)

 (.5/514 أعيان المائة الثامنة، البن حجر العسقالين: )( الدرر الكامنة  4)

 (.1/317( الدرر الكامنة: )5)
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و د نظرت   اراتم هؤالي فلم أتد ما يدي  ريحا على أن أحدهم هـو  ـاح  

أبـي عمـرو عثمـان ابـن سوى ما ورد   )ببية الرواد(   ارتمة  ،«شرح اىحكاق<األيو 

ن   ،اـومرت بـن علي بو اة إمام  المهدي بن المومن عبد القي  تل  ، اح  الصالة
مـي

ــفي  بأنــ  )شــارح اىحكــاق الصــبرى( وهــق   رينــة  ويــة غيــر أصــا ال افــي بتحصــيل  ،َو  

  الموتـود لـدينا مـن  ولقلك فإن مؤلو شرح اىحكاق يبقـى مجهـوي االسـم ،البر 

 .نسا الميطوش

وهـو الـقي -رحم  اهلل  ،(هـ 1936.الهادي التازي )ت عبد لكن وتدت الدكتور

 ،وناولني نسـية مصـورة مـن تزئيـ  التاسـو والعاشـر ،كان  د دلني على هقا الميطوش

بني   اإل داق على التعريو بـ  واحقيقـ  ب ـفاعة أسـتا ي فضـيلة الـدكتور محمـد  ،ورغَّ

هـو  ، د  ه  إلى أن المراد بابن  اح  الصالة مؤلو هقا الكتـاب -حفظ  اهلل ،يسو

خلو اىنصاري المـالقي ويعـرف  بن يوسو بن محمد بن حسن بن اهلل محمد عبد أبو

 .و د سلو  كُر  ، هـ 609 فر  19ال هيد بو عة العقاب يوق اال نين  ،أيضا بابن الحاا

ل الـدكتور التـازي الحـديث عـن   لـك   بحـث ألقـا    الجلسـة الرابعـة و د فصَّ

 3يـوق اىحـد  ،ع رة من مؤامر الدورة اليامسة والستين لمجمو اللبة العربيـة بالقـاهرة

بعنـوان: )ميطولـة   الطـ  النبـوي  ،م1444مـارس  21هـ الموافـق 1914 ي الحجة 

دها ون را  مجلة مجمو اللبـة العربيـة بالقـاهرة   عـد ،البن  اح  الصالة( ،بمكناس

  .(228-147: ) ق2000سنة  ،40

حيـث  >الط  النبـوي مـن الم ـرا إلـى المبـرب< م ن ر  أستا نا   كتاب سما  

 ،وأخـرا منـ  نـا بـاب   الطـ  ،«شرح اىحكاق<اناوي ميطوش ابن  اح  الصالة 

و ـد  .  لائفـة مـن المؤلفـات المبربيـة والم ـر ية   الطـ  النبـوي ،من الجزي العاشر

ا من أ ل كتاب  القي اولت لبع  ون ـر  مطبعـة المعـارف الجديـدة بالربـاش ناولني تزي

  اــاريا  >المــن باإلمامــة»كتــاب وكــان  ــد ســبق لــ  أن حقــق  .ق2000  هـــ 1920ســنة 
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أيضـا  ،القي عرف بابن  اح  الصـالة ،محمد بن الملك عبد ىبي مروان ،الموحدين

ى االهتمـاق ىمـر هـقا الميطـوش و لك ما بعث الدكتور التـازي علـ ،(هـ 549بعد  .)ت

مـو هـن أن  ،لكون  احب  يحمل اسـم شـهرة  ـاح  المـن باإلمامـة ،«شرح اىحكاق<

 .يكونا لمؤلو واحد

الهادي التازي إلى القوي بـأن المـراد بـابن  ـاح  الصـالة  عبد و د ماي الدكتور

كمـا  ـرح -اعتمـادا علـى إشـارة  ،يوسـو المـالقي بـن محمـد بـن حسن بن هو محمد

كمـا  ،«َصنََّل يف الحـديث<وهي أن   ،وردت   أوسو ارتمة ل    القيل والتكملة -(1)ب 

 .نجدها   ارتمت  من الديباا المقه 

رحمـ  اهلل؛  ،الهادي التـازي عبد ولست ألمئن إلى هقا الرأي من أستا نا الدكتور

في ؛ فـإن ىن ما َبنَاُ  علي  ال ينهض حجة كافية   إ بات نسبة الكتاب ورفو اإلهب اق عن مؤل 

كون ابن  اح  الصـالة هـقا  ـنو   الحـديث ال يلـزق منـ  أنـ   ـنو كتابـا   شـرح 

أو تمـو كتابـا    ،بل يحتمل  كما يحتمل أن يكون  نو   مصطلا الحديث ،اىحكاق

 .أو غير  لك من فنون علم الحديث ،أو  نو   رتال  ،أو شرح غريب  ،متون 

حتـى نتبـين منهـا  ،ل  على مقدمة   النسية الموتودة لـدينا م إن الكتاب لم نعثر 

 .وليس في  من الناسا ما يدلنا على  لك ،ما يمكن أن يفيدنا اسم مؤلف 

 دلــيال علــى أن أبــا ،وإ ا كـان الــدكتور التــازي  ــد عــدَّ الــك القرينــة المــقكورة آنفــا

هـو مؤلـو  ،( هــ (609 هــال هيد بو عـة العقـاب سـنة  ،حسن المالقي بن اهلل محمد عبد

ولكنهـا هـي أيضـا ال  ،فـإنني وتـدت  رينـة  ـد اكـون أ ـوى مـن الـك ،«شرح اىحكاق<

و لك ما تاي   ارتمة ابن  ـاح  الصـالة هـقا مـن  ،انهض حجة على إ بات ما نريد 

                                                 
الهـادي التـازي، بحـث  ( ميطولة   الط  النبوي بمكناس، البن  اح  الصالة، لألسـتا  الـدكتور عبـد1)

 (.201: ) 40من ور بمجلة مجمو اللبة العربية بالقاهرة: العدد 
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ـد يق  َأَبـا ُمَحمَّ ي َلري
ا فلقي في َمن اىشـبيلي نزيـل  عبـد بـن ال حـق عبـد أن  رحل َحات  ح  الـرَّ

الحق مـن الـديباا المـقه  أنـ  أملـى علـى  عبد كما ورد   ارتمة .َوسمو مين  ُ  (1)بجاية

تملـة  ،وهو ابن  اح  الصـالة هـقا ،خلو اىنصاري بن اهلل عبد بن حسن بن محمد

 .(3)وورد الميقا لعبد الحق   إسناد البربيني إلي  .(2)   كر اواليف 

                                                 
إبراهيم اىزدي، من أهل اشـبيلية يكنـى  بن سعيد بن حسين بن اهلل عبد بن رحمنال عبد بن الحق ( هو عبد1)

مدير، وتماعة. نزي  بن محمد وأبي بكر بن أبا محمد ويعرف بابن اليراش، روى عن أبي الحسن شريا

بجاية بعد اليمسين وخمسمائة فن ـر هبـا علمـ  وبـر    التصـنيو والجمـو، وكـان فقيهـا حافظـا عالمـا 

وعلل  عارفا بأسماي رتال  ونقلت  وأوهام ، ول  اواليو كثيـرة مفيـدة منهـا: اىحكـاق الكـربى، بالحديث 

والوسطى، والصبرى. او  ببجاية بعد محنة نالت  من  بل الوالة   الع ر اىواخر مـن ربيـو اآخـر سـنة 

ـابعة ( عنوان الّدرايـة فـيمن ُعـرف مـن العلمـاي 9/9.  لة الصلة: )3/120. التكملة:هـ 582   المائـة السَّ

يني: ) (. 1/981(. اقكرة الحفـاغ: )2/54الديباا المقه : )ارتمت    (. 91ببجاَية، ىبي العباس البب ري

(. ومــن اواليفــ : كتــاب )اىحكــاق ال ــرعية 9/271(. شــقرات الــقه : )21/148ســير أعــالق النــبالي: )

وهـي «. انتقاهـا مـن كتـ  اىحاديـث   سـت مجلـدات»تعفـر الكتـاين:  بن الكربى(،  اي ال يا محمد

الحـق أيضـا )اىحكـاق الوسـطى(    ولعبـد»بأسانيد المصنفين، و ـد يسـوا اىحاديـث بأسـانيد .  ـاي: 

مجلدين،  اي   شفاي السقاق: وهي الم هورة اليوق بـالكربى،  كـر   خطبتهـا أن سـكوا  عـن الحـديث 

وازق ال ر  وأحكام  وحالل  وحرام    يروب دليل على  حت    ما نعلم، و)اىحكاق الصبرى(   ل

من الرتغي  والرتهي  و كر الثواب والعقاب، أخرتها من كت  اىئمة: المولأ والستة، وفيها أحاديـث 

من كت  أخرى  كر   خطبتها أن  اييرها  حيحة اإلسناد معروفة عند النقاد،  د نقلها اى بات واناولها 

 بـن أبـي بكـر بـن محمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن اهلل محمـد ىبـي عبـدالثقات،   مجلد، وعليها شرح 

(. وَشـَرَح 174-178الرسـالة المسـتطرفة للكتـاين: )«(. هــ781مرزوا التلمساين عـرف باليطيـ  )ت.

أحمـد القرشـي التميمـي التونسـي،  بن إبراهيم بن العزيز اىحكاق الصبرى، أيضا، اإلماق أبو محمد عبد

(. شـجرة النـور الزكيـة: 268(. نيـل االبتهـاا بتطريـز الـديباا، للتنبكتـي: )هــ 662عرف بابن بزيزة )ت.

(. وكقا ال ـيا 5/234(. معجم المؤلفين: )1/581(. هدية العارفين، إلسماعيل باشا الببدادي: )140)

-1/14(. ك ـو الظنـون: )716عمـر ابـن المرحـل وابـن الوكيـل المصـري )ت. بـن  در الدين محمد

 بن علي بن (. وشر    شرحها، أيضا، اإلماق محمد2/233عية، البن  ايي شهبة: )(. لبقات ال اف20

(. لبقات ال افعية، البن  ايـي 727الواحد كماي الدين أبو المعالي المعروف بابن الزملكاين )ت. عبد

 (.590اهلل القهبي: ) (. ومعجم شيوخ أبي عبد2/241شهبة: )

 (. 2/60( الديباا المقه : )2)

 (. 99ن الدراية: )( عنوا3)
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َشَرَح  ،الحق اإلشبيلي عبد الميقوهو  ،فال يبعد أن يكون ابُن  اح  الصالة هقا

وهـي أنـ   ،ال سيما و د وتدُت  رينة أخرى   نسية اليزانة الملكية ،أحكاَمُ  الصبرى

 .. ــلى اهلل ..بســم اهلل الــرحمن الــرحيم»: مــا يلــي ،ُكتــ    أوي الســفر اليــامس منهــا

ط وُكتـ  علـى لوحـة العنـوان بيـ (1)>الحـق عبـد اليامس ]من[ اىسفار ل ـرح أحكـاق

هـقا ال ـرح هـو لل ـيا أبـي »: مـا يلـي ،لعل  خـط مالـك النسـية ،ميالو ليط الناسا

 بـن الحـق عبـد وعبد الحـق هـو ،شرح ب  اىحكاق الصبرى لعبد الحق ،بزيزة بن محمد

وعلى هقا الكالق اعتمد من ويو بطا ة هقا الميطوش ليصنف   ،«عطية  اح  التفسير

 ،شـرح اىحكـاق الصـبرى لعبـد الحـق»: عليهـا فإن   د كتـ  ،  فهرس اليزانة الملكية

ُت أنـ  نسـية مـن شـرح  ،«بزيزة بن إبراهيم بن العزيز عبد األيو لكـن بعـد التفتـيش َاَبيَّنـ 

ال مـا ُكتـ  علــى  ،اضـم السـفرين اليـامس والسـادس ،اىحكـاق البـن  ـاح  الصـالة

 .البطا ة

عطيـة  بن الحق عبد فإن ،فإن  كالق غري  مضطرب ،وأما ما كتب   اح  النسية

وكـل مـن اـرتم لـ  إنمـا  كـر مـن اواليفـ  كتـابين فقـط همـا  ،ليس لـ  كتـاب   اىحكـاق

 .الحق ابُن اليراش اإلشبيلي عبد وإنما المرادُ  ،التفسير والفهرسة

ُن الكتاب شرحًا البن بزيزة َغَلط  هاهر وإال لم يكت  الناسا علي  أن  شـرح  ،وَكو 

مــو أن ابــن بزيــزة لــ  شــرح  ،هــق  النســية وغيرهــا   ،اىحكــاق البــن  ــاح  الصــالة

حتـى يقـاي إن  >ابـن  ـاح  الصـالة<لكن  لم يعرف باسم  ،الحق الصبرى عبد ىحكاق

   ،كالحـافظ   الفـتا ، م إن النقل عن ابن بزيزة كثير   كت  اىئمة ،الكتاب من األيف 

 ،انــوير الحوالــكو   ،والســيولي   شــرح  علــى النســائي ،واإل ــابة ،موايــو كثيــرة

شـرح اىحكـاق <وهم ينقلون عنـ  بتعيـين مصـدر النقـل وهـو  ،والزر اين   شرح المولأ

                                                 
(، السـفر اليـامس: 5089ر ـم ) الحسـنية بالربـاش( شرح اىحكاق البن  اح  الصالة، ميطوش اليزانة 1)

 (.1)اللوحة 
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ويظهر من الك النقوي أصا ليست على نسق شـرح اىحكـاق البـن  ـاح   ،«لعبد الحق

وبـالمعنى اـارة  ،ُنُقـوي  مـن كتـ  غيـري ي بـاللفظ اـارة ،فـإن غالَبـ  إن لـم َيُكـن  ُكّلـ  ،الصالة

  .وفي  ما هو من كالم  ،ففي  ما هو منقوي ،بيالف لريقة شرح ابن بزيزة ،أخرى

ب ـني بزيـزة
ي
وهـل يكـون ابـُن  ـاح   .فالكتاب إ ن هو البن  ـاح  الصـالة اَل ال

وهـو الـرأي الـقي  هـ   ،الحـق اإلشـبيلي عبد الصالة هقا هو القي اقدق أن  من االميق

 الهادي التازي؟  عبد إلي  الدكتور

اَعَة ال اـنهض  ،ي ل  إلى إ بات  لك  نفسي مَ  ولكن القرائن التي اتتمعت لَديَّ السَّ

 .فأنا أاو و في  حتى يثبت بقرينة  وية ما يرفو تهالة  احبنا ،حجة للقوي ب 

 . د مضى الكالق على اعريو المؤلو

ــاب هــو شــرح ىحكــاق ــد وهــل الكت ــا ســأبحث    الجهــة  عب الحــق أق ال؟ هــقا م

 .اىخرى

 ث موضو  الكتاب وطري ته صل يف بح

لمـا  ،الحـق عبـد القي يبل  علـى الظـن وأرتحـ  أن الكتـاب هـو شـرح ىحكـاق

الحـق ويـراد بـ  أبـو  عبـد وىن  غالبا مـا يطلـق اسـم ، دمت  مما كت    أوي اليامس من 

 م ىين  ابلـُت  ،غير و كما هو استعماي ابن حجر   الفتا ،محمد ابن اليراش اإلشبيلي

 ،(1)لعبد الحق >اىحكاق ال رعية<البن  اح  الصالة بأبواب  >اىحكاق شرح<أبواب 

كمــا   نســية اليزانــة الحســنية التــي  ،فوتــدهتا علــى نســق واحــد إال   موايــو  ليلــة

فقد و و فيها اقـديم بـاب  ،اشتملت على السفرين اليامس والسادس من شرح اىحكاق

                                                 
ا(، الجـزي اىوي 1862الحـق: باليزانـة العامـة: نسـية ر ـم ) ( اعتمدت من نسا اىحكـاق ال ـرعية لعبـد1)

( الجـزي اليـامس والسـابو، ونسـية ر ـم 5380ر ـم )والثاين، من الوسطى، وباليزانة الحسـنية: نسـية 

(، الجزي اىوي، وهـي مـن الوسـطى 5682(، الجزي اىوي والثالث، من الكربى، ونسية ر م )10444)

 (.235أيضا، ونسية منها، كاملة   مجلد إال أن  سقط من آخرها باب الفتن وال روش، واحمل ر م )
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بـل إن  ،ولكنـ  ال يضـر ،تاي بعـد  >اقاىحك<وهو    ،الصلا والجزية على باب النكاح

  .عناوين اىبواب   اى ل هي نفسها   ال رح

 .فوتدهتا واحدة فيهما ، م  ابلت بين أحاديث بعض أبواب الكتابين

ُيضاف  ،الحق اإلشبيلي عبد كل  لك يجعلني أتزق بأن الكتاب هو شرح ىحكاق

 .إلى ال روح اىخرى التي ويعت علي 

  كتابـ  ) ـبس  ،( رحمـ  اهللهــ 1920.لفقي  محمد المنـوين )توهو كقا مقه  ا

 .(1)من عطاي الميطوش المبربي(

 مصادر ابن صاحب الصالة يف شرح األحكام:

ن الكتاب نجد  ال ييلو  ،وإ ا  رفنا النظر عن اعريو المؤلو إلى النظر   ُمَضمَّ

َرى عن منفعة ،من فائدة كلها  ،بار   فق  الحديثفإن  يم نصو ا من مؤلفات ك ،وال َيع 

 .اليوق مطبوعة من ورة بأيدي الناس

حسـب  ،يف بناء شرحه لألحاديث وبيـايف أحكامهـا ،  د اعتمد ابن صاحب الصالة

لد من ألزاء الكتاب ْفر الـذي هـو مـن األسـفار األولـ  ،عل  تسعي مصادر ،ما وع  ،يف الس 

يف  ،ائــدا علــ  تلــك التســعيووَلــْدتع لــه مصــدرا ل ــر ز ،ويف الســفرين التاســع والعاشــر

وربما يكويف لـه مصـادر أ ـرى  يمـا لـم  .تلك عشرة ااملي ،السفرين الخامس والسادس

 .نصل إليه من سائر ألزاء الكتاب

ــى نصــو الســادس ــو إل ــرن الراب ــة الق ــن صاي ــزمن م ــد   ال ــق  المصــادر امت  ،وه

 وهم:  ،وأ حاهبا أئمة أعالق كبار من اللبويين والفقهاي والمحد ين

ــو ســليمان .1 ــن حمــد أب ــن إبــراهيم بــن محمــد ب اليطــابي البســتي  اليطــاب ب

 .(2)(هـ388.)ت

                                                 
 (.2/498(  بس من عطاي الميطوش المبربي: )1)

(. اــقكرة 2/219(. وفيــات اىعيــان: )1/919(. معجــم البلــدان: )3/1205( ارتمتــ   : معجــم اىدبــاي: )2)

 = :(. البدايــة والنهايــة3/91(. العــرب، للــقهبي: )17/23(. ســير أعــالق النــبالي: )3/204الحفــاغ، للــقهبي: )
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 .(1)(هـ 901.محمد العبدي الهروي )ت بن أبو عبيد أحمد .2

 .(2)(هـ 921.نصر الببدادي )ت بن علي بن الوهاب عبد أبو محمد .3

 بطــاي البكــري القرلبــي بــن الملــك عبــد بــن خلــو بــن علــي الحســن أبــو .9

 .(3)(هـ994.)ت

 .(4)(هـ 963.الرب النمري القرلبي )ت عبد بن اهلل عبد بن عمر يوسو أبو .5

 .(5) (هـ 979.خلو التميمي الباتي )ت بن أبو الوليد سليمان .6

 .(6)(هـ 978.محمد الربعي الليمي )ت بن أبو الحسن علي .7

                                                 
ــــاغ: )11/329) = ــــات الحف ــــون: )1/909(. لبق -1032-2/1005(، )595-1/108(. ك ــــو الظن

 (.2/62(. معجم المؤلفين: )9/144) الزاهرة: النجوق (.1910-1205-1934-1734-1408

(. العـرب: 17/196(. سـير أعـالق النـبالي: )1/45(. وفيـات اىعيـان: )1/322( ارتمت   : معجم البلدان: )1)

لبقـات المفسـرين (. 9/89(. لبقات ال افعية الكـربى، للسـبكي: )11/399(. البداية والنهاية: )3/77)

ــ  وي: ) ــقه : )45لألدن ــون: )2/161(. شــقرات ال (. معجــم 1207-1206-2/1205(. ك ــو الظن

 (.2/150المؤلفين: )

(. سـير أعـالق النـبالي: 3/214(. وفيـات اىعيـان: )11/31( ارتمت   : ااريا ببداد، ىبي بكر اليطي : )2)

ــة: )3/151(. العــرب: )17/924) ــة والنهاي ــن فرحــون: )12/32(. البداي ــديباا المــقه ، الب (. 261(. ال

 (. 6/222(. معجم المؤلفين: )2/223شقرات القه : )

(. العــرب: 63و18/97(. ســير أعــالق النــبالي: )2/349(. الصــلة: )8/160( ارتمتــ   : ارايــ  المــدارا: )3)

جــم (. مع1/114(. ك ــو الظنــون: )2/283(. شــقرات الــقه : )248(. الــديباا المــقه : )3/221)

 (.119(. شجرة النور: )7/87المؤلفين: )

(. رسالة   فضل اىندلس و كر رتالها، البن حزق، يمن 399( ارتمت   : تقوة المقتبس، للحميدي: )4)

(. ســير أعــالق 2/690(. الصــلة: )8/127(. ارايــ  المــدارا: )2/174«: )رســائل ابــن حــزق اىندلســي<

(. شـقرات 990(. الديباا المـقه : )12/109داية والنهاية: )(. الب3/257(. العرب: )18/153النبالي: )

 (. 2/319القه : )

(. البدايـة 3/282(. العـرب: )18/535(. السـير: )1/147(. الصـلة: )8/117( ارتمت   : اراي  المـدارا: )5)

 (.2/399(. شقرات القه : )147(. الديباا: )12/122والنهاية: )

(. معــالم اإليمــان   معرفــة أهــل القيــروان، للــدبا  وابــن نــاتي: 8/104( ارتمتــ   : ارايــ  المــدارا: )6)

(. شـجرة 248(. الـديباا: )336الـوزير: ) بـن (. الحلل السندسية   اىخبار التونسية، لمحمـد3/144)

 (.7/147(. معجم المؤلفين: )117النور: )
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 .(1)(هـ 520.رشد الجد القرلبي )ت بن أحمد بن أبو الوليد محمد أحمد .8

 .(2)(هـ 536.عمر التميمي المازري )ت بن علي بن اهلل محمد عبد أبو .4

عمـرون اليحصـبي اىندلسـي  ـم  بن عيا  بن موسى بن أبو الفضل عيا   .10

 .(3)(هـ 599.السبتي )ت

و د  رح المؤلو بأسماي مصادر  عن هؤالي اىئمة إال اليطابي فسمى مصـدر  

وتعـل لهـق   .«كتاب ابـن بطـاي<وسمى مصدر  عن   ،وابن بطاي ،«كتاب اليطابي<عن  

 ،لعل  أراد أن يستبني هبـا عـن التطويـل بـقكر أسـماي مؤلفيهـا ،عالماتو المصادر رموزا

ولكتـاب ابـن بطـاي  ،(طولكتـاب اليطـابي ) ،( وإلكماي المعلـم ) ،(زفجعل للمعلم )

وللبيـان  ،(هــول رح الرسـالة لعبـد الوهـاب ) ،( وللمنتقى ) ،(سولالستقكار ) ،(ب)

و  الســـفرين اليـــامس والســـادس زاد ابصـــرة  ،(4)(ويين )وللبـــرب ،(شوالتحصـــيل )

   .(5)(صرمز لها )و الليمي

 وهقا اعريو هبق  المصادر الع رة البن  اح  الصالة   شرح اىحكاق:

                                                 
(. العــرب: 14/501ق النــبالي: )(. ســير أعــال2/596(. الصــلة: )59( ارتمتــ   : البنيــة، للقايــي عيــا : )1)

 (.8/228(. معجم المؤلفين: )2/62(. شقرات القه : )373(. الديباا: )9/97)

(. معجـم 210 - 165(. فهرسـة ابـن خيـر: )65(. البنية: )107الحق ابن عطية: ) ( ارتمت   : فهرس عبد2)

(. الـديباا: 9/100(. العرب: )20/109(. سير أعالق النبالي: )9/285(. وفيات اىعيان: )5/90البلدان: )

(. اقديم ال ـيا 3/165(. أزهار الريا    أخبار عيا ، للمقري: )2/119(. شقرات القه : )379)

 (.109 - 1/8محمد ال ا لي النيفر لكتاب المعلم بفوائد مسلم للمازري، ففي  ارتمة ل  مفصلة: )

(. وفيــات اىعيـــان: 2/924 . الصــلة: )( ارتمتــ   : التعريــو بالقايــي عيـــا  لولــد  محمــد، تميعـــ3)

(. أزهـار الريـا    أخبـار 270(. الـديباا: )9/122(. العـرب: )20/212(. سير أعالق النبالي: )3/983)

ااويـت  بـن (. وغير هق  المصادر كثير أحصـا  ال ـيا محمـد2/138عيا ، تميع . شقرات القه : )

 الطنجي   اقديم  لرتاي  المدارا.

 .1لوحة  10ق: ا( شرح اىحكا4)

، 40-8-5/9لوحـة العنـوان، وانظـر   النقـل عـن ابصـرة الليمـي: شـرح اىحكـاق:  5( شرح اىحكـاق: ا5)

 (.259-6/253و)
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 اتاب الخطابي:  .6

اقدق أن ابن  ـاح  الصـالة لـم يصـرح باسـم كتـاب اليطـابي الـقي نقـل منـ    

لكـن عنـد مقابلـة نقولـ  وتـدت أن  >يطـابيكتـاب ال<ـوإنمـا وسـم  بـ ،«شرح اىحكاق<

 .ورمز ل  بحرف )ش( ،«معالم السنن»كتاب المراد ب  

: أويـا فيـ  اليطـابي مـا أشـكل مـن متـون (1)وهو مؤلو   شرح سنن أبي داود

 .وهـو مطبـو  .أبـان وتـو  أحكامـ و ،وشرح ما استبلق مـن معانيـ  ،ألفاغ كتاب السنن

إبـراهيم المقدسـي  بـن محمـد بـن حمـود أحمـد د ليص  الحافظ شهاب الـدين أبـو مو

 .(2)>عجالة العالم من كتاب المعالم<وسما   ،(هـ 765المتوىف سنة )

 اتاب الغريبين: .8

فلما كان زمان »: و ف  ابن اى ير فقاي بعد أن  كر تهود العلماي  بل    هقا الفن

وكـان  ،بـوي اح  اإلماق أبي منصور اىزهري الل ،محمد الهروي بن أبى عبيد أحمد

 نو كتاب  الم ـهور السـائر   الجمـو بـين غريبـي  ،وبعد  و  لبقت  ،  زمن اليطابي

علـى ويـو لـم يسـبق    ،ورابـ  مقفـى علـى حـروف المعجـم ،القرآن العزيز والحـديث

فاستيرا الكلمات اللبوية البريبـة مـن أماكنهـا وأ بتهـا    ،غري  القرآن والحديث إلي 

 م إن  تمو في  من غري  الحديث مـا   كتـاب أبـي عبيـد وابـن  ..حروفها و كر معانيها

مو مـا أيـاف إليـ  ممـا اتبعـ  مـن  ، تيبة وغيرهما ممن اقدم  عصر  من مصنفي البري 

فجـاي كتابـ  تامعـا   الحسـن بـين  ،كلمات لم اكن   واحـد مـن الكتـ  المصـنفة  بلـ 

فانت ـر  ..ا   حرفهـا ببيـر اعـ فإ ا أراد اإلنسان كلمـة غريبـة وتـده ،اإلحالة والويو

و ـار هـو العمـدة   غريـ  الحـديث  ،كتاب  هبقا التسهيل والتيسير   الـبالد واىمصـار

                                                 
 (.1/595(. ك و الظنون: )170( فهرسة ابن خير: )1)

 (.2/1005( ك و الظنون: )2)
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المبيـث   غريـ  القـرآن »كتـاب إلـى تانـ   ،وعلي  أدار ابن اى ير كتاب  .(1)>..واآ ار

 و ــد لبــو كتــاب البـريبين بتحقيــق محمــود محمــد .ىبــي موســى المـديني ،«والحـديث

 .لبعة لجنة إحياي الرتا  اإلسالمي ،( بالقاهرةهـ 1340سنة ) ،الطناحي

  .وَرَمَز ل  بحرف )و( ،وسما  ابن  اح  الصالة

 شرح الرسالي لعبد الوهاب: .3

الوهاب على الرسالة البن أبي زيـد  عبد اعتمد ابن  اح  الصالة شرح القايي

أوي شـرح للرسـالة كمـا  كـر  وهو .وسما  ورمز ل  بحرف )هـ( ،(هـ 386.القيرواين )ت

احريــر <(   شــرح  لهــا المســمى هـــ 863.محمــد القل ــاين )ت بــن أبــو العبــاس أحمــد

 :(3)و د احتفل القايي بالرسالة فمدحها   أبيات فقاي ،(2)>المقالة   شرح الرسالة

ــد ــُم النه ــم  ــاغها الَعَل ــالُة عل  رس

 أ ـــوي أيـــايت بالهـــدى فكأنمـــا

ــة وا او   ــدرها علــُم الديان  يــح 

ـــــُر ُ  ك   لقــــد َأقَّ بانيهــــا الســــداَد فقي
 

  د اتتمعت فيها الفرائض والزهدُ  

شـــدُ  ــا الرُّ ــاهرين هب ــون الن ــدا لعي  ب

ـــدُّ   وآداُب خيــري اليلــق لــيس لهــا ني

 هبــا خالــد  مــا َحــجَّ واعتمــر الوفـــدُ 
 

 ا ـــتمل  ،ا( 625ومــن شــرح الرســـالة نســية باليزانــة العامـــة بالربــاش )ر ــم 

و ـد لبـو منـ   طعـة   تـزئين ا ـتمل علـى  .ثالـث والرابـو واليـامسعلى اىتـزاي: ال

ن ـرهتا دار ابـن حـزق سـنة  ،بعض أبواب الصالة وأبواب الصياق والزكاة والحج والعمرة

 .هـ 1928

                                                 
 (.4 -1/8( النهاية: )1)

اهلل الحطـاب:  رير المقالة   شرح نظـائر الرسـالة ىبـي عبـد( أنظر اقديم الدكتور أحمد سحنون لكتاب اح2)

(38.) 

 (.3/112( معالم اإليمان: )3)
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 اتاب ابن بطاط: .8

وبمقابلـة  ،«كتـاب ابـن بطـاي<وسـما   ،رمز لـ  ابـن  ـاح  الصـالة بحـرف )ب(

و د أكثر النقل منـ  بحيـث فـاا  . حيا البياري نقول  وتدت أن  ينقل من شرح  على

  .ب  النقل من غير 

لبعة دار الرشد   الريا  سـنة  ،إبراهيم بن والكتاب لبو بتحقيق أبي اميم ياسر

 .هـ1920

 االستذاار: .5

اُ  ابن  اح  الصالة   .َرَمَز ل  بحرف )س(و وَسمَّ

لمولـأ مـن معـاين وهو كتاب )االستقكار لمقاه  علمـاي اىمصـار فيمـا اضـمن  ا

الرب القرلبي  صد ب  أن ي رح فيـ  المولـأ علـى وتهـ   عبد للحافظ ابن ،الرأي واآ ار(

أما بعد فإن تماعـة »: مبينا لريقت  في  ،و   لك يقوي   مقدمة االستقكار ،ونسق أبواب 

  ســألونا  ،إيانــا ممـا علمنـاو نفعهـم اهلل ،العنايـة بـ  مــن إخواننـاو مـن أهـل العلـم وللبــ 

أن أ رف لهم كتاب  ،ومنهم من سألني  لك من آفاا نائية مكاابة ،موالن كثيرة م افهة

وأ ـل لهـم  ،وأحقف لهم من  اكرار شواهد  ولر   ،التمهيد على أبواب المولأ ونسق 

َقي ن  صدت إلى شرحهما خا ة   التمهيد ب رح تميـو مـا  ،شرح المسند والمرسل اللَّ

 ،وما لمالك في  من  ول  القي بنى علي  مقهبـ  ،ابة والتابعين  المولأ من أ اويل الصح

وأ كـر  ،الـقين هـم الحجـة عنـد  علـى مـن خـالفهم ،واختار  من أ اويل سلو أهل بلد 

حتـى يـتم  ،ما لسائر فقهاي اىمصار مـن التنـاز    معانيـ  ، كر  في و على كل  وي رسم 

ــ  المولــأ مســتوعبا مستقصــى علــى شــرش اإليجــاز  ،ن شــاي اهللإ ،بعــون اهلل ،شــرح كتاب
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 ،إ    لـك كلـ  مبسـوش   كتـاب التمهيـد ،ولرح ما   ال واهد من التكـرار ،واالختصار

 .(1)>والحمد هلل

ون ـر دار  تيبـة بدم ـق ودار  ،المعطي أمين  لعجي عبد والكتاب مطبو  بتحقيق

 .1919عاق  ،الوعي بحل 

 المنت  : .1

اُ  ابن  اح  الصالة وَرَمَز ل  .  بحرف )ا(وسمَّ

:  ـاي المقـري ،وهـو أوسـط شـروح  عليـ  ،ألف  أبو الوليد البـاتي ل ـرح المولـأ

 ،(2)>وهـو ممـا يـدي علـى ابحـر    الفنـون ،وإبراز الحجـج ، ه  في  مقه  االتتهاد»

 .وهو مطبو 

 التبصرة: .7

سـما   ،ل  اعليـق كبيـر علـى المدونـة»:  اي القايي عيا  ،ىبي الحسن الليمي

 ،واسـتقراي اى ـواي ،وهو مبـرى بتيـريج اليـالف   المـقه  ،مفيد حسن ،)التبصرة(

فيرتـت اختيارااـ    الكثيـر عـن  ،فيالو المقه  فيمـا اـرتا عنـد  ،وربما ابو نظر 

 .(3)> واعد المقه 

ا بتبصرة الليمي ،و  د  اي بعض المباربة   مدح ألفية ابن مالك ي  ُمَعر 
(4): 

ــَهاقُ  ـي سي بـي َ ــت  َ ل   ُتُفونيَهــا لقــد َمزَّ
 

َهَ  َماليــكي    َمــق 
ُّ
ــي مي َا اللَّي   َكَمــا َمــزَّ

 

                                                 
 ( مقدمة كتاب االستقكار.1)

 (.2/77( نفا الطي : )2)

 (. 8/104( اراي  المدارا: )3)

 (. 2/232( نفا الطي : )4)



 
85 

ــدكتور أحمــد ــق ال ــو  بتحقي ــاب مطب ــد والكت وإ ــدار وزارة  ،الكــريم نجيــ  عب

 .هـ 1933لبعة دار ابن حزق عاق  ،اىو اف وال ؤون اإلسالمية بدولة  طر

وهـو المصـدر المـتم  ،اعتمد  ابن  اح  الصالة وسما  ورمـز لـ  بحـرف ) (

 ،ولـيس منـ  شـيي   التاسـو والعاشـر ،ينقل من    السفرين اليامس والسادس ،الع رة

  .وال   السفر القي يعد   اىسفار اىولى

 :«الم دمات الممهدات»و «البيايف والتحصيل» .4

ا   ،البـن رشـد >البيان والتحصيل»كتاب اقدق أن ابن  اح  الصالة اعتمد  وسـمَّ

لكـن عنـد  ،د   اللوحـة اىولـى مـن السـفر العاشـرحسـ  مـا ور ،ورمز ل  بحـرف )ش(

ليست   البيان والتحصيل وإنما هـو    ،وعددها أربعة ،المقابلة وتدت أن بعض نقول 

 ،بل إن غال  ما ينقلـ  مـن البيـان موتـود   المقـدمات بلفظـ  ،«المقدمات الممهدات<

  .أو ميتصرا   ،وهو   البيان بمعنا 

وهما مطبوعان من ـوران بأيـدي  ،بين معا ال من أحدهماوعلي  فهو ينقل من الكتا

 .الناس

 المعلم بفوائد مسلم: .2

وهـو  ،رمـز لـ  بحـرف )ز(و وسما  ،اعتمد  ابن  اح  الصالة   شرح اىحكاق

وهو مـن أوي شـروح  ،فريد   باب  ،من اىعماي المبربية   العناية بصحيا اإلماق مسلم

وإنمـا شـرح  بعـض معا ـري  مثـل شـرح أبـي  ،مسلم؛ ىن  لم يسـبق  سـابق إلـى شـرح 

وا تصر في  علـى البريـ  وسـما   ،(هـ 524.إسماعيل الفارسي )ت بن البافر عبد الحسن

 بـن وشـرح  ـواق السـنة أبـي القاسـم إسـماعيل ،)المفهم   شرح غري   حيا مسـلم(
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وشرح  هقا أكمل بـ  شـرح ابنـ  الـقي اخرتمتـ   ،(هـ 535.محمد اى فهاين الحافظ ت

 .(1)فأام  والد   واق السنة ، بل أن يتم شرح  للصحيحين ،(هـ 526المنية سنة )

ليم  ولم يكت  لهقين ال ـرحين البقـاي كمـا كتـ  ل ـرح المـازري المسـمى )الــُمع 

فهو من إمالئ  القا  عنـ  بعـض  ،ولم يؤلف   احب  وإنما ُأخق عن دروس  ،بفوائد مسلم(

هـقا كتـاب  صـد فيـ  »: وتاي   أول  ،ما نقل بالمعنى ومن  ،فمن  ما نقل باللفظ ،االميق 

ــ  اإلمــاق الجليــل أبــي ــق مــا تــرى   مجــالس الفقي ــد إلــى اعلي علــي  بــن اهلل محمــد عب

   ،رحمـ  اهلل ،الحجـاا بـن حـين القـراية عليـ  لكتـاب مسـلم ،ريي اهلل عنـ  ،المازري

ضـ  بحكايـة لفـظ منقـوال  لـك بع ،شهر رمضان المكرق من سنة اسو واسعين وأربعمائة

وإنمـا كـان  ،فلـم يكـن اإلمـاق يقصـد إلـى األيفـ  ،(2)>وأكثر  بمعنا  ،الفقي  اإلماق أيد  اهلل

فلمـا فـر   ،فتكلم على نقط من  ،السب  في  أن   رئ علي  كتاب مسلم   السنة المقكورة

فهـقا كـان سـب   ،من القراية عـر  عليـ  اى ـحاب مـا أمـال  علـيهم فنظـر فيـ  وهقبـ 

   .(3)تمع 

لبعة دار البرب اإلسالمي  ،والكتاب مطبو  بتحقيق ال يا محمد ال ا لي النيفر

 .1908عاق 

 إاماط المعلم بفوائد مسلم: .61

إكمــاي <فــألو كتابــ   ،«المعلــم<اعتنــى القايــي عيــا  بكتــاب اإلمــاق المــازري 

فكانـت لريقتـ   . ا دا ب  أن يكمل ما اعلق بصحيا مسلم من تميـو الوتـو  ،«المعلم

                                                 
 (.1/126( المعلم: )1)

 (.1/181( المعلم: )2)

 اهلل ابن عي ون المعافري.  عبد بن (، ارتمة عبيد اهلل2/312( أنظر التكملة: )3)
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وانصـرفت عنايتـ  إلـى  ، ـم يعقـ  عليـ  بكالمـ  ،وهـو المعلـم ،ن يقكر ما  كر  اى لأ

 .(1)والعناية بالكالق على اإلسناد ،اتميم شرح المعاين الحديثية

وهو    لك يأيت  ،وأكثر النقل من  ،واعتمد  ابن  اح  الصالة   شرح اىحكاق

ا  ،بعد كتاب ابن بطاي و ـد لبـو الكتـاب بتحقيـق الـدكتور  .َرَمـَز لـ  بحـرف ) (و وسـمَّ

 .هـ 1914سنة  ،ون را  دار الوفاي بمصر ،يحيى إسماعيل

 منها ابن صاحب الصالة يف شرح األحكام:

علــى ارايــ  أ ــل  اىحكــاق الصــبرى البــن  ،الكتــاب مراــ  علــى أبــواب الفقــ 

را فيورد المؤلو مـا احـت البـاب مـن الحـديث وُيتبعـ  بمـا  يـل   فقهـ  ُمَصـدَّ  ،اليراش

 .وأحيانا ينقل النا بدوصا ،بعالمة مصدر 

 .وأخرى بالمعنى ،وهو البال  علي  ،وأما لريقة النقل عن مصادر  فتارة باللفظ

و د ي بل الطويل  فحات اصل أحيانا إلـى  ،واتفاوت النقوي بين لويل و صير

 .و د و و ل  التكرار   موايو ، ال 

إال ما كان  ،إال كالق غير  ممن نقل عنهمفليس في   ،والكتاب خلو من كالق مؤلف 

 ـد مضـى الكـالق   »: و ولـ  ،«و ـد اقـدق هـقا»: كقول  ،من كالق يربط بين الك النقوي

 ، ـم يـورد  ،وبعـد  يضـو عالمـة النقـل ،ونحـو  ،«وأمـا المصـافحة ،السالق وما يتعلق ب 

 .وما أشب   لك ،«أما التسليم على النساي فيأيت  كر »: و ول 

ُي منزلة رأي  ومقهب على أ  .ن نقل المؤلو من مصادر  ُيعد اختيارا ل  فُينَزَّ

                                                 
 (.135 -1/133( المعلم: )1)
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  صل يف وصل نسخ مخطوط شرح األحكام البن صاحب الصالة

 و فت من نسا الميطوش على ما يلي:

 :نسخي  زاني الجامع الكبير بمكناس 

  ال ة أتزاي: وا تمل على

 .(355بر م ) ،تزي من اىتزاي اىولى .1

واضـم اللوحـة منـ   26 14مسـطرا   .( ور ة من القطو الكبيـر129عدد أورا   )

  .كلمة 23و 20متوسط كلمات كل سطر بين  ،سطرا 24

 .وهقا الجزي خاي من اسم الناسا وااريا النسا

َيُ  اىََرَيُة و ه  غالُ  سـطور  ،وهو   حالة سيئة فـال ُيقـرأ إال  ، د أكَلت  حواشي

َرُأ من   ـوُي المؤلـو ،وأول  .آخروهو مبتور اىوي وا ،وسط لوحاا  و ولـ   …»: فيما ُيق 

وآخر  الكـالق علـى احيـة المسـجد واإلمـاق ييطـ  يـوق .(1)>الحديث .فإنما هو شيطان

 :وهي ،وي تمل على بعض أبواب الصالة .الجمعة

 .ال يعرف عنوان  ،باب  كرُت أوي الموتود من   بُل  -

  .باب   الجمو والقصر -

 .باب  كر  الة اليوف -

 .باب   الوار و الة الليل -

                                                 
إيَ ا َ لَّى َأَحُدُكم  »يقوي: ملسو هيلع هللا ىلص ( يظهر أن  ي رح حديث أبي َسعييٍد اليدري ريي اهلل عن ،  اي: سمعت النبي 1)

َتـاَز َبـ ُتُرُ  ميَن النَّاسي َفـَأَراَد َأَحـد  َأن  َيج  ٍي َيس   
ـُ  َفإينََّمـا ُهـَو َشـي َطان  إيَلى َشي ل 

ُيَقااي ـُ  َفـإين  َأَبـى َفل  َفع  َيد   َفل 
«. ي َن َيَدي ـ ي

. : َيُردُّ الُمَصل ي َمن  َمرَّ َبي َن َيَدي  ي  البياري   كتاب الصالة: َباب 
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بــاب   ركعتــي الفجــر و ــالة الضــحى والتنفــل   الظهــر والعصــر والمبــرب  -

 .والع ا

 .باب    الة االستسقا -

 .باب    الة الكسوف -

 .مبتور اىوي ،مضمون الكالق في  عن سجود التالوة ،باب لم يسم -

 .زيوب  انتهى الموتود من هقا الج ،مبتور اآخر .باب   الجمعة -

 (: 130الجزيان التاسو والعاشر   مجمو  بر م ) .2

 .بالرباش ،( باليزانة العامة7035من  مصورة على شريط )ميكروفيلم( ر م )

واضم  28 20مسطرا   .( ور ة من القطو الكبير230عدد أوراا هقا المجمو  )

مكتــوب بيــط  .كلمــة 23و 20متوســط كلمــات كــل ســطر بــين  ،ســطرا 27اللوحــة منــ  

بــاللون اىســود وكتبــت بــاىحمر عنــاوين اىبــواب وعالمــات  ،مجــوهر مقــروي مبربــي

 .اـاريا نسـي  وال يعـرف اسـم ناسـي  وال .أ ابت  اىريـة   بعـض لوحااـ  .المصادر

 .وهو مبتور أوي التاسو وآخر العاشر

-14-17و  بعض لوحاا  بيـا    موايـو منهـا:   الجـزي التاسـو: لوحـات: 

-126-123-96-92-29-6الجــزي العاشــر: لوحــات:  و  .22-271-276-278

191.  

يـدي علـى  ،وهق  النسية مقابلة على اى ل أو علـى نسـية مقابلـة علـى اى ـل

-90-23-17-15-3-2كمــا   الجــزي العاشــر لوحــات:  ، لــك وتــود رمــز المقابلــة

  .وغيرها ،166
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ق للسا ط من منها رمز التيريج واللَّحَ  ،و د اشتملت على رموز استعملها الناسا

  .المتن

 أن ل  ماال غيـرهم ..»: أول  .مبتور اىوي ،( ور ة190فهو   ) :فأما الجزي التاسو

: وآخـر  ،«..زيـد بـن حمـادو وت   وي ابن نافو اعلق  بلفظ حديث إسماعيل ابـن عليـةو

كما  كرنا   الزنى ام السفر التاسو مـن شـرح اىحكـاق للفقيـ  ابـن  ـاح  الصـالة  ..»

د هلل رب العالمين يتلـو  بحـوي اهلل و واـ    العاشـر بـاب حـد اليمـر و ـلى اهلل والحم

 :وي تمل على الكت  التالية ،«على موالنا محمد ويال  و حب  وسلم

 .61إلى  1من اللوحة  ،لوحة 61يقو    ،وهو   البيو  ،كتاب ال يعرف عنوان  -

 .146 إلى 61من اللوحة  ،لوحة 136   ،كتاب الديات والحدود -

 .296إلى  146من اللوحة  ،لوحة 51   ،باب   حد الزاين -

 .280إلى  296من اللوحة  ،لوحة 35   ،باب   القطو -

أول     اين لوحة بعد لوحـة  .مبتور اآخر ،( ور ة40فهو   ) :وأما الجزي العاشر

آلـ   بسم اهلل الرحمن الـرحيم و ـلى اهلل علـى موالنـا محمـد وعلـى»: العنوان والفهرس

  حضـين  .المنـقر أبـو ساسـان بـن و حب  وسلم باب الحد   اليمر  ول  عن حضـين

ب وزعم بعض أهل البد  أن  ولـ  عليـ  السـالق ال عـدوى »: وآخر  ،«..بالضاد معجمة

  .« لك يصحا ..فيكون ..يعار 

كمـا يظهـر مـن المكتـوب علـى اللوحـة  ،وأبواب  اإل نـا ع ـر التـي اشـتمل عليهـا -

و ـد  هـ   ،«بـاب   الطـ < ىن آخر باب يوتد   الكتاب هـو ،اوتد كلهاال  ،اىولى

بـاب   »و ،«بـاب    تـل الحيـات والـوز »: و ه  مع   ال ة أبـواب أخـرى هـي ،آخر 

 :فبقي من الكتاب اسعة أبواب هي ،«وباب   الرؤيا ،«السعادة وال قاوة والمقادير
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 .15إلى  2من اللوحة  ،لوحة 19   ،باب الحد   اليمر -

 .90إلى  15من اللوحة  ،لوحة 26   ،باب   اىلعمة -

 .65إلى  90من اللوحة  ،لوحة 26   ،باب   اىشربة -

  .117إلى  65من اللوحة  ،لوحة 53   ،باب   اللباس والزينة -

  .129إلى  117من اللوحة  ،لوحات 7   ،باب   اىسماي والكنا -

 .192إلى  129من اللوحة  ،وحةل 14   ،باب   السالق واالستيقان -

 .150إلى  192من اللوحة  ،لوحات 8   ،باب   العطاس والتثاؤب -

إلـى  150مـن اللوحـة  ،   مـان لوحـات ،باب   اىمرا  وما يصـي  المسـلم -

157.  

 .180إلى  157من اللوحة  ،لوحة 29البا ي من     ،باب   الط  -

  بالرباط:  الحسنيينسخي الخزاني 

واـاريا نسـي  كمـا  ،( يضم السفرين اليامس والسـادس5089بر م )   مجمو 

ويقـو  .هــ441 >أواسط تمادى اىولى سنة إحدى واسـعين واسـعمائة»: بآخر السادس

متوسط كلمـات  ،سطرا 31عدد اىسطر   اللوحة  ،30 20مسطرا :  ،( لوحة289  )

 .ُق المكتوَب   بعضهاأورا   ميرومة الحواشي أ اَب الير   .كلمة 23و 20السطر بين 

 .«ـلـ< أو >ـ فـ»: مبـدوية بعالمـة ،وعلى الحواشي   لوحاا  او يفـات ولـرر واعليقـات
وأسـماي  ،متن  باللون اىسـود ،على ورا من القطو الكبير ،مكتوب بيط مبربي مجوهر

وخــط هــق  النســية شــبي  بيــط نســية  .بــاىحمر ،« ولــ »: وعبــارة ،وعنــاوين اىبــواب

 .يكون لنفس الناسامكناس بل  د 
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أولــ  بعــد لوحــة  .(135إلــى  1( لوحــة )مــن 135: فيقــو   )فأمــا الســفر اليــامس

اىسـفار ل ـرح  ...اليـامس ...بسم اهلل الـرحمن الـرحيم  ـلى اهلل»: العنوان والفهرس

اــم الســفر »: وآخــر  .«  معرفــة اشــتقاا اســم الحــج .كتــاب الحــج .الحــق عبــد أحكــاق

 ملسو هيلع هللا ىلصبقيــة الجهــاد المــقكور فيــ  بعــد هــقا  ولــ  كــان رســوي اهلل اليــامس يتلــو  بحــوي اهلل 

 .«أحسن الناس وأشجو الناس والحمد هلل رب العالمين

 .وي تمل على كتاب الحج وكتاب الجهاد

بسـم اهلل »: أولـ  .(289إلـى  136( لوحة )من 194: فيقو   )وأما السفر السادس

بـاب  ولـ   ،حب  وسـلم اسـليما لى اهلل على موالنا محمـد وآلـ  و ـ ..الرحمن الرحيم

ام السفر السادس بحمـد اهلل »: وآخر  .«أحسن الناس وأشجو الناس ملسو هيلع هللا ىلصكان رسوي اهلل 

وحسن عون  و ـلى اهلل علـى سـيدنا ونبينـا وموالنـا محمـد نبيـ  وعبـد  وريـي اهلل عـن 

أواســط تمــادى  ،اىئمــة اليلفــاي الراشــدين المهــديين مــن بعــد  وســلم وشــرف وكــرق

  .«حدى واسعين واسعمائةاىولى سنة إ

ــاد ــاب الجه ــة كت ــى: بقي ــة ،وي ــتمل عل ــاب الصــلا والجزي ــاب اىيمــان  ،وب وكت

ــقور ــة ،والن ــقبائا والضــحايا والعقيق ــاب الصــيد وال ــة ،وكت ــاب   العقيق ــاب    ،وب وب

 .وكتاب النكاح ،اليتان

فعسى اهلل أن يأيت بالفتا من  لك و حقيقة مؤلو هقا الكتاب واحقيق  ون ـر    

 .واهلل الموفق ال رب سوا  ،الناس
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  هرس المصادر

 المخطوطي:

 اىحكاق ال رعية لعبد الحق اإلشبيلي: .1

 .الجزي اىوي والثاين ،ا(1862نسية اليزانة العامة بالرباش ر م ) -

  .( الجزي اليامس والسابو5380نسية اليزانة الحسنية ر م ) -

  .ي والثالثالجزي اىو ،(10444نسية ر م ) -

  .الجزي اىوي ،(5682نسية ر م ) -

 .(235كاملة ر م ) ،نسية من الوسطى -

 شرح اىحكاق البن  اح  الصالة: .2

( ولها مصورة على 130  مجمو  بر م ) ،نسية خزانة الجامو الكبير بمكناس -

واضــم الســفرين التاســو  ،( باليزانــة العامــة بالربــاش7035شــريط )ميكــروفيلم( ر ــم )

 .والعاشر

   ،واضم تزيا من اىتـزاي اىولـى ،(355بر م ) ،نسية أخرى بنفس اليزانة -

 .أبواب الصالة

ــر م ) - ــو  ب ــنية   مجم ــة الحس ( يضــم الســفرين اليــامس 5089نســية اليزان

 .والسادس

نسـية اليزانـة العامـة  ،الوهـاب الببـدادي عبـد شرح الرسـالة للقايـي أبـي محمـد .3

 .ا(625بالرباش بر م )
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 المطبوعي:

 ،احقيق آبيال ولويس مولينـا ،حار  الي ني بن لمحمد ،ر الفقهاي والمحد ينأخبا .9

 .ق1442مدريد 

مكتـ  المطبوعـات  ،الفتـاح أبـو غـدة عبـد اعتنى هبا ،أربو رسائل   علوق الحديث .5

 .هـ 1910 ،الطبعة اليامسة .اإلسالمية بحل 

للجنـة ا ،محمـد المقـري بـن أزهـار الريـا    أخبـار عيـا  ل ـهاب الـدين أحمـد .6

  .بين المبرب واإلمارات ،الم رتكة لن ر الرتا  اإلسالمي

اقديم وايريج واعليـق:  ،خميس بن عسكر وأبي بكر بن اهلل عبد ىبي ،أعالق مالقة .7

دار اىمان  ،لبنان -بيروت  ،دار البرب اإلسالمي ،اهلل المرابط الرتغي عبد الدكتور

 .هـ 1920 ،الطبعة اىولى ،الرباش ،للن ر والتوزيو

عبـدالرحمن  بـن لإلماق شمس الـدين محمـد ،اإلعالن بالتوبيا لمن  ق أهل التأريا .8

 ،ارتمة الدكتور  ـالا أحمـد العلـي ،المست را فرانز روزنثاي احقيق ،السياوي

 .هـ 1407،الطبعة اىولى ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

وفـاي دار ال ،احقيـق يحيـى إسـماعيل ،إكماي المعلـم بفوائـد مسـلم للقايـي عيـا  .4

 .هـ 1914 ،الطبعة اىولى ،المنصورة

 .الدار التونسية للن ر ،عاشور بن أليس الصبا بقري  لل يا محمد الطاهر .10

 .بيروت ،مكتبة المعارف ،كثير بن عمر بن ىبي الفداي إسماعيل ،البداية والنهاية .11

دار البـرب  ،احقيق محمد محفوغ ،تابر بن برنامج الوادياشي شمس الدين محمد .12

 .م1480 ،بيروت ،مياإلسال

احقيـق  ،خلـدون بـن ىبي زكريا يحيى ،الواد عبد ببية الرواد    كر الملوا من بني .13

 .هـ 1900 ،المكتبة الولنية بالجزائر ،الحميد حاتيات عبد الدكتور
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 ،يـونس الصـد  بـن أحمـد بـن الرحمن عبد ىبي سعيد ،ااريا ابن يونس المصري .19

 .هـ 1921 ،ة اىولىالطبع ،بيروت ،دار الكت  العلمية

الـرحمن علــي  عبـد ،التـاريا اىندلسـي مـن الفـتا اإلسـالمي حتــى سـقوش غرنالـة .15

 .هـ 1918 ،الطبعة اليامسة ،دار القلم ،الحّجي

 بــن تامعــة اإلمــاق محمــد ،الرتتمــة العربيــة ،اــاريا الــرتا  العربــي لفــؤاد ســزكين .16

 .ق1483هـ 1903 ،سعود

يوسـو  بـن محمـد بـن اهلل عبـد ىبي الوليـد ،سااريا العلماي والرواة للعلم باىندل .17

ــن الفريــي ــيني ،اىزدي اب ــار الحس ــزت العط ــيد ع ــق الس ــة اليــانجي  ،احقي مكتب

 .هـ 1908 ،الطبعة الثانية ،بالقاهرة

ــي بكــر اليطيــ  الببــدادي بــن اــاريا ببــداد ىحمــد .18 ــة  ،علــي أب دار الكتــ  العلمي

 .بيروت

 ،حـار  الي ـني القيـرواين اىندلسـي نب اهلل محمد عبد ىبي ،ااريا علماي إفريقية .14

 ،الطبعــة الثانيــة ،مكتبــة اليــانجي بالقــاهرة ،احقيــق الســيد عــزت العطــار الحســيني

 .هـ 1915

 ،احقيق أحمد سـحنون ،اهلل الحطاب عبد احرير المقالة   شرح نظائر الرسالة ىبي .20

  .هـ 1904 ،من ورات وزارة اىو اف وال ؤون اإلسالمية بالمبرب

  .م1455حيدر آباد الدكن  ،ل مس الدين القهبي ،لحفاغاقكرة ا .21

لبعـة وزارة اىو ـاف  ،احقيق تماعة مـن العلمـاي ،اراي  المدارا للقايي عيا  .22

الطبعــة  ،المبــرب ،المحمديــة -مطبعــة فضــالة  ،وال ــؤون اإلســالمية بــالمبرب

 .(م1483- م1465) ،اىولى

 .التعريو بالقايي عيا  لولد  محمد .23
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ي بـن نصـر بـن اهلل محمـد عبـد ىبـي ،الةاعظيم  در الص .29 َوزي  احقيـق ،الحجـاا الَمـر 

 ،الطبعـة اىولـى ،المدينـة المنـورة ،مكتبة الدار ،الجبار الفريوائي عبد الرحمن عبد

 .هـ 1906

دار الكتـاب المصـري  ،احقيق إبراهيم اىبيـاري ،البن اىبار ،التكملة لكتاب الصلة .25

 .هـ 1910 ،الطبعة اىولى ،القاهرة

الســالق  عبــد احقيــق ،اهلل ابــن اىبــار القضــاعي عبــد ىبــي ،التكملــة لكتــاب الصــلة .26

 .ق1445 ،دار الفكر بيروت ،الهراس

 ،دار ابـن كثيـر ،احقيق مصطفى دي  الببـا ،اهلل البياري عبد الجامو الصحيا ىبي .27

  .هـ 1907 ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،اليمامة

 بن أبي نصر فتوح بن اهلل محمد عبد ىبي ،تقوة المقتبس   ااريا علماي اىندلس .28

ي بن فتوح بن اهلل عبد احقيق ب ار عواد معـروف  ،حميد اىزدي الميور ي الُحَمي دي

 .هـ 1924 ،الطبعة اىولى ،اونس ،دار البرب اإلسالمي ،ومحمد ب ار عواد

 .الوزير بن لمحمد ،الحلل السندسية   اىخبار التونسية .24

 احقيــق محمــد ،البــن حجــر العســقالين ،ن المائــة الثامنــةالــدرر الكامنــة   أعيــا .30

الطبعـة  ،الهند ،حيدر آباد ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ،المعيد خان عبد

 .م1472 ،الثانية

نــور  بــن الــديباا المــقه    معرفــة أعيــان علمــاي المــقه  البــن فرحــون إبــراهيم .31

الطبعـة  ،بيـروت ،الكتـ  العلميـةدار  ،محيي الدين الجنان بن احقيق مأمون ،الدين

 .هـ 1917 ،اىولى

محمـد ابـن  بـن علـي بن إلبراهيم ،الديباا المقه    معرفة أعيان علماي المقه  .32

 ،احقيق واعليق الـدكتور محمـد اىحمـدي أبـو النـور ،(744.فرحون اليعمري )ت

 .القاهرة ،دار الرتا  للطبو والن ر
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دار  ،احقيق إحسان عباس ،السفر السادس ،البن الملك المراك ي ،القيل والتكملة .33

 .ق1473 ،الطبعة اىولى ،بيروت ،الثقافة

 بــن احقيــق محمــد ،الســفر اىوي ،الملــك المراك ــي عبــد البــن ،الــقيل والتكملــة .39

 .بيروت ،دار الثقافة ،شريفة

احقيــق إحســان  ،الســفر اليــامس ،الملــك المراك ــي عبــد البــن ،الــقيل والتكملــة .35

 .بيروت ،دار الثقافة ،عباس

 ،تعفـر الكتـاين بـن لمحمـد ،الرسالة المستطرفة لبيان م هور كتـ  السـنة المصـنفة .36

 ،الطبعــة الرابعــة ،دار الب ــائر اإلســالمية بيــروت ،احقيــق محمــد المنتصــر الكتــاين

 .هـ 1906

المؤسسـة العربيـة للدراسـات  ،احقيـق إحسـان عبـاس ،رسـائل ابـن حـزق اىندلسـي .37

  .م1481 ،الطبعة اىولى ،والن ر

احقيـق شـعي  اىرنـؤوش ومحمـد نعـيم  ،قهبيالـسير أعالق النـبالي ل ـمس الـدين  .38

  .هـ 1913 ،الطبعة التاسعة ،مؤسسة الرسالة بيروت ،العر سوسي

 .دار الفكر ،لمحمد ميلوف ،شجرة النور الزكية .34

محمـد ابـن العمـاد  بـن أحمـد بـن لعبـد الحـي ،شقرات القه    أخبـار مـن  هـ  .90

 .قق  محمود اىرناؤوشح ،الَعكري الحنبلي

احقيـق أبـي  ،الملـك ابـن بطـاي عبد بن خلو بن ىبي الحسن علي ،شرح البياري .91

 .هـ 1920 ،الطبعة اىولى ،الريا  ،دار الرشد ،إبراهيم بن اميم ياسر

لبعـة  ،السـالق الهـراس عبـد احقيـق ، لة الصلة ىبـي تعفـر ابـن الزبيـر البرنـالي .92

 .بالمبرب وزارة اىو اف وال ؤون اإلسالمية
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 ،احقيــق الســيد عــزت العطــار الحســيني ،ىبــي القاســم خلــو ابــن ب ـكواي ،الصـلة .93

 .هـ 1919 ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،مكتبة اليانجي

ــدين الســيولي ،لبقــات الحفــاغ .99 ــة ،لجــالي ال ــروت ،دار الكتــ  العلمي الطبعــة  ،بي

 .هـ 1903 ،اىولى

 ،الكـا  السـبكي عبـد بـن علي نب الوهاب عبد ىبي نصر ،لبقات ال افعية الكربى .95

 ،هجـر للطباعـة والن ـر ،الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطنـاحي عبد احقيق

 .م1442 ،الطبعة الثانية ،الجيزة

العليم خـان عـالم  عبد احقيق ،أحمد ابن  ايي شهبة بن لبقات ال افعية ىبي بكر .96

  .هـ 1907 ،الطبعة اىولى ،الكت  بيروت

 ، الا اليـزي بن احقيق سليمان ،محمد اىدن  وي بن حمدى ،لبقات المفسرين .97

 .هـ 1917 ،الطبعة اىولى ،المدينة ،مكتبة العلوق والحكم

مطبعـة  ،احقيـق  ـالح الـدين المنجـد ،ل مس الدين الـقهبي ،العرب   خرب من غرب .98

 .م1498 ،الطبعة الثانية ،حكومة الكويت

ــة فــيمن ُعــرف مــن العلمــاي   الم .94 ــةعنــوان الّدراي ــابعة ببجاَي ــة السَّ ــي العبــاس  ،ائ ىب

يني ،محمد بن اهلل عبد بن أحمد بن أحمد  ،حقق  وعلق عليـ  عـادي نـويهض ،البب ري

 .م1474 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،من ورات دار اآفاا الجديدة

اهلل ابـن العربـي المعـافري  عبـد بـن للقايي أبي بكر محمـد ،العوا م من القوا م .50

 ،الطبعـة اىولـى ،القاهرة ،مكتبة دار الرتا  ،دكتور عمار لالبياحقيق ال ،االشبيلي

  .هـ 1917

احقيـق  ،عيا  اليحصـبي السـبتي بن موسى بن للقايي أبي الفضل عيا  ،البنية .51

 .هـ1902 ،الطبعة اىولى ،دار البرب اإلسالمي بيروت ،ماهر زهير ترار
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احقيق محمـد  ،ربيعطية المحا بن الحق عبد للقايي أبي محمد ،فهرس ابن عطية .52

ــان ومحمــد الزاهــي ــو اىتف ــروت ،دار البــرب اإلســالمي ،أب ــى ،بي ــة اىول  ،الطبع

 .هـ1900

الطبعــة  ،دار الكتــ  العلميــة بيــروت ،فهرســة ابــن خيــر أبــي بكــر محمــد اإلشــبيلي .53

 .هـ1914 ،اىولى

 ،دار البـرب اإلسـالمي ،للفقيـ  محمـد المنـوين ، بس من عطاي الميطوش المبربـي .59

 .ق 1444 ،ولىالطبعة اى

احقيـق  ،حـار  الي ـني القيـرواين اىندلسـي بن اهلل محمد عبد ىبي ، ضاة  رلبة .55

 .1915 ،الطبعة الثانية ،مكتبة اليانجي بالقاهرة ،السيد عزت العطار الحسيني

دار الكتــ  العلميــة  ،لحــاتي خليفــة ،ك ــو الظنــون عــن أســامي الكتــ  والفنــون .56

 .هـ1913 ،بيروت

ــة   الطــ  ال .57 ــاسميطول ــوي بمكن ــن  ــاح  الصــالة ،نب ــدكتور ،الب ــتا  ال  لألس

 ،40بحث من ور بمجلة مجمو اللبـة العربيـة بالقـاهرة: العـدد  ،الهادي التازي عبد

 .ق2000سنة 

المر بة العليا فـيمن يسـتحق القضـاي والفتيـا )اـاريا  ضـاة اىنـدلس( ىبـي الحسـن  .58

 ،دار الكتـاب المصـري ،ن ـر ليفـي بروفنسـاي ،اهينـمحمـد الب بـن اهلل عبد بن علي

 .ق 1489 ،الطبعة اىولى ،القاهرة

الـرحمن الـدبا  وابـن نـاتي  عبـد ىبـي زيـد ،معالم اإليمان   معرفة أهل القيـروان .54

 ،مكتبـة اليـانجي بمصـر ،اصـحيا واعليـق إبـراهيم شـبوح ،وأبي الفضل ابن ناتي

 .هـ1388 ،الطبعة الثانية
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 اهلل شــهاب الــدين عبــد ىبــي ،اىديــ (معجــم اىدبــاي )إرشــاد اىريــ  إلــى معرفــة  .60

دار البـرب  ،احقيـق إحسـان عبـاس ،اهلل الرومـي الحمـوي عبـد بـن اهلل يا وت عبد

 .هـ1919 ،الطبعة اىولى ،بيروت ،اإلسالمي

اهلل الرومــي  عبــد بــن اهلل يــا وت عبــد اهلل شــهاب الــدين عبــد ىبــي ،معجــم البلــدان .61

 .ق1445 ،ةالطبعة: الثاني ،بيروت ،دار  ادر ،الحموي

 ،بيروت ،مكتبة المثنى ودار إحياي الرتا  العربي ،معجم المؤلفين لعمر ريا كحالة .62

  .ق1457

دار  ،الرحمن السيو  عبد احقيق روحية ،اهلل ال مس القهبي عبد معجم شيوخ أبي .63

 .هـ1910 ،الطبعة اىولى ،بيروت ،الكت  العلمية

احقيـق ب ـار عـواد  ، ـمس الـقهبيلل ،معرفة القراي الكبار على الطبقات واىعصار .69

 ،بيــروت ،مؤسســة الرســالة ،معــروف وشــعي  اىرنــاؤوش و ــالا مهــدي عبــاس

 .هـ1909 ،الطبعة اىولى

دار  ،احقيق محمد ال ا لي النيفـر ،اهلل المازري عبد المعلم بفوائد مسلم لإلماق أبي .65

 .ق 1442 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،البرب اإلسالمي

دار صضة  ،الواحد وا  عبد احقيق علي ،محمد بن الرحمن دعب مقدمة ابن خلدون .66

 .ق 2019مارس  ،الطبعة السابعة ،مصر

 ،ىبي المحاسن ابن ابـري بـردي اىاـابكي ،النجوق الزاهرة   ملوا مصر والقاهرة .67

 .مصر ،دار الكت  ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي

ن ـر  ،اهلل اليلـو عبـد بـن األيو سـالم ،نظم حكم اىمويين ورسومهم   اىندلس .68

ــة اإلســالمية ــي بالجامع ــادة البحــث العلم ــورة ،عم ــة المن ــى ،المدين ــة اىول  ،الطبع

 .ق2003هـ 1929
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احقيق إحسـان  ،محمد المقري بن ىحمد ،نفا الطي  من غصن اىندلس الرلي  .64

  .ق 1468 ،عباس دار  ادر بيروت

الفقيـ  الحـاا  بـن أحمـد بـن ىبـي العبـاس أحمـد بابـا ،نيل االبتهاا بتطريز الـديباا .70

 عنايــة واقــديم الــدكتور ،محمــد التكــروري التنبكتــي الســوداين بــن عمــر بــن أحمــد

 .2000 ،الطبعة الثانية ،ليبيا ،لرابلس ،دار الكاا  ،اهلل الهرامة عبد الحميد عبد

لبعـة  ،من ـورات مكتبـة المثنـى ببـداد ،إلسـماعيل باشـا الببـدادي ،هدية العـارفين .71

 .ق1451 ،إسطنبوي

دار  ،احقيق إحسـان عبـاس ،ل مس الدين ابن خلكان ،وفيات اىعيان وأنباي الزمان .72

 .1468 ،بيروت الثقافة
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 (هـ322ت )اهلل ابن العطار ال رطبي  عبد الف يه أبو

 واتاب الوثائق والسجالت 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

محمـد وعلـى آلـ   الحمد هلل وحد  والصالة والسالق على من ال نبـي بعـد  سـيدنا

 .و حب 

إ  بـ   ،وأعالهـا منزلـة ،وبعد: فإن علم الو ائق وال روش من أشـرف العلـوق  ـدرا

 ،وافض النزاعات ،وب  احسم اليصومات ،اصان اىعرا  واحفظ اىمواي والحقوا

  .وي يدون ب    كتبهم ،وما فتئ أهل العلم ينوهون ب    مجالسهم

 ،لألئمة ريي اهلل عنهم اعتناي بكت  الو ـائق و د سلو»و   لك يقوي ابن بري: 

  .(1)«وغيرهم ،وأهل ال ورى من كبار اىندلسيين ،وانتحل  أكابر المفتين

احتـوي علـى  ،وبضاعة عاليـة منيفـة ،هي  ناعة تليلة شريفة»و اي ابن فرحون: 

وااللـال   ،وحفـظ دمـاي المسـلمين وأمـوالهم ،يبط أمور الناس على القوانين ال رعية

وببيـر  ،ومجالسـة الملـوا وااللـال  علـى أمـورهم وعيـالهم ،لى أسرارهم وأحوالهمع

                                                 
 (.2/35المنهج الفائق للون ريسي ) (1)

 الحبيب المعتصم بن مصطف 

 ورزازات -أستاذ بالمراز الجهوي لمهن التربيي والتكوين 

 وباحث يف التراث الف هي المالكي
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 .(1)«وال يسلك هق  المسالك ،هق  الصناعة ال يناي أحد  لك

وأعالهـا إنافـة  ،اعلـم أن علـم الو ـائق مـن أتـل العلـوق  ـدرا»و اي الون ريسـي: 

ولـقا سـميت معانيهـا  ،اويتو ق هبـ ،ويتميز الحر من الر يق ،إ  هبا اثبت الحقوا ،وخطرا

 .»(2)و د و عت اإلشارة إلى كثير من مقدماهتا ولواحقها   كتاب اهلل  ،و ا ا

والمرابة الرفيعة لعلم الو ـائق ااجهـت إليـ  عنايـة العلمـاي  ،ولهق  المنزلة العظيمة

 ،ودونـت فيـ  الـدواوين واختلفـت ،وكثرت فيـ  التصـانيو واعـددت ،منق فجر اإلسالق

ح المعّلـىوكان ىهل ا ـد   ،والنصـي  اىوفـر مـن العنايـة واالهتمـاق ،ىندلس    لك القي

وكانوا من أكثر الناس ل   ،وإحكاق مسائل  ،ويبط  واعد  ،وبزوا غيرهم   إاقان أ ول 

فحـازوا  صـ   ،وأتـودهم لـ  اصـنيفا ،وأرغـبهم لـ  ادريسـا ،وأحسـنهم لـ  إاقانـا ،فهما

 .وفي  انتهت الرياسة إليهم ،السبق و ار الناس بعدهم عالة عليهم

 الفقيـ  الم ـاور أبـو ،وبـزوا فيـ  غيـرهم ،ومن بين الفقهاي القين نببوا   هقا الفن

الـقي كانـت لـ  فيـ   ،ـهـ 344أحمـد ابـن العطـار اىمـوي القرلبـي ت بن اهلل محمد عبد

ة وتـود ،بما اميز بـ  مـن  ـوة الحفـظ ،والبرة الوايحة ،والمزية الظاهرة ،القدق السابقة

وك ـو الكثيـر مـن ميبـآت مكنونااـ  ولطـائو  ،فقد تّلى العديـد مـن م ـكالا  .الفهم

عولـوا و «الو ـائق والسـجالت<وانتفـو النـاس بتألفيـ   .كل  لك من حفظ  وإمالئ  ،نكت 

 .علي    التدريس والتفق 

و د تايت هق  الدراسة لتميط اللثاق عن هقا الكتاب القي لالـ  النسـيان وغ ـي  

 وانتفو بـد يق مكنونـ  ،لعل أنظار الباحثين اتج  إلي  فتمتا من معين  ،والنقصانالت وي  

                                                 
 (.1/282ابصرة الحكاق البن فرحون ) (1)

 (.2/31)المنهج الفائق  (2)
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تـدير أن يكـون  >الو ـائق والسـجالت»كتـاب وال شـك أن  -دراسة وفهمـا واسـتنبالا-

محـط اهتمــاق البــاحثين و بلــة للدارســين مــن ميتلــو التيصصــات والمجــاالت ســواي 

بالـ  بالفقـ  العملـي التطبيقـي   عال تـ  و لـك الرا ،كانت شرعية أو لبوية أو اتتماعية

 .بالمجتمو اىندلسي خا ة

 و د انتظمت محاور هقا الدراسة على النحو التالي:

 ويضم: ،الفصل اىوي: التعريو بالمؤل و

 .المحور اىوي: ارتمة ميتصرة البن العطار

 .و ناي العلماي علي  ،المحور الثاين: مزلت  العلمية

 ويضم: ،يو بالمؤلَّوالفصل الثاين: التعر

 .ودواعي األيف  ،المحور اىوي: عنوان الكتاب

  .المحور الثاين: منزلة الكتاب و يمت  العلمية

 .ومنهج المؤلو في  ،المحور الثالث: مصادر الكتاب

 .الفصل الثالث: نسا الكتاب اليطية

 .المحور اىوي: نسية ايدسي العتيقة

 .المحور الثاين: نسية القرويين
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 صل األوط: التعريل بالمفل لالف

 .المحور األوط: ترلمي مختصرة البن العطار

 .ومولده ،ول به ،وانيته ،ونسبه ،أوال: اسمه

اىندلسـي المكنـى  )1(سعيد اىموي القرلبـي بن عبيد اهلل بن أحمد بن هو محمد

 .)2(اهلل المعروف بابن العطار عبد بأبي

ــن العطــار ســنة  ــهـــ 330كانــت والدة اب ــربض  بي ــت أســرا  اســكن  ب  بــن ت كان

َيس  .عند مقربة الكالعي مجاور الرملة )3(َمك 

 .ثانيا:شيو ه وتالميذه

 شيو ه:-أ

 .سعيد اىموي بن اهلل عبد بن أبو  أحمد -1

و يــل: ســنة  ،هـــ392اــو  ســنة  )4(ربــ  عبــد بــن أحمــد بــن أبــو عثمــان ســعيد -2

 .هـ356

                                                 

( إلـى لرلوشـة فقـاي: مـن أهـل لرلوشـة، وهـو 68نسب  القفطي   المحمدون ال عراي وأشعارهم )  (1)

 اصحيو، والصواب نسبت  إلى  رلبة، وإليها ينس    كل المصادر التي ارتمت ل .

 ( وتــقوة المقتــبس للحميــدي2/108انظــر ارتمتــ    الصــلة   اــاريا أئمــة اىنــدلس البــن ب ــكواي ) (2)

( والمحمدون ال عراي وأشـعارهم للقفطـي 7/198( واراي  المدارا للقايي عيا  )122-123) 

 (. 2/231( والديباا المقه  البن فرحون )8/806( وااريا اإلسالق للقهبي )68) 

( بتحقيــق ب ــار عــواد معــروف ش دار البــرب اإلســالمي، و  ش مكتبــة اليــانجي 2/104كــقا   الصــلة ) (3)

 ( بتحقيق السيد عزت العطار الحسينى: بربض أبي عيسى.1/960للصلة )

ــن الفريــي) (4) ــدلس الب ــاي اىن ــاريا علم ــ    ا ــر ارتمت ــا  1/202انظ ــدارا للقايــي عي ــ  الم ( واراي

 (.1/342( والديباا المقه  )6/191-192)
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  .هـ367لثمان خلت من رت  سنة  او  ليلة الثال اي: )1(أبو عيسى الليثي -3

 .هـ367: او  سنة )2(أبو بكر ابن القولية -9

  .هـ364او  يوق اىحد لسبو خلون من شواي سنة : اليراز بن اهلل عبد أبو -5

 .)3(هـ386خراسان الصقلي النحوي: مات بصقلية سنة  بن اهلل محمد عبد أبو -6

 .تالميذه -ب

  .)4( ويعرف بابن الفراي ،وي يكنى أبا عمرسعيد اىم بن محمد بن أحمد -1

  .)5(ـه935يكنى أبا القاسم او  سنة  مالس الفزاري بن محمد بن أحمد -2

يـري بن إسماعيل بن أحمد -3 مـن تزيـرة ميور ـة يكنـى أبـا : ُدَليم القايـي الَجزي

  .)6(عمر

  .)7(أسباش من أهل  رلبة بن يوسو بن أمية -9

اـو   ـدر ربيـو اآخـر سـنة : محمـد الجـقامي نبـ حكم بن محمد بن حكم -5

 .)8(هـ997

 . )9(من أهل اطيلة؛ يكنى أبا الوليد: محمد بن خطاب بن حيون -6

                                                 
 (.268-16/267وسير أعالق النبالي للقهبي ش الرسالة ) (2/140)اىندلس  علماي ااريا (1)

 (. 247-6/246واراي  المدارا ) (76 )المقتبس  وتقوة (74-2/78)علماي اىندلس  ااريا (2)

( وببيـة 2/121( وغايـة النهايـة   لبقـات القـراي البـن الجـزري )623-5/622المقفى الكبير للمقريـزي) (3)

المراتـو ( والمكتبـة العربيـة الصـقلية نصـو    التـاريا والبلـدان والـرتاتم و1/44الوعـاة للسـيولي)

 (. 665-669تمعها وحققها المست را اإليطالي مييائيل أماري) 

 .(1/87) ب كواي البن الصلة (4)

 .(1/42) ب كواي البن الصلة (5)

 .(1/49) ب كواي البن الصلة (6)

 .(1/164) ب كواي البن الصلة (7)

 .(1/210) ب كواي البن الصلة (8)

 .(218 /1) ب كواي البن الصلة (9)
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ــن خلــو -7 ــن مســلمة ب ــد ب ــيش و ايــيها عب ــن أهــل أ ل ــور: م ــا  ،البف ــى أب يكن

 .(1)القاسم

ـــو مـــولى يوســـو -8 ـــن خل َيلي ب ـــالبير  ـــوي: يعـــرف ب ـــا القاســـم ،هبل ـــى أب   ،يكن

  .(2)هـ993ت 

  .(3)ـه 937او  سنة  ،باز القيسي القرلبي الوراا بن محمد بن خلو -4

اـو  سـنة  ،يكنى أبا المطرف ،المجريطي حماد بن اهلل عبد بن الرحمن عبد -10

  .(4)هـ 907

او  سنة  ،العا ي: يعرف بابن ال ُمطورة القرلبي بن أحمد بن الرحمن عبد -11

  .(5)هـ999

  .(6)يوسو القهلي: من أهل  رلبة يكنى أبا حفا بن عبيد اهلل بن عمر -12

الرحمن الهواري اىشوين: سكن إشبيلية يكنـى أبـا  عبد بن محمد بن غال  -13

   .(7)اماق

هـالي القيسـي: مـن أهـل لليطلـة يكنـى أبـا  بـن سـليمان بن محمد بن  اسم -19

  .(8)محمد

اـو  سـنة  ،هللا عبـد تماهر الحجري: من أهـل لليطلـة يكنـى أبـا بن محمد -15

  .(9)هـ929

                                                 
 .(1/235) ب كواي البن لةالص (1)

 .(237 /1) ب كواي البن الصلة (2)

 .(1/238) ب كواي البن الصلة (3)

 .(1/907) ب كواي البن الصلة (4)

 .(1/925) ب كواي البن الصلة (5)

 .(2/12) ب كواي البن الصلة (6)

 (.2/76) ب كواي البن الصلة (7)

 .(2/45) ب كواي البن الصلة (8)

 .(2/193) كوايب  البن الصلة (9)
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ـق حّبـة .الرحمن العثماين اللبوي عبد بن محمد -16 اـو  سـنة  .ويعرف بـابن شي

  .(1)هـ993

  .(2)هـ920او  سنة  ،سليمان القيسي السائا: من أهل لليطلة بن ه اق -17

 .(3)هـ938او  سنة  ،ه اق البافقي الو ائقي بن غال  بن ه اق -18

 .(4)هـ931 أو 930او  سنة :  القرشي الجمحي الوهرايناهلل عبد بن يحيى -14

 .ثالثا: و اته

عقـ   ي الحجـة سـنة اسـو واسـعين و ـال  مائـة  -رحمـ  اهلل-او  ابن العطار 

و ـلى عليـ  القايـي أبـو  ،  مقربة ابن عبـاس   آخرهـا -رحم  اهلل-ودفن  ،(هـ344)

خـتم  ،نتاب  رب  لالب العلم أياماوا ،وكان الجمو   تنازا  عظيما ،العباس ابن  كوان

و لك أمر  ما » اي ابن حيان:  ،فوزعوها بينهم ، راؤهم فيها بحضرا  القرآن عدة ختمات

 .(5)«عهدنا  من  بل عندنا

 المحور الثاا: منزلته العلميي وثناء العلماء عليه

 .أوال: منزلته العلميي

 ،خــا  بحــار العلــم ،(6)عالمــا متضــلعا مســتبحرا -رحمــ  اهلل-كــان ابــن العطــار

فبـز فقهـاي  ،واستقرأ د ائق  ،واستيرا ميبآا  ،فاستجلى غوامض  ،وغا  على أسرار 

                                                 

 .(2/160) ب كواي البن الصلة (1)

 .(2/243) ب كواي البن الصلة (2)

 .(2/246) ب كواي البن الصلة (3)

 .(2/312) ب كواي البن الصلة (4)

 (.7/158واراي  المدارا للقايي عيا  ) (2/104) ب كواي البن الصلة (5)

 (.2/108الصلة البن ب كواي ) (6)
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ــوافر عــددهم ــو ا ــ  م ــ  ،و ت ــ  ومكانت ــو  منزلت ــ  بل ــن أ ران ــم يســتطو أحــد م ــان ،ول  وك

 ،ربانيـا   الفقـ  ،وكان آية   اللسـان ،(1)ال نظير ل  ،متفننا   علوق اإلسالق -رحم  اهلل-

عارفـا  ،تيـد ال ـعر ،من أهـل ال ـورى ،عالما بالفتوى ،بصيرا بالو ائق ، ا بال روشحا 

  .بالفرائض والحساب

 ـم بيهمـة  ،لينـاي هـقا الفضـل إال بعـون اهلل اعـالى واوفيقـ  -رحمـ  اهلل-ولم يكـن

 ،وحفـظ ،مـو مـا فـتا اهلل اعـالى عليـ  بـ  مـن فهـم ،و رب وتلـد ،وتهد متوا ل ،عالية

مزاحمة الكبار من أهل العلم والفقـ   -بعد اوفيق اهلل -فأااح ل  كل  لك  ،و كاي ،ونباهة

 .حتى شهد ل  أهل زمان  وغيرهم بالرسوخ والتفنن

 .ثانيا: ثناء العلماء عليه

متفننـا    ،كان فقيها عالمـا متيقظـا»و اي:  ،(2)حال  ابن ب كواي بالفقي  المستبحر

ــوق ــا شــاعرا ،العل ــا ،أديب ــا نحوي ــا نبيه ــالفتوى ، كي ــدما   ال ــورى ،بصــيرا ب ــا  ،مق عارف

رأسـا   معرفـة ال ـروش  ،مقـدما    لـك كلـ  ،واللبة واإلعـراب ،بالفرائض والحساب

ال يجاريـ     لـك أحـد مـن أهـل  ،مـد قا لمعانيهـا ،مسـتنبطا لبرائبهـا ،متقنا لها ،وعللها

 .(3) «...عصر 

ا الرتـل متفننـا   علـوق  اي ابن حيان: كان هـق»ونقل القايي عيا    مدارك : 

اإلسالق ربانيا   الفق  ال نظير ل  حا  ا بال روش وأملى فيها كتابا علي  معوي أهل زماننـا 

 بـن اهلل عبـد و كـر  الفقيـ  أبـو ...اليوق وكان يفضل فقهاي و ت  بمعرفت  بالنحو واللسـان

                                                 
 (.7/198اراي  المدارا ) (1)

 .(2/108) ب كواي البن الصلة (2)

 .(2/104) ب كواي البن الصلة (3)
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ن فقيها مو قا اهلل   العلم معروف وهو ب  مو وف ولقد كا عبد عتاب فقاي: ومحل أبي

 .(1)«لم يحفظ أن  أخق عليها أترا

كان حافظا متيقظا أديبـا شـاعرا  كيـا نحويـا بصـيرا بـالفتوى عارفـا »و اي القهبي: 

ــالفرائض والحســاب واللبــة واإلعــراب رأســا   ال ــروش وعللهــا مــد قا لمعانيهــا ال  ب

 .(2)«يجاري  فيها أحد

 

 الفصل الثاا: التعريل بالمفلَّل

 .ودواعي ت ليفه ،وط: عنوايف الكتابالمحور األ

 .أوال:عنوايف الكتاب

فقد  كر فيها بعنـاوين  ،لم اتفق مصادر ارتمة ابن العطار على عنوان واحد لكتاب 

 ميتلفة منها: 

و كــر  هبــقا  ،(3)و ــد نــا عليــ  ابــن خيــر   فهرســت  :«الوثــائق والســجالت» -1

ن االسـبانيين شـالميتا وكـورنيطي   وعلي  كان معـوي البـاحثي ،االسم  م ساا سند  إلي 

 .بتلك التسمية (4) م اشتهر بين الباحثين المعا رين ،إخراتهما للكتاب هبقا العنوان

                                                 
 (.7/198اراي  المدارا للقايي عيا  ) (1)

 (.8/806ااريا اإلسالق لإلماق القهبي ) (2)

 (.311الفهرسة البن خير )   (3)

احـت عنـوان:  337العزيز الدبا  بمجلـة دعـوة الحـق عـدد انظر كمثاي على  لك: المقاي القي ن ر  عبد (4)

اللطيو أحمد ال يا   كتاب : التو يق لدى فقهاي المقه  المـالكي  ود. عبد ،كتاب الو ائق والسجالت

ــو ع ــر الهجــري )  ــدلس مــن الفــتا اإلســالمي إلــى القــرن الراب ــة واىن (. وألروحــة د. 397بإفريقي

 (.211بن الطال  حركة علم التو يق    رلبة باىندلس )  محمد
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 :«الوثائق» -2

وهق  التسمية و فت عليها   اى وي الميطولة: كالنسية اى ل المعتمـدة   

ية التي فقـدت وكقلك ما  كر   و و النس ،ونسية القرويين ،نسية ايدسي التحقيق

ففـي  ،كلها أ بتت عنوان الكتاب باسـم و ـائق ابـن العطـار ،حر ا   مكتبة اورينو بإيطاليا

أمــا   نســية اورينــو  ،آخــر النســيتين اىوليتــين    يــد ختامهمــا مــا يفيــد هــق  التســمية

علــى حــد و ــو نــالينوا مفهــرس > و ــائق ابــن العطــار<بإيطاليــا فقــد وردت اســميت  ب

 .اليزانة

منسـوبا إليـ   >الو ـائق<ري  أن كل من نقل عن ابن العطار يقكر كتاب  بعنـوان والب

ولعــل  لـك راتــو إلـى للــبهم االختصـار واالكتفــاي بــاللفظ  ،دون  كـر لفــظ السـجالت

واالستبناي بـ  عـن  كـر السـجالت التـي لـم  الداي على غال  ما   الكتاب وهو الو ائق

 ابا بل إال حيزا يسيرا   آخر أتزاي الكت

 وهو: ،هقا و د  كر كتاب الو ائق البن العطار بعنوان آخر

 «:اتاب الشروط وعللها»-3

 ،وإيضـاح المكنـون ،و د نا على هق  التسمية الببدادي   كتابي  هدية العارفين

 ـــنو كتـــاب ال ـــروش  ...: »فقـــاي   الهديـــة ،و لـــك عقـــ  ارتمتـــ  البـــن العطـــار

   .(1)«وعللها

  بـن أحمـد بـن اهلل محمـد عبـد ال ـروش وعللهـا ىبـيكتـاب »و ـاي   اإليضـاح: 

 .(2)«سعيد اىموي المعروف بابن العطار بن عبيد اهلل

                                                 
 (.2/58العارفين للببدادي ) هدية (1)

 (.2/306إيضاح المكنون للببدادي ) (2)
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من  ...: »فقاي   ارتمة ابن العطار ،وابع    الك التسمية ريا كحالة   معجم 

  .(1)«آ ار  كتاب ال روش وعللها

  مصـادر ارتمـة وهـو متـأوي ممـا  كـر  ،وهقا العنوان ال اصا اسمية الكتاب ب 

خا ـة مـا  الـ  ابـن ب ـكواي   كتابـ   ،كان رأسا   ال روش وعللهاابن العطار من كون  

ــا ...كــان»الصــلة:  ــة ال ــروش وعلله ــا مــد قا  رأســا   معرف ــا لهــا مســتنبطا لبرائبه متقن

ويلجـأون  ،وتمو فيها كتابا حسنا مفيدا يعـوي النـاس   عقـد ال ـروش عليـ  ...لمعانيها

 .(2)«إلي 

   :«الوثائق المجموعي» -9

وهـو خطـأ  ،لفؤاد سـزكين (3)>ااريا الرتا  العربي»كتاب هبق  التسمية  كرت   

مرد  إلـى اعتمـاد المؤلـو علـى مـا   خزانـة القـرويين بعنـوان الو ـائق المجموعـة  ،بين

  .القي يضم نسيتين منسوبتين إلى ابن العطار 970احت ر م 

مـن الجـزي الثـاين مـن الو ـائق والسـجالت البـن  النسية اىولى وامثـل مـا بقـي-

  .وهق  الشك    حة نسبتها إلي  من خالي المقارنة بينها وبين نسية ايدسي ،العطار

يدي على  لك مـا ورد  ،النسية الثانية وهي الجزي الثالث من الو ائق المجموعة-

المجموعة بحمـد اهلل ام السفر الثالث من الو ائق »:   آخرها بيط الناسا    يد اليتاق

يتلــو    أوي الرابــو إن شــاي اهلل و ــائق  ،محمــد نبيــ  وعبــد  ...وعونــ  و ــلى اهلل علــى

وهـي    ،و ـد ُنسـبت خطـأ إلـى ابـن العطـار .«العمرى والصـد ة والهبـة ومـا وراي  لـك

                                                 
 (.8/287معجم المؤلفين لريا كحالة ) (1)

 (.2/104الصلة البن ب كواي ) (2)

 (.3/175تزي -1ااريا الرتا  العربي لفؤاد سزكين )مجلد  (3)
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إ ا أللقت فيقصد هبـا و ـائق  >الو ائق المجموعة<ىن  ،حقيقة اىمر ارتو إلى ابن فتوح

وكتابـ  الـقي اشـتهر بـ  هـو  ،أما ابن العطار فلم يعرف ل  كتـاب هبـق  التسـمية ،توحابن ف

 .الو ائق والسجالت

ما  كر أعـال  مـن أن   (1)ومما يدي على أن هق  النسية نسبت خطأ إلى ابن العطار

فإن سلمنا أن هق   ،الجزي الرابو منها يضم و ائق العمرى والصد ة والهبة وما وراي  لك

فإن هق  اىبواب ال اوتد   الجزي الرابو من كتاب الو ائق والسجالت  حيحةالنسبة  

  .كما   نسية ايدسي

وارايبا على ما اقـدق أرى أن العنـوان الثابـت للكتـاب والـقي ينببـي أن يعتمـد مـا 

 ،«الوثائق والسجالت< بت عن لريق الرواية مما نقل  ابن خير بسند  إلى المؤلو بلفظ 

الكت  ونسـبتها وعناوينهـا بالسـند المتصـل إلـى مؤلفيهـا وممليهـا أولـى  وما نقل    كر

  .باالعتبار والتقديم

وما ورد   النسا اليطية وغيرها من المصادر التي نقلت عن ابن العطـار مكتفيـة 

 واالكتفاي بما يـدي علـى البالـ    ، د يكون  لك على سبيل االختصار >الو ائق<بلفظ 

 .الكتاب وهو الو ائق

                                                 

عال النسية الثانيـة المنسـوبة خطـأ و د اغرت بقلك أيضا كل من الباحثين االسبانيين شالميتا وكورنيطي فج (1)

إلى ابن العطار تعالها من و ائق ، ولم ينتبها إلى أصا الجزي الثالـث مـن كتـاب الو ـائق المجموعـة البـن 

فتوح كما ورد    يد اليتاق، ولبو الكتاب بتحقيقها بعنوان الو ـائق والسـجالت وهـو   الحقيقـة يضـم 

بن العطار، والبا ي من الو ائق المجموعة البن فتوح، فاختل بقلك كتابين ا نين النصو الثاين من و ائق ا

نظاق الكتاب، وخرا على غير الصورة التي أرادها مؤلفـ ، م ـوها فيـ  خلـط وسـقط كبيـر. و ـد يسـر اهلل 

بتحقيقنا اعتمادا على نسـية  - ريبا إن شاي اهلل-بفضل  ومن  ادارا الك اىخطاي واجاوزها فيما سيطبو 

 ايدسي.
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 .ثانيا: دواعي ت ليل الكتاب

بسـب  إمالئـ  لكتـاب الو ـائق  (1)  مقدمـة كتابـ  -رحمـ  اهلل- رح ابـن العطـار 

يسألني أن  -وفق  اهلل-يحيى  ايي الجماعة بقرلبة  بن كت  إلي القايي محمد»: فقاي

أن أختصر  ...محمد فجاوبت  بن أحمد بن أملي و ائق ميتصرة لمسائلها لحفيد  محمد

ــك ب ــ [ ...أشــد ل ــى ]الطال ــأدى فهمــ  إل ــان يت ــدئ مــو ابي ــقكرى  ،المبت ــ  ال واتجــدد ب

وافسير بعض  ،وأن أتتل  بإ ر اماق عقد كل و يقة منها فق  فصول  ،]للراسا[ المقتدي

 .«ما ييفى من معاين ألفاهها

أملى كتاب  الو ائق البية  -رحم  اهلل-فمن خالي هق  المقدمة يظهر أن ابن العطار 

 ،ي الجماعة المعـروف بـابن برلـاي خـاي الحاتـ  المنصـور ابـن أبـي عـامرلطل   اي

 ،وكان إمالؤ  ل  ،محمد بن أحمد بن ونزوال عند رغبت    أن يسمو كتاب  لحفيد  محمد

 .(2)ولبا ي الطلبة بالمسجد الجامو بالزاهرة على عهد الحات  المنصور

 .المحور الثاا: منزلي الكتاب وقيمته العلميي

ونـاي مـن  ،وأ كتـاب الو ـائق والسـجالت منزلـة رفيعـة   اىوسـاش العلميـةلقد اب

وكت  ل  من القبوي عند عامـة العلمـاي مـا  ،القكر والثناي ما لم احظ ب  العديد من الكت 

 >الحسـن<وو ـو   كتـ  الـرتاتم بـالمؤلو  ،لم يكت  لبيـر  مـن المؤلفـات الفقهيـة
ب كواي عق  حديث  عن اقدق ابن العطـار   و   لك يقوي ابن  ،القي عوي الناس علي 

                                                 
وردت هق  المقدمة   فهرس نالينو للمكتبة الولنية بتورنيو   معر  و ف  للنسية اليطية التي كانـت  (1)

ياعت مو ما احرتا من المكتبة. انظر مقدمـة احقيـق شـالميتا وكـورنيطي  -لألسو-احتفظ هبا، لكنها 

 لكتاب الو ائق.

 (.2/104الصلة البن ب كواي ) (2)



 
118 

 ،وتمـو فيهـا كتابـا حسـنا مفيـدا يعـوي النـاس   عقـد ال ـروش عليـ ...: »علم ال ـروش

 .«ويلجأون إلي 

وبلغ من اهتمامهم واحتفالهم ب  أن تعلو  مـن الكتـ  المقـررة   اىنـدلس لمـن 

   -رحم  اهلل-ن العربيو د نا على  لك اإلماق المجتهد اب ،وأراد التفق  ،راق الطل 

فـإن سـلكوا بـ   ،فصـار الصـبي عنـدهم إ ا َعَقـل ...: »فقاي ،كتاب  العوا م من القوا م

حفظـو   ،فـإ ا صـض فيـ  ،فإ ا حق   نقلو  إلى اىدب ،علمو  كتاب اهلل ،أمثل لريقة لهم

ن  نقلو  إلى « المولأ»  م ييتمون لـ   «و ائق ابن العطار» م ينقلون  إلى « المدونة»فإ ا ُلق 

 .«بأحكاق ابن سهل»

فال اجد  ،ولهق  المنزلة كثر النقل عن و ائق ابن العطار   كت  المقه  المالكي

  .أو إحالة علي  ،ييلو من نقل عن  -كان   الفق  أق   النوازي أق   اىحكاق -كتابا 

ُفـل ولـم يب ،فلم يستبن عنـ  شـرولي ،وعلي  كان المعوي   عقد ال روش وعللها

 .وكل من تاي بعد  ممن ألو   علم التو يق اعتمد علي  .عن  مو ق

تعلـ  مـن مصـادر  « الو ـائق المجموعـة»ومما يؤكد  لـك أن ابـن فتـوح   كتابـ  

حيث بلغ مجمو  ما نقل  عن و ائق ابن العطار ما يزيـد عـن  ،اىولى التي بنى عليها كتاب 

ن فتـوح   كتـبهم مـن نقـوي إنمـا هـي   وأغلـ  مـا نسـب  أهـل العلـم البـ ، لثي الكتـاب

   .«الو ائق»الحقيقة أ واي ابن العطار   كتاب  

 .وغيرهم كثير ،والف تالي ،والمتيطي ،والون ريسي ،كما اعتمد علي  ابن مبيث

 ،واصــحيح  ،فقــد كعفــوا علــى ادريســ  ،كمــا حظــي بعنايــة كبيــرة مــن أهــل العلــم

إ ـالح »كتابـ  الموسـوق ب  -رحمـ  اهلل- فـألو ابـن الفيـار ،واالنتصار ل  ،وإ الح 
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منتقـدا لـ    العديـد مـن  (1)«اهلل المعـروف بـابن العطـار عبـد البلط الوا و   و ـائق أبـي

 ،حتى اوالت علي  التـآليو انتصـارا البـن العطـار ،ولم يلبث كتاب  إال  ليال ،مسائل كتاب 

 منها:  ،وانتقادا وردا على ابن الفيار

اهلل ابـن  عبـد اهلل ابـن العطـار مـن أبـي عبـد وي الفصـل ىبـيالعـدي والقـ»كتاب  -

 .(هـ590 )ت (2)ورد التميمي بن عمر بن ىحمد« الفيار

 ىبــي« اهلل ابـن الفيـار عبـد االنتصـار البـن العطـار فيمـا رد  عليــ  أبـو»وكتـاب  -

 .(3)الحميد التجيبي عبد بن الرحمن عبد بن عيسى بن اهلل عبد بن اهلل محمد عبد

ويزيـد   الك ـو عـن  يمتـ   -رحمـ  اهلل-يجلـي أهميـة كتـاب ابـن العطـار  ومما

 العلمية ما نجمل    النقاش التالية: 

  كون  من أتل المصنفات   علم الو ائق ي ـهد علـى  لـك كثـرة النقـوي عنـ، 

  .واال تباس من 

  كون  كتابا حسنا كبيرا   الو ائق والسجالت فقد احتوى علـى أزيـد مـن سـت

 .عقٍد وو يقة شملت كل اىبواب الفقهية اليا ة بالمعامالت 966وأربعيمائة وستين 

                                                 

 1937بـن  ـالا الحصـري بتصـحيا هـقا الكتـاب، واـم لبعـ  سـنة  ر ريـوان اق زميلي اىستا  الـدكتو (1)

 ق من لرف المجلس العلمي المحلي بأكادير المبرب.2016/هـ

بن عمر التميمي المعروف بابن ورد الفقي  الم ـاور اـو    رمضـان سـنة  بن محمد هو أبو القاسم أحمد (2)

( وانظـر ارتمتـ  213ما أخرب   كتاب  الفهرسة ) هـ، روى عن  ابن خير كتاب   لك م افهة عن ، ك 590

 (.132-1/131  الصلة البن ب كواي )

الرحمن التجيبي من أهـل  لعـة أيـوب عمـل  بن عبد بن عيسى اهلل بن عبد اهلل القربيري محمد هو أبو عبد (3)

ا بالمـقه  بن سيداري، وكان أحد حفاغ الفقهاي وتلة الم اورين بصير اهلل سر سطة روى عن  أبو عبد

اهلل  ( والـقيل والتكملـة ىبـي عبـد1/394المالكي أديبا شاعرا. انظر التكملة لكتاب الصلة البـن اىبـار )

 ( احقيق إحسان عباس.249-6/243للمراك ي )
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   كون  ي تمل على عيون المسائل الفقهية الد يقة التي لم ارد   دواوين وكت

 -رحم  اهلل-وهقا ما  رح ب  ابن العطار  ،و ل من يحسنها من الناس ويتقنها ،المقه 

 .غير ما مرة   كتاب 

  بمادة علمية وفقهية ادي على رسـوخ  ـدق  ـاحب    العلـم كون الكتاب غنيا

 .بحيث ال يستبني عن  باحث أو فقي  ،وابحر    الفق 

 ويضم    نايا  الفق  ب ـقي :  ،كون مويو  الكتاب يجمو بين الو ائق وفقهها

 .والتطبيقي العملي ،العلمي النظري

 ســائل الفقــ  كــون الكتــاب نمو تــا متميــزا مــن كتــ  المالكيــة التــي ربطــت م

  .بأدلتها ال رعية من نصو  الوحي  رآنا وسنة

 .ومنها المفلل  يه ،المحور الثالث: مصادر الكتاب

 .أوال: مصادر الكتاب

يمكن اصنيو المصادر التـي اعتمـدها ابـن العطـار   كتابـ  الو ـائق إلـى: مصـادر 

 فأما اىولى فهي: ،ومصادر لم يصرح بالنقل منها ، رح بالنقل منها

 .(هـ174 )ت أنس بن اهلل مالك عبد : لإلماق أبيط  مالكمو -1

 .(هـ290 )ت : لسحنونالمدوني -2

 .هـ(147مسلم )ت بن وه  بن اهلل عبد : ىبي محمدموط  ابن وهب -3

 .هـ(201دينار )ت بن الرحمن عبد لإلماق أبي زيد المدنيي: -9

 .(هـ212دينار اىندلسي )ت بن : ىبي محمد عيسىالجدار -5
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 .(هـ219الحكم )ت عبد بن اهلل عبد : ىبي محمدالمختصر الكبير -6

 .(هـ238حبي  )ت بن الملك عبد : ىبي مروانالواضحي -7

 .(هـ255اهلل محمد المعروف بالعتبي )ت عبد : ىبيالعتبيي أو المستخرلي -8

 عبـــدوس القيـــرواين بـــن اهلل محمـــد عبـــد : ىبـــيأو المجموعـــي العبدوســـيي -4

 .(هـ260 )ت

و يل  ،هـ233وسالس الليثي )ت بن كثير بن يحيى بن : ليحيىعشرة يحي  -10

 .(هـ239ت

والمقارنــة اعتمــاد ابــن  ،ومــن المصــادر الفقهيــة التــي ابــين لــي مــن خــالي البحــث

 العطار عليها دون التصريا هبا   كتاب :

زياد اإلسكندراين المعروف  بن إبراهيم بن اهلل محمد عبد : ىبياتاب الموازيي -

 .(هـ264 )ت بابن المواز

إال أنــ  لــم يصــرح  ،ابــن العطــار عــن ابــن المــواز   عــدة موايــو مــن كتابــ  نقــل

والــراتا أن كــل مــا نقلــ  عنــ  هــو مــن كتابــ   ،بالمصــدر الــقي نقــل منــ  روايااــ  وأ والــ 

ويدي على  لك موافقة الك النقـوي لمـا أورد ابـن أبـي زيـد القيـرواين   كتابـ   ،الموازية

 .بن المواز   كتاب  الموازيةالنوادر من نقوي مما لة لها نسبها ال

  .(229سالق )ت بن ىبي عبيد القاسم اتاب الناسخ والمنسوخ:-

 ،بما نقل  عن أبـي عبيـد مـو أنـ  ا تـبس منـ  ونقـل -رحم  اهلل-لم يصرح المؤلو 

يدي على  لك ما  كر  ابن العطار من اآ ار واىخبار   ازوا بعض الصحابة ريـي اهلل 
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سـالق   كتابـ   بـن القاسـم بـن وكلها مطابقة لما روا  أبو عبيد ،ابعنهم بنساي أهل الكت

  .الناسا والمنسوخ

 .ثانيا: منها المفلل يف اتابه

من خالي مقدمة الكتـاب اتبـين بعـض مالمـا مـنهج ابـن العطـار   كتابـ  الو ـائق 

قكر  م يعقبـ  بـ ،و لك أن  يقكر بداية  نا الو يقة  م يثني بقكر فق  فصولها ،والسجالت

 .افسير بعض ما ييفى من معاين ألفاهها

اكتفـى بـ   ،وما  كر    المقدمة هو بمثابة المـنهج العـاق الـقي سـار عليـ    كتابـ 

أمـا مـا يتعلـق بتفصـيل هـقا المـنهج  ،واستبنى عـن اإللالـة بـقكر التفا ـيل والجزئيـات

 ،أتـزاي الكتـابفيحتاا إلى اتبو واستقراي لجميـو  ،وك و اللثاق عما خفي من  ،وابيين 

لـم -رحمـ  اهلل-واتبو مـا تـاي فيـ  أن ابـن العطـار ،و د ابين من خالي  راية الكتاب كل 

د عما سأ كر  من  ضايا وأمور امثل   مجموعها مالما منهج المؤلو   كتاب :  َيحي

افتتا كتاب  بمقدمة  صيرة ميتصرة   أسطر لم يتجاوزهـا حتـى ا ـتحم لجـج  -1

 .اإلمالي

مبتدئا  ،كتاب  الو ائق تميو اىبواب الفقهية باستثناي أبواب العبادات استوع  -2

منتهيا بتسجيالت القضاة  ،ومعرتا على با ي اىبواب اىخرى المعروفة ،بكتاب النكاح

من مسائل وأحكاق لم يقكرها   أبواهبـا  -بسب  ما يقتضي  اإلمالي-وما نسي   .والحكاق

 :-مثال -قوي اى لية لها فإن  يستدرا  لك وي

ــاالت» - ــن القب ــر  م ــدق  ك ــا اق ــ  م ــر فق ــن  ك ــتدركنا  م ــا اس ــة    ،ومم واىكري

 .(1)«...الدور

                                                 
 .- يد الطبو إن شاي اهلل-( من الو ائق والسجالت البن العطار 508انظر الصفحة ) (1)
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 ،يورد لكل و يقة عنوانا مناسبا لمويوعها  م يعقبها   البال  بفقـ  أحكامهـا -3

ولم يلتزق افسير ما خفي من ألفاههـا    ،«فق »ويفصل بين الو يقة وبين أحكامها بكلمة 

و  بعـض اىحيـان  ،«افسـير»فيعنون  لك بقول   ،يقة إال إ ا دعت الضرورة لقلككل و 

أو « فقـ  هـقا العقـد وافسـير »أو ،«افسـير وفقـ »يجمو بين الفق  والتفسير كمـا    ولـ : 

لبيـان « فصـل»أو « بـاب» ـد يسـتعمل   بعـض اىحيـان كلمـة و «افسير فق  هقا البـاب»

  .أو اوييا معنى خفي ،حكم شرعي

للكت  التي سلكت مسـلك المـزا  وهبقا يعترب كتاب الو ائق البن العطار نمو تا

  .حيث يمت إلى تان  التو يق النظري اطبيقاا  الفقهية ،بين التو يق وفقه 

 كر  لصيغ متعددة وميتلفة للعقد الواحد حتى يرتا للطال  المتعلم الحريـة  -9

إن شـئت  ، بالة حماق»ومن  لك  ول :  ،ا و  اختيار ما يرا  مناسبا ومالئما للعرف والو

وكثيــر مــا يجــري عنــدنا  ،وإن شــئت  لــت: اقبــل فــالن مــن فــالن . لــت: اكــرتى فــالن

 .(1)«اقبل

ولعـل مـرد  لـك إلـى مـا  ،انويع     كر بعض العقود  ات المويـو  الواحـد -5

علـى  وانظـر ،يقو من اختالف   اىحكاق الفقهية اليا ة بكل نمو ا مـن الـك العقـود

فقد  كر   فق  كل و يقة منها أحكاما  ،وما  يل  هبا من فق  (2)سبيل المثاي عقود الجوائا

 .وأ واال فقهية لم يرد  كرها فيما اقدق من النما ا السابقة

التزام  بالمنهج التعليمـي    ـياغت  للعقـود والو ـائق موتهـا اليطـاب فيهـا  -6

د حفيد  ايي الجماعة ابن برلاي القي ألو محم بن أحمد بن ابتداي إلى الميق  محمد

                                                 
 بن العطار.( من و ائق ا961انظر الصفحة ) (1)

 ( وما بعدها من و ائق .840انظر الصفحة ) (2)
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ــاب ــ  الكت ــين ســالمة الصــيبة ،ىتل ــى الجمــو ب ــين  ــحة  ،مــو حر ــ  ال ــديد عل وب

و ولـك: وعلـى أعقــاهبم »واىمثلـة علـى  لــك كثيـرة نكتفـي منهـا بقولــ :  ،(1)المضـمون

لــم ي ــرا اآخــر اىوي  > ـم»: وإ ا  لــت ،واىبنــاي ،موتــ  لل ــركة بـين اآبــاي ،بـالواو

يت >بعدهم»: وإن  لت ،معها  .(2)«َبيَّنت و وَّ

وال منحرفـة عـن  ،حر   على أن اكون ألفاه  مسايرة لمعانيـ  غيـر ميلـة هبـا -7

وأن اكون د يقة العبارة وايحة الداللة بعيدة عن اإلهباق واإليهاق هدافة إلـى  ،مقا دها

 .(3)إيصاي المقصود من غير غمو  وال التباس

واالختصار ما أمكن التزاما بال رش الـقي عقـد    ـدر  حر   على اإليجاز -8

ومنعنــا مــن االستقصــاي فيــ  مــا »إمــالي كتابــ  الو ــائق وهــو االختصــار ومــن  لــك  ولــ : 

 .(4)«شرلنا  من االختصار   أوي الكتاب

و لـك بتقريـر  ،(5)اعتماد  المنهج التقريري   عر  اىحكاق وإيراد اى ـواي -4

 ،أو مو نسبة إلى أ حاهبا -وهو الكثير البال -اق من غير نسبة المسائل وإ دار اىحك

 ،وشـجاعة علميـة اجعـل  ـاحبها يسـتقل بآرائـ  وأحكامـ  ،ويدي هقا على تـرأة فقهيـة

وال غيـر  ،وال  مـرة ،وأنا أ وي: إ ا بـا  أريـا بيضـاي ال ابـو لهـا مـن دار»ومن  لك  ول  

ليـ  اىر  مـن متوسـطها مـن  لك على التكسير إن  لك ال يجـوز حتـى يعـرف  ـدر 

 .(6)«رديئها

                                                 
 .337العزيز الدبا    مقال  القي ن ر    مجلة دعوة الحق العدد  سبق إلى التنبي  على هقا عبد (1)

 ( من و ائق .718انظر الصفحة ) (2)

 .337وة الحق العدد العزيز الدبا    مقال  القي ن ر    مجلة دع سبق إلى التنبي  على هقا عبد (3)

 ( من و ائق .698انظر الصفحة ) (4)

 (.2/988الو ائق واىحكاق باىندلس إلدريس السفياين ) (5)

 ( من و ائق .331انظر الصفحة ) (6)
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بــ   و ــد يــؤدي ،التزامــ  بم ــهور المــقه  مــن غيــر تمــود عليــ  وال اقليــد -10

فينتصـر  -وإن كـان القضـاي والعمـل بـ  -ونظر  الفقهي اارة إلـى اـرا الم ـهور اتتهاد 

 -رحمـ  اهلل-وال يجـوز    ـوي ابـن القاسـم »ومن  لك  ول :  ،للقوي الراتا ويأخق ب 

وهـو عنـد  مـن اىغـرار  ،وروايت  انعقاد البيـو علـى شـرش مبـرق مـن المبـارق المـقكورة

والتــربي للمبتــا   ،وأشــه : يـرى انعقــاد البيــو علــى  لـك تــائزا .الموتبـة لفســا البيــو

وعلي  كانـت تـرت الفتـوى إلـى  ،وكان بقوي ابن القاسم القضاي عندنا .الملتزق ل  الزما

ن عقــدوا التــربي مــن الوهيــو   كتــاب آخــر غيــر كتــاب إ ،أن أمــر المنصــور بــرتا  ولــ 

َوَ لَّ ما انعقد  فقة إال بعد معرفتهمـا  .و الوا: إن  اربأ ب  إلي  بعد انعقاد الصفقة ،االبتيا 

 .لكن لزمنا التعريو بفعـل أهـل البلـد ،وإن  لمن الكقب القي ارك  أحسن وأفضل ،هبقا

وييرا النـاس مـن حـد  ،لكان أحسن ،ةوعقد   نفس الصفق ،ولو أخق في  بقوي أشه 

   .(1)«الكقب

وأ ـواي أ ـحاب   -رحمـ  اهلل-كثيرا ما اعتمد   الرتتيا بين روايات مالـك -11

 ومن  لك  ول : ،واارة على ما ب  القضاي ،على التحسين

والمهـر إليـ  كـان تميـو  لـك  ،وإن بارأ الـزوا زوتتـ  علـى أن اصـرف السـيا ة»

 ،-رحمـ  اهلل-ولم ينفق من  لالبن شـيي    ـوي ابـن القاسـم  ، وسا  ،لألب القي التزم 

والنصـو الثـاين الــقي كـان يكـون لهــا  ،و ـاي ابـن المات ــون: إن النصـو يكـون لــألب

وهو إن شاي اهلل  ،يرتو إلى االبن المبارئ بسب  هق  الوييعة -لو لم افتد ب  -بالطالا 

  .(2)«وأحسن ،أعدي

                                                 
 ( من و ائق .282انظر الصفحة ) (1)

 ( من و ائق .293انظر الصفحة ) (2)
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  ...بعــد اســترباي اى ــوي اخــتالف مــن أهــل العلــم:و  ابتيــا  الثمــرة المــأبورة »

وعليــ  العمــل  ،وبــ  القضــاي .روى عيســى عــن ابــن القاســم: أنــ  تــائز   القــرب والبعــد

 .(1)«عندنا

واالكتفـاي  ،عدق اقيد  بإيراد النقوي بألفاهها بل البال  على نقول  التصـرف -12

التي ينقل عنهـا إال مـا كـان مـن  كما أن ابن العطار  ليل التصريا بالمصادر ،بنقل المعنى

أمـا المصـادر المرابطـة  ،بعض المصادر الفقهية التـي يحيـل عليهـا بـين الفينـة واىخـرى

  .بالفنون اىخرى فلم يصرح بواحد منها

  ومن أمثلة  لك  ول : ،إشارا  بين الفينة واىخرى إلى اليالف العالي -13

 ،وأهـل الحجــاز ،مـقه  مالــكوهـي: اى ــراي    ،إلـى أن اطهــر  ـال  ألهــار»-

حلـت لـألزواا    ،فإ ا دخلت   دق الحيضة الثالثة .وأهل العراا يقولون: إصا الحيض

  .(2)«مقهبنا

وأ ضية  ،والسنة ،و واعد  مثل: القرآن ،عنايت  باالستدالي بأ وي المقه  -19

  ومــا تــرى بــ ،واىخــق بــاىحوش ،والعــرف ،والقيــاس ،واإلتمــا  ،الصــحابة وعملهــم

 .ومراعاة االختالف واليروا من  ،العمل

محيطــا بمقا ــد  -رحمــ  اهلل-كــان ابــن العطــار  اهتمامــ  بتعليــل اىحكــاق: -15

 ،غير تامـد علـى هـواهر النصـو  ،منقبا عن المعاين ، وي التعليل ،ال ريعة وأسرارها

 .واقرير أحكامها دون البحث عن حكمها وغاياهتا ،وغير مكتو بعر  اى واي

                                                 
 ( من و ائق .277انظر الصفحة ) (1)

 ( من و ائق .124انظر الصفحة ) (2)
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 ل الثالث: نسخ الكتاب الخطييالفص

 .المحور األوط: نسخي تيدسي العتي ي

هي نسـية عتيقـة اوتـد يـمن مجمـو  موتـود بيزانـة أخينـا المفضـاي اىسـتا  

يضــم   أولــ   ،(1)922بــر م: -حفظــ  اهلل-الفقيــ  مــوالي مصــطفى اىنصــاري التيدســي

لبلط الوا و   و ائق و  آخر : كتاب إ الح ا ،كتاب: الو ائق والسجالت البن العطار

  .(هـ914اهلل ابن العطار البن الفيار )ت عبد أبي

يت هق  النسـية بيـط أندلسـي د يـق غايـة   الجمـاي والتنسـيق علـى ورا  وُنسي

أما ااريا نسـيها فكـان عقـ  رتـ  الفـرد سـنة  ،وهي خلو من  كر اسم الناسا ،غليظ

ــا ،هـــ501 ــاق حــين   ــد اليت ــ  الناســا    ي ــا نــا علي ــم الجــزي اليــامس »: يوهــو م ا

اهلل  عبـد وبتمام  كمـل تميـو ديـوان الو ـائق ىبـي ،والع رون من اىق بحمد اهلل وعون 

و لـك عقـ   -رحمـ  اهلل-عبيـد اهلل المعـروف بـابن العطـار  بـن أحمـد بن الفقي  محمد

و ـلى اهلل علـى نبـي الرحمـة محمـد  .رت  الفرد الـقي مـن سـنة إحـدى وخمـس مائـة

  .«اللهم إنك عفو اح  العفو فاعو عني ،وعلى آل  وسلم

اسـتأ ر منهـا كتـاب الو ـائق البـن العطـار  ،لوحـة 156وبلبت لوحـات المجمـو  

كل لوحة منـ   .وكان لكتاب إ الح البلط الع رة المتبقية ،لوحة 196بحصة اىسد ب 

  .سطرا 39و د يصل إلى  ،سطرا 33  كل وت   ،اضم وتهين ا نين

وكل أتزائها سـليمة ال بـرت فيهـا وال  ،فهي تيدة عموما ،نسيةأما بالنسبة لحالة ال

                                                 
 اق شيينا الدكتور إبراهيم أزو  بإعداد الئحة اضم عناوين كت  اليزانة التيدسية، وهي محفوهـة بيطـ   (1)

   اليزانة المقكورة.
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 ،وخطها وايا ومقروي باستثناي اللوحات اىولى من الكتاب فحالتها سيئة تدا ،لمس

غيـر أن الـقي  ـاق بتسـفير هـق   ،ولوال أصا رممت لما بقي منهـا شـيي ،وأورا ها متالشية

كمـا أحـد ت اىريـة  .ا اىولـىوارميمها غطى بعض كلماهتـا   لـر  لوحاهتـ ،النسية

 -التي أات على توان  أورا ها العليا والسـفلى-ولمست الرلوبة  ،فيها خروما عديدة

مــن أوي مــن  (1)باإليــافة إلــى يــيا  اىوتــ  اىولــى ،العديــد مــن اىســطر والكلمــات

  .وو يقة من و ائق النكاح وفقهها ،لتضيو معها مقدمة الكتاب ،الكتاب

التـي -الينو مفهرس خزانة اورينو عن مقدمة نسـية كتـاب الو ـائق ولوال ما نقل  ن

وما نقلـ  ابـن فتـوح   كتابـ  الو ـائق المجموعـة مـن بعـض الو ـائق  ،-ياعت هي أيضا

 .المفقودة من كتاب ابن العطار لما علمنا عنها شيئا

ا إلى خمسة وع رين تزيا كلهـا  هقا و د تاي كتاب الو ائق   هق  النسية مجزي 

و د  ،والمقصود باىق هنا نسية المؤلو وأ ل  ،ومقابلة عليها ،ولة عن النسية اىقمنق

ورد   نسية ايدسي مجموعة من اىدلـة والقـرائن التـي اثـ  مقابلتهـا علـى نسـية ابـن 

 العطار وأ ل  منها: 

  ــي وردت   اللوحــة ــو نســيا 126الطــرة الت ــا: بلبــت بأ ــل المؤل  أ وفيه

  .و لى اهلل على محمد ،مد ومقابلة والحمد هلل حق ح

  أ وفيهـا:  وبـل بـاىتزاي المنتسـا منهـا 196والطرة التي تـايت   اللوحـة 

 .أ ل المؤلو التي حبسها الحمد هلل وحد  و لى اهلل على نبي  اىكرق وعلى آل 

 بقولـ : اـم الجـزي كـقا مـن  ،وما اختتم ب  الناسا كل تـزي مـن أتـزاي الكتـاب

 .اىق

                                                 
 حزرهتا بثال ة أوت  بناي على عدد اللوحات الميصصة لكل تزي من أتزاي الكتاب. (1)
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ــرتاتم كمــا اجــدر اإلشــارة  ــ  فهــرس  ل ــت   أول ــى أن المجمــو  المــقكور ُأ ب إل

وممـا تـاي فيـ :  ،و د كت  بيط حديث مباير لليط الـقي نسـا بـ  المجمـو  ،الكتاب

وسـلم  ،وآلـ  و ـحب  ،و لى اهلل وسـلم علـى سـيدنا محمـد ،بسم اهلل الرحمن الرحيم»

 ـم  كـر « ...-منهـاأعنـي مـا وتـد -هق  اراتم و ائق اإلماق ابن العطار وفقهها  ،اسليما

 .كل العناوين الواردة   الكتاب مو التنصيا على أر اق  فحاهتا من الميطوش

ومن خالي ما اقدق يتبين لنا مدى نفاسة وعتا ـة هـق  النسـية التـي نسـيت بدايـة 

كما يتبين لـ  مـدى  ـحة هـق  النسـية التـي امـت مقابلتهـا  ،هـ501القرن السادس سنة 

 .التي أعتقد أصا اإلبرازة اىخيرة للكتابعلى النسية المؤلو اىق 

 .المحور الثاا: نسخي لامع ال رويين بفاس

د أولهـا ،وهي نسية غير اامة ،970احت ر م وسـقط منهـا آخرهـا سـوى  يـد  ،ُفقي

ابتـدئت ب:  .باإليافة إلـى السـقط الكثيـر    ناياهـا بسـب  انتقـاي نظـر الناسـا ،اليتاق

وختمــت بأســطر مــن:  ،مــورة يبتــا  المــزار  عمارتهــاوثي ــي مزارعــي تنع ــد يف أر  مع

  .تسجيل وثي ي إطالق السفيه

واـارة بلـون  ،وميزت عناوينها بيـط غلـيظ بلـون أسـود ،و د نسيت بيط مبربي

على يد ناسا اسمى بالبعالوي اليقوي هـ 428وكتبت هق  النسية   شعبان عاق  ،أحمر

 .(1)كما    يد اليتاق

                                                 
بن عبيـد اهلل المعـروف بـابن العطـار  بن أحمد اهلل محمد ي عبدوفي  ما نص : نجز السفر الثاين من و ائق أب (1)

 رحم  اهلل اعالى، وعفا عنـ ، علـى يـدي... الـبعالوي اليقـوي كتبـ  لنفسـ ، ولمـن شـاي اهلل، وكـان الفـرا  

من  ليلة السبت لع ر خلون من شعبان المكـرق عـاق  مانيـة وع ـرين واسـعمائة. وعلـى مـن و ـو علـى 

هقا أن يصلح ، وليعقر... غيـر  ـحيا، وأن بعـض ألرافـ   ـد امز ـت، ود ـرت، خطأ، وغلط   كتابنا 

 والسالق.
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أحـد ت فيهـا اىريـة  ،  النسية فهي متوسـطة علـى العمـوقأما بالنسبة لحالة هق

  .خروما عديدة أدت إلى ييا  العديد من الكلمات خا ة الور ة اىخيرة منها

وآخرهـا ففيهمـا وتـ   ،  كل لوحة منها وتهان أو  فحتان مـا عـدا أوي النسـية

 .سطرا 27و  كل  فحة ما يقارب  ،واحد

وأمـا عـدد  ،ر الثـاين مـن و ـائق ابـن العطـاروامثل هق  النسـية مـا وتـد مـن السـف

و د ُ كر   فهرس المكتبة أن عددها  ، فحة على التحقيق 106 فحاهتا فست ومائة  

والسـب     لـك سـقوش  ـفحتين منهـا  ،وهـو غيـر  ـحيا ، فحة 108 مان ومائة  

 .وهو ما لم يتنب  ل  المفهرس ،من الميطوش 155و 159وهما: الصفحة 

 ،  النســية غيــر مقابلــة وال مصــححة كمــا أن ناســيها لــيس بــقااوالظــاهر أن هــق

وسـقط كثيـر أاـى علـى العديـد مـن و ـائق  ،بدليل ما فيها من أخطاي واصـحيفات عديـدة

  .الكتاب بسب  انتقاي نظر الناسا باإليافة إلى اصرف  فيها

 ورغم ما اقدق فإن هق  النسية اظهـر  يمتهـا   مـا انفـردت بـ  مـن زيـادات مهمـة 

م هبــا المعنــى وزاي بســببها الكثيــر مــن البمــو  الــقي اكتنــو بعــض نصــو  نســية اــ

 .ايدسي
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 :صور بعض اللوحات من نسخي تيدسي ونسخي ال رويين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوت  ب من اللوحة اىولى من نسية ايدسي
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 اللوحة الثالثة من نسية ايدسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من نسية ايدسي 126اللوحة 
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 الوت  اىوي من نسية القرويين المبتورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللوحة اىخير ة من نسية القرويين
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 الئحي المصادر والمرالع

ميـر  بـن محمـد أمـين بـن إيضاح المكنون   القيل علـى ك ـو الظنـون إلسـماعيل -1

عني بتصحيح  ولبع  علـى نسـية المؤلـو  ،هـ(1344 )ت سليم الباباين الببدادي

دار  ،والمعلم رفعـت بيلكـ  الكليسـى ،دين بالتقايا رئيس أمور الدينمحمد شرف ال

 .بيروت لبنان ،إحياي الرتا  العربي

 ،عميـرة بـن أحمـد بن يحيى بن   ااريا رتاي أهل اىندلس ىحمد الملتمسببية  -2

 .ق 1467القاهرة سنة  -دار الكاا  العربي  ،هـ(544 )ت أبو تعفر الضبي

تـالي الـدين  ،أبـي بكـر بـن لعبـد الـرحمن ،لبويين والنحـاة  لبقات ال الوعاةببية  -3

 ،المكتبـة العصـرية ،احقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم ،هـ(411السيولي )المتوىف: 

 . يدا ،لبنان

 بـن اهلل محمـد عبـد َوَوفيات الم ـاهير واىعـالق ل ـمس الـدين أبـو اإلسالقااريا  -9

دار  ،يـق ب ـار عـّواد معـروفهــ( احق798 )ت َ اي مـاز الـقهبي بـن عثمان بن أحمد

 .ق 2003سنة  ،الطبعة اىولى ،البرب اإلسالمي

 ،نصـر اىزدي بـن يوسـو بـن محمـد بن اهلل عبد اىندلس ىبي الوليد علمايااريا  -5

هـ( عني بن ر  و حح  وو و علـى لبعـ  السـيد 903المعروف بابن الفريي )ت

 -هــ 1908سـنة  ،الثانيـةالطبعـة  ،القـاهرة ،مكتبـة اليـانجي ،عزت العطار الحسيني

 .ق1488

ــراهيم الحكــاقابصــرة  -6 ــدين إب ــاهج اىحكــاق لربهــان ال ــن   أ ــوي اى ضــية ومن  ب
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الطبعـة  ،مكتبة الكليـات اىزهريـة ،هـ(744فرحون اليعمري )ت بن محمد بن علي

 .ق1486  هـ1906اىولى 

ارايــ  المــدارا واقريــ  المســالك لمعرفــة أعــالق مــقه  مالــك للقايــي عيــا   -7

 ،لبعة وزارة اىو اف وال ؤون اإلسـالمية ،مجوعة من العلماي احقيقهـ( 599)ت

 .ق1483هـ 1903الطبعة الثانية 

ارايــ  المــدارا واقريــ  المســالك لمعرفــة أعــالق مــقه  مالــك للقايــي عيــا   -8

الطبعـة اىولـى  ،دار الكت  العلمية بيـروت ،سالم هاشم محمدهـ( احقيق 599)ت

 .ق1448 هـ1918

المالكي بإفريقيـة واىنـدلس مـن الفـتا اإلسـالمي إلـى  المقه فقهاي  التو يق لدى -4

 ـدق لـ  وراتعـ  عـز  ،اللطيـو أحمـد ال ـيا عبد القرن الرابو ع ر الهجري األيو

سـنة  ،مركـز تمعـة الماتـد للثقافـة والـرتا  ،المجمو الثقا  دبـي ،زغيبة بن الدين

 .ق2009

 بـن فتـوح بن أبي نصر محمد بن هللا عبد    كر والة اىندلس ىبي المقتبستقوة  -10

ــد ــن اهلل عب ــوح ب ــن فت ــدي ب ي ــور ي الَحمي ــد اىزدي المي ـــ(988 )ت حمي ــدار  ،ه ال

 .ق 1466سنة  ،القاهرة ،المصرية للتأليو والن ر

-حركة علم التو يق    رلبة باىندلس خالي القرنين الرابـو واليـامس الهجـريين  -11

ألروحة لنيل الدكتورا    ال ريعة  -نمو تا ـه 344العطار ت  بن أحمد بن محمد

 احـت إشــراف ،الطالــ  بـن إعــداد محمـد ،كليــة ال ـريعة فـاس ،بجامعـة القـرويين

 .ق2003   1929سنة ،الحق ابن المجدوب الحسني عبد
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ابـن  ،محمـد بـن علـي بن معرفة أعيان علماي المقه  إلبراهيم  الديباا المقه   -12

احقيق واعليـق محمـد اىحمـدي أبـو  ،هـ(744 )ت برهان الدين اليعمري ،فرحون

 .القاهرة ،دار الرتا  للطبو والن ر ،النور

ب ـكواي  بـن الملـك عبد بن الصلة   ااريا اىندلس وعلمائهم ىبي القاسم خلو -13

 ،عنــي بن ـر  و ــحح  وراتـو أ ــل  السـيد عــزت العطـار الحســيني ،(هــ578ت)

 .ق1455 هـ1379سنة  ،الطبعة الثانية ،مكتبة اليانجي

 بـن الملـك عبـد بـن اىنـدلس وعلمـائهم ىبـي القاسـم خلـو أئمـةلصلة   اـاريا ا -19

دار  ،وعلــق عليــ  ب ــار عــواد معــروف ،ويــبط نصــ  حققــ  ،هـــ(578ب ــكواي )ت

 .ق2010سنة  ،الطبعة اىولى ،اونس ،البرب اإلسالمي

ب ـكواي  بـن الملـك عبد بن وعلمائهم ىبي القاسم خلو اىندلسالصلة   ااريا  -15

 ،عنــي بن ـر  و ــحح  وراتـو أ ــل  السـيد عــزت العطـار الحســيني ،ـ(هـ578)ت

 .ق1455 هـ1379سنة  ،الطبعة الثانية ،مكتبة اليانجي

 بـن الملـك عبـد بـن وعلمـائهم ىبـي القاسـم خلـو اىنـدلسالصلة   اـاريا أئمـة  -16

دار  ،وعلــق عليــ  ب ــار عــواد معــروف ،ويــبط نصــ  حققــ  ،هـــ(578ب ــكواي )ت

 .ق2010سنة  ،الطبعة اىولى ،نساو ،البرب اإلسالمي

 بـن الملـك عبـد بـن الصلة   اـاريا أئمـة اىنـدلس وعلمـائهم ىبـي القاسـم خلـو -17

دار  ،وعلــق عليــ  ب ــار عــواد معــروف ،ويــبط نصــ  حققــ  ،هـــ(578ب ــكواي )ت

 .ق2010سنة  ،الطبعة اىولى ،اونس ،البرب اإلسالمي
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ــدع بــن الكتــ  والفنــون لمصــطفى أســاميك ــو الظنــون عــن  -18 ــي  ب اهلل كااــ  تلب

مكتبـة  ،هــ(1067 )ت القسطنطيني الم هور باسم حـاتي خليفـة أو الحـاا خليفـة

 .ق1491سنة  ،ببداد ،المثنى

العـدد  ،الحـق اصـدرها وزارة اىو ـاف وال ـؤون اإلسـالمية بـالمبرب دعـوةمجلة  -14

 .ق1448  هـ1914سنة  ،337

يوســو  بــن علــيالمحمــدون مــن ال ــعراي وأشــعارهم لجمــاي الــدين أبــو الحســن  -20

راتع  وعاري   ،حقق  و دق ل  وويو فهارس  حسن معمري ،هـ(696القفطي )ت

 .ق1470 هـ1340سنة  ،دار اليمامة ،بنسية المؤلو حمد الجاسر

البنـي  عبـد بـن محمـد راغـ  بـن ريـا بـن معجم المـؤلفين لعمـر المؤلفينمعجم  -21

لــرتا  العربــي ودار إحيــاي ا ،مكتبــة المثنــى بيــروت ،هـــ(1908كحالــة الدم ــق )ت

 .بيروت

 )اراتم مبربية وم ـر ية مـن الفـرتة العبيديـة( لتقـي الـدين المقريـزي الكبيرالمقفى  -22

ــ895 )ت ــيعالويـه ــد ال ــق محم ــار واحقي ــرب اإلســالمي ،( اختي ــة  ،دار الب الطبع

 .ق1487 ـه1907سنة  ،اىولى

 لمقريـزيالمقفى الكبير )اراتم مبربية وم ـر ية مـن الفـرتة العبيديـة( لتقـي الـدين ا -23

ــ895 )ت ــيعالويـه ــد ال ــق محم ــار واحقي ــرب اإلســالمي ،( اختي ــة  ،دار الب الطبع

 .ق1487 ـه1907سنة  ،اىولى

المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى الالئق بآداب المو ـق وأحكـاق الو ـائق ىبـي  -29

 بـن حمود بن الرحمن عبد هـ( احقيق419الون ريسي )ت يحيى بن العباس أحمد
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اإلمـارات  ،ىلرق دار البحو  للدراسات اإلسـالمية وإحيـاي الـرتا الرحمن ا عبد

 .ق2005 هـ1926الطبعة اىولى  ،العربية المتحدة

ميـر  بـن محمـد أمـين بـن هدية العارفين أسماي المؤلفين وآ ار المصنفين إلسماعيل -25

ــدادي ــاين البب ــة    ،هـــ(1344 )ت ســليم الباب ــة المعــارف الجليل ــة وكال ــو بعناي لب

 .1451 استانبويالبهية  مطبعتها

هــ( 769 )ت اهلل الصـفدي عبـد بـن أيبـك بـن الوا  بالوفيات لصالح الـدين خليـل -26

ســنة  ،بيــروت ،دار إحيــاي الــرتا  ،واركــي مصــطفى ،احقيــق أحمــد اىرنــاؤوش

 .ق2000هـ  1920

ــو واليــامس الهجــريين -27 ــرنين الراب ــدلس   الق ــالمبرب واىن ــائق واىحكــاق ب  ،الو 

الرابطـة  ،ن ر مركز البحو  والدراسـات   الفقـ  المـالكي ،سفيايناأليو إدريس ال

 .ق2012 ـه 1933الطبعة اىولى  ،المبرب ،المحمدية للعلماي

للفقيــ  المو ــق محمــد أحمــد اىمــوي المعــروف بــابن العطــار  والســجالتالو ــائق  -28

 ،مجمــو المــو قين المجريطــي ،كــورينطي .ف ،شــالميتا .اعتنــى بتحقيقــ  ون ــر  ب

 .ق1483 ،مدريد ،د اإلسباين العربي للثقافةالمعه
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 التعريل بنسخي  طيي عتي ي من المخطوط 

 « ري الظم يف يف عدد لي ال رليف»

 هـ(438ألبي عبد اهلل محمد بن عبد الملك الِمنَْتْوري)ت

 

 

 

 

الحمد هلل القي شـرف أهـل العلـم ورفـو درتـاهتم، والصـالة والسـالق علـى نبينـا 

 ب  ومن ابعهم بإحسان إلى يوق الدين.محمد، وعلى آل  و ح

وبعد، فقد اعتنى علماي البرب اإلسالمي بالقرآن الكريم منق عصور  ديمة،  راية 

ــ ، ورســم ، وافســير ، وإعجــاز   وإ ــرايا، ودرســو  شــكال  ومضــمونا، واهتمــوا بقراياا

، و د وشرح غريب ، وألفوا   ميتلو علوم ، ومن وتو  عنايتهم ب  اهتمامهم بعدد آياا 

وألـو  ،«البيان   عّد آي القرآن» كتاب : هـ(999)ت ينألو    لك اإلماق أبو عمرو الدا

« حسن المدد   معرفة فن العـدد»هـ( كتاب  الموسوق: 732في  أيضا اإلماق الجعربي )ت

  م ههرت بعدهما مؤلفات عديدة.

لـة و  هق  الور ـات سـأاناوي الحـديث عـن واحـد مـن أهـم المؤلفـات الميطو

، ىبي «ري الظمآن   عدد آي القرآن»المويوعة   عدد آي القرآن الكريم، وهو كتاب 

ري، فهو مّؤلو  بديو، معتمـد   بابـ ، و بـل أن نعـر  لـ  البـد أن  ن َتو 
عبد اهلل محمد المي

 الحسن الوزاا

 أستاذ باحث بمراز الدراسات ال رلنيي

 الرباط مديي للعلماءالرابطي المح
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نتحد  ب كل موتز عن حياة مؤلف : )ن أا ، وشيوخ ، واالمقا ، ومصـنفاا ، ووفااـ ( 

اب، عنوان ، معرتين على سب  األيف ، ومنهج  في ، ومصادر  التـي  م نتحد  عن الكت

اعتمدها   اصنيف ، ونسبت  ل ، مو اقديم و ٍو لنسيت  الميطولة التي نقدمها   هـق  

 الدراسة مو  كر النسا اىخرى الميطولة وأماكنها.

 

 المبحث األوط: التعريل بالمفلل

 نسبه ومشيخته:و اسمه أوال:

المة المقرئ، المسند، أبو عبد اهلل محمد بن عبد الملك بن علـي بـن هو اإلماق الع

ي ري ن َتـو 
ــ بكسـر المـيم وسـكون النـون وفـتا التـاي  (1)عبد الملـك بـن عبـد اهلل القيسـي المي

، «حصن منتور من عمل  رلبة»، وال يعرف أهي نسبة إلى (2)وسكون الواو وكسر الراي ـ

علـى الحـدود بـين إ لـيم غرنالـة وإ لـيم « انـ فني«القريـ  مـن« المنتوري»أق إلى حصن 

. و د زاد أحمد بابـا التنبكتـي نسـبة البرنـالي (3)ألمرية، وأغل  الظن أن  من هقا المو و

ريبعد المي  وهقا يدي أن  ولد بمدينة غرنالة مهد العلـم والعرفـان، وكـان  لـك أوائـل  ن َتو 

ق(، ون ـأ داخـل أسـرة 1360هــ 761شهر ربيو الثاين من عاق واحد وسـتين وسـبعمائة)

                                                 

)بتحقيق الدكتور محمد بن ريفة(؛ درة الحجاي   أسماي الرتـاي البـن  ( انظر ارتمت   : فهرس المنتوري1)

 فهـرس الفهـارسو(؛ 945(؛ ونيـل االبتهـاا بتطريـز الـديباا ىحمـد بابـا التنبكتـي) 287 2القايي)

(؛ وشـجرة النـور 569 2واى بات ومعجـم المعـاتم والم ـييات والمسلسـالت لعبـد الحـي الكتـاين)

 (.297الزكية لمحمد ميلوف ) 

 (.569 2، )«كقا يبط  البلوي، ورأيت  بيط المنتوري نفس »( يقوي ال يا عبد الحي الكتاين: 2)

 (.12( فهرس المنتوري ) 3)



 
191 

فلـم  .واكوينـ  الـديني عرفت باليير والصالح والفضل، مما ساعد على اوته  العلمـي

 احد نا المصادر التي ارتمت ل  عن أسرا  كثيرا .

 ثانيا: شيو ه وتالميذه

أ بل منق لفولت  على التعلم والتفق ، و د روى خالي حياا  العلمية عن عـدد مـن 

م ـرا سـماهم وعـرف هبـم   آخـر برنامجـ ، و ـد  سـمهم إلـى ال يوخ   المبرب وال

 سمين:  سم لقيهم وأخق عنهم وسمو منهم وأتازو ، وهم أربعة ع ــر شـييًا، و سـم 

، فكــان اكوينــ  (1)لــم يلقهــم ولكــنهم أتــازو ، و ــد عــد مــنهم خمســة وع ــرين شــييًا

 الحقيقي إ ا على يد شيوخ مباربة وأندلسيين؛ ومن أبرز شيوخ :

إمـاق  ،(2) هــ(782-711) مام الف يه الشيخ أبو سـعيد  ـر  بـن قاسـم ابـن لعـب  ـ اإل

غرنالـة وكبيـر مفتيهـا فقـد درس القــرايات والنحـو واللبـة والفقـ  والحـديث والتوحيــد 

المدرسـة  و لـك   ،(3)والتصوف علي ، وروى عن  كتبًا كثيرة وهي مقكورة   برنامجـ 

 النصرية اليوسفية. 

الـقين اـأ ر هبـم كثيـرا  اإلمـاق المقـرئ أبـو عبـد اهلل محمـد بـن  ـ ومن شيوخ  أيضًا

ـــي القيجـــالي ) ـــن عل ـــد عــــصر    811-730محمـــد ب ـــرئ، فري  هــــ(، النحـــوي المق

القرايات والنحو،  رأ علي  القرآن الكريم بالقرايات السبو، وسمو من  كثيـرا مـن الكتـ  

 .(4)وأتاز 

                                                 
 (.340برنامج  ) (  كر مرتتمنا تميو شيوخ    آخر 1)

 (.214(، ونيل االبتهاا ) 256 3( ارتمت   : درة الحجاي )2)

 (84( فهرس المنتوري ) 3)

 (.282..(، ونيل االبتهاا ) 93-62-60( ينظر فهرسة المنتوري فقد  كر    عدة موايو ) 4)
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هــ(؛ كـان عالمـة 782-719البلنســي)ـ اإلماق المقرئ أبو عبد اهلل محمد بن علي 

 .(1)م اركا

 لقيهم   فاس: ومن ال يوخ المباربة القين

ال يا المقرئ أبو الحجاا يوسو بن علي بن عبد الواحد السدوري المكناسـي  ـ

 .(2) هـ(781)ت

 هـ(.805-724ـ وأبو عبد اهلل محمد المعروف بابن عادي الكناين السبتي)

ن   زمان ، وبعد مرحلة الطل  التي  ضـى منها شـطر وغيرهم من اىعالق البارزي

 عمر ، افر  لإل راي والتدريس.

فبعد مرحلة التحصيل على يـد كبـار علمـاي اىنـدلس والمبـرب، كـان والبـد مـن  

 العطاي العلمي، وبقي ما حصل  ال يا لطلبت  فاستفاد من  كثير من الطلبة، سنقكر منهم: 

 782بد اهلل محمد بن إسماعيل البرنالي)الفقي  النحوي شمس الدين أبو ع-

 .(3)هـ(، كان عالمة م اركا   ميتلو العلوق853

 (4)هـ(857يحيي محمد بن أبي بكر بن محمد بن عا م) ت القايي أبو . 

 شاين)ت  .(5)هـ(888وأبو إسحاا إبراهيم الُبر 

  ن ألـزمهم  والفقي أبو عبد اهلل محمد بن يوسو العبدري المعروف بالمواا مـي

 .(6) هـ(847أو قهم ب يي )تو

                                                 
 (.226(، وفهرس المنتوري ) 38 3( ينظر ارتمت   : اإلحالة )1)

 (.352 3(، ودرة الحجاي )381: فهرس المنتوري ) ( ينظر ارتمت   2)

 (298( ينظر ارتمت   : شجرة النور الزكية ) 3)

 .(847(، وشجرة النور الزكية ) 902 3( ينظر نفا الطي  )4)

 (.183ي آشي ) د(  بت الوا5)

 (.140ي آشي ) اد(  بت الو6)
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 ثالثا: مكانته العلميي وثناء العلماء عليه.

ــو   ــيهم ســمات النب ــقين ههــرت عل ــن اىعــالق ال ــوري م ــد اهلل المنت ــو عب ــدُّ أب ُيع

والتفوا، وعالمات اإلبدا  المبكر، فكانت ل  بقلك منزلـة رفيعـة، ومكانـة مرمو ـة بـين 

 علماي عصـر . 

ـ كما تاي   برنامج  ـ  ا المنتوري وأخقها عن شيوخ ال شك أنَّ العلوق التي  رأه

نا   العلـوق، وأن يصـبا  يبلـة للعلـم والتحصـيل، لت  ىن يصبا عالما متمك  فقـد أ بـل  أهَّ

علي  الطلبة وازدحموا على باب ، فيلو ارا ا علميا ييما ي ـهد علـى ابحـر     العلـم، 

   ميتلو العلوق.و وة  ريحت  ويتجلى  لك   مؤلفاا  المتنوعة 

اا )ت ـــرَّ  ــاحبنا الفقيــ  »هـــ(: 805 ـاي عنــ  أحــد أ رانــ ، وهــو ال ـيا يحيــي السَّ

 .(1)«القايي النزي ، اىستا  المحقق الحافظ

ُ  ابن القايي   درة الحجاي)ت العـالم اىسـتا  الّرحلـة، »هـ( بقولـ : 1025وحالَّ

 .(2)«المحد  المتفن ن، شيا الجماعة

اىسـتا ، المقـرئ، اليطيـ ، المحقـق، »هــ(: 1036التنبكتـي)تو اي أحمد بابا 

 .(3)«الراوية، إماق اإل راي، ومعلم اىداي، اى ولي

اىسـتا  المقـرئ اليطيـ  المحقـق، »هــ(: 1360و اي عنـ  محمـد ميلـوف )ت

 .(4)«الفقي  اى ولي المتفنن المد ق

ماق العالمة، راويـة هو اإل»هـ(   برنامج : 1382و اي عن  عبد الحي الكتاين )ت 

 .(5)«المبرب ومسند 

                                                 
 (.670السراا ) ( فهرسة 1)

 (.287 2(  درة الحجاي )2)

 (.961ل االبتهاا ) ( ني3)

 (.356 1( شجرة النور الزكية )4)

 (.5 2( فهرس الفهارس )5)



 
199 

إماما من أئمة العلم، ورائدا من رواد ، ما ارا فنا مـن الفنـون  رحم  اهلل اعالى كان

إال و ر  باب ، ودخل ميدان ، حتى كان كعبة يطوف هبـا الـوراد، ومقصـدا يفـز  إليـ  رواد 

 المعرفة والثقافة والعلوق. 

 رابعا: مفلفاته

اـآليو كثيـرة اـدي علـى    بـالعلم والتـدريس خلـو المنتـوريفإيافة إلـى اشـتبال

ااسا  علم  وانو  فكر ، فكـان رحمـ  اهلل مـن المـربزين   التـأليو، فلقيـت كتبـ   بـوال 

ونـورد بعضـها فيمـا يلـي:  (1)وإ باال كبيرا   عصر  وبعد . وهي مقكورة   آخر برنامج 

، وكتــاب «بالحــافظ أبــي عمــروالتعريــو »، وكتــاب «الرائــق   نصــو  الو ــائق»كتــاب 

، وكتـاب «اىمـالي   اىحاديـث العـوالي»، وكتـاب «شرح رتـز أبـي الحسـن بـن بـري»

ــ »، و«المسلســالت» ــامج رواياا ــاب «برن ــدد آي القــرآن»، وكت ــآن   ع  ...(2)«ري الظم

والقائمة لويلة كلها   علوق القرآن والقـرايات والحـديث والر ـائق؛ وهـقا إن ديَّ علـى 

 ما يدي على علو  كعب    العلوق والمعارف. شي فإنَّ 

  امسا: و اته:

بقي ال يا علـى صجـ  الـقي سـطر    سـبيل العلـم حتـى أاـا  اليقـين   رابـو  ي 

، فرحم اهلل اإلماق المنتوري رحمة واسعة، وأسكن  فسـيا (3)هـ(839الحجة من عاق )ت

 تناا ، وتزا  عن اإلسالق والمسلمين خير الجزاي.

                                                 
 (.907( فهرسة المنتوري ) 1)

 وهو الكتاب القي أشتبل بتحقيق .( 2)

(؛ ونيـل االبتهـاا بتطريـز الـديباا 287 2( انظر ارتمت   : درة الحجاي   أسـماي الرتـاي البـن القايـي)3)

فهــرس المنتــوري و(؛ 569 2فهــرس الفهــارس لعبــد الحــي الكتــاين)و(؛ 945ىحمـد بابــا التنبكتــي) 

 بتحقيق الدكتور محمد بن ريفة.
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 ث الثاا: التعريل بالكتابالمبح

 أوال: عنوانه وتح يق نسبته وسني ت ليفه:

وسـميت » رح المؤلو رحم  اهلل اعـالى   مقدمـة الكتـاب بعنوانـ  حيـث  ـاي: 

هقا الكتاب بري الظمآن   أعداد آي القرآن، واهلل اعالى ينفعنا بالعلم ويجعلنا مـن أهلـ  

 آخـر ور ـة مـن فهرسـت    معـر   كـر  كمـا تـاي  «. الحاملين ل  محل ، بمن  وفضـل 

 . كما نسب  ل  كل القين ارتموا ل .(1)لتآليف 

و د  كر  كقلك ابن القايي المكناسي   الفجر السالو، ونقل من  وأحـاي عليـ  

. فهق  كلهـا أدلـة (3). و كر  أيضا عبد الحي الكتاين   فهرس الفهارس(2)  عدة موايو

ــ « رأي الظمـآن   أعـداد آي القـرآن»ة هـقا الكتـاب ـ و رائن اجعلنـا نجـزق بصـحة نسـب

 للمنتوري.

هــ( كمـا  ـاي ناسـي  1102كت  الميطوش   سنة ا نين بعد مائة وألو للهجرة )

 محمد بن أحمد الهواري   آخر النسية اليطية.

 ثانيا: منها المفل ل وأهميي الكتاب

م، والمنهج المتبـو فيـ ، والـقي يقوي المنتوري   مطلو كتاب  مبينا أهميَّة هقا العل

هقا كتاب أ كر في  إن شـاي اهلل أعـداد آي القـرآن التـي »اميز بالضبط واالختصار، يقوي: 

عدها الناس   تميو اآفاا  ديمًا وحديثًا، وهي: عدد أهل المدينة اىوي، وعدد أهل 

                                                 
 (.907( انظر فهرسة المنتوري ) 1)

 (.905(  الفجر السالو   شرح درر اللوامو البن القايي المكناسي) 2)

 (.569 2( فهرس الفهارس )3)
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د أهـل المدينة اىخير، وعـدد أهـل مكـة، وعـدد أهـل ال ـاق، وعـدد أهـل البصــرة، وعـد

، فهو يتعر    أوي اىمر إلى «الكوفة، وأبين االافاا واالختالف   اىعداد المقكورة

 كر اليالف   عدد اآي ويبين  وي كل إماق من أئمة العد  الستة علـى مـنهج المباربـة، 

القين يعتربون العد ال امي، علـى مـنهج اإلمـاق الـداين،  ـم يـقكر اآيـة الميتلـو فيهـا، 

. وهقا ما ا  نفرد ب  رحم  اهلل عن غير  من أئمة العد 

ها فالن، فإنَّ من عدا  » م ي ير بعد  لك إلى منهج  فيقوي:  وإ ا أ وي: آية كقا عدَّ

لم يعدها، وإ  أ وي: لم يعدها فالن فإن من عدا  عدها، وأتعل  لك علـى سـور القـرآن 

سورة على عـدد أهـل العظيم، ليقرب مأخق ، ويسهل حفظ ، على من أراد ، وأرا  كل 

المدينة اىخير، حسبما روي عن إسماعيل بن تعفر بن أبي كثير، إ  علي  مصاحو أهل 

، فسار على هقا الرتاي  الـقي «رونـبلدنا، وب  يرسمون فوااا السور، وييمسون ويع 

 كر  بطريقة إحصائية د يقة خالية من النقوي واى واي، وهو مسبوا بكتـابي الفضـل بـن 

 .(2)كما تاي   فهرست  وأبي عمرو الداين، القي  رأهما على شيي  القيجالي (1)شا ان

وبعد مقدمت  شر  رحم  اهلل   دراسة نو  السورة، ويتبع  بالحديث عن عدد آيهـا 

 م اختالفها، ورؤوس آيها، وهكقا على سائر سور القرآن الكـريم، ملتزمـا بالعـد  المـدين 

 اىخير.

                                                 
ن عيسى شيا اإل راي وكان إماما كبيرا  قة عالما.  اي الداين: ( اإلماق المقرئ أبو العّباس الفضل بن شا ان ب1)

لم يكن   دهر  مثل    علم  وفهم  وعدالت  وحسن الالع ، او    حدود سـنة اسـعين ومـائتين. انظـر 

 (.10 2(، غاية النهاية )167 1ارتمت : الن ر   القرايات الع ر)

بـن َشـاَ ان المقـرئ، سـمعت بعضـ  افقهـا علـى شـيينا  كتـاب عـدد آي القـرآن للفضـل»( يقوي المنتوري: 2)

يَجاليي، وأتاز لي تميع .... كتاب البيان عـن عـدد آي القـرآن،  اىستا  أبي عبد اهلل محمد بن الحاا القي

اين،  رأت من  افقها علـى شـيينا اىسـتا  أبـي عبـد اهلل محمـد بـن  للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الدَّ

يَجاليي،   (.47-64، انظر، فهرسة المنتوري ) «وأتاز لي تميع الحاا القي
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المؤلو على هقا، و لك    ول    بداية الميطوش   وسنورد نمو تا من كالق 

سـورة الفااحـة، اافقـوا علـى أصـا سـبو آيـات، واختلفـوا   عـدد آيتـين، »سورة الفااحـة: 

﴾: عدها المكي والكو . يمي حي َمني الرَّ ح   الرَّ
ي
مي اهلل  ﴿بيس 

ــ  َع ﴾: لــم يعــدها المكــي والكــو ، ورؤوس آيهــا: ﴿ال  ــي هيم  ــَت َعَل يَن﴾، ﴿َأن َعم  اَلمي

يَن﴾ ال  يَم﴾، ﴿َواَل الضَّ
َتقي ُمس  يُن﴾، ﴿ال 

َتعي ﴾، ﴿َنس  يني ﴾، ﴿الد  يمي
حي  «. ﴿الرَّ

 م انتقل إلى سورة البقـرة بـنفس الرتايـ  الـقي  كـر  رحمـ  اهلل   مقدمـة كتابـ ، 

بأسلوب ميتصر ود يق، و د أراد أن يكون هقا الكتاب سهال ويسيرا لطلبة العلـم ومـن 

 هبقا العلم الجليل. راق االشتباي

وهقا ما يربز  يمة هقا الكتاب القي رغم وتازا  اميز بالضـبط واالختصـار، فقـد 

اعتمد منهجـا علميـا مهمـا لـم يسـبق إليـ  رحمـ  اهلل، وهـو أنـ  يقـوق بإيـافة النظـائر مـن 

 اآيات   أغل  سور القرآن الكريم، واىماكن التي يقو عليها، عدا أو إسقالا.

 لنسخي الخطيي:ثالثا: وصل ا

 اوتد من هقا المؤلو نسيتان:

ــق  ــدة   ه ــي المعتم ــى وه ــك  الدراســة: النســية اىول ــة المل ــة بمؤسس  محفوه

 22( يـمن مجمـو . اتكـون مــن 6 336عبـد العزيـز آي سـعود بالـدار البيضـاي بـر م: )

كلمــة، كتبــت بيــط مبربــي  11ســطرا ، و  كــل ســطر حــوالي27ور ــة،   كــل  ــفحة 

ــت ع ــا مجــوهر، وكتب ــاللون اىحمــر، وكــقلك رؤوس فقراهتــا. وعليه ــاوين مســائلها ب ن

اعقيبات مما يسـاعد علـى حفـظ ارايـ  اىوراا، وعليهـا بعـض الطـرر وال ـروح علـى 

 بعض المسائل.
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هـــ(، بيــط محمــد بــن أحمــد 1102و ــد  يــدت بتــاريا: شــهر رتــ  مــن ســنة )

 الهواري   آخر النسية اليطية.

بالربــاش بــر م  للمملكــة المبربيــة تبــة الولنيــةوفيــ  نســية أخــرى محفوهــة بالمك

 .91إلى ور ة 14د( يمن مجمو  من ور ة 1552)

وإلـى هـقا نيلــا إلـى أّن مؤلـو هــقا الميطـوش مــن أئمـة هـقا العلــم و ـد اــأ ر 

، «البيان   عّد آي القـرآن» ب يي  القيجالي القي الزم  كثيرا ، ودرس علي  كتاب الداين

مهما   علوق القرآن والقرايات، استفاد من  كثير ممن تـاي ويعترب ميطول  هقا مصدرا 

 بعد  من العلماي، كما  كر ابن القايي وغير  و د كان رحم  اهلل حجة   هقا العلم.

كما نقكر كقلك أّن  يمة هقا العلم اتجلى   كون  يبحـث   أحـواي آيـات القـرآن 

وصايتهـا، كمـا اقـدق   مـنهج  الكريم من حيث عدد اآيات   كل سورة، وبداية اآيـات

  ال يا رحم  اهلل.

« ري الظمـآن   عـدد آي القـرآن»وهبقا أكون  د أعطيت نبقة موتزة حوي كتـاب 

ري رحم  اهلل اعالى، ومبينا أهمية هقا المؤلو  ن َتو 
ىبي عبد اهلل محمد بن عبد الملك المي

هقا العلم وأهميت ...فأسـأي  و احب ، وما افرد ب  عن غير  من أئمة العدد، مو بيان  يمة

، (1)اهلل أن يوفقنا وييسر لنا سبل العمل   إاماق هقا العلق النفيس والقي عنيت بتحقيقـ  

 واهلل الموفق والهادي إلى سواي السبيل.

                                                 
كما ال يفواني أن أشير إلى أن هـقا الكتـاب حققـ  الطالـ  عبـد المجيـد بوشـبكة   رسـالة تامعيـة دبلـوق ( 1)

الدراسات العليا بجامعة محمد اليامس احت إشراف فضـيلة الـدكتور التهـامي الراتـي رحمـ  اهلل سـنة 

1442. 
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 مصادر البحث ومرالعه

اإلحالة   أخبار غرنالة، لسـان الـدين محمـد بـن عبـد اهلل ابـن اليطيـ  البرنـالي  .1

 هـ(.1929  1.شر الكت  العلمية، بيروت، لبنان. )هـ(، دا776)ت

اىعالق، خير الدين بن محمود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدم ـقي  .2

 ق(.2002 15هـ(، ن ر: دار العلم للماليين. )ش.1346)ت

ــاوي، ن ــر مؤسســة  .3 ــي القاســم محمــد الحفن اعريــو اليلــو برتــاي الســلو، ىب

 (.ق 1482) (1الرسالة)ش.

لــديباا وحليــة االبتهــاا، لبــدر الــدين محمــد بــن يحيــي بــن عمــر القــرا  اوشــيا ا .9

ــاهرة 1008)ن ــة، الق ــة الديني ــة الثقاف ــي عمــر، ن ــر مكتب ــدكتور عل ــق: ال هـــ(، احقي

 ق(.2009()1)ش.

 بـــت أبـــي تعفـــر البلـــوي الـــوادي آشـــي، احقيـــق عبـــد اهلل العمـــراين، دار البـــرب  .5

 ق(.1483 1اإلسالمي، بيروت )ش.

أسماي الرتاي، ىبي العباس أحمد بن محمد المكناسي ال هير بابن درة الحجاي    .6

ــرتا  1025القايــي)ت ــة دار ال ــور، مكتب ــو الن ــق: محمــد اىحمــدي أب هـــ(، احقي

 القاهرة.

هــ(، احقيـق: محمـد 852الدرر الكامنة   أعيان المائة، ل هاب الدين ابن حجر)ت .7

 ق(.1472()2)ش. عبد المعيد خان، مجلس دائرة المعارف العثمانية الهند
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الــديباا المــقه    معرفــة أعيــان علمــاي المــقه ، إبــراهيم بــن علــي ابــن فرحــون  .8

 هـ(، دار الكت  العلمية، بيروت.744اليعمري، )ت

الفجر السالو والضياي الالمو   شرح الدرر الالوامو، ىبـي زيـد عبـد الـرحمن بـن  .4

ــييي، المطبعــة والو1082القايــي )ت را ــة الولنيــة هـــ(، احقيــق: أحمــد البوش

 ق(.2007 1مراكش )ش.

فهرس الفهارس واى بات ومعجم المعاتم والم ييات والمسلسالت، عبد الحي  .10

ــاين )ت  ــرب اإلســالمي 1382الكت ــاس، ن ــر: دار الب ــق: إحســان عب ـــ(، احقي  –ه

 (.ق 1482 2، )ش.بيروت

هـــ(، 803فهرســة اإلمــاق الحــافظ أبــي زكريــاي يحــي بــن أحمــد الســراا الفاســي)ت .11

 ق(.2013 1: نعيمة بنيس ن ر دار الحديثة الكتانية )ش.احقيق

، ىبــي عبــد اهلل محمــد بــن الملــك القيســي المنتــوري، احقيــق المنتــوريـــ فهرســة  .12

الدكتور محمد بن ريفة، من ورات مركز الدراسات واىبحا  وإحياي الـرتا ، دار 

 (.2011 1ابن حزق )ش.

هـ(، ن ر: مكتبة 1067ة )ت حاتي خليف ك و الظنون عن أسامي الكت  والفنون، .13

 ق(.1491ببداد ) -المثنى 

الك ـو والبيـان عـن افســير القـرآن، ىبـي إســحاا الثعلبـي النيسـابوري، دار إحيــاي  .19

 هـ(.1922الرتا  العربي)

 كفاية المحتاا لمعرفة من ليس   الديباا، أحمد بابا التنبكتي، احقيق محمد مطيـو .15

 ق(.2000ية )من ورات وزرة اىو اف وال ؤون اإلسالم
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بيـروت، دار  -هــ(، مكتبـة المثنـى 1908معجم المـؤلفين، محمـد ريـا كحالـة )ت .16

 إحياي الرتا  العربي بيروت.

المعيار المعرب والجامو المبـرب عـن فتـاوي أهـل إفريقيـة واىنـدلس والمبـرب،  .17

 هـ(، احت إشراف محمد حجي.411ىبي العباس أحمد بن يحيي الون ريسي )ت

ت  اىعاري  لجماي الدين بن ه اق اىنصاري، ن ر دار الفكـر، مبني اللبي  عن ك .18

 ق(. 1485) 6ش.

نفــا الطيــ  مــن غصــن اىنــدلس الرليــ  ىحمــد المقــري التلمســاين، احقيــق: د.  .14

 .ق 1468 ،إحسان عباس، دار  ادر  بيروت

نيــل االبتهــاا بتطريــز الــديباا، ىحمــد بابــا التنبكتــي، عنايــة واقــديم: الــدكتور عبــد  .20

 ق(. 2000(، 2عبد اهلل الهرامة، ن ر: دار الكاا ، لرابلس)ش. الحميد

وفيات الون رسي، ىبي أحمد بـن يحيـي الون ريسـي، احقيـق: محمـد بـن يوسـو  .21

 القايي، ن ر شركة نوابغ الفكر.
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 ب راءة وسما  روايي الداودي واريمي المروزيي 

ين العراقي ل رعي عن أبيه الحا ا زين الد   صحيح أبي زع

 61418روايي محفوظي بالخزاني الحسنيي رقم اإلمام البخاري

 

 

 

       

ـادا  حمدا  لمن ال يييـ  َمـن  َ َصـد ، الـقي أنـزي كتابـُ  الُمبـين علـى رسـول  الصَّ

َر بـ  بصــائر أوليائـ  المتقـين الحــاملين،   المــؤمنين، وَنـوَّ
اىمـين، ف ـرح بــ   ـدور عبـاد ي

نََّة النَّبوية ش َوَأْنَزْلنَـا إَِلْيـَك ارحة وُمبينة لكتاب رب  العالمين حيث  اي اعالى ﴿وتعَل السُّ

ويفَ  رع ْم َيَتَفكَّ هع َط إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ ز  ْاَر لِتعَبي َن لِلنَّاِس َما نع  .[99النحل: ]﴾ الذ 

، ـوبع يني واية مـن الـد  د، فأ وي وأنا العبُد الفقيُر إلى رحمة موال : لما كان إسناد الر 

الا لما ل  من شأن و َلُو الصَّ من الطرا المو لة إلى سي د المرسلين، و د حثَّ علي  السَّ

َر دين  بال َسنٍَد كمن يراقي إلى َسـطا <: (1)عظيم.  اي في  ابن الُمَباَرا مثل القي يطلُ  أم 

 . (2)>ببير ُسّلم

                                                 

ن المبارا بن وايا الحنظلي بالوالي، التميمي، المروزي أبو عبـد الرحمـان الحـافظ، كـان عبد اهلل ب هو -(1)

،  قـة  بـت   الحـديث، رتـل من سكان ُخراسان، ومات هبيت )علـى الُفـرات( منصـرفا مـن غـزو الـروق

 (، اـاريا الثقـات674ر ـم ) 212   5التاريا الكبير لإلمـاق البيـاري  ترلم يف:هـ. 181 الا او  سنة 

  ( 838ر م ) 181ـ 174   5، الجرح والتعديل للرازي 276 -275للعجلي   

مثُل القي يطل  أمر دين  بال إسناد كمثل القي يراقي السطا بال <ولفظ :  932الكفاية   علم الرواية   ( 2)

 . 6، وأدب اإلمالي واالستمالي   >سلم

 

 عبد المجيد  يالي

 الخزاني الحسنيي الرباط
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ي الح فبم ُاقاال<: (1)و اي محيي الدين النََّووي  .(2)>فإن لم يكن معك سي

ــَلمَ  و ــاي  ــُن َأس  ــُد ب ُمَحمَّ
ب  <: (3) ــر   ُ 

ُب اإلســنادي ــر   عــزَّ <: . أو  ــاي>ُ 
ي
ــى اهلل ــة  إل َب ُ ر 

 .(4)>وتلَّ 

ولكون اإلسناد يعرف بـ  المويـو  مـن غيـر  كانـت <: (5)و اي ابن حجر الهيتمي

 . (6)>معرفت  من فرو  الكفاية

َأ على الدي  اإلسناد، لـتجرَّ
وةي ن أهل الضالي والفسـاد، وحـاولوا ولوال التمسك بيُعر 

ُ و  بعد إحكام ، وأشاعوا ياللتهم مظهرين أصا من أحكام ، فهو إ   نقض بنائ  الَمر 

                                                 

راين، النـووي، ال ـافعي، أبـو زكريـا، محيـي يحيى بن شرف بن ميَرى بن حسن بـن حسـين الحزامـي الحـو( 1)

الدين، عالمة بالفق  والحديث. مولد  ووفاا    نوا )من  رى حـوران، بسـورية( واليهـا نسـبت .او  سـنة 

ــاغ للســيولي   676 ــات الحف ـــ.ارتم  : لبق ــات ال ــافعية للســبكي 534ه ، 900ـ  345   8، لبق

 .356ـ 359   5شقرات القه  

المجروحين من المحد ين والضعفاي والمرتوكـين ندة لسفيان الثوري. أورد  ابن حبان  : هق  القولة مس( 2)

اإلسناد سالح المؤمن إ ا لم يكن مع  سالح فبـأي شـئ <وفي :  8أدب اإلمالي واالستمالي   ، و31 1

 . >ُيقاال

اَلُهم  هو ( 3) يُّ َمو 
يَد الكين دي َلَم بني َساليمي بني َيزي ُد بُن َأس  ، َأُبو الَحَسني  ُمَحمَّ الَقي س 

، َشي ُا اإلي ُّ
بَّانيي ُظ، الرَّ

َماُق، الَحافي اإلي

 
ُّ
ي ، الطُّوسي

ُّ
اَلُهُم، الُيَراَسانيي يُّ َمو 

هــ. اـرتم  : الجـرح والتعـديل  292او  سنة  و ق  ابن حبان.، الكين دي

 .258ـ  257لي   ، لبقات الحفاغ للسيو207ـ  145   12، سير أعالق النبالي 201   8البن حبان 

يي مقدمـة ابـن الصــالح ( 4) َعـاليي َوالنَّــازي ــنَادي ال  س 
ي َفـُة اإل  ري ـُروَن َمع    

عي ــُو َوال  ُ  التَّاسي و   اـدري  الــراوي، 130  النَـّ

 2   160 . 

حمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علـي بـن حجـر الهيتمـي، السـعدي، اىنصـاري ال ـافعي أ( 5)

العباس( فقي  م ارا   أنوا  من العلوق.ولد   محلـة أبـي الهيـتم مـن إ لـيم البربيـة )شهاب الدين، أبو 

، شقرات الـقه  102ـ  101   3هـ. ارتم  : الكواك  السائرة 473بمصر   رت ، واو  بمكة سنة 

 .125ـ  129، البدر الطالو   372ـ  370   8

، 218  1قاري أورد    كتـاب العلـم، الفصـل اىوي مر اة المفاايا شرح م كاة المصابيا للمال علي ال( 6)

 هـ.1304المطبعة الميمنية بمصر 



 
155 

ومن بين  .(1) اا القخيرة الُعظمى، والُعروة الو قى، التي استمر على لوي الزمان وابقى

ند  واية المتصلة والسَّ حيحة التي و لتنا بالر  المتصل  حيا اإلماق الكت  الحديثية الصَّ

البياري القي سمع  من  أكثر من اسعين ألو كما  اي  لك اإلماق الَفَرب ري المتوىف سـنة 

ن ُ  اسعون ألفا َوَأن  لم يب ق مـن يرويـ ي َغيـر  هـ:320
لكـن اعقبـ  ابـن حجـر  (2).إن  َسمع  مي

نيين َأُبو َلل َحة َمن ُصور بن َوأللق َ ليك بينَاي على َما فيي علم  َو د َاَأّخر بعد  بتسو   ائال: سي

ـرين و ال مائـة ّي َوَكاَنـت َوَفااـ  سـنة اسـو َوع   َدوي َبـز  ّ بن  ريَبـة ال 
د بن َعلي ُمَحمَّ

. ولـم (3)

 ي تهر من هؤالي الرواة إال فئة  ليلة، اشتهرت كل رواية باسم راويها ومن أشهرها:

ي المتــوىف ســنة -1 ــري هـــ وهــي أاــم 320 روايــة محمــد بــن يوســو بــني َمَطــر الَفَرب 

وايات وأشهرها  .الر 

َقل النَّسفي المتوىف سنة  -2  .هـ249رواية أبي إسحاا إبراهيم بن َمع 

اد بن شاكر النَّسوي المتوىف سنة  -3  هـ.240رواية حمَّ

هــ وهـو 324رواية منصور بن محمد بن علي أبو للحة البزدوي المتوىف سنة  -9

حيا.  آخر من َحدَّ  بالصَّ

هي رواية الفربري التـي انعقـد عليهـا اإلتمـا  والتـي اعتـرب  لكن ُعمدة المسلمين

ـحيا مـن اإلمـاق البيـاري مـراين:  وايات، فقد سمو الفربـري الصَّ بمنزلة اىق لجميو الر 

حيا عن الفربري 252هـ ومرة ببيارى سنة 298مرة بفربر سنة  هـ، وأشهر من حمل الصَّ

 هم كاآيت:

                                                 

 .فهرس الكوهن بتحقيقنا( 1)

 .هـ1374بيروت،  -دار المعرفة ، 941  1البن حجر  فتا الباري( 2)

 المصدر نفس .( 3)



 
156 

ــكن الحــافظ المصــري الببــدادي أبــو علــي ســعيد بــن عثمــان بــن ســعيد بــن  - السَّ

 .هـ353اى ل المتوىف سنة 

 .هـ 371أبو زيد المروزي محمد بن أحمد الفاشاين المتوىف سنة  -

ْسـَتـْمـِلـي   أبو إسحاا إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود - البليـي  المع

 هـ.376او  سنة 

 هـ. 373محمد بن يوسو الجرتاين المكي او  سنة  -

ـي، سـمو  وَيـهْ ـَحـم   بو محمد عبد اهلل بنأ - سي َرخ  بن أحمد بن يوسو بـن أعـين السَّ

هـ الصحيا من أبي عبد اهلل الَفربري وهو  قة  اح  أ وي حسـان ولـد سـنة  316سنة 

 هـ.381هـ، واو  سنة  243

ـْشـِمـيـَهـنِــي  أبو الهيثم محمد بن المكي بن محمد بن المكـي بـن ُزرا   - مـات الكع

 .هـ384يوق عرفة سنة بمرو 

 .هـ341إسماعيل بن محمد الك اين او  سنة  -

هؤالي السبعة م ـاهير أ ـحاب الَفربـري، وورايهـم غيـرهم مـن <:  اي ابن ُرَشيد

 .(1)>أعالق وأغفاي

واة. لكـن يبقـى الحـظ اىوفـر  و د روى عن كل واحد من هؤالي تم غفير من الـرُّ

ـميهني ىصـم أو ـق مـن حمـل لثال ة رواة م اهير وهم: الُمستملي، وال َرخسي، والُك   سَّ

الصحيا عن الفربري ولقا اعتمد الحافظ القدوة الداودي المعني بالرتتمة علـى واحـد 

رخســي ســمو منــ   مــن هــؤالي الم ــاهير الموســوق بــأبي محمــد عبــد اهلل بــن أحمــد السَّ

                                                 

 .23إفادة النصيا   ( 1)
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اصـحيا   او يق الكتاب الصـحيا و (1)الصحيا سنة إحدى و مانين و ال مائة    فر

 روايت .

 التعريل بالداوودي صاحب الروايي:

َمـد ب ـن ُمَعـا  ب ـن هو:  د ب ـن َداُود ب ـن َأح  ر ب ن ُمَحمَّ د ب ن المظفَّ َمن ب ُن ُمَحمَّ ح  َعب د الرَّ

اودي البوشــنجي، شــيا  َحَســن ب ــن َأبيــي للحــة الــدَّ ســهل ب ــن الحكــم ب ــن شــيرزاد، أبــو ال 

 ا
َ
ي اَلق َريي س 

ي  .(2)هلل َعن  ُ ُخراسان تماي اإل 

ــاي ــمعاين فق ــعد السَّ ــر  أبــو س ــايا ُخراســان فضــال  عــن ناحيتــ ، <:  ك وتــ  م 

ـوى ي التَّق  ي أ ل  وفضل  وسيرا  وورع . لـ  َ ـَدق  راسـا فـي
يسـتحق أن  ،(3)>والم هور في

ي الُكُتـ  مسـطور.  ـر  فـي ي الفنـون م ـهور، و يك  . وفضـل  فـي ـا  ُيط َوى للتـربُّا بلقائـ  فراسي

دي، والفقــ  علــى َأبيــي وأّيامــ   ــر 
،  ــرأ اىدب علــى َأبيــي علــي الَفن ُجكي  ُغــَرر، وكلمااــ  ُدَرر 

ـش، واىسـتا   مي ُلوكي، وأبي لاهر ب ن َمح  ع  ل الصُّ ي، وأبي الطي  سه  َوزي ر القفاي الَمر  َبك 

يد يحيـى ب ــن منصــور الفقيــ  
َحَسـن الطََّبســي، وأبــي َســعي ــفراييني، وأبــي ال  أبـي حامــد اإلس 

 .(4)نجيالبوش

ــي، وهـو آخــر مـن حــدَّ   سي َرخ  َوي ـ  السَّ َمـد ب ــن حمُّ سـمو ببُوَشــن ج: َعب ـد اهلل ب ــن َأح 

ن َيا بيُعُلو  َ ليَك (5)َعن  ُ  ي الدُّ
د في ، َوَاَفرَّ

ـي َكـاَن  ـد و .(6) سي َفاري َي َأن َأَبا ال حسن عبد البـافر ال  ُروي

                                                 

 .588 2ني ابن نقطة وإكماي اإلكماي لمحمد بن عبد الب 127المرتو نفس    ( 1)

 .294  10ااريا اإلسالق للقهبي ( 2)

 .245  5اىنساب لعبد الكريم السمعاين ( 3)

 .294  10ااريا اإلسالق للقهبي ( 4)

 المصدر نفس .( 5)

 .223  18سير أعالق النبالي( 6)
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يا من أبي سهل الحفصي َول  إَتاَزة من  حي َتـاَزة مـن سمو الصَّ ي اوديّي َفَكـاَن َيُقـوي اإل  الـدَّ

ما  من الحفصـي. ّ من السَّ
اوديّي أح  إيَلي ـد عبـد اهلل بـن  (1)الدَّ ظ َأُبـو ُمَحمَّ

َحـافي َو كـر  ال 

َدب  ـ  َواى  ق  في ي ال  ُمقـدق فـي َمـاق ال  ي  َفَقاَي: شـيا عصـر  وأوحـد دهـر  َواإل 
ّ
َتانيي ر 

ُيوُسو ال جي

ير َوَكاَن زاهد سي اَوالتَّف  نَاد  اَلُهم  إيس  َمَ اييا بُيراسان َوَأع  يَّة ال 
ت َبقي م   ا  ورعًا حسن السَّ

ي شـهر ربيـو اآخـر سـنة َأربـو َوسـبعين و ال مائـة.  َأخق َعنُ  ُفَقَهاي بوشـنج.ولد فـي

عين سنة. س 
اَئة اب ن َ اَل  َواي

َبعمي ت يَن َوَأر 
اي سنة سبو َوسي ي َشوَّ

 (2)َوُاوف ي ببوشنج في

رعي من طريق الداوديروايي أ  بي زع

حلـة بقيـة أ برنا  ُد الرُّ
ـني ـابط الُمـتقن الُمس  يا اإلماُق العالم العالَّمـة الحـافظ الضَّ ال َّ

ين بن ال يا اإلماق العـالم  لو وُعمدة اليلو شيا اإلسالق أبو ُزرعة أحمد ولي الد  السَّ

لرحيم بن الحسـين بـن العالمة شيا اإلسالق أمير المؤمنين   الحديث أبي الفضل عبد ا

ـافعي رحمـ  اهلل بجميـو كتـاب  (3)عبد الرحمن بـن أبـي بكـر بـن إبـراهيم بـن العرا ـي ال َّ

حيا عن رسو نَد الصَّ ي اهلل  لى اهلل علي  وسلم اـأليو اإلمـاق الحـافظ أبـي الجامو الُمس 

عبد اهلل محمد بن إسماعيل البياري رحم  اهلل اعـالى  ـراية عليـ  وأنـا أسـمُو سـنة  مـان 

ع رة و مان مائة،  اي أخربين بجميو  حيا البياري رحمـ  اهلل  ايـي القضـاة تمـاي 

                                                 

 .114  5لبقات ال افعية للسبكي ( 1)

 المصدر نفس .( 2)

يم بـن الُحَسـي ن( 3)
حي ازنـاين  عبد الرَّ ي الرَّ

دي يم الـزين َأُبـو ال فضـل ال كـر 
َمن بـن أبـي بكـر بـن إيب ـَراهي ح  بـن عبـد الـرَّ

ل افيعيي، يعرف بـابن العرا ـي. اـو  بالقـاهرة سـنة  )من أعماي إربل(اىَ   ّي ال َّ ري  هــ.806المهراين ال مص 

المفسـرين ىحمـد بـن  (، لبقـات952ر م ) 178 -171  9الضوي الالَّمو ىهل القرن التاسو  ترلم يف:

، لبقات ال ـافعية لتقـي 104 -106  2،  يل التقييد   رواة السنن واىسانيد 304محمد اىدصوي   

 .33 -24  9الدين ابن  ايي شهبة 
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عبد الرب بن يحيى بن علي بـن امـاق اإلسالق ُمفتي اىناق، هبائ الدين أبو البقاي محمد بن 

بكي ال افعي السُّ
رحم  اهلل اعالى بقراية والدي رحم  اهلل اعالى عليـ  وأنـا أسـمو، أنـا  (1)

 
ُّ
ي اليحي ن َعمي الصَّ  ي ب ني َأبيي ال 

َمُد ب ُن َأبيي َلالي ، وأق محمـد وزيـرة بنـت عمـر (2)أبو العباس َأح 

أنا أبو عبـد اهلل الحسـين بـن الُمبـارا بـن محمـد بـن  اال  (3)بن أسعد بن الُمنجا التنوخيةا

بيدي ي ،(4)الزَّ ي الَهـَروي زي ـج  أنـا أبـو ، (5)أنا أبو الو ت عبد اىوي بن عيسى بـن شـعي  الس 

                                                 
ّي ( 1)  ن َصـاري ُقَضـاة اى  ّ اب ـن َامـاق أ ضـى ال 

ـرب بـن يحيـى بـن َعلـي َبَقاي محّمد بـن عبـد ال  ي هباي الّدين َأُبو ال   الَقايي

افيعيي مولد  سنة   ال َّ
ّ
ب كيي ين َوسبعين َوَسـب عمائة 707السُّ يم الس 

دي هـ واو  فيي ُتَماَدى اىولى سنة سبو بيَتق 

ـبكيين. 777) ، 121  1، إنبـاي البمـر 177 -173  3الـوا  بالوفيـات  لـه ترلمـي يف:هـ(، َودفن برتبة السُّ

 .234 -237 5رر الكامنة ، الد124 -127  3لبقات ال افعية البن  ايي شهبة 

ـاُر، - (2) َحجَّ ُّ ال 
ي ـاليحي   ب ني َبَيـاٍن الصَّ

َحَسني ب ني َعليي َمَة ب ني ال  ع 
 ي ب ني َأبيي الن َعمي ني

َمُد ب ُن َأبيي َلالي اب ني  َأح  ـُروُف بـي َمع  ال 

نٍ  ن  َدي ري ُمَقر 
ُلُ  مي ، َوَأ   َعبَّاسي يني َأُبو ال  َهاُب الد  ، شي نَةي ح  ـرين مـن ال   عي   َيـاميس َوال  ي ال  ر فـي َعص  . َماَت  رب ال 

 .166 -165 1الدرر الكامنة  70 -62 1معجم ال يوخ للسبكي  ترلم يف:هـ. 730 فر سنة 

ّت الوزراي بنت عمر بـن أسـعد بـن المنجـا التنوخيـة الدم ـقية الحنبليـة أق عبـد اهلل واـدعى وزيـرة بنـت ( 3) سي

ي شمس الـّدين عمـر اب ـن َحنَابيَلـة وتيـ  الـّدين ولـدت سـنة  الَقايي هــ، َوسـمعت مـن والـدها 629شـيا ال 

يَلــة الــّروح علــى َســما    َكاَنــت َلوي
ّ
َهبيي ــافيعيي، َ ــاَي الــقَّ ــند ال َّ ّي ُمس 

تــزيين َومــن أبــي عبــد اهلل بــن الزبيــدي

َبا ي  امن ع ر شع 
َما ي َعالييا َوَماَات  في ي آخر من حد  بالمسند بيالسَّ يث َوهي ترلمـت هــ. 716ن سنة الَحدي

، ابصـير المنتبـ  بتحريـر 377 -376  2،  يل التقييد   رواة السنن واىسانيد 263  2الدرر الكامنة  يف:

 هـ.722وفي  أصا اوفيت   عاق  226 -325  3، درة الحجاي 1971  9الم تب  

اى ل، وزبيـد  الزبيدي يهو الحسين بن المبارا بن محمد بن يحيى بن مسلم بن موسى بن عمران الربع( 4)

مدينة باليمن، الببدادي أبو عبد اهلل، ولد سنة ست أو سبو وأربعين وخمسمائة هجرية، و يل سنة خمس 

هــ  631وأربعين،  رأ القرآن بالروايات وسمو الحديث من أبي الو ت، وأبي ُزرعة وغيرهما. اـو  سـنة 

، شقرات الـقه  204  3: العرب   خرب من غرب ودفن بمقربة تامو المنصور رحم  اهلل اعالى. ارتم  

5  199. 

ْجِزي عبد اىوي بن عيسى بن شعي  بن إبراهيم بن إسحاا( 5) اى ل )بكسر السين، وسكون الجيم و   الس 

تان على غير  ياس(، أبو عبد اهلل الهـروي المـاليني الصـو . اـو  سـنة  س 
جي  553آخرها زاي، نسبة إلى سي

ة. وكان أبو  سما  محمدا، فسما  أبو عبد اهلل اىنصـاري عبـد اىوي وكنـا  أبـا الو ـت. سن 45هـ، وعمر  

، العـرب   خـرب 931  1، اللباب   هتقي  اىنسـاب البـن اى يـر 129ـ  114ارتم  : إفادة النصيا   

 . 157   1، المنا البادية 166   9، شقرات القه  20  3من غرب 
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ــر الــداودي  أنــا أبــو محمــد عبــد اهلل بــن  ،(1)الحســن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن الُمَظفَّ

ســي َرخ  ــوي السَّ ويــ  الحمُّ أحمــد بــن حمُّ
أبــو عبــد اهلل محمــد بــن يوســو بــن َمَطــر ، أنــا (2)

ــري الَفَرب 
ــرة البيــاري (3) ــن الُمبي ــراهيم ب ــن إب ــن إســماعيل ب ــد اهلل محمــد ب ــو عب ــا أب ، أن

ي في الُجع 
 رحم  اهلل )ح(. (4)

، وهـي لريـق المكيـين أبـو (5)وأخربين ب  من لريق أبي  روقاط شيخنا رحمه اهلل: 

                                                 

مد بن الُمظفر بن محمد بن داود بن أحمد بـن معـا  الـداودي البوشـنجي مسـند هو عبد الرحمن بن مح -( 1)

هـ، سمو الصحيا، ومسند بن عبد حميد وافسير ، ومسند أبي محمد الدارمي من  379الو ت، ولد سنة 

، 561   13سير أعالق النـبالي  ترلم يف:سنة.  49هـ ول  967أبي محمد بن حموي  السرخسي. او  سنة 

 . 327   3، شقرات القه  322   2خرب من غرب العرب   

وَيــهْ  هو أبو محمد عبد اهلل بن( 2) ــع ـي، سـمو الصـحيا مـن أبـي  َحـم  سي َرخ   بـن أحمـد بـن يوسـو بـن أعـين السَّ

هــ. 381هــ، واـو  سـنة  243هـ وهو  قة،  ـاح  أ ـوي حسـان، ولـد سـنة  316عبد اهلل الفربري سنة 

 ،35 – 24، إفـادة النصـيا   157   2، العرب   أخبار مـن غـرب 513   12ارتم  : سير أعالق النبالي 

  .195   1 البادية المنا

، هو أبو عبد اهلل محمد بن يوسو بن مطر بن  الا بن ب ر( 3) ولقـد اختلـو الـرواة   يـبط فائهـا الفـََربــْرِي 

ي الجامو الصحيا عـن اإلمـاق بين الفتا والكسر، واى ا الفتا بلدا ونسبا، المحد  الثقة العالم، راو

، 945 – 949   11هــ. اـرتم  : سـير أعـالق النـبالي 320البياري، سمع  من  بفربـر مـراين. اـو  سـنة 

   2 القه  شقرات،  195   1 البادية المنا ،29 – 10   النصيا إفادة ،5   2 غرب من أخبار   العرب

286. 

هــ، حيـث التـزق   نقـل 256ا اإلماق البيـاري المتـوىف سـنة إن أ ا كتاب بعد كتاب اهلل اعالى هو  حي( 4)

أحاديث  التي أوردها فيـ  أعلـى درتـات الصـحة، واشـرتش لنقلهـا شـرولا خا ـة التـزق هبـا والقتـ  اىمـة 

بالقبوي. و د اعتمد في  لريقة الكت  واىبواب، و د أاى على ميتلو الكت  الفقهية إيافة إلـى غيرهـا 

 لعلم واإليمان وغيرها. من الكت  كالتفسير وا

 و  شأن   اي زين الدين العرا ي   ألفيت : ]رتز[

ـــــــــــِحْيِح  ـــــــــــنََّل يف الصَّ ـــــــــــْن َص طع َم  َأوَّ
 

ـــــــــــــــالت ْرِلْيِح   ـــــــــــــــ َّ بِ ـــــــــــــــدر َو ع َحمَّ  مع
 

 

ـة( 5)  نزيـل مكَّ
ُّ
َمـاليكيي يُ  ال  َفقي َحافيُظ ال  ٍد ال  َمَد ب ني ُمَحمَّ يُّ َعَبُد ب ُن َأح 

َهَروي ، روى الصـحيا عـن  ال ـة مـن َأُبو َ رٍّ ال 

وعـاش  مانيـًا وسـبعين سـنة، وكـان  قـة ُمتقنـًا، دي نـًا عابـدا ،  >معجمًا<أ حاب الَفربري، وتمو لنفس  

 = ورعــًا حافظــًا، بصــيرا  بالفقــ  واى ــوي. أخــق علــم الكــالق عــن ابــن البــا ياليّن، و ــنّو مســتيرتًا
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 ـراية  عليـ   (1)المـالكي الُمعطـي اىنصـاريعبد اهلل محمد بن أحمد بن عبد اهلل بـن عبـد 

وأنا أسمو بمكة سنة  مان وستين وسبو مائة، وأبـو العبـاس أحمـد بـن سـالم بـن يـا وت 

 راية علي  وأنا أسمو بمكة أيضا سنة ست وسبعين وسبو مائة،  ـاال أنـا ريـى  (2)المكي

ين إبراهيم و في الدين أحمد ابنا محمد بن إبـراهيم الطـربي  ـاال أنـا أبـو القاسـم  (3)الد 

سماعا علي   اي الريـى خـال مـن بـاب  ولـ   (4)عبد الرحمن بن أبي حرمي فتوح المكي

َعْيًبا ﴾ ْم شع ﴿َوإَِل  َمْدَيَن َأَ اهع
  َ ـلَّى اهلُل َعَلي ـ ي َوَسـلََّم، فأتـاز  إن  (5)

إلى باب َمب َعثي النَّبيي

                                                 

 -956  12اـاريا ببـداد  تـرلم يف:هــ. 935ة على الصحيحين، وكان شيا الحرق   عصر . او  سن =

، إفــادة النَّصــيا   التعريــو 312 -311، الــديباا المــقه    233 -227 7، ارايــ  المــدارا 957

ــنا الباديــة 259  3، شـــقرات الــقه  95 -34بســند الجــاما الصــحيا    ، الرســـالة 199  1، المي

 .23المستطرفة   

مد بن عبد اهلل بن( 1) د بن َأح    ُمَحمَّ
ّ
ـي َمك  ّي الَيزرتـي ال  ن َصـاري ـي بـن لـراد اى  ي بـن مك  طـي ُمع  د بـن عبـد ال  ُمَحمَّ

ّي، افقــ  وبــر  فيــي  702تمــاي الــّدين ُولــد فيــي ســادس  ــفر ســنة  َبــري ــفي الطَّ ــ  الصَّ َوســمو مــن َتــد   ىُم 

ّ َوَغير  َوافرد بيَبع ض 
عيَرا يي ق   سمو مين ُ  أبو الفضل ال  في َفَرائيض َوال  ي ال  ـفي مسـموعاا  َوَكـاَن ُيَقـاي َلـُ  اب ـن الصَّ

ـو ع ـر شـهر َرَتـ  سـنة  ي َااسي  َوَكـاَن َخي ـرا َفايـال َمـاَت فـي
 ىم  ي

َرر تـرلم يف: هــ. 776فُينس  لَجد  ي الـدُّ

 .97  1،  يل التقييد   رواة السنن واىسانيد 84 1، إنباي البمر بأبناي العمر 57  5الكامنة 

هاب الدين أبو العباس الُمؤ  ن بالمسجد الَحَراق. مات   المحرق سنة أحمد بن سالم ( 2) ي شي بن يا وت الَمك 

 تـرلم يف: مان وسبعين وسبعمائة بمكة وهبا ولد   نصو ُتمادى اآخرة سنة سـبو واسـعين وسـتمائة. 

رر الكامنة 135 1إنباي البمر بأبناي العمر   -313 1واىسـانيد  ،  يل التقييـد   رواة السـنن156 1، الدُّ

319. 
 َأُخـو ( 3)

ُّ
ـي َمك  يُّ ُ ـمَّ ال  َبـري َعبَّـاسي الطَّ يني َأُبو ال  ُّ الد 

ي يُ  َ في َفقي يَم ال   ب ني إيب َراهي
دي َمُد ب ُن ُمَحمَّ ، َأح  يني   الـد 

ـي ـي اي َريي ال َّ

  َ 
ٍّ
َمني ب ني َأبيي َحَرميي ح   الرَّ

ن  َعب دي
ي  مي ُبَياري يَا ال 

َو َ حي ُدُ  َسمي لـي   ، َمو 
ـي سي ُمر  َن ال 

َو مـي ـاٍر، َوَسـمي  ي اب ـني َعمَّ
احي

ـَرَة َوَسـب وي مياَئـٍة. َبـَو َع   اٍي َسـنََة َأر  ي َشـوَّ
ت  مياَئٍة. َوَماَت فـي َبٍو َوَ ال ييَن َوسي معجـم ال ـيوخ  تـرلم يف:َسنََة َأر 

 .375 1،  يل التقييد   رواة السنن واىسانيد 89 1الكبير للقهبي 

، العّطار، الكاا ، المعّمر الفايـل، الـوّراا. ( 4)
ّ
ّ ُفُتوح ب ن َبنيين. َأُبو القاسم المّكي

َمن ب ن َأبيي َحَرمي ح  َعب د الرَّ

 
ّ
ـد الطَّـربّي، وأخـو  الّصـفي يم ب ـن ُمَحمَّ

ُّ الّدين إيب ـَراهي
ُوليَد سنة بضو وأربعين وخمسمائة، روى َعن ُ : ريي

َمــد، وآخــرون. ُاــُوّفي فيــي اــاريا اإلســالق  تــرلم يف:هـــ. و ــد تــاوز المائــة.695نصــو رتــ ، ســنة  َأح 

 .41 2،  يل التقييد   رواة السنن واىسانيد 518 19

 .[85]اىعراف:  (5)
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أنا أبو مكتوق عيسـى بـن أبـي  (1)سيلم يكن سماعا، أنا أبو الحسن علي بن ُحميد الطرابل

ويـ (2) ر بن أحمد الَهروي ، أنا الم ايا الثال ة أبو محمد عبـد اهلل بـن أحمـد بـن حمُّ
(3) ،

ليي َتم  وأبو إسحاا إبراهيم بن أحمد الُمس 
يهني(4) ـمي  (5)، وأبو الهيثم محمد بـن مكـي الُك  

ي  الوا أنا الَفَرب ري
 .)ح( نا الُبياري  (6)

 عي من طريق اريمي الَمْرَوِزيَّيروايي أبي زر

ــيخنا أي ــا:  ــاط ش ــةوق ــق كريم ــن لري ــ  م ــ  اهلل وأخــربين ب ــق  (7)رحم ــي لري وه

                                                 

ي النَّحوي الُمقرئ. المتـوىف: ( 1) ار، أبو الحسن اىنصاري اىلرابلسي  م الَمك  هــ  575علي ب ن ُحميد ب ن َعمَّ

ُبَياري <حد   ا، وهـو آخـر َمـن سـمو منـ . >ّي بصحيا ال  ، َعن َأبيي مكتوق عيسى ب ن َأبيي َ ر الَهـروي سـماع 

 
ّ
ـي َمك  ين ال  ّ ُفُتوح ب ـن َبنـي

َمن ب ن َأبيي حَرمي ح  ّ اىندلسي، وعبد الرَّ
روى عن  محمد بن عبد الرحمن الُتجيبي

ة ستين عا ّي العطار نزيل َمكَّ ري ي سـنة خمـٍس وسـبعين.العطار، ونا ر ب ن َعب د اهلل ال َمص  ا حّد  فـي تـرلم م 

،  يـل التقييـد   591  20، سير أعـالق النـبالي 556 12ااريا اإلسالق َوَوفيات الم اهير َواىعالق  يف:

 .141 2رواة السنن واىسانيد 

عيسى بن أبي  ر عبد بـن أحمـد الهـروي أبـو مكتوق.سـمو  ـحيا البيـاري مـن أبيـ  وأتـاز ىبـي لـاهر ( 2)

لفي  وحدَّ  بالبياري عن أبي    شهور سبو واسعين وأربعمائة و كر يحيى بن عبـد البـا ي الزهـري الس 

، التقييـد لمعرفـة رواة السـنن 696  2إكماي اإلكماي البـن نقطـة  ترلم يف: أن  سمع  من    هقا التاريا.

 .343والمسانيد البن نقطة   

 اقدق.( 3)

ْسـَتـْمـِلــي   اهيم بـن أحمـد بـن داودهو أبو إسحاا إبراهيم بن أحمد بـن إبـر( 4) هــ. 376البليـي اـو  سـنة  المع

، شـقرات 195   1، المـنا الباديـة 28 -25، إفـادة النصـيا   512   12سير أعالق النـبالي  ترلم يف:

 . 309   2، مرآة الجنان 86   3القه  

ـْشـمِ هو أبو الهيثم محمد بـن المكـي بـن محمـد بـن المكـي بـن ُزرا  ( 5) بالضـم والسـكون وكسـر ـيـَهـنِــيَّ الكع

ــميهن  ريـة بمـرو المـروزي. مـات بمـرو يـوق عرفـة سـنة  واحتية وفتا الهاي ونون مكسورة نسبة إلـى ُك  

   2، العـرب   أخبـار مـن غـرب 512   12، سيرأعالق النبالي 95 -36هـ.ارتم  : إفادة النصيا   384

 .132   3، شقرات القه  195   1، المنا البادية 176

 اقدق.( 6)

ا( 7) َدُة، َلـم  َاتـزوَّ
ـني ـَلُة، الُمس 

ـي َيُة، الَعاليَمـُة، الَفايي يَّـُة، ال َّ َوزي َمر  ـٍد ال  َمـَد ب ـني ُمَحمَّ يَمُة بين ُت َأح  ، َكري ي َمـُة َ ـطُّ  = َكري
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المصريين اإلماق والدي رحم  اهلل اعالى بقراييت علي  و راية  علي  وأنـا أسـمو  بـل  لـك 

حيم الّليمـي بـن اىميـولي غير مرة واإلماق أبو إسحاا إبراهيم بن محمد بن عبد الرَّ
(1) 

 راية علي  وأنا أسمو بمكة سنة ست وسبعين وسبو مائة،  اي والدي رحم  اهلل اعالى أنا 

سـماعا عليـ ،  (2)أبو علي عبد الرحيم بن عبد اهلل بن يوسو اىنصاري بن شاهد الجـيش

يـولي أنــا  ايـي القضـاة بــدر الـدين محمـد بـن إبــراهيم بـن سـعد اهلل بــن  و ـاي ابـن اىم 

نهاتي، وأبو بكر (3)تماعة عبد اهلل بن علي بن عمر الص 
 الوا أنا الم ـايا الثال ـة أبـو  (4)

، وأبو لاهر إسـماعيل بـن عبـد القـوي بـن (5)العباس أحمد بن علي بن يوسو الدم قي

                                                 

ي = وي ي َاـر 
تـي  الَّ

َ
ـي يَهن، َوهي ـمي ن  ُك  

، َعَلـى ا<َوَكاَن َأُبوَها مي ي  ُبَيـاري يَا ال 
ـُة َ ـحي مَّ

َئي   َوَ ـَرَأ َعَلي َهـا اى 
يَهنيي ـمي ُك   ل 

َمــا. هي   َوَغي ري
َعانيي ــم  ــري السَّ ُمَظفَّ َيطييــ ي َوَأبيــي ال  ــَة ســنة  >َكال  َيــت  بيَمكَّ ــنَادي 963ُاُوف  س 

ي هـــ، َوإيَلي َهــا ان َتَهــى ُعُلــوُّ اإل 

. ــتي َو   ياي إيَلــى َأن  َتــاَي َأُبــو ال  ــحي لصَّ
، 39 16، البدايــة والن هايــة 227 8التــاريا الكامــل    تعرلمــت يف:لي

، 223 10، ااريا اإلسـالق َوَوفيـات الم ـاهير َواىعـالق 944التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد   

 .235-233 18سير أعالق النبالي

إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد الــرحيم بــن إبــراهيم بــن يحيــى بــن أبــي المجــد الليمــي تمــاي الــدين اىميــولي ( 1)

المصري ال افعي نزيل مكة. ولـد سـنة خمـس ع ـرة وسـبعمائة، ومـات بمكـة    الـث شـهر رتـ    سـنة 

،  يـل التقييـد   رواة 356 1اسعين وسبعمائة ول  خمس وسبعون سنة. اـرتم  : إنبـاي البمـر بأبنـاي العمـر 

 .926  1وعاة ، ببية ال167 -166 9، الضوي الالمو 68 1، الدرر الكامنة 996 1السنن واىسانيد 

َجـي ش ( 2) ـد َشـاهد ال  ّي تماي الـّدين َأُبـو ُمَحمَّ ن َصاري د اى  د بن ُمَحمَّ يم بن عبد اهلل بن ُيوُسو بن ُمَحمَّ حي عبد الرَّ

ُجُمَعـة َسـابيو  ق ال  ي َيـو 
يـق المصـريين َوَمـات فـي ات َوُهَو آخر من حد  بي ي َعالييا من َلري ياي َمرَّ

حي حد  بيالصَّ

 .151  3الدرر الكامنة  ترلم يف:هـ. 796ي سنة شهر ربيو اىو

َبَيـانيي ( 3) ّي ال  َحَمـوي كينَـانيي ال  ر بـن حجـر ال  ق بـن َ ـي   بن َحازي
ّ
يم بن سعد اهلل بن تَماَعة بن َعلي د بن إيب َراهي ُمَحمَّ

افيعيي ُولد بحمـاة سـنة  ـَرة سـنة 634ال َّ خي ي ُتَمـاَدى اآ  ـنيين َو ـد َتـاوز التسـعين بـي 733هــ َمـاَت فـي َبو سي َأر 

 .7 -9  5َوأشهر. ارتم   الدرر الكامنة 

َبان ( 4) ي َعاشـر شـع 
ُمود الصنهاتي نجم الّدين َأُبو بكر اَت فـي ّ بن عمر بن شب ل بن َرافو بن َمح 

عبد اهلل بن َعلي

 .55  3هـ ارتم  : الدرر الكامنة 729سنة 

َدار، ( 5)  بن يوُسو بـن عبـد اهلل بـن ُبنـ 
ّ
ـنيد، العـاليم، ُمعـين الـّدين، أبـو العّبـاس، ابـن  ايـي أحمد بن علي الُمس 

. المتوىف 
ّ
 اى ل، المصري، الّ افعي

ّ
الُقضاة زين الّدين أبي الحسن ابن العاّلمة أبي المحاسن. الّدم قي

 .157  7، الوا  بالوفيات 174  15ااريا اإلسالق للقهبي  ترلم يف:هـ. 670سنة 



 
169 

ون يق  اي ابـن شـاهد الجـيش خـال مـن (1)َعزُّ ، وأبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن َرشي

 السَّ <
لـي ي َباب الُمَسافيري إيَ ا َتدَّ بي ي ـَل إيَلـى َأه  ي كتـاب  >ي ُر َاَعجَّ   أواخـر كتـاب الحـج إلـى أوَّ

ُروشي فيي المكاا  إلى بـاب ال ـروش   الكتابـة،  ياق، وخال من َباب َما َيُجوُز ميَن ال ُّ الص 

ري إلى باب دعا النبي  لى اهلل علي  وسلم إلى اإلسالق  ي الَبح 
َأةي في  الَمر 

وي وخال من باب َغز 

، (2)منهم إن لم يكن سماعا  الوا  ال تهم أنا هبة اهلل بن علي بن سـعود الُبو ـيريبإتازة 

أنبأنا أبو الحسن علي بن الحسين بـن  (3)وأبو عبد اهلل محمد بن حمد بن حامد اىرااحي

اي عمر الَفرَّ
 اال أخربانا أق الكراق كريمة بنت أحمد بن محمـد المروزيـة  الـت أنـا أبـو  (4)

ي حد نا البياري رحم  اهلل اعالى ونفـو بـ   الهيثم محمد بن مكي الُك ميهني، أنا الَفَرب ري

 َابـارا واعـالى: 
ي
ُي اهلل  َوَسلََّم َوَ ـو 

 َ لَّى اهلُل َعَلي  ي
ي
يي إيَلى َرُسويي اهلل ُي الَوح   اي: َكي َو َكاَن َبد 

ا َأْوَحْينَا إَِلْيَك َاَما َأْوَحْينَا إَِل  نعوٍح َوالنَّ  بِي يَن ِمْن َبْعِدِه﴾﴿إِنَّ
(5). 

                                                 
يَل ب ُن َعب دي ( 1)

َماعي ، مـات   خـامس ع ـر المحـرق سـنة سـبو وسـتين وسـتمائة  إيس  يُّ ـري ص 
وَن ال مي ي  ب ـني َعـزُّ َقوي ال 

  1،  يـل التقييـد   رواة السـنن واىسـانيد 316  3هـ( بالقاهرة. ارتم  : العرب   خـرب مـن غـرب 667)

967. 
ّي ال( 2) ن َصـاري ّ بن سعود بـن َهاشـم اى 

م هبة اهلل بن َعلي َقاسي ـي ُا الَعـاليُم َأُبو ال  ، ال َّ ـلي ي ريُّ اىَ  
ـتي ـيريُّ الُمنَس 

ُبو ي

ائة  سـمي ـعين َوَخم  س 
ي َ ـانيي  ـفر مـن سـنة َ َمـان َواي ، اـوّفي فـي ي ني ي ن الـد 

يَّة، َأمـي ـري ص 
َياري المي نيُد الـد  ُر، ُمس  الُمَعمَّ

،  يل التقييد   رواة 340  21، سير أعالق النبالي 179  3إكماي اإلكماي البن نقطة  ترلم يف:هـ( 548)

 .248 -247  2السنن واىسانيد 

َياٍ  اىَ ( 3) اي بني غي  بني ُمَفر 
دي بني َحاميدي  َحم 

الياي َأبيي الثَّنَايي ي اي الصَّ ُد اب ُن ال َّ  ُمَحمَّ
ي
، هو َأُبو َعب دي اهلل

ُّ
ـاميي ، ال َّ يُّ ن َصاري

 )ن
ُّ
ي َااحي يَّاا : َأُبو ،  ُ سبة إلى أرااح حصن من أعماي حل (اىَر  وي .َأَتاَز َلُ  َمر  ُّ

، اىََدميي
ُّ
، الَحن َبليي يُّ ري ص 

مَّ المي

ي ال : فـي
َ
د بيَهـا. ُاـُوف ي ي ـرا ، َوَاَفـرَّ

ـَرَة، َفـَرَوى بيَهـا َكثي ا َسنَة  َمانيي َع   ُّ بُن الُحَسي ني الَفرَّ
ن  الَحَسني َعليي

ي َن مـي ـري   
عي

ت  مائَ  َدى َوسي َبان، َسنََة إيح  ،  يـل التقييـد   رواة 916  21سـير أعـالق النـبالي  تـرلم يف:هـ(. 601ٍة. )َشع 

 .121 -120  1السنن واىسانيد 

ّ ب ن الُحَسي ن ب ن عمر( 4)
ن  ، علي ، و ـاي: مـي

ّ
ـَلفي ُ : الس  ّي. روى َعنـ  ري ،  ّم ال َمص  ّ

لي أبو الحسن ابن الفّراي الَمو  ي

واة، اوىف سنة  ، سـير 302  11اـاريا اإلسـالق َوَوفيـات الم ـاهير َواىعـالق  ترلم يف:هـ. 514 قات الرُّ

 .500  14أعالق النبالي 

 .[163]النساي: ( 5)



 
165 

اودي المحفوظــي  ْحَمن الــد  ــرَّ ــد ال ــي َعْب وصــل نســخي صــحيح البخــاري برواي

 بالخزاني الحسنيي

وايي محفوظـي بالخزانـي الحسـنيي  (،61418رقـم حفظهـا ) بالربـاط نعسخي هذه الر 

ة، غير نا صة، أة وهـي اامَّ اىخيـرة،  والثـاين مبتـور الور ـةاىوي اـاق،  تـزيين، إلـى ُمجـزَّ

، على شكل ُ بـة بمقدار ور تين،   لالو تزيي  زخرفة م ر ية ،ينقص   ال ة أبواب فقط

ـل بيط م ر ي نسا مليامتن   كت  ُمجدولة، ُمقهبة وم وبة بألوان، ، حـرب كتابتـ  وُمنَمَّ

 يبتـد  ،باب، وحدثنا، ولفا اتاب وعنوانـهأحمر َتليي، لعبارة  خط استعماي مو أسود،

ـابط المـتقن الُمسـند  هكذا: وطالجزء األ أخربنا ال يا اإلماق العالم العالمة الحـافظ الضَّ

حلة بقية السلو وعمدة مـن اليلـو شـيا اإلسـالق أبـو زرعـة أحمـد ولـي الـدين بـن  الرُّ

ال يا اإلماق العالم العالمة شيا اإلسـالق أميـر المـؤمنين   الحـديث أبـي الفضـل عبـد 

.. بـاب .م بن أبي بكر بن إبراهيم بـن العرا ـي ال ـافعيالرحيم بن الحسين بن عبد الرحي

َبُة:  وينتهي هكذا:كيو كان بدي الوحي..  ، َ نَـا ُشـع  َدر  َ نَا ُغنـ  ـاٍر، َحـدَّ ـُد ب ـُن َب َّ َ نَا ُمَحمَّ َحـدَّ

 َ ـلَّى اهلُل َعلَ 
 
ي ُ ، َعـني النَّبـي َ اهلُل َعنـ 

ي ُت َ َتاَدَة، َعن  َأَنسي ب ني َماليٍك َريي ع 
ي ـ ي َوَسـلََّم، َ ـاَي: َسمي

، َوَاَجـاَوُزوا » هيم 
ـني سي ن  ُمح 

َبُلوا مـي لُّـوَن َفـا   ُثُروَن، َوَيقي ي، َوَعي َبتيي َوالنَّاُس َسَيك 
شي اىَن َصاُر َكري

هيم  
يئي ام النصو اىوي من  حيا البيـاري ويليـ  النصـو الثـاين، بـاب منا ـ  « َعن  ُمسي

يَمـاَن  َباُب ويبتد  الجزء الثاا هكذا: سعد.  اَر َواإلي ُيوا الـدَّ يَن َاَبوَّ
قي ، ﴿َوالَّ َمنَا ي ي اىَن َصاري

ـا ُأوُاـوا﴾ مَّ
م  َحاَتـة  مي

هي ُدوَن فيي ُ ـُدوري بُّوَن َمن  َهاَتَر إيَلي هيم  َواَل َيجي
هيم  ُيحي

ن  َ ب لي
وينتهـي  مي

، َسمي  هكذا: ر 
َتمي َ نَا ُمع  يَفُة ب ُن َخيَّاٍش: َحدَّ

ٍو، َوَ اَي ليي َخلي ي َرافـي ي، َعـن  َ َتـاَدَة، َعـن  َأبـي ُت َأبـي ع 

  َ لَّى اهلُل َعَلي  ي َوَسلََّم َ اَي 
َرَة، َعني النَّبيي ا َ َضى اهلُل الَيل َق. والحديث من <: َعن  َأبيي ُهَري  َلمَّ

ُفوٍغ﴾ ٍح َمح  ي َلو 
يد  في آن  َمجي  َاَعاَلى: ﴿َبل  ُهَو ُ ر 

ي
يي اهلل  .باب: َباُب َ و 
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هق  النسية مروية بسند عـالي، اـاريا روايتهـا القـرن الثـامن مـن الهجـرة، بروايـة 

ين العرا ي المتوىف سنة  هــ. إلـى الحـافظ الجليـل 806الحافظ أبي ُزرعة عن أبي  زين الد 

ــتملي  ــي والمس ــة السرخس ــن الثال  ــداودي ع ــر ال ــن المظف ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال عب

 ياري.والك ميهني عن الفربري عن اإلماق الب

والكتاب سالم مـن اليـروق فيـ  إفـادة تليلـة   آخـر  وهـي حـديث اليـونيني عـن 

لريقت  الممنهجة   مقابلت  لرويات الصحيا والرمـوز التـي اسـتعملها لهـق  الروايـات، 

 هـ، 1225وعلى الكتاب املك بال راي   تزي  اىخير بتاريا ااسو وع رين شواي عاق 

 ة.مائل ة:التعقيب س،14 المسطرة

 :الرموز المستعملي يف حاشيي هذه النسخي ومدلولها

 مدلوله رمز الروايي

 أبو ذر الهروي 1

 األصيلي ص

 ابن عساار س

 المستملي ـس

 أبو الوقت ط أو ظ

 الحموي ـح

 ال يعرف راويها عط أو عا

 نسخي خ
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 الكشميهني ـه

شميهني ـحه  الحموي والكع

 المستملي والكشميهني ـسه

 

 :من الرموز المستعملي يف الحاشيينماذ  

 

 

 

نعطًفا( بنـويف سـاانيالذي  وق المي ) >خ<رمز  َتَعط ًفا( الوارد يف الهامش أصله)مع  مع

 دا ل الن . ورمز الخاء يعني من نسخي أ رى.

 

 

 

وطع اهللِ  نَْعطًِفا(  -َصلَّ  اهللع َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َ َرَ  َرسع  .بَِها َعَل  َمنْكَِبْيهِ َوَعَلْيِه ِمْلَحَفير )مع

 

 

وَنا( الذي  وق المي ) >0<رمـز  تكفوننا( الوارد يف الهامش أصله دا ل الن  )َتْكفع

 يعني به روايي أبي ذر. >0<ورمز الصفر 
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َم: اْقِسْم َبْينَنَا َوَبـْيَن إِْ َوانِنَـا النَّ  ِخيـَل، َقـاَط: َقاَلِت األَْنَصارع لِلنَّبِي  َصلَّ  اهللع َعَلْيِه َوَسلَّ

ْم  ِي الثََّمَرِة، َقالعوا: َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا« الَ » وَنا( الَمئعوَنَي، َوَنْشَرْاكع  .َ َ العوا: )َتْكفع

 

 

 .تكفوننا(الواردة دا ل الن  التي رويت عند أبي ذر بلفا ) >تكفونا<المي 

 

 

  الهــامش الــواردة داخــل الــنا بروايــة الــداودي وردت  >تبــارك وتعــال < : ولـ 

 ، واى ــيلي>0<عنــد أبــي  ر المرمــوز لــ  ب > ــا<وعليهــا عالمــة  >َعــزَّ وتــلَّ <بلفــظ 

والبـن عسـاكر المرمـوز لـ  ب  ،>غ<وأبي الو ت المرموز لـ  ب  > <المرموز ل  برمز 

ــظ  >س< ــد  بلف ــز  >ســبحان <وردت عن ــظ  >خ<وبرم ــلَّ <أي   نســية أخــرى ورد بلف َت

 . انظر النمو ا أسفل . > كر 

 

 

 

 رموز الروايات الميتلفة الواردة   الهامش



 
164 

 

 

 .الوارد برواية الداودي عن السرخسي عن الفربري >ابارا واعالى<لفظ 

 

 

 

الواردة داخل النا برواية الداودي وعليهـا عالمـة  المـة هفـر بلـون  >قاط< : ول 

أحمــر   المــة هفــر بلــون وعليهــا عالمــة > لــت<أحمــر ورد مقابــل لهــا   الهــامش لفــظ 

أبي الو ت المرمـوز و > <المرموز ل  برمز  يعني أبي  ر، واى يلي >0<بالرموز اآاية 

 .>غ<ل  ب 

  

 

 

 .>غ<و>  <و> 0<لفظ  لت الوارد   الهامش والمرموز ل  بالرموز الثال ة 

من المالحظات التي أبديناها مـن خـالي هـقا المويـو ، لمـا رتعنـا  مالحظات:

ين اليونيينيي المتوىف سـنة إلى الرواية اليونييني  هــ الـقي اعتـرب نسـيت  701ية نسبة ل رف الد 

 أحســن نســية مــن حيــث تمــو كــل االختالفــات الــواردة   روايــات  ــحيا البيــاري

ك ــو الفــروا بينهــا، أنــ  ر ــم ىبــي  ر الهــروي عــن الــرواة الــثال  الك ــميهني و

رخسي، ولم يـر م لعبـد الـرحمن بـن محمـد الـو والمستملي داودي لكنـ  ر ـم ىبـي السَّ
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الو ت القي سمو من . و د ورد   مقدمة النسية التي بين أيدينا منسوبة لليونيني  ـائال: 

 .(1)عنيت برواية أبي  ر الهروي ىمرين  د سردهما   أكثر من  فحتين

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللوحة اىولى من كتاب  حيا البياري برواية الداودي

                                                 

 انظر مقدمة  حيا البيارية   النسية السلطانية.( 1)
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 61418الحفا  رقماىخيرة من  الصفحة
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 النشم المذهب العزيز 

 يف الجمع بين المالك والوليز

 اتاب مخطوط يف علوم ال رليف 

 

 عبد اهلل محمد الزيات             

 ليبيا -لامعي طرابلس      

 

ق سكورياي   يواحي مدينة مدريد بإسبانيا ميطوش   علوير د   مكتبة دير اى

القرآن منسوب إلٰى لرابلسي يدعى بأبي تعفر أحمـد بـن علـي الصـيري اىندلسـي  ـم 

 الطرابلسي )لرابلس البرب(

ور ة ، أو لوحة  ات وتـ  وههـر  521وهو من الحجم الكبير إ  يبلغ عدد أورا   

سطرا، بمعـدي ع ـرين كلمـة اقريبـا، و ـد حـوت بعـض اللوحـات  25وكل وت  يحمل 

 [ب 122][، واللوحة ب 90] من المتن كما هو ال أن   اللوحة لحقا   الهامش لسقط

غير أن الرت يم القي تاي   أوراا الميطوش بالر م العربي ليس هو الر م المتطابق مـو 

اىر اق الهندية التـي يبـدو أن الناسـا  ـد ويـعها محتسـبا  ـفحتي أو لـوحتي الفهـرس 

ن الرت يم القي باىر اق الهندية القي ويو للسور حس  مجيئها   الميطوش، بمعنى أ

 .هيئة تدوي وهو بيط الناسا أو المؤلو علٰى ال يظهر إال   الفهرس القي هو 
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لم يوتد بالميطوش  فحة العنوان، بل أوي شيي نجـد  هـو الصـفحة التـي ابـين 

فباإليـــافة إلـــٰى الـــر مين اللـــقين  كـــرا   فهرســـي  ؛اصـــنيو او اك ـــيو الميطـــوش

يوتـد    Derenbourgو  Casiri   هـق  المكتبـة، أي فهرسـي الميطولات العربية

هق  الصفحة او يو ميتصر للميطوش  كر ب  عنوان الكتاب حسبما اعتقد المك و 

و كر المنسوب إلي  وهو أحمد بن علي اىندلسي الطرابلسـي لـرابلس البـرب  ـم  كـر 

 بداية الميطوش وصايت . 

العزيز   الجمو بـين المـاد والـوتيز،  و د أعطا  المك و عنوان الن م المقه 

وهو ليس كقلك بل المؤكد أن  الن م المقه  العزيـز   الجمـو بـين المـالا والـوتيز، 

فكلمــة المــاد ليســت واردة، وإنمــا هــي المــالا  رأهــا المك ــو خطــأ نتيجــة ســوي خــط 

 الكلمة   العنوان القي تاي   مقدمة المؤلو، وكقلك نتيجة تهـل المك ـو بعنـاوين

كت  علوق القرآن وعدق  رايا  الجيدة للمقدمة التي يتضا فيها بما ال يد  مجاال لل ـك 

أن الكلمة هي المالا كما بدى العنوان   المقدمة وكما  كر مؤلف  أبا تعفـر ابـن الزبيـر 

 البرنالي   المقدمة أيضا.

 ة هـ و كرت ل  عال 471خط هقا الميطوش أندلسي فر  من األيف  أو نسي  عاق 

 بمكتبة ال يا محمد العبيسي التونسي، تاي   آخر :

يــد أحمــد بــن علــي  علــٰى هـــ  471كمــل   أوائــل  ي الحجــة الحــراق مــن عــاق <

لــرابلس البــرب مــن خزانــة ال ــيا اإلمــاق العــالم  ...الصـحري أو الصــيري اىندلســي

هـو مـن فاتتهـدت   نسـي ، فـال أدري أ ........العالمة سيدي أحمد الُعبيسي التونسي

 (1).>.....مقول  أو من منقول 
                                                 

 . ب521( لوحة 1)
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يديـ ، إ   ـد يكـون  علـٰى و لم اتضا نسبة الكتـاب  ـحيحة إلـٰى هـقا الـقي كمـل 

دور  فيــ  ناســيا ولــيس مؤلفــا خصو ــا مــو وتــود بعــض الكلمــات البامضــة   هــقا 

فاتتهدت   نسي  فال أدري هـل هـو مـن مقولـ  أو هـو مـن <المويو لنجد بعدها  ول  

 .>منقول 

والن م أيضـا مثـل <نى الن م كما تاي   لسان العرب من بين المعاين الكثيرة ومع

ــم  [أي القلــ  بــين المــيم وال ــين اقــديما واــأخيرا]القلــ   علــٰى الــنَمش  يقــاي منــ : ن ي

م إ ا كان في  نقط بيض ونقط سود  .(1)>بالكسر، فهو  ور ن ي

غزيـر المنـافو العلميـة  ميتلفها،و و  اصوري أن  عنى أن كتاب  هقا متنو  الفوائد

الثور الن م واختالفها وهقا ما يعني  الن م، وأن هق  الفوائـد  علٰى انو  النقط الموتودة 

والمنافو العلمية  ات  يمة كبيرة تدا، وهقا ما نفهم  من المـقه ،  ـم إن هـق  الفوائـد 

 ف  بـالعزيز، الصفة التي أوردها   كتاب  هقا، وهقا معنى و علٰى والمنافو  ليلة الوتود 

وكيو ال يكون كتاب  كقلك و د تمو في  أهم ما   أشهر كتابين  د سبقا    هقا العلم، 

لــيس هــقا فقــط بــل أهــم مــا   كتــ  كثيــرة   علــوق كتــاب اهلل العزيــز ومــن أهمهــا علــم 

   .المت اب 

المرشــد الــوتيز إلــٰى علــوق اتعلــق بالكتــاب <والــوتيز الــقي  كــر   العنــوان هــو 

ىبـي القاســم شـهاب الــدين عبـد الـرحمن بــن إسـماعيل بــن إبـراهيم المقدســي  >العزيـز

 .(2)الدم قي المعروف بأبي شامة 

و ــد حققــ  المــدعو ليــار أكتــي  ــوالا و ــدر عــن دار  ــادر ببيــروت عــاق 

                                                 
 .576  12 ،لسان العرب البن منظور ن ش ق( 1)

 .[244 3 [ والزركلي ]اىعالق1655 2(  كر  حاتي خليفة ]ك و 2)
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سـكورياي   مدريـد، ولـم يـتمكن ق عن نسيتين من اركيا، و الثة من اى 1475 1349

 عل ل  لبعات أو ن رات أخرى لم أللو عليها.من نسيتين أخريين  كرهما. ول

و مويو  المرشد الوتيز   علوق القرآن من تمع  و راياا ، و د انطلق فيـ  مـن 

ولم يكن الكتاب لويال كمـا  ـد يـوحي كتـاب  >سبعة أحرف علٰى أنزي القرآن <الحديث 

تـاب الصيري القي  كـر بأنـ  تمـو فيـ  بـين الكتـابين هـقا الكتـاب المرشـد الـوتيز وك

فهــو  ؛العا ـمي البرنــالي مـالا التأويــل، فالمرشـد الــوتيز يتمثـل فيــ  عنوانـ  بويــوح

وتيز   عناوين مويوعاا ، و  اناوي هقا المويـو ، وهـو مـن الحجـم المتوسـط لـم 

 . فحة 288 علٰى ازد  فحاا  المطبوعة 

-627أما كتاب أبي تعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العا مي البرنـالي 

مالا التأويل القالو بقوي اإللحاد والتعطيل   وتو  المت ـاب  اللفـظ مـن آي <هـ  708

فقد لبعت  دار الكت  العلمية   بيروت بحواش ويعها عبد البني محمد علـي  >التنزيل

الفاسي غيـر محقـق، كمـا ن ـرا  دار البـرب اإلسـالمي بتحقيـق اىسـتا  سـعيد الفـالح، 

الماتسـتير مــن  علـٰى رسـالة علميـة احصـل  ـاحبها هبـا  وكـان هـقا التحقيـق   اى ـل

 .(1)الكلية الزيتونية لل ريعة وأ وي الدين

وهو من عنوان  وكما يتطابق  لك مو مضمون  يتناوي اآيات المت اهبات اللفـظ ، 

اوتيـ  مـا اكـرر مـن آيااـ  لفظـا أو اختلـو <و د عرب عن اوييا  لك بقول    المقدمـة 

المـاهر حفظـا، وهـن البافـل عـن  علـٰى فعسـر إال  ؛ض زيـادة التعبيـربتقديم أو اأخير وبع

التدبر والميلد إلٰى الراحة عن التفكر أن ايصيا كل آية من الك اآيات بـالوارد فيهـا 

. (2)>ممــا خالفــت فيــ  نظيرهتــا لــيس لســب  يقتضــي ، ودا  مــن المعنــى يطلبــ  ويســتدعي 

                                                 
 .1483دار البرب اإلسالمي بيروت  1انظر ش ( 1)

  أ. 8لوحة ( 2)
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ر الحكيم لفظا، واختلـو معنـى بتقـديم ومعنى  لك أن  يهتم بتوتي  ما اكرر من آي القك

أو اأخير أو ببعض زيادة   التعبير، وأويا ما بتلـك اآيـات مـن معـاين وحكـم، اجعـل 

ــة  ــقلك محاول ــر ب ــن الزبي ــقاي، و طــو اب ــن التكــرار والح ــو واالبت ــأى ع ــات   من اآي

  .سوي معتقداهتم علٰى الملحدين االست هاد بتلك اآيات 

تاب يسـلك سـبيل اليطيـ  اإلسـكا    كتابـ  درة التنزيـل وابن الزبير   هقا الك

وغرة التأويـل، كمـا يقـوي مؤلـو الن ـم المـقه ، أو كتـاب درة التنزيـل وغـرة التأويـل 

، ومهما كان فـإن الكتـاب   الطبعـة المـقكورة لـم (1)للفير الرازي، كما يقوي بروكلمان

إلـٰى  لـك كتـاب أبـي شـامة  فحة، فإ ا أيـفنا  514يتجاوز بمجلدي  وبفهارس  تميعا 

 فحة  ار مجمو   فحات الكتابين مطبـوعين  288المرشد الوتيز القي لم يتجاوز 

 فحة إال بسبو  فحات، والكتاب الميطوش الن م المقه  العزيز  800 علٰى ال يزيد 

المقكور في  الصيري أو المنسوب إلي ، فاا اليمسمئة لوحـة بـا نتين وع ـرين لوحـة، 

ألو وأربعين  فحة ميطولـا، وهـو بيـط أندلسـي، وور ـ  مـن الحجـم يعني أكثر من 

ســطرا، ممــا يعنــي أن كتــاب الصــيري لــيس  29الكبيــر احــوي الصــفحة منــ  أو اللوحــة 

اختصارا للكتابين المقكورين فقـط، بـل يـمن  أشـياي أخـرى كثيـرة، إيـافات مـن عنـد  

  اي:  ؛ونقوالت من كت  أخرى، ربما لم يسمها، و  بعض اىحيان  كرها

كتاب اإلماق الجليل القدوة، النبيل اىستا  اليطي  الراوية  علٰى وإين لما و فت <

هكقا[ تعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العا مي اىندلسي وكتـاب ]ال هير أبو 

اإلماق العالمة شـهاب الـدين أحمـد بـن ال ـيا شـهاب الـدين أحمـد المقدسـي الحنفـي 

ت  الن م المقه  العزيز   الجمو بين المـالا والـوتيز، ونحـن وسمي .....ال هير بأبي
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نستبفر اهلل اعالى من اعالينا لهقا اىمر العظيم والعمل الجسيم ىين لست من أ ران  وال 

 . (1)>أعد   هقا ال أن من فرسان 

والن م المقه  العزيز يهتم في  مؤلف  أو تامع  ببيـان المكـي والمـدين   السـور 

 ويربز في  االهتماق الكبير بالبالغة، بل يهتم أكثر ما يهتم بالبالغة والنحو. واآيات 

أن  اختصر   كتاب  هقا الكتـابين المـقكورين، أي كتـاب أبـي شـامة  علٰى و د نا 

 ـاي   المقدمـة بعـد او ـيت  ىبنائـ   ؛المقدسي وكتاب أبي تعفـر العا ـمي البرنـالي

وعـز علـي مطالعتهمـا وحملهمـا < و كـر الكتـابين: بتقوى اهلل وبالتمسك بالعروة الو قى

........ فاختصـرهتما لكـم لييـو ...و منهما لضعو فرعي و صر باعي و لة بضـاعتي

ومضـى    كـر كتـ   .>(2)علي وعليكم نظر  ومطالعت  وحملـ  ومؤنتـ ، ويـممت إليـ 

 علـٰى ا أخرى أخق منها من بينها كتاب أسرار التنزيل القي نسـب  إلـى الزملكـاين كمـا نـ

 م   (3)خلق اىر    يومين لك   موايو عديدة من بينها عندما اناوي  ول  اعالى 

فــإن مــن تملتهــا اليــومين المــقكورين أوال، وليســت أربعــة <:  (4)  أربعــة أيــاق ــاي 

غيرها، وهو أحسن اىتوبة   اآية، وهو القي أشار إلي  الزمي ري ورتح  ابن سالق 

الك ع رة و اي الكرماين   العجائ     ول   ....  أسرار التنزيل وتزق ب  الزملكاين

كاملة
توابان مـن التفسـير، وتـواب مـن الفقـ ، وتـواب مـن النحـو،  ؛ مانية أتوبة (5)

كمـا نقـل  ،(6)>وتواب من المعنى، وتوابان من الحساب و ـد سـقتها   أسـرار التنزيـل

  .عن البيهقي وابن عساكر وغيرهما

                                                 
 . أ9لوحة ( 1)

 .أ 3لوحة ( 2)

 .4فصلت ( 3)

 .10فصلت ( 4)

 .146البقرة ( 5)

 . ب 240لوحة ( 6)
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  :منهجه

ينا ش ما يريد منا  ت    كل سورة بادئا بسورة الفااحة ومنتهيا بسورة النـاس بـأن 

معنـى اسـم السـورة أو  -  بعض اىحيان  -مفسرا  >سورة كقا<يقوي   بداية كل سورة 

سب  التسمية،  اكرا ما إ ا كانت مكية أق مدنية ، و اكرا ما   السورة من غيـر المكـي أو 

ي منها كقا، و د يعنى بـقكر أسـباب النـزوي   أوي السـورة كمـا هـو المدين بقول  واستثن

ال أن   سوريت آي عمران ويوسو، ويمضي   إيراد ما يريد منا  ت  بأن يقكر اآيـة  ـم 

آيـة أو آيـات أخـرى ممـا يعـد اكـرارا أو  علـٰى يورد ما فيها مما يتقوي ب  بعضهم أن  زيـادة 

 نقصا   الفصاحة والبالغة. 

ا فصــال داخــل الســورة لينــا ش  ضــية معينــة مثــل ايصيصــ  فصــال و ــد ييصــ

لقد تايكم رسوي من أنفسـكم عزيـز عليـ  مـا عنـتم لمنا  ة بعض معاين اآية الكريمة 

حريا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فكت  بعدها: فصل: لم يتعر  لهـق  اآيـة  (1)

ت   التفسـير الكبيـر أكثر المفسرين، ومـن اعـر  مـنهم لهـا ألحقهـا بـاىوي، و ـد و فـ

المنسوب إلٰى اإلماق أبو ]كقا[ الفضل بن اليطي ، و د اعر  لهق  اآية فـأورد مآخـق 

اإلمامية القائلين بأن كل عصر ال ييلو من إماق معصوق ويقكر ايريج اآية عندهم علي  

  م محل  وأابو بأن  اي فئة أن  البد   كل عصر من أ واق اقوق الحجـة بقـولهم  ـم حكـى

عن أبي بكر اى م أن المراد بال هيد هو أن  اعالى ينطق ع رة من أتزاي اإلنسان ا ـهد 

علي  وهي اى نان والعينان والرتالن واليدان والجلد واللسان  اي والدليل علي  أن   اي 

 .(2)   فة ال هيد ان  من أنفسهم وهق  اىعضاي ال شك أصا من أنفسهم

                                                 
 .128التوبة ( 1)

 .  ب159لوحة ( 2)
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سـابقين مثـل است ـهاد  بقـوي اإلمـاق السـهيلي    ولـ  ويست هد بأ واي العلماي ال

وهـو أن  ؛خـالف عـادة الفصـحاي لنكتـة علـٰى  اي السهيلي وإنمـا ُ كـرت مـريم باسـمها <

الملوا واىشراف ال يقكرون حرائرهم   مـأل، وال ينزلـون أسـمايهن، بـل يكنـون عـن 

 .(1)>الزوتة بالعرس والعياي ونحو  لك

 بي  أو انبيهان كما تاي    ول :و د ييصا مبحثا بعنوان ان

فـإن أفـاد معنـى ال يحتمـل  ؛انبيهان: منطوا القرآن مـا دي اللفـظ   محـل النطـق<

فصياق  ال ة أياق   الحج وسبعة إ ا رتعتم الك ع رة كاملة [لنا]غير  فا 
و د . (2)

الغ إمـاق نقل عن  وق من المتكلمين أصم  الوا بندور النا تدا   الكتاب والسنة و د بـ

 طو  علٰى الحرمين وغير    الرد عليهم،  اي: ىن البر  من االستقالي بإتادة المعنى 

مـو انحسـاق تهـات التأويـل واالحتمـاي، وهــقا وإن عـز حصـول  بويـو الصـيغ رد إلــٰى 

 .(3)اللبة، فما أكثر  مو القرائن الحالية والمقالية، انتهى

ولـيس   هـق  <  ـاي   سـورة النـاس: ومن نما ت    االهتماق بت اب  اللفظ كمـا

 .(4)>ما سبق علٰى السورة من المت اب  إال اكرير الناس خمس مرات ابجيال لهم 

 وهو يصرح بنقل  عن السابقين  اكر كتبهم التي نقل منها مثل  ول :

فعليــك باإلاقــان    [الضــبط]انتهــى مــا أردنــا ســيا   اتميمــا للفائــدة، وإن أردت <

فلقـد أتـاد   علومـ   ؛يا تماي الدين السـيولي، ىين نقلـت هـقا منـ علوق القرآن، لل 

                                                 
  أ. 166لوحة ( 1)

 .146البقرة ( 2)

  أ. 209لوحة ( 3)

  ب  514 (4)
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 اي  لك بعدما أورد اىلفاغ التي أ ـلها غيـر  .>ملسو هيلع هللا ىلصنفعنا اهلل هبا وب ، وبجا  محمد وآل  

 .عربي واكلمت هبا العرب ونقلتها إلٰى لبتها فصارت عربية

ال يحـيط <لة:  ـاي ال ـافعي   الرسـا< ومن  لك أيضا نقل  عن الرسالة لل ـافعي:

سـائر كتـ  اهلل المنزلـة أصـا  علـٰى مـن فصـاحة القـرآن <  اي ابـن النقيـ : .>باللبة إال نبي

نزلت بلبة القوق القين أنزي علـيهم، لـم ينـزي فيهـا شـيي بلبـة غيـرهم، والقـرآن احتـوى 

تميو لبات العرب، وأنزي في  بلبـات غيـرهم مـن الـروق والفـرس والحب ـة شـيي  علٰى 

ومـا أرسـلنا مـن رسـوي إال مرسل إلٰى كل أمة و د  ـاي اعـالى:  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي كثير، وأيضا 

فالبد وأن يكون   الكتاب المبعو  ب  من لسان كـل  ـوق وإن كـان أ ـل   بلسان  وم 

 >.بلبة  وم  هو

و د تاي االهتماق باللبات و ضـية غيـر العربـي   القـرآن   هـقا الكتـاب ومعنـى 

ات التي أ لها ليس عربيا، وساا أ واال ميتلفة لعلماي كون  عربيا مو وتود الك الكلم

ابــن عبــد الــرب وابــن مالــك وغيــرهم  ــم  كــر و كبــار عديــدين مــن أمثــاي اإلمــاق ال ــافعي

حـروف المعجـم كمـا  ـاي مبتـدئا بكلمـة  علـٰى محصيا الك اىلفاغ والجمل مرابا إياهـا 

ربية التي وردت   القرآن أباريق ومنتهيا بالصور  م أردف  لك باللبات أو اللهجات الع

فكان مـا  كـر مـن اللبـات التـي تـايت هبـا ألفـاغ غيـر عربيـة اى ـل الحب ـية والعربيـة 

 علٰى وأحاي   النهاية  (1)والسريانية والرومية والقبطية والنبطية والرببرية واليونانية أيضا 

الة كتــاب الســيولي   علــوق القــرآن و ــد  كــر الســيولى بعضــا مــن  لــك أيضــا   رســ

 .خصصها لقلك

وهو يقكر اى واي العديدة   المويو  ويقكر اختيـار بعـض العلمـاي آراي معينـة 
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ومـاي إلـٰى هـقا القـوي الجـواليقي < كما هو ال أن   المويو  السابق القي أابع  بقول :

 .>وابن الجوزي وآخرون

ن مالـك ويورد من أ واي النحويين واللبويين مثل  ول :  اي ال يا تماي الدين بـ

 .أو  اي ابن عبد الرب   التمهيد

 و ــاي ابــن < وهــو يــورد المنا  ــات الميتلفــة واى ــواي المحتملــة الــردود عليهــا:

عبد الرب   التمهيد:  وي من  اي نزي بلبـة  ـريش، معنـا  عنـد اىغلـ ، ال مـن غيـر لبـة 

 (1)> ريش موتودة   تميو القرايات من احقيق الهمزة ونحوها، و ريش الهتمز

البالغة ومويـوعاهتا الميتلفـة فقـد تـاي  علٰى ويقوق الكتاب   كثير من موايع  

فصل: كما انقسم االيجاز إلٰى إيجـاز  صـر وإيجـاز حـقف <   منتصو الميطوش  ول :

 كقلك انقسم االلناب إلٰى بسط وزيادة: 

ــرة  - ــالى   ســورة البق ــ  اع ــل كقول ــر الجم ــاب بتكثي ــاىوي االلن ــق ف إن   خل

وات واىر السما
ألن  فيهـا أبلـغ إلنـاب لكـون اليطـاب مـو الثقلـين و  كـل  ،(2)

 .عصر وحيز، للعالم منهم والجاهل، والموافق والمنافق

القين يحملـون العـرش ومـن حولـ  يسـبحون بحمـد رهبـم ويؤمنـون بـ  و ول   -

ويستبفرون
فقول  ويؤمنون إلناب ىن إيمان حملة العـرش معلـوق وحسـن  إههـار  ،(3)

ويــل للم ــركين الــقين ال يؤاــون الزكــاةف اإليمــان ارغيبــا فيــ  وشــر
، ولــيس مــن (4)

                                                 
 . أ 221لوحة ( 1)

 .169البقرة ( 2)

 .7غافر ( 3)
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أدائهـا والتحـقير مـن المنـو حيـث تعـل  علـٰى الم ركين مزا، والنكتة الحث للمؤمنين 

 . (1)>من أو اف الم ركين []عدق أدائها

 كر كت  هي يائعة حتى اليـوق أو هـي غيـر  علٰى ومن فوائد هقا الكتاب احتواؤ  

ونقلـ   >اليوالر السوانا   أسـرار الفـوااا<وفة كما    كر  كتاب ابن أبي اى بو معر

كما نقل عن منقر بن سعيد من كتاب   أحكاق القرآن كما  كـر ابـن حـزق الـقي  .(2)عن  

االنتصـار لـ  وأنـ  وابـن  علـٰى يقوي إن  كان داودي المقه   ويا و يقكر ل  كتاب    لك

 .(3)اية ويقكر لمنقر بن سعيد مؤلفات أخرىآمنة   أحكاق القرآن غ

وهو   بعض اىحيان يتعق  البرنالي وأبـي شـامة ويـقكر مـا لـم يـقكرا  كمـا   

لـم يتعـر   ـاحبا < كر  أن الرتلين لم يتعريـا إلـٰى افسـير مـا أشـكل   سـورة يـس: 

نقكر شيئا المالا والوتيز إلٰى افسير ما أشكل   هق  السورة ال ريفة أو  دق ماهيتها، و

 .(4)>من م كلها اتميما للفائدة، و د  دمنا أن معنى يس بلبة الحب ة يا إنسان

 والمؤلو مالكي المقه  إ  يصرح بقلك وي ير إلي    عـدة موايـو منهـا  ولـ :

عمـل أهـل المدينـة فلـو عملـوا بـ   علـٰى فالجواب أن مقه  إمامنا مالك إنما هو مبنـي <

فـيمن يقـرأ سـورة  (محمد بـن أحمـد بـن زروا )رزوا الابعهم، و د سئل االماق سيدي

الجمعــة    ــبا يــوق الجمعــة ويكــون  صــد  اإلخبــار للمــأموق ان هــقا اليــوق يــوق 

 .(5)>.....الجمعة

                                                 
 . ب285لوحة ( 1)

 .ب 240لوحة  (2)

 .174 2رسائل ابن حزق احقيق إحسان عباس ( 3)

 ههر 319لوحة ( 4)
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ــرة   سلســلة اهتمــاق معــين مــن علمــاي  ــة أخي ــاب يعــد حلق واعتقــد أن هــقا الكت

يقتها ومجازهـا مفردهـا معاني  وبيان ألفاه  حق علٰى اىندلس بيدمة كتاب اهلل والو وف 

ومكررها مجملها ومفصلها والمقكور من أعالق القرآن والمبهم وغير  لك، و د عرفت 

ــين مــن عــرف مــن اىندلســيين  ــرة مــن علــوق القــرآن، ومــن ب اىنــدلس   مجــاالت كثي

هــ بكتـاب اإلعـالق  581المتأخرين أو القين بعد القرن اليامس أبو القاسم السهيلي ت 

هــ   كتابـ   636لقرآن مـن اىسـماي واىعـالق وكـقلك ابـن عسـكر المتـوىف لما أهبم   ا

التكميل واإلاماق لكتاب التعريو واإلعالق، وهقان الكتابان تمو بينهما أندلسي  الـث 

 ـلة الجمـو وعائـد <ـهـ بكتاب  مبهمات القرآن المعون ب 782ينتمي إلٰى القرن الثامن ت 

 . (1)>تكميلالتقييل لمو وي كتابي اإلعالق وال

 من المفلل؟

كما تاي   او يو الميطوش القي  اق ب  المفهرس بل المك ـو لميطولـات 

مكتبة االسكورياي هو أحمد بـن علـي اىندلسـي الطرابلسـي ولكـن بـالرتو  إلـٰى صايـة 

 علـٰى أنـ  كمـل  علـٰى الميطوش ال يمك الركون إلٰى  لك: ىن   هق  النهاية ورد الـنا 

اىندلسي ولكن إيافة إلٰى وتود كلمات غيـر مقـروية  علٰى أحمد بن يدي هقا المدعو ب

أ ناي الك النهاية يوتد أيضا القوي بأن  نسي  من مكتبة المدعو محمد العبيسي التونسي 

 .وال يدري هل هو من منقول  أق هو من مقول 

ــن  ــم بحثــت مــا اســتطعت عــن ارتمــة لهــقا المســمى أحمــد ب ــٰى   اىندلســي  عل

أهفر ب يي وال هفرت بقكر لعنوان هقا الكتاب وال برتتمة لهـقا محمـد الطرابلس فلم 

 .العبيسي التونسي

                                                 
 . ق1441 هـ1911 را  دار البرب اإلسالمي حقق  حنيو بن حسن القاسمي ون (1)
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هل المؤلو يمكن أن يكـون اىندلسـي محمـدا دفـين اـاتوراي؟ هـقا مـا ال يتـوفر 

او يق  حتـى اآن و ـد  كـر اىسـتا  عمـار تحيـدر أن دفـين اـاتوراي كـان عالمـا وعلـى 

كما هو ال أن    كـر ال ـيا عبـد السـالق بـن   الح كما يوحي بعض من أرخوا لمزار 

عثمان التاتوري لألندلسي دفين ااتوراي، حيث يقكر التـاتوري أن سـيد  عبـد السـالق 

 .(1)كرر  كر اىندلسي   السلسلة 

وبالرتو  إلٰى السلسلة الجوهرية المنسوبة إلٰى عبد السالق اىسمر وتدت أن   

فت  إلـٰى اىنـدلس أي اىندلسـي وآخـر بإيـافت  هق  السلسلة  كرا ل يا منسوبا بإيـا

إلٰى لرابلس أي الطرابلسي لكن  لم يفصا أو لم أتد شيئا يؤكد أن  عنـى هبمـا أو بواحـد 

منهمــا مؤلفنــا أو ناســا الكتــاب خصو ــا وان عبــد الســالق أورد هــااين النســبتين ليســا 

مـن  لـك أن  ل يا واحد أو من الصعوبة أن يفهما أصما لل ـيا نفسـ ، بـل اىدهـى

 علـٰى يرد   شيوخ عبد السـالق شيصـا  الثـا يـدعى بالصـيري أو الصـحري ولـو اافقنـا 

ــٰى النســبتين اىخــريين  ــراية إل ــا هــق  الق ــراية واحــدة للصــحري أو الصــيري وتمعن  

 .مؤلو أو ناسا الن م المقه  العزيز علٰى اىندلسي الطرابلسي فإن هقا ينطبق 

 :(2) اي  فقد  كر الصيري  م  كر  ير حيث

 بابن سعدون الطيلسـي المنتصـري
 

ــابن  ــيري  ــم ب ــنجوبة   ــابن س  ب
 

 :(3) م تاي بعد  لك بأبيات عديدة بقول 

ــــــزوزي و ــــــير ــــــإبراهيم الع  ب
 

ــــــر   باليرســــــاين والعرا ــــــي اىب
 

                                                 
 >الحياة الثقافية   ليبيا   العهد العثماين اىوي: عبد السالق بـن عثمـان التـاتوري واـراتم شـيوخ <انظر ( 1)

  3هـامش  ،2006العـدد الرابـو لـرابلس  ،مجمو اللبـة العربيـة ،حولية المجمو ،عمار محمد تحيدر

 .34-37السالق بن عثمان التاتوري    وهو ينقل عن اإلشارات لعبد 219

 .13السلسلة الجوهرية لعبد السالق اىسمر ( 2)

 .19السلسلة   ( 3)
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 :(1)وبعد  فحات من  كر  لقلك  اي

 بــــــإبراهيم التــــــازي باىندلســــــي
 

ــــيس  ــــابن   ــــون ب ــــاهر الحبس  بط
 

 :(2)نصووتاي بعد  فحة و

 وبالطرابلســــــــــــي والبريــــــــــــاين
 

  ــــم بــــابن الفايــــل الســــجعاين 
 

ولو سلمنا بأن القي يقصد  عبد السالق هو مؤلو الكتاب فهو أندلسي لرابلسـي 

كما ورد   صاية الميطوش ولكن ما أدرانا أنـ  المقصـود هبـقا أو حتـى باىندلسـي دفـين 

يكـون هـو مؤلـو أو ناسـا هـقا ااتوراي ولو  ا أن  دفين ااتوراي فمـا الـقي يحـتم أن 

 .الكتاب أي أحمد بن علي الصحري أو الصيري اىندلسي الطرابلسي

إ ن لم يثبت حتى اآن المؤلو الحقيقي لهقا الكتاب الميطوش ولـم يعـرف مـن 

نس  إليهما، ولعل اىياق العامرة بالبحث انتج  لك، ولعل   العمر بقية اسما بإنجـاز  

 .وليسهل اناول  علي لالبي علوق القرآن وتميو الباحثين محققا ليتمكن من  القارئ

* * * * 

 المصادر والمرالع

 .برواية حفا .القرآن الكريم     

 .ق 1442، دار العلم للماليين، بيروت 10اىعالق ليير الدين الزركلي، ش -1

ك و الظنون، إلسماعيل باشـا الببـدادي، دار إحيـاي  علٰى إيضاح المكنون   القيل  -2

 .  العربي، بيروتالرتا

                                                 
 .22السلسلة   ( 1)

 .25السلسلة   ( 2)
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ااريا اىدب العربي، لكاري بروكلمان، المنظمـة العربيـة للرتبيـة والثقافـة والعلـوق،  -3

  .ق1443الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

التكميل واإلاماق لكت  التعريو واإلعالق لمحمد بـن علـي اليضـر البسـاين ىبـي  -9

هــ، احقيـق حسـن إسـماعيل  636عبد اهلل محمد المعروف بابن عسكر المـالقي ت 

  .ق1447دار الفكر المعا ر بيروت، دار الفكر دم ق 1مروة، ش

ــابي اإلعــالق  >افســير مبهمــات القــرآن< -5 ــقييل لمو ــوي كت ــد الت  ــلة الجمــو وعائ

ـــن حســـن القاســـمي ون ـــرا  دار البـــرب اإلســـالمي  ـــو ب ـــ  حني ـــل حقق والتكمي

 .ق 1441 هـ1911

 .ق 2006لعدد الرابو، لرابلس حولية المجمو، مجمو اللبة العربية ا -6

ــة للدراســات  2، ش 2 ا رســائل ابــن حــزق احقيــق إحســان عبــاس -7 المؤسســة العربي

 .ق 1478والن ر 

 د ون معلومات ن ر. .السلسلة الجوهرية لسيدي عبد السالق اىسمر -8

ك و الظنون عن أسامي الكت  والفنون، لحاتي خليفة، دار إحياي الرتا  العربي،  -4

 .بيروت

 .رب البن منظور، دار  ادر، بيروتلسان الع -10

الن م المقه  العزيز   الجمو بين المالا والوتيز، المنسوب ىحمـد بـن علـي  -11

 .1373سكورياي الصيري اىندلسي الطرابلسي، ميطوش باى

هديـة العــارفين أســماي المـؤلفين وآ ــار المصــنفين، إسـماعيل باشــا الببــدادي، دار  -12

 .إحياي الرتا  العربي، بيروت
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 المحور الخامس

 يف اتب مخطوطي اتقراء
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 الت ريب لكتاب التمهيد <التعريل بمخطوط: 

 >عل  ما يف الموط  من المعاا واألسانيد

 هـ(176 بن أبي بكر األنصاري ال رطبي )ت اهلل محمد لإلمام أبي عبد

 

 

 

 

 

راسـة كـل مـا لـ  عال ـة يندرا مويو  هقا المقاي يمن مجاي احقيق واو يق ود

ــاي الــرتا  والتنقيــ  عــن المــورو  العلمــي  ــي اإلســالمي،   إلــار إحي بــالرتا  العرب

والثقا  القي ارك  العلماي السابقون   سبيل و ل الحاير بالمايي واستفادة الالحق 

بما ارك  السابق   تميـو المجـاالت العلميـة والمعرفيـة سـعيًا للر ـي الحضـاري لهـق  

قي الوسو للقياق بوات  االعتناي بما ألف  المتقدمون وأنتجو    يـروب العلـم اىمة وب

 والمعرفة.

ويهدف بحث المقاي إلى بيان لرا العلماي المتقـدمين   التعامـل مـو اـرا  مـن 

اقــدمهم حفظــًا وروايــة ودرايــة، والك ــو عــن وتــ  مــن يــروب التصــنيو أال وهــو 

قي  للمسـائل، أو الحـقف واالختصـار إن القي يقـوق علـى الرتايـ  والتهـ >االختصار<

الت ريب لكتاب التمهيد عل  <احتاا المقاق لقلك، من خالي اسليط الضوي على كتاب: 

 نوح العمراا

 علم الع ائد واألديايف /باحث يف سلك الداتوراه

 عين الشق -اليي اآلداب والعلوم اإلنسانيي



 
142 

هــ، 176اهلل ال رطبـي المتـوىف سـني لإلمـام أبـي عبـد >ما يف الموط  من المعـاا واألسـانيد

 والتعريو بمنهج مؤلف  في .

يرورة النظـر إلـى  ـاح  الكتـاب  والشك أن لمعرفة  يمة الكتاب وأهميت  من

ومؤلف  ومنزلت  والحقبة الزمنية التي عاش فيها، وكتاب التقري  القي بين يدينا  ـد ألفـ  

اهلل القرلبـي مـن  عالم أندلسي كبير وم هور بين الصبير والكبيـر، وهـو اإلمـاق أبـو عبـد

ش الفريـد، ومـن ، والقي ااسمت كتب  بـالتحقيق الـد يق واالسـتنبا(1)علماي القرن السابو

، ومـا  لـك إال لمـا >الجـامو ىحكـاق القـرآن<أشهر كتب  التي انت رت   اآفـاا افسـير  

حبــا  اهلل بــ  مــن بســط   فنــون العلــم وكثــرت اــردد  علــى الم ــايا والعلمــاي لــيس   

اىندلس فقط، بل اعـدى  لـك مهجـر  بـالد مصـر التـي احتضـنت  واسـتفاد مـن علمائهـا 

 وارا ها.

لة التي بين أيـدينا علـى اسـتفادة القرلبـي مـن علـم مصـر، مـا نـا عليـ  ومن اىد

  ائال: >التقري < راحة   مقدمة الميطوش القي بين يدينا 

ــه< ــرأت لميع ــ :    ــاب الموط ــا ات ــه  يف   م ــ  الشــيخ الف ي ــر اإلســكندريي عل ثغ

د المحدث المتِ ن أبي عبد مسـاا الرحمـايف األنصـاري التل بـن عبـد بن إبراهيم اهلل محم 

 .>المعروف بابن الترمس، وهو يمسك أصله سني ثمايف وثالثين وستمائي
فقط، بل اعدى  - القي يعد أ ال لكتاب التمهيد -ولم يقتصر على  راية المولأ 

 لك لريق السما  عن أشهر شيوخ  أال وهو ال يا أبو العباس القرلبي  اح  كتـاب 

 دي  المولأ كامال بال استثناي.، حيث  رأ على ي>المفهم   اختصار  حيا مسلم»

                                                 
(، الـوا  585 5اهلل المراك ـي ) عبـدينظر   ارتمت : القيل والتكملة لكتابي المو ـوي والّصـلة، ىبـي ( 1)

رين لمحمـــد الـــداودي (، لبقـــات المفّســـ211-210 2فـــا الطيـــ  )(، ن87 2بالوفيـــات للصـــفدي )

(، 304-308 2(، الـديباا المـقه ، البـن فرحـون )42(، لبقات المفّسـرين للّسـيولي )64-70 2)

 .(147 1شجرة النور الزكية لمحمد ميلوف )
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ومما يزيد   أهمية هقا الكتاب، أن اإلماق لم ي ر    اختصار  حتى  رأ  ودرس  

على يدي كبار علماي عصر ، كما  رح بقلك   مقدمة التقري ، وأخـق علـى إ ـر  لـك 

إتازة من شيي  المعروف بأبي الحجة، وأتاز  سائر  وسائر كت  اإلمـاق أبـي عمـر ابـن 

 الرب. بدع

الرب، وهو اجريد لآل ار  البن عبد >الت صي»كما  رأ على بعض علماي مصر كتاب 

اىحاديث من اىسانيد ومرا  على حـروف المعجـم، وهـقا الكتـاب نفسـ  كـان محـط 

 عناية من لدن القرلبي   اقريب ، حيث سار على منوال    منهج  وارايب .

التقريـ ،  ـنع  القرلبـي بنـاي علـى ومن خالي ما اقدق يمكـن القـوي بـأن كتـاب 

دراسة لويلة ابتدأت بقراية أ ل أ ل  وهو المولـأ علـى أيـدي علمـاي متقنـين، وانتقـل 

بعد  لك ى ل  ليدرس  دراسة فقهية متأنية حتى أتيز على إ رها، ولم يبق من كت  ابـن 

انـربى الرب إال كتاب التقصـي   هـقا السـياا، فالحـظ القرلبـي مقصـد مؤلفـ  فيـ  و عبد

إلاماق م رو  اقري  اىمة مـن كتـاب التمهيـد، حتـى ييسـر علـى لـالب العلـم دراسـت  

 والتفق  في ، على لريقة المتقدمين من أهل العلم. 

 موضو  الكتاب: 

يراكز مويو  هقا الكتاب على اقري  والييا ما ورد   كتاب التمهيد لإلمـاق 

 الرب و لك من ناحيتين:  بن عبد أبي عمر

حيـة اىولـى: مـا ييـا المعـاين الـواردة فيـ ، و ـد  ـرح القرلبـي بـقلك   ـ النا

 .>وأذار ما ذاره من االم يف إسناٍد و  ه وغريب و الف<مقدمة الميطوش حيث  اي: 
اهلل القرلبــي  ــ الناحيـة الثانيـة: مـا يتعلـق باىسـانيد والمتـون، فقـد اكفـل أبـو عبـد

التطويل والتكرار وكثرة اىسـانيد واىخبـار،  بمنهجية فريدة   اختصار وإزالة ما في  من

 .>لي ل حجمه، ويْسهل حفظه<كما أويا  لك   المقدمة، وعلل  لك بقول : 
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 توثيق نسبي الكتاب للمفلل:

ورود اسم المؤلو    ـدر النسـية الفريـدة الميطـوش   خزانـة القـرويين، / 6

هــ والتـي تـاي   1011 والتي هي من احبيس السـلطان أحمـد المنصـور   شـعبان سـنة

بـن أبـي بكـر  اهلل محمـد قاط الشيخ الف يه اإلمـام المحـدث أبـو عبـد<: الجزي اىوي منها

 .>األنصاري

كما نا المؤلو رحم  اهلل اعالى على اسم هقا الكتاب   مقدمـة النسـية فقـاي: 

 .>وسميته: بكتاب الت ريب لكتاب التمهيد عل  ما يف الموط  من المعاا واألسانيد<

 وورد كل من اسم المؤلو ومؤلف    أوي ور ة على ههر و يقة الو و. 

  امت اإلشارة إلى  لك أيضًا من  بل الناسا لهقا   الجزي اىوي مـن الور ـة 2

و  مويـو آخـر مـن  >األوط مـن ا تصـار التمهيـد<اىولى من الميطـوش، حيـث  يـل: 

 .>ل ر الجزء األوط من مختصر التمهيد<نفس الجزي: 

الجزء الثاا من الت ريب لكتاب التمهيد ا تصار الشيخ <: و  الجزي الثاين من   اي

 .>بن  ر  ال رطبي غفر اهلل له ورحمه اهلل محمد الف يه اإلمام الصالح الور  أبي عبد

  كما ورد هقا االسم منسوبًا إلي    بعض الكت  التي اعريت لرتتمتـ ، كمـا 3

 >اىعـالق»و >276 3<لكـاري بروكلمـان  >دب العربـياـاريا اى<تاي  لـك   كـل مـن 
 . >322 5<للزركلي 

 و د لفت انتباهي كتابين أكثر القرلبي بالتصريا باسمهما   افسير  وهما:

 .>بن أنس الم تبس يف شرح موط  مالك<ـ 

  .>البر شرح الت صي البن عبد<ـ 
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د على أن هق  أسـماي لكن لم يرد لهما  كر   أحد الكت  التي ارتمت ل ، وهقا يؤك

 «. التقري  لكتاب التمهيد»لمسمى واحد وهو اختصر التمهيد القي سما  المؤلو بـ: 

و د أشار إلى  لك أيضًا بعض المحققين من المعا رين، أمثاي: ال ـيا م ـهور 

 حسـن ســلمان   ارتمـة لــ ، وييؤيـد  لــك مـا ســطر  بعـض النســاخ لهـقا الكتــاب  ــائال:

 .>وا تصر التمهيد، وزاد زيادات مناسبي، وتكلم عل  اآلثار يف  مسي أسفار<

ــاب التقريــ ، وهــو  ــة مــن اــأليو كت ــدي بالتصــريا علــى الباي ــارة اىولــى ا فالعب

اختصار التمهيـد،   حـين اـدي العبـارة الثانيـة علـى الزيـادات التـي  ـد يزيـدها القرلبـي 

  شـرح  علـى مولـإ مالـك، فجعـل  لـك  الـرب لتدعيم  وي أو رّد  ممـا يـورد  ابـن عبـد

 . >اال تباس<بمثابة 

واــأيت العبــارة اىخيــرة م ــيرة لمــا صجــ  القرلبــي مــن الســير علــى منهــاا كتــاب 

الرب   الرتاي  والتبوي  على حروف المعجم، وشرح ما أورد  من  البن عبد >التقصي»

 آ ار    لك.

شــرح <و« المقتــبس<مــا ولــقلك فــإن كــل مــن و ــو علــى الكتــابين الســابقين وه

 «.التقري »  افسير ، هنهما كتابين مستقلين إزاي كتاب  >التقصي

إال أن المرتا أن يقاي إن كّل الك اىسماي مسميات لمسمى واحد وهو اختصار 

 ، القي اضمن الك المسائل كلها.«التقري »التمهيد، المسمى بـ 

 وصل نسخ المخطوطي: 

لإلمـاق ابـن فـرح القرلبـي، فلـم أعثـر إال  >تمهيـدالتقري  لكتاب ال<أما عن كتاب 

ونسيت  الميطولة الوحيدة   العالم  -بعد لوي البحث والسؤاي -على نسية واحدة 

التي ام العثور عليها موتودة فقط   مكتبة خزانة القرويين بفاس    -على حد علمي -
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 المبرب، وهي احتوي على نسيتين: 

  يتضــمن تــزئين يــيمين بيــط أندلســي ، و442: احــت ر ــم 1النســية ر ــم

 وايا   كاغد متالش مبتور.

  ــم ــم 2النســية ر  ــة الســابقة احــت ر  ــنفس اليزان ــة ب  807: موتــودة   مكتب

(، نقلت هق  النسية مـن الجـزي الثـاين مـن النسـية المتقدمـة لكـون نسـية هـقا 1469)

 ولم يتمها النا ل. 442الجزي متالشية وهي مسجلة   اليزانة احت ر م 

 ، وإليكم افا يل :1وهقا او يو للجزي اىوي من النسية ر م 

( لوحة،   كل لوحـة  ـفحتان، وخطـ  أندلسـي وايـا، 144يقو هقا الجزي   )

 تيد مقروي.

هــ كمـا   1011وهو مـن احبـيس السـلطان أحمـد المنصـور بتـاريا شـعبان عـاق 

 نسا. و يقة الو و بظهر أوي ور ة من . وال يوتد اسم ناسا وال ااريا

 كــر مــا   هــقا الميتصــر مــن <وهــقا الجــزي مصــدر بفهرســة مــن  بــل الناســا   

اىحاديث لكـل شـيا مـن أشـياخ مالـك و كـر مضـمون كـل حـديث منهـا علـى حـروف 

 .>المعجم

الحمد هلل رب العالمين ونشـهد أيف ال إلـه إال اهلل الحـق المبـين، <وأوي هقا الجزي: 

 >.ه وصحبه ألمعين وبعد...وصل  اهلل عل   اتم النبيين وعل  لل

يف أوط الثـاا مالـك  الجزء األوط من مختصـر التمهيـد ويتلـوه هذا ل ر..< وآخر :

الـرحمن ابـن عـوف عـن أبـي هريـرة. والحمـد هلل رب  بن عبـد عن ابن شهاب عن حميد

 >.العالمين
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، وبعـدها >اختصـار التمهيـد<وعلى غالف الصفحة اىولى من هقا الجزي اىوي: 

 اسا: اي الن

بسم اهلل الرحمن الرحيم،  لى اهلل علـى سـيدنا محمـد وآلـ  وسـلم.  ـاي ال ـيا <

 >.بن أبي بكر اىنصاري.. بن أحمد اهلل محمد الفقي  اإلماق المحد  أبو عبد

 و در الكتاب بمقدمة اضمنة سب  اختصار  للتمهيد، ومنهج     لك.

تقصـي و كـر شـيوخ    و نى  لك ببيان سـماعاا  لكـل مـن المولـإ والتمهيـد وال

  لك.

الرب واإلماق مالـك  وأعق   لك برتتمة وافية لكل من اإلمامين أبي عمر ابن عبد

 وما اضمن  كتاب المولأ من أحاديث وافصيل القوي   مراسيل  ومسنداا ...

وبعد هـق  المقدمـة شـر    اختصـار أبـواب التمهيـد المرابـة علـى شـيوخ اإلمـاق 

 على النحو اآيت:مالك اراي  المعجم وهي 

  بـاب الثـاي  بـاب > بـن عقبـة ابتدئ بما روا  مالك عن إبـراهيم<باب اىلو:  _

 الياي  باب الداي  باب الراي...
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 صور من المخطوط:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الور ة اىولى من الجزي اىوي

 ويظهر عليها اسم الكتاب وفهرسة الجزي اىوي وتهة التملك
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 جزء األوطال

 وبه بدايي ا تصار التمهيد لل رطبي

 وعليها اسم الكتاب والمفلل 
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 اإلضا ات العلميي يف الكتاب.

الرب موسوعة فقهية كبيرة، لمـا اشـتمل عليـ  مـن  يعد كتاب التمهيد لإلماق ابن عبد

اىحاديث واآ ار الكثيرة ولما اضمن  أيضًا من فق  وأ واي للسلو رحمهم اهلل من عهد 

 الرب.  صحابة فمن بعدهم إلى اىئمة المجتهدين إلى عصر اإلماق ابن عبدال

ــق   ــا ش ه ــنقا وين ــة وي ــالي   الســاحة الفقهي ــاب إ ا  يؤ ــل لليــالف الع فالكت

 اى واي على يوي ما اقرر  اى وي ويسند  الدليل.

 اهلل القرلبي   اقريب ، القي سلك في  مسـلك وإ ا نظرنا إلى عمل اإلماق أبي عبد

اإليجاز واالختصار لما ورد   كتاب التمهيد، نجد إيافاا  العلمية   هـقا الميتصـر ال 

 ايلوا من أمور:

إما أن اكون ادعيمًا لرأي  كر   اح  التمهيد، فيـأيت باىدلـة لرتتـيا الـك  -

 المسألة الفقهية.

 وإما استدراكًا على  اح  اى ل   عدق إيراد بعض اىحاديث   الباب. -

 رد اإلماق القرلبي باستنباش لبعض اىحكاق الفقهية.و د ينف -

 الرب   كتاب  التقصي. أو إيافة أحاديث لم يقكرها ابن عبد -

و د يعمد   بعض اىحيان إلى الحكم على بعض اىحاديـث وبيـان درتتهـا  -

 معزوة إلى أ حاهبا.

، وبيان الفـروا >الكا <الرب ككتاب  إيافة زيادات من كت  أخرى البن عبد -

 بين روايات التمهيد والتقصي.

 انًا لمسألة لبوية أو شرح لبري  اىلفاغ.يوإما ب -
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 نسبة بعض اى واي إلى أ حاهبا واصحيا بعض ما نس  لبير أ حاب . -

 كر المناسبات بين أبواب المولإ وأحاديث ، مو بيان فق  بعض اـراتم اإلمـاق  -

 مالك.

يافات العلمية، وهقا كل  اإلهقا مجمل عمل اإلماق القرلبي   اقريب  من حيث 

ال ييرا عن المسـار العـاق الـقي سـطر    مقدمـة كتابـ ، وهـو اابـا  مسـلك االختصـار 

 والتقري  للمعاين واآ ار الواردة   التمهيد.

سـطرا (   أعلـى اقـدير، و ـد  15ولقا اجد اعليقاا    هـقا الميتصـر ال اتعـّدى )

الموايو التي يضيو فيهـا القرلبـي إيـافات  اصل   الحّد اىدنى إلى سطرين، مو  لة

 علمية. 

و  صاية هقا المقاي، آمل أن يكون هقا المقاي فااحة خير للباحثين لإل بـاي علـى 

هقا الّسفر العظيم؛ إلخرات  من رفوف النسـا الميطولـة حتـى يـرى النـور   مسـتقبل 

 اىياق يمن رفوف المكتبات والكت  المطبوعة.

إعداد  وأعان اهلل على  كر ، و لى اهلل وسـلم علـى نبينـا محمـد وهقا ما يسر اهلل 

 وعلى آل  و حب  أتمعين.

 

* * * * 
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 التعريل بمخطوط 

 ألحمد الزااري >التعريل بالشيخ الحوات<

 

 

 

 

يعترب علم الرتاتم من أبرز العلـوق التـي اشـتهر هبـا المسـلمون منـق بـدايات عصـر 

ا كان يسمى آنقاا بعلم الجرح والتعـديل، حيـث يـتم التحقيـق التدوين بعلم التو يق أو م

  اسم الراوي وكنيت  وااريا والدا  ووفاا  ومروياا  وعدالت  ويبط  وأ والـ  وعقيداـ  

ومقهب ، فصار لألمة ارا  او يقي ييم اعترب سـجال مـدنيا ىفـراد المجتمـو وبيا ـة 

لسبق اإلسالمي على غيـر  مـن اىمـم علمائ  ومثقفي    خطوة استبا ية حازت الريادة وا

والملل، فاشتهرت اراتم الرتـاي وبيـان لبقـاهتم منـق القـرن الثـاين الهجـري إلـى يومنـا 

 >لبقات أهل العلم والجهـل»هقا، ومن أ دق كت  الرتاتم التي عرفها المسلمون كتاب 
بـن  لهيـتم >وأ ـحاب ملسو هيلع هللا ىلص مـن روى عـن النبـي »( وكتـاب ـهـ131 بـن عطـاي )ت لوا ل

( هقا إ ا اعتربنا   الرتاتم العلمية المستقلة، وإال فيمكن اعتبار القرآن ـه207)تعدي 

الكريم أوي كتاب يعرفنا بمجموعة من اىشيا  والمجتمعات الب ـرية التـي لـم نكـن 

نعرفهـا عنهـا شــيئا مطلقـا مــن  بيـل عـاد و مــود وأ ـحاب الــرس و ـارون وفرعــون و ا 

ن بــقلك ال ــكل الــقي اســتقل بــ  علــم الــرتاتم القــرنين ولقمــان الحكــيم، وإن  لــم يكــ

 واىنساب.

 امحمد رحماا

 باحث يف سلك الداتوراه بجامعي محمد األوط بولدة
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كما اشتهر   اىوساش العلمية ارتمة العالم لنفس  من باب أن  أخرب هبا مـن غيـر  

 مـرة <فعرف ما يسمى بالفهارس والرتاتم واى بات، كما فعل ال يا الحـوات   كتابـ  

أحوال ، أو يعرف التالميق  فعرف في  بنفس  وشيوخ  وكثير من >أنسي   التعريو بنفسي

ب يوخهم و بائلهم ومجتمعاهتم، ومنها الميطوش القي بـين يـدينا والـقي سـنحاوي أن 

 نعرف ب    هق  المقالة الميتصرة:

 التعريل بالمفلل

 اسمه: 

 بن أبي القاسم الزكاري. أحمد

 شهرته:

 ابن اليياش الفاسي

 نسبه:

بـن  بـن العربـي الهـادي بـن عبـد بن عمـر بن أبي القاسم محمد أبو العباس أحمد

بـن  بـن الحسـين بـن علـي بـن محمـد بـن  ـالا بـن الحسـن بـن محمـد محمد اليياش

بـن  بـن محمـد بن أحمـد بن أحمد بن محمد بن علي بن الحسين بن عمر بن علي عمر

بـن  بـن المنتصـر بـن يوسـو بـن عمـر بـن الحسـن بن يعقوب بن الجون بن نوح أحمد

 .(1)بن إدريس اىزهر القاسم بن بن محمد بن أحمد مصراان

 والدته:

 .ق1836هـ الموافق لـ 1252من شعبان سنة  16ولد رحم  اهلل بفاس   

                                                 

 .44( أخقت نسبت  كاملة من معجم ال يوخ المسمى بريا  الجنة  فحة 1)
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 أقواط العلماء  يه:

العالمة المتفنن الفهامة الصو  الفريـي اى ـولي مـن » اي في  محمد ميلوف: 

القـدر شـهير  وعاة الفق  المالكي وحملت  العارفين بأ ول  وفروع  اليائضين في ، تليل

ر فألحق اىحفاد  القكر محمود السيرة لي  السريرة مو دما ة أخالا ولي  أعالا، عمَّ

 .(1)>باىتداد خاامة علماي فاس

خاامـة المحققـين وإمـاق المـد قين شـيا الجماعـة وآخــر »و ـاي عنـ  ابـن سـودة: 

 .(2)>الناس علما وعمال الصو  العامل بعلم 

العالمــة الم ــارا المــتمكن الصــو  الحيســوبي »الحــي الكتــاين:  و ــاي عنــ  عبــد

الفريي اى ولي البياين المعمر، آخر من بقي بفـاس مـن وعـاة الفقـ  المـالكي وحملتـ  

على كاهلهم العارفين بأ ـول  وفروعـ  اليائضـين فيـ  أكـرب وأوسـو خـو  عـرف عـن 

 .(3)>المتأخرين مو التحري والتثبت

 شيو ه:

 العلم، منهم:أخق العلم عن كبار أهل عصر    

ايي الفياللي السجلماسي المتوىف سنة  بن عبد محمد ر   .ـه1275الرحمن الَحجَّ

 .ـه1277بن محمد المرنيسي المريني المتوىف سنة  أحمد

 بن الطائو أبو غال  الحسني. عبد السالق

                                                 

 .1718( ارتمة عدد 67 2الزكية ) ( انظر شجرة النور1)

 .(937 2( انظر ااحاف المطالو )2)

 .141( ارتمة عدد 387 1( انظر فهرس الفهارس )3)
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 هـ.1271بن العربي التلمساين الحسني المتوىف سنة  الحاا الداودي

 ـ.ه1261دادي الحسني المتوىف سنة بن أحمد ال  عبد الرحمن

 هـ.1268الوليد العرا ي المتوىف سنة 

 ومن ال يوخ والعلماي القين أتازو  إتازة عامة، نقكر منهم:

بن الهاشمي المـدغري  ايـي سجلماسـة دفـين مـراكش المتـوىف  محمد الصادا

 .(1)>ةوهو أعلى ما عند  وأ دق مجيزي  وفا»الحي الكتاين:     اي عن  عبد1271سنة 

بن الطي  البناين الفاسـي أ ـال المراك ـي دارا، المعـروف فيهـا  بن أحمد محمد

 ـ.ه1317المتوىف بمراكش سنة  >بونوا<بـ

 .هـ1313بن محمد العلوي الضرير المتوىف سنة  الملك أبو محمد عبد

 .وغيرهم كثير

 تالميذه:

 ـ.ه1383عبد الحفيظ الفاسي المتوىف سنة 

ــد ــن الحجــوي  محم ــن الحس ــنة ب ــوىف س ــالبي المت ــر <   ــاح  1376الثع الفك

 «.السامي

 ـ.ه1363بن سكيرا العياشي المتوىف سنة  أحمد

رادي المتوىف سنة  الفالمي  ـ.ه1399بن محمد ال َّ

 .وغيرهم كثير

                                                 

 .(388 – 387 1( انظر فهرس الفهارس )1)
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 غرائبه:

ومن غرائب  أن  اصوف وازهد بما لم يعرف  بال حتى اشتهر ب  وبلغ فيـ  مبلبـا لـم 

، لكون  ارا العلم وهاق على وته  يتتبو اىسواا فنُهي عـن يري  ل  كثير من أهل العلم

ن َد   فأدخل  السـجن مـدة  بن عبد  لك ولم ينت  حتى بلغ أمر  لقايي فاس عمر القادر الرَّ

  م خرا وانتهى عما كان في  وعاد إلى دروس العلم ومجالس الفتوى.

أوالد  ويسأي عن ومن غرائب  أيضا أن  لما كرب سن  يعفت  اكرا  فصار ال يعرف 

كل من دخل علي  منهم، فإ ا حضر و ت الصالة أو تلس   مجلس العلـم رتعـت إليـ  

 اكرا  وحضر  هن  فيؤدي الصالة بفرائضها وسننها ويتقاكر   العلم مستحضرا مسائل  

 كأن  حررها باىمس.

 مفلفاته وتصانيفه:

اقـرتب مـن المائـة  عرف رحم  اهلل بكثرة التـآليو والتصـانيو، تعلهـا ابـن سـودة

 اصنيو، نقكر منها:

: لبـو علـى الحجـر بفـاس عـاق (1)اقييد رسـائل ال ـيا مـوالي العربـي الـدر اوي

 هـ.1318

 .19001اقييد   القبض والسدي: من  نسية باليزانة الحسنية ر م 

حجريــة بمؤسســة الملــك  لبعــةاقييــد نفــيس   علــم التوحيــد ولــرر عليــ : منــ  

 ور ة. 36من  298يضاي احت ر م العزيز بالدار الب عبد

                                                 

رسائل موالي < ( و د  اق بتحقيقها الدكتور عا م إبراهيم الكيالي ولبعتها دار الكت  العلمية احت عنوان1)

 .«اوي المسماة ب ور الهداية   مقه  الصوفيةالعربي الدر 
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القـادر الفاسـي    بـن عبـد حاشية على الطرفـة: وهـي حاشـية علـى شـرح محمـد

الحـي  منظومة ألقاب الحديث   علم المصـطلا لـنظم العربـي الفاسـي،  ـاي عنهـا عبـد

 194العزيز احت ر ـم  ، من  نسية بمؤسسة الملك عبد(1)>لبعت بفاس مرارا»الكتاين: 

القـادر الفاسـي  بـن عبـد اهلل محمـد اقييدات على شرح أبي عبد»بعنوان: ور ة  170من 

 .>لمنظومة العربي الفاسي   ألقاب الحديث

رسالة   اعيـين و ـت اإلمسـاا للصـوق وو ـت  ـالة الفجـر: واسـمها بالكامـل: 

اقييد فيما يج  اعتماد    اعيين و ت وتوب اإلمسـاا للصـوق وو ـت  ـالة الفجـر »

 .(2)>لك من أ واي علماي الر د وأئمة ال ر وما يتعين    

 و اته:

ق، ودفـن 1429الموافـق ي  ـهـ1393مـن رمضـان سـنة  12او  بفاس يوق اال نين 

 بزاوية الرملية  رب يريا ال يا علي الجمل.

 مترلموه:

ومحمـد ميلـوف    (3)اهي   ريا  الجنة   أ كار الكتـاب والسـنةنارتم ل  الب

 .(6)والكتاين   فهرس الفهارس (5)وابن سودة   إاحاف المطالو (4)شجرة النور الزكية

                                                 

 .(388 1( انظر فهرس الفهارس )1)

( و د  اق بتحقيقها اىستا  محمد عز الـدين يـفيري، ولبعتهـا دار الكتـ  العلميـة، و ـد اـرتم فيهـا البـن 2)

 .اليياش ارتمة واسعة

 .44( انظر  فحة 3)

 .(67 2( انظر )4)

 .(937 2( انظر )5)

 .(387 1( انظر )6)
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 التعريل بالمخطوط

 أوال: من ناحيي الشكل:

يوتــد الميطــوش بيزانــة عــالي الفاســي  بيانــات الحفــا والــورق والحجــم: - 1

ســقطت منــ  ور ــة احمــل  902إلــى  341يــمن مجمــو  مــن  605  224احــت ر ــم 

 .901و 900الصفحتان 

كتبت بيط الزمامي والبا ي بيـط  341الصفحة ر م   بط والخط:بيانات ال - 8

 كلمة. 22سطر   كل سطر  30من  341مبربي ر يق، الصفحة 

لـيس   أوي النسـية وال آخرهـا إشـارة للناسـا وال  الناسخ وتـاريخ النسـخ: - 3

اهلل  لتاريا النسا، وإنما عليها اصـحيحات ومقـابالت خطهـا محمـد السـالمي ابـن عبـد

 ي الصقلي الكاهمي فلعل  هو ناسيها.الحسن

حالتها العامة مقبولة ولو أن بعض من  ـفحاهتا اعـر  ىكـل  حالي النسخي: - 8

 .343اىرية كما   الصفحة ر م 

بدأت النسية بقول : ]سـنة سـت واسـعين ومائـة وألـو  ـدق  البدايي والنهايي: - 5

 علي  هي  وابن العم[ وانتهت ببيتين شعريين:

 الربيـــــو فيـــــارا فكفـــــى ىبـــــي

 خــــــــا بالمجــــــــد والســــــــيادة
 

 حــــاز مــــن  عــــدد النبــــوة  ــــبوا 

 والفضــل بــ  اراجــي مــن اهلل عفــوا
 

 :صحي النسبي - 1
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 ثانيا: من ناحيي الم مويف:

مويـوع    علـم الـرتاتم واىنسـاب حيـث انـاوي فيـ   موضو  المخطـوط: - 6

ورد   النسـ   بن محمد الحوات فقاق بالرتتمة لكل مـن الزكاري نس  ال يا سليمان

مــو خــتم كــل ارتمــة بأبيــات ينظمهــا   حــق مــن اــرتم لــ ، كمــا يــمنها مجموعــة مــن 

 اىحاديث الواردة   فضل شرف النسبة آي البيت ويبل  عليها الويو والضعو.

واظهر فائدة هق  النسية   كوصا احتوت اكمـيالت لنسـا   ائدة المخطوط: - 8

الحـق  يها بعض المحققين، كما و و لألستا  عبدأخرى و و فيها سقط كثير اعتمدها عل

و لك عند الصفحة ر ـم «  مرة أنسي   التعريو بنفسي<الحيمر أ ناي احقيق  لميطوش 

عند بيان ال ـيا الحـوات لسـب  امتناعـ  عـن أخـق اىتـرة والرااـ  مـن اىو ـاف  123

جد اىنـدلس فلقد حد ت عن موالنا الوالد ريي اهلل عن  أنـ  كـان يـؤق بمسـ»حيث  اي: 

من شف اون المحروسة ويدرس في  فقيل ل     لـك فقـاي لـئال ييـتم أوالدي منـي ومـن 

ففي هقا النقل ال يظهر السب  القي من أتل  سئل عنـ  و يـل لـ  فيـ ،  >الحبس يوق مويت

فلقد حد ت عـن موالنـا الوالـد ريـي اهلل عنـ  »و د َأوَيَحت ُ  هق  النسية بالنقل التالي: 

ق بمسجد اىندلس من شف اون المحروسة ويدرس فيـ  و  الجـامو اىعظـم أن  كان يؤ

ويرتا الوفر المو وف على  لك لبير  فقيل ل     لك فقاي لئال يتيتم أوالدي مني ومـن 

ففي هقا النقل بيان للسب ، وهو امتناع  عند أخق اىتـرة المو وفـة  ،>الحبس يوق مويت

 لس والجامو اىعظم.على اإلمامة والتدريس   مسجد اىند

 لهق  النسية مجموعة من اإلشكاالت ن ير إليها   اآيت: مشكالت النسخي: - 3

 .901و 900أوال: سقوش ور ة من  احمل الصفحتين 
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ــ  الصــفحة  ــقي نســيت ب ــا: االخــتالف الوايــا   اليــط ال ــا ي  341 اني وب

رتا أنـ  مسـتلة مـن ميطـوش آخـر يـ 341الصفحات، وهو ما ي ير إلـى أن الصـفحة 

ل  من  ابدأ بقول : ]سنة ست واسعين  > مرة أنسي   التعريو بنفسي<ميطوش  ىصا َنق 

ومائـة وألـو[ وانتهـي عنـد  ولـ : ]وكتبـ  بتـاريا أواسـط  ـفر سـنة خمـس ومــائتين 

 وألو[. 

 الثا: خروا المؤلو عن غري  من التأليو حيث ألاي    كـر بعـض اىحـدا  

مؤلـو حتـى كأنـك اقـرأ كتابـا   التـاريا ون ـأة البلـدان ال   التي ال عال ة لهـا بحيـاة ال

اىنساب والرتاتم، ولم يتطرا فيها لرتتمة ال يا الحـوات كمـا هـو متو ـو مـن عنـوان 

الميطوش بل أكثر من اليرتات واالستطرادات، و د أ ر المرتتم بنفس  لهق  الحقيقـة 

بمـألوف   هـقا اىمـر وال و د خرتنـا عـن البـر  المقصـود إلـى مـا لـيس »عند  ول : 

 >بمعهود

أ بـتكم علـى »رابعا: إيراد  لمجموعة من اىحاديث المكقوبة والمويوعة مثـل: 

الوالية <و« معرفة آي محمد براية من النار»و« الصراش أشدكم حبا ىهل بيتي وأ حابي

 .>آي محمد أمان من العقاب
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 صور المخطوط: - 8
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 الشواهد يف إثبات  بر الواحد

 هـ(813البر ال رطبي األندلسي )ت: بن عبد للحا ا أبي عمر يوسل

 

 

 

 

 ت ديم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل والصالة والسالق على رسوي اهلل وعلى آل  و حب  ومن اابو هدا .

الرب القرلبـي اىندلسـي  بن عبد آ ار الحافظ أبي عمر يوسو وبعد؛ فإن الناهر  

يظهر لـ  تليـا أنـ  أسـهم   خدمـة المـقه  المـالكي مـن تهـة و  فقـ   (1)هـ(963)ت:

لإلمـاق « المولـأ»الحديث من تهة أخرى ب كل واسو، ويتجلـى  لـك   خدمـة كتـاب 

؛ إلـى تانـ  «قكاراالسـت»و« التمهيـد»هـ( بموسوعتين وهما: 174مالك رحم  اهلل )ت:

، ولم يقتصر على هقا فحس ، بل تاي «اىتوبة الموعبة عن اىسئلة المستبربة»كتاب 

و اي   الصنعة الحديثية   هق  الكت  باإليافة إلـى بعـض المباحـث التـي  كرهـا   

 .>تامو بيان العلم وفضل  وما ينببي   حمل  وروايت »كتاب  

                                                 

، تـقوة 302، تمهرة أنساب العـرب؛ البـن حـزق،  : 130-127 8اراي  المدارا: ُانظر ارتمت   : ( 1)

-654  2يحيـى الضـبي:  بـن ، ببية الملـتمس؛ ىحمـد879ارتمة ر م:  586 2ميدي: المقتبس؛ للحُ 

 .153 18للقهبي:  ؛، سير أعالق النبالي1997ر م الرتتمة:  660

 لمع وترتيب

 أنيس سالـم

 الكيـب المباحث يف المذه
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التـي نا  ـها كثيـر مـن « أخبـار اآحـاد»المجـاي وإن من أهم مـا اعتنـى بـ    هـقا 

، مما تعل  ينا  ها بمـا ي ـفي العليـل، كمـا ا ـير كتـ  الـرتاتم أنـ  ألـو (1)العلماي  بل 

، و ـد أشـار إليـ    مويـعين مـن (2)«الشـواهد يف إثبـات  بـر الواحـد»كتابا موسوما بــ: 

والعمـل بـ   ائمـة مـن  والحجـة   إ بـات خـرب الواحـد»مـن  لـك  ولـ : « التمهيد»كتاب  

ت صـينا  يـه الحجـي  (3)أ ردنا لذلك اتابـاالكتاب والسنة ودالئل اإلتما  والقياس، و د 

 .(4)«عل  المخالفين

ــة   خــرب الواحــد «: »االســتقكار»كمــا  ــاي   كتابــ   ، (5)«اتابــاو ــد أفردنــا للُحجَّ

بـا   المويـو  والعجي    اىمر أن  رين  حافظ الم را اليطيـ  الببـدادي ألـو كتا

 .  (6)«الدالئل والشواهد يف صحي العمل بخبر الواحد»نفس  سما : 

بـن  لهقا اراأيت أن أتمو هق  ال واهد من خالي ُكت  الحافظ أبـي عمـر يوسـو

 الرب مو بيان مقهب     لك، و لك وفق التصميم اآيت: عبد

                                                 

يسـار بـن   اسـمبـن  محمـدبـن  القين لهـم إسـهاق   هـقا المويـو : العالمـة  اسـم ومن علماي اىندلس( 1)

ُينظـر اـاريا علمـاي اىنـدلس؛ البـن  .هــ( الـقي ألـو كتابـا   خـرب الواحـد278القرلبي اىندلسـي )ت:

  .51 2، نفا الطي : 199 2، الديباا المقه : 344 1الفريي: 

ــبسُينظــر ( 2) ــبالي أعــالق ســير ،130 8: المــدارا ، ارايــ 879مــة: ، ر ــم الرتت587 2 :تــقوة المقت : الن

 .660 2: الملتمس ببية ،154 18

ليس المقصود ب  كتابا كما هو متداوي   عصرنا الراهن، وإنما هو تزي  ـبير فقـط،  ـاي الحميـدي وهـو ( 3)

كتـاب و كتـاب الـدرر   اختصـار المبـازي والسـير  ال ـة أتـزاي،: »الـرب عبـديقكر مؤلفات الحـافظ ابـن 

 .368تقوة المقتبس  : .«إ بات خرب الواحد تزي ال واهد  

 .ش: اىو اف، )مقدمة المؤلو( 2 1ُينظر  .116 5 :التمهيد( 4)

 .(217)الفقرة ر م:  207 1االستقكار: ( 5)

 .66ُينظر الكفاية   علم الرواية؛ لليطي  الببدادي  : ( 6)



 
217 

 ت ديم

بـن  عمـر يوسـل المطلب األوط: مفهوم  بـر الواحـد وحجيتـه عنـد الحـا ا أبـي

 البر. عبد

بـن  المطلب الثاا: الشواهد يف إثبات  بر الواحد عنـد الحـا ا أبـي عمـر يوسـل

 البر. عبد

 وبعد هقا التقديم أ وي وباهلل التوفيق:

 المطلب األوط: 

 البر بن عبد مفهوم  بر الواحد وحجيته عند الحا ا أبي عمر يوسل

الــرب وبعــدها أبــين  فظ ابــن عبـدسـأعرا علــى أنــوا  اىحاديــث إتمـاال عنــد الحــا

 مفهوق خرب الواحد وحجيت  عند . 

 :(1)البر أوال: أنوا  األحاديث عند ابن عبد

نة  سمين: و»الرب:   اي ابن عبد نة، وانقسم السُّ ا أ وُي العلم فالكتاب والسُّ  أمَّ

: انقل  الكافة عن الكافة، فهقا من الُحجج القالعة لألعـقار إ ا لـم يوتـد أحدهما

نالك خالف، وَمن ردَّ إتمـاعهم فقـد ردَّ نصـًا مـن نصـو  اهلل، يجـ  اسـتتابت  عليـ ، ه

وإرا ة دم  إن لم يُت ، ليروت  عّما أتمو علي  المسلمون العدوي، وسلوك  غير سـبيل 

 تميعهم. 

: أخبار اآحاد الثقات اى بات العدوي، واليربُ الصحيا وال رب الثاا من السني

ا يوت  العمل عند تماعة اىمة القين هم الحجة والقدوة، ومـنهم اإلسناد المتصل منه

 .(2)«من يقوي: إن  يوت  العلم والعمل تميعا

                                                 
 .278-276 1 :لببداديلليطي  ا ؛ ارن بكتاب الفقي  والمتفق ( 1)

  .287، ميتصر تامو بيان العلم  : 780-774 1 تامو بيان العلم:( 2)
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الــرب انقســم إلــى  ســمين: اىحاديــث  يتبــين مــن هــقا أن اىحاديــث عنــد ابــن عبــد

 المتواارة وأحاديث اآحاد، وبياصا كما يأيت:

يـد خـربهم لقااـ  العلـم؛ السـتحالة : هو ما أخرب ب  تماعـة يفالحديث المتواتر -أ

 اوالؤهم على الكقب من غير اعيين عدد على الصحيا.

 .(1)وهو يفيد العلم الضروري عند تمهور اىمة

 وشرول  المتفق عليها أربعة استيرا من التعريو:

 . أن يروي  عدد كثير أحالت العادة اوالؤهم واوافقهم على الكقب.1

 و لبقات السند.. استمرار الك الكثرة   تمي2

 . إخبارهم عن علم ال عن هن.3

 .(2). كون مستندهم الحس ال العقل9

 الرب أن اىحاديث فيها متواارة ما يأيت: ومن بين اىمور التي أشار ابن عبد

   عقاب القرب وفتنت ،  -

 .(3)وال فاعة -

 .(4)إباحة االنتفا  بجلد الميتة ب رش الدبا  -

 .(6)اعدي  لث القرآن    ﴾(5)أن ﴿ -

                                                 
 .108اوتي  النظر إلى أ وي اى ر  : ، 138الباية   شرح الهداية   علم الرواية؛ للسياوي  : ( 1)

 .104ى ر  : اوتي  النظر إلى أ وي ا، 96البن حجر  :  ؛نيبة الفكرُينظر نزهة النظر   اوييا ( 2)

 .1053 2 :تامو بيان العلم( 3)

 .ش: اىو اف .157 9 :التمهيد( 4)
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 أحاديث اآلحاد: -ب

ى أيضا خرب الواحد، هـو اليـرب الـقي لـم ابلـغ نقلتـ    الكثـرة  خرب اآحاد، وُيسمَّ

مبلغ اليرب المتواار، سواي كان الميبيُر واحدا أو ا نين أو  ال ـة أو أربعـة أو خمسـة، إلـى 

ُر بأن اليرب دخل هب ا   َحي ز المتواارغير  لك من اىعداد التي ال ُا عي
(1). 

 البر ثانيا: حجيي  بر اآلحاد عند ابن عبد

 ولوب قبوط  بر الواحد والعمل به -أ

أتمـو أهـل العلـم مـن أهـل الفقـ  واى ـر   تميـو اىمصـار فيمـا » اي أبو عمـر: 

علمت، على  بوي خرب الواحد العدي، وإيجاب العمل ب ، إ ا  بت ولم ينسي  غيـر  مـن 

ا ، على هقا تميو الفقهاي   كل عصر من لدن الصحابة إلـى يومنـا هـقا، إال أ ر أو أتم

الفا. ر  مة ال ُاَعدُّ خي
 اليوارا ولوائو من أهل البد ، شي

و د أتمو المسـلمون علـى تـواز  بـوي الواحـد السـائل الُمسـتفتى لمـا ُييـرب  بـ  

دي فيما ُييرب ب  مثل ، و د العالم الواحد إ ا استفتا  فيما ال يعلم ، و بوي خرب الواحد الع

ـــار اآحـــاد تماعـــة  مـــن أئمـــة الجماعـــة وُعلمـــاي  هـــم أخب ـــر الحجـــَة علـــيهم   رد   َك

 .(2)«المسلمين

 أدلته:  -ب

بن اليطاب والصحابة ريي اهلل عنهم   اي أبو عمر   حديث خروا عمر

الواحد  استعماي خربوفي  دليل على »أتمعين إلى ال اق ووتدوا هبا الطاعون فرتعوا: 

هقا هو أويا وأ وى ما نرى من تهة اآ ار    بوي خرب و بول  وإيجاب العمل ب ، و
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الواحد؛ ىن  لك كان   تماعة الصحابة وبمحضرهم   أمر  د أشكل عليهم، فلم 

بن عوف أنت واحد والواحد ال يج   بوي خرب  إنما يج   بوي  يقل لعبد الرحمن

    ﴿ اي هبقا واهلل اعالى يقوي:خرب الكافة، ما أعظم يالي من  

            

﴾(1) و رئت: فتثبتوا، فلو كان العدي إ ا تاي بنبأ ُيتثبت   خرب  ولم ينفق ،

   ﴿ الستوى الفاسق والعدي وهقا خالف القرآن،  اي اهلل اعالى:

﴾(2)والقوي   خرب العدي من تهة النظر ل  مويو غير هقا وما التوفيق إال ، 

 .>(3)باهلل

هقا وستأيت أدلة وشواهد أخرى ادي على وتوب  بوي خرب اآحاد والعمل بـ    

 المطل  الثاين إن شاي اهلل اعالى.

 البر؟ ثالثا: هل  بر اآلحاد يولب العلم أو العمل أم هما معا عند ابن عبد

لـم اختلو أ حاُبنا وغيُرهم   خرب الواحد العدي، هل ُيوتـ  الع» اي أبو عمر: 

والـذي عليـه أاثـر أهـل العلـم مـنهم أنـه والعمل تميعـا، أق ُيوتـ  العمـل دون العلـم؟ 

وهو  ـوي ال ـافعي وتمهـور أهـل الفقـ  والنظـر، وال يوتـ  يولب العمل دويف العلم، 

 العلم عندهم إال ما شهد ب  على اهلل، و طو الُعقر بمجيئ   طعا، وال خالف في .

أهل النظر: إن  ُيوت  العلـم الظـاهر والعمـل  و اي  وق كثير من أهل اى ر وبعض

 «.تميعا

الــقي نقــوي بــ : إنــ  ُيوتــ  العمــل دون العلــم؛ ك ــهادة » ــم  ــاي مبينــا مقهبــ : 
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والهـم َيـدينع بخبـر الواحـد ال اهدين واىربعة سـواي، وعلـى  لـك أهـل الفقـ  واى ـر، 

ا   ُمعتقد ، على  لك ، وُيعادي ويوالي عليها، ويجعُلها شرعا ودينالعدط يف االعت ادات

 .(1)«تماعة أهل السنة، ولهم   اىحكاق ما  كرنا

بن الخطـاب رضـي اهلل عنـه حـديث أبـي موسـ  األشـعري يف  ولكن لماذا ردَّ عمر

 االستئذايف؟

بن اليطاب حديث أبي موسى اىشـعري   االسـتئقان فيتجلـى  أما وت  رد عمر

 فيما سيأيت بيان :

الرحمن، عن غير واحد من ُعلمـائهم، أن أبـا ُموسـى  بي عبدبن أ مالك، عن َربييَعةَ 

َسـَل ُعَمـرُ  اىشعري تاي يستأ ن على ُعَمرَ  َتأ َ َن  ال ا  ـم َرَتـَو، فَأر  بـن  بن الَيطَّاب، فاس 

؟ فقاي أبو موسى: سمعت رسوي اهلل  ُخل  يقوي: ملسو هيلع هللا ىلص اليطاب   َأَ ري ي، فقاي: ما لك لم َاد 

، فإن ُأ » واالستئقاُن  ال   تي ، وإال فار  َلـُم هـقا؟ لـئن >ن لك فاد ُخل  . فقاي عمـر: وَمـن َيع 

ليسـا    َعَلنَّ بك كقا وكـقا. فيـرا أبـو موسـى حتـى تـاي َمج  لم َاأ ايني بَمن يعلم  لك ىَف 

ُت عمـرَ  َبـر  بـن اليطـاب، أين سـمعت  المسجد ُيقاي لـ : مجلـس اىنصـار. فقـاي: إين َأخ 

، وإال فـارتو االستيئقانُ »يقوي: ملسو هيلع هللا ىلص رسوي اهلل  ُخـل  ، فإن ُأ ن لك فاد  . فقـاي: لـئن > ال  

لم اأاني بمن يعلُم هقا، ىفعلنَّ بـك كـقا وكـقا. فـإن كـان سـمو  لـك أحـد مـنكم فلـَيقم 

معي. فقالوا ىبي سعيد اليدري: ُ م  مع ، وكان أبو سـعيد أ ـبرهم، فقـاق معـ ، فـأخرب 

ـَك، ولكـن بن اليطاب ىبي موسـى بن اليطاب، فقاي عمر  لك عمر : َأَمـا إين لـم َأاَّهيم 

َي الناس على رسوي اهلل  يُت أن َيَتَقوَّ  .(2)ملسو هيلع هللا ىلصَخ ي
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هَ  عمـَر » اي أبو عمر:  أال ي بـل زَعم  وق  أنَّ   هـقا الحـديثي دلـيال علـى أن َمـق 

؛ ىن عمـرَ ريـي اهلل عنـ   ـد  َبـت عنـ  اسـتعماُي خـرب  بر الواحـد. ولـيس امـا زَعمـوا

ن ى: َمن كان عند  علـم  الواحد و بوُل ، وإ
م ب ، أليس هو القي َنَ د الناس بمي يجاُب الحك 

، فلُييربنا؟ وكـان رأُيـ  أن المـرأة ال اـر  مـن ديـةي زوتهـا؛ ىصـا ملسو هيلع هللا ىلص برسوي اهلل  يةي   الد 

ااُ  حَّ ُلون عن ، فقاق الضَّ
  ليست من َعَصَبتي  القين يعقي

َّ
، فقاي: كَتـ  إلـي

ُّ
بن ُسفياَن الكيالبي

 من دييية زوتهاملسو هيلع هللا ىلص  رسوي اهلل
 
َبابي َيَم الض  َ  امرأَة أش  أن ُأَور 

(1). 

؟ فـأخربَ  ملسو هيلع هللا ىلص وكقلك َنَ د الناَس   ديَيةي الَجنين: َمن عند  في  عن رسـوي اهلل  ل ـم 
عي

ٍة عبدملسو هيلع هللا ىلص بن النَّابيَبةي أن رسوي اهلل  بن َمالكي  َحَمُل   .(2)أو َأمٍة، فقَضى ب  عمرُ   ضى في  بيُبرَّ

َو أبي موسـى مـن اإلسـالق، وال يُ ك  ُ  و ُل ٍّ ومن ل  أ لُّ منزلٍة   العلم، أن مويي

ااي  حَّ ين، أتلُّ من أن ُيَردَّ خربُ ، وُيقبَل خربُ الضَّ  والد 
  ومكاَن  من الفق ي

 
بن سفياَن الكيالبـي

، وكالهمـا ال ُيقـاُس بـ    حـاٍي، و ـد  ـاي لـ  عمـُر   حـديث  وَحَملي 
 
بن مالك اىعرابي

َي النـاُس علـى رسـوي اهلل ربيع ُيت أن َيتقـوَّ ك ولكن ي َخ ي فـَديَّ ملسو هيلع هللا ىلص. َة هقا: أَما إين لم أاَّهيم 

 على اتتهاٍد كان من عمَر ريي اهلل عن     لك الو تي لمعن ى اهلل أعلم ب .

ـَح    ُل أن يكوَن عمُر ريي اهلل عن  كان عند     لك الحين من لـم َيص  و د يحتمي

العــراا وأهــل ال ــاق؛ ىن اهلل فــَتا عليــ  أرَ  فــارَس والــروق،  مــن أهــلملسو هيلع هللا ىلص رســوي اهلل 

كم     لـوب  ـَتح  ودَخل   اإلسالق كثير  ممن يجوز علـيهم الكـقب؛ ىن اإليمـان لـم َيس 

؛ ىن اهلل  ـد أخـرب أصـم خيـر ُأمـة ملسو هيلع هللا ىلصتماعة منهم، وليس هق   فَة أ حاب رسـوي اهلل 
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اي على الكفار رحما ي بينهم، وأ نَى عليهم   غير مويو مـن أخرتت للناس، وأصم أشدَّ

 كتاب .

وإ ا تـاز الكــقب وأمَكـن   الــداخلين إلــى اإلسـالق، فــيمكن أن يكـون عمــُر مــو 

ين تليقـوا الكـقَب علـى رسـوي اهلل  احتياطه يف الـد  غبـة ملسو هيلع هللا ىلص يي ـى أن يي  بـة والرَّ ه  عنـد الرَّ

لمهـم بمـا    لـك وللبا للُحجة، وفيرارا إلى الَملَجـإ والميـرا ممـا دخلـوا فيـ ، ل قلَّـة عي

ملسو هيلع هللا ىلص أيف من  عل شيئا يعنَكر عليه  فز  إل  الخبر عن رسوط اهلل عليهم، فأراد عمُر أن ُيريهم 

  يه، ليعْثبَِت له بذلك  عَله، وَلب التَّثب تع  يما لاء به إذا لم تععرف حالعه حتـ  َيِصـحَّ قولعـه،

العدالـة غيـر ُمـتََّهم؛ ليكـون  لـك فأراهم  لك، ووافَق أبا موسى، وإن كان عند  معروفا ب

 أ ال عندهم.

وللحاكم أن يجتهد بما أمكن  إ ا أراد ب  اليير، ولم ييُرا عما أبيا ل ، واهلل أعلم 

 بما أراد عمر بقول   لك ىبي موسى.

ـق حتـى ملسو هيلع هللا ىلص وعلى هقا  وي لاوس،  اي: كان الرتل إ ا حدَّ  عن رسـوي اهلل  ُأخي

يجــيي ببي نــة، وإال عو ــ 
عنــي: ممــن لــيس بمعــروف بالعدالــة وال م ــهوٍر بــالعلم . ي(1)

، وكــان ملسو هيلع هللا ىلصوالثقـة، أال اـرى إلــى إتمـا  المســلمين أن العـالم إ ا حـدَّ  عــن رسـوي اهلل 

ـتج إلـى بي نـة؟ ومـن نحـوي  ـوي  م هورا بالعلم، ُأخق  لك عنـ ، ولـم ينكـر عليـ ، ولـم َيح 

. (2)إال الث قـاتملسو هيلع هللا ىلص رسوي اهلل بن إبراهيم رحم  اهلل: ال يحد   عن  لاوس هقا  وُي سعد

أي كل َمن إ ا ُو و أحاي على ميرا  حيا، وعلم  ابت، وكان مستورا لـم َاظهـر منـ  

 كبيرة، وباهلل التوفيق.
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ف  أبا موسى؛ فقوي خرا عن غيـري   اي أبو عمر: وأما  وُي من  اي: إن عمر لم يعري

ل لـ  وبعثـ  رسـوي اهلل روية وال َاَدبُّر، ومنزلة أبي موسى عند عمر م هورة، و  ملسو هيلع هللا ىلص د َعمي

، وهق  منزلة رفيعة   الث قة واىمانة. َد اتي يا على بعض الصَّ  عامال وساعي

بن عمير الـقي  كرنـا    هـقا البـاب:  و   وي عمر ريي اهلل عن    حديث ُعبيد

 هقا من أمر رسوي اهلل 
َّ
ُق   اىسواا. اعرتاف  من  بملسو هيلع هللا ىلصخفي علي ف  جهل ، أل هاين عن  الصَّ

 .(1)«ما لم يعلم، وإنصاف   حيا، وهكقا يج  على كل  مؤمن

أما با ي اىدلة على وتـوب  بـوي أخبـار اآحـاد والعمـل هبـا فسـتأيت   المطلـ  

 الموالي، وباهلل التوفيق.

 المطلب الثاا: 

 البر بن عبد الشواهد يف إثبات  بر الواحد عند الحا ا أبي عمر يوسل

علم اليا ة، حيث ال ينكر أن ييفى من  ال يي على العالم ُاعد أخبار اآحاد من 

الـرب   سـياا كالمـ  عـن فقـ  الحـديث    ، ولقد  كر الحافظ ابـن عبـد(2)وهو عند غير 

تملة من ال واهد الدالة على  لـك والتـي ُاوتـ   بـوي « االستقكار»و« التمهيد»كتابي  

 خرب اآحاد والعمل هبا، من أهمها:

بـن مالـك،  بن أبي للحـة، عـن أنـس اهلل بن عبد ك، عن إسحاامال [:6الشاهد ]

، وُأبي  اي: كنت َأسقي أبا ُعبيدة اح، وأبا للحَة اىنصاريَّ ـٍ  شـرابا مـن  بن الَجرَّ بـن َكع 

مت، فقاي أبو للحة: يا أنُس، ُ م   ر،  اي: فجايهم آٍت فقاي: إن اليمر  د ُحر  يٍا واـَم 
َفضي
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ــر  
سي ــَراري فاك  ــَراٍس لنــا، فضــربتها بأســفل  حتــى إلــى هــق  الجي ه 

ها.  ــاي: فُقمــت إلــى مي

رت   َاَكسَّ
(1). 

ىصم َ بيلـوا خـرب الُميـرب يف هذا الحديث أي ا قبوط  بر الواحد؛ و: »قاط أبو عمر

لوا ب ،  لهم، وهو رتل من المسلمين، وال شك أصم  د عرفو ، ولقلك َ بيلوا خرب ، وَعمي

 .(2)«ا لهم  بل التحريموأرا وا شراهبم، و د كان ميل ك  

بن أبي للحَة اىنصاري، عن ُحَمي َدَة  اهلل بن عبد مالك، عن إسحاا[: 8الشاهد ]

َوة، عن خالتها َكب َ َة بنت َكع  ي  ابنة أبي ُعَبي َدةَ  وكانـت احـت ابـن أبـي  -بن مالـك  بن َفر 

ـَرَب أصا أخربهتا: أن أبا  تادة دخل عليها، َفَسـَكَبت  لـ  َوُيـوي -َ تادة  ة  ليَت   ـرَّ
ا، فجـايت هي

من ، فأ بى لها اإلناي حتى شربت،  الت َكب َ ة: فرآين َأنظر إلي ، فقـاي: أاعجبـين يـا ابنـة 

إصا ليست بينََجٍس، إنما هي مـن » اي: ملسو هيلع هللا ىلص أخي؟  الت: فُقلت: نعم، فقاي: إن رسوي اهلل 

اَفات يَن عليكم، أو الطَّوَّ
افي  .(3)«الطَّوَّ

، وإنمـا هذا الحديث أيف  بر الواحـد النسـاء  يـه والرلـاط سـواءيف : »قاط أبو عمر

 .(4)«وهذا ال  الف  يه بين أهل األثرالمراعاة    لك الحفظ واإلاقان والصالح، 

بـن يسـار، أن َرتـال َ بَّـل امرأاـ   بن أسلم، عن عطـاي مالك، عن زيد[: 3الشاهد ]

ا شديدا،  د  ـَأُي لـ  عـن  لـك، وهو  ائم   رمضان، َفَوَتَد من  لك َوت  فأرسل امرأاـ  َاس 

                                                 
 .ش: اىو اف .292 1ُينظر التمهيد:  .(2593أخرت  مالك   المولأ، )ر م: ( 1)

 .ش: الفر ان 982 1ش: اىو اف،  .258 1: التمهيد( 2)

 .ش: اىو اف .318 1ُينظر التمهيد:  .(98أخرت  مالك   المولأ، )ر م: ( 3)

ـنة وكمالهـا االستمسـاا و: »القاسم القرلبيبن   اي مسلمة .ش: اىو اف .314 1التمهيد: ( 4) مـن امـاق السُّ

و لـم يسـم، إ ا حـد ك الثقـة المعـروف، يسـند بحديث الواحد من الصحابة من الرتاي والنساي، ُسـمي أ

 لك  قة عن  قـة إلـى الصـاح ،  ـم إلـى النبـي عليـ  السـالق، فتمسـك بـ  فإنـ  حجـة، وهـو  ـوي تميـو 

 .(38الرد على أهل البد  ) :  .>اىئمة
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اي النبي  فقكرت  لك لها، فأخربهتا ُأقُّ سلمة: أن رسوي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فدخلت على ُأق  َسَلَمَة َزو 

ـنَا مثـل ملسو هيلع هللا ىلص  ا و ـاي: َلس  ُيَقب ُل وهو  ائم، فرتعت فأخربت زوتها  لك، فـزاد   لـك َشـر 

لُّ اهلل لرسول  ما شاي،  م رتعت املسو هيلع هللا ىلص َرُسويي اهلل  مرأا  إلى ُأق سلمَة، فوتـدت عنـدها يـُحي

ايهـا »فأخربا  َأق سلمة، فقاي: «. ما لهق  المرأة؟ملسو هيلع هللا ىلص: »رسوي اهلل فقاي رسوُي اهلل  َبر  أال َأخ 

ا و اي: >أين أفعل  لك . فقالت:  د أخربُاها، فقهبت إلى زوتها فأخربا ، فزاد   لك َشر 

ـلُّ اهلل لرسـول  مـا شـاي، فب واهلل إين »و ـاي: ملسو هيلع هللا ىلص ضـ  رسـوي اهلل لسنا مثل رسوي اهلل، ُيحي

 .(1)«ىَا َقاكم هلل، وأعلُمكم بُحُدود 

 يه من الف ه أي ا إيجابع العمل بخبر الواحد الث ي، ذاـرا اـايف أو و: »قاط أبو عمر

وعلى  لك تماعة أهل الفق  والحـديث أهـل السـنة، ومـن خـالو  لـك فهـو عنـد  أنث ،

 الجميو مبتد .

 ملسو هيلع هللا ىلصالعمل بيرب الواحد من هقا الحديث:  وي رسوي اهلل والدليل على ما  لنا من 

. فأويا بقلك أن خرب ُأق  سلمة يج  العمل ب ، وكقلك خرب >أال أخربايها؟»ىق سلمة: 

المرأة لزوتها، ولو كان خرب أق سلمة ال يلزق المرأة، وخـرب المـرأة ال يلـزق زوتهـا، لمـا 

ا كانـت اقـوي: وكيـو كنـُت أخربهـا ؛ىصـ«أال أخربهتـا؟»ىق سـلمة:  ملسو هيلع هللا ىلص اي رسـوي اهلل 

عنك وحدي؟ وأيُّ فائدة   نقلي عنك وحدي؟ أو كيو انقل المرأة اليرب وحـدها إلـى 

 زوتها؟

 وهــذا بــي ن يف إيجــاب العمــل بخبــر الواحــد وقبولــه ممــن لــاء بــه إذا اــايف عــدال،

 والحجة   إ بات خـرب الواحـد والعمـل بـ   ائمـة مـن الكتـاب والسـنة ودالئـل اإلتمـا 

ـينا  يـه الحجـي علـ  والقياس، وليس هـقا مويـو  كرهـا،  وقـد أ ردنـا لـذلك اتابـا ت صَّ

                                                 

 .ش: اىو اف .107 5ُينظر التمهيد:  .(800أخرت  مالك   المولأ، )ر م: ( 1)
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والحمد هلل، وإنما  صدنا   كتابنا هقا لتيريج ما   اىخبار من المعاين، و د  المخالفين

 .(1)«علمنا أن الناهر في  ليس ممن ييالفنا    بوي خرب الواحد، وباهلل التوفيق

ـاعيدي، أنـ  أخـرب  أن  ن ابن شـهاب، أن َسـهلمالك، ع[: 8الشاهد ] ٍد السَّ بـن َسـع 

م اَلين، تاي إلى َعا ي َر الَعج 
َأي ـَت َرُتـال  ُعَوي مي يٍّ اىنصاري فقاي لـ : يـا عا ـُم، َأري

بن َعدي

وتد مو امرأا  رتال، َأيقُتل  فتقتلون  أق كيو يفعل؟ َسل  لي يا عا ـُم عـن  لـك رسـوي 

َ  رسـوي اهلل  اهلل. فسأي عا م رسوي اهلل المسـائل َوَعاَبهـا، حتـى َكُبـَر ملسو هيلع هللا ىلص عن  لك، َفَكـري

، فقـاي: يـا  ر 
ٍم ما سمو من رسوي اهلل، فلما رتو عا م إلـى أهلـ ، تـاي  ُعـَوي مي

على َعا ي

عا ُم، ما ا  اي لك رسوي اهلل؟ فقاي عا م  لُعَويمر: لم اأاني بيير،  د كـر  رسـوي اهلل 

ُعَويمر: واهلل ال أنتهي حتى أسأل  عنها، فأ بل ُعَويمر حتى المسألة التي سألت  عنها. فقاي 

َأي ـَت َرُتـال وتـد مـو امرأاـ  ملسو هيلع هللا ىلص أاى رسوي اهلل  َط الناس فقاي: يا رسـوي اهلل، َأري وهو َوس 

 ــد ُأنــزي فيــك و  : »ملسو هيلع هللا ىلصرتــال، َأيقتلــ  فتقتلونــ ؟ أق كيــو يفعــل؟ فقــاي رســوي اهلل 

وأنا مو الناس عند رسوي اهلل، فلما َفَرَغا   اي سهل: فتالعنا«.  احبتك، فا ه  فأت هبا

ـا  بـل أن  من االعنهما،  اي ُعَويمر: َكَقب ُت عليها يـا رسـوي اهلل إن أمسـكُتها، فَطلَّقهـا َ ال  

نَي ني ملسو هيلع هللا ىلصيأمر  رسوي اهلل 
ُد ُسنَّة الُمتالَعي هاب: فكانت الك َبع   .(2)،  اي مالك:  اي ابن شي

ىن  لو لم يج   بـوي خـرب  عنـد  مـا أرسـل  د؛  يه قبوط  بر الواح: »قاط أبو عمر

 .(3)«يسأي ل 

بـن  بـن َربيعـة، أن عمـر بن َعامير اهلل مالك، عن ابن شهاب، عن عبد[: 5الشاهد ]

ــأخرب   ــاق، ف ــد و ــو بال َّ ــاي   ــ  أن الَوَب َ  َبَلَب ــر  ــَرَا إلــى ال ــاق، فلمــا تــاي َس اليطــاب َخ
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ف، أن رسوي اهلل  الرحمن عبد ُتم بـ  بـأر  فـال ُاقـدموا عليـ ، » اي:  ملسو هيلع هللا ىلصبن َعو  ع 
إيَ ا َسمي

 .(1)بن اليطاب من َسر  َ  ، فرَتو عمرُ «وإ ا وَ و بأر  وأنتم هبا، فال ايرتوا فرارا من 

 .(2)« يه قبوط  بر الواحد: »قاط أبو عمر

هاب، عن مالك[: 1الشاهد ] سٍ  مالك، عن ابن شي ، أن   بن َأو  ي  ري  النَّص 
بن الَحَدَ اني

َتَمَس  ا بمائة دينـار.  ـاي: فـدعاين َلل َحـةُ  ال  ف  ـَطَرَف  َ ر  ـنَا، حتـى ا   بـن ُعبيـد اهلل، فَتَراَوي 

ين مـن البابـة. وعمـر ي، وأخـق الـقه  ُيَقل بهـا   يــد ،  ـم  ـاي: حتـى َيـأ ايَينيي َخــازي بــن  مينـ 

ُ   حتى اأخق من ،  ـم  ـاي:  ـاي رسـوي اهلل  : ملسو هيلع هللا ىلصاليطاب يسمو. فقاي عمر: واهلل ال ُاَفاري

ا ربا، إال هاي وهاي، والُبر بالرب  ربـا، إال هـاي وهـاي، والتمـر بـالتمر ربـا، إال » القه  بالَوري

عير بال عير ربا، إال َهاي وَهاي  .(3)«هاي وهاي، وال َّ

 .(4)« يه أيف الحجي بخبر الواحد الزميو: »قاط أبو عمر

ـر بـن عبـد مالك، عن ابن شـهاب، أن عمـر[: 7الشاهد ] الصـالة يومـا،  العزيـز أخَّ

ر الصالة يومـا وهـو بالكوفـة،  بن الزبير فأخرب  أن المبيرة فدخل علي  ُعروة بن ُشعبة أخَّ

فدخل علي  أبو مسعود اىنصاري، فقاي: ما هقا يـا ُمبيـرة؟ ألـيس  ـد علمـت أن تربيـل 

، ُ ـم  ـلَّى، فصـلى ملسو هيلع هللا ىلص، ُ م  ـلَّى، فصـلَّى رسـوي اهلل ملسو هيلع هللا ىلصنزي فصلَّى، فصلَّى رسوي اهلل 

،  م  اي: ملسو هيلع هللا ىلص،  م  لى فصلى رسوي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ُ م  لَّى، فصلَّى رسوي اهلل ملسو هيلع هللا ىلصي اهلل رسو

العزيز: اعلم ما ُاَحد   ب  يا ُعروة، أو إن تربيل هو الـقي  بن عبد هبقا ُأمرت. فقاي عمر
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ــاق لرســوي اهلل  ــير ملسو هيلع هللا ىلصأ  ــان َب ي ــقلك ك ــروة: ك ــاي ُع ــت الصــالة؟   ــي مســعود  و  ــن أب ب

 .(1)اىنصاري ُيحد   عن أبي 

َل  ـوي عـروة وحـد    يه دليل عل  قبوط  بر الواحد؛و» اي أبو عمر:  ىن عمر َ بـي

وهذا منا عل  التنبيه،  إيف قبوط  بـر الواحـد مسـتفيض عنـد فيما خفي علي  من أمر دين . 

، مستعمل، ال على سبيل الُحجة؛ ىنا ال نقوي: إن خرب الواحد حجة    بـوي خـرب الناس

 .(2)«الواحد على من أنكر 

هاب، عن ُعروة[: 4الشاهد ] بن الزبير، عن عائ َة ُأق  المؤمنين،  مالك، عن ابن شي

بـن عفـان إلـى أبـي  َأَرد ن أن يبعـثن ُعثمـان ،ملسو هيلع هللا ىلصحين ُاو  رسـوي اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأن أزواا النبي 

نَ  ميـرا هن مـن رسـوي اهلل  ـَأل  ، فقالـت لهـن عائ ـة: َألـي س  ـد  ـاي ملسو هيلع هللا ىلصبكر الصـديق، فَيس 

نَا فهو َ َد ة  »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوي اهلل   .(3)«ال ُنور ، ما َارك 

وا على أبي يف هذا الحديث قبوط  بر الواحد العدط؛ و» اي أبو عمر:  ىصم لم يُردُّ

على عائ ة  ولها  لك، وحكايتها لهن عن رسـوي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بكر  وَل ، وال ردَّ أزواا النبي 

 .(4)«بل َ بيلوا  لك وسلَُّمو  ،ملسو هيلع هللا ىلص

هاب، عن عبد مالك، عن ابن[: 2الشاهد ] بـن  بن زيد الرحمن بن عبد الحميد شي

َفـل، عـن عبـد بـن الَحـاري  اهلل بـن عبـد اهلل اليطاب، عن عبد بـن عبـاس، أن  اهلل بـن َنو 

َيُ  أمراي اىتناد: أبو عبيـدة عمر َ ، َلقي بـن  بن اليطاب َخَرَا إلى ال اق، حتى إ ا كان بيَسر 
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اح وأ ــحاُب ، فــأخربو  أن الَوَبــاي  ــد و ــو بــأر  ال ــاق، فقــاي ابــن عبــاس: فقــاي  الَجــرَّ

لين، فدعاهم فاست ارهم، وأخربهم أن الوباي  عمر ُ  لي المهاترين اىوَّ بن اليطاب: اد 

 د و و بال اق، فاخَتَلُفوا. فقاي بعضهم:  د خرتت ىمر، وال نرى أن ارتو عنـ ، و ـاي 

ــة النــاس وأ ــحاُب رســوي اهلل  مهم علــى هــقا  وال نــرى أن ،ملسو هيلع هللا ىلصبعضــهم: معــك بقيَّ ــدي ُاق 

ُ  لــي اىنصــار، فــدعوهتم، فاست ــارهم،  ُعــوا عن ــي،  ــم  ــاي: اد 
َافي الوبــاي، فقــاي عمــر: ار 

فسلكوا سبيل المهاترين، واختلفوا كاختالفهم، فقـاي: ارافعـوا عنـي،  ـم  ـاي: أد  لـي 

من كان هاهنا من م يية  ـريش مـن مهـاترة الفـتا، فـدعوهم فلـم ييتلـو عليـ  مـنهم 

مهم علــى هــقا الوبــاي. فنــادى عمــر    رتــالن، ــدي فقــالوا: نــرى أن ارتــو بالنــاس وال ُاق 

بيا  على ههر، فأ بحوا علي .  الناس: إين ُمص 

فقاي عمر: لو غيُرا  الهـا يـا أبـا عبيـدة؟ نعـم،  فقاي أبو عبيدة: َأفيَرارا من  در اهلل؟

هبــا واديــا لــ  عــدواان  نفــر مــن  ــدر اهلل إلــى  ــدر اهلل، أرأيــت لــو كانــت لــك إبــل فَهَبَطــت

صبة، واىخرى َتدبة، أليس إن رعيت اليصبة رعيتها بقدر اهلل؟ وإن رعيـت  إحداهما خي

بـن عـوف، وكـان غائبـا   بعـض حاتااـ ،  الـرحمن الجدبة رعيتها بقدر اهلل؟ فجاي عبـد

إ ا سـمعتم بـ  بـأر  فـال »يقـوي:  ملسو هيلع هللا ىلصفقاي: إن عندي من هقا علما، سمعت رسوي اهلل 

دموا ع  اي: فحمد اهلل عمـر،  ـم «. لي ، وإ ا و و بأر  وأنتم هبا فال ايرتوا فرارا من َاق 

 .(1)انصرف

  يه دليل عل  استعماط  بر الواحـد وقبولـه، وإيجـاب العمـل بـه،و» اي أبو عمر: 

؛ ىن  لـك كـان   وهذا هو أوضح وأقوى ما يعروى من لهي األثـر يف قبـوط  بـر الواحـد

بـن    أمر  ـد أشـَكَل علـيهم، فلـم يقولـوا لعبـد الـرحمن تماعة الصحابة وبمحضرهم،

                                                 

 .ش: اىو اف 361 8ُينظر التمهيد:  .(2556الك   المولأ، )ر م: أخرت  م( 1)



 
231 

عوف: أنت واحد، والواحد ال يج   بوي خرب ، إنما يج   بوي خرب الكافـة. مـا أعظـَم 

ـــوي: ـــل يق ـــز وت ـــقا  واهلل ع ـــاي هب ـــن   ﴾     ﴿ يـــالَي م

ـق، ، وُ ر[6]الحجرات: ئت: فتثبتوا. فلو كان العدي إ ا تـاي بنبـأ يتثبـت   خـرب  ولـم ُينفَّ

   ﴿ الستوى الفاسق والعدي، وهقا خالف القرآن؛  ـاي اهلل عـز وتـل:

 : [ ﴾27.] 

 .(1)«ال باهللوالقوي   خرب العدي من تهة النظر ل  مويو غير هقا، وما التوفيق إ

بــن  بــن ُعتبــة اهلل بــن عبــد مالــك، عــن ابــن شــهاب، عــن ُعَبيــد اهلل[: 61الشــاهد ]

َتَصـَما إلـى  مسعود، عن أبي هريرة، وَزي د َبـَرا  أن َرُتَلـين اخ  بـن خالـد الُجهنـي، أصمـا َأخ 

هـو فقاي أحدهما: يا رسـوَي اهلل، ا  ـضي َبي نَنَـا بكتـاب اهلل، و ـاي اآخـر، و ملسو هيلع هللا ىلص.رسوي اهلل 

ــاي:  ــم.   ــي   أن َأَاَكلَّ ــَقن  ل ــاب اهلل، وائ  ــا بكت ــا  ضي بينن ــا رســوي اهلل، ف ــا: َأَتــل  ي َقُهُهَم َأف 

ي >َاَكلَّم» ربوين أن َمـا علـى اب نـي َرَأاـي ، فـَأخ  يفا علـى هـقا، َفَزَنـى بام 
، فقاي: إن اب نيي كان َعسي

لعلـم فـأخربوين أن مـا الرتم، فافتديت من  بمائة شـاة وبجاريـة لـي.  ـم إين سـألت أهـل ا

تم علـى امرأاـ . فقـاي رسـوي اهلل  على ابني َتل د مائة وابريـ  عـاق، وأخـربوين أنمـا الـرَّ

أمــا والــقي نفســي بيــد ، ى ضــين بينكمــا بكتــاب اهلل، أمــا َغنَمــُك وَتاريُتــك َفــَرد  : »ملسو هيلع هللا ىلص

ـَلمي أن يـأ«َعَليك بـ  عامـا، وَأَمـر ُأني سـا اىَس  ، فـإن ، َوَتَلد ابنـ  مائـة، وَغرَّ يت امـرأة اآَخـري

 .  اي مالك: والعسيو اىتير.(2)اعَتَرَفت َرتَمها، فاعرتفت، فرتمها

يف هذا الحديث أي ا: إثبات  بر الواحـد، وإيجـاب العمـل بـه يف و» اي أبو عمر: 

رى بقلك الحدود،  .(3)«وإ ا وَت   لك   الحدود، فسائر اىحكاق َأح 
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ـهاب،[: 66الشاهد ]  ملسو هيلع هللا ىلصبـن يسـار، أن رسـوي اهلل  عـن ُسـليمان مالك، عن ابن شي

ُرُ  بين  وبين يهود خيرب،  ـاي: فَجَمُعـوا لـ   اهلل كان َيبعُث عبد بن َرَواَحة إلى َخي َبر، فَيي 

. فقاي عبد مي ي ا من ُحلي نسائهم. فقالوا: هقا لك، وَخف و  عنا، واجاوز   الَقس  بن  اهلل ُحل 

م لمن َأب َبض َخل ـقي اهلل إلـي، ومـا  اا بَحـاميلي علـى أن َرَواَحة: يا مع ر اليهود، واهلل إنك

، وإنـا ال نأكلهـا. فقـالوا: هبـقا  ت  شـوة، فإصـا ُسـح  َن الرَّ
ـُتم مـي ي  ا مـا َعرَّ يَو عليكم، فأمَّ َأحي

 .(1)َ اَمتي السماوات واىر 

بـن رواحـة  اهلل أال اـرى أن عبـد  يه من الف ه: إثبـاتع  بـر الواحـد،» اي أبو عمر: 

بحكـم كبيـر   ال ـريعة، فلـم  ملسو هيلع هللا ىلصق على أهل خيـرب وهـو واحـد، فـأخربهم عـن النبـي َ دي 

ُ ك على رسوي اهلل  ، ولو كان خرب  واحـد  ال يجـ  بـ  ملسو هيلع هللا ىلصيقولوا ل : إنك واحد ال ُنَصد 

 .(2)«وحد  ملسو هيلع هللا ىلصالحكم، ما بعث  رسوُي اهلل 

ن ى: مـن بن اليطاب َنَ َد الناس بيمي  مالك، عن ابن شهاب، أن ُعمر[: 68الشاهد ]

اا حَّ َية أن ييربين؟ فقاق الضَّ لم من الد 
  كان عند  عي

َّ
بن ُسفيان الكياَلبـي، فقـاي: كتـ  إلـي

َبـاي  ملسو هيلع هللا ىلصرسوي اهلل  َبابي من دية زوتها. فقاي ل  عمر: اد ُخلي اليي َيَم الض  ري  امرأة َأش  َأن  َأو 

ــَزي عمــر ــ حتــى آايــك. فلمــا َن اُا، فقضــى ب ــحَّ ــر  الضَّ ــن اليطــاب، َأخَب ــن  قلك عمــرب ب

َيَم َخَطأ   اليطاب.  .(3) اي ابن شهاب: وكان َ ت ُل َأش 

بـي ن مـذهب عمـر يف  بـر   يه إثبات العمل بخبر الواحـد،: »قاط أبو عمر و يـه مـا يع

وأن مراتعَت  ىبي موسـى   حـديث االسـتئقان، لـم الواحد، أنه عنده م بوط معموط به، 
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تو  التي  د بيَّناها   )كتـاب العلـم(يكن إال لالستظهار، أو لبير  لك من الو
، فـأغنى (1)

 .(2)« لك عن  كرها هاهنا

بينمـا »بن ُعمر، أنـ   ـاي:  اهلل بن دينار، عن عبد اهلل مالك، عن عبد[: 63الشاهد ]

با إ  تايهم آت، فقاي: إن رسوي اهلل   د ُأن ـزي عليـ  الليلـة  ملسو هيلع هللا ىلصالناس بُقباي    الة الصُّ

آن، و د ُأمر أن اُ  ـَتَداُروا ُ ر  ـاق، فاس  َتقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت ُوتـوههم إلـى ال َّ س 

 .(3)«إلى الكعبة

يف هـذا الحـديث دليـل علـ  قبـوط  بـر الواحـد وإيجـاب الحكـم : »قاط أبـو عمـر

ىن الصحابة ريي اهلل عـنهم  ـد اسـتعملوا خـرب ، و ضـوا بـ ، واركـوا  يبلـة   والعمل به؛

وال أنكـر  واحـد  ،ملسو هيلع هللا ىلص، ولـم ينكـر  لـك علـيهم رسـوي اهلل كانوا عليها ليرب  وهو واحـد

منهم، وحسبك بمثل هقا  وة من عمل القـرن الميتـار خيـر القـرون، و  حيـاة الرسـوي 

 .  (4)ملسو هيلع هللا ىلص«

َرة، عـن عمتـ  زينـ   بن كع  بن إسحاا مالك، عن سعيد[: 68الشاهد ] بن ُعج 

َعَة بنت مالك بنت كع  ي  َرة، أن الُفري نَان  بن ُعج  وهي ُأخت أبي سـعيد اليـدري،  -بن سي

َرَة، فـإن  ملسو هيلع هللا ىلصأخربهتا: أصـا تـايت إلـى رسـوي اهلل  ي ُخـد  اسـأل  أن ارتـو إلـى أهلهـا   َبنـي

َقهم فقتلو ،  الت:  ُبد ل  َأَبُقوا، حتى إ ا كانوا بيَطَرفي القدوق، َلحي زوتها خرا   لل  َأع 

َرَة،  ملسو هيلع هللا ىلصفسألت رسوي اهلل  َو إلى أهلي   بني ُخد  تي فإن زوتي لم يرتكني   مسـكن أن َأر 
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،  الت: فانصرفت، حتـى إ ا كنـت   >نعم: »ملسو هيلع هللا ىلصيملك  وال نفقة.  الت: فقاي رسوي اهلل 

د ت عليـ  « كيـو ُ لـت؟»أو أمرين فنُوديت ل ، فقاي:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالُحجرة، ناداين رسوي اهلل  فـَردَّ

. >تـاب أتلـ امكثي   بيتك حتى َيب ُلـَغ الك»القصة التي  كرت ل  من شأن زوتي، فقاي: 
بـن عفـان، أرسـل إلـي   الت: فاعتددت في  أربعة أشهر وع را،  الت: فلمـا كـان ُعثمـان

َبع ، وَ َضى ب   .(1)فسألني عن  لك، فأخربُا ، فأاَّ

أال اـرى إلـى عمـل  يف هذا الحـديث إيجـابع العمـل بخبـر الواحـد؛: »قاط أبو عمر

ُتهـا   بيتهـا مـن أتلـي    تماعـة بن عفان بـ  و ضـائ  باعتـداد المتـوفَّى عنهـا زو عثمان

حابة من غير َنكير  .(2)«الصَّ

لى أبي بكر[: 65الشاهد ] ٍّ َمو 
بـن  بـن الحـار  الـرحمن بن عبـد مالك، عن ُسَمي

بن ه اق، يقوي: كنت أنا وأبي عند  بن الحار  الرحمن بن عبد ه اق، أن  سمو أبا بكر

من أ ـبا ُتنُبـا أفطـر »أبا هريرة يقوي:  بن الحكم، وهو أمير المدينة، فُقكير ل  أن مروان

 «.  لك اليوق

الرحمن، لتقهبن إلـى ُأق  المـؤمنين عائ ـة وُأق   فقاي مروان: أ سمت عليك يا عبد

الرحمن و هبت مع ، حتى دخلنا على عائ ـة،  سلمة، فلتسألنَّهما عن  لك، فقه  عبد

بن الحكم، فُقكر ل  أن أبـا هريـرة  مروانفسلَّم عليها،  م  اي: يا ُأقَّ المؤمنين، إنا كنا عند 

 «.من أ با ُتنُبا أفطر  لك اليوق»يقوي: 

َغ  عما كـان رسـوي اهلل   الت عائ ة: ليس كما  اي أبو هريرة يا عبد الرحمن، َأَار 

أن  كان  ملسو هيلع هللا ىلصالرحمن: ال واهلل.  الت عائ ة: فأشهد على رسوي اهلل  يصنو؟ فقاي عبد ملسو هيلع هللا ىلص

ما  غير   احتالق،  م يصوق  لك اليوق. يصبا ُتنُبا من تي
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 اي:  م خرتنا حتى دخلنا على ُأق  سلمة، فسألها عن  لك. فقالـت مثـل مـا  الـت 

 عائ ة.

الـرحمن مـا  التـا، فقـاي  بن الحكم، فـَقَكَر لـ  عبـد  اي: فيرتنا حتى تئنا مروان

هريـرة،  مروان: أ سمت عليك يا أبا محمد لرتكبن دابتي، فإصا بالباب، فلتقهبن إلى أبـي

ربنَّـ   لـك. فركـ  عبـد الـرحمن وركبـت معـ ، حتـى أاينـا أبـا  فإن  بأري  بـالعقيق، فلُتي 

ال علم لي »الرحمان ساعة،  م  كر ل   لك، فقاي ل  أبو هريرة:  هريرة، فتحدَّ  مع  عبد

بير   َبرني  ُمي   .(1)«بقلك، إنما َأخ 

ي يف العمل بخبر الوا» اي أبو عمر:  حد العدط، وأيف المـرأَة يف ذلـك  يه إثباتع الحجَّ

 .(2)«وأن لريَق اإلخبار   هقا غيُر لريق ال هادات سواء، االرلل

  اتمي

 يستيلا مما سبق:

 أن السنة النبوية انقسم إلى  سمين: أخبار متواارة وأخبار آحاد. -

أن أخبــار اآحــاد اوتــ  العمــل، و  إفادهتــا العلــم خــالف، ويــدي علــى  لــك  -

 السنة النبوية.شواهد عدة   

بـن  أن أ وى شاهد على  بوي خرب اآحاد وإيجاب العمـل بـ  هـو حـديث عمـر -

 اليطاب   اليروا لل اق ورتوع  بعد أن  علم أنَّ الوباي  د ف ا فيها.

 هقا ما ايسر تمع  وهلل الحمد والمنة أوال وآخرا وهاهرا وبالنا
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 المصادر والمرالع المعتمدة

هب   هاء األمصار وعلماء األقطـار، يف مـا ت ـمنه الموطـ  االستذاار الجامع لمذا» .1

؛ للحـافظ أبـي عمـر «من معاا الرأي واآلثار، وشرح ذلك اله باإليجاز واال تصـار

المعطـي  هـ(، احقيق الدكتور: عبد963الرب اىندلسي المالكي )ت: بن عبد يوسو

 ق، القاهرة.1443 -ه1919  1أيمن  لعجي، ش: 

بـن  بـن يحيـى ؛ ىبـي تعفـر أحمـد«ريخ رلـاط أهـل األنـدلسبغيي الملتمس يف تـا» .2

 ق.1467القاهرة، ش:  -هـ(، دار الكاا  العربي 544بن عميرة، الضبي )ت:  أحمد

بــن نصــر  بــن يوســو بــن محمــد اهلل ؛ ىبــي الوليــد عبــد«تــاريخ علمــاء األنــدلس» .3

  2القـاهرة، ش:  -هـ(، مكتبة اليانجي 903اىزدي، المعروف بابن الفريي )ت: 

 ق.1488 -هـ 1908

بــن موســى  ؛ ىبــي الفضــل القايــي عيــا «ترتيــب المــدارك وت ريــب المســالك» .9

 -  مطبعـة فضـالة 1هـ(، احقيق تمو مـن علمـاي المبـرب، ش:599اليحصبي )ت:

 المحمدية، المبرب.

الرب  بن عبد ؛ للحافظ أبي عمر يوسو«التمهيد لما يف الموط  من المعاا واألسانيد» .5

هـ(، حققـ  وعلـق حواشـي ، و ـحح  اىسـتا  محمـد 963لكي )ت:اىندلسي الما

بــن أحمــد العلــوي، وزارة  بــن مصــطفى اهلل الكبيــر البكــري، واىســتا  محمــد عبــد

 ق.1467-ه 1387اىو اف وال ؤون اإلسالمية بالمبرب، ش: 

الرب  بن عبد ؛ للحافظ أبي عمر يوسو«التمهيد لما يف الموط  من المعاا واألسانيد» .6

هـ(، احقيق: ب ار عـواد معـروف وسـليم محمـد عـامر 963لسي المالكي )ت:اىند
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 -هــــ 1934  1ومحمـــد ب ـــار عـــواد، مؤسســـة الفر ـــان للـــرتا  اإلســـالمي، ش: 

 ق. 2017

بـن موهـ ، السـمعوين  بـن أحمـد بن  ـالا ؛ لطاهر«توليه النظر إل  أصوط األثر» .7

 )ت: 
ّ
الناشر: مكتبـة  أبو غدةالفتاح  هـ(، احقيق: عبد1338الجزائري،  م الدم قي

 ق.1445 -هـ 1916  1حل ، ش: -المطبوعات اإلسالمية 

الرب اىندلسي المالكي  بن عبد ؛ للحافظ أبي عمر يوسو«لامع بيايف العلم و  له» .8

مصـر، ش:  -هـ(، احقيق: أبي اىشباي الزهيري، مكتبة التوعية اإلسالمية 963)ت:

 ق.2007-ه 1928

بــن  ؛ لربهــان الــدين إبــراهيم«أعيــايف علمــاء المــذهبالــديبا  المــذهب يف معر ــي » .4

هـــ(، احقيــق: الــدكتور محمــد 744بــن محمــد، ابــن فرحــون، اليعمــري )ت:  علــي

 اىحمدي أبو النور، دار الرتا  للطبو والن ر، القاهرة.

بــن أبــي نصــر  اهلل محمــد ؛ ىبــي عبــد«لــذوة الم تــبس يف تــاريخ علمــاء األنــدلس» .10

القاهرة،  -إبراهيم اىبياري، دار الكتاب المصري  ، احقيق:ه(988الحميدي )ت: 

 ق.1484 -ه 1910 2بيروت، ش:  -ودار الكتاب اللبناين 

بـــن ســـعيد ابــن حـــزق اىندلســـي  ؛ ىبــي محمـــد علــي«لمهــرة أنســـاب العـــرب» .11

 ، دار المعارف القاهرة.5السالق هارون، ش: ، احقيق: عبده(956)ت:

 يزيــد القزوينــي المعــروف بــابن ماتــ   بــن اهلل محمــد ؛ ىبــي عبــد«ســنن ابــن مالــه» .12

د كامل  ـر  بللـي  -عادي مرشد  -هـ(، احقيق: شعي  اىرنؤوش 273)ت:   -محمَّ

 ق. 2004 -هـ 1930  1الّلطيو حرز اهلل، دار الرسالة العالمية، ش: عبد
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ــدارمي» .13 ــدارمي ن مســند ال ــد«ســنن ال ــي محمــد عب ــد اهلل ؛ ىب ــن عب ــرحمن ب ــن  ال ب

هـــ(، 255الصـمد الــدارمي، التميمــي الســمر ندي )ت:  بــدبــن ع بــن َبهــراق الفضـل

احقيق: حسين سليم أسـد الـداراين، دار المبنـي للن ـر والتوزيـو، المملكـة العربيـة 

 ق. 2000 -هـ 1912  1السعودية، ش:

بن علـي اليراسـاين، النسـائي  بن شعي  الرحمن أحمد ؛ ىبي عبد«السنن الكبرى» .19

  1بيروت، ش: -عم شلبي، مؤسسة الرسالة المن (، احقيق: حسن عبدهـ303)ت: 

 ق. 2001 -هـ 1921

، ه(798بن عثمان القهبي )ت: بن أحمد ؛ ل مس الدين محمد«سير أعالم النبالء» .15

  1احقيــق: شــعي  اىرنــؤوش، ومحمــد نعــيم العر سوســي، مؤسســة الرســالة، ش:

 ق.1489 -ه 1905

للعمل منه بشاهد الحديث  الرد عل  أهل البد  وتبيين أصوط السني، وحفا ما ال بد» .16

هـ(، احقيـق: الـدكتور 353بن القاسم القرلبي )ت:  ؛ ىبي القاسم مسلمة«وال رليف

 ق.2016 -هـ 1937 1الريا ، ش: -ريوان الحصري، دار التوحيد للن ر 

ــي» .17 ــم الرواي ــي يف عل ــي يف شــرح الهداي ــر محمــد«الغاي ــي اليي ــدين أب ــن  ؛ ل ــمس ال ب

هــ(، 402بن محمـد السـياوي )ت:  بن عثمان ربن أبي بك بن محمد الرحمن عبد

 ق.2001  1المنعم إبراهيم، مكتبة أوالد ال يا للرتا ، ش: احقيق: أبو عائش عبد

بـن مهـدي  بـن أحمـد بـن  ابـت بـن علـي ؛ ىبي بكر أحمـد«الكفايي يف علم الروايي» .18

هـ(، احقيـق: أبـو عبـداهلل السـور ي ، إبـراهيم حمـدي 963اليطي  الببدادي )ت: 

 المدينة المنورة. -مدين، المكتبة العلمية ال
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، ه(962بن  ابـت اليطيـ  الببـدادي )ت: ، ىبي بكر أحمد بعلي«الف يه والمتف ه» .14

 -ه 1917 1الســعودية، ش:  -احقيـق: عـادي يوســو العـزاوي، دار ابــن الجـوزي 

 ق.1446

 ؛«البــر مختصــر لــامع بيــايف العلــم و  ــله ومــا ينبغــي يف روايتــه وحملــه البــن عبــد» .20

ــ : الــدكتور محمــد عبــد اختصــر  أحمــد الــرحمن  بــن عمــر المحمصــاين، اعتنــى ب

 ق.2006 -ه 1927 1لبنان، ش:  -المرع لي، دار النفائس بيروت 

وياين )ت:  ؛ ىبي بكر محمد«مسند الروياا» .21 هــ(، احقيـق: أيمـن 307بن هارون الرُّ

 هـ.1916  1القاهرة، ش: -علي أبو يماين، مؤسسة  رلبة 

، احقيق: تمو من علماي المبرب، من ه(174بن أنس )ت: ؛ لإلماق مالك«الموط » .22

 ق.2013 -ه 1939 1المبرب، ش: -من ورات المجلس العلمي اىعلى 

بـن  ؛ ىبـي الفضـل أحمـد«نزهي النظر يف توضيح نخبي الفكر يف مصطلح أهل األثـر» .23

ن هــ(، احقيـق: نـور الـدي852بـن حجـر العسـقالين )ت:  بـن أحمـد بن محمد علي

 ق. 2000 -هـ 1921  3عرت، مطبعة الصباح، دم ق، ش:

بـن محمـد المقـري التلمسـاين  ؛ ىحمـد«نفح الطيب من غصـن األنـدلس الرطيـب» .29

 بيروت. -، احقيق: إحسان عباس، دار  ادر ه(1091)ت: 
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ي الَيد مصدًرا ل راءة التــاريخ حرِيَّي وِ فَّ  اتب األَلعاِب الس 

 علم المشاتين زهر البساتين يف

 بن أبي بكر المصري الزر وا )الزرغوري أو الزرغوا(  لمحمد

 هـ(458المتوىف نحو )

 

 

 

 

كان لبيعيا   يوي االهتماق اىكاديمي المتنامي   الجامعات العربية بـالمورو  

ا بكتـ   ـا علمي ـا تـاد  اىَلعـابي <ال عبي العربي، أن يولي بعـض البـاحثين العـرب اهتمام 

ــ ــدالس  ــة الَي فَّ يَّة وخي ــة « حري ــٰى اىهمي ــالو وف عل ــا ب ــا دراســتها أكاديمي ــي ســمحت لن والت

التارييية لهق  المصادر من حيث فائدهتا   مـا ايربنـا بصـورة غيـر مباشـرة وغيـر معلنـة 

ــ ،  ــاا اليطــاب التحــقيري ودوافعــ  ووهائف عــن وايــعيها وهواتســهم، وهــروف إنت

هميتهـا الحيويـة، والتـي لـم اـرا  حتـٰى اآن حـق وبالتالي عن المجتمو، ومـن هنـا اـأيت أ

المراعاة،   أية مقاربة اارييية، هقا فضال  عن ما ازخر ب  مـن معلومـات حـوي النـواحي 

االتتماعية والحضارية. و د عالج الكثير من الُكتاب مويو  حيل االحتيـاي ووسـائل ، 

بعض مـن هـق  الكتابـات،  منهم بالمقامات ومنهم بال عر، ومنهم بالنثر، و د و ل إلينا

َبقة  د بعضها اآخر، و لت إلينا إشارات عنها   َبعـض المصـادر التـي َاناولـت َشـع  وُفقي

  كتابــ  « النــديم»اىلعــاب الســحرية، أو ألعــاب اليفــة، ومنهــا الكتــ  التــي أشــار إليهــا 

ا: كيتـاب ، والتي َلم يصل بعضها إلينا، َأما مين الُكت  التي و لت إلينـا، منهـ«الفهرست»

 العزيز منير عمرو عبد

بكليي الشريعي  –أستاذ مشارك التاريخ 

 لامعي أم ال رى -والدراسات اإلسالميي
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َيل»، أو >النارنجيات» الملك اىندلسـي  بن عبد ىبي عامر أحمد« الباهر   عجائ  الحي

إرخـاي السـتور والُكَلـل،   »ق، وكتـاَب 2014المعروف بابن ُشـهيد، الصـادر   القـاهرة 

َيل ات والحي ومين الكتـ  اىخـرٰى التـي َاناولـت اىلعـاب السـحرية وخفـة « ك و المدكَّ

ُميتصـر »َ كر  حاتي خليفـة بقولـ : « زهر البسااين   علم الم ااين» نا؛ كتاب ارااليد   

َبقة. لمحمد ع  ، والتما يـل.    ال َّ ـوري َيـل.. البـاب اىوي:   الصُّ لـم الحي بن أبي بكـر.   عي

َبقة.  ــع  والثــاين:   اى ــداح والعفــائر. والثالــث:   اىَُكــر. والرابــو:   أشــياي مــن ال َّ

  البـــيض والصـــناديق. والســـادس:   القناديـــل والســـروا. والســـابو:   واليـــامس: 

. والـك الكتابـات اؤكـد أنَّ هـق  >اللزا ات والتعـاليق. والعاشـر:   لرائـق بنـي ساسـان

َيل لم امرَّ علٰى الوعي دون استجابٍة يقظٍة وانتباٍ  واٍ  بدور هق  الطائفة   التأ ير علٰى 
الحي

بــات بمنزلــة شــاهد علــٰى  هنيــة المجتمــو العربــي، بيا ــة   المجتمــو. وأن هــق  الكتا

ا لدراسة هـق  القهنيـة التـي اتطلـ   فرتات التأزق الحضاري، وهي بقلك ُاَعدُّ مجاال  مهم 

ا نقدي ا  ا ب ـا، و ـد  ـدر الكتـاب   القـاهرة بتحقيـق الباحـث لطـو اهلل  ـاري،    سالح 

وهق  العبارة  ،>  التقانة والصناعات كتاب ارا ي نادر»: تحت عنوايف فحات(،  208)

ا للدعاية، وكان أحرى ب  أن يلتزق العنوان القي أراد  المؤلـو، وأسـقط  ليست إال اصرف 

  كر اسم المؤلو على البالف.

 فحة(، وهى  ا رة لم اتعر  ب كل مفصـل لحيـاة المؤلـو  90نحو ) الدراسي:

  في ، وأ ـر الكتـاب   الكتـ  التـي واعليم ، وشيوخ  ومؤلفاا ، ومصادر الكتاب، ومنهج

 ألفت بعد ، و يمة هقا الكتاب   فن ، واو يق نسبت  إلى المؤلو، و حة العنوان. 

 -149(، والك ـافات مـن )188 -93ف ـمل الصـفحات مـن ) أما الن  المح ق

208 .) 
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 :وصل النسخ

ا، وال يـدي علـى أنـ  رآهمـا، أو أن لـ  أد نـى تاي و و المحقق للنسـيتين  ا ـر 

مسحة بمعرفة الو ـو الكوديكولـوتي، فقـد تـاي و ـو النسـيتين اليطيتـين اللتـين 

 اعتمدهما   التحقيق    مانية أسطر ونصو 

 منها التح يق: 

لم ي ر المحقق إلى اختيار  لريقة النا الميتار أو اعتماد نسـية يجعلهـا أ ـال  

اهما أحيان ـا ومـن اىخـرى واىخرى مساعدة ) انوية(، وإن كان البادي أن  أ بت من إحد

أحيان ــا أخــرى، والعجيــ  أنــ  ويــو أر ــاق النســيتين، وهــق  مــن البــد  التــي لــم ُيســمو 

بمثلها، ولم ي ـتمل مـنهج التحقيـق علـى  كـر النسـا والمقابلـة، وإ بـات الفـروا، وأي 

النسيتين أداُّ وأيبط وأاقن، وليس  مة إشارة لمنهج وايا، وهـقا يعكـس ايـطراب 

 . «التحقيق»المحقق لمفهوق الرؤية لدى 

، سـرتد مبثو ـة فيمـا وهناك أدلي اثيرة تدعم غيـاب مفهـوم التح يـق لـدى المح ـق

 يلي: 

الكتاب على حجم اىخطاي اللبوية والنحوية واإلمالئية، والطباعية، واىسلوبية، 

الكثيرة  الواردة في ، يبدو أن  لم ُيراتو لبوي ا. ولم يتفطن المحقق لجملة اىخطاي اللبوية

ــى  ــدي علــى أن  لــك اليطــأ   اىغلــ  مــرد  إل التــي ألبقــت عليهــا النســيتان؛ ممــا ي

  «لبة المؤلو»المؤلو، ومو  لك فاا  أن يعقد مبحث ا لــ

والمح ق وقـع يف تخطئـي النسـختين اثيـًرا بسـبب عـدم معر تـه بـالنحو والصـرف 

 لذي يعر ه هو:والعربيي،   طع بالخط  مراًرا يف الحواشي، واقترح الصواب ا
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فويو المحقق  ،«وأما اىلوان القي...»( ورد   عبارة المؤلو: 120ففي )  -

ــا هــو هــامش ) وغــاب عنــ  أن  .>التــي»(، و ــاي: هكــقا   النســيتين، والصــواب 7هام  

تــائز؛  لــك أن الواحــد أ ــل لال نــين  «بالواحــد»التعبيــر عــن المثنــى والجمــو بــالمفرد 

 [. 170ية البن اىنباري والجمو ]انظر: أسرار العرب

(: هكـقا 9، و اي   هامش )«إن أردت بنفسجي»( وردت عبارة: 191و  )  -

وغـاب عنــ  أن الو ـوف علــى االسـم المنصــوب  ،«بنفســجي ا»  النسـيتين، والصـواب: 

 [.195 1بالسكون تائز ]انظر: شرح المفصل البن يعيش 

( بقولـ : 9حقق   هامش )وعلق الم ،>فاستضعفوا اإلخوان»( ورد: 93  )  -

وغـاب عنـ  أن العـرب اقـوي:  ،>فاستضـعو اإلخـوان»هكقا   النسيتين، والصـواب: 

 -]البيـاري «يتعا بون فـيكم مالئكـة بالليـل والنهـار»و  الحديث:  ،>أالوا البراغيث»

بـن كعـ  ]انظـر الكتـاب  َشنوية وبلحار  وأزد ي([، وعن هق  اللبة لطي555حديث )

 [. 275 1لسيبوي  

 وقد وقع المح ق يف أ طاء لغويي بالجملي، منها: 

 : هاق. 242: هامة،  30: هامة،  22(: الهامة،   1)هامش  12   -

، فهـو «المهمـة، مهمـة، مهمـة، مهـم»والصواب:  - ـمُّ ، «ُمهـم»؛ ىن فعلهـا أهـمَّ ُيهي

 .  «مهمة»والمسألة 

 (: ونفس اليطأ. 7)هامش  67: نفس الفصل،   13  -

الفصـل نفسـ ، »اوكيد والتوكيـد يـأيت بعـد المؤكـد، أي:  «النفس»واب أن والص -

  .>اليطأ نفس 
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هــرف مكــان ولــيس هــرف  «حــوي»حــوي ســنة...(، والصــواب أن  )ت 20  -

ا فعلي  أن يقوي: )ت  نحو سنة كقا(.  زمان، وإ  

(:  اي بأن، والصواب أن  اي اكسر همزة )إن( وتوب ـا بعـدها، 18، 10، 8  ) -

ل متعد بنفس  ال بالحرف، فكان يجـ  أن يقـوي: ) ـاي: إن(، وهـقا االسـتيداق: وهو فع

  اي بأن  بأن ، من اىخطاي الم تهرة على ألسنة النـاس  

: )حيث أن(، والصواب: )حيث إن(؛ فهمزة )إن( اكسر وتوب ا 58،   50  -

 بعد )حيث(. 

ق: : )فأغلــ  م ـــاهير ومثقفـــي عصــر (، والصـــواب أن يقـــوي المحقـــ20  -

)فأغلــ  م ــاهير عصــر  ومثقفــيهم(؛  لــك أن العطــو علــى المضــاف  بــل اســتكماي 

 المضاف إلي  ال يجوز، وال حتى   يرورة ال عر. 

 وقد أغفل المح ق ضبط بعض الن سب:

 : )الجوبري(. 81  -

 : )الزرخوين(. 93، 20  -

 وأغفل ضبط بعض المصطلحات: 

ــــر(،  21  - ــــة(،  23: )اىك ــــق(، )البيــــورات(، : 11: )الزنجفري )اللي

 : ) ماخ(. 49: )خبيصة(،  30 

 :وأغفل ضبط بعض األعالم المملوايي

ُبَبا(. 20  -  : )يلببا(، و واب يبط  )َيل 

ا، وهـو أمـر  ا وعـر  أما التزاق المحقق الرسـم اإلمالئـي القـديم فهـو  ـد اراـاد مـورد 

و؛ فـالهمز أ ـل، خالف  واعد التحقيق وما ترى علي  المحققون، وخالف  واعد النح
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التســهيل فــر  عنــ ، ولكــن المحقــق أ ــرَّ علــى هــق  البدعــة   نحــو: )لرايــق  الهــوا  

، 62، 22الحايط  الظرايو  القايمة  غايضة  الزيبق   طـايو  الرايـق(، ]انظـر:  

69 ،78 ،88 ،45 ،105 ،106 ،116 ،117.] 

 :عالمات الترقيم

(، وهقا يدي علـى 176، 99ويعت   غير مويعها، فجايت   أوي السطر ) 

 عدق مراتعة الكتاب واد يق  لبوي ا 

 :غياب تعريل بعض المصطلحات

ـــــــات(،  23  - ـــــــدان(،  25: )القرع : 94: )خبيصـــــــة(،  30: )البي

نـو  مـن »: )العطـاردي( 120: )السندروس(،  59: )مبيش(،  50)البيش(،  

  .>اى با 

ا واسطي ا(: لم يعرف ما هو القلم121  -  الواسطي.  : ) لم 

 : )البيكار، المنكاب(. 126  -

 : )الزرنيا اى فر الك كاوي(. 192  -

 ذار التعريل دويف مصدر يوث ه: 

(: الصــو ، )وهــو  ــبار الــدتاا(، عرفــ  المحقــق دون 7)هــامش  153  -

 او يق من مصدر. 

 (: )القد(. 5)هامش  176  -

 :تكرار تعريل الشيء الواحد أاثر من مرة

 اعريو ال يي الواحد أكثر من مرة؛ مما يدي على غياب الرتكيـز، و و المحقق  

 وعدق إدراا ما سبق أو يأيت   العمل. 
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(: عّرف المحقق   هقا المويو كلمة )اسـيبها(، فقـاي: أي: 2)هامش  59   -

 ارتكها. 

ا التعريو نفس . 3)هامش  58 م عاد     -  (: فعرفها أيض 

 : التوثيق من مصدر غير معتمد

تاا، و ق المحقق التعريـو مـن 1)هامش  77   - (:   كالق المؤلو على الزُّ

اإلنرتنت، وكانت الموسوعة العربية العالمية، وهى تهد لي   امت ب  المملكة العربيـة 

ا ) 17السعودية    باحث عربـي وأتنبـي، كانـت  1000ألو  فحة( وحررها  30مجلد 

 ابني  عن التو يق من شبكة اإلنرتنت. 

 : طراب الن اض

فإ ا على الماي خرا منـ  »: يست هد المحقق بكالق المؤلو فينقل  ول : 28  -

ا  ، ولم يعلق على هقا الكالق غير المستقيم معن ى وبنية . «ي[ خا شديد 

 عدم الدقي يف العبارة، والوقو  يف المغالطات العلميي: 

لــدتاا يقــوي: الصــو   ــبار ا «الصــو »(   اعريفــ  لـــ7)هــامش  153  -

 الحديث الوالدة، ولعمري إن الدتاا يبيض وال يلد   

 بار الدتاا الحديث اليلقة  الن ـأة  أو: اليـارا مـن »وليت شعري لو  اي: 

ا.  ،>البيض لتو   لكان موفق 

 :الرلو  اثيًرا لمصادر حديثي

فهـا أو و َّقهـا إلـى المصـادر الحديثـة  رتو المحقق   كثير مـن الموايـو التـي عرَّ

 أن يعوي على المصادر القديمة، أو أن ي فعها هبا. دون 
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 :ت ديم المصادر الحديثي عل  ال ديمي

ا ففــي   (:   اعريفــ  2)هــامش  132فعــل المحقــق  لــك   الهــوامش، كثيــر 

ق أحمد عيسى بك على ابن البيطار    «الوشق»   دَّ

 ما  اته من اإلشارة لخط  المفلل:

ــاد مســك م82  - ــا زب ــ  أن ي ــير   : )واجعــل داخله ــان يجــ  علي لطــا(: ك

 الهامش إلى أن ما احت  خط حق  النص ؛ ىن  مفعوي ب . 

: )فمنهم من رك  على ر بة المقبوح مصران(: لـم ي ـر   هـامش إلـى 45  -

 أن ما احت  خط حق  النص ؛ ىن  مفعوي ب . 

ـا(: لـم ي ـر إلـى أن الصـواب أن يقـوي: 130  - : )وييلطوا على بعضهم بعض 

ا  أو ييلطون. ويي  لط على بعضها بعض 

ــى خطــأ المؤلــو، وأن  ــواب القاعــدة 191  - ــم ي ــر إل ــو دراهــم(: ل : )أرب

 . «أربعة دراهم»النحوية أن يقوي: 

 :عدم نسبي األشعار لبحورها

 : ورد بيت شعر غير منسوب لبحر من بحور ال عر.99  -

 :االضطراب يف التزام السجعي

ـــو   ـــق الهمـــزة؛ مراعـــاة : الرؤســـا  ال93أورد المؤل جلســـا؛ فحـــقف المحق

ــوا  ــاي، والعلمــاي  المل ــرا الهمــزة   الحكم ــ  ا ــقي يلي ــ    الســطر ال للســجعة، إال أن

 القدماي. 
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 األ طاء اإلمالئيي: 

 و و المحقق   أخطاي إمالئية كثيرة يباُّ الكتاب هبا، منها: 

زة  طــو : االســكندراين، اإلســكندرية؛ والصــواب أن همزهتــا همــ146، 18   -

 مكسورة. 

  .>كربيتيد»: كربايد، والصواب: 29   -

 . «إيـاها»اياها، والصواب:  ،>اىشياي»: االشياي، والصواب: 39   -

 بالراي المهملة.  «الور ة»: الوز ة: الصواب 34   -

  .>المايين»: المائين: الصواب 88   -

   األ طاء الطباعيي:

ــا؛ فقــد و ــو فيــ  الكثيــر مــن اىخطــاي لمــا كــان الكتــاب لــم يراتــو أو ُيــد ق لب وي 

 الطباعية، التي منها: 

 .>اإلنجليزية»(: االن ليزية: الصواب 9)هامش  28( +   1)هامش  4   -

 . «ليوناردو دافن ي»(: )ليوناردو دا؟ن ي(، والصواب: 1)هامش  28   -

: رأســل، والصــواب: رأســين )بحســ  المؤلــو   المــتن، وهــى خطــأ 85  -

 حقق   الهامش رأسان بالرفو(.  وب  الم
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  غياب التنسيق:

( ورد   المــتن:  ــم اصــور عليهــا 86ُويــعت الهــوامش   غيــر أماكنهــا، ) 

(: هكـقا   النسـيتين، 2( ولـيس )3(: ومـو  لـك  ـاي المحقـق   هـامش )2محراب )

 .، فاختلت أر اق الهوامش، لبياب المراتعة«محراب ا»والصواب 

(، فأوهم على من 95، 99بة أبيات ال عر كالنثر، كما   ) كما  اق المحقق بكتا

َلى لم  ال علم ل  بالعرو  أن الكالق نثر، وهقا كل  يدي على أن هق  الن رة خرتت َعج 

 ايضو لمراتعة ونظر  

قة، ونسي المحقق أن يضو كلمـة أما بالنسبي للكشا ات ؛ فهى غير مراَّبة وغير منسَّ

 )ك اف(  بل كل نو . 

ك ــاف أعــالق اىشــيا  »: بــد  التــي مــا رأيناهــا يف الكشــا ات مــن قبــلومــن ال

 وكان يبني  أن يقوي: ك اف اىعالق.  «:وال عوب

وليس هناا من يضيو ال عوب إلى ك اف اىعالق، وحتـى إن كـان  ـنيع  هـقا 

ا أن يضــم مفــردة أو  لقلـة المــادة الــواردة عــن ال ـعوب   الكتــاب، لكنــ  مــا كـان مضــطر 

 لك اف. مفرداين ل

  أيف المح ــق لعــل المفــردات يف الكشــا ات امــا هــي واردة  ومــن البــد  أيً ــا

حالتي الجر والنص ، والمعروف أن الك افات اقكر فيها المفردات مرفوعـة؛  لـك أن 

هقا ال عال ة ل  باىمانة العلمية؛ إنما الرفو أوي حـاالت اىعـراب وأشـرفها. مـن  لـك: 

 ن. والصواب: اىستا ون، الفراشون، الم كون. اىستا ين، الفراشين، الم كي
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ا؛ أن الكلمـة اـرد    ا مطرد  ومن البد  التي التزمها المحقق وأراد أن يجعلها منهج 

رة.   النا معرفة بـ )ألـ(، فيوردها   الك اف منكَّ

، وال ــطر الثــاين مــن ومــن البــد  اــذلك )اشــاف األمــاان وألفــاظ النســبي إليهــا(

داة منهم يفعلون   العنوان ابتدا  ما   رأينا المحققين اى بات بل  ال ُّ

   عدم صدق صفحات الكشاف عل  الواقع:

ف المحقـق 73مفردة مثل )العفا( وردت بحس  الك اف     ، وبالفعل عـرَّ

بحســ   64هــق  المفــردة   المــتن   الصــفحة المــقكورة، لكــن ســبق ورودهــا    

ا، وبالرتو  إلى   للفظـة مـقكورة فيهـا، وهـقا يـدي علـى أن لم أتد ا 64الك اف أيض 

 التك يو ام على الربوفة  بل اىخيرة أو على َ ط و ومقاس آخرين  

ايـطرب المحقـق   مـداخلها؛ فتـارة تعلهـا علـى المؤلـو، وبالنسبي للمرالـع: 

 واارة على الكتاب 

ــة  ــي أفســدها محققوهــا، فجــايت غا َّ قــة الت ــر مــن الكتــ  المحقَّ إن هنــاا الكثي

ة الفاح ة، واجـرؤ أولئـك المحققـون علـى المـؤل فين والنُّسـاخ بــباىخط بالـل »اي الفجَّ

؛ إنمــا ُيرتــو لجهــالتهم ويــحالة  قــافتهم، فمــا اســطاعوا حتــى أن «دعــوى مــنهم ووغــوي

ــل وايــطراب وأســقاش  ــن َخَل ــ  م ــا في ا، وأن ي ــيروا لم ــؤدُّو  ســليم  ــناَّ وأن ي يقيمــوا ال

راية  ـحيحة، وإفسـاد  بويـو عالمـات اـر يم واصحيو واحريو، ناهيك عن  راياـ   ـ

ا يفسد . هة للنا اوتيه   موت 
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ا عنـد بعـض المحققـين، بـين اعريفـ  النظـري « التحقيق»كما أن مفهوق  ييـتلط كثيـر 

ا  ة فيـ ، فـإن اإلشـكالية إ   ا وال م احَّ وإتراياا    التطبيق، فإ ا كان اعريو التحقيق معلوم 

بـة ويـعو المحصـوي الثقـا  للمحقـق، وهـو مـا يعـرف اكمن    لة اليـربة وعـدق الدُّ  ر 

 .> قافة المحقق»بــ

ُبنا هـق  الملحوهـات السـريعة علـى احقيـق هـقا الكتـاب المهـم، اكـون  وبعد فَحس 

س لباب تديد  ديم هو  ا أو اؤس  ه  ؛ فإن  لك يسـهم   يـبط الفويـى «نقد التحقيق»موت 

 .السائدة   مجاي احقيق النصو 

 

* * * * 
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 عليمالت   مدار ع 

 نظرة إصالحيي يف المناها الدراسيي من  الط وثي ي مخطوطي

 هـ(6348)ت للعالمي المحدث محمد عبد الحي الكتاا

 

 

 

 

 م دمي

الق على من ال نبي بعد .  الة والسَّ  الحمد هلل وحد  والصَّ

ن الكتابـة ُمنـق مطلـ و وبعد؛ فقد َعرف مويو  إ الح الّتعليم بـالمبرب َموَتـة  مـي

القرن الع رين، حتى أ بحت اعكس اليالف القي كان حا ال  بـين المحـافظين علـى 

القضـاي علـى كـل   ـديم واىخـق التُّرا  وإ الح لُرا َادريسي ، وبين الـقين يحكمـون ب

 بكل  تديد. 

ـ  اومن هؤالي القين َدَعو العالمـة  للمحافظـة علـى التُّـرا  وإ ـالح لـُرا َادريسي

عـاة التَّجديـد فقد كـان مـن دُ ، ياإل الح  م روع حي الكتاين  المحد  محمد عبد ال

ة عرائض ورسائل  وإ الح القروّيين وانظيم لو ُتمعت لَيرتت  -، َوكتَ     لك عدَّ

 دراسي وتحليل وتح يق

 يونس بَ ـيايف

 الحسيمة -باحث يف العلوم الشرعية 
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ــر  ــد كبي ــولى يوســو  -  مجل ــلطان الَم ــا للسُّ ــم اهلل اَرفعه ــلطان الَحســن رحمه ــن السُّ ب

 .(1)اعالى

تي  ، (2)لـى لــ)مجلس العلمـاي الّتحسـيني للقـرويين(ير مين علماي الطبقـة اىوـو د اخ 

فــق نظــَرة علميــة محكمــة اســتمدُّ أ ــولَ  ها مــن الّتــاريا فكانــت رؤيتــ  اإل ــالحية وي

ك بالتُّرا  َومناهج علماي اإلسالق دق القضـاي علـى ينـادي بــعَ كان و ،اإلسالمي، والّتمسُّ

َن كـّل كل   ديم واىخق بكل  تديد، بل يرى أنَّ عقـَل الَمـري الُمـ ؤمن ميزانـ ، فعليـ  أن يـزي

ح  مـن اللجنـة التـي ؛ لقا نجد   ـد انَسـ(3)تديد و ديم بميزان الدين َوالَمصلحة العاّمة

؛ أ تصـر علـى >مقكرااـ < َكر افا ـيلها    لعدة أسبابيرتأسها الفقي  الحجوي الثعالبي 

ر بعضها:    يك 

لمجــرد أّن آبــايهم كــانوا أوال : إ حــاق بعــض اىفــراد بــين العلمــاي وليســوا مــنهم، 

 كقلك. 

ــا:  ــر إلــى  اني  ل   ارايــ  لبقــات العلمــاي؛ فَمــن كــان   الطبقــة اىولــى ُأخ  التَّــدخُّ

لو  إلى الثالثة أو الرابعة.  الّثانية، ومن كان   الثانية رحَّ

ية   اإل الح، و  هقا يقـوي وكنـا اعبنـا   بسـط <: (4) الث ا: انعداق اإلرادة والجد 

ا، ولكن  لـك كّلـ   هـ  أدراا الّريـاح،  ـّم القر ارات وارايبها وابويبها فجاي عمال  مجيد 

ــ  باتتهــاد الم ــرفين، فيرتــت  راــ  المجلــس علــى شــكل آخــر فصــارت النّتيجــة في

ا. >حينئق و د كلمني مرة أحد العارفين الَم ـهورين   لـرا الّتعلـيم... <: (5)ويقوي أيض 

                                                 
 أ(.65( ينظر: مقكرات محمد عبد الحي الكتاين )ا1)

 (.127( الدرر الفاخرة ) 2)

 (.18 1( من مقدمة فهرس الفهارس لولد المؤلو العالمة اىدي  عبد اىحد الكتاين )3)

 ب(.55( مقكرات محمد عبد الحي الكتاين )ا4)

 (.63-62الكتاين )ا ( مقكرات ال يا محمد عبد الحي5)
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ــ يــة الن ظــاق، ب ــة أهم  ا إلــى  لَّ : كــان النــاس يقــرؤون أحــرار  ــُق إيــراَر  بــالعيل م  ــائال  ل يحق 

َم يضـي قون علـى أنفسـهم 
، َفلـي لـم؛ ىنَّـ  علـم 

غبـة   العي ّدون وَيجتهدون بـال دافـو الرَّ
ويجي

بحصر الّساعات والكت  واىو ات والجلسات واىسااقة؟ ولعمري إّن  لرأيي؛ ىّنـا إ ا 

ن  اَبلنا َبي َن ما كـان يحُصـل ع َحـة مـي ا الباري ا َو ارّنـا َبـي ن َمـن كـان يتيـرَّ ليـ  الطالـ  سـابق 

 
َ
ي لطان أن َيبنـي تون اليوق أدركنا الفرا. ولالما  حنا وكتبنا: أنَّ للسُّ القرويين َوَمن يتيرَّ

خل فيهـا  َمدرسة تامعة  وُكل ية ُكربى مين باب الَمحروا إلـى بـاب بـوعمير بمكنـاس وُيـدي

لَحيَّـة والمي ــتة مـا شـاي وكيـو شـاي، ويجلـ  لهـا اىسـااقة مـن أي  من الُعلوق والّلبات ا

ن أي  َمقَه  كانوا وحـزب.
ولكـن يعب ـي لل ـرويين  تنس كانوا، أو أي  لبة يتكلمون، ومي

يني الَمْحض ا منها الفقهاي والمحد ون والمفسرون والوعاغ واىئمـة  عنواَنها الد  ليتيرَّ

رشدون فُتباَعد عن أنظمة الّتعلـيم العمـومي... والـقين والقضاة والعدوي واليطباي والم

و ليكونوا إداريين أو الئكيين يقه  للكليـة الكـربى المتحـد  عنهـا، أمـا  يريدون التَّوسُّ

ا لنــا مثــل مــا أخــرا مســجد    إلحــادي  ال يمكــن أن ييــر 
شــكل اليــوق فإنــ  نظــاق الئكــي

، والطـائو بـن الحـاا ومحمـد بـن القرويين باىمس مثل الفقي  الفضلي، والحسن مزوار

الحــاا، ال نقــوي مثــل: ابــن الييــاش، وابــن الجاللــي، والمهــدي الــوزاين، وابــن تعفــر 

بَبتها  الكتاين، وعبد العزيز بناين وأمثالهم من الراحلين. فالنظاق هقا َسلا من القروّيين  ي

َجتها َوزحَزَحها َعن رسالتها التَّـقليدية، وربَّما ال يبقى له ا أ ر مـن اآ ـار السـابقة بعـد َوَبه 

 .>سنتين ال  در اهلل
ا دون اقييد بالنّظـاق  ع  س بالقرويين متطو  هلَّ الكتاين بعد خروت  من المجلس يدر 

الجديد، ولم ينقطو عن الّتدريس هبا، فكان لـ  درسـان حـافالن يومي ـا، كمـا سـجلَّ  لـك 

 .(1)تماعة من المالزمين لهق  المجالس

                                                 
ــد الحــي الكتــاين )ا1) ــد الســباعي للبحــر 69( ينظــر: مــقكرات ال ــيا محمــد عب ب(، ومقدمــة اىســتا  خال

 ( باختصار.195-199 1المتاللم اىمواا )
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سـالة التـي  وكما أسلفت فإنَّ  ا إ ـالحي ا َسـّطر    كتبـ ، وهـق  الر  للكتاين م ـروع 

مها الَيوق  طعة   إ الح التعليم ومنهات .   أ د 

ــلها : موضــوعها الــرئيس إ ــالح الّتعلــيم عامــة، والمعــارف التــي ينببــي أن ُيَحص 

لال  العلم خا ة، ومن المحتمل أن اكون هـق  الو يقـة ممـا ابقـى مـن برنامجـ  الـقي 

لم الَحديث النبوي الّ ريو؛ إ  أّن هق   دار الحديث الكتانييويع  لمؤسست   لتدريس عي

 الو يقة اتعلَّق بيطال  العلم عموما ولال  الحديث على اليصو . 

و د ويو َيد    هق  الّرسالة على مويو الّداي )أسباب انحطاش التعليم(، و كـر 

 و العلوق، َوَعدَّ منها  مانية.ما ينببي أن يتَحّلى ب  لال  العلم من ميتل

 فمن هو محمد عبد الحي الكتاين؟ وما هو الم رو  القي  دم  إل الح التَّعليم؟

ط: شذرات من حياة المفلل  المبحث األوَّ

 (1)اسمه ونسبه -6

محمـد »: هـو: (2)>الرد  الوتيز لمن أبى أن يجيز< كر المؤلو نسب    أّوي كتاب  

                                                 
لمحّمـد  ،>إاحـاف اإلخـوان باختصـار مطمـا الوتـدان   أسـانيد الّ ـيا عمـر حمـدان< ( مصادر ارتمت :1)

لعبد السـالق  >إاحاف الُمطالو بوفيات أعالق القرن الثالث ع ر والرابو<و (.56-52ياسين الفاداين ) 

ــن ســودة )ا ــد القــادر اب ــة<و (.578 2بــن عب ــي العــزوزي )  >إاحــاف  وي العناي ــد العرب  (.17لمحّم

الجــواهر <و (.178-171 ) >الثبــت الكبيــر   م ــيية وأســانيد وإتــازات الّ ــيا حســن المّ ــاش<و

 (.581-580 2لزكريــا بـن عبــد اهلل بــيال ) ،>الي واىعيــان مـن أســااقة وخـالنالحسـان   اــراتم الفضـ

-620 1لمحّمـد بـن محّمـد ابـن سـالم ميلـوف التونسـي ) ،>شجرة النور الزكية   لبقات المالكية<و

لعبد الّستار الّدهلوي  ،>فيض الملك الوهاب المتعالي بأبناي أوائل القرن الثالث ع ر والتوالي<و (.621

ــن ال ــيوخ<و (.890-834 1) المكــي ــ  م ــا لمؤلف ــدق الرســوخ فيم ــن العياشــي ســكيرا  >  ــد ب ىحم

 ،>مطالو اىفراح والتهاين وبلوُ  اآماي واىماين   ارتمة الّ يا عبد الحي الكّتاين<و (.354-363) 
  لعمر بن الحسن الكّتاين الحسني.

 (.73واا ) ( يمن مجمو . بواسطة مقدمة البحر المتاللم اىم182( )ا 2)
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يا أبي ا ـيا أبـي المفـاخر محمـد بـن أبـي عبد الحي ابن ال َّ لمكارق عبد الكبيـر، ابـن ال َّ

هير أبي العباس أحمـد بـن أبـي مالـك  الح عبد الواحد المدعو الكبير، ابن اإلماق ال َّ الصَّ

عبد الواحد، بن أبي حفا عمر، بن أبي العالي إدريس، بن أبي العبـاس أحمـد، بـن أبـي 

أبي عبـد اهلل محمـد، بـن أبـي  اسـم، بـن الحسن بن  اسم، بن أبي فارس عبد العزيز، بن 

عبد الواحد بن علي، بن محمد، بن علي، بن موسى، بـن أبـي بكـر، بـن محمـد، بـن عبـد 

اهلل، بن هادي، بـن يحيـى المـدعو أميـر النـاس، ابـن عمـران، بـن عبـد الجليـل، ابـن أميـر 

ابـن المؤمنين يحيى، بن يحيى، بن محمد، ابن البـو  اىعظـم موالنـا إدريـس اىزهـر، 

 القدر موالنا عبد اهلل الكامل، ابن الجلي 
ّ
الهماق البطمطم موالنا إدريس اىكرب، ابن علي

 الناس موالنا الحسن السبط، ابن سـيدت عالمهـا 
ّ
الفضل موالنا الحسن المثنى، ابن ولي

موالانا فالمة البتوي، ابنة رسوي العالمين سيدنا رسوي اهلل  لى اهلل اعـالى عليـ  وسـلم 

  وشرف وأكرق وأنعم وعّظم الحسني، ال ـهير بالكتـاين نسـب ا ولريقـة، الفاسـي وعلى آل

 «.استيطان ا وخلفة

يكنى: أبا الفيض، وأبا المجـد، وأبـا اإل بـاي، وأبـا اإلسـعاد، وهبمـا اشـتهر، ولقبـ  

شيا السجادة الوفائية بمصـر: أبـا اإلرشـاد، وكـان يكتـ  فيـ  شـقيق  ال ـيا أبـو الفـيض 

 .(1)ير الكتاين: أبو الكنىمحمد بن عبد الكب

 بعض شيو ه -8

ــن  -1 ــد ب ــن محم ــر ب ــد الكبي ــاين الســيد عب ــارف الرب ــ  المحــد  الع ــد  الفقي  وال

 .(2)عبد الواحد الكتاين الفاسي الحسني. أخق عن  التفسير والفق 

                                                 

 (.231( المظاهر السامية )ا1)

 (.61( نور الحدائق   إتازة محمد الصادا ) 2)



 
258 

شقيق  اإلماق العارف السيد محمد بن عبـد الكبيـر الكتـاين. أخـق عنـ  التفسـير  -2

 .(1)لفلسفة الت ريعيةوالحديث والفق  واى وي وا

خالــ  اإلمــاق شــيا فقهــاي فــاس الســيد تعفــر بــن إدريــس الكتــاين. أخــق عنــ   -3

 .(2)الحديث والفق  والسير

ابن خال  شيا اإلسالق اإلماق محمد بن تعفر الكتاين. أخق عن  الصـحيحين،  -9

 .(3)والمولأ، وأبي داود، وتامو خليل، وميتصر ، والمرشد، وتمو الجوامو

ا   الفق  العالمة شيا  -5 الجماعة أحمد بن اليياش الزكاري. حضر دروس  كثير 

 .(4)والحديث

العالمة الفقي  المعقولي النحرير محمد بن عبد السالق كنون الفاسـي. الزمتـ   -6

   راية عبادة الميتصر بالدردير بالقرويين، ُ مَّ بجامو عين الييل
(5) . 

مـة الفقيـ   ايـي الجماعـة العالمة النحرير  ايي الجماعة بفاس السيد العال -7

ا >ميتصر خليل<بفاس محمد بن رشيد العرا ي الحسيني.  رأ علي   كثير 
(6) . 

 بعض تالميذه: -3

ــ     ــ1 ــدي، حضــر دروس ــوري الجدي ــن بوشــعي  اىزم ــد ب ــاس أحم ــو العب أب

 المولأ.

                                                 
 (.62( نور الحدائق ) 1)

 (.51( نور الحدائق ) 2)

 (.85 1( ينظر: مقدمة البحر المتاللم اىمواا )3)

 (.8( مقكرات المصنو )ا4)

 (.8( مقكرات المصنو )ا5)

 (.24( مقكرات المصنو )ا6)
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، >مطــالو اىفــراح والتهــاين<الســيد عمــر بــن الحســن الكتــاين  ــاح  كتــاب  ــ2
   الكثير من المولأ.بأن   رأ علي (1) رح في 

أن   ـرأ المولـأ علـى  (2)لمحد  محمد العربي العزوزي البيرويت،  كر    بت  ــ3

 الُمَصن و.

الفقي  النحرير الحسن بن عمر بن الحسن الرحماين الزرهوين تـاي   ارتمتـ   ــ9

 .>المولأ<أن  أخق عن السيد  (3)>إسعاف اإلخوان الراغبين<

 .(4)>من أعالق المبرب<ين، كما   ارتمت  العالمة محمد بن أبي بكر التطوا ــ5

الفقي  السيد عبد السالق بن  ايي بني شيكر بالريو سيدي محمد بن محمـد  ــ6

 العو  الريفي، ينظر الرتتمة الالحقة.

رفيق  السيد شعي  بن عالي القصوي السعيدي الريفي،  اي الحافظ الكتـاين:  ــ7

 23لهمزية، وأتزهتما عامـة بتـاريا كالهما حضر عندي   المولأ وال فا وال مائل وا»

 «.هـ1359عاق  2ربيو 

ــوين  ــ8 ــد الهــادي المن ــة ال ــريو ســيدي محمــد بــن عب العالمــة المــؤرخ البحا 

ا شـيوخ  ومقرويااـ  علـيهم:  (5)المكناسي الحسني،  اي   ارتمت  القاايـة  ـرأت » اكـر 

ومـن  بـل  علي  أواخـر كتـاب ال ـفا للقايـي عيـا  بـين الع ـائين   تـامو القـرويين،

ا   مولإ اإلماق مالك بالجامو  اا   «.حضرت عند  دروس 

                                                 
(1 ( )119.) 

(2 ( )17.) 

(3 ( )48.) 

(4 ( )330.) 

 (.49-43( كتاب اىستا  محمد الرشيد عن  ) 5)



 
260 

لد المصنو السيد عبد الرحمن ابن المصنو، حضـر المولـأ روايـة ودرايـة وَ  ــ4

ا مـن سـنة لـم يقطعهـا الحـافظ، حتـى و ـت ال ـتاي  بالقرويين، ودامت هق  السـلكة نحـو 

 وهتالل اىمطار.

 :و ـاتـه -8

ق 1462شتنرب سنة  28الموافق  هـ1382اين سنة ربيو الث 28او  فجر يوق الجمعة 

 .(1)بنواحي عا مة باريس بفرنسا، ودفن بروية الجالية المسلمة

 المبحث الثاا: قراءة يف الوثي ي المخطوطي

 :تمهيد

هق  الو يقة اتكـون مـن خمـس  ـفحات مـن ر ـيد المكتبـة السـباعية لصـاحبها 

 اىستا  خالد السباعي.

   هق  الو يقة عن مويو الّداي، وو و ل  الّدواي؛ فقد ك و المؤلو رحم  اهلل

ن ميتلـو  ،  مَّ ما ينببي أن يتَحّلـى بـ  لالـ  العلـم مـي ال  فقكر أسباب انحطاش التَّعليم أوَّ

 العلوق  اني ا، َوَعدَّ منها  مانية، و د رأيُت أن أرا بها على النَّحو اآيت: 

 أسباب انحطاط التَّعليم -6

ي َمرحلة   َاحسـين واطـوير التَّعلـيم عنـد عر يي لألساتِذةعدم الكفاءة الم -6 ، فأوَّ

العالمة محمد عبد الحي الكتاين، هو اختييار اىسااقة اىكفاي؛ ىنَّ عدق االهتماق بصـقل 

د مـن مسـتواهم التَّعليمـي  بـل الّسـماح  سين وإخضاعهم الختبارات حقيقية للتَّـأكُّ الُمدر 

                                                 
(، ومقدمـة البحـر المــتاللم 578 2(، وإاحــاف المطـالو )302( ينظـر: معجـم المطبوعـات المبربيـة ) 1)

 (.175 1اىمواا )
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هنَة، َلهـ ُور التَّعلـيم، و  هـقا يقـويلهم بُمزاولة المي ن أهـم  أسـباب َاـَده 
اعلـم أنَّ <: (1)و مـي

لوها ُهم  يٍل َلها، فما َحصَّ
صي ن َغير َاح 

ة َ رؤوها ُهم مي ا عدَّ ؤون ُعلوم  ري سين ُيـق  هؤالي الُمدر 

َلها َمن َيأُخقها عنُهم َنقطـو أنَّ َمـن يتَصـّدى للَكـالق <، ويوا ل كالمـ  فيقـوي: >َوال َحصَّ

أل لسان  َويعثر  لُم فيه َثـُر َويتَلك   . >ا َيـَتـَبع 

ستوى الَمناها الت ربويي -8 َس َوما ال  انخفا  مع بَعَدق التَّمييز بين ما َيصُلا أن ُيدرَّ

راسة لها  َيصُلا، وانعداق التَّدرا   إعطاي الَمعلومة للطال ، فلكل  َمرحة من َمراحل الد 

 هنـا َمـن <: (2)و  هقا يقوي، ناس العيلم الُمناس  َوالكتاب المُ 
 
غاية َمن ُيسـمى أ ـوليي

... إ   بكي أو أ َرَأ . َوتمو الجوامو ألباز  واختصـارات  وإشـارات  وإحـاالت  َ رأ ابن السُّ

ـُم  ل   ال للُمبتدي كما ُيعلم مين فاايَحتي  َوخاايَمتي ... َوهـل عي
 
و َاقكيرة لأل ولي هو كتاب ُويي

ـبكي وشـروح ؟ إنَّمـا العلـم   مثـل: الُمستصـفى للبزالـي، اى وي محصور    اب ن السُّ

َلى ما أل و   َهـقا الفـّن، وكتـ  شـيي  إمـاق الحـرمين، أو البحـر للزرك ـي، وال  وهو أو 

نيا أشــرف مــن هــقا الكتــاب وال أتمــو وال أ ــّا نقــال  وال أبســط بحكايــة  أعلــم   الــدُّ

ا  .>اليالف مطلق 
نَّيَعدم اْستثمار الِعلم  -3 ِضع لهع َوهو الكتاب والس   <: (3)، فَيقُكُر أنَّ  يما وع

ّ
اى ولي

ا بـ   ف فيـ  واسـَتعمل    َمقا ـد ، فـإنَّ هـقا العيلـم ُويـو لُيـدري لـم َواصـرَّ
ــَق العي َمن َحـقَّ

ل الُمجتهـدين َومـدارا اىفهـاق، َويستسـرف بـ  علـى َمقا ـد  اإلنساُن التَّفاوت بين دالئـي

ــنة وال ــاب والسُّ ــق الكت ــان المآخ ــتنبالات، َوبي ــد االس ــق َاوحي ــى لري ــا عل ــو  فيهم َي

و ـيت  للُمنتسـبين للعلـم  (4)>نـور الحـدائق<. و د  كر المؤلو   خاامة كتاب : >َوالعيلل

                                                 
 (.1( و يقة   إ الح التعليم )ور ة 1)

 نفس .( 2)

 نفس . (3)

(4 ( )186-188.) 
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وإياا أن اكون كقوٍق أكثروا من اآالت واىسباب، واركوا المقا د وراي <كافَّة، وفيها: 

لبيان واى وي والمنطـق وغيـر ، وال يسـتعملها ههرهم، فمثاي من يدمن  راية النَّحو وا

فيما ويعت ىتل  وسيلة، كَمن بقي كّل عمر  يجمو آلة بنـاي داٍر ولـم يـبن، فكّلمـا  يـل 

، والو ـت  ل : أين الدار لتسكنها؟،  اي: ال زلت   االستعداد لبنائها، مو أنَّ العمر  صـير 

ـوابق و ـوق  علـى اللواحـق، و ـاي  سيو  إن لـم اقطعـ   طعـك، و ـد عمـل  ـوق علـى السَّ

 «.  الحكيم: أنا ابن الو ت

ـ  -8 ، مـن أسـباب انحطـاش التَّعلـيم كمـا يـرا  الكتـاين عـدق َعدم احتـرام التَّخص 

هق  الُعلوق َندر أن يوَتد َمن َخدمها خدمة <: (1)احرتاق التَّيصا، و  هقا المعنى يقوي

عـاؤُ  ب     لك اد  ا منهـايج  أن ُيرتو إلي  فيها، والسَّ ، >ُ  لَجميعهـا، فلـم ُيَحّصـل واحـد 
ـقي ُكـل   ـناعة عـن <و َمـو النـاس علـى ُوتـوب أخ  ة؛ فلـقلك أت  ها خا َّ ها َحقَّ

أنَّ  لم ُيعطي

هن علـى َشـيي ُيثيـر ملكـة فيـ  دون  ن لقواعدها؛ ىنَّ تمو الفكرة َوالق  د هبا والُمت قي الُمتفر 

ق  إ ا<و  هقا  يل:  >َمن َخلط وأراد أن يجمو ّ  ـد 
ياوي َمو اىسيولي َاعار  َكالق السَّ

ّ فإنَّ  شارَا   فنون
ياوي الختصا ي  بالَحديث بييالف اىسيولي  .>َكالق السَّ

تـِب الَمـذَهب يف األصـوط -5 ن َعدمع االْعتِماد علـ  اع ، ي ـتكي العالمـة الكتـاين مـي

د  علـى  هجر المالكية كتَبهم واإل باي على كت  أخرى حتى وإن احتوى بعضها علـى الـرَّ

ن امـالي المالكيـة َهجـر ُكتـبهم <: (2)أ وي اإلماق مالك، فيقوي فالعج  كـلَّ العجـ  مـي

د  علــى مالــك   َمســائل  اى ــولية واســتعماي َتمــو الجوامــو... و ــد اشــَتمل علــى الــرَّ

ون وال يتفّطنـون لكونـ  يـُردُّ علـى مالـك لمـا ون  لـك َويمـرُّ  أ ولية، َوالناس ها هنـا يقـرُّ

فون ويسـتعملون َمسـائل  وسـائيَل  رنا  أوال  مين أنَّ الناس ال َيقرؤون اى ـوَي  ـمَّ يتصـرَّ  رَّ

                                                 
 (.2( و يقة   إ الح التعليم )ور ة 1)

 نفس . (2)
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ا   هجـرهم انقـيا القـرا ، َمـو أّنـ  مطبـو ، َسـهل  َو ل ... وال أرى للنّـاس عـقر  لما ُويي

 . >العبارة، بسط التَّركي ، ولكن الناس أعداي ما تهلوا وما لم َيسمعوا وما لك َيعرفوا

، فتجــُد اىســتا  يــتكلَّم   كــل  العلــوق َعــدمع االنِ ــباط بَمنــاها وَبــراما معيَّنــي -1

ا <: (1)بُمناسبة َوبدوصا، و  هقا يقوي ـو  س َيقـرأ َنح  َس أنَّ الُمـدر  ر  اييَّـل لَمـن حضـر الـدَّ

ن اإلعـراب والتَّصـاريو... فبالـ  َمـن ا ال ُكــُتَ  الَحـديث؛ لَكثـرة مـا يسـمو مـي ريف   َواص 

ن هاهرهـا بمـا ال  يتكلَّم على اىحاديث إنَّما يتكلم عليها من حيـُث إعراُبهـا والَمفهـوق مـي

ييفى على َمن ل  أدنى مسكة   العربية، وليس   هـقا كبيـر فائـدة؛ إنَّمـا الثَّنـاي   َمعرفـة 

ن  كالم  ملسو هيلع هللا ىلص َمقصود   ـرارملسو هيلع هللا ىلص وبيان ما اضمَّ َكـم واىس 
ن الحي َوسـبُ   لـك أنَّـ  غيـر <، >مـي

ةمُ  ها خا َّ ها َحقَّ
ناَعة الَحديثية بموت  أنَّ  لم ُيعطي ٍن للص 

 .>تقي

فهق  ستة أسباب  كرها اإلماق َاَسبَّـَبت    انحطـاش التَّعلـيم،  ـمَّ  كـر حلـوال  لهـق  

لهاالم كلة وا رتاح  فال يمكن <: (2)، و ايالمعارف التي ينبغي لطالب الَحديث أيف يعحص 

ن أن لطال  العلم أن يقصر َنف ـٍد، بـل البـدَّ لـ  مـي سـ    الطَّلـ  والتَّحصـيل علـى فـنٍّ واحي

، َوعـدَّ منهـا  مانيـة ُعلـوق باإليـافة إلـى >يجمو مين أنوا  الُعلوق َبين ما ل  اراباش ببعضـ 

 يبط  علوق الَحديث رواية ودراية. وهقا ما سأاناول    المطل  الثاين.

 (3)لهاالمعارف التي ينبغي لطالب الحديث أيف يعحص   -8

اًل: َمعر ي َقدر ِمن النَّحو ظ باىحاديـث النّبويـة علـى غيـر  أوَّ يسلم ب  لسان  مين التَّلفُّ

 َوتهها. 

                                                 

 (.2( و يقة   إ الح التعليم )ور ة 1)

 نفس . (2)

 (.5-2)ور ة  نفس  (3)
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ع يف َمعر ي لغات الَعَرب: ثانًيا فيما يهدي  إلى معرفة َمـدلوالت اىلفـاغ ومـا  التَّوس 

نَّة على َمن ألَّو    َغري  الُقرآن.  يراد هبا، مو االاكاي   َافسير الكتاب َوالسُّ

ة،  َمعر ي األصوط: ثالثها بالن سبة لَمن ييو    اليالفيات والَمدارا َومثار اىديلَّ

َبعة.   فيلزم  أن َيعرف اى وي على الَمقاه  اىر 

 ؛ حتى يعلم اإلسناد الَمقطو  مين الُمتَّصل.رابعها: َمعر ي الت اريخ

غرا يـا َمعر ي:  امًسا ـل بـ  إلـى َمعرفـة اى ـاليم، َومتـى ليتو طرف ِمـن علـم الجع َّ 

 ُبنيَيت الَبلدة الُفالنية...

ليقو على كيفية االسـتنباش، ومـا َوسـو هـقا اللفـظ  َمعر ي طرف ِمن الِفْ هِ : سادًسا

 النَّبوي مين المعاين.

ف بوت  يهتدي ب  إلى َملكة َيجمو هبـا بـين النَّصـين  سابًعا: معر ي طرف ِمن التَّصو 

 الُمتعاريين. 

ن َاـواريا الُملـوا َوالُعلمـاي؛ ثامنًا: َمعر ي التَّـاريخ ب نواعـه ـ ؛ مـي ، أي: َتميـو أنواعي

لل والن حل؛ َولبقات العلماي   كل عصر ومصر. باب المي  وأر 

سـاب والتَّنجـيم َونحـو تاسًعا : عدق االشتباي بالَمنطق والتَّو يت والَعـرو  والحي

  ُ  بيطالهبا. لك، فهق  ُعلوق  ال َيفرح الُمحد 

فقد تعل اإلماق الحـافظ اإلتـازَة أضل لذلك: تربيي الملكي الن  ديي عند الطالب، 

ّ مـدخال  ووعـاي  لنقـل أفكـار  العلميـة ومبادئـ  اإل ـالحية، و  هـقا 
واالا صاي الَحـديثي

ـ :  (1)>نـور الحـدائق<يقـوي    وال اـنَس   العبـادات والُمعـامالت مولـأ اإلمـاق <مـا نصُّ

                                                 

(1 ( )186-188.) 
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صــا النــور الســادح والهــدي المحّمــدّي اليــالا المقطــو  بــ ، وال ازعزعــك مالــك، فإ

المرتـو عنـد االخـتالف، وهـي  >المولـأ<شقاشق المتفّقهة، فقد أتمـو النظَّـار علـى أّن 

 . >المقّدمة أحاديثها وفتاويها على كّل فتوى، لو كان نا لها َمن كان

ا   مراسلت  مو اإلماق السيد محمد المكي بن عزوز ما نصُّ  ويقوي أيض 
ومّما <: (1)

ئ المولــأ   القــرويين، فو ــلُت إلــى  ــري ي ُأ   و ـو لــي   هــق  المســألة أّنــي كنــت عــاق أوَّ

ل بـ ، وزيَّفـت َمـقه  الُميـالو علـى عـاَديت   
بُت القائـي راـ ، و ـوَّ حديث المسألة فقرَّ

 .>ُدروسي الَحديثية

 نموذ  من المخطوط -3

                                                 

 (.260 1( مقدمة البحر المتاللم اىمواا )1)
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 ]نـ   الـَوثيـَ ـي[

 

 الحمد هلل وحد ؛

ـيٍل َلهـا،  صي ن َغيـر َاح 
ة َ رؤوها ُهـم مـي ا عدَّ ؤون ُعلوم  ري سين ُيق  اعلم أنَّ هؤالي الُمدر 

ليل َعلـى   َلها َمن َيأُخـقها عـنُهم، والـدَّ لوها ُهم َوال َحصَّ لـك أنَّـ  إ ا َنَزَلـت  اآن فما َحصَّ

نازلة َافسيرية أو َحديثّية أو أ ولية أو لبوية أو بيانية أو مين علم آخر مين العلوق اى ـلية 

أل لسـان  َويعثـر  لُمـ  َيـرورة أنَّ  َثـُر َويـتَلك  رعية َنقطو أنَّ َمن يتَصّدى للَكالق فيها َيَتَبع  ال َّ

ـب     لـك هق  الُعلوق َندر أن يوَتد من َخدمها خد مـة يجـ  أن ُيرتـو إليـ  فيهـا، والسَّ

ا منها، أال ارى  يوتد اآن شيا خدق اللبة؟ ال ال  عاُؤُ  لَجميعها، فلم ُيَحّصل واحد  اد 

 إ ا أرادوا َنظم َ صيدة أو كت  رسالة.  (2)>المصباح<، و(1)>الُميتار<ال وإنَّما يطالعون 

 هنا َمن  رأ أال ارى  َهل فيهم َمن َخدق اى وي؟ ال ال 
 
ال، غاية َمن ُيسمى أ وليي

بكي أو أ َرَأ ، و ألباز  واختصارات  وإشارات  وإحاالت  لـيس  (3)>تمو الجوامو<ابن السُّ

للبزالـي، وكتـ  شـيي  إمـاق  (4)>الُمستصـفى< اا العيلم على َحقيقت  إنَّما العلم   مثل: 

على َنحو ست  ُمجلدات يياق،  للزرك ي القي اشتمل َمتن  (6)>البحر<، أو (5)الحرمين

                                                 

 هـ(.666( ميتار الصحاح، ىبي عبد اهلل محمد بن أبي بكر الرازي )ت1)

 منيــر   غريــ  ال ــرح الكبيــر، ىبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي الحمــوي ( المصــباح ال2)

 هـ(.770)ت: نحو 

 هـ(.771( تمو الجوامو   أ وي الفق ، لقايي القضاة ااا الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت3)

 هـ(.505( المستصفى   علم اى وي، ىبي حامد محمد بن محمد البزالي )ت4)

 اق احرمين عدة كت    أ وي الفق ، منها: الربهان   أ وي الفق ، واإلرشاد   أ وي الفق .( إلم5)

 هـ(.749( البحر المحيط   أ وي الفق ، ىبي عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزرك ي ال افعي )ت6)
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ـق العيلـم  تل لو أخق العلم الكبيرة لم يكن أ ولي ا  ط؛ ىنَّ اى ولي َمـن حقَّ على أنَّ الرَّ

ا ب  اإلنساُن التَّفـاوت بـين  ف في  واسَتعمل    َمقا د ، فإنَّ هقا العيلم ُويو لُيدري َواصرَّ

ـل الُمجتهــدين َومــدارا اىفهــاق، َويستســرف بــ  ع ــنة دالئـي لــى َمقا ــد الكتــاب والسُّ

والَيو  فيهما على لريق َاوحيد االستنبالات، َوبيان المآخق َوالعيلل، َوأين مـن يأخـق 

ـناعات أنَّهـم  تعَمل العيلم فيما ويو ل ، وأشنَو ال َّ لم اى وي على هق  الطَّريقة فما اس 
عي

الف ما البن  ـبكي َوحواشـي  رامـو  إ ا سمعوا َمن يتكلم   مسألة أ ولية وأقَّ فيها خي السُّ

بالَجهل بقلك الفن  وافوهوا بأّن  لم ُيحرر، َفهل علـم اى ـوي محصـور   ابـن السـبكي 

 وشروح ؟ ال ال.

 ]مفلفات المالكيي يف األصوط[

ر   واعج  من  لك؛ ىنَّ هقا القي اكلم على هق  الَمسألة اى ولية ببير مـا حـرَّ

ــا نطــالو الــك المســألة   كتــ  اى ــوي  ابــن الســبكي ننظــر   َمقهبــ ، فــإن كــان مالكي 

ابــن  >منتهــى<المالكيــة؛ ىنَّ لكــل  َمــقه  كتــ  أ ــولية علــى مــقهبهم؛ فللمالكيــة 

 >ور ات إماق الحـرمين<، و(4)وشرح  (3)>انقيا القرا <، و(2)>اختصار <، و(1)الحات 

ا للحطاب وشرح 
 ، وغير  لك. (5)

                                                 

المعروف بابن الحاتـ  ( منتهى الو وي واىمل   علمي اى وي والجدي، ىبي عمرو عثمان بن عمرو 1)

 هـ(.696)ت

 ( ميتصر منتهى الو وي واىمل   علمي اى وي والجدي. ل .2)

 هـ(.689( انقيا الفصوي   اى وي، ىبي العباس أحمد بن إدريس القرا  )ت3)

 ( شرح  المؤلو نفس .4)

لرعينــي الحطــاب ( المســمى بقــرة العــين ل ــرح ور ــات إمــاق الحــرمين، ىبــي عبــد اهلل محمــد بــن محمــد ا5)

 هـ(.459)ت
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 ]مفلفات الحنفيي يف األصوط[

وشــروح ،  (3)>التحريــر<، ونظمــ ، و(2)>المنــار<، و(1)>مســلم الثبــوت<ة وللحنفيــ

 ، والسيد، وغيرهما. (5)، وكت  السعد(4)للفناري >أ وي البدائو<و

 ]مفلفات الشا عيي يف األصوط[

ـــافعية  ـــالة<ولل  ـــم،  >الرس ـــقا العل ـــو   ه ـــا أّل ي م ـــي أوَّ ـــافعي وه ـــاق ال  لإلم

َلى ما ألو >المستصفى<و للزرك ي وال أعلـم    >البحر<  َهقا الفّن، و للبزالي وهو أو 

الــدنيا أشــرف مــن هــقا الكتــاب وال أتمــو وال أ ــّا نقــال  وال أبســط بحكايــة اليــالف 

ا،  م  وشـرح ،  (6)>الكوكـ  السـالو<البـن السـبكي، ونظمـ  للسـيولي  >الجمـو<مطلق 

 وشرح .  (7)لل يا زكريا >اختصار تمو الجوامو<و

 ألصوط[]مفلفات الحنابلي يف ا

 .(9)، وابن القيم(8)وللحنابلة الموفق ابن  دامة

                                                 

 هـ(.114( مسلم الثبوت، لمح  اهلل بن عبد ال كور البهاري )ت1)

 هـ(.710( المنار   أ وي الفق ، ىبي الربكات عبد اهلل بن أحمد النسفي )ت2)

( التحرير   أ وي الفق  الجامو بين ا طالح الحنفية وال ـافعية، البـن همـاق الـدين اإلسـكندري الحنفـي 3)

 هـ(.861)ت

 هـ(.839( فصوي البدائو   أ وي ال رائو، لمحمد بن حمزة بن محمد الفناري )ت4)

 ( ل  عدة مؤلفات أ ولية، منها: شرح التلويا على التوييا، والتلويا إلى ك و غوامض التنقيا.5)

 هـ(.411( الكوك  السالو نظم تمو الجوامو، لجالي الدين السيولي )ت6)

 ي  تمو الجوامو لإلماق ااا الدين السبكي.( ل  اى وي، اختصر ف7)

 ( ل : روية الناهر وتنة المناهر.8)

 ( ل : إعالق المو عين عن رب العالمين.9)
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 ]مفلفات المحدثين واألثريين يف األصوط[

ــاب:  ــد ين واى ــريين كت ــى احقيــق الحــق مــن علــم <وللمح إرشــاد الفحــوي إل

للقايي ال وكاين، واختصار  لصديق حسن، وال أحسن وال أسهل من كتـاب  >اى وي

ــو  ــ  تم ــقكور؛ ىنَّ ــوكاين الَم ــواي ال َّ ــر اى  ــأّخرين    ك ــدمين والمت ــة المتق ــين لريق ب

واوتيهها و كر ما هو الَحق منهـا ال بطريـق انتصـار لمـقه  َميصـو ، وهـقا الكتـ  

 وغيرها لما لم اسما النّفس بإف اي اسم  كلها عندي وهلل الحمد.

ه َهْجر المالكيي مفلفاتِ   هم[]انت ادع

تمـو <ُكتبهم اى ـولية واسـتعماي  فالعج  كلَّ العج  مين امالي المالكية َهجر

 ال للُمبتـدي كمـا  >الجوامو
 
ـو َاـقكيرة لأل ـولي َمو َاعقيـد  َوالييصـ ؛ إ  هـو كتـاب ُويي

د  على مالك   َمسائل أ ـولية،  ا و د اشتمل على الرَّ  ؛ خصو  
ُيعلم مين فاايَحتي  َوخاايَمتي

ون وال يتفّطنون لكو ون  لك َويمرُّ رنـا  أوال  َوالناس ها هنا يقرُّ ن  يـُردُّ علـى مالـك لمـا  رَّ

ـَو لـ ،  فون ويستعملون َمسائل  وسائيَل لما ُويي مين أنَّ الناس ال يقرؤون اى وَي  مَّ يتصرَّ

ال، َبل حسبهم التَّم دا باعرتايـات العبـادي، والنّا ـر وأبحـا  َمـن بعـدهما ممـا هـو 

نا  ة   العبارات التـي ال خارا عن َمويو  علم اى وي إلى الَجدي والمهاتات والمُ 

ا   هجـرهم  ن تـو ، وال أرى للنّـاس عـقر  القـرا ، َمـو أّنـ   >انقـيا<ُاسمن وال ابنـي مـي

مطبو ، َسهل العبارة، بسط التَّركي ، ولكن الناس أعداي ما تهلوا ومـا لـم َيسـمعوا ومـا 

، َوهكـقا بقيـة ال ، وَحواشي ابن السبكي شـيي  ُعلـوق، فـإ ا لم َيعرفوا، فعلم اى وي شيي 

ا ال كتــ   ا واصــريف  س َيقــرأ نحــو  ــدر  رس أنَّ الُم ــل لَمــن حضــر الــدَّ ــرأوا الَحــديث اييَّ  َ

 الَحديث؛ لكثرة ما َيسمو من اإلعراب والتَّصاريو. 
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ـدر القونـوي مـا  (1)>الجـامو الصـبير<و  أوي شرح المنـاوي علـى  نقـال  عـن الصَّ

ن غال  من يتكلم على اىحاديث إنَّما ي<نص :  تكلم عليها من حيُث إعراُبها والَمفهوق مـي

هاهرها بما ال ييفى على َمن ل  أدنى مسكة   العربيـة، ولـيس   هـقا كبيـر فائـدة؛ إنَّمـا 

ن  كالمــ  ملسو هيلع هللا ىلص ال ــأن   معرفــة مقصــود   ــرارملسو هيلع هللا ىلص وبيــان مــا اضــمَّ َكــم واىس 
الــا  >ميــن الحي

 و إلي  مبتبي .فلَيرت (2)>اليوا يت الثمينة<كالم . و د نقلُت    كتاب: 

ـة  هـا خا َّ هـا َحقَّ
ناعة الَحديثية بُموتـ  أنَّـ  لـم ُيعطي وسب   لك أنَّ  غير ُمتقن للص 

ن لقواعـدها؛  د هبـا والُمـت قي  ُكل   ـناعة عـن الُمتفـر 
قي َمو الناس على ُوتوب أخ  فلقلك أت 

هن علـى َشـيي ُيثيـر ملكـة فيـ  دون َمـن خلـط وأراد أن يجمـو، أال  ىنَّ تمو الفكرة َوالق 

ـنائو كالحـدادة والن جـارة سـواي بيَسـواي؛ و لـك ىنَّ  ن الصَّ
ارى أنَّ اعلـم العلـوق  ـنعة مـي

ــنائو  ــناعة َملكــة ميــن الملكــات؛ َفمنهــا مــا يحتــاا إلــى ملكــة   أعضــاي البــدن كالصَّ الص 

ما  كـالعلوق النَّظريـة والَملكـة التـي اكـو ن   الجسمية، ومنها ما يحتاا إلى ملكة   الـد 

ـنائو التـي  الدما  مهما كانت كاملة حسنة فلن ابني  ـاحبها عـن ملكـة اىعضـاي   الصَّ

َهــر  ا مــا، َرُتــل   العلــوق العقليــة وأم  اتعــالى باىعضــاي الجســمية، ألســت اــرى أنَّ أحــد 

الناس فيها لو كلو  طو عود من الَي   بَقدوق النَّجار لم يحسن  لـك ولـم هتـد  ملكـة 

َعن النظر فيـ ، اـرا  إ ا يـرب بالَقـدوق علـى العـود الفكر إلى وتد   لك َمهما اأ ل  وأم 

ا تـاهال  ال َيجـد علـى نفسـ   ـر 
َيربتين وَ عت كّل منهما   َمويو، والنَّّجار مهمـا كـان غي

أسَهل مين  لك الَعمل وهو إ ا يرب بالَقدوق على العود ع ر يربات ُمتواليات َو عت 

ربات كلها   َمويو وا ة الضَّ ل من  وال ادبُّر    لك، ولكن ُمعاودة الَعمل مرَّ د ببير اأمُّ
حي

                                                 

 (.2 1( فيض القدير شرح الجامو الصبير )1)

 (.10( اليوا يت الثمينة   اىحاديث القايية بظهور سكة الحديد وو ولها الى المدينة ) 2)
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ن ُمزاولـة  واعـد  عـل كمـا يكـون عنـد العـالم مـي ة َتعل   َيد  َملكـة اإل ـابة   الفي بعد مرَّ

العيلم َومعاودة النَّظر فيها ملكة اإل ابة   النظر وكقلك ملكـة اليـد ال ابنـي   الصـناعة 

نائو. الفكرية شيئ ا، وإ ا   كانت الُعلوق كبعض هق  الصَّ

ــنائو الـقي َتـرى عليــ  نظـاق الَعــالم  فينببـي أن َيحتـاد   اعليمهــا َحـدو َاعلـيم الصَّ

د    نائو ال يجتمو بين  ينتين مينها على َشيا واحي َونحن نرى إ ا َنظرنا أدنى َنظر أنَّ الصَّ

د، بل  لَّ أن َاجد   النَّاس مين َتمو بين  ن عتين، ومن ارا  َتمـو بينهمـا فهـو َو ت واحي

دة َفقط، وربَّما كان ال يحسنها؛ ىنَّ كلَّ واحـدة منهمـا عا ـت فكـَر  عـن 
إنَّما ُيحسن واحي

احصــيل ملكــة   اىخــرى لكــن ميــن حيــُث أنَّ لــَبعض العيلــم ارابــاش بــبعض َوال كــقلك 

ناعات.  الص 

 ]العلوم التي يحتالها طالب الحديث[

د، بل فليس يمكن لطال  الع لم أن يقصر َنفس    الطَّل  والتَّحصيل على فنٍّ واحي

البدَّ ل  من أن يجمو من أنوا  الُعلوق َبين ما ل  اراباش ببعض ؛ كعيلم الَحـديث فـإنَّ الـقي 

يظهر أنَّ الملكة الّراسية في  َوالقلم الّصائ    درايت  َوروايت  ال َاحصل إال لَمـن خـالط 

ة ُعلوق، أنا أُناُّ   هنا على أساميها ووتد االراباش بينها َوبين العلوق الحديثية:  عدَّ

ي  لك؛  ظ بالَكليم النَّبويـة علـى غيـر  َمعر ي قدر من النَّحوأوَّ يسلم ب  لسان  مين التَّلفُّ

ـحابة  ـلو والصَّ وتهها فما زاد على هقا فهو اكلُّو يور  َخلال    الَعقـل، َومـا كـان السَّ

ا ُمراَّـ ـنَّة َيعلمون نحو  بـا  بكثـرة ُمـزاولتهم لَكـالق السُّ ب ا وإنَّما كان َملكة لُهم َمركـوز    الط 

م مين اللَّحن. ية فيهما، َمن أكثر مين ُميالتطهما ُعصي  َوألفاغ القرآن، َوهق  خا  
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ع يف َمعر ي لغات الَعَرب: وثانًيا فيما يهدي  إلى معرفة َمدلوالت اىلفاغ ومـا  التَّوس 

ــو   َغريــ  الُقــرآن كــابن يــراد هبــا،  ــنَّة علــى َمــن ألَّ مــو االاكــاي   َافســير الكتــاب َوالسُّ

ــنة كــأبي ُعبيــد (1)عزيــز ، وأمثــالهم؛ (4)، وابــن اى يــر(3)، َوعيــا (2)وأمثالــ ، َوغريــ  السُّ

ن حيـُث ُهـو، (6)>المصـباح<، و(5)>القاموس<كـ ؛ ىنَّ هـق  الُكتـ  َافسـر َكـالق الَعـرب مـي

ن كـالق الُمصـطفى  >نهايةال<و >الم ارا<و واختصاراهتا َو يولهـا يبحثـون عـن الُمـراد مـي

.ملسو هيلع هللا ىلص  ة َوبينهما عموق  وخصو   هاهر   خا َّ

بالن ســبة لَمــن ييــو    اليالفيــات والَمــدارا َومثــار  َمعر ــي األصــوط: وثالثهــا

كينـ  َاسـليم هـقا ا َبعة حتـى يم  ة، فيلزم  أن َيعرف اى وي على الَمقاه  اىر  ليل اىديلَّ لـدَّ

 لهقا الُحكم َمثال  على  واعد الَمقه  الُفالين َوهكقا.

حتى يعلم اإلسناد الَمقطو  مين الُمتَّصـل فُيعـرف فـالن   ورابعها: َمعر ي الت اريخ

د، َو  أي  سنة ماَت َشيي ، ويعرف أنَّ فالن ا َمتى دخل 
الّراوي َعن فالن   أي  َسنة ُولي

، وهكقا. الَبلدة الُفالنية، َوفالن   ق  َعن  متى خرا منها مثال   القي اّدعى أخ 

غرا يا: و امًسا ل ب  إلى َمعرفة اى ـاليم، َومتـى ُبنيَيـت  طرف من علم الجع ليتو َّ

ن  هات الَبحر الُفالين، حتى اعلـم إ ا غـاَب أحـد  مـي َهة مين تي الَبلدة الُفالنية، َومن أي  تي

ة ُمعيَّنة   َق عن فالٍن بيبلَدةٍ َوُفالني بيَبل دةي كقا، الُمحد  ين َعن بلدا  ُمدَّ مَّ َرتو َواّدعى اىخ 

ة التي غاب فيها ُو وي إلى الك البالد َوما أشب   لك.  َهل يمكن    الُمدَّ

                                                 
 ن المسمى بنزهة القلوب.( ل : غري  القرآ1)

 ( ل : غري  الحديث.2)

 ر.آ اح ا حاار على ىنورا ام ا( ل : 3)

 ( ل : النهاية   غري  الحديث واى ر.4)

 هـ(.817( القاموس المحيط، ىبي لاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت5)

 هـ(770)ت: نحو  ( المصباح المنير   غري  ال رح الكبير، ىحمد بن محمد بن علي الفيومي6)
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ليقو على كيفية االستنباش وما َوسو هقا اللفظ  َمعر ي طرف ِمن الِفْ هِ : وسادًسا

ــة اىفكــار النَّبــوي مــثال  ميــن المعــاين، َومــا أمكــن أ خــُق  مينــ  ميــن اىحكــاق بحســ  د َّ

 واا ساعها.

ف بوتـ  يهتـدي بـ  إلـى َملكـة َيجمـو هبـا بـين  وسابًعا: معر ي طرف مـن التَّصـو 

النَّصين الُمتعاريين إ  أكثر َمن يهتدي إلى  لك على َوت  َمريي من سادات النّـاس 

رارهم َوأبقى آ ارهم آمين. فإل س اهلل أس  وفية َ دَّ يهم الَمرتو   ُم كالت الكيتاب الصُّ

ظم منَّة. راية الَفهم، َولُهم أع 
نَّة، وإليهم دي  َوالسُّ

د منُ ، وهنا أَردنا ب  َمعرفة وثامنًا: َمعر ي التَّاريخ ب نواعه ق  كُر َنو  واحي ، َو د اقدَّ

لل والن حل؛ َولبقات باب المي ن َاواريا الُملوا َوالُعلماي؛ وأر 
العلماي  َتميو أنواعي : مي

ـقي    كل عصر ومصر؛ ىنَّ بقلك ُيعَرف َمن أخق بكل  َحديث َومن ال، َوُرابة َهقا اىخ 

، َومعرفـة  َولبقت ، َواالستدالي َعلى َعصـر ُفـالن بكونـ  كـان   إمـارة بنـي فـالن مـثال 

ل إلى َمعرفة الّطباا والتَّمييز بين الُمدل س َوغير ، َويعرف َحقي قة الُيطوش حتى يتو َّ

ُفالٍن َومقَهب  َونيحَلت  االعتقادية حتى يقدر على االستدالي على ُرابة الَحديث بيقلك؛ 

إ  أكثر ما كثـرت الَمويـوعات   أحاديـث أ ـحاب الَعقائـد كـل  َيضـو مـا فيـ  اأييـد 

ل  لنيحلت  َولريقت ، َوهكقا إلى ُعلوق أخرى ال أستبيا النَّا عليها هاهنا َفهل َمن َحصَّ

َلة، هق  العُ   َوالُم اركة الفايي
ُّ
ليي لم اى  

لوق يوسم بيَعدق الُم اركة؟ ال، َبل َهقا ُهو العي

ن أ ـوي الَحـديث  ية إال التَّفسير والَبيـان وهمـا مـي لم يستفاد ل  أهم 
ي َبعد هقا عي َفما َبقي

ا.  أيض 
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 ]العلوم التي ال يحتالها طالب الحديث[

س اب والتَّنجيم َونحو  لـك، فهـق  ُعلـوق  أما الَمنطق والتَّو يت والَعرو  والحي

ُ  بيطالهبـا، َوال يراهـا َشـيئ ا إال لَمـن َيسـتعملها لـُدنيا ، ونحـن بيَصـدد  ال َيفرح الُمحـد 

رة. نيا عند ُعلماي اآخي ب    الدُّ رى َويزين َوت   احي  التَّـكلُّم َعلى ما َينفو   اىخ 

ن ُفـرو  الَحـدي ـا، ولـيس الَمحـلُّ َمَحـّل َبسـط أما الط  ُّ بأن واعـ ، فهـو مـي ث أيض 

ـا  ، َوأيض  تبها َبيـان الَحـق  ز أو 
في َتو  للكالق َعلى ما  كر؛ إ  هق  نفتة مصدور َوُعجالة ُمس 

ـَتعمل  مينهـا دون  ـو ومـا ال؟ وبيـان أنَّ مـا اس  ما الَفرا َبين الُعلوق التي يحتاتهـا الُمؤل 

أُاريد أن <: (1)ير، وإال فقد  اي الّ افعي لَرُتلالَحديث إنَّما هو باعتبار ارابالها بي  ال غ

ق   هيهات هيهـات ـوا علـى أنَّـ  إ ا َاعـار  َكـالق >اجمو بين الَحديث والفي ، و ـد نصُّ

ــ  بالَحــديث بييــالف  ــياوي الختصا ي ق َكــالق السَّ ّ  ــد 
ــياوي َمــو اىســيولي السَّ

ّ فإنَّ  شارَا   فنون. راتو البماز للسمهودي. 
 اىسيولي

ــى َاقــديم كــالق فال ــوافقهم عل ــا ال ُن ــر، فإّن ــة ال غي لَّ ت ــهاد بيهــق  العي قصــُد؛ االس 

ــ   ــت ل ــ  الَقواعــد َودلَّ  بمــا أدَّت إلي
ــقي ــأمر باىخ  ــى اىســيولي، وإنَّمــا ن ــياوي عل السَّ

الَمسالك، ال بمقه  ُفالٍن لعظمت  َوال بَقوي ُفالٍن لَجاللت ، بل َندور َمو الَحق  َحيـُث 

 ع  حيُث ماي. دار َونميل مَ 

والحمد هلل رب العالمين على ما هدى إلي  وألهم وافتا البصيرة لدرا حقائقـ  

 وفهم.

* * * * 

                                                 

 (. 441 2(، وفهرس الفهارس )5 5( ينظر: الضوي الالمو )1)
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 قائمي ب هم المرالع

إاحاف اإلخوان باختصار مطما الوتدان   أسانيد ال ـيا عمـر حمـدان، لمحمـد  ــ1

 ياسين الفاداين، ش: دار البصائر، دت.

ــرن  ــ2 ــات أعــالق الق ــالو بوفي ــن إاحــاف المط ــد الســالق ب ــو، لعب ــث ع ــر والراب  الثال

هـ(، احقيق: محمد حجي، دار البرب اإلسـالمي، 1900عبد القادر بن سودة، )ت

 ق.1447هـ 1917، 1ش

 -هــ(، مطبعـة اإلنصـاف 1380إاحاف  وي العناية، لمحمد العربي العزوزي، )ت ــ3

 هـ.1370بيروت، 

لعنـاد واللجـاا، اـأليو: البحر المتاللم اىمواا المقه  لما   سنة القـبض مـن ا ــ9

 . ق2020 محمد عبد الحي الكتاين، احقيق: خالد السباعي، دار الحديث الكتانية

الثبـــت الكبيـــر   م ـــيية وأســـانيد وإتـــازات ال ـــيا حســـن الم ـــاش المكـــي،  ــ5

هـ(، احقيق: محمد بـن عبـد الكـريم بـن عبيـد، مؤسسـة الفر ـان للـرتا  1344)ت

 ق.2005هـ 1926اإلسالمي، 

لحسان   اراتم الفضالي واىعيان من أسااقة وخـالن، لزكريـاي بـن عبـد الجواهر ا ــ6

هـ(، دراسة واعليق: عبد الوهاب إبراهيم أبو سـليمان، ومحمـد 1913اهلل بيال، )ت

 ق.2006هـ 1927إبراهيم أحمد علي، مؤسسة الفر ان للرتا  اإلسالمي، 

لــرحمن بــن زيــدان، الــدرر الفــاخرة بمــآ ر الملــوا العلــويين بفــاس الزاهــرة، لعبــد ا ــ7

 ق.1437هـ  1356هـ(، المطبعة اال تصادية، الرباش 1365)ت

شجرة النور الزكية   لبقات المالكية، لمحمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم  ــ8

 ق.2003هـ  1929، 1هـ(، دار الكت  العلمية، ش1360ميلوف، )ت
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محمـد فهرس الفهارس واى بـات ومعجـم المعـاتم وال ـييات والمسلسـالت، ل ــ4

عبد الحي بـن عبـد الكبيـر الكتـاين، عنايـة: إحسـان عبـاس، دار البـرب اإلسـالمي، 

 ق.1482هـ 1902، 3ش

 فــيض الملــك المتعـــالي بأبنــاي القــرن الثالـــث ع ــر والتــوالي، لعبـــد الســتار بـــن  ــ10

 هــ(، احقيـق: عبـد الملـك بـن 1355عبد الوهـاب البكـري الصـديقي الحنفـي، )ت

 ق.2008هـ 1924، 1مكة المكرمة، ش -سدي عبد اهلل بن دهيش، مكتبة اى

 دق الرسوخ فيما لمؤلف  من ال يوخ، ىحمد بن العياشي سكيرا، احقيـق: محمـد  ــ11

 الرايي كنون، دار اىمان. دت.

مقكرات ال يا محمد عبد الحـي الكتـاين بيطـ ، ميطـوش، منـ  نسـية مصـورة    ــ12

 المكتبة السباعية.

ا عبد الحي الكتاين لعمر بن الحسن الكتاين، مطالو اىفراح والتهاين   ارتمة ال ي ــ13

 ق.2015هـ 1936، 1احقيق: خالد السباعي، دار الحديث الكتانية، ش

هــ(، اقـديم: 1341معجم المطبوعات المبربية، إدريس بن الماحي اإلدريسـي )ت ــ19

 ق. 1488عبد اهلل كنون، مطابو سال، 

هــ(، 1382اين، )تنور الحدائق   إتـازة ال ـيا  ـادا، لمحمـد عبـد الحـي الكتـ ــ15

، 1عنايــة: خالــد بــن محمــد الميتــار البــداوي الســباعي، دار الحــديث الكتانيــة، ش

 ق.2019هـ 1935
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  قراءة يف مخطوط

  >شفاء الس م ولالء الظلم عل  متن الحكم<
 (ـه6828)ت لحسين بن إبراهيم المالكي األزهري

 

 

 

 

 م دمي

ر اىسـرار، الرحمـة المهـداة، الحمد هلل والصالة والسـالق علـى نـور اىنـوار، وسـ

كـم، وعلـى آلـ  ملسو هيلع هللا ىلص والنعمة المسداة، سـيدنا محمـد  مبـدي تـواهر العلـوق ونفـائس الحي

 اىلهار، وأ حاب  اىخيار.

إن اــرا  اىمــة وميرا هــا عظــيم النفــو، ملــيي بــالنوادر، والــدرر والفوائــد، زاخــر 

االهتماق هبقا اإلر   بالجواهر التي يعز وتودها   غيرها، وللحفاغ علي  فإن  يستوت 

العظيم القي ارك  سلفنا الصالا من أئمتنا المجتهدين اىعالق القين رفعوا منـار العلـم، 

وأفنوا أعمارهم خدمة للميرا  النبوي، فكانت نتاتهم هداية للمحتاا السالك وإرشادا 

 ّدررإال أن هق  الـ اىر  ومبارهبا، من م ارا عليها فأ بل الناس ل    هلم المحالك،

حبيسـة المكتبـات  دفينـة، النّـور عـن محجوبـة العظيمـة هلـت والميطولـات الّثمينـة،

 نزهي الحيداوي

 باحثي يف الع ائد واألديايف السماويي

 لرباطلامعي محمد الخامس ا –بكليي اآلداب 
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 إحيـاي َخّفاَ ـة  إلـى نسائُم الّتحقيق فهّبت   بالظهور، لها اهلل أ ن أن إال واليزانات، وبقيت

 واالزدهـار، الحيـاةي  ُروح فيهـا َونفَيـت اىسـفار، الكـم عن الببار فأزاحت َاّوا ة، ارا ها

تديد، ومن بين الميطولات التي كانت دفينـة اليزانـات وهـي الحكـم  من لنّورا فرأت

العطائية، التي اعد من أهـم مـا ألـو   علـم التصـوف، لكوصـا  ات أ واا وأنـوار ار ـي 

بالقارئ أفضل مر ى، وايال  وتدان المسلم، واسمو بروح ، واطهر نفس  واعلو هبـا 

عباراهتا رائقة تامعة، وإشاراهتا فائقة نافعة،  إلى أسمى درتات النقاي والكماي الروحي،

لباهبـا التحقـق بالعبوديــة والقيـاق بحقــوا الربوبيـة، لمؤلفهــا اـاا العــارفين ابـن عطــاي اهلل 

ونظرا النطواي هق  الحكم علـى السكندري القي يعد من العلماي المربزين   التصوف، 

بيـدمتها نظمـا وشـرحا، ومـن  أسرار مصونة وتواهر مكنونة،  اق عدد كبير من العلمـاي

العلمــاي اىفــقا  الــقين  ــد شــرحوها شــرحا عميقــا يــنم عــن  وا رفيــو، وك ــو يســير، 

 حسين بن إبراهيم المـالكيوشرح بسيط  و أنوار باهرة وإشارات تلية وايحة، ال ـيا 

القي شرح هق  الحكم ليسهل  ورها البديعـة، ولبتهـا الرمزيـة وإدهـاش القـارئ بـرأي 

 . >شفاء الس م ولالء الظلم عل  متن الحكم<ولقا سمى شرح  بـوشرح نا و، 

ولإلشارة أن الدكتورة كريمة بوعمري ا ـتبل علـى احقيـق هـقا السـفر إلخراتـ  

 إلى حيز الوتود.

 و د رسمت خطة أسير عليها    راية هقا الميطوش وهي:

 اىزهري المالكي إبراهيم بن حسين اإلماق الكتاب بصاح  التعريو اىوي: المحور

 .أوال: اسم  ونسب  ومولد  ون أا 

 . انيا: شيوخ  واالميق  ومكانت  العلمية

 . الثا: مؤلفاا  ووفاا 
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 .>شفاي السقم وتالي الظلم على متن الحكم< المحور الثاين: التعريو بكتاب

 .أوال: المستوى الكوديكولوتي للكتاب

 . انيا: نبقة عن الكتاب

 .ؤلف عنوان الكتاب ونسبت  إلى م -1

 .مويو  الكتاب ومنهج المؤلو في  ومصادر  -2

 .و و النسا ونما ا من  ور الميطوش -3

 

 المحور األوط: 

 التعريل بصاحب الكتاب اإلمام حسين بن إبراهيم المالكي األزهري

 أوال: اسمه ونسبه ومولده ونش ته 

هو ال يا، الفقي ، المحد ، حسين بن إبـراهيم بـن حسـين بـن محمـد بـن عـامر، 

، مـن  بيلـة يقـاي ـهـ1222الكي، المبربي اى ل، يعرف بمصر باىزهري، ولد سـنة الم

رحل والد  ال يا إبراهيم بن حسين المـالكي إلـى القـاهرة، وهنـاا ن ـأ  (1)لها العصور،

                                                 

، ونثـر الجـواهر 320،  : 2ق، ا2002، 15( اىعالق، الزركلي، خير الدين، دار العلم للماليين، الطبعـة: 1)

، ونزهـة الفكـر 1368 ،  : 1927والدرر، يوسو المرع ـلي، دار المعرفـة، بيـروت، الطبعـة اىولـى: 

ا مضى من الحـواد  والعـرب   اـراتم رتـاي القـرن الثـاين ع ـر والثالـث ع ـر، ىحمـد بـن محمـد فيم

الحضراوي، احقيـق: محمـد المصـري، وزارة الثقافـة   الجمهوريـة العربيـة السـعودية، دم ـق، الطبعـة 

، وميتصر ن ـر النـور والزهـر   اـراتم أفايـل مكـة مـن القـرن العاشـر إلـى 396،  : 1446اىولى: 

لقرن الرابو ع ر، لعبد اهلل مرداد أبو اليير، اختصار واراي  واحقيق: محمـد سـعيد العـامودي وأحمـد ا

 = ، و ـرة العـين بفتـاوى علمـاي الحـرمين،181،  : 1906علي، عـالم المعرفـة، تـدة، الطبعـة الثانيـة، 
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ابنــ  ال ــيا حســين بــن إبــراهيم، وحفــظ القــرآن الكــريم علــى يــد ال ــيا عبــد الرحمــان 

س، ولكـن  المالا، والقى علوم  باىزهر المعمـور بالعلمـاي والنـور، وايـرا بـ ،  ـم درَّ

اإل باي علي  كان  ليال، فأرشد  أحد م ايا الصوفية بالقهاب إلى مكة المكرمـة وب ـر  

باإل باي وانتفا  الناس ب ،  م رحل إلى مكـة المكرمـة واسـتولن هبـا   نيـو واىربعـين 

د الحـراق مـو اليطابـة ومائتين وألو، ناشرا بساش اإلرشاد، متصـديا للتـدريس بالمسـج

واإلمامة، وأخق عن علماي المسجد الحراق علوما متعددة، واولى إفتـاي السـادة المالكيـة 

  (1)فقا   يت  واشتهر بعدل  واحري    كل فتوى يصدرها.

 ثانيا: شيو ه وتالميذه ومكانته العلميي

 (2)شيو ه -6

ــاي ال ــيا حســين بــن إبــراهيم المــالكي نصــيب  العلمــي مــن حل ــار لقــد ن قــات كب

الم ايا المربزين   مجاي الدرس والتعليم، ممن لبعوا مناهجهم العلمي، وإشـعاعهم 

 القرائي   مسار ال يا حسين العلمي واىدبي، ومن بين هؤالي العلماي:

 .ال يا منة اهلل ال باس 

                                                 

، أشـرف علـى ي تمل على: فتاوى العالمة حسين بن إبراهيم المالكي، وفتاوى العالمة محمـد  ـالا =

 .2،  : 1محمد علي بن حسين المالكي، مطبعة مصطفى محمد، الطبعة:  اصحيح  ويبط أ ول :

 .1368( نثر الجواهر والدرر، يوسو المرع لي،  : 1)

، 2، اىعـالق، للزركلـي، ا2(  رة العين بفتاوى علماي الحـرمين، لمحمـد علـي بـن حسـين المـالكي،  : 2)

ضى من الحواد  والعرب   اراتم رتاي القرن الثاين ع ر والثالث ع ر، ، ونزهة الفكر فيما م320 : 

، وسير واـراتم بعـض علمائنـا   القـرن الرابـو ع ـر للهجـرة، 396ىحمد بن محمد الحضراوي،  : 

، وميتصر ن ر النور والزهر   اـراتم أفايـل مكـة مـن القـرن العاشـر إلـى 100لعمر عبد الجبار،  : 

 .181عبد اهلل مرداد أبو اليير،  : القرن الرابو ع ر، ل
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 .(1)ال يا إبراهيم الباتوري 

 .(2)ال يا عثمان الدميالي 

 تالميذه -8

  لم يقكروا أسماي التالميق القين أخقوا عن  واتلمـقوا تل القين ارتموا ل  رحم

 علي ، ويمكن أن يعد أبناي  منهم وهم:

 .محمد علي بن حسين المالكي 

 .محمد عابد بن حسين المالكي 

 .(3)عبد اهلل بن حسين المالكي 

 مكانته العلميي -3

ــة  ــم واإلمام ــة مــن العل ــة الرفيع ــراهيم المــالكي المكان ــن إب ــوأ ال ــيا حســين ب اب

 إلاقان، وشهد لـ  بـقلك  لـة مـن العلمـاي اىتـالي، فقـد  ـاي عنـ  ولـد  ال ـيا محمـد وا

                                                 

، كنز الجوهر   اـاريا اىزهـر، سـليمان ر ـد الحنفـي 71،  : 1اىعالق للزركلي، ا ( أنظر ارتمت   :1)

، م ـيية اىزهـر منـق إن ـائها حتـى 193   ،هــ1320الزيايت، مطبعة هندبـة، القـاهرة، الطبعـة اىولـى: 

ــة ل ــ ــة العام ــد العظــيم، الهيئ ــاهرة، اآن، علــي عب ــة، الق ، اليطــط 291 1، 1348ئون المطــابو اىميري

 .8،  : 2، اـه1306المطبعة الكربى اىميرية، الطبعة اىولى:  التوفيقية الجديدة، علي مبارا،

( أنظر ارتمت   : فهرس الفهارس واى بات ومعجم المعاتم والم ييات والمسلسالت، عبـد الحـي بـن 2)

، 2، ا1482 :الثانيـة الطبعـة بيروت، –حسان عباس، دار البرب اإلسالمي عبد الكبير الكتاين، احقيق: إ

 : 276. 

، ميتصر ن ر النـور 100( سير واراتم بعض علمائنا   القرن الرابو ع ر للهجرة، لعمر عبد الجبار،  : 3)

يـر،  : والزهر   اراتم أفايل مكة من القرن العاشر إلـى القـرن الرابـو ع ـر، لعبـد اهلل مـرداد أبـو الي

181. 
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هــو العــالم الــور  الزاهــد المحــد  الفهامــة مفتــي الســادة <علــي بــن حســين المــالكي: 

 (2)،>فقيـ ، كـان مفتـي المالكيـة بمكـة<و اي عن  الزركلي:  (1)،>المالكية   مكة المحمية

كتابـ  وسـاق الكـرق   اـراتم أئمـة وخطبـاي الحـرق: و اي يوسو بن محمد الصـبحي   

و ـاي عنـ  أيضـا ال ـيا أحمـد بـن  (3)،>إماق المقاق المالكي وخطيـ  المسـجد الحـراق<

شيا ال يوخ، و اح  الفضل ال هير، والقدر الكبير، فقيـ  مـاهر <محمد الحضراوي: 

أزهــرت علومــ    العلـوق العقليــة والنقليـة، فهــو البحـر العــقب الفيـا ، والحــرب الـقي 

كــان  ــاح  مكــارق أخــالا، <عبــد اهلل مــرداد أبــو الييــر: و ــاي  (4)،>محفوفــة الريــا 

 (5).>وحلم، وعلم، ونباهة، وور ، وب اشة، وشأن

 ثانيا: مفلفاته وو اته

 مفلفاته -6

من بين المميزات التي اختا هبا ال يا حسين بن إبراهيم المـالكي أنـ  لـم يقـو 

قياق باإلفتـاي واإلمامـة واليطابـة، وإنمـا اعـدا  إلـى حـدود عند حدود استهالا العلم وال

اإلنتاا والتأليو، فعطاياا  كانت   علـوق شـتى غيـر أن أغلبهـا بقـي محبوسـا   رفـوف 

 اليزانات والمكتبات ومن بينها:

                                                 

 .2(  رة العين بفتاوى علماي الحرمين، لمحمد علي بن حسين المالكي،  : 1)

 .320،  : 2( اىعالق للزركلي، ا2)

 .161( وساق الكرق   اراتم أئمة وخطباي الحرق، يوسو بن محمد الصبحي،  : 3)

 ـر والثالـث ع ـر، ىحمـد بـن ( نزهة الفكر فيما مضى من الحواد  والعرب   اراتم رتاي القرن الثـاين ع4)

 .395محمد الحضراوي،  : 

ميتصر ن ر النور والزهر   اراتم أفايل مكة من القرن العاشر إلى القـرن الرابـو ع ـر، لعبـد اهلل مـرداد  (5)

 181أبو اليير،  : 
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 متن لطيل مختصر يف مصطلح الحديث: 

رسـالة   <و د اختلو   اسمية هق  الرسالة فنجد خيـر الـدين الزركلـي سـماها: 

، كما  كرت بنفس العنوان   فهرس ميطولـات المكتبـة الولنيـة (1)>مصطلا الحديث

، وأما  اح  كتاب  رة العين بفتاوى علماي الحرمين فقد أللق عليهـا (2)بمكة المكرمة

، (4)، كمــا  كــر  هبـقا االســم عبــد اهلل مــرداد أبــو الييــر(3)>مــتن مصــطلا الحــديث< اسـم

، ولكن أ ناي االلـال  علـى هـقا الميطـوش (5)جبار بنفس االسموأيضا  كر  عمر عبد ال

هـقا مـتن لطيـو ميتصـر   <أن الناسا كت    الصـفحة اىولـى لهـقا الميطـوش نجد 

 .>مصطلا الحديث، للعالم العالمة ال يا حسين مفتي المالكية ببلد الحراق...

الحـديث، و د احد  فيـ  رحمـ  اهلل عـن التعريفـات اال ـطالحية ىنـوا  علـوق 

و لك ببيان المراد من الحديث الصحيا، والحسن، والضعيو، والمرفو ، والمقطو ، 

 والمســــند، والمتصــــل، والمسلســــل، والعزيــــز، والم ــــهور، والمعــــنعن، والمــــبهم،

والمو ــــوف، والمرســــل، والبريــــ ، والمنقطــــو، والمعضــــل، وال ــــا ، والمعلــــل، 

ـــو ـــرتا، والمؤال ـــق والمف ـــدبج، والمتف ـــر،  والمضـــطرب، والم ـــو، والمنك والميتل

والمــرتوا، والمويــو . واوتــد منــ  نســيتان: النســية اىولــى محفوهــة بمكتبــة مكــة 

                                                 

 .320،  : 2ق، ا2002( اىعالق، الزركلي، خير الدين، 1)

داد ومراتعة: د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان...وآخرون، ( فهرس ميطولات مكتبة مكة المكرمة، إع2)

 .36،  : ـه1918إشراف: عبد المالك بن عبد القادر لرابلسي، مكتبة الملك فهد الولنية، الريا ، 

(  رة العين بفتـاوى علمـاي الحـرمين، ي ـتمل علـى: فتـاوى العالمـة حسـين بـن إبـراهيم المـالكي، وفتـاوى 3)

 .2أشرف على اصحيح  ويبط أ ول : محمد علي بن حسين المالكي،  :  العالمة محمد  الا،

( ميتصر ن ر النور والزهر   اراتم أفايل مكة من القرن العاشر إلى القـرن الرابـو ع ـر، لعبـد اهلل مـرداد 4)

 .181أبو اليير،  : 

 .100( سير واراتم بعض علمائنا   القرن الرابو ع ر للهجرة، لعمر عبد الجبار،  : 5)
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فقـ  مـالكي، عـدد أورا هـا:  ـال  لوحـات، أمـا النسـية الثانيـة  96المكرمة احت ر م: 

، عـدد لوحاهتـا أربعـة، و ـد اشـتبل 102فأيضا اوتد بمكتبة مكـة المكرمـة احـت ر ـم: 

 بالجزائر. على دراست  واحقيق 

 :شرح عل  مصطلح الحديث 

 .(1) كر  ابن  محمد علي بن إبراهيم المالكي   كتاب   رة العين

 :توضيح المناسك يف مذهب مالك 

 ، و كــر  أيضــا (2) كـر  ابنــ  محمــد علــي بــن إبــراهيم المــالكي   كتابــ   ــرة العــين

كـة المكرمـة احـت ، وُ كـر   فهـرس الميطولـات بمكتبـة م(3)عبد اهلل مرداد أبو اليير

، واوتد نسية أخرى بمكتبة المسجد النبـوي ال ـريو (4)46، عدد أورا ها: 389ر م: 

مويـا < ، أمـا عمـر عبـد الجبـار فقـد  كـر  باسـم(5)54، عدد أورا هـا: 616احت ر م: 

 . (6)>المناسك   مقه  مالك

                                                 

(  رة العين بفتـاوى علمـاي الحـرمين، ي ـتمل علـى: فتـاوى العالمـة حسـين بـن إبـراهيم المـالكي، وفتـاوى 1)

 .2محمد علي بن حسين المالكي،  :  العالمة محمد  الا، أشرف على اصحيح  ويبط أ ول :

الكي، وفتـاوى (  رة العين بفتـاوى علمـاي الحـرمين، ي ـتمل علـى: فتـاوى العالمـة حسـين بـن إبـراهيم المـ2)

 .2محمد علي بن حسين المالكي،  :  العالمة محمد  الا، أشرف على اصحيح  ويبط أ ول :

( ميتصر ن ر النور والزهر   اراتم أفايل مكة من القرن العاشر إلى القـرن الرابـو ع ـر، لعبـد اهلل مـرداد 3)

 .181أبو اليير،  : 

اتعة: د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان...وآخرون، ( فهرس ميطولات مكتبة مكة المكرمة، إعداد ومر4)

 .199إشراف: عبد المالك بن عبد القادر لرابلسي،  : 

، هــ1928( ميطولات مكتبة المسجد النبوي ال ريو: فهرس و في، المدينة المنـورة، الطبعـة اىولـى: 5)

 : 248. 

 .100عبد الجبار،  :  ( سير واراتم بعض علمائنا   القرن الرابو ع ر للهجرة، لعمر6)
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وي: و د را  كتاب  هقا على  مانية أبواب وكل باب  سم  إلى فصـوي: البـاب اى

  وتوب الحج، الباب الثاين:   حقيقة اإلحراق، الباب الثالـث:   محرمـات اإلحـراق، 

الباب الرابـو:   حـدود الحـرمين ال ـريفين، البـاب اليـامس:   دخـوي مكـة ال ـريفة، 

الباب السادس:   أحكاق المـرأة والصـبي والسـفي  والمجنـون، البـاب السـابو: العمـرة، 

 علي  الصالة والسالق. الباب الثامن: زيارا 

 :ت ييدات عل  توضيح المناسك 

، (1)>حاشـية علـى اويـيا المناسـك<محمد علي بن حسين المـالكي باسـم   كر 

 ، وكـقلك عبـد اهلل مـرداد أبــو (2)و كـر  أيضـا هبـقا االسـم أحمـد بــن محمـد الحضـراوي

مكرمـة ، أمـا   فهـرس الميطولـات بمكتبـة مكـة ال(3)اليير سار على نفس اسم سابقي 

ـَو هـقا (4)>اقييدات على اوييا المناسك< فقد ورد باسم ، وهقا هو الصـحيا ىن مؤل 

اقييــدات علــى اويــيا المناســك، ىنــ  أ نــاي االلــال  علــى هــقا <الكتــاب  ــد ســما  بـــ

هـق  اقييـدات تمعتهـا مـن هـامش منسـكي <الميطوش وتداـ  رحمـ   ـاي   مقدمتـ : 

 .(5)>الجديد

                                                 

 .2 رة العين بفتاوى علماي الحرمين، لمحمد علي بن حسين المالكي،  :  (1)

( نزهة الفكر فيما مضى من الحواد  والعرب   اراتم رتاي القرن الثـاين ع ـر والثالـث ع ـر، ىحمـد بـن 2)

 .396محمد الحضراوي،  : 

القرن العاشر إلى القـرن الرابـو ع ـر، لعبـد اهلل مـرداد  ( ميتصر ن ر النور والزهر   اراتم أفايل مكة من3)

 .181أبو اليير،  : 

( فهرس ميطولات مكتبة مكة المكرمة، إعداد ومراتعة: د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان...وآخرون، 4)

 .190إشراف: عبد المالك بن عبد القادر لرابلسي،  : 

بـن إبـراهيم المـالكي، مكتبـة مكـة المكرمـة، اللوحـة  ( ميطوش اقييدات علـى اويـيا المناسـك، لحسـين5)

 اىولى.
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بإسهاب وافصيل عن أحكاق مناسك الحج والعمرة على  و د احد    كتاب  هقا

مقه  مالـك، و لـك بتقسـيم  إلـى موايـيو عـدة وهـي: اعريـو النسـك، حكـم الحـج 

والعمرة، شروش  حة النسـك، أركـان الحـج، أركـان العمـرة، شـروش  ـحة الطـواف، 

شروش السـعي، الو ـوف بعرفـة، اإلحـراق، واتبـات الحـج، الرمـي، آداب النسـك، حـد 

ملسو هيلع هللا ىلص. ، ما يحرق على المحـرق، مـا يجـوز للمحـرق، الهـدي، آداب زيـارة رسـوي اهلل الحرق

 282فقــ  مــالكي، عــدد أورا هــا:  52اوتــد نســية بمكتبــة مكــة المكرمــة احــت ر ــم: 

 .(1)ور ة

 :حاشيي عل  نسك الشيخ يحي  الحطاب المالكي 

م ، و كـر  أيضـا هبـقا االسـ(2)>حاشـية علـى الحطـاب<  كر  عبـد اهلل مـرداد باسـم

، وأمـا   فهـرس ميطولـات مكتبـة (4)وعمر عبد الجبار (3)أحمد بن محمد الحضراوي

ــة باســم ــة الســالك<شــرح منســك الحطــاب المســمى: < مكــة المكرم  60ويضــم  >هداي

 .(5)ور ة

                                                 

( فهرس ميطولات مكتبة مكة المكرمة، إعداد ومراتعة: د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان...وآخرون، 1)

 .190إشراف: عبد المالك بن عبد القادر لرابلسي،  : 

اشر إلى القـرن الرابـو ع ـر، لعبـد اهلل مـرداد ( ميتصر ن ر النور والزهر   اراتم أفايل مكة من القرن الع2)

 .181أبو اليير،  : 

( نزهة الفكر فيما مضى من الحواد  والعرب   اراتم رتاي القرن الثـاين ع ـر والثالـث ع ـر، ىحمـد بـن 3)

 .396محمد الحضراوي،  : 

 .100( سير واراتم بعض علمائنا   القرن الرابو ع ر للهجرة، لعمر عبد الجبار،  : 4)

( فهرس ميطولات مكتبة مكة المكرمة، إعداد ومراتعة: د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان...وآخرون، 5)

 .184إشراف: عبد المالك بن عبد القادر لرابلسي،  : 
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 :شرح بانت سعاد 

 .(3)، وأحمد بن محمد الحضراوي(2)، وعبد اهلل مرداد(1) كر  عمر عبد الجبار

 وهو مص  حديثنا   هق  القراية.م عل  متن الحكم: شفاء الس م ولالء الظل 

  للدردير:ملسو هيلع هللا ىلص حاشيي عل  قصي مولد النبي 

، (5)، وأحمـد بـن محمـد الحضـراوي(4) كر  ابن  محمد علي بـن حسـين المـالكي

 .(7)، وأيضا عمر عبد الجبار(6)وعبد اهلل مرداد

 :تاوى مهمي  

، (9)حمـد الحضـراوي، وأحمـد بـن م(8) كر  ابن  محمد علي بـن حسـين المـالكي

 .(10)وعبد اهلل مرداد

                                                 
 .100( سير واراتم بعض علمائنا   القرن الرابو ع ر للهجرة، لعمر عبد الجبار،  : 1)

اراتم أفايل مكة من القرن العاشر إلى القـرن الرابـو ع ـر، لعبـد اهلل مـرداد ( ميتصر ن ر النور والزهر   2)

 .181أبو اليير،  : 

( نزهة الفكر فيما مضى من الحواد  والعرب   اراتم رتاي القرن الثـاين ع ـر والثالـث ع ـر، ىحمـد بـن 3)

 .396محمد الحضراوي،  : 

 .2حسين المالكي،  :  رة العين بفتاوى علماي الحرمين، لمحمد علي بن  (4)

( نزهة الفكر فيما مضى من الحواد  والعرب   اراتم رتاي القرن الثـاين ع ـر والثالـث ع ـر، ىحمـد بـن 5)

 .396محمد الحضراوي،  : 

( ميتصر ن ر النور والزهر   اراتم أفايل مكة من القرن العاشر إلى القـرن الرابـو ع ـر، لعبـد اهلل مـرداد 6)

 .181أبو اليير،  : 

 .100( سير واراتم بعض علمائنا   القرن الرابو ع ر للهجرة، لعمر عبد الجبار،  : 7)

 .2 رة العين بفتاوى علماي الحرمين، لمحمد علي بن حسين المالكي،  :  (8)

( نزهة الفكر فيما مضى من الحواد  والعرب   اراتم رتاي القرن الثـاين ع ـر والثالـث ع ـر، ىحمـد بـن 9)

 .396وي،  : محمد الحضرا

( ميتصر ن ر النور والزهر   اراتم أفايل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابو ع ر، لعبـد اهلل مـرداد 10)

 .181أبو اليير،  : 
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 (1) ربع العبادة عل  مذهب مالك. 

 (2)األلفاظ التي اصطلح عليها للمفلفين. 

 : رسالي يف قراءة اإلمام حف 

بين المؤل و   كتاب  هقا أحكاق  راية القرآن برواية اإلماق حفـا، و لـك بويـو 

  اهلل وهي كالتالي: بـاب هـاي أبواب ادي على حسن اإلاقان والمنهج الر ين عند  رحم

الكناية، باب إههار داي  د، باب إههار اـاي التأنيـث، بـاب اإلدغـاق، بـاب اإلههـار، بـاب 

المد المتصل والمنفصل، باب اليايات،  م بعد  لك بين أحكـاق القـراية مـن أوي القـرآن 

حاهتـا علوق عربية، عدد لو 193إلى آخر . اوتد نسية بمكتبة مكة المكرمة احت ر م: 

 ، و اق بدراستها واحقيقها أحد الباحثين بالجزائز.(3) 69

 و اته -8

تل القين ارتموا لـ  رحمـ  اهلل اافقـوا علـى أنـ  اـو  سـنة ألـو ومـائتين وا نتـين 

اـو  رحمـ  اهلل   ليلـة العاشـر مـن <،  ـاي عبـد اهلل مـرداد: (4) (ـه1242واسعين هجرية)

                                                 
( فهرس ميطولات مكتبة مكة المكرمة، إعداد ومراتعة: د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان...وآخرون، 1)

 .36لرابلسي،  :  إشراف: عبد المالك بن عبد القادر

( فهرس ميطولات مكتبة مكة المكرمة، إعداد ومراتعة: د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان...وآخرون، 2)

 .36إشراف: عبد المالك بن عبد القادر لرابلسي،  : 

( فهرس ميطولات مكتبة مكة المكرمة، إعداد ومراتعة: د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان...وآخرون، 3)

 .36اف: عبد المالك بن عبد القادر لرابلسي،  : إشر

، 2، اىعـالق، للزركلـي، ا2(  رة العين بفتاوى علماي الحـرمين، لمحمـد علـي بـن حسـين المـالكي،  : 4)

، ونزهة الفكر فيما مضى من الحواد  والعرب   اراتم رتاي القرن الثاين ع ر والثالث ع ر، 320 : 

، وسير واـراتم بعـض علمائنـا   القـرن الرابـو ع ـر للهجـرة، 396ىحمد بن محمد الحضراوي،  : 

، ميتصر ن ـر النـور والزهـر   اـراتم أفايـل مكـة مـن القـرن العاشـر إلـى 100لعمر عبد الجبار،  : 

 .181القرن الرابو ع ر، لعبد اهلل مرداد أبو اليير،  : 
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، (1)>(، ودفـن بـالمعالةـهـ1242)  ين وألـوشهر ربيـو اآخـر سـنة ا نـين واسـعين ومـائت

 .(2)>ـه1242او  رحم  اهلل بمكة   ع رة ربيو الثاين عاق <و اي عمر عبد الجبار: 

 

 المحور الثاا: 

 >شفاء الس م ولالء الظلم عل  متن الحكم< التعريل بكتاب

 أوال: المستوى الكوديكولولي للكتاب

آ ــار الكتــاب الميطــوش؛ لكونــ  يهــتم يعــد مــن أنفــس  (3)إن علــم الكوديكولوتيــا

بأبرز المعلومات التي اكون مبثو ة خارا النا، ويعتني ببيان العنا ر الماديـة للكتـاب 

ــا  ــنو  ــن خالله ــم م ــي ا ــة الت ــة واالتتماعي ــروف العلمي ــد الظ ــو احدي ــوش، م الميط

الميطــوش، ويتعلــق  لــك بالتملكــات واإلتــازات والســماعات واإلهــدايات واىغلفــة 

البيض أو ما يسمى بورا الطير والتقمي ات، واراأيت من خالي هقا العلـم أن وور ات 

                                                 
إلى القـرن الرابـو ع ـر، لعبـد اهلل مـرداد  ( ميتصر ن ر النور والزهر   اراتم أفايل مكة من القرن العاشر1)

 .181أبو اليير،  : 

 .100( سير واراتم بعض علمائنا   القرن الرابو ع ر للهجرة، لعمر عبد الجبار،  : 2)

، >الــورا<( اعنــي: دراســة الميطــوش باعتبـار   قطعــة ماديــة، أي؛ نــو  Codicologie( الكوديكولوتيـا)3)
، >اإلتازات<، و>الور ات<، و>التملكات<، و>ااريا النسا<، و>لناسااسم ا<، و>اليط<، و>التجليد<و
ــرايات<، و>الســماعات<و ــة<، و>الق ــة العالم ــراية<، و>الفيليبــران<، و>المائي ــة الق ــات  ،>عالم والمعلوم

ـــة عريـــا    ـــة<المكتوب ـــيض<، و>اىغلف ـــات الب ـــي معجـــم .>الور  ..، مصـــطلحات الميطـــوش العرب

بـين، د. مصـطفى لـوبي، اليزانـة الحسـنية، الربـاش، الطبعـة اىولـى: كوديكولوتي، د. أحمـد شـو ي بن

، ومدخل إلى علم الميطوش، تاا لومير، ارتمة: مصطفى لوبي، اليزانة الحسنية، 241ق،   2005

، وعلــم االكتنــا  العربــي اإلســالمي، لقاســم الســامرائي، مركــز 29،  : 1927الربــاش، الطبعــة اىولــى: 

 -23،  : م2008 هــ1924اسـات اإلسـالمية، الريـا ، الطبعـة الثانيـة، الملك فيصل للبحو  والدر

 –، واقنية التعامل مو الكتاب الميطوش: ميطوش العقيـدة نمو تـا، ليالـد زهـري، دار أبـي ر ـراا 28

 .33،  : ـه1933: اىولى الطبعة الرباش،
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أبــين مــا احتــوت عليــ  نســا الميطــوش مــن كتــاب اإلمــاق حســين بــن إبــراهيم المــالكي 

اىزهري من معطيات كوديكولوتيا، خا ة أن   ـد اعتنـى ب ـرح الحكـم العطائيـة التـي 

بال ـرح والتحليـل  ـديما وحـديثا؛ لكوصـا  ال ت  بوال كبيرا، اناولها الكثير مـن العلمـاي

كم  افية  ات مكانة سامقة الـقرى مـن ناحيـة اىسـلوب والصـياغة والفكـرة فكانـت  حي

 مثال عاليا لألدب الرفيو وللفكر الصو . 

ويتضا من نسا هقا الميطوش أن مضامين الكتاب  د نسيت بمداد أسود داكن 

كـم كانـت اكتـ  بـالحمرة، واعتمـد أيضـا اللون، أمـا الرتويسـة ورؤوس الفقـرات والحي 

من أتل اراي  مالزم  وأورا  ، فقـد كتبـت كلمـة  (1)المؤل و   كتاب  هقا على الر ا 

الملزمة التالية على ههر آخر ور ة الملزمة السابقة، فقد كانت مائلـة و  بعـض اىحيـان 

 أفقية، وكانت اكت    أسفل يسار الور ة و لك باللون اىسود.

 ة عن الكتابذا: نبثاني

 عنوايف الكتاب ونسبته إل  مفلفه -6

 :عنوايف الكتاب 

إن الناهر   المؤلفـات المرتتمـة لإلمـاق حسـين بـن إبـراهيم المـالكي نجـد أصـم 

البــن عطــاي اهلل شــرح الحكــم العطائيــة <عنونــوا هــقا ال ــرح بمفهومــ  العــاق وهــو: 

                                                 

ــدماي( 1) ــتعمل  الق ــيم اس ــن الرت  ــو  م ــي ن ــة أو الو ــلة؛ وه ــا : أو التعقيب ــة،  الر  ــن ته ــات م ــ  المؤلف لرتاي

ولمساعدة الميتصين    ناعة الميطوش، كالمر مين والمسـفرين،   ارايـ  مـالزق الميطـوش مـن تهـة 

أخــرى، أنظــر: دراســات   علــم الميطــوش والبحــث الببيلــوغرا ، ىحمــد شــو ي بنبــين، من ــورات كليــة 

ق،  : 1443: اىولـى الطبعـة البيضـاي، لـدارا – الجديـدة اآداب والعلوق اإلنسانية، الرباش، مطبعـة النجـاح

72. 
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، ومحمد علي بـن حسـين (1)، وممن حالها هبقا االسم: خير الدين الزركلي>السكندري

إال أنـ  بعـد اصـفا نسـا ، (4)، وعمر عبد الجبار(3)، وعبد اهلل مرداد أبو اليير(2) المالكي

شـفاي السـقم < هقا الميطوش وتدنا النسية التي كتبت   حياة المؤلو  كر فيهـا باسـم

 سـميت  شـفاي<، فقـد  ـاي رحمـ  اهلل   مسـتهل مقدمتـ : >وتالي الظلم على متن الحكـم

، كما  كر   فهرس الميطولات بمكتبـة مكـة (5)>السقم وتالي الظلم على متن الحكم

 .(6)المكرمة هبقا العنوان

 :نسبي الكتاب إل  مفلفه 

إن أغل  المصادر والمراتـو التـي ارتمـت لل ـيا حسـين بـن إبـراهيم المـالكي 

ح رحمـ  اهلل ، كمـا  ـر(7)>شفاي السقم وتالي الظلم على متن الحكم< نسبت إلي  مؤل ف 

يقـوي الفقيـر <على عنوان كتاب    مقدمتـ  بـقكر اسـم  كـامال ونسـبت  إليـ  و لـك بقولـ : 

                                                 
 .320،  : 2ق، ا2002( اىعالق، الزركلي، خير الدين، 1)

(  رة العين بفتـاوى علمـاي الحـرمين، ي ـتمل علـى: فتـاوى العالمـة حسـين بـن إبـراهيم المـالكي، وفتـاوى 2)

 .2لكي،  : محمد علي بن حسين الما العالمة محمد  الا، أشرف على اصحيح  ويبط أ ول :

( ميتصر ن ر النور والزهر   اراتم أفايل مكة من القرن العاشر إلى القـرن الرابـو ع ـر، لعبـد اهلل مـرداد 3)

 .181أبو اليير،  : 

 .100 :  ( سير واراتم بعض علمائنا   القرن الرابو ع ر للهجرة، لعمر عبد الجبار،4)

  اصـوف، فهـرس 98، ر ـم: 1راهيم المالكي، لوحة لحسين بن إب ،>شفاي السقم وتالي الظلم<( ميطوش5)

 الميطولات بمكتبة مكة المكرمة.

( فهرس ميطولات مكتبة مكة المكرمة، إعداد ومراتعة: د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان...وآخرون، 6)

 .240إشراف: عبد المالك بن عبد القادر لرابلسي،  : 

، 2، اىعـالق، للزركلـي، ا2د علـي بـن حسـين المـالكي،  : (  رة العين بفتاوى علماي الحـرمين، لمحمـ7)

، ونزهة الفكر فيما مضى من الحواد  والعرب   اراتم رتاي القرن الثاين ع ر والثالث ع ر، 320 : 

، وسير واـراتم بعـض علمائنـا   القـرن الرابـو ع ـر للهجـرة، 396ىحمد بن محمد الحضراوي،  : 

ن ـر النـور والزهـر   اـراتم أفايـل مكـة مـن القـرن العاشـر إلـى  ، ميتصر100لعمر عبد الجبار،  : 

 .181القرن الرابو ع ر، لعبد اهلل مرداد أبو اليير،  : 
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الــدليل حســين بــن إبــراهيم المــالكي.... ســميت  شــفاي الســقم وتــالي الظلــم علــى مــتن 

   (1).>الحكم

 موضو  الكتاب ومنها المفلل  يه ومصادره -8

 :موضو  الكتاب 

شرح مفصـل لحكـم ابـن عطـاي اهلل السـكندري إن مويو  هقا الكتاب عبارة عن 

التي اعد من أهم ما  نو   علم التوحيد، واربية النفس وازكيتها من اىو اف السـيئة 

واحليتها باىخالا الفايلة لالراقاي هبا   مدارا الكماي والسـمو لتتهيـأ لسـلوا لريـق 

ىن مـتن الحكـم غنـي اآخرة، و وال إلى معرفة اهلل اعالى التي هي غاية خلق اليلق، و

بالدالالت، واإلشارات، والرموز التي ال يفهمها إال من فهم لبة القوق، وأدرا أسرارها، 

ومعانيها، وإشاراهتا، فقد  اق ال يا حسـين بـن إبـراهيم المـالكي ب ـرحها بـروح عاليـة، 

وهمة سامية، وعزيمة  اد ة، لما فيها من سر الحاي، و دا المقاي، مبينا معاين الـنا 

ومويــحا غــوامض كلمااــ ، ومبينــا أفكــار  المبلقــة، معــززا كــل حكمــة مــا يناســبها مــن 

اآيات القرآنية واىحاديث النبوية وأ واي العلماي من السادة الصوفية، مو استعمال  لبـة 

را ية وايحة المعالم، سلسة الفهم، بليبة اىسلوب، ىن    لك عون للقـارئ علـى أن 

علم  وفكر ، ومدى امتياز    التفاعل مو مـتن الحكـم وهـو  يلحظ مالمح  ال مولية  

 ي رح  ويويا معالم  ومرامي . 

 :منها المفلل 

لقد ههرت شيصية ال يا حسـن بـن إبـراهيم المـالكي تليـة مـن خـالي المـنهج 

                                                 

  اصـوف، فهـرس 98، ر ـم: 1لحسين بن إبراهيم المالكي، لوحة  ،>شفاي السقم وتالي الظلم<( ميطوش1)

 الميطولات بمكتبة مكة المكرمة.
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القي سلك  وسـار عليـ    كتابـ  هـقا حيـث شـرح مـا اسـتبلق مـن الحكـم ببيـان معناهـا 

يي  ل  العليل ويـزر  النـور   عـين الكليـل، مـو است ـهاد  واحقيق مبناها بأسلوب يح

رحمــ  اهلل باآيــات القرآنيــة واىحاديــث النبويــة، وأ ــواي العلمــاي الصــوفية التــي تــايت 

كتبــت عليــ  بعــض <معــززة شــرح  للحكــم، واىشــعار والقصــائد، فقــد  ــاي   مقدمتــ : 

سيدي أبي عبد اهلل محمد بـن  التقييدات انفو القا ر مثلي من كالق ال ارحين العارفين،

عباد وسيدي محمد بن زكري، مو زيادة افسير اآيات واوييا ما خفي على مثلـي مـن 

 . (1)>العبارات، وبعض اللطائو من حاشية العالمة اىمير

 :مصادر الكتاب 

لقد استفاد ال يا حسين بن إبراهيم المالكي من عدد من اىئمة والعلماي، غير أن  

فى فقـط بـقكر أسـمائهم دون استحضـار كتـبهم ومصـنفاهتم، ومـن العلمـاي رحم  اهلل اكت

 القين أورد أ والهم وآرايهم، نقكر منهم:

 (هـ41)ت أنس بن مالك. 

 (هـ 43)ت زين العابدين. 

 (هـ 110)ت الحسن البصري. 

 (هـ 237)ت أبو عبد الرحمان حاام اى م. 

 (هـ 505)ت أبو حامد البزالي. 

 (هـ 593)ت أبو بكر بن العربي. 

 (هـ 571)ت ابن عساكر الدم قي. 

                                                 

  اصـوف، فهـرس 98، ر م: 1لحسين بن إبراهيم المالكي، لوحة  ،>الظلم شفاي السقم وتالي< ( ميطوش1)

 الميطولات بمكتبة مكة المكرمة.
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  (هـ 549)ت أبو مدين البو. 

 (هـ 625)ت عبد السالق بن م يش. 

 (هـ 638)ت محي الدين بن عربي. 

 (هـ 686)ت  أبو العباس المرسي. 

 (هـ 704)ت ابن عطاي اهلل السكندري. 

 (هـ 772)ت ابن عباد النفري. 

 (هـ 844)ت أحمد زروا الفاسي. 

 (هـ 1027)ت اينعبد الرزاا العثم. 

 (هـ 1199محمد بن زكري )ت. 

 (هـ 1232ابن عبد العزيز السنباوي )ت. 

  (هـ 1239)ت شرف الدين ابن افار. 

 وصل النسخ ونماذ  من صور المخطوط -3

 :وصل النسخ 

 نسخ مكتبي مكي المكرمي

(، وهـي نسـية اامـة وايـحة المعـالم، 98النسية اىولى: مسـجلة احـت ر ـم: )

كتبت بيط م ر ي بمداد أسود مـو اسـتعماي اللـون اىحمـر لكتابـة عليها بعض الطرر، 

، هبـا اعقيبـة مائلـة وأحيانـا 20لوحـة، مسـطرهتا  204العناوين ورؤوس الفقرات، اقو   

 .ـه1282أفقية، وكان الفرا  منها يوق الجمعة لع رين خلت من شهر ربيو اىوي سنة 
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ة اامـة، عليهـا لـرر، كتبـت (، وهـي نسـي19النسية الثانية: مسجلة احت ر ـم: )

بيط م ر ي ال بأس ب  بمداد أسود مو استعماي اللون اىحمر لكتابة العناوين ورؤوس 

، هبا اعقيبة مائلـة وأحيانـا أفقيـة، وكـان الفـرا  23لوحة، مسطرهتا  210الفقرات، اقو   

، خاليـة مـن اسـم ـهـ 1289منها يوق اليمـيس الثـامن والع ـرين مـن شـهر رمضـان سـنة 

 ناسا.ال

(، وهـي نسـية غيـر اامـة، نا صـة اآخـر، 82النسية الثالثة: مسجلة احت ر م: )

، خالية 21لوحة، مسطرهتا  168كتبت بيط م ر ي بالمدادين اىسود واىحمر، اقو   

 من اسم الناسا وااريا النسا.

 نسخي  زاني بن يوسل

عماي (، وهي نسـية اامـة، كتبـت بيـط م ـر ي، مـو اسـت38مسجلة احت ر م: )

الحمــرة لكتابــة رؤوس الفقــرات والحكــم، نســيها عــو  بــن أحمــد البمــراوي، امــت 

، 293، عدد لوحاهتـا ـه1489نساختها يوق اال نين الثامن والع رين من شهر رت  سنة 

 .23مسطرهتا 
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 :نماذ  من صور المخطوط 
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  هرس المصادر والمرالع

 ق.2002، 15ركلي، خير الدين، دار العلم للماليين، الطبعة: اىعالق، الز .1

التعامل مو الكتاب الميطـوش: ميطـوش العقيـدة نمو تـا، خالـد زهـري، دار  اقنية .2

 .ـه1933الرباش، الطبعة اىولى:  –أبي ر راا 

التوفيقية الجديدة، علي مبارا، المطبعـة الكـربى اىميريـة، الطبعـة اىولـى:  اليطط .3

 .ـه1306

  علم الميطوش والبحـث الببيلـوغرا ، أحمـد شـو ي بنبـين، من ـورات  ساتدرا .9

الــدار البيضــاي، الطبعــة  –كليــة اآداب والعلــوق اإلنســانية، الربــاش، مطبعــة النجــاح 

 ق.1443اىولى: 

واراتم بعـض علمائنـا   القـرن الرابـو ع ـر للهجـرة، عمـر عبـد الجبـار، ن ـر  سير .5

 .ـه1903تدة، الطبعة الثالثة:  –ية هتامة، المملكة العربية السعود

علــم االكتنــا  العربــي اإلســالمي،  اســم الســامرائي، مركــز الملــك فيصــل للبحــو   .6

 .م2008 هـ1924والدراسات اإلسالمية، الريا ، الطبعة الثانية، 

الفهارس واى بات ومعجم المعاتم والم ييات والمسلسالت، عبد الحي  فهرس .7

بيـروت،  –يـق: إحسـان عبـاس، دار البـرب اإلسـالمي بن عبد الكبير الكتـاين، احقا

 ق.1482الطبعة الثانية: 

فهرس ميطولات مكتبة مكة المكرمة، إعـداد ومراتعـة: د. عبـد الوهـاب إبـراهيم  .8

وآخرون، إشراف: عبد المالك بن عبد القـادر لرابلسـي، مكتبـة الملـك  أبو سليمان

 .ـه1918فهد الولنية، الريا ، 

ماي الحرمين، ي تمل على: فتـاوى العالمـة حسـين بـن إبـراهيم  رة العين بفتاوى عل .4
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المالكي، وفتـاوى العالمـة محمـد  ـالا، أشـرف علـى اصـحيح  ويـبط أ ـول : 

 محمد علي بن حسين المالكي، مطبعة مصطفى محمد، الطبعة اىولى، د.ت.

،   ااريا اىزهر، سليمان ر د الحنفي الزيايت، مطبعة هندبـة، القـاهرة الجوهركنز  .10

 .هـ 1320الطبعة اىولى: 

ميتصر ن ر النور والزهر   اراتم أفايل مكة من القرن العاشـر إلـى القـرن الرابـو  .11

اهلل مرداد أبو اليير، اختصار واراي  واحقيـق: محمـد سـعيد العـامودي  عبدع ر، 

 .هـ 1906وأحمد علي، عالم المعرفة، تدة، الطبعة الثانية، 

اسك، حسين بـن إبـراهيم المـالكي، مكتبـة مكـة ميطوش اقييدات على اوييا المن .12

 المكرمة.

، ر ـم: 1، لحسين بن إبراهيم المـالكي، لوحـة >شفاي السقم وتالي الظلم< ميطوش .13

 س الميطولات بمكتبة مكة المكرمة.هر  اصوف، ف98

مكتبــة المســجد النبــوي ال ــريو: فهــرس و ــفي، المدينــة المنــورة،  ميطولــات .19

 .ـه1928الطبعة اىولى: 

إلى علم الميطوش، تاا لومير، ارتمة: مصطفى لوبي، اليزانة الحسـنية،  مدخل .15

 .ـه1927الرباش، الطبعة اىولى: 

منــق إن ــائها حتــى اآن، علــي عبــد العظــيم، الهيئــة العامــة ل ــئون  اىزهــرم ــيية  .16

 .هـ 1348المطابو اىميرية، القاهرة، 
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بـين، مصـطفى مصطلحات الميطوش العربي معجم كوديكولوتي، أحمد شو ي بن .17

 ق.2005لوبي، اليزانة الحسنية، الرباش، الطبعة اىولى: 

والــدرر، يوســو المرع ــلي، دار المعرفــة، بيــروت، الطبعــة اىولــى:  الجــواهرنثــر  .18

 .ـه1927

فيمــا مضــى مــن الحــواد  والعــرب   اــراتم رتــاي القــرن الثــاين ع ــر  الفكــرنزهــة  .14

حمــد المصــري، وزارة والثالــث ع ــر، ىحمــد بــن محمــد الحضــراوي، احقيــق: م

 .م1446دم ق، الطبعة اىولى:  سورياالثقافة   

أئمة وخطباي الحرق، يوسو بن محمد الصـبحي، دار الب ـائر  اراتموساق الكرق    .20

 .ـه1926اإلسالمية، بيروت، الطبعة اىولى، 
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ام يف األندلس  شروح حماسي أبي تم 

 شرح الجرلاا نموذلًا

 

 

 

باهتماق علماي اللبة العربية على امتداد الر عة الجبرافيـة  حظيت حماسة أبي اماق

للعالم اإلسالمي   الم را والمبرب. وكان لعلماي اىندلس والمبرب العربي نصـي  

وافر   اإل باي على شرح هق  الحماسة، وحفظت لنا كت  الرتا  أسـماي ع ـرة علمـاي 

مفرداهتـا ومعانيهـا، وهـؤالي  أندلسيين صضوا بمهمة روايـة الحماسـة وشـرحها، وافسـير

 العلماي هم:

. لـ  شـرح (1)هـ931ـ أبو الفتوح  ابت بن محمد الجرتاين العدوي المتوىف سنة  1

، وعـدد 284على الحماسة، من  نسية خّطيَّة وحيـدة   مكتبـة اإلسـكورياي احـت ر ـم 

 ور ة، كتبـت بيـط مبربـي. ويحـتفظ معهـد إحيـاي الميطولـات بالقـاهرة 131أورا ها 

أدب. وليس   صايتها ااريا النسا، لكن د. عسـيالن  ـاي:  517بصورة عنها احت ر م 

، أي بعـد وفـاة الجرتـاين بمـا ينـوف (2)>هــ693يبدو أن  نسا   القرن السابو الهجري <

 عن مئتي سنة.

                                                 

، وببيـة 502 4، واـاريا اإلسـالق للـقهبي 248 1، وإنبـا  الـرواة للقفطـي 773معجم اىدبـاي للحمـوي ( 1)

 .982 1الوعاة للسيولي 

 .128حماسة أبي اماق وشروحها ( 2)

 محمد باسل عيويف السود

 امعي دمشقل –أستاذ محاضر بكليي التربيي 
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. لـ  شـرح علـى (1)هــ958ـ ابن سيد  أبو الحسن علي بن إسماعيل المتوىف سنة  2

اىنيـق   <، و ـاي يـا وت: (2)ىنيق، وهو شرح كبير   ست مجلـداتالحماسة بعنوان ا

 . وهو مفقود.(3)>شرح الحماسة ع رة أسفار

وليس   كت  الرتا  نقوالت عن  ادي على لبيعة ال رح، ولكن أعتقد أن  شـرح 

لبوي بامتيـاز، وخا ـة أن ابـن سـيد   ـاح  كتـابين مهّمـين   اللبـة همـا الميصـا 

والبالـ  علـى الظـن أنـ   ـد انـاوي فيـ  نصـو  <. و اي د. حّمودان: والمحكم   اللبة

الحماسة وفق لريقة بعض الّ راح القين و فوا لويال عند الجانـ  اللبـوي، وأّدى هبـم 

ــتعرا  يــروب  ــة، واس ــتطرادات اللبوي ــن االس ــة م ــى اليــو    تمل اإلســهاب إل

 .(4)>اليالف القائم   شأصا بين علماي اللبة

إلـى  1123يطولات راغ  باشا حين نس  الميطوش  ا الر م ووهم مفهرس م

. ولعـل مـا أو عـ    (6)، وهو   الحقيقة يتعلق ب رح البيياري على الحماسـة(5)ابن سيد 

 هقا الوهم أن البياري وابن سيد  كالهما اسم  أبو الحسن علي.

شرح  . (7)هـ976ـ اىعلم ال نتمري: يوسو بن سليمان بن عيسى المتوىف سنة  3

                                                 
 .209، ونكت الهميان للصفدي 225 2، وإنبا  الرواة للقفطي 1698للحموي معجم اىدباي ( 1)

، 113 1، وانظـر: اـاريا الـرتا  العربـي لسـزكين، المجلـد الثـاين 641 1ك و الظنون لحـاتي خليفـة ( 2)

 .859وتامو ال روح والحواشي للحب ي 

 .1698معجم اىدباي ( 3)

 .94مة المحقق شرح حماسة أبي اماق لألعلم ال نتمري، مقد( 4)

 .344 7فهرس الميطولات   مكتبة راغ  باشا ( 5)

لـ   .البياري: أبو الحسن علي بن محمد بن الحار  السعيدي البياري، من علماي القرن اليامس الهجري( 6)

 .306 2، وإنبا  الرواة للقفطي 1454معجم اىدباي للحموي  .شرح الحماسة أحسن في  غاية إمكان 

، وانظــر 365 2، وببيــة الوعــاة للســيولي 65 9، وإنبــا  الــرواة للقفطــي 2898اي للحمــوي معجــم اىدبــ( 7)

 .7مقدمة محقق شرح الحماسة لألعلم ال نتمري 



 
305 

مطبــو  بعنــوان: شــرح حماســة أبــي امــاق لألعلــم ال ــنتمري. احقيــق د. علــي المفضــل 

ــــق  ــــر، دم  ــــدبي. دار الفك ــــرتا  ب ــــة وال ــــد للثقاف ــــة المات ــــز تمع ــــودان. مرك حّم

 ق.1442هـ 1913

 .1483والكتاب   اى ل ألروحة دكتورا    كلية اآداب، تامعة القاهرة، 

دبلـوق الدراسـات العليـا مـن كليـة آداب كما حققـ  محمـد عبـد الـالوي، ونـاي بـ  

 ق.1485الرباش سنة 

كقلك حقق  هاشم المهدي ال ريو، وحصـل علـى درتـة الـدكتورا  مـن تامعـة 

 .(1)لندن

. شـرح  (2)هــ949ـ أبو بكر عا م بـن أيُّـوب البلـوّي الَبطلُيوسـي المتـوىف سـنة  9

ولبيعتـ ، غيـر أن د. . وليس   كت  الرتا  نقوالت عن ، اويا منهج ال ـرح (3)مفقود

ودان  اي:  والبال  على الظن أن  لم يكن بعيدا  كثيرا  عما  نع  اىعلم، نظرا  لكون <حمُّ

، والمقارنـة بـين ارايـ   َيعيـ ي الرتل   اعتقادنا ممـن ارّسـم خطـا اىعلـم، وسـار علـى َمه 

 .(4)> صائد ال عراي والّسنة لديهما وبين شرحيهما افضي إلى  لك

سن علي بن عبد الرحمن بن مهـدي بـن عمـران بـن اىخضـر التنـوخي ـ أبو الح 5

 . شرح  مفقود.(5)هـ519اإلشبيلي المتوىف سنة 

                                                 

 .163احقيق نجاة المريني،  :الحماسة البياسية ىبي الحجاا البياسي( 1)

 .29 2، وببية الوعاة للسيولي 389 2إنبا  الرواة للقفطي ( 2)

ــ( 3) ــر فهرســت اب ــي لســزكين976ن خي ــرتا  العرب ــاريا ال ــاين ،، وا ــد الث ، وتــامو ال ــروح 119 1 ،المجل

 .855والحواشي للحب ي 

 .50مقدمة المحقق  ،نتمري شرح الحماسة لألعلم ال( 4)

 .855، وتامو ال روح والحواشي للحب ي 179 2ببية الوعاة للسيولي ( 5)
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ـ أبو إسحاا إبراهيم بـن محمـد بـن ملكـون الحضـرمي اإلشـبيلي المتـوىف سـنة  6

 .(1)هـ589

 ل : إيضاح الُمن هيج   الجمو بين كتابي التنبي  والُمب هيج البن تنّي.

حاشية أبي علي ال لوبين، احقيق د. أحمد محمد عاّلق، مركز البحـو  ـ لبو مو 

 ق،  ال ة أتزاي.2017هـ 1938والتوا ل المعر ، الريا ، 

ـ لبـو مـو حاشـية أبـي علـي ال ـلوبين، احقيـق محمـد الجـربي. من ـورات بـاب 

 ق.2014هـ 1990الحكمة، اطوان، 

ال ـلوبين المتـوىف سـنة ـ أبو علي عمر بن محمد بـن محمـد اإلشـبيلي اىسـدي  7

 .(2)هـ695

ل  شرح لطيو على الحماسة مطبـو  مـو كتـاب: )إيضـاح الُمـن هيج   الجمـو بـين 

 هـ.589كتابي التنبي  والُمب هيج البن تنّي( البن ملكون اإلشبيلي المتوىف 

وهـو شـرح <و كر  د. حّمودان   مقدمة شرح الحماسة لألعلم ال نتمري فقاي: 

ــى ال ــدّي عل ــو ي ــاوي لطي ــاين أشــعارها ميســورة االســتيداق، و  متن ــل مع ــة   تع غب رَّ

 .(3)>الناشئين، حيث فّسر أبياهتا، وويا معانيها، مسميًا إيا  بالمنثور البهائي

ـ أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بـن علـي الحضـرمي اإلشـبيلي المعـروف  8

 .(4)هـ664هـ، أو 663بابن عصفور المتوىف سنة 

                                                 

 . 642ـ  641 1تي خليفة ، ك و الظنون لحا931 1ببية الوعاة للسيولي ( 1)

 .951 3، ووفياة اىعيان البن خلكان 291وإشارة التعيين لليماين  ،332 2إنبا  الرواة للقفطي ( 2)

 .50شرح الحماسة لألعلم ال نتمري، مقدمة المحقق ( 3)

 .236، وإشارة التعيين لليماين 172 15ااريا اإلسالق للقهبي ( 4)
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 ، وهو مفقود.(1)ة، لكن  لم يكمل ل  شرح الحماس

ـ أبــو إســحاا إبــراهيم بــن عبــد اهلل بــن محمــد المعــروف بــابن الحــاا النميــري  4

 .(2)هـ768البرنالي المتوىف سنة 

 ، وهو مفقود.(3)ل  شرح الحماسة، لم يكمل 

ـ محمـد بـن  اسـم بـن محمـد بـن عبـد الواحـد بـن أحمـد ال ـهير بـابن زاكـور  10

 .(4)هـ1120 الفاسي المتوىف سنة

شرح الحماسة بعنوان: عنوان النفاسة   شرح ديـوان الحماسـة، ومنـ  عـّدة نسـا 

 خطية. 

حقق  م اركة محمد تمالي وعبد الصمد بليّياش ومصطفى لبفيري. دار الكت  

 ق،  ال ة أتزاي.2013العلمية، بيروت، 

قا ويالحظ مما اقدق أن خمسة من ال روح  ـد عفـا عليهـا الـزمن واندرسـت، وهـ

ي كل نصو عدد ال روح اىندلسية، أما النصو الثاين الـقي سـلم مـن عـوادي الـدهر، 

فقد ام احقيق أربعة شروح من ، وبقي شرح واحد منهـا لـم امتـد إليـ  أيـدي المحققـين، 

 وهو شرح أبي الفتوح الجرتاين.

                                                 

، وشـروح حماسـة أبـي امـاق 856وانظر: تامو ال روح والحواشي للحب ـي  .236إشارة التعيين لليماين ( 1)

 .87لمحمد عثمان علي 

 .260، والكتيبة الكامنة البن اليطي  178 1اإلحالة البن اليطي  ( 2)

 .181 1اإلحالة البن اليطي  ( 3)

ــاين ( 4) ــد الث ــرتا  العربــي لســزكين، المجل ــاريا ال ، 857ب ــي ، وتــامو ال ــروح والحواشــي للح116 1ا

 .87وشروح حماسة ىبي اماق لمحمد عثمان علي 
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ــاب، و ــحة نســبت  إلــى  ــرح مــن حيــث عنــوان الكت ــأاحد  عــن هــقا ال  وس

لريقة الجرتـاين   شـرح الحماسـة، وأخـتم  لـك بالحـديث عـن  الجرتاين،  م أويا

 النسية اليطية ل رح الجرتاين، وما فيها من أخطاي و و فيها الناسا.

 عنوايف الكتاب:

ورد على  فحة غالف نسية اإلسـكورياي: )شـعر فيـ  تميـو أشـعار الحماسـة، 

محمـد الجرتـاين اختيار أبي اّماق حبي  بـن أوس الّطـائي، شـرح أبـي الفتـوح  ابـت بـن 

 رحمهما اهلل(.

اكّلفت اصحيا هـقا الكتـاب وشـرح غريبـ  <و اي الجرتاين   صاية الميطوش: 

 ، فالجرتاين يصّرح بأّن   اق ب رح غريب  ومعاني ، ولم يقل إن  شرح الحماسة.>ومعاني 

كتـاب الحماسـة اختيـار أبـي امـاق <وابن خير اإلشبيلي يقوي عن عمل الجرتاين: 

. ولـم يقـل إنـ  شـرح، (1)>وس، وافسير أبي الفتوح  ابت بن محمد الجرتاينحبي  بن أ

 .(2)وال يمكن أن نسمي هقا العمل ب رح للحماسة إال من باب التجّوز

 واىتدر أن يكون اسم  كما  كر ابن خير اإلشبيلي افسير الحماسة.

 نسبي الشرح إل  الجرلاا:

لم أتـد مـن  كـر لـ  <لجرتاين:  اي د. عسيالن خالي حديثة عن شرح الحماسة ل

شرحًا للحماسة، ممن ارتم ل ، أو ممن عنـي بـقكر شـروح الحماسـة كصـاح  ك ـو 

 .(3)>الظنون، سوى أن بروكلمان أشار إلى مكان وتود    اإلسكورياي

                                                 
 .979فهرسة ابن خير اإلشبيلي ( 1)

 .313شرح حماسة أبي اماق: د. محمد عثمان علي ( 2)

 .112 1. وانظر: ااريا اىدب العربي لربوكلمان 124حماسة أبي اماق وشروحها ( 3)
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ــا    ــا ملّي ــم يمح  ــد اســّر    إلــالا هــقا الحكــم، ول ــدو أن د. عســيالن   ويب

هــ( شـرح الحماسـة للجرتـاين 575خيـر اإلشـبيلي )ت المصادر الرتا ية، فقد  كـر ابـن 

كتاب الحماسة، اختيار أبي اماق حبي  بن أوس الطائي، وافسير  ابت بن محمد < ائال : 

 .(1)>الجرتاين

و كر لسان الـدين ابـن اليطيـ  أن أبـا الوليـد كـان راويـًا عـن الجرتـاين، و ـاي: 

ــار أشــعار العــر< ــ  بالحضــرة الحماســة   اختي ــن و ــرأت علي  ب، يحملهــا عــن أحمــد ب

 .(2)>عبد السالق الحسين البصري...

ــقكر هــقا ال ــرح ــؤاد ســزكين ي . و ــمتت ســائر (3)و  العصــر الحــديث نجــد ف

 المصادر عن  كر شرح الحماسة للجرتاين.

ومما يعّزز نسبة نسية اإلسكورياي إلى الجرتاين اصريح  باسم    بداية ال ـرح 

تـوح  ابـت بـن محمـد الجرتـاين رحمـ  اهلل:  ـرأت هـقا  اي اىستا  أبـو الف<حيث  اي: 

الكتــاب بببــداد ســنة  مــان وســبعين و ال مئــة علــى ال ــيا أبــي أحمــد عبــد الســالق بــن 

 .(4)>الحسين البصري...

 ـاي أبـو الفتـوح  ابـت بـن محمـد الجرتـاين: اكّلفـت <و اي   آخـر الميطـوش: 

 .(5)>ب ... اصحيا هقا الكتاب وشرح غريب  ومعاني  بعد لوي العهد

                                                 
 .979فهرسة ابن خير اإلشبيلي ( 1)

 .259 1ر غرنالة اإلحالة   أخبا( 2)

 .112 1المجلد الثاين  ،ااريا الرتا  العربي( 3)

 ب. 1ميطوش شرح الحماسة للجرتاين ( 4)

 أ. 124المصدر السابق ( 5)
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رح اصريا باسم    أكثر من مويو، ومن  لك ما تـاي عنـد شـرح  كما ايّلل ال َّ

 .(1)> اي أبو الفتوح  ابت بن محمد...<حماسية الفند الزماين، حيث بدأ الّ رح  ائال : 

 ـاي  ابـت بـن محمـد <وكّرر  لك عنـد شـرح  صـيدة أخـرى للفنـد الزمـاين فقـاي:

 .(2)>أحمد... الجرتاين: أخربين بقلك أبو

وأكتفي بما اقدق من دالئل، فلست أهـدف إلـى استقصـاي عـدد المـّرات التـي ورد 

 فيها اسم الجرتاين   شرح الحماسة.

ونستطيو أن نقوي بالمئنان و قة إن نسية اإلسكورياي مـن شـرح الحماسـة  ابتـة 

 النسبة إلى الجرتاين.

 طري ي الجرلاا يف شرح الحماسي:

تاين   شرح  على افسير المفردات اللبوية الواردة   أشـعار انصّ  اهتماق الجر

الحماسة، ويالحظ أنـ    كثيـر مـن اىحيـان يكـون افسـير  اللبـوي مـأخو ا  بتمامـ  مـن 

هـــ(، دون غيــر  مــن المعــاتم، مثــل العــين لليليــل 321تمهــرة اللبــة البــن دريــد )ت 

ـ(، وهتــقي  اللبــة هــ356هـــ(، والبــار  ىبــي علــي البــالي )ت 175الفراهيــدي )ت 

 هـ(.385هـ(، والمحيط للصاح  بن عباد )ت 370)ت  لألزهري

وليس غريبًا علي  اعتماد تمهرة اللبة لتفسير المفردات، فهو الـقي أدخـل كتـاب 

تمهرة اللبة إلى بالد اىندلس.وروا  عن  الوزير أبو بكر محمد بن ه اق بـن محمـد بـن 

 .(3)ه اق المصحفي

                                                 
 أ. 2المصدر السابق ( 1)

 ب. 35المصدر السابق ( 2)

 .924فهرسة ابن خير اإلشبيلي ( 3)
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باعتماد تمهرة اللبة بتفسير المفردات، بل إننا نجد  يسـوا ولم يكتو الجرتاين 

: (1)شــواهد شــعرية لــم اــرد إال   تمهــرة اللبــة، ومــن  لــك  ولــ 
َّ
: )ورّشــحت الصــبي

  ]المتقارب[ أحسنت غقاَي  واربيت ،  اي ال اعر:

ـــــــــــ ُ  ـــــــــــُحُ  ُأمُّ ـــــــــــٍل ُاَرش   ولف
 

دا(  ــــري ــــد  ُأف  ــــُ  َ  َ  َات ُرك  ــــد  ــــى ُا  مت
 

 ]الوافر[: )الجفر: البئر الواسعة البير المطوية،  اي ال اعر: (2)ـ وكقلك  ول 

ــــر   ــــَة ُمث َف َف ــــٍن ُحَقي  ض 
ــــا حي ــــإنَّ أب  ف

 

ـــَودا(   َأس 
ـــري الَهبـــاَيةي ٍر علـــى َتف   بيـــَأي 

 

ُب ، والجمو ُ روف، (3)ـ وأيضًا  ول  هر: اقلُّ ُف الدَّ  : )َ ر 

  اي الراتز:

ـــــــُروُف  ـــــــق  الصُّ ـــــــَقا ني ه  وَنّج
 

ــــــُفوُف(َعُزوُزهــــــا وال  ــــــّرُة الّص  ّث
 

فال واهد السابقة مو التفسير اللبوي كلها مستقاة مـن تمهـرة اللبـة، ولـم اـرد   

 مصدر آخر.

ويالحظ أن الجرتاين كان يعضـد افسـير المفـردات اللبويـة ب ـواهد مـن اآيـات 

ــن ال ــعر،  ــات م ــواي العــرب، أو بأبي ــاي، أو أ  ــة، أو اىمث ــث النبوي ــة، أو اىحادي القرآني

 نًا يمزا التفسير اللبوي بقكر حديث وبيت شعر، أو مثٍل مو  وي للعرب.وأحيا

 أ ـ التفسير اللغوي الم رويف بشواهد من اآليات ال رلنيي:

 ب: 2ـ الور ة  1

 [ أي مطيقين.120]الزخرف  اإل ران: الّطا ة،  اي اهلل: )وما كنّا ل  مقرنين(

                                                 
 .513أ، وانظر: تمهرة اللبة  9شرح الجرتاين ( 1)

 .962أ. وانظر: تمهرة اللبة  24الجرتاين شرح ( 2)

 .791ب. وانظر: تمهرة اللبة  35شرح الجرتاين ( 3)
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 ب: 3ـ الور ة  2

ــا، فحــقف، كمــ ــا لهف ــى، أراد: ي ــالى: ألهف ــاي اهلل اع ــى يوســو}ا   ــا أســفا عل { ي

 .]73هود [ {يا ويلتا أألد}، و]89يوسو [

 أ: 9ـ الور ة  3

صـاق})وألّد  ي حنٍق...( أراد ال ـديد اليصـوق.  ـاي اهلل اعـالى:   {وهـو ألـدُّ اليي

 .]209البقرة [

 ب: 6ـ الور ة  9

ــل:  ــرتيت ، و  التنزي ــ  واش ــيي: بعت ــريت ال  ــَثَمٍن }ش ُ  بي ــَرو  ــموَش ــٍس دراه  {َبي 

 إ  باعو ، وكّل من أخق شيئًا وارا آخر فقد اشرتى. ]20يوسو [

 أ: 7ـ الور ة  5

 .]32النازعات [ {والجباي أرساها}رسا:  بت،  اي اهلل اعالى: 

 أ: 10ـ الور ة  6

 سؤالها: أي شديدة العناية   سؤالها. و  التنزيـل:
ّ
ي  } َحفي

 
ـي يسـألونك كأنَّـك َحفي

 هبا. ]187 اىعراف[ {هبا
 
نيي  أي َمع 

 أ: 12ـ الور ة  7

فالتقمـ  الحـوت وهـو }يقاي: أالق الرتل، إ ا أاى بما ُيالق عليـ ،  ـاي اهلل اعـالى: 

 .]192الصافات [  {مليم
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 ب: 13ـ الور ة  8

 {فكانـت هبـاي  ُمن َبّثـا}بثثُت ال يي: فّر ت ، وانبّث ال يي: إ ا افـّرا، و  التنزيـل: 
 .]6الوا عة [

 ب:16ـ الور ة  4

ـن وان، وهـي نيـل اتفـرا ويجمعهمـا أ ـل واحـد.  ن ُو: اىخ. وأ ل  مـن الص  الص 

ـوان، و  التنزيـــل:  ــن و، مثـــل  ين ـــو و ينـ  ـــن وان}والّصــنوان: تمـــو  ي ــن واني وغيـــر  ي  { ي
 .]44اىنعاق [، وفي : ) ين وان دانية( ]9الرعد [

 أ: 18ـ الور ة  10

يل  {فأما الّزَبُد فيـقه  ُتفـاي  }من ورا حطاق. و  التنزيل:  الُجفاي: ما يأيت ب  السَّ
 .]17الرعد [

 أ: 14ـ الور ة  11

الفظاهة: البيَلُظ   اليلـق والجفـاي، وأ ـل  مـن الَفـّظ، وهـو مـاي الكـرش ُيعتصـر 

 {ولـو كنـت فّظـًا غلـيَظ القلـ }وُي رب   المفاوز عند الحاتة ال ديدة، و  التنزيل: 
 .]154آي عمران [

مو كثرة است هاد  باآيات القرآنية فهو نادرا  ما يتطرا إلى  رايات  رآنيـة، ومـن و

 أ: 5 لك  ول    الور ة 

ُت الليل، وهو الّسير في . يقاي: سرى الرتل وأسرى، وُ رئ:  ر 
رى: سي ـري }السُّ َفَأس 

(]81هود [ {بأهلك ري : )َواس 
(1). 

                                                 

 .903 2هق   راية نافو وابن كثير وأبي تعفر وأبي محيصن   معجم القرايات القرآنية ( 1)
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 ب ـ التفسير اللغوي الم رويف بحديث نبوي:

 أ: 3لور ة ـ ا 1

فو، و  الحــديث:  ري: الــدَّ ــبهات<الــدَّ ُؤوا الُحــُدوَد بال ُّ ري ُي الميــل >اد  ر  . و يــل: الــدَّ

 واالعوتاا.

 أ: 3ـ الور ة  2

ــ  الحــديث:  ــة الموادعــة والســكون، ومن َن ــنٍ <الهــدون: الُهد  ــى َدخ  ــة  عل َن أي  >ُهد 

 مصالحة احتمل عداوة.

 أ: 24ـ الور ة  3

ـٍم، إال <ا منو عن . و  الحديث:  ّب عن ال يي يقّب: إ  م  علـى َوي  إّن الن ساَي َلح 

 .>ما ُ ّب عن 
 أ: 30ـ الور ة  9

واز  الجــيش: الــقي يكفهــم ويمــنعهم مــن اليــروا عــن الرابــة. وواز  الســيل: 

مـن يـز  <توان  السيل، يمنع  مـن أن ينصـرف. ويقـاي: وزغتـ : كفيتـ . و  الحـديث: 

 . و اي الحسن: البّد للناس من وزغة.>نالسلطان أكثر ممن يز  القرآ

 أ: 30ـ الور ة  5

ني ُخُلقًا. و اي رسوي اهلل  سي ني َمأل : أح 
سي ى حاب  حين يربوا اىعرابـي: ملسو هيلع هللا ىلص أح 

نُوا َمأَلَُكم  <
سي  .>أح 

 ب: 31ـ الور ة  6

ون مــن كــل شــيي. و  الحــديث:  فســاف: الــدُّ إّن اهلل يحــ ُّ معــالي اىمــور، <السَّ

 . وسفسو الرتل عمل : إ ا لم يحكم ، وَعمل  سفساف.>اويكر  سفسافه
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 ب: 36ـ الور ة  7

داح. وإنما  يل لها مباليق ىصا ابلق ما يقامر علي ، أي اقه  ب ، من  المبالق: القي

 .>وال يبلق الرهن< ولهم: غلق الّرهن، إ ا  ه . و  الحديث: 

 أ:  38ـ الور ة  8

إّن هـقا <  البالد: إ ا أبعد فيها، ومن  الحـديث: اإليباي: اإلبعاد   ال يي. أوغل 

ين متين، فأوغل في  برفق، فإّن الُمن َبتَّ ال أريًا  طو، وال ههرا  أبقى  .>الد 

   ـ التفسير اللغوي الم رويف بَمَثل:

 ب: 2ـ الور ة  1

 ديّناهم كما دانوا: أي فعلنا هبم مثل فعلهم بنا، ومن  المثل: كما ادين ُادان.

 ب: 3الور ة ـ  2

اليلس واالخـتالس: أخـق ال ـيي بسـرعة واختطـاف. خالسـت الرتـل ميالسـة 

ل َسة.  وخالسًا. ومن أمثالهم: بين الُيَقّيا واليي

 أ: 4ـ الور ة  3

 يقاي: ما كّل بيضاي شحمة، وال كل سوداي امرة.

 أ: 30ـ الور ة  9

كييا ح من الييل، ومن  المثل: َترُي الُمق   ت غالب.المقاكي: الُمَقرَّ

 ب: 91ـ الور ة  5

 َعّز: َغلَ ، ومن  المثل: من عّز َبّز، أي من غل  سل .
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 د ـ التفسير اللغوي الم رويف ب قواط العرب:

 ب: 5ـ الور ة  1

ييل: من الَبي ل، وهو أن اريو المرأة ولدها وهي حامل.  ُمب 

ريـعت  َغـي ال، وال ومن كالق أّق اأبط شّرا: ما حملت  ويعًا، وال ولدا  َيت نـًا، وال أ

 أَبتُّ  مئقًا، أي باكيًا.

 أ: 13ـ الور ة  2

واهلل مـا <ما ىُت: عاونت. وُ كر عن علي بن أبـي لالـ  ريـي اهلل عنـ  أنـ   ـاي: 

 .> تلت عثمان، وال ماىُت على  تل 

 ب: 22ـ الور ة  3

يقاي: عصبت ال جرة، إ ا تمعـت أغصـاصا، وربطتهـا بحبـل،  ـم يـربتها بعصـًا 

َلَمة<ط ور ها. و  كالق الحّجاا: ليسق َ  السَّ َبنَُّكم  َعص 
صي  >.ىَع 

هـ ـ ونجده ي ريف الشرح اللغـوي بشـاهد مـن الشـعر، ثـم ب ولـه للعـرب، ا ولـه يف 

 ب: 65الورقي 

 ]الكامل[ابمز مفا لنا: أي اجّسها.  اي الراتز: 

ــا[ ــرزدُا َكي نَه ــا ف ــّرة ي ــن م  ]غمــز اب
 

ــــَز الطبيــــ ي نبــــانيَغ الم   عــــقوري َغم 
 

. وغمـزت الرتـل: إ ا >إين واهلل ال يبمز تانبي كتبماز التـين<و  كالق الحّجاا: 

 لمعت في .

ـ كقلك كان شرح  اللبوي مرافقًا لمثٍل يتبع  است هاد بال عر، ومن  لك ما نقـرأ 

 أ: 1  الور ة 
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الحفيظـــة: الَحمّيـــة. والحفيظـــة: البضـــ . ومـــن أمثـــالهم: إن الحفيظـــة اـــقه  

 :]الرتز[. و اي ال اعر اىحقاد

ــــــــا يــــــــميري ــــــــٍة أَكنَّه َظ ف   وحي

ــــــري  ــــــاي القتي ــــــال والئ ــــــو الَج  م
 

و ـ يمز  أحيانًا الشرح اللغـوي مستشـهدًا ب يـي مـن ال ـرليف، ويع ـده بشـاهد مـن 

 أ: 46الشعر، ومن ذلك ما ورد يف الورقي 

عـالى: يقوي: ال اطل  ابنتنا، فقد حّرق اهلل الوأد، وهو دفـن البنـات حّيـات، لقولـ  ا

وإ ا المــوؤودة }و ــاي اهلل اعــالى:  ]31اإلســراي [)وال اقتلــوا أوالدكــم خ ــية إمــالا( 

 ]المتقارب[، و اي الفرزدا: ]8التكوير [ {سئلت بأي  نٍ   تلت

.................................. 
 

 وأحيـــــــا الوئيـــــــد فلـــــــم اـــــــوأدي  
 

 يريد: إن إعطاينا ابنتنا إياا ودفنها حّية سواي.

رة يمز  الشرح اللغوي مستشهدًا بمثٍل، يتلوه شاهد من الحديث، وذلك ما ح ـ وم

 أ: 62ورد يف الورقي 

ُم: كل ما و يت ب  اللحم من الرتاب. ويقـاي للـقليل: هـو لحـم علـى ويـم.  الَوي 

ٍم، إال ما ُ ّب عن (.  و  الحديث: )إّن الن ساَي لحم  على َوي 

ب يـي قرلنيـي، يليهـا مثـل، امـا يف الورقـي ط ـ وتارة يكويف الشـرح اللغـوي مشـفوعًا 

 ب:82

. ومـن ]37الـنجم [ {وإبراهيم القي وّفى}يقاي: وىف وأوىف ووّفى، و  التنزيل: 

 أمثالهم: لم أَر كاليوق  فا واٍف.
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من خالي ما اقدق  كـر  الحظـت أن نسـبة است ـهاد  باآيـات القرآنيـة وال ـواهد 

 النبوية واىمثاي وأ واي العرب. ال عرية يفوا نسبة است هاد  باىحاديث

ومو كل  لك فإننا نجد هقا ال رح  د انص  على )بعـض أبيـات الحماسـة، ولـم 

ي ــملها تميعــًا بال ــرح. إ  نــرا    أكثــر اىحيــان يتجــاوز اىبيــات اليمســة أو الســتة، 

 .(1)والع رة أحيانا دون أن يتناوي بيتًا واحدا  منها بال رح أو بالتعليق(

إنـ  كثيـرا  مـا كـان يكتفـي   <د. محمد عثمان علي النتيجة نفسـها فقـاي: واستنتج 

رواية  طو االختيار دون أدنى اعليق أو شرح. فهو مثال  أورد  ال   طـو متواليـة   بـاب 

الحماسة دون أن يعق  عليها بكلمة واحدة. و  بـاب النسـي  أورد خمـس  طـو اباعـًا 

ياف والمـديا، فقـد أوردت أربـو  طـو متواليـة دون اعليق. وو و  لك من    باب اىيـ

دون أن يعنى ب رح شـيي منهـا. هـقا بجانـ  وتـود  طـو متفر ـة   ميتلـو اىبـواب، 

تايت خالية من أدنى عمل، وهـي كثيـرة تـدا  ال لائـل لحصـرها واعـدادها، ويكفـي أن 

شـتملت انظر إلى باب مقمة النساي عند  لتجد  أن   ـد بلـغ   روايتـ  سـبو ع ـرة  طعـة ا

على ستة وستين بيتًا، كان حظها من اعليقاا  ا ني ع رسطرا  ال غيـر، غلبتهـا المطلقـة   

 .(2)>شرح المفردات، وهي خالية امامًا من إيراد أي معنى من معانيها

 تتبعه ال تالف روايي الشعر:

 ]الطويل[أ،  اي تعفر بن ُعلبة الحار ي:  3ـ الور ة  1

َبلٍ  ى َسـح  َفى بيُقـرَّ  حـين أتلبـت   أَله 
 

ـــُل   ـــدوُّ الُمباسي ـــا والع ـــا الوالي  علين
 

 أتلبت: أات بالجلبة والصياح. ويروى: )أحلبت( أي اتتمعت واآلفت.

                                                 

 .124حماسة أبي اماق وشروحها د. عسيالن ( 1)

 .311شروح حماسة أبي اماق: محمد عثمان علي ( 2)
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 ]الطويل[أ،  اي تعفر بن ُعلبة الحار ي  3ـ الور ة  2

 َتي َضـة  
نا من الموتي ض   ولم ندري إن تي

 

 كــم العمــر بــاٍا والمــدى متطــاوُي  
 

نا، وكقلك تضنا. يقاي: تـا   ويروى: )حضنا من الموت حيضة(، حضنا: َعَدل 

 يجيض تيضًا وتيضانًا.

 ]الطويل[أ،  اي تعفر بن ُعلبة الحار ي  3ـ الور ة  3

بيلٍ   لهم  در سيفي يـوق  ـحراي َسـح 
 

ت  عليــ  اىنامــُل    ولـي منــ  مــا ُيــمَّ
 

 ويروى: )يوق بطحاي سحبل(.

 أ، ورد بيت لتأبط شّرا: 6ـ الور ة  9

قي لم يـزي  إ ا حا    َكَرى النَّو 
 َعي نَي  ي

 

ــ ي َشــي حاَن فاايــكي    لــ  كــالئ  مــن َ ل 
 

يالة.  ويروى: )خاش وحا ( بمعنى واحد. والحو : اليي

 أ، من  صيدة اأبط شّرا : 6ـ الور ة 

ـــُر ُ   إ ا للعـــت  أولـــى الَعـــدّي َفنَف 
 

ٍة مـن  ـارقي الَبـرب بااـكي    إلى َسـلَّ
 

 ( وهو الحّد أيضًا.البرب: الحّد. ويروى: )الَبرّ 

 ]البسيط[أ، و اي بعض بني  يس بن  علبة:  6ـ الور ة  5

 إنـــــا ُمحيـــــوا ياســـــلمى فحّيينـــــا
 

ــاسي فاســقينا  ــراَق الن  وإن ســقيتي ك
 

 ويروى: )سراة كراق الناس(، وسراة الناس: سادهتم وخيارهم.
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 ب، من القصيدة نفسها:6ـ الور ة  6

ُرُتـــ ُ  ـــًا َفَيف  َ  أحيان ـــ  الُكـــر   ونرك
 

ـــينا  ـــياف  اواس ـــاُغ وأس ـــا الحف  عنَّ
 

 اواسينا: اساعدنا. ويروى: )اوااينا( أي اوافقنا.

 ]الطويل[أ  اي السمويي:  7ـ الور ة  7

 ومـــا مـــات منـــا ســـيد  حتـــَو أنفـــ ي 
 

ـــُل   ـــاَن  تي ـــُث ك ـــا حي ـــّل منّ  وال ُل
 

 أي لم يمت منّا أحد مواة، إنما يموت  تيال. ويروى: )  فراش (.

 ]البسيط[أ  اي روي د بن كثير الطائي:  10ـ الور ة  8

يـــــنُُكمُ  ُبوا ُ ـــــمَّ يـــــأايني َيقي
ني  إن  ُاـــــق 

 

ـــدكم فـــوُت   ـــَقن ٍ  عن ّ ب
 فمـــا علـــي

 

 ويروى: ) م اأايني بقّيتكم(.

 ]ق.الكامل[أ  اي عمرو بن معدي كرب:  10ـ الور ة  4

ـــــــــدَ  ـــــــــوق  إ ا لبســـــــــوا الحدي   
 

ـــــــــــّدا  ـــــــــــروا َحلقـــــــــــًا و ي  انمَّ
 

 ّدا(، أي كثرة منظرهم   عين العدّو.ويروى: )ُخُلقًا و َ 

ّد: تلد كانوا يلبسون    الحرب.  والَحلق: الّدرو . والقي

 ـ اطر   لبعض القضايا النحوية والصرفية:

 أ: 12ـ  اي الجرتاين   الور ة  1

، فحقفت الياي، وُ ن ي َدَميان،  اي ال اعر: 
 
 ]الوافر[أ ل َدٍق َدمي

 ولـــــو أّنـــــا علـــــى حجـــــٍر ُ بحنـــــا
 

ميان بــــاليربي اليقــــيني    تــــرى الــــدَّ
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 ]الطويل[ب:  12ـ ورد   الور ة  2

 ن ـــــدُت زيـــــادا  والمقامـــــُة بيننـــــا
 

ٍر وهيــــثمي   ــــع 
 و ّكراــــ  أرحــــاَق سي

 

 يريد: وأهل المقامة بيننا، فحقف المضاف، وأ اق المضاف إلي  مقام .

 أ: 5ـ ورد   الور ة  3

ـــــزؤودةٍ  ـــــة م ـــــ    ليل ـــــت ب  حمل
 

هـــًا وعقـــُد ني   ـــلي َكر  َل  طا هـــا لـــم ُيح 
 

يروى: )مزؤودة( بالجر والنص ، فإ ا تررت كانت  فة ليلة، والمعنـى:   ليلـة 

  ات زؤٍد، وهو الفز ، والنص  على الحاي.

 ب: 29ـ ورد   الور ة  9

الّتال : تمو العـة، وهـي مجـرى المـاي إلـى الوادي.والتلعـة أيضـًا: المرافـو مـن 

 اىر ، وهي من اىيداد.

 ]الهزا[ب:  35  الور ة  ـ ورد 5

ــــــــــوٍ    ــــــــــُل َع ــــــــــوال نب  ول
 

ــــــــــــــــاي وأو ــــــــــــــــالي   ُحُظّب
 

 الُحُظّبى: عرا   الظَّهر... والُحظّبى على ُفعّلى.

ر بعين ، والمعنيان متقاربـان. ولـم يـأتي علـى وزن ُفُعّلـى  و اي غير : الُحُظّبى الظَّه 

 من البقر والتفريق. (1)ىغير ُحُظّبى، وُحُقّرى من الحقر، وغلّبى من المبالبة، وبقرّ 

                                                 

: ) ـالوا: حـقّرى ونـقّرى، 261 9لم يقكر  ابن خالوي    كتاب  لـيس   كـالق العـرب.و  كتـاب سـيبوي  ( 1)

 وهو اسم(.

: ) ـاي الفارسـي: كـل فعّلـى 207 15ولعل كلمة )ُنُقّرى( محرفة مـن كلمـة )بـقّرى(، ففـي الميصـا 

 ففعّلى في  منقولة. و  بعض نسا الكتاب: ُبَقّرى   مويو ُبُقّرى(.
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 أ: 90ـ ورد   الور ة  6

أيفو البالق فهو يافو، ولم يقولوا موفيو، وهقا أحد ما تاي علـى أفعـل فهـو فاعـل، 

 نحو: أع   فهو عاش ، وأبقل فهو با ل.

 ]الطويل[ أ: 25ـ ورد   الور ة  7

ـــي ـــُت حقيقت ـــي َحَمي  ـــا أن  ـــم َاَري  أل
 

 دوُنهـاوباشرُت حدَّ الموتي والمـوُت  
 

ن، ىن  حملها محمل خلفها وأمامها.  ورفو )دون( وهو هرف غير متمك 

 ب: 34ـ ورد   الور ة  8

  و: لبة لّيئ، بمعنى القي والتي.

 أ طاء الناسخ:

ــو  ــو   التحري ــد و  ــي أن الناســا   ــين ل ــاين اب ــي ل ــرح الجرت خــالي مراتعت

 والتصحيو، ومن  لك:

 معتمدا  فليتبّوأ مقعد  من النار من<ب: ورد الحديث:  10ـ الور ة  1
ّ
 .>كقب علي

 متعمدا  < واب : 
ّ
 .>من كقب علي

 أ: ورد شرح كلمة الّ عا ، فقاي إن  الدق المفرتا. 11ـ الور ة  2

 والصواب: الدق المتفّرا.  اي اىعلم ال نتمري:

عا ، بفتا ال ين: وهو المتفرا من الدق(.  )ال َّ

 : )إ ا رما  اىعداي مركب   ع (.أ: ورد عجز البيت 18ـ الور ة  3

والصواب: )إ ا رام  اىعداي(، وبقلك يستقيم الوزن العرويي للبيـت الـقي هـو 

 من البحر الطويل. أما كلمة )رما ( فتيّل بالوزن العرويي.
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 .>واإلماق: القصد<ب: ورد  ول :  18ـ الور ة  9

  عر السابق لل رح.والصواب: )واىمم: القصد(، والكلمة وردت كقلك   بيت ال

 .>و اي زياد السكوين يوق  ي  رار<أ: ورد  ول :  20ـ الور ة  5

 >.يوق  ي  ار<والصواب: 

 >.بات يري ... وبّت يري <ب: ورد   آخر سطر:  20ـ الور ة  6

 .>وبّت أري <والصواب: 

 .>والحيزق: الصدر<ب: ورد  ول :  22ـ الور ة  7

 .>والحيزوق: الصدر<والصواب: 

ر  أي ال اتزعو<أ: ورد  ول :  25ـ الور ة  8
اي  >.ال ُاَتر 

 .267، وكقا ورد   شرح ال نتمري >ال اتزعز <والصواب: 

 

 نتائا البحث

ابين أن الجرتـاين أوي مـن شـرح الحماسـة   بـالد اىنـدلس، وهـو مـن ال ـروح 

ــي نصــو عــدد ال ــروح  ــدان، وبق ــد ار والفق ــن االن ــي نجــت م اىندلســية اليمســة الت

 ندلسية، وهي خمسة،   حكم المفقود.اى

وتاي شرح الجرتاين مقتصرا  على افسير المفردات، دون االهتماق ب رح المعاين 

العامة لألبيات، أو االهتماق بالنواحي البالغية والعرويـية. ولكنـ  أولـى اهتمامـًا لـقكر 

جدها عند غيـر  اختالف الرواية، حتى إننا نجد    بعض اىحيان يقكر رواية بيت  ّلما ن

 من ال راح.
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 المصادر والمرالع

اإلحالة   أخبار غرنالة: لسان الدين ابـن اليطيـ . شـرح  ويـبط  يوسـو علـي  .1

 ق.2003هـ 1929، 1لويل. دار الكت  العلمية، بيروت، ش

إشارة التعيين   اراتم النحاة واللبويين: عبـد البـا ي اليمـاين. احقيـق عبـد المجيـد  .2

، 1فيصـــل للبحـــو  والدراســـات اإلســـالمية، الريـــا ، شديـــاب. مركـــز الملـــك 

 ق.1486هـ 1906

إنبا  الرواة على أنبا  النحاة: القفطـي، علـي بـن يوسـو. احقيـق محمـد أبـو الفضـل  .3
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