
 



 





P<íéÛ×ÃÖ]<l^Úç¿ß¹]æ<Øñ^‰†Ö]<ÅçÛ¥< 

P 

 مقدمة العالمة عبد اهللا بن عقيل
   مقدمة

  املسند  العالمةفضيلة 
  عبد اهللا بن عبد العزيز بن عقيل

 )١(عودية سابًقاالسرئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء األعلى بالمملكة 

¢ 
سلم على عبده ورسوله محمد وآله الحمد هللا وحده وُأصلي وأُ 

 .وصحبه
 :وبعد

 )٢(المجموعة المباركة المحتوية على خمس هذه فقد اطلعت على
مةتأليف الشيخ من رسائل   حافظ بن أحمد الحكمي وهي: العالَّ
 النبوية. يرةالسِّ من أمالي  −١
 النبوية. يرةالسِّ منظومة  −٢
 المية الناسخ والمنسوخ. − ٣

                                          
فتح الجليل يف ترجمة وثبت شيخ «ترجمة موسعة يف  −حفظه اهللا−ولشيخنا عبد اهللا  )١(

الحنابلة عبد اهللا بن عبد العزيز العقيل من صور الحياة العلمية والقضائية يف القرن 
 ».الماضي بالمملكة العربية السعودية

 ثم بلغت عشر رسائل كلها يف هذا المجموع. )٢(
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 مجمل تاريخ األندلس. −٤
 الفقه والتفقه والفقهاء. − ٥

ن علي الصومعي باستخراجها من همام محمد ب وأبالشيخ  قام
بنسخها  , ثم اعتنىنسى يف غياهب المجهوالتهتا بعد أن كادت تُ مخبآ

فجزاه اهللا  ,ف تمهيًدا لطبعها وتحقيقها ونشرهاالمؤلَّ َهَذا  وجمعها يف
 خير الجزاء ونفع هبا المسلمين.

بن عقيل رئيس الهيئة عبد اهللا بن عبد العزيز  :اهللاى إل وكتبه الفقير
ًما على ا ومسلِّ يً , حامًدا هللا ومصلِّ الدائمة بمجلس القضاء األعلى سابًقا

 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
 
 

 هـ١٤٢٩/ ٧/ ١٩تحريًرا يف 
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ونعوذ باهللا من شرور  ,ونستغفره ,ونستعينه ,نحمده ,إن الحمد هللا
له ومن يضلل فال هادي   فال مضلَّ أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده اهللا

له, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمًدا عبده 
 .ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

 :أما بعد
دليل أرباب الفالح لتحقيق « :فإين بعدما أهنيت عملي على كتاب

تزيد على سنة  وكانت مدة العمل فيه, »مختصره«و» االصطالح فنِّ 
 ببالسَّ , و»المختصر«آخره, وكذلك إَِلى  لهألنني نسخته من أوَّ  ;ونصف

وكل » الكمبيوتر«جيد استخدام ي ال أُ أنن وجعلني أنسخهما هالَِّذي 
مؤلفايت كذلك, وبعدما أهنيت ذلكم العمل وجدتني أمام عالم جليل 

تِي  وهبه اهللا علًما غزيًرا يف جميع الفنون  ,نثر وليفها منها ما هقام بتأالَّ
 .−رحمه اهللا رحمة واسعة− م ظْ نَ  وومنها ما ه

مةشيخنا َقاَل  وهذه كما عناية ربانية وكرامة « زيد المدخلي: العالَّ
 .)١(اهـ .»من كرامات اهللا ألوليائه

مةحدثني شيخنا  ولقد  عندما $أن المؤلف  :ربيع المدخلي العالَّ
                                          

 ).١/٣١» (األفنان النَّديَّة«كما يف مقدمة  )١(
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تِي  لمقرراتتأخرت ا» معهد صامطة«يدرس يف َكاَن  سَس الَّ فقام  ,ُتَدرَّ
ُس يف المعهد وباشر تدريسه   .بكتابة مقررات لما سُيَدرَّ

قوي عندي العزم على البحث عن مخطوطات لما  وذاكَهَذا  وبعد
 ر اهللا لي خمس مخطوطات.فيسَّ  ,العالم الجليلَهَذا  كتبه

 .»النبوية السيرة يفأمالي : «األولى
يف » لفيةالسَّ مكتبة صامطة «جودة بـوهي مصورة عن النسخة المو

 ٢٣ −  ٢١اللوحة الواحدة  يف ,يف كل ورقة لوحتان ,ورقة ةي عشرتاثن
 وكان ,كتبها شيخنا علي بن قاسم الفيفي ,ُكتَِبْت بخط نسخي جيد ,سطًرا
 يف آخر المخطوط.َذلَِك  هـ كما جاء١٣٦٦عام َذلَِك 

وإنما  ,»النبوية ةيرالسِّ  يفأمالي «ولم ُيذكر على المخطوطة اسم 
يف معرض ذكر » األفنان الندية«ذكره شيخنا زيد المدخلي يف مقدمة كتابه 

وكانت » النبوية يرةالسِّ  يفأمالي « ..«. فقال: $مؤلفات الشيخ حافظ 
كمادة من المواد المقررة » المعهد العلمي«ام دراستنا يف علينا أيَّ  تملى

 اهـ. »نثًرا...
الفيفي عندما أثبت المخطوط, وال أعلم  وكذا سماها شيخنا عليٌّ 

 .)١(يومنا هذاإَِلى  بعالكتاب طُ َهَذا  أن
                                          

نثر الجواهر المضيَّة على كتاب أمالي يف «وقد علقت عليه تعليًقا موسًعا وسميته:  )١(
  ولعله يصدر قريًبا إن شاء اهللا.» السيرة النبوية
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 .»النبوية يرةالسِّ منظومة : «الثانية
ورقة لوحتان, يف  يف كلِّ  ,وعدد أوراقها ثالث وعشرون ورقة

تِي  فإن عدد األسطر , عدا الورقة األولىسطًرا )١٧(اللوحة الواحدة  الَّ
كتبها شيخنا علي بن قاسم  ,تبت بخط نسخي جيدكُ , سطًرا )١٢(فيها 
تِي  وهي مصورة عن النسخة ,الفيفي  ».لفيةالسَّ مكتبة صامطة «بـالَّ

مكة «هـ يف حياة المؤلف بمطابع البالد بـ١٣٧٤وقد ُطبَِعْت سنة 
 ».ولالسُّ نيل «مع رسالة » المكرمة

 .»المية الناسخ والمنسوخ« :مخطوطة: الثالثة
أربع وهي يف  ,ة شيخنا علي بن قاسم الفيفيوهي مصورة عن نسخ

عدا  ,سطًرا )٢٢ – ١٨(ويف اللوحة  ,يف الورقة الواحدة لوحتان ,ورقات
تبت بخط نسخي كُ  ,اللوحة األخيرة فإن عدد األسطر فيها تسعة أسطر

يف َذلَِك  كما جاء ),هـ١٣٧١(كتبها شيخنا علي بن قاسم الفيفي عام  ,جيد
مكة «بـ» مطابع البالد«وقد ُطبَِعْت بـ ,قطالسَّ آخر المخطوط وفيها بعض 

 .)هـ١٣٧٤(سنة » المكرمة
 ».مجمل تاريخ األندلس« :الرابعة: مخطوطة

 ;وهي مصورة عن نسخة شيخنا الفيفي يف ورقة واحدة فيها لوحتان
بخط واضح  , ُكتَِبْت سطًرا )١١(والثانية  ,سطًرا )١٨(اللوحة األولى فيها 

َذلَِك  الفيفي المذة الشيخ حافظ كما ذكر شيخنا عليٌّ كتبها بعض ت ,َجيِّدٍ 
 يومنا هذا.إَِلى  َهِذهِ  ولم ُتْطَبع ,يف إثبات المخطوط
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ه والفقهاء الفقه والتفقُّ  رِ كْ ُلَمٌع حافلة بذِ « :الخامسة: مخطوطة كتاب
 ».يف الصحابة والتابعين

 )١٢(وعدد أوراقها  ,الفيفي وهي مصورة عن نسخة شيخنا عليٍّ 
, سطًرا )٢١ – ٢٠(ويف اللوحة الواحدة  ,يف الورقة الواحدة لوحتان ,ةورق

 الفيفي. شيخنا عليٌّ َذلَِك  بخط أحد تالمذة الشيخ حافظ كما أثبت ُكتَِبْت 
 ,الخمس ظننت أن األمر قد انتهىَهِذِه  وبعدما انتهيت من العمل يف

 ,السيما أنني بحثت عن مخطوطات لكتب الشيخ حافظ فلم أجد شيًئا
مةالعَمِل على شيخنا َهَذا  فقمت بعرض المسند عبد اهللا بن عبد  العالَّ
وطلبت منه قراءته والتقديم له وعندما  −حفظه اهللا تعالى− العزيز العقيل 

ثم وضعه  ,أخربته بما فيه تصفحه بعد صالة الفجر بالمسجد الحرام
على  لَّ وهذا إن د ,يا أبا همام» على العين والرأس«على رأسه وقال لي: 

 , فجزاه اهللا خيًرا.شيء فإنما يدل على معرفته وتقديره العلم
م له وكنت عازًما على ثم قدَّ  ,الكتاب عند شيخنا أياًما ومكث

مةمت مع شيخنا ثم تكلَّ  ,بعض دور النشرإَِلى  إرساله ربيع بن  العالَّ
م به, ويف اليو رَّ ُس العمل فَ َهَذا  عن − حفظه اهللا تعالى− هادي المدخلي 

نصيحة اإلخوان عن تعاطي القات « :الثاين ناولني نسخة قديمة لكتاب
وقال لي: ابحث عن مخطوطة له وعلق عليها بما تراه » والتبغ والدخان

ليستفيد منها من يأكلون القات, ويف إحدى زيارايت لشيخنا  ;من الفوائد
 :ل على مخطوطتينالفيفي أخربين ولده أنه تحصَّ 
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 .»نصيحة اإلخوان« :هي مخطوطة :األولى
 ».تعريفات يف علم المصطلح« :والثانية

, الورقة فهي يف ورقتين ونصف» نصيحة اإلخوان«فأما مخطوطة 
واللوحة  ,اللوحة األولى فيها خمسة عشر سطًرا األولى فيها لوحتان;

َهِذِه  وبعد ,الثانية فيها سبعة عشر سطًرا ونصف الورقة فيها عشرة أسطر
خ يحيى بن محمد بن مهدي أجاب فيها على النصيحة جواب للشي

لوحة فيها عشرون  ,وهي يف لوحتين ونصف تقريًبا» نصيحة اإلخوان«
نصيحة «بعد منظومة , سطًرا والثانية تسعة عشر سطًرا وخمسة أسطر

نصف اللوحة األخيرة وبعدها مباشرة جواب  ,وستة أسطر» اإلخوان
لجواب يف ثالث الشيخ حافظ على الشيخ يحيى بن مهدي, وهذا ا

يف كل لوحة تسعة عشر  ,يف الورقة الواحدة لوحتان ,ورقات ونصف
واألخيرة فيها تسعة  ,سطًرا عدا اللوحة األولى ففيها اثنا عشر سطًرا

 الفيفي. كتبها شيخنا عليٌّ  ,تبت بخط نسخي جيدكُ  ,أسطر
المنظومة التائية يف «« :»نصيحة اإلخوان«وقد جاء يف أول لوحة من 

مةقالها الشيخ » دنيئات الدائيةذم ال حافظ بن أحمد بن علي  العالَّ
 .»)هـ١٣٦٢(الحكمي سنة 

 )هـ١٣٧٤(سنة » مكة المكرمة«بـ» مطابع البالد«: وُطبَِعْت بـقلت
على نفقة جاللة الملك سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 

 سعود كما جاء على غالف الكتاب.
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فهي يف لوحتين » يف علم المصطلح تعريفات« :وأما مخطوطة
وينتهي » الصحيح«ونصف, يف اللوحة األولى أربعة عشر تعريًفا يبدأ بـ

وينتهي » النازل«يبدأ بـ واللوحة الثانية فيها أربعة عشر تعريًفا ,»العالي«بـ
المتفق «ونصف اللوحة األخير فيه خمسة أنواع يبدأ بـ ,»بَّجالُمدَ «بـ

وهي بخط نسخي جيد ُكتبت بخط  ,»موضوعال«وينتهي بـ» والمفرتق
كما  )هـ١٣٦٩(ا عام هالفراغ من نسخَكاَن  ,شيخنا علي بن قاسم الفيفي

على ترتيب  $وقد رتبها الشيخ حافظ  ,يف آخر المخطوطَذلَِك  جاء
المنظومة البيقونية بل صاغ النظم نثًرا ووافقه يف أشياء وخالفه يف أشياء 

ولم أقف  ,»الحسن لغيره«و» الصحيح لغيره«وزاد على ما عند البيقوين 
 ».علم المصطلح تعريفات يف فنِّ «على اسم لها لكنها كما ذكرت 

زوال الترح بشرح «وقد شرحتها يف رسالة وسميت ذلكم الشرح بـ
مةتعريفات  ولم » علم المصطلح حافظ بن أحمد الحكمي يف فنِّ  العالَّ

 .)١(ذه األسطروقت كتابتي لهإَِلى  التعريفاتَهِذِه  تطبع
ة يف الوصايا للمنظومة الميمي: «ثم تحصلت على مخطوطة

مكتبة صامطة «وهي مصورة عن النسخة الموجودة بـ ,»واآلداب العلمية
ويف  ,الواحدة لوحتان يف الورقة ,يف ست ورقات ونصف» لفيةالسَّ 

سطًرا عدا اللوحة األخيرة فإن عدد أسطرها  )١٩ −  ١٧(اللوحة الواحدة 
تبت بخط نسخي جيد كتبها شيخنا علي بن قاسم الفيفي, كُ  ,طًراس )١٢(

                                          
 بمصر, والحمد هللا على ذلك. »دار االستقامة«ثم ُطبعت بـ )١(
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 ,يف هناية المخطوطَذلَِك  كما جاء )هـ١٣٦٩(سنة َذلَِك  وكان الفراغ من
مكة «بـ» مطابع البالد«بـ )هـ١٣٧٤(المنظومة سنة َهِذِه  بعتوقد طُ 
َذلَِك  نة كما جاءالسَّ َهِذِه  بعت يفوأغلب كتب الشيخ طُ  ,»المكرمة

 وًبا على بعضها.مكت
وبينما أنا أبحث يف مكتبتي ذات يوم فإذا بي أقف على مخطوطة 

وكنت حصلت  ,»منظومة اللؤلؤ المكنون يف أحوال األسانيد والمتون«لـ
عليها عن طريق أخينا الشيخ الفاضل أبي الرباء عبد اهللا بن محمد 

الموجودة  النسخةوهي مصورة عن  ,− حفظه اهللا تعالى− النجمي 
ويف  ,يف الورقة الواحدة لوحتان ,ورقة )١١(يف  »لفيةالسَّ كتبة صامطة م«ـب

 , ُكتَِبت بخطٍّ سطًرا )١٧(ويف البعض اآلخر  ,سطًرا )١٦(بعض اللوحات 
يف َذلَِك  كما جاء )هـ١٣٦٦(الفيفي سنة  كتبها شيخنا عليٌّ  ,نسخي َجيِّد

» بع البالدمطا«بـ )هـ١٣٧٤(المنظومة سنة َهِذِه  بعتآخر المخطوط, وطُ 
 ».مكة المكرمة«ـب

» دار المدائن«و» دار اآلثار«وقفت على مجموع ُطبَع أخيًرا بـ ُثمَّ 
 »المنظومة الميمية«و» منظومة اللؤلؤ المكنون«بمصر ومما طبع فيه 

دار «وعند مقابلتي للمخطوط مع المطبوع من الطبعة األولى ولمطبوع 
» منظومة اللؤلؤ المكنون«وجدت أنه سقط من » دار المدائن«و» اآلثار

 ,)٣٢٧) ورقم (٢٦٣) و(٢٣٧) ورقم (٢٣٦عندهم أربعة أبيات وهي رقم (
بع يف حياة طُ الَِّذي  وهذه األبيات مثبتة يف المخطوطة ويف المطبوع

بيًتا, وعند  )٣٤٠(أن عدد أبياهتا  , وقد ذكر يف آخر المنظومة$المؤلف 
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الخاتمة خمسة أبيات فيحمل  ألن ;بيًتا )٣٤٥(ترقيم أبياهتا صار العدد 
 واهللا أعلم. ,) دون الخاتمة٣٤٠على أنه أراد بـ (

َيادات «تحصلت على مخطوطة مع بعض طلبة العلم  ُثمَّ  للزِّ
وهي عبارة عن زيادات زادها الشيخ حافظ  »على المنظومة الشرباوية

عبد اهللا بن محمد  مةللعالَّ  ويف النح» المنظومة الشرباوية«على  $
 $وقد زاد عليها الشيخ حافظ  ,− رحمه اهللا تعالى− اوي الشرب

فقد جعل الشرباوي  ,هبا ما نظمه الشرباوي مَ تمَّ  ,زيادات مفيدة
 :منظومته خمسة أبواب

 : يف الكالم عند النحاة وما يتألف منه.الباب األول
 : يف اإلعراب اصطالًحا.الباب الثاين
 : يف مرفوعات األسماء.الباب الثالث

 : يف منصوبات األسماء.رابعالباب ال
 : يف مخفوضات األسماء.الباب الخامس

مةفجاء  ,فهذه خمسة أبواب حافظ الحكمي فزاد عليها  العالَّ
 ا يف أبواب وإما يف أبيات وإما يف كلمات.وزياداته إمَّ  ,زيادات

 أما األبواب فقد زاد خمسة أبواب:
 : يف البناء والمبنيات.الباب األول
 يف بيان عالمات اإلعراب.: الباب الثاين
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 : يف النكرة والمعرفة.الباب الثالث
 : يف إعراب الفعل رفًعا ونصًبا.الباب الرابع

 بالفعل. خاصٌّ  و: يف عوامل الجزم وهالباب الخامس
 فصار مجموع األبواب عشرة.

نظمه الَِّذي  البابإَِلى  وأما الزيادات يف األبيات فإنه يعمد
الشرباوي عن َقاَل  مثًال  ,أكثر بين تلك األبياتْو أَ  الشرباوي ويدرج بيًتا
 عدد أبيات منظومته:

ــٍتبَ ىَوِسـ يـُدزِ  تَ يًتـا َالبَ  يَنِسـمْ َخ  نِ مْ ي ِض فِ  ــ ي ــ ِهبِ ــ ْدَق ــالعَ  لُتأَ َس ــ وَ ْف ــلَ زَ  نْ َع يِل

 فقال الشيخ حافظ عقبه:
ُثــــلالمُ  ِب الِــــع غَ َمــــاهَ يلُ ِصــــفْ تَ مََّتــــَوِبِسـتَ ْح مُ يـِلمِ كْ تَ ْنمِ َفعْ الضِّ  ِت ادَ زَ وَ 

ل األَ  فزاد يف الباب ويف  ,بيتين, ويف الباب الثالث ثمانية أبياتوَّ
 الباب الخامس ستة أبيات.

الشرباوي يف َقاَل  :وأما الزيادات يف الكلمات فعلى سبيل المثال
 :أول الباب الثاين يف اإلعراب اصطالًحا

ــــــُرغْ تَ  اُب رَ ْعــــــِال  ــــــ رِ اِخــــــَواألَ  يي ــ نِم ــفِ َو مٍ اْس ــأَ  لٍ ْع ــَت ــبَ  ْنى ِم ــذِ  دِ ْع لِ ي َعَم

 فقال الشيخ حافظ:
.......................................ْنِمـــ رِ اِخـــَواألَ  ييـــُرغْ تَ  اَبرَ ْعـــَوَحـــدُّ اال
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ويف بعض األبيات نجد تقديًما وتأخيًرا مع  ,)١(»وحدُّ «فزاد كلمة 
 »:كان«مه على لشرباوي يف معرض كالاَقاَل  ففي الباب الثالث ;زيادة

ــبِ ًالَمـــــــعَ  ْتَقــــــحِ لْ أُ  اٌتَودَ ا أَ َهــــــلُ ثْ مِ وَ  ــا كَ َه ــاألَ  وذُ  َحبَ أْص ــ الِ َوْم ــي الُح فِ لَل
ــوَ  ــأَ  اَت َب ــى َوَح ْض ــالعَ لََّظ لِ الســـفِ كَ  اسِ النَّـــاُمَركِـــيَسَلـــاَرَصـــَوًماِســتَ بْ مُ ُدْب

 فقال الشيخ حافظ:
ــ الِ َوْمــاألَ  وذُ  َحبَ ْصــأَ  اَتَبــكَ  ....................................... ي الُحَلــلِ فِ

ــالعَ  لَّ َظــى َوَح ْضــأَ ى وَ َســمْ أَ  ـــ اُمَركِـــ يَسَلـــ اَرَصـــَو ًماِســتَ بْ ُد مُ ْب لِ الســـفِ كَ  اسِ النَّ

 البيت األعلى بعدما عجزيف » بات«وضع كلمة  فالشيخ حافظ
 َكانَ  وهي تعمل عمل» أمسى«يف صدر البيت الثاين ووضع مكاهنا َكاَنْت 

 .− أعني الشرباوي− ولم يذكرها الناظم 
 )٦٤(للشرباوي و ) بيًتا٥١(بيًتا  )١١٥(فإن مجموع الكل َهَذا  وعلى

 .− رحم اهللا الجميع− بيًتا للشيخ حافظ 
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ن تكون ساقطة من منظومة الشرباوي, لكني حاولت أن أبحث ومع َهَذا فإين أخشى أ )١(
عن مخطوط له فلم أجد, وأما المطبوع فلم أجد إال نسخة من الطبعة الرابعة, ُطبعت 

 ».وَحدٌّ «ولم أجد فيها كلمة » دار الفكر«بـ )هـ١٣٦٩(سنة 
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ا  عميل يف ذَ  املجموعهَ
 ص فيما يلي:المجموع فيتلخَهَذا  أما بالنسبة لعملي يف

بع قابلته على المطبوع قد طُ َكاَن  فإن ;قمت بنسخ المخطوط − ١
عتمد أالفوارق بين المخطوط والمطبوع و َأو وقمت بالتنبيه على األخطاء

 ».مطابع البالد«ما طبع يف حياة المؤلف بـ بع من قبلقد طُ َكاَن  لما
 علقت على بعض المواضع تتميًما للفائدة. −٢
تِي  المظانإَِلى  عزوت مواد كثير مما ذكره المؤلف − ٣ ت َر كِ ذُ الَّ

 فيها.
 خرجت األحاديث. −٤
 رقمت وعزوت اآليات القرآنية. − ٥
 ترجمت لألعالم المذكورين. −٦
 .$ترجمت للمؤلف  − ٧
 رقمت أبيات المنظومات. −٨
 جعلت لكل رسالة فهرًسا يف آخرها. − ٩
َذلَِك  وضعت بعض العناوين البارزة وهي أربعة ونبهت على − ١٠

والتفقه والفقهاء يف الصحابة  لمع حافلة بذكر الفقه« :وهي يف رسالة
 ».والتابعين
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تِي  »لمنظومة الشرباويةا«وأما بالنسبة لـ  زاد عليها الشيخ حافظالَّ
 )هـ١٣٣٩(زياداته فقد اعتمدت يف المقابلة طبعته الرابعة المطبوعة سنة 

 والمخطوط وه وأما الزيادات فقد عرضتها على من خطَّ  ,»دار الفكر«بـ
بعض َكاَنْت  , فأفادين بفوائد, فقد− فظه اهللا تعالىح−شيخنا علي الفيفي 

 .يف الحاشيةَذلَِك إَِلى  الكلمات غير واضحة وقد أشرت
 :العمل بـَهَذا  وقد سميت

 ».مجموع الرسائل والمنظومات العلمية«
العمل خالًصا لوجهه َهَذا  وأسأل اهللا العلّي القدير أن يجعل ;هذا

ويرحمهما  , وأن يغفر لي ولوالديَّ مالكريم وسبًبا للفوز بجنات النعي
 .والقادر عليهَذلَِك  إنه وليُّ  ,كما ربياين صغيًرا

 وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 والحمد هللا رب العالمين

 
  كتبه

  مهام حممد بن عيل الصومعي البيضاين وأب
  اليمني األصل المكي مجاورة

  هـ١٤٣٠/ ٥/ ٢ثنين الموافق يوم اإل يف ظهر
  بمكة المكرمة زادها اهللا تشريًفا

 »سالسل وجبل أب«بمحلة 
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 شكر وتقدير

فإين ; )١(»ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس: «ملسو هيلع هللا ىلصنا عمًال بقول نبيِّ 
مةأتقدم بالشكر والتقدير لصاحب الفضيلة شيخنا  عبد اهللا بن عبد  العالَّ

األعلى بالمملكة  العزيز العقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء
له بقراءة ما تيسر منالسَّ  المجموع وتقديمه له ا هذ عودية سابًقا على تفضُّ

 .− وبارك يف وقته وعمره فجزاه اهللا خيًرا− 
مةوأشكر كذلك شيخنا  ث ربيع بن هادي المدخلي المحدِّ  العالَّ

ِذي الَّ  نة النبوية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية سابًقاالسُّ رئيس قسم 
فجزاه −العمل وغيره َهَذا  فتح لي مكتبته وأفادين بتوجيهاته المفيدة يف

 .− وبارك يف عمره ووقته إنه سميع مجيب ,اهللا خيًرا
 ووكذلك أشكر شيخنا المفضال علي بن قاسم الفيفي عض

عودية الستمييز األحكام الشرعية بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية 
ِذي  سابًقا إَِلى  ا كبيًرا يف إثبات المخطوطات إضافةبذل جهدً الَّ

فجزاه اهللا خيًرا وبارك يف  ,مشكًال فيها وغير واضحَكاَن  توضيح ما
 عمره ووقته.

                                          
وصححه  ,, وهو حديث صحيحڤرواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة  )١(

مة محدث الديار اليمنية مقبل الوادعي $ يف كتابه: شيخنا ا الصحيح المسند «لعالَّ
ا ليس يف الصحيحين  ».صنعاء«بـ» دار اآلثار«) ط. ١٣٣٠) برقم (٢/٣٥١» (ممَّ
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عبد الرحمن بن صالح  :من األخوين الفاضلين وأشكر لكلٍّ 
بذاله معي يف الَِّذي  على الوقت ,يندَ د العَ نَ بن علي البَ  ووعمر اليافعي

 فجزاهما اهللا خيًرا. ,لمطبوعمقابلة المخطوط با
فجزى اهللا الجميع  ;العملَهَذا  من ساعدين يف إتمام وأشكر كلَّ 

 خيًرا.
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 كلمة فضيلة الشيخ عيل بن قاسم الفيفي

عودية سابًقا, الستمييز يف هيئة تمييز األحكام الشرعية بالمنطقة الغربية بالمملكة  وعض
 »المخطوط«بإثبات د الحكمي وأحد تالمذة العالمة حافظ بن أحم

¢ 
 الم على من ال نبي بعده.السَّ الحمد هللا وحده, والصالة و

عن مدى الصومعي همام محمد بن علي  وأبالشيخ فقد سألني 
 وعددها, الحديث تعريفات مصطلحيحوي الَِّذي  صحة نسبة المخطوط

مةشيخنا ل نوًعا )٣٤(  .$حافظ بن أحمد الحكمي  العالَّ
 , وقد$ثابتة لشيخنا حافظ بن أحمد الحكمي  َهاَأنَّ : والجواب

يدي  , وقد كتبتها بخططالبه كعادته يف كثير من الفنونها على يمليَكاَن 
 .وباهللا التوفيق ,كما دون يف آخر المخطوط )هـ١٣٦٩(عام 

 علي بن قاسم الفيفي
 هـ١٤٣٠/ ١٣/٢
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 بعده. الم على من ال نبيَّ السَّ والصالة و ,الحمد هللا وحده
 :وبعد

همام محمد بن علي البيضاين عن مدى صحة  وأباألخ فقد سألني 
وهي عبارة عن زيادات زادها  ,يحوي أبياًتا يف النحوالَِّذي  نسبة المخطوط

مةشيخنا   على منظومة الشرباوي. $الحكمي أحمد حافظ بن  العالَّ
 : أن المنظومة المتضمنة زيادات على منظومة الشرباويوالجواب

 , وقد أمالها على$أحمد الحكمي  بن ثابتة لشيخنا حافظ ويف النح
مؤرخ يف آخرها يف غرة شهر صفر  ووقد كتبتها بخطي كما ه ,تالمذته

 داد.السَّ واهللا أسأل التوفيق و هـ,١٣٦٩سنة 

 قاسم الفيفيبن علي 
 هـ١٤٢٨/ ٦/ ١٠
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 بعده.الم على من ال نبّي السَّ والصالة و ,الحمد هللا وحده
 وبعد:

حة محمد علي البيضاين عن مدى صهمام  وفقد سألني الشيخ أب
شيخنا ل النبوية السيرةالنبوية ومنظومة  السيرةأمالي يف نسبة مخطوط 

مة  .رحمه اهللا تعالىالحكمي  أحمدحافظ بن  العالَّ
, وقد كتبتهما أهنما ثابتان لشيخنا حافظ بن أحمد الحكمي: والجواب

 وباهللا التوفيق. ,)هـ١٣٦٦(يف آخر المخطوط عام  مدون وكما ه يبخط

 علي قاسم الفيفي
 هـ١٤٢٩/ ١/ ٢٤
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 الم على من ال نبّي بعده.السَّ والصالة و الحمد هللا وحده,
 وبعد:

همام محمد بن علي البيضاين عن مدى صحة  وفقد سألني الشيخ أب
مةنسبة المخطوطات الثالث لشيخنا  − الحكمي  حافظ بن أحمد العالَّ

 وهي: − رحمه اهللا تعالى
 المنظومة الالمية يف الناسخ والمنسوخ. −١
 ة بذكر الفقه والتفقه والفقهاء يف الصحابة والتابعين.لمع حافل −٢
 مجمل تأريخ األندلس يف اإلسالم. − ٣

−ثابتة لشيخنا أبي أحمد حافظ بن أحمد الحكمي  َأنََّها: والجواب
يف  وكما ه )١٣٧٣(ى فقد كتبتها بخطي عام أما األول ,− رحمه اهللا تعالى
 آخر المخطوط.

واآلخران فقد كتبهما أحد طالب شيخنا وقد ذكرت يف مقدمتي 
أن  )١٠(لرسالة شيخنا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفحة 

تِي َكاَن  التقريرات يمليها على الطلبة لم يكن يحتفظ بأصل لها لكونه الَّ
 التوفيق. وباهللا ,يمليها من حفظه

  علي قاسم الفيفي
 هـ١٤٢٩/ ٥/ ١٦
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 رمحه اهللاحافظ بن أمحد احلكمي  العالمةترمجة 
 ترمجة العالمة حافظ بن أمحد احلكمي

مةكتبها تلميذه شيخنا    العالَّ
 −اهللا تعالىرحمه  −زيد بن محمد المدخلي 

 نشأته −والدته  −نسبه 
صره وفريد دهره حافظ بن أحمد بن مة عالشيخ الفاضل عالَّ  وه

 ابن سعد العشيرة بطن من مذحج.إَِلى  علي الحكمي, نسبة
ألربع وعشرين ليلة من شهر رمضان المبارك » حافظ«ولد شيخنا 

الكائنة يف جنوب  ,الم التابعة لمدينة المضاياالسَّ بقرية  )هـ١٣٤٢(من عام 
 لتابعة لمدينة صامطةقرية الجاضع اإَِلى  مدينة جازان, وانتقلت أسرته

تِي  مرتات تقريًبا من الناحية الشرقية, وكان  تبعد عنها مسافة ستة كيلوالَّ
 الشيخ أحد أفراد تلك األسرة المباركة.

كغيره من أبناء المنطقة غير أنه لما » حافظ بن أحمد«نشأ مبارك العمر 
خير والرب حياة العز يف الدارين, حياة القيادة يف الإَِلى  بدأ يتطلع شبَّ 

 اه.ه ما نواه وتمنَّ ع إليه وعزم عليه, وأعطاه ربُّ فحقق اهللا له ما تطلَّ  ;والصالح
مبكرة بالعناية بالقرآن الكريم تالوة وحفًظا, فأحسن  بدأ يف سنٍّ ف

 ويت سرعة يف الحفظ, وقوة يف الفهم,تالوته وحفظ الكثير منه, وقد أُ 
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 .ز به عن أقرانه آنذاكوجودة يف الخط بالقلم, وذكاًء خارًقا امتا
كالتمهيد والتوطئة للدخول يف باب َكاَنْت  تلك المحاولة الشريفة

يشتغل برعي َكاَن  طلب العلم الشريف بصورة جادة ومنتظمة بعد أن
غنيمات لوالديه الكريمين اللذين قد رسما له خير قدوة فيهما من صحة 

صدق التعامل مع اهللا العقيدة وااللتزام بالشعائر التعبدية, وعلى العموم 
ا جعله وإخوانه يتميزون عن كثير من أسر وحسنه مع عباد اهللا ممَّ 

 .مجتمعهم وأفراده
يعلم حيث يجعل فضله ويودع خيره وبره الَِّذي  وسبحان اهللا

على تلك  − أسكنه اهللا فسيح جناته− الشيخ حافظ  وإحسانه, استمرَّ 
الوالدين حتى قدم الحال العجيبة من رعي الغنم وحمل المصحف وبر 

اإلمام المجدد العالم العامل الفذ  :منطقة الجنوبإَِلى  من بالد نجد
ق, عالي الهمة, حسن النية, سلفي العقيدة, لُ خي نبيل الخُ السَّ التقي 

اختار الَِّذي  سوي القصد, أعني شيخنا عبد اهللا بن محمد القرعاوي
 بالحكمة والموعظة اهللاإَِلى  طلب العلم ونشره له منهًجا, وجعل الدعوة

ماء السَّ , غايته منها رضا اهللا وجنة عرضها كعرض ًال الحسنة له سبي
المنطقة بمشورة َهِذِه إَِلى  الداعية الُمجاهد الُمخلصَهَذا  واألرض, قدم

: محمد بن إبراهيم والناصح المخلص األمين الشيخ من العالم الجليل,
عودية يف أيام حياته السالديار ُمفتي  − اهللا علينا وعليه رحمة− آل الشيخ 

اهللا, ونصرة إَِلى  الطيبة المباركة, حياة العلم والجهاد واإلصالح والدعوة
 الحق وذويه يف أرض اهللا.
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لقد حدثني من أثق به أن أول موعظة قام هبا الشيخ عبد اهللا بن 
محمد القرعاوي يف المسجد الجامع يف مدينة جازان استهلها بقول اهللا 

 Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã﴿بين: الحق الم
åä æ ç è é ê ë ﴾  :٥١,  ٥٠[الذاريات[. 

ن فيه المراد من هاتين اآليتين الكريمتين وشرحها شرًحا بيَّ 
ونظائرهما من آيات تصحيح العقيدة, وإخالص العبادة هللا المستحق 

اهللا ى إِلَ  لكل عبادة مالية وبدنية, قولية وفعلية وقلبية, شأنه شأن كل داعية
يعلم أنه ورث علم األنبياء, فيجب أن يسلك مسلكهم, وينهج هنجهم يف 

تِي  لفيةالسَّ مبتدًئا بتوضيح العقيدة  ,اهللاإَِلى  الدعوة تعترب شرًطا أساسيا الَّ
يها دعوة لقبول األعمال, ورجاء ثواهبا من عند اهللا, والتي اتفقت عل

 .والفقه يف الدين هبم من أهل العلم الرسل أجمعين, ومن تأّسى
الداعية المخلص  هذا شاء اهللا وأراد أن يلتقي )هـ١٣٥٩(ويف عام 

بهم له فتعرف عليه وتحبب إليه, ا المرتَج نَ مِ لَ عَ بِ  يف صحبته لطلب  ورغَّ
مت, السَّ العلم الشريف لما رأى فيه الذكاء, وصراحة القول, وحسن 

الثبات, ففرح واألدب, ومالمح النجابة والرجولة المقتضية للصرب و
ليمة, إال السَّ طر أصحاب الفِ إَِلى  الشيخ حافظ بذلك العرض المحبوب

 أنه شرط موافقة الوالدين على ذلك.
ي بالعرض على الوالدين اهللا بن محمد القرعاو فاتجه الشيخ عبد

إَِلى  وترغيب ووعد كريم, ولكن لشدة حاجة الوالدين بلطف وحكمة
ورغب َذلَِك  صامطة كما طلب شيخهَلى إِ  ابنهما لم يسمحا له بالذهاب
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يتعاهده بالدروس والتوجيه, والرتغيب يف التوسع يف َكاَن  فيه, غير أنه
 ًرا.يعلوم الشريعة ويعده خ

وفيت والدة الشيخ حافظ, ويف نفس العام تُ  ,)هـ١٣٦٠(عام  فلما حلَّ 
تِي  رحم اهللا الجميع برحمته− تويف والده  هللا أن كتبها ألوليائه ونسأل االَّ

ير السَّ العام تفرغ الشيخ حافظ لمواصلة َهَذا  , ويف− يجعلنا من أوليائه
عليه فيما  تذوق لذته وطعم حالوته وحثَّ الَِّذي  الحثيث يف طلب العلم

 بقوله: )١(»ميميته«بعد يف 
ـــ ـــا طَ َي ـــالعِ  َب الِ ـــبْ  تَ َالِمْل ـــِغ ـــِهي بِ ــــبَِّرَوَتْرِفــــظَ ْدَقــــفَ ًالَدَب مِ َلــــالقَ وَ  ِح وْ اللَّ
ــوَ  ــالعِ  سِ دِّ َق ــَو َمْل ــ ْفرِ اْع ــمَ ْرُح  َرْدَق ـــِهتِ مِ زِ تَ الْ َفـــ اَب اآلدَ َو لِ ْعـــالفِ َو لِ ْوي الَقـــفِ
ــــاْج وَ  ــــبِ  ْد َه ــــ مٍ ْزَع ــــثِ  انْ َال يٍّوِ َق ــــ اَءنَ ــُهَل ــعْ يَ  ْوَل ــ ُمَل ــ ُءْرالَم ــالعِ  َرْدَق ــ مِ ْل ــْم َي مِ نَ َل

 وسائلهاأوقات التحصيل علوم القرآن والحديث و لِّ ولقد خص بجُ 
تِي  فيها:َقاَل  الَّ
ـــــ ـــــا العِ َم ـــــ كِ إالَّ مُ ْل ـــــأَ َأْو اهللاِ  اُبَت ـــــبِ  وُلـــــْج يَ ٌرَث ـــــمُ  لَّ ُكـــــ اهُ َدَهـــــ ورِ نُ مهِ بَ نْ

ـــــمِ اَمـَو ينِ بِـي المُ ْح ى الـَوَوِسـ مٌ ْلـعِ  مَّ ا ثَ مَ  ـــــ هُ نْ ـــــأَال دَّمِ تُ اْس ـــــغْ مُ وَبى لِ  ُط ِ َت مِ ن
عجوبة زمانه حق أُ صار بالَِّذي  الطالب العجيبَهَذا  كانت مالزمة

 بتفوقه على الكبار من أقرانه لشيخه الداعية المحتسب, ال نظير لها يف
ا كتعاقب الليل والنهار, وتتابع المطر االستمرارية المتعاقبة يف جلساهت

                                          
 وهي ضمن َهَذا المجموع. )١(
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المدرار, مما جعل تلك الشجرة تفوق جميع األشجار يف إيتاء  حِّ السَّ 
باق يف كسب السيف ميدان  ثمارها المرغوبة الشهية يف أقصر وقت وأغاله

 .العلم الشريف ونشره بين محتاجيه ومحبيه
فما هي إال سنوات قليلة حتى ظهر واشتهر مستوى الشيخ حافظ 

له بزيادة  والمنتديات بين داعٍ  السالعلمي, وكان حديًثا حسنًا يف المج
العلم والفقه يف الدين, والتوفيق لما يرضي رب العالمين, وبين غابط 

ن ينال من العلم مثله كي ينفع الناس ويحشر يف زمرة العلماء يتمنى أ
 .غير مبالغ يف الثناء عليه ,فيه والربانيين, وبين مادح له بما ه

َأْو  ال يرغب أن يسمع مدح من يمدحه − كما عرفته− وكان الشيخ 
 .يثني عليه; لعظم خوفه من اهللا, ومدى خشيته واستحيائه منه نْ ثناء مَ 

إلخوان المعجبين بالشيخ وبما وصل إليه من وأذكر أن بعض ا
َقاَل  فيه, حيث والعلم النافع الغزير أرسل إليه قصيدة فيها ثناء عليه بما ه

 صاحب القصيدة:
ـــأُ  ـــي دِ ْه ـــا َالَوَدَمَالالسَّ ـــتِ  انْ اًم ـــاَءَه يـــــهِ انِ َد يُ  دٍّ  َحـــــَالبِـــــوِرهُ الـــــدُّدََّمـــــُهَل
ـَوٌضْرأَ ُضرْ األَ  ِت اَمـا دَ مَ  ــالَخ َواءمَّ َسـاءُ مَ السَّ ــَخ ُقْل ــَوٌقْل ــي الَخ اِرَب ــهِ مِ ْن يُ  َق َل ي
ــطََّخــْدا َقــاف َمــعَ ْضــأَ  ونُ ُكــيَ  يــــهِ يتلِ  دِّ الِجــــبِ ْنَمــــَووِمُلــــالعُ َنِمــــٍقَري َوفِ
ــ ــحِ األَ  اَل َق ــاءُ بَّ ــا يَ َم ــيِدْه ــَمَالالسَّ ــــاَذَك ــــن لَ يِّ َب ــــأَ  ٍصْخ َشــــيَّا أَ نَ ِ عْ تَ  َت ْن ــــهِ ن ي
ـــــقُ فَ  ـــــ ُت ْل ـــــَواَءَح ـــــمَّاءٌ َف ـــــعُ بَ تْ يَ ُث ــــاَه ــــلِ اءٌ َظ ــــُدرِيُ ْنَم ــــبْ التِّ ي ــــهِ كِ ْح يَ  انَ َي ي

ـــ ــًفاَرَشـــِهبِـــوُلـــعْ نَ هُ ُرْكـــِذالَّـــِذي  اَذ َه ــنْ َم ــا يَ َش ــبُ وُضُخ ــالعِ  ورَ ُح ــهِ أتِ يَ  مِ ْل ي



OP<íéÛ×ÃÖ]<l^Úç¿ß¹]æ<Øñ^‰†Ö]<ÅçÛ¥< 

OP 

ــيَ  ــ ُف ذِ ْق ــ هُ َل ــقُّالَح ــأَ ْنِم ــمَ كْ حِ اِرَوْن ــأُ ْتاَرَصــفَ ِهتِ يهِ اعِ َســمَ  رْ كُ ْشــهــى تَ النُّ ووُل
ـــــــكِ لَ مهُ بُ اتِ َرَمــــْتاَقــــفَ ْدَقــــِمْلــــالعِ  طالبــــة ـــــــهُ نَّ ـــــــم عَ هُ نْ َع ـــــــهِ اقِ رَ مَ  ْت َل ي

ـــ ـــالنُّ  مُ ُه ـــَوومُ ُج ـــكَ َوُه ـــتَ كْ مُ ِرْدالَب يهِ اهِ َضـــيُ  ورٌ ا ُنــَمـــفَ ٍعَبــْرأَ َو رٍ ْشـــي عَ فِــٌلِم
يــــــــهِ اطِ عَ ا مَ نَــــــــُح نَ مْ يَ اهللاَ  ُل أَ ْســــــــنَ فَ ًةَمـــُركْ مَ اهُ َطـــعْ أَ ْدَقـــبِّالـــرَّ نَ ا ِمـــَذ َهـــ
ــ ــا طَ َي ــالعِ  َب الِ ــَو مِ ْل ــنَ  ْهجِّ ــ َوْح يــهِ فِ لْ تُ  يــُث َح  نْ كُ اْســفَ  َرْخــا الفَ َهــبِ  ْدِجــتَ َةطَ امِ َص

ييـــــــــهِ يْح  اهللاِ  يِنِدلِـــــــــاٍدَهـــــــــتِ اْج بِ َوخـــــبتَ نْ مُ اهللاِ ِدْبـــــعَ ا َوَعـــــرْ قَ  آلِ  نْ ِمـــــ
ـــــ ـــــُذ مِ َال تَ  بَّ َه ـــــ هُ ي ـــــفِ ـــــاحِ نَ  لِّ ي ُك ـــــٍةَي ـــــ َض اْر مَّهُ اللَّ َف ـــــهُ نْ َع ـــــرَ  مَّ م ُث يهِ ضِّ

يــــهِ دِ هْ يَ  اهللاُ  اءَ َشــــ نْ َمــــلِ  اةُ َد الُهــــ مُ ُهــــ واُد َهـــتَ اْج وَ  اهللاِ  رِ كْ ِذبِـــ دَ َال وا الـــبِ ُيـــْح أَ 

ــــــأَ َو مسـهُ ارِ غَ مَ  ْت اَبـطَ  ْد َقـفَ  ومَ ُلـوا العُ ُس رَ غَ  ــــــانِ َج ي لِ الِ الَحــــــ رُ َمــــــالثَّ  عَ ينَ هِ ي

ــ ــعْ يَ  نْ َم ــرَ الَخ  َل َم ــطْ يَ  ي ــ ْب ُل ــعلِّ ن يُ َم يهِ ِســــكْ يَ  مِ ْلــــالعِ  ورِ نُــــ بِ ل إالَّ اِمــــ عَ َال هُم

ـــــالعِ  ـــــ مُ ْل ـــــمِ وَ  ورٌ ُن ـــــلِ  اٌح بَ ْص ـــحِ  ِهبِ احِ َص ِ مَ  نٌ ْص ـــعٌ ن ـــلِ  ي ـــذِّ بِ  نْ َم ـــهِ وعِ يُ  نِ هْ ال ي

ــــمَ  ــــَت ــــلُ طْ يَ  امَ ى َق ــــتَ ْج مُ دِّالِجــــبِ هُ ُب ــــَالًداِه ــــبْ يَ دَُّب ــــىُغُل ــــإَِل ــــاَن  اَم ــــهِ غِ بْ يَ َك ي
ـــيَ  ـــ ونُ ُك ـــتْ ي الرُّفِ ـــعلْ ال ِةَب ـــلِ ْج مَ  اِءَي يـــهِ وِ رْ يَ  اهللاِ  ولِ ُســـَر ْنى َعـــَكـــا َح َمـــبِ هُس

ــــ ــــ اُت آَي ــــ قٍّ َح ــــرَّ َنِم ــــَزنْ مُ  نِ مَ ْح ال يــــهِ دِ بْ يُ وَ  يِفــــْخ ا يُ َمــــبِ  يــــِهلَ عَ  ْتلَّــــَدٌةَل
ــ مَّ ُثــ ــــا َج َمــــَوٌمْجــــنَ َحا َالَمــــَرَضــَح ْنَمــاِرَتــْخ ى المُ َلــعَ  ةُ َال الصَّ يــــهِ اجِ يَ دَ  ْت نَ
ــــوَ  اآلُل وَ  ــــى َلــــعَ  ْنَمــــَوةَبــــاطِ قَ  اُعَبــــتْ األَ َو ُبْح الصَّ يــــهِ الِ وَ ا يُ رَّ الَغــــ ِةنَّ السَّ



OQ êÛÓ£]<‚·_<àe<ÀÊ^u<íÚøÃÖ]<í¶†iQ << <

OQ 

فأجاب الشيخ حافظ باألبيات التالية بعد كتابة بسم اهللا الرحمن 
 الرحيم:

ــــ ــــعَ  ْت ادَ َع ــــحِ تَ ْميكُ َل ـــأَ ٌةفَ اعَ َضــــمُ اٌتيَّ يـــهِ فِ  ةٌ اَجـــي َح ا لِـــَمـــفَ يُحدِ ا الَمـــمَّ
يهِ ِشــنْ يُ  امَ َقــ نْ َمــإَِلــىيغِ ْصــأُ ُتْســلَ َوٍنَلـــي عَ فـِــَورٍّي ِســـفـِــاهُ َضـــرْ أَ  ُت ْســلَ وَ 

ـــــا َج َمـــــَوِهبِــــرَُّســــجاًبــــا يُ إعْ َدْبــــالعَ  ُث ورِ ُيــــ إذْ  يهِ ِســـــنْ يُ  ِت الَّ الـــــزَّ َنِمـــــاهُ نَ
ــ ــَم ــلِ ي وَ ا لِ ــاألَ َوِحْدلَم ــُكَالْم ــتَ كَ ْدَق يهِ ِصــْح مُ  شِ رْ الَعــبَُّريًعــا َومِ يي َج عْ َســواُب
يـــهِ قِ َال  رِ ْشـــالَح اِمَقـــي مَ ا فِـــَنـــا أَ َمـــَوواُرطَ َسـْدَقـيـِهفِ ْما ُهـَمـي بِ رِ دْ أَ  ُت ْس لَ وَ 
يــــهِ فِ  عٌ انِ َصــــ يٍءَشــــيُّأَ َيِقــــا بَ َمــــَوِهبِــُتْلــمِ ا عَ ي َمــِرْدأَ ُتْســى لَ َضــا مَ َمــوَ 
ــَوواُح َدَمـوَلـِضْراألَ ِلهْ أَ ي بِ ارِ رَ تِ ا اغْ مَ وَ  ــيفِ ــِذاِتَومَ السَّ ــلَ  يرِْك ــهِ رِ دْ أَ  ُت ْس ي
ـــــإِ  ـــــعِ تُ  أنْ  ومُ اكُ يَّ ـــــلَ ثْ وا مِ ُدي ـــــا أَ َه يـــهِ لِ مْ أُ  يـــُث ي َح نِّـــمِ َحْصـــالنُّ ِلبِ قْ تَ اْســـفَ ًداَب
ـــلَ  يهِ اوِ َســــــيُ  يءٌ ا َشــــــَمــــــفَ وهُ ُلــــــبَ قْ تَ ْنأَ وُمـــكُ لُّ دُ أَ َهـــَذاْنِمـــيـــرٍى َخ َلـــعَ  نْ كِ
ـــ ومُ اكُ َعـــدَ  يـــــهِ فِ تلْ  ارِ َح ْســـــاألَ بِ ِةاَبـــــاإلَج َتَقـــــَوامَ يَّ ِســـَاليـــِبالغَ رِْهـــظَ ي بِ لِ
ـــــَوًيـــاغِ تَ بْ مُ هُ ْلـــُذابْ يَنمِ لِ ْســـلمُ لِ  ُح ْصـــالنُّ وَ  ـــــاِإلهَ ْج ـــــِهَل ـــــدِّ لِ ِهبِ ـــــهِ ْح تُ  ينِ ل يي
ــ َف رْ الُعــوَ  ــْرمُ أْ َف ــنْ المُ َوِهبِ ــَرَك ــهَ اْن ـــــُح هللاِ ْنوُك ـــــعَ اْج ُضغْ الـــــبُ َو َك بُّ يـــــهِ فِ  نَ ْل

ـــــ ـــــذَ  ونِ ُد بِ ـــــتَ ْما َل ـــــْلنَ ـــــيَ َالِوطَُّق ـــــُهَت ـــــَرنَّإِ َف ـــــَكبَّ ـــــلَ ْوَم ـــــهِ الِ وَ يُ  نْ ى َم ي
ــالَح وَ  ــ هللاِ  ُد ْم ــْزأَ ْعَم ــَك ــعَ ِةَالى الصَّ ــــرَِخ ىَل ــــاألَ ي ــــَواِمَن ــــ ٍب ْح َص ــــهِ الِ تَ  مَّ ُث ي
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  أسباب نبوغه وتفوقه يف العلم 
 بل وعىل سائر علامء زمانه عىل مجيع أقرانه

ن بعض اإلخوة الموضوع مهذا  أذكر بأنه وجه إلي سؤال يف
منزلته العلمية  وفهم أسباب علإلى  المحبين للشيخ حافظ, والمتطلعين

 :رغم صغر سنه, فأجبته قائًال 
ما وصل إليه تكاد إَِلى  إن أسباب نبوغ شيخنا يف العلم ووصوله

 تنحصر فيما يأتي:
ولّي  وعناية ربانية رحيمة, وكرامة من كرامات اهللا ألوليائه, وه −١

ِذيَن  هللامن أولياء ا عليه طيلة َكاَن  آمنوا وكانوا يتقون, يشهد له بذلك ماالَّ
 حياته من عمل الخير والرب والصالح والتقوى والزهد والورع والتضحية

تِي  ال نظير لها يف عصره يف سبيل تحصيل العلم الشريف يف مختلف الَّ
 فنونه الطيبة المباركة.

اهر بطرق تحصيل العلم ب ممجرِّ  توجيهات تلقاها من عالم فذٍّ  −٢
الَِّذي  عبد اهللا بن محمد القرعاوي الشيخ ووكيفية قطف ثمراته, أال وه

مليئة بالخير والربكة  َأنََّها دَ يْ تتلمذ على يديه مدة وجيزة المقدار, بَ 
والفضل واإلحسان من صاحب الخير العظيم والفضل واإلحسان اهللا 

 الكريم المنان.
َكاَن  حيث ;الدعم المعنوي والماديه به شيخه من ما أمدَّ  − ٣
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ى لطالب العلم المغرتبين من داخل البالد مسكن الشيخ حافظ مأوً 
 كن الجامعيالسَّ يف بيش وبعد مغادرته لها, يشبه َكاَن  وخارجها أيام

 أنشأته جامعاتنا يف مملكتنا المحبة للعلم والعلماء.الَِّذي 
مل والتدبر على سبيل استثمار جميع الوقت يف القراءة ذات التأ −٤

والسيما يف كتب علوم الشريعة على اختالف  ,الدوام بال ملل وال فتور
من توحيد وتفسير وحديث وفقه وأصول وتاريخ وأدب سلوك  ;فنوهنا

 ووأدب معارف, مع العناية بوسائلها ذات العالقة المتينة هبا كالنح
َذلَِك  والصرف والبالغة وقواميس اللغات ونحوها, والدليل على

 مؤلفاته الكثيرة المنثورة والمنظومة.
كما أسلفت من زهد وورع  $يتصف به شيخنا  كان ما

وإيثار لآلجلة على العاجلة وتقديم لمراضي اهللا على متطلبات 
وء, فلقد نصر اهللا يف نفسه فنصره اهللا على كل السالنفس األمارة ب

 » ª © ¨ ﴿كما وعد, ووعده الحق:  داخلي وخارجي وٍّ عد
 .]٧  محمد:[ ﴾ ̄ ® ¬
قوة الذاكرة وسرعة الفهم وعمقه وتحديد الفكر واالتجاه,  − ٦

 ويف مقدمة محفوظاته كتاب اهللا ,وحفظ المتون المفيدة نظًما ونثًرا
ِذي  مصدر كل خير وعلم وفضيلة, ولشدة حرصه على حفظ  وهالَّ

ِذي  يستخرج المتن من الكتابَكاَن  المتون أنه متن الَذلَِك  يشرحالَّ
 هكذا رأيته يفعل.
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إخالص النية يف الطلب مقرونة بالعمل بالعلم ونشره يف كل  − ٧
مناسبة من المناسبات الخاصة والعامة, وهذا الصنيع له أثر عظيم يف 

 ريع.السَّ رد زيادة العلم ونمائه المطَّ 
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 ونظرة املجتمع إليه ياملجتمع اإلسالمإِىلَ  نظرته
حريًصا على ثباته على َكاَن  فقد :لمجتمع اإلسالمي الكبيراإِلَى  أما نظرته

يدة وعبادة من عق ملسو هيلع هللا ىلصالحق والتزامه به وتمسكه بما جاء به نبي اإلسالم 
ومعاملة وسلوك وأدب, وكان مجاهًدا يف سبيل اهللا بلسانه وقلمه شأنه شأن كل 

شر داعية واٍع مخلص يحب إلخوانه من الخير ما يحبه لنفسه, ويكره وصول ال
 .)١(المعنىَهَذا  إليهم كما يكره وصوله إليه, عمًال بالحديث الوارد يف

له يف َكاَن  فقد :يعيش فيه ومن حوله إليهالَِّذي َكاَن  وأما نظرة المجتمع
نفوسهم غاية التقدير وفائق االحرتام وأعلى المحبة والقبول ما ال أستطيع 

نصائحه الغالية إَِلى  ويصغونديدة السَّ وصفه, فقد كانوا يستمعون لتوجيهاته 
وكانوا يوقرونه بما ال  ,المفيدة, ويقبلون وصاياه عن قناعة ومحبة وتصديق

وكنا نستدل بذلك التقدير واالحرتام والمحبة على أن اهللا قد  مزيد عليه,
ماء, وجعل له السَّ ه وأحبته مالئكة بحوضع له القبول يف األرض بعد أن أ

بحق قدوة حسنة ومثال ُيحتذى يف  وإذ ه ;مماته لسان صدق أيام حياته وبعد
 صدق التعامل مع اهللا, وحسن التعامل مع عباد اهللا.
pn  mP 

                                          
بسنده عن أنس بن مالك  »مسنده«الحديث الوارد يف َذلَِك هو ما رواه اإلمام أحمد يف  )١(

» ال يؤمن أحُدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه«أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصنبي عن الڤ 
 ). ٢٧٨, ٢٧٢, ١٧٦/ص٣(ج

 كذا خرجه شيخنا زيد حفظه اهللا وهو متفق عليه.
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 أعامله
ة وبيش لفية يف كل من صامطالسَّ تولى شيخنا التدريس يف المدرسة 

به, وقد حضرت وأنا صغير أعقل وأفهم ساوكان يعطي كل مستوى ما ين
من صامطة  نن األربع, ويف كلٍّ الس يدرس فيه ويف إحدى الحلقات وه

مدير المدرسة وأستاذها والقائم المباشر بالنفقة على طالهبا,  ووبيش ه
مشرًفا على بعض المدارس المجاورة لصامطة, َكاَن  غير أنه يف صامطة

تِي  وموجًها يف معظم المدارس فتحها على يد الشيخ عبد اهللا بن  تمَّ الَّ
 هامة وعسير.تِ نوب, محمد القرعاوي يف منطقة الج

تعيينه مديًرا لمدرسة ثانوية بمدينة تابعة  مَّ هـ) ت١٣٧٣ويف عام (
ونشاط  لوزارة المعارف فاستمر يف إدارهتا وتربية طالهبا بكل جدٍّ 
 ,هـ)١٣٧٤وإصالح, حتى هيأ اهللا فتح المعهد العلمي يف صامطة يف عام (

الكثير من مقرراته  فتولى إدارة المعهد والقيام بالتدريس فيه, وتأليف
أن وافاه األجل إَِلى  وإمالئها على الطالب بكل عناية وكفاية وبقي مديًرا

 هـ).١٣٧٧المسمى عام (
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 مؤلفاته
مؤلفات شيخنا كثيرة منها المنظوم, ومنها المنثور, ومنها المطبوع, 

له من جهد َكاَن  ومنها المخطوط, وكلها تدل القارئ الواعي على ما
 ير يف القراءة لمراجعها, نظًما ونثًرا, وإليك بعض مؤلفاته:كب

وقد تجلى  نظًما, »علم األصول يف التوحيدإَِلى  سلم الوصول« −١
المنظومة وشمولها ألصول الدين وكافة فضائله من خالل َهِذِه  قدر

 .»معارج القبول«شرحها المسمى: 
يف , »علم األصولإَِلى  معارج القبول شرح سلم الوصول« −٢

 .مجلدين كبيرين
إذ إنه  ;من المراجع المهمة ألهل الدراسات العليا يف العقائد ووه

ن جاء َأْو  كتاب جامع يف موضوعه ال نظير له من مؤلفات معاصريه مِمَّ
 بعده.
, »نة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورةالسُّ أعالم « − ٣

يها من العلوم ما ال ن فوقد دوَّ  ,والجواب السؤالوهي على طريق 
 مسلمة.َأْو  يستغني عنه مسلم

, وهي يف إيضاح »الجوهرة الفريدة يف تحقيق العقيدة نظًما« −٤
والرد على أهل الزيغ والضالل  نة والجماعة سلًفا وخلًفا,السُّ عقيدة أهل 

 امة الباطلة.حل المنحرفة والمبادئ الهدَّ من أصحاب العقائد الباطلة والنِّ 
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من خير ما  و, وه)١(»رباب الفالح لتحقيق فن االصطالحدليل أ« − ٥
َهَذا  الفن من مصطلح الحديث, حيث استوعب فيه جوانبَهَذا  كتب يف
ألن َذلَِك  يعترب من أشرف العلوم بعد علوم القرآن الكريم;الَِّذي  العلم

 ال تتضح تمام االتضاح إالَّ بتحقيق علم المصطلح ملسو هيلع هللا ىلصسنة المصطفى 
نة ومتوهنا فيتبين صحيحها من سقيمها, وقويها السُّ بأسانيد  ُيعنَىالَِّذي 

 والجواب. السؤالمن ضعيفها, والكتاب على طريقة 
نظم  و, وه)٢(»اللؤلؤ المكنون يف أحوال األسانيد والمتون« −٦

ند السَّ فريد يف فن المصطلح لما اشتمل عليه من قواعد وضوابط تتعلق ب
 من مباحثَذلَِك  يغ األداء وغيرجرح وصلوالمتن ومراتب التعديل وا

 الفن.َهَذا 
, منظومة أورد فيها أمثلة كثيرة من )٣(»متن المية المنسوخ« − ٧

ناسخه إَِلى  النصوص الناسخة والمنسوخة, بحيث يذكر المنسوخ ويشير
 بدقة يف التعبير ووضوح يف التمثيل.

نظومة نظًما, وهذه الم »نن المرويةالسُّ وية لفقه السَّ ل بالسُّ « −٨
حيث تعرض الشيخ  ;نة المحمديةالسُّ المباركة تعترب قاموًسا من قواميس 

لوك والرقائق السو فيه لبحث العبادات والمعامالت واألخالق واآلداب
                                          

 وقد قمت بتحقيقه والتعليق عليه, وُطبع بدار اإلمام أحمد بمصر. )١(
 وهو ضمن َهَذا المجموع. )٢(
 وهي ضمن َهَذا المجموع. )٣(
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 وقد أعانني اهللا على إتمام الجزء ,) بيًتا٢٣٥٩يًبا, وأبياهتا (ترغيًبا وتره
ل  ام من المسلمين ذا بين يدي القراء الكر وهمن شرحها, وهااْألَوَّ

من اهللا أن ينفعني به وينفع به من شاء من عباده إنه  ووالمسلمات أرج
ول ومالك اإلجابة وحده على أعظم مسئ ووهجواد كريم, كما أسأله 

تِي  المنظومة المباركةَهِذِه  إتمام شرح قد احتوت على جميع مباحث الَّ
لعمل صالًحا وأن يجعل القصد حسنًا وا ,فقه الدين اإلسالمي القويم

 .)١(خالًصا متقبًال 
ل فيها  »مهمات األصولإَِلى  وسيلة الحصول« − ٩ نظًما, فصَّ

كذا األدوات  ,التعريفات بأصول األحكام التكليفية واألحكام الوضعية
تِي  الدالة على المعاين وأصول أدلة األحكام نة لسُّ اهي الكتاب والَّ

 .بما ال مزيد عليهَذلَِك  واإلجماع وأسهب يف
 ,ومنطوق ومفهوم ,كما أوضح فيها وجوه الخطاب من أمر وَنهي

وُمجمل ومبين, ومحكم ومتشابه,  ,وإطالق وتقييد ,وعموم وخصوص
وناسخ ومنسوخ, وراجح ومرجوح, وختمها بمبحث القياس واالجتهاد 

 .$هل الُميسر السَّ والفتيا بأسلوبه المنظوم 
 نظًما, بدأ )٢(»ملسو هيلع هللا ىلصسول ول من تأريخ األمم وسيرة الرالسُّ نيل « − ١٠

, ثم بذكر المباركة بذكر بدء الخلق, والحكمة من خلقهم المنظومةَهِذِه 
                                          

 شيخنا. وقد أكمله )١(
 منها يف َهَذا المجموع. ملسو هيلع هللا ىلصوسيرة الرسول  )٢(
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إبراهيم الخليل وغيره من األنبياء العظام والرسل الكرام ومقاماهتم 
 تحدث عن أحوال الجاهلية الشنيعة.َذلَِك  وبجانب ,الرفيعة

عادة, حياة السَّ وأتبعها بذكر بزوغ فجر الحياة الجديدة, حياة العز و
تِي  يادة والقيادة يف ظل تلك الشريعةالس جاء هبا محمد بن عبد اهللا من الَّ

 عند اهللا بيضاء نقية عالية مضيئة.
تِي  المنظومة يف الحوادث واألخبارَهِذِه  وفصل القول يف  تمتالَّ

 ومعه أصحابه من المهاجرين واألنصار, وما يف ملسو هيلع هللا ىلصبقيادة رسول اهللا 
 ظات والدروس واالعتبار.من العِ َذلَِك 

إلى أن ختمها بذكر المصيبة العظمى والفاجعة الكربى: مرض 
عليه من ربه أفضل الصالة − رسولنا الكريم محمد الناصح األمين 

الرفيق األعلى بجوار الرب إَِلى  ثم انتقاله ,− لتسليموأزكى التحية وا
 وف الرحيم, فإنا هللا وإنا إليه راجعون.الرء

وهي  ,)١(»ة الميمية يف الوصايا واآلداب العلميةالمنظوم« − ١١
ب فيه, تحث على طلب العلم وترغِّ  ,جمة الفوائد ,قصيدة عظيمة النفع

 على صحة ما $اإلخالص فيه والدعوة إليه, وقد دلل فيها إَِلى  ووتدع
 برباهين قاطعة وأدلة قائمة وواضحة.َقاَل 

وقد  ,)٢(»لدخاننصيحة اإلخوان عن تعاطي القات والشمة وا« − ١٢
                                          

 وهي ضمن َهَذا المجموع. )١(
 وهي ضمن هذه المجموع. )٢(
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القصيدة النصح الخالص من الشيوخ لقوم طالما فتنتهم َهِذِه  تجلى يف
تِي  تلك القاذورات المسمومة المنتنات من قات وشمة ودخان, ال يلتذ الَّ

هبا إال من محقت فطرته وتغير طبعه عن اإلنسان العاقل المفكر, 
ِذيَن  الهوىاد بَّ وباألحرى ال يدافع عن ذمها ويشك يف خبثها إال أشباه عُ  الَّ

 ن لهم ما كانوا يعملون.غرهم الشيطان وزي
القصيدة والرد عليها من بعض المفتونين هبذه القاذورات َهِذِه  ومن قرأ

 عليه الشيخ من حق مؤيد باألدلة الصحيحة الصريحة.َكاَن  تبين له ما
يتفوه به الخصم المفتون من باطل أرسله استجابة لهواه, َكاَن  ومما

طريق الحق على شاكلته ممن أضلهم الشيطان عن َكاَن  وانتصاًرا لمن
, وللباطل أنصاًرا ومروجين وسناه, وحقا إن للحق أنصاًرا ودعاًة وحماةً 

 جيه.ودعاة, فاللهم اجعلنا حرًبا على أنصاره ودعاته ومروِّ 
قصيدة يف الترغيب والترهيب والحث على تقديم اآلجلة على « −١٣
وء والهوى السُّ األمارة ب االستعداد للقاء اهللا بمجاهدة النفس, و»العاجلة

عادة, وتبتعد عن السَّ حتى تلتزم بالطاعة مصدر العزة و والشيطان;
 المعصية, مصدر الذل والهوان والردى والشقاوة.

على اآلخرة,  كما تناول فيها التحذير من االغرتار بالدنيا وإيثارها
ِذيَن  نل إليه المغرورووبيان ما سيئو الحياة الدنيا واطمأنوا َهِذِه  استعذبواالَّ

 استخلفوا. ملسو هيلع هللا ىلصلقوا, وبه على لسان نبيه هبا وغفلوا عما من أجله ُخ 
وشوق النفوس المطمئنة بأوصاف الجنة دار الكمال والجمال 
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والبقاء والدوام, على ضوء وصف خالقها لها يف كتابه الكريم, وعلى 
ه الرفيق بوأه ربُّ الَِّذي  ولين واآلخرينمحمد سيد األ لسان عبده ورسوله

 األعلى يف عليين.
القصيدة بشرح َهِذِه  أعانني على التعليق علىالَِّذي  وأحمد اهللا

موجز يتضمن نثر منظومها وإبراز ما تضمنته من آيات الكتاب الكريم 
ة النبي الهادي األمين صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه نَّ وُس 

 أجمعين.
طبعها على حساب نادي حطين بمدينة صامطة, جزى اهللا كل  وَتمَّ 

 ويكون سبًبا يف نشر العلم ومفتاًحا ألبوابه.َكاَن  من
, »رسالة النور الفائض من شمس الوحي يف علم الفرائض« − ١٤

وافية  َأنََّهاالفن, بيد َهَذا  المطوالت يفإَِلى  وهي رسالة مختصرة بالنسبة
تِي  من مقرراته أكثر فيها إيراد الضوابط بمسائله وجامعة لما تفرق الَّ

تِي  كما أكثر فيها من ضرب األمثلة ,تعرف هبا كيفيات قسمة المواريث الَّ
 تولى اهللا قسمة مواريثه, ولم يكلهالَِّذي  الفن الجليل,َهَذا  توضح قواعد

ورفع درجته عالية مع  ,قه, فجزاه اهللا خير الجزاءلْ أحد من َخ إَِلى 
 والشهداء.الصالحين 
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 املخطوط من مؤلفاته

إَِلى  ا تطبع بعد.. نمىمَّ مؤلفات مخطوطة لَ  $وللشيخ حافظ 
 علمي منها ما يلي:

, وكانت ُتملى علينا أيام دراستنا يف )١(»النبوية السيرةأمالي يف « − ١٥
المعهد العلمي كمادة من المواد المقررة نثًرا, وكانت مخطوطة عندي 

عندما طلبها مني األستاذ: أحمد بن حافظ سلمتها له, وهي يف كراريس و
 محفوظة لديه.

 .»الم بتحقق شهادتي اإلسالم نثًراالسَّ مفتاح دار « − ١٦
 .»شرح الورقات يف أصول الفقه نثًرا« −١٧
نظًما, بلغت  »همزية اإلصالح يف تشجيع اإلسالم وأهله« − ١٨

 لى التمسك بالعروة الوثقىأبياهتا مائتين وأربعة عشر بيًتا, ركز فيها ع
تِي  نة السُّ ن معتقد أهل اتفقت عليها دعوة الرسل وأتباعهم, ثم بيَّ الَّ

 نة يف باب األسماءالسُّ موقفهم الحق من نصوص الكتاب وووالجماعة 
, مع ذكر محبتهم لهم والرتضي ملسو هيلع هللا ىلصوالصفات ويف أصحاب رسول اهللا 

هنم صفوة أولياء كوت عما شجر بينهم ومحبتهم جميًعا; ألالسعنهم و
تضحياهتم الجهادية, وحنكتهم إَِلى  بعد أنبياء اهللا ورسله, ثم أشار اهللا

نثر الجواهر «وهي ضمن َهَذا المجموع وشرحتها كذلك وسميت َذلَِك الشرح بـ )١(                                          
 ».مصر«, وُطبع بدار اإلمام أحمد بـ»المضية على كتاب أمالي يف السيرة النبوية
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القيادية حيث فتحوا الدنيا من أجل أن ُيعَبد اهللا وتحكم شريعته بين العباد 
يف جميع البالد, وقد أثنى فيها على العلماء الربانيين والفقهاء المحققين 

مقر األمن إَِلى  ليصلوا هبم ; طريق الحقهدى اهللا ويفإَِلى  األُمة قادة
صفت بكل كمال وجمال يف جنة وُ  ,انرحاب الكريم الَمنَّ إَِلى  واألمان

 نة والقرآن.السُّ وإحسان يف معظم نصوص 
وقد قيل: من أراد أن يطلع على وصف الجنان فليقرأ سورة 

 .الرحمن
 دعوةإَِلى  ثم دعا فيها المسلمين أجمعين وباألخص علماءهم

سبيل الحق وإلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر براءة إَِلى  الخلق
صًحا لألمة, ثم ختمها بدعوات مباركة له ولكافة المسلمين, للذمة ونُ 

 خير الجزاء. − نحن المسلمين− نسأل اهللا أن يستجيب له, وأن يجزيه عنا 
تِي  مع والمناسباتمجموعة خطب للُج  −١٩ تستدعي خطابة الَّ
وكنت قد جمعت الكثير منها واستعنت على كتابتها بأحد  ,اوتوجيهً 

 ;طالبي آنذاك, ثم طلبها مني فضيلة الشيخ: محمد بن أحمد الحكمي
 َأنََّهاحيث اعتذر مني ب ا تعد إليَّ وأعطيته ولمَّ  كي يطلع عليها ويعيدها إليَّ 

صادق يف اعتذاره, والحمد هللا على وجود أصلها عند  ومنه, وه تفقدقد 
 وفقنا اهللا وإياهم للعلم النافع والعمل به ونشره. ,ناء الشيخ الكرامأب
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   − علينا وعليه رمحة اهللا−إسهام شيخنا 
 اهللا وبذل النصح لعباد اهللاإِىلَ  يف الدعوة

اهللا فريضة من فرائض إَِلى  يؤمن بأن الدعوة $كان الشيخ حافظ 
فألزم نفسه بالقيام هبا بأساليب دين اإلسالم, وعلى مثله يتعين القيام هبا, 

شتى وطرق مختلفة بحسب حال المدعوين وحاجتهم ومستوياهتم, فكان 
الفريضة تارة بالخطب يف الجمع واألعياد, والمناسبات األخرى َهِذِه  يؤدي

المشروعة, وتارة بإلقاء المحاضرات العامة, ومرة بتعليم العوام وتلقينهم 
سبيله  وأعظم طريق لرتبية األجيال فه وهِذي الَّ  أمر دينهم, وإما بالتدريس

أن توفاه اهللا. إَِلى  ه على شيخه عبد اهللا بن محمد القرعاويذِ مُ لْ تَ من بداية تَ 
وهكذا الفتوى يف المنطقة وإقامة فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 اهللا بذاهتا.إَِلى  وهي الدعوة
وإدارته دعوة, اهللا, إَِلى  : فتأليف الشيخ حافظ دعوةوقصارى القول

وتدريسه دعوة, ومحاضراته دعوة, وزياراته لألعيان وطالب العلم 
 ,[لعلها إدارته] اهللا يف إرادتهإَِلى  دعوة, وسلوكه دعوة, فالرجل داعية

ويف حلقة تدريسه, ويف محراب صالته, ويف جلساته التعليمية والعادية, 
 .ويف محل إقامته وأثناء سفره

مصدًرا لما قلت وشاهًدا على ما وصفت فاجمع وإن أردت 
يها خير شاهد على ما ذكرت, فته من منظوم الكالم ومنثوره وستلمؤلفا

الطيبة وأعظم برهان على ما وصفت, ظل شيخنا على تلك الحياة 
اهللا إَِلى  المباركة حياة التحصيل العلمي والتعليم والتأليف والدعوة
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نة وقمع البدع والرد السُّ كر وإحياء واألمر بالمعروف والنهي عن المن
يف محكم َقاَل  الَِّذي حتى توفاه اهللا ;الوايف الكايف على أهل االنحراف

 n o p rq s t u v xw﴿تنزيله: 

y z { | } ~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ § 
 .]١٨٥آل عمران: [ ﴾¨©
يف  )هـ١٣٧٧(يف اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة َذلَِك  وكان

يف حسن الشباب وتمام القوة  وعلى إثر مرض أَلمَّ به وه )١(مكة المكرمة
خمسة » عاًما ٣٥«, وكان عمره حين الوفاة ]١٦٥البقرة: [ ﴾ f g h i﴿و

فن بخير البقاع عند اهللا, البلد الحرام مكة وثالثين عاًما وثالثة أشهر, ودُ 
دين وغفر له مغفرة المجاه ,مه اهللا رحمة األبرار األتقياءالمكرمة, فرحِ 

 الشهداء, ورفع درجته بحشره يوم القيامة يف زمرة الرسل واألنبياء.
 ونحن يا ربنا نمد أكف الضراعة إليك ونطمع يف الفضل واإلحسان

وأوليائك  ,يف يديك, نسألك اللهم أن تجعلنا من حزبك المفلحينالَِّذي 
المتقين, وأن تحسن إلينا بمغفرة الذنوب وسرت العيوب, وأن تحشرنا يف 

ِذيَن  موكب والشهداء أنعمت عليهم من النبيين والصديقين الَّ
 ومأمول. وول وخير مرجوالصالحين, إنك أكرم مسئ

وقد رثاه شعراء المنطقة منهم الكبير الدكتور زاهر بن عواض 
ام مَ األلمعي بقصيدة تدل على مدى تأثره عندما سمع نبأ وفاة العالِم الهُ 

مط الحاوي«انظر: أدائه لمناسك الحج, و بعد )١(                                           ) لشيخنا علي بن قاسم ١٢٢(ص» السَّ
 الفيفي.
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 الشيخ حافظ حيث قال:
ــــلَ  ــــى عَ وَّ دَ  ْد َق ــــِفَالْخــــى المِ َل ـــــنَ وٌتَم ـــــُررِْح ى النِّ َع ـــــمَ الِ عَ ي ـــــمَ ا الهُ َه ااَم
ــــــجَّ فَ تَ  ــــــالَج  ِت َع ــــــَووُبنُ اَمـــــَال الظَّ  وُحـــــمْ ا يَ َهـــــبِ ٍرْدى َبـــــَلـــــعَ اوهَ نُ اكِ َس

ــذَ وَ  ــ ْت اَع ــنَ ي الــدُّفِ ــُخ اُتيَح ا َص ــــــفَ ٍبَط ــــــْتزََّه ــــــعِ ائِ َج فَ ْنِم ــــــنَ ا األَ َه ااَم
ـــــكَ فْ كَ فَ  ـــــدُّ ِت َف ـــــعَ وَعمُ ال ـــــٍدقِ ى فَ َل ـــــعَ ي ـــــى اِإلَل ـــــمَالْس ـــــوَ  رَ مَّ َش اامَ قَ تَ اْس
ــــْح أَ وَ  ــــَي ــــي الرُّا فِ ــــوعُب ــــعِ وَتبُي ــــــَوَومْل ــــــقْ ى مُ اَس ــــــَرًدا َوَع ــــــتَ ى يَ َع ااَم
ــــــأَ  ــــــكُ  ظُ افِ َح ــــــلْ لعَ لِ َتنْ ــــــاطْ قُ اِءَي ــــــــإلِ لِ َوًب ــــــــَالْس ــــــــ يُ ًدا َال ْوم َط ىامَ َس

ــــــــُرثِ كَ ٍرْوَغــــيــــُدعِ بَ ومُلــــي العُ ًرا فِــــْحــــبَ وَ  ــــــــالنَّ ي ــــــــا إمَ وَّقَ عْف ــــــــاًم ااَم
ـــــــوَ  ـــــــلَّ َخ  ْد َق ـــــــَتْف ـــــــاًرا حِ آَث ــــــَوفَ اًناَس ــــــَدائِ ــــــظُ ًدا عَ رَُّخ ــــــمقَ  ْت َم ااَم
ـــــنَ  ـــــالعِ  َت رْ َش ـــــعَ تَ انْ فَ َمْل ـــــْتَش ــــــنَ َوٌدَالبِ ــــــْتاَل ــــــبِ الِ طَ ي مَ فِ ــــــرَ ا المَ َه ااَم

ــــــوَ  ــــــدُّ َت رْ وَّ َن ــــــثِ ى بِ َج ال ــــــفِ اِرَم ــــَورٍْك ــــالفِ ِلَه ــــُرْك ــــْج ا يَ َم ــــَال الظَّ  وُل اَم
ـــــــاَناَزَجـــــــَبنِـــــــي ًرابْ  َصـــــــَال أَ  ــــــبْ نَ لَ اإنَّ ــــــكِ ــــــَذا مكُ لَ ثْ ي ِم ــــــمَ الهُ َه ااَم

ــــــــــــلَ وَ  ــــــــــــنَ المَ ُبوَالدُ اَكَذ نُّ كِ ـــــااَي ـــــَووُرُدَي ـــــيَ يَسَل ِ ثْ تَ ْس ـــــظَ ي العِ ن ااَم
ــــــمَ ىَقـــبْ يَ َفْوَســـَكلُ ْضـــفَ ِلْضـــالفَ  يـــُد قِ فَ  ــــــنَ ىاَمــــــرَ تَ  إنْ وَ  اِنَمــــــي الزَّاًرا فِ

ــــَلــــا عَ نَــــمَ هَ لْ أَ َوًداْلـــــــــُخ َواانً َوْضـــــــــِراهللاُ  اكَ َبـــــــــَح  )١(اامَ َصــــتِ اعْ  رِ بْ ى الصَّ
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 ».−حفظه اهللا−األفنان الندية لشيخنا زيد بن محمد المدخلي «نقًال من مقدمة  )١(



QN<íéÛ×ÃÖ]<l^Úç¿ß¹]æ<Øñ^‰†Ö]<ÅçÛ¥< 
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 تنبيه

يذكر أنه لم يتفرغ لطلب العلم إالَّ  $كل من ترجم للشيخ حافظ 
يرى  $بينما شيخنا أحمد النجمي  − رحمهما اهللا− بعد وفاة والديه 

للشيخ » دليل أرباب الفالح«لكتاب فإين أرسلت له تحقيقي َذلَِك  خالف
تِي  الف ذكرهاالسَّ وكنت ترجمت له بالرتجمة  ,$حافظ  كتبها الَّ

فعلق تعليًقا يخالف فيه الشيخ زيًدا  − حفظه اهللا−شيخنا زيد المدخلي 
 فيما ذهب إليه وللفائدة أذكره.

فاتجه الشيخ عبد اهللا بن محمد : «− حفظه اهللا− قال شيخنا زيد 
عرض على الوالدين بلطٍف وحكمة وترغيب ووعد كريم القرعاوي بال

إَِلى  ابنهما لم يسمحا له بالذهابإَِلى  ولكن لشدة حاجة الوالدين
 اهـ. .»صامطة كما طلب شيخه ذلك

الذي أعلمه أن والده وعد أن يفرغه بعد : «$ قال شيخنا النجمي
 اهـ. .»أن يبيع الغنم وفعًال فرغه بعد ذلك

توفيت  )هـ١٣٦٠(فلما حلَّ عام : «− ه اهللاحفظ− قال شيخنا زيد 
رحم اهللا الجميع − والدة الشيخ حافظ ويف نفس العام تويف والده 

تِي  برحمته  ويف − ونسأل اهللا أن يجعلنا من أوليائه ,كتبها ألوليائهالَّ
ير الحثيث يف طلب السَّ العام تفرغ الشيخ حافظ لمواصلة َهَذا 
 اهـ. .»العلم
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فرغه  )هـ١٣٦٠(أقول يف أول عام « :$ قال شيخنا النجمي
إذ باع الغنم وسمح له بطلب العلم فختنه الشيخ وأنا دخلت  ;والده

إَِلى  يأيتَكاَن  وبعد أن صحَّ من الختان ,ما زال يتداوى والمدرسة وه
قرية الجاضع مع أخيه محمد وابن عمه حسين إَِلى  المدرسة ويرجع

لدته يف شهر رجب ثم توفيت وا ,عبد اهللا وموسى حاسر سهلي
وأبوه  والعام حج هَذلَِك  ويف حج ,وتوفيت والديت يف شهر شعبان

بعد عودته حتى  ووأخوه وتويف أبوه عند رجوعهم من مكة ومرض ه
المدرسة وجلس فيها جلسته إَِلى  عاد وبعد أن صحَّ  ,امتعط شعر رأسه

ِذِه هَ  الطويلة فلم يغادر المدرسة وأنتج فيها المؤلفات من نظم ونثر
 ».وباهللا التوفيق ,هي الحقيقة

 
 النجمي

 هـ١٤٢٨/ ٣/ ٢٣
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  صورة من تعليقات شيخنا النجمي   
 عىل ترمجة شيخنا زيد املدخيل لشيخه حافظ احلكمي
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له
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  روايتي ملا يف هذا املجموع
  أما بالنسبة لروايتي ملا يف هذا املجموع فإين أرويه عن

  العالمة عيل بن قاسم الفيفي حفظه اهللا تعاىل شيخنا 
 عن املؤلف  حافظ بن أمحد احلكمي رمحه اهللا تعاىل

  صورة خطية بإجازة الشيخ القرعاوي
 لتلميذه حافظ احلكمي رمحهام اهللا تعاىل
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 صورة للصفحة األوىل من خمطوطة أمايل يف السرية النبوية
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 صورة للصفحة األخرية من خمطوطة أمايل يف السرية النبوية



RM ÐéÏvjÖ]<»<ì‚ÛjÃ¹]<l^çŞ~¹]<àÚ<tƒ^ÛßÖ<…ç‘Q << <

RM 

 

 صورة للصفحة األوىل من منظومة السرية النبوية
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RN 

 

 ة األخرية من منظومة السرية النبويةصورة للصفح
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RO 

 

 صورة للصفحة األوىل من خمطوطة منظومة المية الناسخ واملنسوخ
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 صورة للصفحة األخرية من منظومة المية الناسخ واملنسوخ
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RQ 

 

 صورة لغالف الطبعة األوىل املطبوعة بمطابع البالد
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RR 

 

 »جممل تاريخ األندلس يف اإلسالم«صورة للصفحة األوىل من 
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RS 

 

 »جممل تاريخ األندلس يف اإلسالم«للصفحة األخرية من  صورة
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RT 

 

  صورة لغالف 
 »ملع حافلة بذكر الفقه والتفقه والفقهاء يف الصحابة والتابعني«
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  صورة للصفحة األوىل من خمطوطة 
 »ملع حافلة بذكر الفقه والتفقه والفقهاء يف الصحابة والتابعني«
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SL 

 

  صورة للصفحة األخرية من خمطوطة 
 »فلة بذكر الفقه والتفقه والفقهاء يف الصحابة والتابعنيملع حا«
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  صورة للصفحة األوىل من خمطوطة 
 »منظومة الزيادات عىل املنظومة الشرباوية«
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  صورة للصفحة األخرية من خمطوطة 
 »منظومة الزيادات عىل املنظومة الشرباوية«
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  صورة للصفحة األوىل من خمطوطة 
 »منظومة نصيحة اإلخوان«
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SP 

 

  وبعدها »نصيحة اإلخوان« رة للصفحة األخرية من خمطوطةصو
 »عىل نصيحة اإلخوان رد الشيخ حييى بن حممد بن مهدي«مبارشة 
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SQ 

 

  صورة للصفحة األخرية من خمطوطة 
, وبعدها »رد الشيخ حييى بن حممد بن مهدي عىل نصيحة اإلخوان«

اء كام ج» تأييد نصيحة اإلخوان«مبارشة رد الشيخ حافظ الذي سامه 
 هذا العنوان يف طبعته األوىل
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SR 

 

  صورة للصفحة األخرية
 من خمطوطة تأييد نصيحة اإلخوان
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SS 

 

 صورة لغالف الطبعة األوىل لكتاب نصيحة اإلخوان
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ST 

 

 صورة لعنوان خمطوطة املنظومة امليمية
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SU 

 

 صورة للصفحة األوىل ملخطوطة املنظومة امليمية
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TL 

 

 صورة للصفحة األخرية ملخطوطة املنظومة امليمية
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TM 

 

 صورة لعنوان خمطوطة منظومة اللؤلؤ املكنون
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TN 

 

 صورة الصفحة األوىل ملخطوطة اللؤلؤ املكنون



TO …ç‘<ÐéÏvjÖ]<»<ì‚ÛjÃ¹]<l^çŞ~¹]<àÚ<tƒ^ÛßÖQ << <

TO 

 

 صورة الصفحة األخرية ملخطوطة اللؤلؤ املكنون
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TP 

 

  صورة لغالف الطبعة األوىل من كتاب اللؤلؤ املكنون
 وهي نسخة شيخنا ربيع املدخيل حفظه اهللا 
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TQ 

 

  علم املصطلحصورة للصفحة األوىل من خمطوطة تعريفات يف
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TR 

 

ا  حافظً
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 ويات املقدمةفهرس  حمت
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  للعالمة
  حافظ بن أمحد احلكمي
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¢ 

  ؟يِهِبَأ ِةَهِج ْنِم ملسو هيلع هللا ىلصٍد مََّحا ُمَنيِِّبَنَسُب َن َفْي: َك١س

 نِ بْ  مِ اِش هَ  نِ بْ  ِب لِ طَّ مُ الْ   دِ بْ عَ  نِ بْ   ِاهللا  دِ بْ عَ  نُ بْ   دُ مَّ حَ مُ  وَ هُ ج: 
 نِ بْ   ِب الِ غَ  نِ بْ  يِّ ؤَ لُ  نِ بْ  ِب عْ كَ  نِ بْ  ةَ رَّ مُ  نِ بْ  ِب َال كِ  نِ بْ  يِّ َص قُ  نِ بْ  اِف نَ مَ   دِ بْ عَ 
 نِ بْ   اَس يَ لْ إِ  نِ بْ  ةَ كَ رِ دْ مُ  نِ بْ  ةَ مَ يْ زَ ُخ  نِ بْ  ةَ انَ نَ كِ  نِ بْ  رِ ْض النَّ  نِ بْ  ِك الِ مَ  نِ بْ  رِ هْ فِ 
 يمَ اهِ رَ بْ إِ  نِ بْ   يَل اعِ مَ ْس إِ  دِ لَ وَ  نْ مِ  وَ هُ , وَ انَ نَ دْ عَ  نِ بْ  دِّ عَ مَ  نِ بْ  ارِ َز نِ  نِ بْ  ِرَض مُ 
 .)١(−مُ َال السَّ وَ  ةُ َال الصَّ  مُ هِ يْ لَ عَ −  يلِ لِ خَ الْ 

  ؟ِهمُِّأ ِةَهِج ْنِم َنَسُبُه َفْي: َك٢س

, ةَ رَّ مُ  نِ بْ   ِب َال كِ  نِ بْ  ةَ َر هْ زُ  نِ بْ  اِف نَ مَ  دِ بْ عَ  نِ بْ  ِب هْ وَ  ُت نْ بِ  ةُ نَ آمِ  هُ مُّ أُ ج: 
يَع مِ َج َذلَِك  نْ مِ  ى اهللاُ مَ اٍح, َح فَ ِس  نْ مِ  دْ ولَ يُ  مْ لَ اٍح وَ كَ نِ  نْ مِ  ملسو هيلع هللا ىلصَد لِ وُ  دْ قَ وَ 
 .)٢(اتِهِ هَ مَّ أُ وَ  هِ ائِ آبَ 

  ؟وُهُبَأ وفَِّيى ُتَت: َم٣س

 .)٣(َحْمٌل  ملسو هيلع هللا ىلص وَ هُ وَ  ةِ ينَ دِ مَ الْ بِ  وهُ بُ أَ  َي فِّ وُ تُ ج: 
                                          

 ).١/٢٤٦البن كثير (» السيرة النبوية«انظر:  )١(
), ٣٣٤ − ٦/٣٢٩» (يلإرواء الغل«), و٢٤٩ − ١/٢٤٨البن كثير (» السيرة«انظر:  )٢(

 ) لأللباين.١١ − ١٠(ص» صحيح السيرة النبوية«و
 ).١٠٠−١/٩٩البن سعد (» الطبقات«), و١/٤٥البن إسحاق (» السيرة«انظر:  )٣(
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  ؟ُهُدِلْوَمَكاَن  ىَت: َم٤س

 يعٍ بِ رَ  رِ هْ َش  نْ مِ  رَ َش ي عَ انِ ثَ  نِ يْ نَ ثْ ي اْإلِ فِ  يلِ فِ الْ  امَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ دُ لِ وْ مَ َكاَن  ج:
 .)١(لِ وَّ اْألَ 

  ؟ِهمُِّأ ُرْيَغ ُهُناِضَوَح : َمْن٥س

 مَّ ثُ  ,)٣(− ٍب هَ ي لَ بِ ِألَ  ةٌ َال وْ مَ −  ةُ بَ يْ وَ ثُ , وَ )٢(نَ مَ يْ أَ  مُّ أُ  يهِ بِ أَ  ةُ َال وْ مَ  هُ تْ عَ َض رْ أَ ج: 
 .)٤(ٍب يْ ؤَ ي ذُ بِ أَ  ُت نْ بِ   ةُ يمَ لِ َح  هُ تْ عَ َض رْ , أَ رٍ كْ بَ  نِ بْ  ِدعْ َس َبنِي  يفِ  عَ ِض رْ تُ اْس 

  ؟ِرْدالصَّ قَِّش ُةَثِداَحَكاَنْت  ىَت: َم٦س

 نَ مِ  هِ يْ وَ بَ ًما ِألَ هْ ى بَ عَ رْ يَ  )٥(ينَ نِ ِس  عِ بَ رْ أَ  يُب رِ قَ  مٌ َال غُ  وَ هُ وَ َذلَِك  َكانَ  ج:
وهُ رَ  اهَ دَ عْ بَ  مَّ , ثُ اعِ َض الرَّ  هِ إَِلى  دُّ  .)٦(ُأمِّ

  ا؟َهَدْعَب َكَفَلُه َمْنَو ؟مُُّهُأ ْتَيفُِّوى ُتَت: َم٧س

ِ ِس  تِّ ِس  نُ ابْ  وَ هُ وَ  هُ مُّ أُ  ْت يَ فِّ وُ تُ ج:  َ بِ  ينَ ن  ,ةِ ينَ دِ مَ الْ وَ  ةَ كَّ مَ  نَ يْ بَ  اءِ وَ بْ اْأل
                                          

), ١١٦٢عقب حديث برقم (» صحيح مسلم«), و١/٥٧البن هشام (» السيرة«انظر:  )١(
 ).١/٧٦» (زاد المعاد«), و٢/٦٠٣» (مستدرك الحاكم«و

 ).١٧٧١برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٢(
 ).١٤٤٩برقم (» صحيح مسلم«), و٥١٠١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ) بقلمي.٤٤(ص» نثر الجواهر المضية«), و١/٢١٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )٤(
 ).١/١١٨ألبي نعيم (» دالئل النبوة«انظر:  )٥(
صحيح «), و٣٤٩برقم (» صحيح البخاري«), و١/١٥٠» (شرح المواهب اللدنية«انظر:  )٦(

 ).١٩−١٨لأللباين (ص» صحيح السيرة النبوية«), و١٦٣و ١٦٢برقم (» مسلم
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 هُ دُّ ا َج هَ دَ عْ بَ  هُ لَ فَ كَ وَ , )١(ارِ جَّ النَّ  َبنِي هِ الِ وَ ْخ أَ  دِ نْ عِ  نْ مِ  هِ بِ  ةٌ عَ اجِ رَ  َي هِ وَ 
 .ِب لِ طَّ مُ الْ   دُ بْ عَ 

  ؟ُهَدْعَب َكَفَلُه َمْنَو ؟ِبِلطَُّماْل ُدْبَع ُهدَُّج َيفُِّوى ُتَت: َم٨س

هُ عَ  َكَفَلهُ وَ , ينَ نِ ِس  انِ مَ ثَ  رِ مُ عُ الْ  نَ مِ  هُ لَ وَ  ِب لِ طَّ مُ الْ  دُ بْ عَ  هُ دُّ َج  َي فِّ وُ تُ ج:   مُّ
 يا.فِ َح  هِ بِ  انَ كَ , وَ )٢(ٍب الِ طَ  وبُ أَ 

  ؟اِمالشَِّإَلى  ِهمَِّع َعَم َراَفى َسَت: َم٩س

ى أَ رَ وَ  ُب اهِ ا الرَّ َبِحيرَ  آهُ ا رَ يهَ فِ , وَ )٣(ةً نَ َس  ةَ رَ ْش ا عَ تَ نَ اثْ  رِ مُ عُ الْ  نَ مِ  هُ لَ وَ ج: 
هُ عَ  رَ مَ أَ , وَ ةِ وَّ بُ النُّ  مَ َال عْ أَ  يهِ فِ  هِ رَ بِ  مَّ  .)٤(دِّ

  ار؟َجالِف ُبْرَحَكاَن  ىَت: َم١٠س

, ةَ رَ ْش عَ  َس مْ َخ َأْو  ةً نَ َس  ةَ رَ ْش عَ  عَ بَ رْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ لَ وَ  ارِ جَ فِ الْ  ُب رْ َح  َكانَ  ج:
 .)٥(هِ امِ مَ عْ أَ  ىلَ عَ  ُل بِ نْ يُ  انَ كَ وَ 

  ام؟الشَِّإَلى  ياِنالثَّ ُهُرَفَسَكاَن  ىَت: َم١١س

ا هَ مُ َال غُ  هُ عَ مَ وَ  ةَ يجَ دِ خَ لِ  ةٍ ارَ جَ ي تِ فِ  امِ الشَّ إَِلى  يانِ الثَّ  هُ رُ فَ َس  َكانَ  ج:
                                          

عيون األثر يف فنون المغازي والشمائل «), و١/١٩٣البن هشام (» السيرة«انظر:  )١(
َير  ).١/١٨٨للبيهقي (» دالئل النبوة«), و١/٤٧البن سيد الناس (» والسَّ

 ).١/٥٠» (األثر عيون«انظر:  )٢(
 ).١/٥٢» (عيون األثر«وقيل غير ذلك, ينظر  )٣(
صحيح «), و٦١٦ − ٢/٦١٥» (مستدرك الحاكم«), و٣٦٢٠برقم (» سنن الرتمذي«انظر:  )٤(

 ).٣/١٩١لأللباين (» سنن الرتمذي
 ).١/٣٠٦البن كثير (» السيرة«), و١/٢٤٣البن هشام (» السيرة«انظر:  )٥(
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 ونَ رُ ْش عِ وَ  ٌس مْ َخ  رِ مُ عُ الْ  نَ مِ  اكَ ذَ  إذْ  هُ لَ ا وَ هَ َج وَّ زَ تَ  هِ وعِ ُج ي رُ فِ , وَ ةُ رَ َس يْ مَ 
 .)١(ةً نَ َس 

  ؟َةَبْعَكاْل ٌشْيَرُق َنْتَب  ىَت: َم١٢س

مُ َح ًة, وَ نَ َس  ونَ ثُ َال ثَ وَ  ٌس مْ َخ  هُ رُ مُ عُ وَ  ةَ بَ عْ كَ الْ  ٌش يْ رَ قُ  ْت نَ بَ ج:   نْ يمَ فِ  وهُ كَّ
 نَ مِ  ٍف َر طَ بِ  ذَ ُخ أْ تَ  نْ أَ  ةٍ يلَ بِ لَّ قَ كُ  رَ مَ أَ , وَ ٍب وْ ي ثَ فِ  هُ عَ َض وَ , فَ رَ جَ حَ الْ  عُ َض يَ 

 .)٢(ملسو هيلع هللا ىلص هِ دِ يَ بِ  هُ عَ َض وَ  هِ عِ ِض وْ مَ إَِلى  وهُ عُ فَ ا رَ مَّ لَ , فَ َل ائِ بَ قَ  عَ بَ رْ وا أَ انُ كَ , وَ ِب وْ الثَّ 
  ؟ُبِعَث ى َمْنَلِإُبِعَث؟ َو َمْوَي ملسو هيلع هللا ىلص ُهُرُمُع ْم: َك١٣س

يًرا ِش بَ  اسِ النَّ  ةِ افَّ كَ إَِلى  )٣(ةً نَ َس  ينَ عِ بَ رْ أَ  سِ أْ ى رَ لَ ى عَ الَ عَ تَ  اهللاُ  هُ ثَ عَ بَ ج: 
 يًرا.ذِ نَ وَ 

  ي؟ْحَواْل َنِم ِهِب َئا ُبِدَم ُلوَّا َأ: َم١٤س

ا يَ ؤْ ى رُ  َيرَ َال  انَ كَ , فَ ةُ حَ الِ ا الصَّ يَ ؤْ الرُّ  ِي ْح وَ الْ  نَ مِ  هِ بِ  َئ دِ ا بُ مَ  ُل وَّ أَ ج: 
 .)٤(ِح بْ الصُّ  ِق لَ فَ  َل ثْ مِ  ْت اءَ إالَّ َج 

                                          
» فتح الباري«), و١٥ − ٢/١٤» (الطبقات«), و١٥٥ −١/١٥٤ن هشام (الب» السيرة«انظر:  )١(

 ).٣٨٢١), شرح حديث رقم (١٧١ − ١/١٧٠(
» مسند الطيالسي«), و٣/٤٥٨» (مستدرك الحاكم«), و٣/٤٢٥» (مسند أحمد«انظر:  )٢(

 ) لأللباين.٤٥(ص» صحيح السيرة«), و٨٠(ص» تحقيق فقه السيرة«), و١١٥برقم (
نثر الجواهر «), و٧/٢٨٧» (فتح الباري«), و٣٩٠٢برقم (» لبخاريصحيح ا«انظر:  )٣(

 ).٤٩(ص» المضية
 ).١٦٠برقم (» صحيح مسلم«), و٣برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
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  ؟ِهْيَلَع َلِزا ُأْنَم ُلوَّا َأَم؟ َوِيْحَواْل َلْبَق )١(ُهاُلَحَكاَن  َفْي: َك١٥س

 دُ وَّ َز تَ يَ وَ  دِ دَ عَ الْ  )٢(اَت وَ ي ذَ الِ يَ اللَّ  اءَ رَ حِ  ارِ ي غَ فِ  ُبَّدعَ تَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ  ج:
 ِ ِ ذَ ل ي فِ  وَ هُ وَ  قُّ حَ الْ  هُ اءَ ى َج تَّ ا َح هَ لِ ثْ مِ لِ  دُ وَّ زَ تَ يَ وَ  ةَ يجَ دِ َخ إَِلى  عُ جِ رْ يَ  مَّ , ثُ َك ل

 .)٣(اءَ رَ حِ  ارِ غَ 
  ؟آِنْرُقاْل َنِم ِهْيَلَع َلَزا َنَم ُلوَّا َأ: َم١٦س

إَِلى  ﴾k l m n o p﴿ آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  َل زَ ا نَ مَ  ُل وَّ أَ : ج
 .ُي ْح وَ َتَر الْ فَ  مَّ . ثُ )٤(﴾a b `﴿ :هِ لِ وْ قَ 

  ؟ِهِتَرْتَف َدْعَب ِهْيَلَع َلَزا َنَم ُلوَّا َأَم؟ َوِيْحَواْل ُةَرْتَف )٥(ْتاَنَك ْمَك: ١٧س

 ُل وَّ أَ , وَ )٦(اَق حَ ْس إِ  نُ ابْ  هُ رَ كَ ا ذَ يمَ فِ  ينَ نِ ِس  َث َال ثَ  ِي ْح وَ الْ  ةُ رَ تْ فَ  َكاَنْت  ج:
 ُي ْح وَ َحِمي الْ  مَّ , ثُ اِب تَ كِ الْ  ةُ حَ اتِ فَ  مَّ . ثُ )٧(﴾~ { |﴿ا: هَ دَ عْ بَ  َل زَ ا نَ مَ 
 .عَ ابَ تَ تَ وَ 

                                          
 ».حاله«بدل » حالته«يف المخطوط:  )١(
 , وما أثبته هو الموافق لنص الحديث.»ذوايت«يف المخطوط:  )٢(
 ).١٦٠برقم (» صحيح مسلم«), و٣( برقم» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).٥ −١سورة العلق, اآليات: ( )٤(
ياق.»كان«يف المخطوط:  )٥(  , وما أثبت أقرب الستقامة السَّ
 ).١/٣٧» (فتح الباري«), و١٧٩له (ص» السيرة«انظر:  )٦(
» صحيح مسلم«), و٤٩٢٤برقم (» صحيح البخاري«انظر: ), و١سورة المدثر, آية: ( )٧(

» نثر الجواهر المضية«). و٨٧٧ − ٨/٨٧٦(), و١٤/١٧٥» (فتح الباري«, و)١٦١برقم (
 ) بقلمي.٥٣ − ٥١(ص
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  ؟ملسو هيلع هللا ىلص ِهِتاَلَسِرٍن ِبِمْؤُم ُلوََّأ : َمْن١٨س

 )١(وخِ يُ لشُّ ا الِ َج الرِّ  نَ مِ , وَ ةُ يجَ دِ َخ  اءِ َس النِّ  نَ مِ  هِ بِ  نَ آمَ  نْ مَ  ُل وَّ أَ ج: 
يُق الصِّ  رٍ كْ بَ  وبُ أَ  ينَ لِ هِ تَ كْ مُ الْ  نَ مِ , وَ لٍ فَ وْ نَ  نُ بْ  ةُ قَ رَ وَ   نُ بْ   يُّ لِ عَ  انِ يَ بْ الصِّ  نَ مِ , وَ دِّ
اِء بِ اْألَ  نَ مِ , وَ ةَ ثَ ارِ َح  نُ بْ  دُ يْ ي زَ الِ وَ مَ الْ  نَ مِ , وَ ٍب الِ ي طَ بِ أَ   ةِ وَ عْ دَ بِ  نَ آمَ وَ  ,ٌل َال ِرقَّ
 وبُ أَ وَ  ,يدٌ عِ َس وَ  ,دٌ عْ َس , وَ ٍف وْ عَ  نُ بْ   نِ مَ ْح الرَّ  دُ بْ عَ , وَ انَ فَّ عَ  نُ بْ   انُ مَ ثْ عُ  رٍ كْ ي بَ بِ أَ 

 .)٢(مْ هُ رُ يْ غَ , وَ اِح رَّ جَ الْ  نُ بْ  ةَ دَ يْ بَ عُ 
  ؟اِمَلْسِإاْلِإَلى  ِةَوْعالدَّ ُلوََّأَكاَن  َفْي: َك١٩س

ًال ِس أَ  ةُ وَ عْ الدَّ  َكاَنْت  ج: ِع دْ لصَّ ابِ  ملسو هيلع هللا ىلصُأمَِر  مَّ , ثُ ينَ نِ ِس  ِث َال ثَ  وَ حْ را نَ وَّ
 .)٣(ًراهْ ا َج هَ بِ 

  ؟ِةَوْعالدَِّب َرَهَج يَنِح ملسو هيلع هللا ىلص َأَدَب َمْن: ِب٢٠س

ا أَ لَ ج:   )٤(﴾o p q r﴿ :هِ يْ لَ ى عَ الَ عَ تَ  اهللاُ  َل زَ نْ مَّ
, فَ َفَعمَّ وَ  يسٍ بِ ي قَ بِ أَ  َل بَ َج  َي قِ رَ   َبنِي ايَ , وَ يشٍ رَ قُ  رَ َش عْ ا مَ يَ «: اَل قَ َخصَّ
, ارِ النَّ  نَ م مِ كُ َس فُ نْ وا أَ ُذ قِ نْ م, أَ كُ َس فُ نْ وا أَ رُ تَ , اْش مٍ اِش هَ َبنِي  ايَ اٍف, وَ نَ مَ  بدِ عَ 

                                          
 ».الشيوغ«يف المخطوط:  )١(
 ).١٢٤ − ١١٥لأللباين (ص» صحيح السيرة«), و٣٠٦ − ١/٣٠٥البن هشام (» السيرة«انظر:  )٢(
البن » نةلسُّ ا«), و٨٣٢برقم (» صحيح مسلم«), و١/٣٢٥البن هشام (» السيرة«انظر:  )٣(

المورد العذب «), و١/٨٦» (زاد المعاد«), و١٠٧٠) برقم (٤٩٥ −  ٢/٤٩٤أبي عاصم (
 .$ ) لشيخنا النجمي٢١٦(ص» الزالل

 ).٢١٤سورة الشعراء, اآلية: ( )٤(
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ِ  ُأغْ َال  ِ غْ  أُ , َال ِب لِ طَّ المُ   دِ بْ عَ  بنَ   اُس بَّ ا عَ يئًا, يَ َش  اهللاِ  نَ مِ  مْ كُ نْ ي عَ ن ي ن
ِ غْ  أُ , َال اهللاِ   ولِ ُس رَ  ةَ مَّ عَ  ةُ يَّ فِ ا َص يئًا, يَ َش  اهللاِ  نَ مِ  َك نْ عَ   اهللاِ  نَ مِ  ِك نْ ي عَ ن
ِ لِ , َس دٍ مَّ َح مُ  َت نْ بِ   ةُ مَ اطِ فَ  ايئًا, يَ َش  ِ غْ  أُ ِت, َال ئْ ا ِش ي مَ الِ مَ  نْ ي مِ ين ي ن
 .)١(»يًئاَش  اهللاِ  نَ ِك مِ نْ عَ 

 َدْعَب يَنِكِرْشُماْل َعَم ِهِب َنآَم َمْنَو ملسو هيلع هللا ىلصاُلُه َحَكاَن  َفْي: َك٢١س
  ؟ِةَوْعالدَِّب ِرْهَجاْل

ا َج لَ ج:   ةِ يَّ ذِ أَ وَ  )٢(هِ تِ يَّ ذِ ي أَ فِ  ونَ كُ رِ ْش مُ الْ  غَ الَ ِة بَ وَ عْ الدَّ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ هَ مَّ
 َر اَج هَ فَ  ,ةِ َش بَ حَ الْ بِ  يِّ اِش جَ النَّ إَِلى  ةِ رَ جْ هِ ي الْ فِ  مْ هُ ى ُأِذَن لَ تَّ , َح هُ عَ مَ  ينَ مِ لِ ْس مُ الْ 
 .)٣(هِ لِ هْ أَ بِ  مْ هُ ُض عْ بَ وَ  هِ ِس فْ نَ بِ   مْ هُ ُض عْ ًال, بَ ُج رَ  ينَ انِ مَ ثَ  وُ حْ نَ  مْ هُ نْ مِ 

  ؟ٍشْيَري ُقِكِرْشُم ْنِم ِهِتْيَب ُلْهَأَو َوُه ملسو هيلع هللا ىلص َيِقا َلاَذ: َم٢٢س

; هِ لِ تْ ى قَ لَ وا عَ عُ مَ ْج ى أَ تَّ َح  هِ تِ يَّ ذِ ي أَ فِ  ينَ غِ الِ بَ مُ  ونَ كُ رِ ْش مُ الْ  لِ زَ يَ  مْ لَ ج: 
هِ عَ بِ  اهللاُ  هُ اطَ حَ فَ   دِ بْ عَ ي نِ بَ وَ  مٍ اِش هَ َبنِي  هُ تَ يرَ ِش عَ وَ  هُ لَ هْ أَ  عَ مَ جَ , فَ ٍب الِ ي طَ بِ أَ  مِّ
 يمِ دِ قْ تَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  ةِ ايَ مَ ى حِ لَ عَ  مْ هُ رُ افِ كَ وَ  مْ هُ نُ مِ ؤْ وا مُ عُ مَ ْج أَ فَ  ,ِب لِ طَّ مُ الْ 

                                          
نثر الجواهر «). و٢٠٤برقم (» صحيح مسلم«), و٤٧٧١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(

 ).٥٧ −  ٥٦(ص» المضية
), ١٧٩٤برقم (» صحيح مسلم«), و٢٩٣٤و ٣٦٧٨و ٤٨١٥برقم (» صحيح البخاري« انظر: )٢(

 ).١/٤٠٤» (مسند أحمد«و
 ).٩٨ − ١/٩٧» (زاد المعاد«انظر:  )٣(
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 .)١(بَّ تَ وَ  اهُ دَ يَ  بَّْت , تَ ٍب هَ ي لَ بِ أَ  رَ يْ , غَ هُ ونَ دُ  مْ هِ ِس فُ نْ أَ 
  ؟)٢(]َكِلا [َذْوَأمَّا َرَل وَنُكِرْشُماْل َعَنا َصاَذ: َم٢٣س

 مٍ اِش هَ َبِني  ةِ يعَ طِ ى قَ لَ وا عَ عُ مَ تَ ْج اَذلَِك  ونَ كُ رِ ْش مُ ى الْ أَ ا رَ مَّ لَ ج: 
 َال , وَ مْ وهُ حُ اكِ نَ  يُ َال وَ  مْ وهُ مُ الِ كَ  يُ َال وَ  مْ وهُ طُ الِ خَ الَّ يُ ى أَ لَ , عَ ِب لِ طَّ مُ ي الْ نِ بَ وَ 
 ارِ دَ ي جِ فِ  )٣(اوهَ قُ َص لْ أَ ًة وَ يفَ حِ َص  َك لِ ذَ وا بِ بُ تَ كَ ًدا, وَ بَ ٍر أَ يْ خَ بِ  مْ وهُ الُ نَ يَ 

ا ى مَ لَ ٍب عَ الِ ي طَ بِ أَ  ِب ي ِشعْ فِ  ِب لِ طَّ مُ الْ  ونُ بَ وَ  مٍ اِش هَ  ونُ بَ  عَ مَ تَ اْج , وَ ةِ بَ عْ كَ الْ 
 .)٤(يهِ فِ  مْ هُ 

  ؟ِةيَفِحالصَّ ُضْقَنَكاَن  ىَت: َم٢٤س

عْ فِ  ينَ ورِ ُص حْ وا مَ الُ زَ يَ  مْ لَ ج:  ي ى فِ َش ى مَ تَّ َح  ,ينَ نِ ِس  َث َال ثَ  ِب ي الشِّ
, يٍّ دِ عَ  نُ بْ  مُ عِ طْ مُ , وَ يَّةَ ي ُأمَ بِ أَ  نُ بْ  رُ يْ هَ زُ و, وَ رٍ مْ عَ  نُ بْ  امُ َش هِ  ةِ يفَ حِ الصَّ  ضِ قْ نَ 

ُقطَِّعِت  مَّ , ثُ ِب لِ طَّ مُ الْ  دِ بْ عَ  نِ بْ   دِ وَ ْس اْألَ  نُ بْ  ةُ عَ مْ زَ , وَ امٍ َش هِ  نُ بْ  يِّ رِ تُ خْ بُ الْ  وبُ أَ وَ 
الَّ إِ  )٥(َق بْ يَ  مْ لَ وَ  ةِ يعَ طِ قَ الْ  نَ ا مِ يهَ ا فِ لَّ مَ كُ  ْت لَ كَ أَ  ةَ َض رَ وا اْألَ دُ َج وَ  دْ قَ وَ  ,ةُ يفَ حِ الصَّ 

                                          
للذهبي » السيرة«), و١/١٢٢» (عيون األثر«), و١/٤٣٠البن هشام (» السيرة«انظر:  )١(

 ).٢٢١(ص
 ».ذلك«بدل » لذلك«يف المخطوط:  )٢(
قوها«طوط يف المخ )٣(  وما أثبت هو الصواب.» ولصَّ
صحيح «), و١/٢٤٧» (المواهب اللدنية«), و١/٤٣٠البن هشام (» السيرة«انظر:  )٤(

 ).٧/٢٤٤» (فتح الباري«), وشرحه يف ٣٨٨٢, ١٥٩٠برقم (» البخاري
; ألنه مجزوم بـ »يبقى«يف المخطوط:  )٥( , وعالمة جزمه حذف »لم«, والصواب ما أثبتُّ

 األلف.
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 .)١(اهَ يقِ زِ مْ تَ  َل بْ قَ  َك لِ ذَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص رَ بَ ْخ أَ  دْ قَ , وَ ۵ اهللاِ  مُ اْس 
  ؟اِمَعاْلَهَذا  يِف َثَدَحالَِّذي  اَم، َوَكِلَذَكاَن  اٍميٍّ َعي َأ: ِف٢٥س

َيْت زَ تُ  امِ عَ الْ َهَذا  يفِ , وَ هِ تِ ثَ َبعْ  نْ ٍر مِ ْش اَم عَ عَ َذلَِك َكاَن  ج:  هُ تُ َج وْ وفِّ
هُ عَ , وَ )٢(ڤ ةُ يجَ دِ َخ  ; دَ جَ َس , وَ »مجْ النَّ « َال ا تَ يهَ فِ , وَ )٣(ٍب الِ طَ  وبُ أَ  مُّ
ا َس لَ , وَ )٤(ونَ كُ رِ ْش مُ الْ وَ  ونَ مُ لِ ْس مُ الْ  هُ عَ مَ  دَ جَ َس فَ   عَ َج رَ  ةِ َش بَ حَ الْ  ورُ اجِ هَ مُ  عَ مِ مَّ
ةَ مَ إَِلى  مْ هُ ُض عْ بَ   .َك لِ ذَ  ِف َال خِ بِ  رُ مْ اْألَ  انَ كَ , وَ شٍ يْ رَ قُ  مَ َال ْس إِ  انِّينَ ظَ  كَّ

  ؟اُجَرْعِماْلَو اُءَرْساِإلَكاَن  ىَت: َم٢٦س

 .ملسو هيلع هللا ىلص هِ رِ مُ عُ  نْ مِ  ينَ ِس مْ خَ الْ  دَ عْ بَ  اُج رَ عْ مِ الْ وَ  اءُ َر ْس اْإلِ َكاَن  ج:
 .)٥(ىَص قْ اْألَ  دِ جِ ْس مَ الْ إَِلى  امِ َر حَ الْ  دِ جِ ْس مَ الْ  نَ مِ  :اءُ رَ ْس اْإلِ فَ 
ى لَ إِ , وَ )٦(ىهَ تَ نْ مُ الْ  ةِ رَ دْ ِس إَِلى  ىَص قْ اْألَ  دِ جِ ْس مَ الْ  نَ مِ  :اُج رَ عْ مِ الْ وَ 

 نْ ى مِ أَ رَ ى, وَ الَ عَ تَ  اهللاُ  اءَ ُث َش يْ ى َح لَ إِ , وَ مِ َال قْ اْألَ  يَف رِ َص  يهِ فِ  عَ مِ ًوى َس تَ ْس مُ 
                                          

), ١٥٨٩و ٣٨٨٢برقم (» صحيح البخاري«), و١/٤٣٠البن هشام (» السيرة«انظر:  )١(
 ).٦٧ − ٦٦البن كثير (ص» الفصول«), و٢٢١للذهبي (ص» السيرة«و

» المواهب اللدنية«), و١/١٥١» (عيون األثر«), و١/٣١٢البن هشام (» السيرة«انظر:  )٢(
)١/٢٦٦.( 

ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ).٥٧٦برقم (» صحيح مسلم«), و٤٨٦٣برقم (» حيح البخاريص«انظر:  )٤(
 ).١٦٢برقم (» صحيح مسلم«) من سورة اإلسراء, و١آية (انظر:  )٥(
صحيح «), و٣٤٩برقم (» صحيح البخاري«) من سورة النجم, و١٥ − ١٤آية (انظر:  )٦(

 ).١٦٣برقم (» مسلم
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 َح بَ ْص أَ  مَّ ثُ , )٢(ُس مْ خَ الْ  اُت وَ لَ الصَّ  هِ يْ لَ ُفِرَضْت عَ , وَ )١(ىرَ بْ كُ ه الْ بِّ رَ  اِت آيَ 
, )٤(اِت وَ لَ الصَّ  يِت اقِ وَ مَ  انِ يَ بَ بِ  يُل رِ بْ جِ  اهُ تَ أَ  مِ وْ يَ الْ َذلَِك  ةِ يحَ بِ ي َص فِ , وَ )٣(ةَ كَّ مَ بِ 

ِذيَن  ادَ دَ ازْ  )٥(اءِ رَ ْس اْإلِ بِ  رَ بَ ْخ أَ  ينَ حِ وَ   ارِ فَّ كُ الْ  ادُ نَ عِ  دَّ تَ اْش وَ  ,اًنامَ يْ وا إِ نُ آمَ الَّ
 اًنا.يَ غْ طُ اًنا وَ وَ دْ عُ 

  ؟ِرَمَقاْل اُقَقِشاْنَكاَن  ىَت: َم٢٧س

ا: لَ اِج رَ عْ مِ الْ وَ  ءِ ارَ ْس اْإلِ  دَ عْ بَ  رِ مَ قَ الْ  اُق قَ ِش انْ  َكانَ  ج:  ونَ كُ رِ ْش مُ الْ  َل أَ َس  مَّ
, هُ ونَ ًة دُ قَ رْ فِ وَ  ,يسٍ بِ ي قَ بِ أَ  لِ بَ ى َج لَ ًة عَ قَ رْ فِ  ,نِ يْ تَ قَ رْ فِ  َر مَ قَ الْ  مْ اهُ رَ ًة أَ آيَ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ نْ مِ 
 .)٦(»رٌّ مِ تَ ْس ٌر مُ حْ ِس «وا: الُ قَ وا وَ ُض َر عْ أَ . فَ »واُد هَ اْش «: اَل قَ فَ 

 ُهاُلَحَكاَن  َفْيَك؟ َويٍفِقَثَلى ِإ ملسو هيلع هللا ىلص ُهاُبَهَذَكاَن  ىَت: َم٢٨س
  ؟ُهوُعُجُرَو ْمُهَعَم

ا ُتوفِّ لَ ج:  هُ َي عَ مَّ , هِ تِ يَّ ذِ ي أَ وا فِ دُ هَ تَ اْج وَ  ونَ كُ رِ ْش مُ ٍب َجدَّ الْ الِ طَ  وبُ أَ  مُّ
 ةَ الَ َس رِ  ى ُيَبلِّغَ تَّ َح  وهُ رُ ُص نْ يَ وَ  وهُ مُ حْ يَ  نْ أَ وَ  اهللاِ إَِلى  مْ وهُ عُ دْ يَ  يٍف قِ ثَ إَِلى  َب هَ ذَ فَ 
ًة لَ ذِ أَ  دَّ َش أَ وَ  مْ هُ نْ مِ  هِ يْ لَ دا عَ رَ  َح بَ قْ ٌد أَ َح أَ  نْ كُ يَ  مْ لَ , فَ بِّهِ رَ   هِ ا بِ وْ َر غْ أَ ى تَّ ; َح هُ يَّ

                                          
 ) من سورة النجم.١٨آية (انظر:  )١(
 ).١٦٣برقم (» صحيح مسلم«), و٣٤٩برقم (» خاريصحيح الب«انظر:  )٢(
 ).٣٠٦برقم (» السلسلة الصحيحة«), و٣٥٧ − ٢/٣٥٥للبيهقي (» دالئل النبوة«انظر:  )٣(
 ).٢/٥» (فتح الباري«) مع شرحه من ٥٢١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
 ).١٧٠برقم (» صحيح مسلم«), و٣٨٨٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
» السيرة«), و٢٨٠٣و ٢٨٠٢و ٢٨٠٠برقم (» صحيح مسلم«, و»صحيح البخاري«انظر:  )٦(

 ).٧/٢٣٣» (فتح الباري«), و٢/١٠٢البن كثير (
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إَِلى  عَ َج ا رَ مَّ لَ , فَ نِ يْ تَ يفَ رِ الشَّ  )١(هِ يْ بَ قِ ا عَ وْ مَ دْ ى أَ تَّ َح  ةِ ارَ جَ حِ الْ بِ  هُ وْ مَ َر فَ  مْ هُ انَ يَ بْ ِص 
 .)٢(يٍّ دِ عَ  نِ بْ   ِمعِ طْ مُ الْ  ارِ وَ ي جِ الَّ فِ ا إِ هَ لْ ُخ دْ يَ  مْ لَ  ةَ كَّ مَ 

 اٍنَكيِّ َمي َأِف؟ َوملسو هيلع هللا ىلص ِهِتاَءَرِقنِّ ِلِجاُع اْلَمِتاْسَكاَن  ىَت: َم٢٩س
  ؟َكِلَذَكاَن 

, يٍف قِ ثَ  نْ مِ  هِ وعِ ُج رُ  دَ نْ , عِ ِف ائِ الطَّ وَ  ةَ كَّ مَ  نَ يْ بَ   ةٍ لَ خْ نَ بِ َذلَِك  َكانَ  ج:
 | } z﴿ :واعُ مِ ا َس ذَ وا إِ انُ كَ , فَ نِ مَ ْح الرَّ  ةُ ورَ ُس  وهُ عُ مِ ا َس مَّ مِ  انَ كَ وَ 

ُب كَ نُ  َك مِ عَ نِ  نْ ٍء مِ ْي َش  بِ َال وَ «وا: الُ , قَ )٣(﴾~ {  َك لَ ا, وَ نَ بَّ رَ  ذِّ
 .)٤(»دُ مْ حَ الْ 

 A B C D E F G﴿: َك لِ ي ذَ فِ  اهللاُ  َل َز نْ أَ وَ 
H﴾)٥( َةَ ورَ ُس , و: ﴿A B C D E F G H﴾)٦(. 

                                          
 ).٩٩ −  ١/٩٨» (زاد المعاد«), و١/١٣٣), وابن كثير (٢٦٣البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )١(
) ط. دار ١٥/٨٦» (عمدة القاري«) مع شرحه من ٣١٣٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(

 الكتب العلمية.
 ).١٣سورة الرحمن, آية: ( )٣(
للبيهقي » دالئل النبوة«و), ٢/٤٧٣» (مستدرك الحاكم«), و٣٢٩١برقم (» سنن الرتمذي«انظر:  )٤(

للخطيب » منتخب الفوائد الصحاح العوالي«), و٢٢/٢٣» (تفسير ابن جرير«, و)٢/٢٣٢(
 ).٢١٥٠برقم (» لسلة الصحيحةالس«) بتحقيقي, و١٣٤البغدادي برقم (

 ) وتعليق أحمد شاكر عليه.١/١٦٧» (مسند أحمد«انظر: ). و٢٩األحقاف, آية: ( )٥(
برقم » صحيح مسلم«), و٤٩٢١برقم (» صحيح البخاري«انظر: ), ١سورة الجن, آية: ( )٦(

 ).٨/٨٦٧» (فتح الباري«), و٤٤٩(
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  ؟َكِلَذ َدْعَب ُعَنْصَي ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن  َفْي: َك٣٠س

 نْ مَ  ُس مِ تَ لْ يَ  اسِ النَّ  عِ امِ جَ مَ وَ  مِ اِس وَ مَ ي الْ فِ  هُ َس فْ نَ  ُض رِ عْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ  ج:
 دَ فْ وَ  )٢(َك لِ ذَ لِ  اهللاُ  يََّض ى قَ تَّ , َح )١(هِ بِّ رَ  ةَ الَ َس رِ  بلِّغَ ى يُ تَّ َح  يهِ مِ حْ يَ وَ  هُ وطُ حُ يَ 

 .انِ يمَ اْإلِ  ةَ يبَ تِ كَ , وَ نِ مَ ْح الرَّ  َب زْ ; حِ ارِ َص نْ اْألَ 
  ؟اِرَصْنَأاْل ُدْفَو )٣(َ انَك ْم: َك٣١س

ُل ج:   هِ يْ لَ إِ  مْ اهُ عَ وا لَِما دَ ابُ جَ تَ اْس فَ  ,ِج رَ زْ خَ الْ  نَ مِ  ةٌ تَّ ِس  مْ هُ نْ مِ  دٍ فْ وَ  أوَّ
 ةٌ َر ْش عَ وَ  سِ وْ اْألَ  نَ مِ  انِ نَ اثْ  لٍ ابِ قَ  َفَوَفَد مِنْ  مْ هُ مَ وْ ا قَ َدَعوْ  مَّ , ثُ ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   وُل ُس رَ 
 مْ هُ عَ مَ  ملسو هيلع هللا ىلصيُّ بِ النَّ  َث عَ بَ وَ  ,ىلَ وْ اْألُ  ةِ بَ قَ عَ الْ  ةُ عَ يْ بَ  ْت انَ كَ وَ  ,)٤(ِج رَ زْ خَ الْ  نَ مِ 
 لًِّما.عَ مُ  )٥(ًباعَ ْص مُ 

الَ , فَ مْ هِ ُدورِ  لِّ ي كُ فِ  مُ َال ْس اْإلِ  َل َخ دَ فَ   مْ هُ نْ مِ  هِ يْ لَ َوَفَد عَ  لٍ ابِ قَ  نْ مِ َكاَن  مَّ
 .)٦(انِ تَ أَ رَ امْ ًال وَ ُج رَ  ونَ عُ بْ َس وَ  ةٌ ثَ َال ثَ 

 ةِ ي آيَ فِ  اءِ َس النِّ  ةِ عَ يْ ى بَ لَ عَ  − ىرَ بْ كُ الْ −  ةِ يَ انِ الثَّ  ةِ بَ قَ عَ الْ  ةُ عَ يْ بَ  ْت انَ كَ وَ 
                                          

 ).١/١٠٠» (زاد المعاد«), و٣/٣٩٠» (مسند أحمد«انظر:  )١(
 ».لذالك«يف المخطوط:  )٢(
 ».كانت«يف المخطوط:  )٣(
» صحيح مسلم«), و٣٨٩٣برقم (» صحيح البخاري«), و٥/٣٢٣» (مسند أحمد«انظر:  )٤(

 ).١٧٠٩برقم (
 ).٧/٣٣٢» (فتح الباري«), وشرحه من ٣٩٢٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ).٣/٤٦٠» (حمدمسند أ«), و١/٣٣٠البن هشام (» السيرة«انظر:  )٦(
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نَّ أَ , وَ مْ يهِ لِ هْ أَ وَ  مْ هُ اءَ نَ بْ أَ  هُ نْ مِ  ونَ مُ حْ ا يَ مَّ مِ  وهُ مُ حْ يَ  نْ ى أَ لَ عَ , وَ )١(ةِ نَ حَ تَ مْ مُ الْ 
 .ةَ نَّ جَ م الْ هُ لَ 

  ؟ِجَرْزَخاْل َنِم ْمَكَو ِسْوَأاْل َنم ِمُهْنِمَكاَن  ْم: َك٣٢س

َ  نَ مِ  َكانَ  ج:  انِ نَ اثْ وَ  ,ةُ ثَ َال الثَّ  اءُ بَ قَ النُّ  مُ هُ نْ ًال مِ ُج رَ  رَ َش عَ  دَ َح أَ  سِ وْ اْأل
 ةَ عَ يْ بَ الْ  رَ َض َح  دْ قَ . وَ )٢(]ةُ عَ ْس [التِّ  اءُ بَ قَ النُّ  مُ هُ نْ , مِ ِج رَ زْ خَ الْ  نَ مِ  ونَ تُّ ِس وَ 
إَِلى  ةِ رَ جْ هِ الْ بِ  نَ ذِ أُ  مَّ , ثُ يهِ ِخ أَ  نِ بْ ِال  َق ثِ وْ تَ ْس يَ لِ  ِب لِ طَّ مُ الْ   دِ بْ عَ  نُ بْ   اُس بَّ عَ الْ 
 .ةِ ينَ دِ مَ الْ 

  ؟ِةيَنِدَماْلِإَلى  يَنِمِلْسُماْل َنِم َراَجَه ْنَم وَُّل: َمْن َأ٣٣س

 يِّ ومِ زُ خْ مَ الْ  دِ َس اْألَ  دِ بْ عَ  نُ بْ  ةَ مَ لَ َس  وبُ أَ  ةِ ينَ دِ مَ الْ إَِلى  رَ اَج هَ  نْ مَ  ُل وَّ أَ ج: 
 اًال.َس رْ أَ  ونَ مُ لِ ْس مُ الْ  عَ ابَ تَ تَ  مَّ , ثُ )٣(ڤ ةَ مَ لَ مِّ َس أُ  ُج وْ زَ 

  ؟ِةَرْجِهي اْلِف ملسو هيلع هللا ىلص يِِّبلنَِّل ِذَنى أَُُت: َم٣٤س

 ,اًناوَ عْ أَ اًرا وَ َص نْ أَ  هُ لَ  اهللاُ  يََّض قَ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ نَّ النَّ أَ  ونَ كُ رِ ْش مُ الْ  )٤(ىأَ ا رَ مَّ لَ ج: 
ٍق دْ ِص  انَ وَ ْخ إِ ا, وَ هَ يْ لَ إِ  ونَ اِجرُ َأْمٍن ُيهَ  ارَ وا دَ دُ َج وَ  دْ قَ  هُ ابَ حَ ْص أَ  نَّ أَ وَ 

                                          
 ).٤٨٩١برقم (» صحيح البخاري«انظر: ). و١٢آية ( )١(
نثر الجواهر «), و٩٨ − ٢/٩٧البن هشام (» السيرة«انظر: و». تسعة«يف المخطوط:  )٢(

 ).٧٧(ص» المضية
برقم » صحيح البخاري«), و١/٢٢٦» (الطبقات«), و٢/١٢٢البن هشام (» السيرة«انظر:  )٣(

 ).٧/٣٣٢» (فتح الباري«), و٩١٨رقم (ب» صحيح مسلم«), و٣٩٢٤(
 ».رآ«يف المخطوط:  )٤(
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 وهُ تُ بِ ثْ يُ لِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ولِ ُس رَ بِ  رِ كْ مَ ى الْ لَ وا عَ عُ مَ تَ ; اْج مْ هُ ونَ رُ ُص نْ يَ , وَ )١(]مْ هُ ونَ ؤْ [يُ 
, )٢(اءِ مَ السَّ  نَ مِ  رُ بَ خَ الْ  اهُ تَ أَ , فَ هِ لِ تْ ى قَ لَ وا عَ عُ مَ تَ اْج  مَّ ثُ  ,وهُ ُج رِ خْ يُ َأْو  وهُ لُ تُ قْ يَ َأْو 

 مْ هِ يْ لَ عَ  أَ رَ قَ , فَ وهُ لُ تُ قْ يَ لِ  مْ هِ وفِ يُ ُس بِ  هُ ونَ دُ ُص رْ يَ  مْ هُ وَ  مْ هِ بَّانِ ى ُش لَ عَ  َج رَ خَ فَ 
 مْ هُ الَّ وَ وا إِ يقُ ُيفِ  مْ لَ فَ  ,مْ هِ وِس ءُ ى رُ لَ اَب عَ رَ التُّ  رَ ثَ نَ , وَ »يس«َصْدَر 

ِ ي طَ بِ أَ  نِ بْ   يَّ لِ عَ  ونَ ُس رُ حْ يَ  , ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   ولِ ُس رَ  اشِ رَ ى فِ لَ ًما عَ ائِ نَ  ڤ ٍب ال
 .)٣(َب هَ ذَ  نَ يْ وا أَ رُ دْ يَ  مْ لَ وَ 

  ؟ُهَعَم َجَرَخ َمْن؟ َوملسو هيلع هللا ىلص ِهوِجُرُخ ُةَفِص َفْي: َك٣٥س

 نْ أَ  يَل لِ الدَّ  )٤(ادَ اعَ وَ وَ  ,رٍ وْ ثَ  ارِ غَ إَِلى  ڤ رٍ كْ بَ  وبُ أَ وَ  وَ هُ  ملسو هيلع هللا ىلص َج َر َخ ج: 
]وَ  ,ارَ غَ وا الْ لُ َخ دَ , فَ امٍ يَّ أَ  ةِ ثَ َال ثَ  دَ عْ بَ  )٦(امَ هِ يْ تَ لَ احِ رَ بِ  )٥(امَ هُ يَ تِ أْ يَ   )٧([َجدَّ

ا مَ وَ  ,امَ هُ نْ عَ  مْ هِ ارِ َص بْ أَ بِ  اهللاُ  ذَ َخ أَ , فَ ارَ غَ َتوا الْ ى أَ تَّ َح  مْ هِ بِ لَ ي طَ فِ  ونَ كُ رِ ْش مُ الْ 
 ,ِب لَ الطَّ  ارُ بَ ْخ أَ  ْت نَ كَ َس وَ  يَّامٍ أَ  ةُ ثَ َال ثَ  ْت َض ا مَ مَّ لَ فَ  ?!امَ هُ ثُ الِ ثَ  اهللاُ  نِ يْ نَ اثْ بِ  َك نُّ ظَ 

                                          
 ».يآووهنم«يف المخطوط:  )١(
 ) من سورة األنفال.٣٠آية (انظر:  )٢(
والصحيح المسند «), ١/٣٠٣» (مسند أحمد«), و١/٣٦٠البن هشام (» السيرة«انظر:  )٣(

نثر «), و٦٥١) برقم (٥٤١ −  ١/٥٤٠لشيخنا الوادعي $ (» مما ليس يف الصحيحين
 ). ٧٩−٧٨(ص» الجواهر المضية

; ألنه مثن »واعدوا«يف المخطوط:  )٤(  ى كما سيأيت., والصواب ما أثبتُّ
 , وكتب الناسخ على ميم الجمع ألًفا وأثبتها; ألنه مثنى.»يأتيهم«يف المخطوط:  )٥(
; , وكتب الناسخ ألًفا صغيرة على ميم الجمع وأثبتها»براحلتيهم«يف المخطوط:  )٦(

 ألنه مثنى.
 غير واضحة يف المخطوط. )٧(
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 نِ بْ  ِك الِ مَ  نُ بْ  ةُ اقَ رَ ا ُس مَ هُ كَ رَ دْ أَ  دْ قَ وَ  ,ابَ كِ َر ا, فَ مَ هِ يْ تَ لَ احِ َر بِ  يُل لِ ا الدَّ مَ اهُ تَ أَ 
ا دَ لَ , فَ مٍ ُش عْ ُج   نْ أَ  ادَ ى كَ تَّ , َح ضِ رْ ي اْألَ فِ  هِ ِس رَ فَ  مُ ائِ وَ قَ  ْت اَخ َس  ,امَ هُ نْ ا مِ نَ مَّ
َي عَ يُ  نْ ى أَ لَ عَ  انَ مَ اْألَ  َب لَ طَ  هُ نَّ  أَ َال وْ , لَ )١(]اَخ َس  َض هَ نْ [يَ   .)٢(َب لَ الطَّ  مُ هُ نْ عَ  مِّ

  ؟اَءَبِق ملسو هيلع هللا ىلص َمِدى َقَت: َم٣٦س

 يعٍ بِ رَ  نْ مِ  ْت لَ َخ  ةَ َر ْش عَ  ْي تَ نَ ثْ ِال  نِ يْ نَ ثْ اْإلِ  َنَهارَ  اءَ بَ قِ  ملسو هيلع هللا ىلص ِدمَ قَ ج: 
َس الَِّذي  هُ دَ جِ ْس ى مَ نَ بَ   بَِها, وَ )٣(لِ وَّ اْألَ  ى لَ ٍم عَ وْ يَ  لِ وَّ أَ  نْ ى مِ وَ قْ ى التَّ لَ عَ  ُأسِّ

 َس ُأسِّ  ةِ ينَ دِ مَ الْ بِ الَِّذي  ملسو هيلع هللا ىلص هُ دُ جِ ْس مَ َكاَن  نْ إِ وَ  ,ةِ يَ اْآل  )٤(ى]نَ عْ [مَ ي فِ  يِح حِ الصَّ 
 .)٦)(٥(ى]لَ وْ أَ  اِب بَ  نْ [مِ ى, وَ قْ ى التَّ لَ عَ 

  ؟ْميِهِف اَمَقَأ ْم: َك٣٧س

, يَس مِ خَ الْ وَ  اءَ عَ بَ رْ اْألَ وَ  اءَ ثَ َال الثُّ وَ  نَ يْ نَ ثْ اإلِ  مْ يهِ فِ  امَ قَ : أَ اَق َح ْس إِ  نُ ابْ  َقاَل  ج:
                                          

)١( .  غير واضح يف المخطوط, وبعد التأمل ظهر لي ما أثبتُّ
» صحيح مسلم«), و٣٩١١و ٣٩٠٦و ٣٩٠٥و ٣٦٢٥و ٣٦١٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(

 ).٣/١١و ٤/٥٦و ٣/١٠٩و ٣/٨» (مستدرك الحاكم«), و٢٠٠٩برقم (
 ).٣٩٠٦برقم (» صحيح البخاري«), و٣/٤٢٠» (مستدرك الحاكم«انظر:  )٣(
 ليست واضحة يف المخطوط. )٤(
 غير واضحة يف المخطوط. )٥(
), ١٣٩٨برقم (» صحيح مسلم«), و٣٩٣٢و ٣٩٠٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(

» معجم الطرباين الكبير«), و١/١٥٥» (مستدرك الحاكم«), و٣/٤٢٢» (مسند أحمد«و
 −  ١٧/٤٦٨» (مجموع الفتاوى«), و٧٥٥٥) برقم (١٢٢ − ٨/١٢١و ١١٠٦٥) برقم (١١/٥٦(

الجواهر المضية على «و ,) من سورة التوبة١٠٨), وتفسير ابن كثير لآلية رقم (٤٦٩
 ).٨٩ − ٨٧(ص» كتاب أمالي يف السيرة النبوية
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 نِ بْ   مِ الِ َس َبنِي  يفِ  − ةِ عَ مُ جُ الْ  ةُ َال َص −  ةُ َال الصَّ  هُ تْ كَ رَ دْ أَ , فَ ةَ عَ مُ جُ الْ  َج َر َخ  مَّ ثُ 
 ٍف وْ عَ  نِ بْ  ورِ مْ عَ  )٢(و]نُ [بَ وَ  ,)١(ةِ ينَ دِ مَ الْ ا بِ هَ الَّ َص  ةٍ عَ مُ ُج  ُل وَّ أَ  َي هِ , وَ ٍف وْ عَ 
 .)٣(َك لِ ذَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  مْ يهِ فِ  امَ قَ أَ  هُ نَّ أَ  ونَ مُ عُ زْ يَ 

  ؟ِةيَنِدَماْلِب ملسو هيلع هللا ىلص َلَزَن َنْي: َأ٣٨س

ا وَ لَ ج:   ,هُ دَ نْ عِ  ولِ زُ النُّ إَِلى  وهُ عُ دْ يَ  ارِ َص نْ اْألَ  ُكلٌّ مِنَ وَ  ,ةَ ينَ دِ مَ الْ  َل َص مَّ
 انِ كَ ي مَ فِ  ْت كَ رَ ى بَ تَّ َح  .)٤(»ةٌ ورَ مُ أْ ا مَ هَ إنَّ فَ « هُ تَ اقَ نَ  :ينِ عْ يَ  اوهَ عُ دَ «: اَل قَ فَ 
ي فِ  ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بِ النَّ  لِ َز يَ  مْ لَ , فَ دٍ يْ زَ  نُ بْ   دُ الِ َخ  وَب يُّ أَ  وبُ أَ  َرْحَلهُ  َل مَ تَ اْح , وَ هِ دِ جِ ْس مَ 
 .مُ لَ عْ أَ  اهللاُ , وَ هُ نَ اكِ َس مَ وَ  هُ دَ جِ ْس ى مَ نَ بَ  ىتَّ َح  هِ ارِ دَ 

  ؟ِةَرْجِهاْل َدْعَب اُسالنَّ َمَسَقاْن ِمَكِإَلى  :٣٩س

ا فِ أَ ج:   نَ مِ  نْ كَّ مَ تَ يَ  مْ لَ  ٍف عَ ْض تَ ْس ٍن مُ مِ ؤْ مُ وَ  ٍب ارِ حَ مُ  رٍ افِ كَ  نَ يْ بَ فَ  ةَ كَّ ي مَ مَّ
ا فِ أَ وَ  ,ةِ َر جْ هِ الْ   مُ هُ , وَ يهِ ي فِ ادِ عَ يُ وَ  ي اهللاِ ي فِ الِ وَ يُ  نٍ مِ ؤْ مُ  نَ يْ بَ فَ  ةِ ينَ دِ مَ ي الْ مَّ
ا ذَ إِ  ٍق افِ نَ مُ  نَ يْ بَ , وَ ودُ هُ يَ الْ  مُ هُ , وَ رٍ بِ كْ تَ ْس ٍد مُ انِ عَ مُ  نَ يْ بَ , وَ ارُ َص نْ اْألَ وْ  ونَ رُ اجِ هَ مُ الْ 
ِذيَن  واقُ لَ   .)٥(مْ كُ عَ ا مَ نَّ وا: إِ الُ قَ  مْ هِ ينِ اطِ يَ َش إَِلى  اوْ لَ ا َخ ذَ إِ ا, وَ نَّ وا: آمَ الُ وا قَ نُ آمَ الَّ

                                          
 ).٣٩٦ − ٢/٣٩٤» (تاريخ الطربي«), و٢٠/٤٦١» (تفسير القرطبي«انظر:  )١(
 خطأ. , وهو»بني«يف المخطوط:  )٢(
 ).٣٩٣٢برقم (» صحيح البخاري«), و١/٣٧٠البن هشام (» السيرة«انظر:  )٣(
» البداية والنهاية«), و٧/٣٠٧» (فتح الباري«), و١/٤٩٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )٤(

 ).٧/٢٣٢» (فتح الباري«), و٣٩٣٢و ٣٩٠٦برقم (» صحيح البخاري«), و٤/٥٠٠و ٤/٤٩٣(
 ).٣٣٣ −  ١/٣٣٢(» المواهب اللدنية«انظر:  )٥(
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  ؟اِتاَدَبِعاْل َنِم ِةَرْجِهاْل َنى ِموَلُأاْل ِةَنالسَّي ِف َعا ُشِراَذ: َم٤٠س

ا يهَ فِ وَ , )١(ًراهْ َش  َر َش عَ  ةَ عَ بْ َس  سِ دِ قْ مَ الْ  ِت يْ بَ  اُل بَ قْ تِ ا اْس يهَ فِ َكاَن  ج:
ِت الرُّ يهَ فِ وَ  ,)٢(ادُ هَ جِ الْ  ُفِرَض   يعٍ بِ رَ  نْ مِ  رَ َش ي عَ انِ ثَ  )٣(َحَضرِ ي الْ فِ  ةُ يَّ اعِ بَ ا ُأتِمَّ

 .)٤(اِت وَ لَ الصَّ  يِت اقِ وَ مَ لِ  انُ ذَ اْألَ  عَ ا ُشرِ يهَ فِ وَ  ,رِ َخ اْآل 
  ا؟اَيَرالسَّ َنا ِميَهِفَوَقَع  ْم: َك٤١س

ي فِ  شٍ يْ رَ قُ  يرَ ًضا عِ رِ تَ عْ يا مُ رِ اجِ هَ مُ  ينَ ثِ َال ي ثَ فِ  ةَ زَ مْ َح  )٥(ةُ يَّ رِ َس ج: 
 نْ مِ  عِ ابِ رَّ الي يا فِ رِ اجِ هَ مُ  ينَ تِّ ي ِس فِ  ِث ارِ حَ الْ  نِ بْ  ةَ دَ يْ بَ عُ  ةُ يَّ رِ َس , وَ )٦(انَ َض مَ رَ 

 يَر ًضا عِ رِ تَ عْ يا مُ رِ اجِ هَ مُ  ينَ رِ ْش ي عِ فِ  اصٍ قَّ ي وَ بِ أَ  نِ بْ   دِ عْ َس  ةُ يَّ رِ َس , وَ )٧(الٍ وَّ َش 
 .)٨(ةِ دَ عْ قَ ي الْ ي ذِ فِ  شٍ يْ رَ قُ 

  ؟ِثاِدَوَحاْل َنا ِميَهِفَوَقَع  ااَذ: َم٤٢س

 ينَ رِ اجِ هَ مُ الْ  نَ يْ بَ  اةُ اَخ ؤَ مُ الْ , وَ )٩(دِ جِ ْس مَ الْ  اءُ نَ بِ  ايهَ فِ َوَقَع  امَّ مِ ج: 
                                          

 ).١/١٢٨» (فتح الباري«), و٥٢٥برقم (» صحيح مسلم«), و٤٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(
 ).٧١ − ٣/٦٩» (زاد المعاد«انظر:  )٢(
 ).١٣٢٨برقم (» مسند أبي عوانة«انظر:  )٣(
» فتح الباري«), و٣٧٧برقم (» صحيح مسلم«), و٦٠٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(

)٢/٩٩.( 
 ).٩٩ −  ٩٨(ص» نثر الجواهر المضية«و ,)٨/٧٠» (فتح الباري«انظر:  )٥(
 ).٢/٦» (الطبقات«), و٢/٢٨١البن هشام (» السيرة«انظر:  )٦(
 ).٢/٦» (الطبقات«), و٢/٢٧٦البن هشام (» السيرة«انظر:  )٧(
 ).٢/٧» (الطبقات«انظر:  )٨(
 ).٣٩٣٢و ٣٩٠٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
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 ةَ دَ وْ َس بِ ا وَ هَ بِ  قدَ عَ  انَ كَ , وَ )٢(الٍ وَّ ي َش فِ  ةَ َش ائِ عَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ النَّ  اءُ نَ بِ , وَ )١(ارِ َص نْ اْألَ وَ 
ةَ ي مَ فِ   .نِ يْ تَ نَ َس بِ َذلَِك  َل بْ قَ  )٣(كَّ

ى الْ بِ  ونَ رُ اجِ هَ مُ لَّ الْ تَ ا اعْ يهَ فِ وَ  ا هَ عِ فْ َر بِ  ملسو هيلع هللا ىلصيُّ بِ ا النَّ عَ دَ , وَ ةِ ينَ دِ مَ ُحمَّ
 .)٤(ةِ فَ حْ جُ الْ إَِلى  ةِ ينَ دِ مَ الْ  اءِ بَ وَ  لِ قْ نَ وَ 

  ؟اِتاَدَبِعاْل َنِم ِةَياِنِة الثََّنالسَّي ِف َعا ُشِراَذ: َم٤٣س

 رَ كَ نْ أَ , وَ )٥(انَ بَ عْ َش  َف ْص نِ  اءِ ثَ َال الثُّ  مَ وْ يَ  ةِ بَ عْ كَ الْ  اُل بَ قْ تِ َع اْس ا ُشرِ يهَ فِ ج: 
 .)٦(مْ هُ نْ مِ  ةً اهَ فَ َس َذلَِك  ودُ هُ يَ الْ 

 .)٨(اءُ ورَ اُش عَ  هُ لَ بْ قَ  وُض رُ فْ مَ الْ  انَ كَ , وَ )٧(انَ َض مَ ُم رَ وْ ا ُفِرَض َص يهَ فِ وَ 
 .)١٠(يدِ عِ الْ  ةُ َال َص  ْت عَ رِ ُش , وَ )٩(ِ رطْ فِ الْ  اةُ كَ زَ  ْت َض رِ ا فُ يهَ فِ وَ 
 ةِ َال الصَّ بِ  ةُ ونَ رُ قْ مَ الْ  ِب ُص النُّ  اُت ذَ  َي هِ , وَ )١١(الِ وَ مْ اْألَ  اةُ كَ زَ  ْت َض رِ ا فُ يهَ فِ وَ 

فتح «), و٢٥٢٩و ٢٥٢٨برقم (» صحيح مسلم«), و٢٢٩٣برقم (» صحيح البخاري«نظر: ا )١(                                          
 ).٢٢٩٥و ١٩٦٨و ٥٥٧), شرح حديث رقم (٤/٢٦٣» (الباري

 ).١٤٢٢برقم (» صحيح مسلم«), و٣٨٩٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).٢٧٩البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٣(
 ).٣٩٢٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
 ).١/٢٤٢» (الطبقات«), و٦٤(ص» تاريخ خليفة«), و١/١٢٠» (فتح الباري«انظر:  )٥(
 ). ط. مكتبة أوالد الشيخ.٢/١١٠» (تفسير ابن كثير«انظر:  )٦(
 ).٢/٣٠» (زاد المعاد«), و٧/٦٠٦» (مجموع الفتاوى«), و٢/٣٠٤» (تاريخ الطربي«انظر:  )٧(
 ).١١٢٥برقم (» صحيح مسلم«و), ١٨٩٣برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
 ).٢١٤ − ١/٢١٣» (الطبقات«), و٢/٣٠٥» (تاريخ الطربي«انظر:  )٩(
ابق.انظر:  )١٠(  المصدر السَّ
 ).٢١٤ − ١/٢١٣» (الطبقات«انظر:  )١١(
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 .آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  عٍ ِض وْ مَ  رِ يْ ي غَ فِ 
  ؟اِتَوَزَغاْل َنا ِميَهِفَوَقَع  ااَذ: َم٤٤س

 يعٍ بِ ي رَ فِ  ُبواطٍ  ةُ وَ زْ غَ  مَّ , ثُ )١(رَ فَ َص  رِ هْ ي َش فِ  اءِ وَ بْ اْألَ  ةُ وَ زْ ا غَ يهَ فِ ج: 
 .)٢(]ةِ رَ ِخ ى اْآل ادَ مَ ي ُج فِ  ةِ َشْيرَ [العُ  ةُ وَ زْ غَ  مَّ ثُ  ,لِ وَّ اْألَ 

 مَ وْ يَ  انِ قَ رْ فُ الْ  مَ وْ يَ , )٤(ىرَ بْ كُ الْ  رٍ دْ بَ  ةُ وَ زْ غَ  مَّ , ثُ )٣(ىولَ اْألُ  رٍ دْ بَ  ةُ وَ زْ غَ  ُثمَّ 
 عِ ابِ السَّ  مِ وْ ي يَ فِ  ةُ عَ قْ وَ الْ  ِت انَ كَ , وَ )٥(انَ َض مَ رَ  رِ هْ َش  لِ وَّ ي أَ فِ  انِ عَ مْ جَ ى الْ قَ تَ الْ 
 ءِ ْي فَ الْ  ا ُحْكمُ يهَ فِ ا, وَ هَ الِ مَ كَ بِ  الِ فَ نْ اْألَ  ةُ ورَ ُس  ْت لَ زَ ا نَ يهَ فِ , وَ هُ نْ مِ  َر َش عَ 
 ةٍ ائَ مِ ثَ َال ثَ  ينَ مِ لِ ْس مُ الْ  نَ ا مِ هَ دَ هِ َش  نْ مَ  ةُ دَّ عِ  ْت انَ كَ , وَ )٧(ىَر ْس اْألَ وَ  )٦(ةِ يمَ نِ غَ الْ وَ 
 .)٨(رَ َش عَ  ةَ عَ ْض بِ وَ 

يف  ةِ جَّ حَ ي الْ ي ذِ فِ  يِق وِ السَّ  ةُ وَ زْ غَ  مَّ , ثُ الٍ وَّ ي َش فِ  مٍ ُسَليْ َبنِي  ةُ وَ زْ غَ  ُثمَّ 
 .)٩(انَ يَ فْ ي ُس بِ أَ  ِب لَ طَ 

 ).٢/٧» (الطبقات«), و٢/٢٠٣البن هشام (» السيرة«انظر:  )١(                                          
 , وهو غير واضح.ما بين المعقوفتين ُكتَِب يف حاشية المخطوط اليسرى )٢(
 ).١/٤٦٣البن هشام (» السيرة«انظر:  )٣(
 ). ط. دار الكتب العلمية.٧/٣٦٢» (فتح الباري«انظر:  )٤(
 ).٢/١١» (الطبقات«انظر:  )٥(
) ١١١ − ١١٠(ص» الصحيح المسند من أسباب النزول«), و٥/٣٢٤» (مسند أحمد«انظر:  )٦(

 لشيخنا الوادعي $.
 ).١٧٦٣م (برق» صحيح مسلم«انظر:  )٧(
 ).١٩٠١برقم (» صحيح مسلم«), و٣٩٥٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
» المواهب اللدنية«), و٢/٢٧» (الطبقات«), و١/٤٧٠البن هشام (» السيرة«انظر:  )٩(

)٣٨٣−١/٣٨٢.( 
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  ا؟اَيَرالسَّ َنا ِميَهِفَوَقَع  ااَذ: َم٤٥س

, ينَ رِ اجِ هَ مُ الْ  نَ مِ  )١(رٍ فَ نَ  ةِ يَ انِ مَ ي ثَ فِ  شٍ حْ َج  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ  ةُ يَّ رِ ا َس يهَ فِ ج: 
: يهِ فِ  ْت لَ زَ نَ , وَ ٍب َج رَ  نْ ٍم مِ وْ ِل يَ وَّ ي أَ فِ َذلَِك  لُّ كُ , وَ يِّ مِ رَ ْض حَ الْ  نَ وا ابْ لُ تَ قَ وَ 
﴿ ̂_  ̀a b dc e] f g h[)٢(﴾. 

  ؟اِتَوَزَغاْل َنِم ِةَثاِلالثَّ َنِةالسَّي ِفَوَقَع  ااَذ: َم٤٦س

 رَ آِخ  )٤(الُفُرع ةُ وَ زْ غَ  مَّ , ثُ لَّهُ كُ  رَ فَ َص  امَ قَ أَ , وَ )٣(ي َأَمرذِ  ةُ وَ زْ غَ َكاَن  ايهَ فِ ج: 
 وَل لُ َس  نُ ابْ  مُ هُ يفُ لِ َح  هُ َض َر تَ اعْ ; فَ مْ بِهِ  َر هَ ظَ , وَ )٥(اعٍ َقْينُقَ َبنِي  ةُ وَ زْ غَ , وَ لِ وَّ اْألَ  يعٍ بِ رَ 
 .)٧(الٍ وَّ َش  ِف ْص ي نِ فِ  دٍ ُأُح  ةُ وَ زْ ا غَ يهَ فِ , وَ )٦(هُ لَ  مْ هُ قَ لَ طْ أَ , فَ ينَ قِ افِ نَ مُ ُس الْ أْ رَ 

                                          
): اثنا عشر رجًال من ٢/٩» (الطبقات«), ويف ١/٤٦٣البن هشام (» السيرة«كذا يف  )١(

 المهاجرين.
̀  b a ﴿ما بين المعقوفتين ال يوجد يف المخطوط, وإنما فيه  )٢( _ ^

ec ﴾:جوامع «انظر: , هكذا, فأكملت بعًضا من اآلية. و)٢١٧( سورة البقرة: اآلية
 ).٧٩البن حزم (ص» السيرة

 ).٣٢١البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٣(
 ).٢/٣٥» (الطبقات«), و٣٢٢البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٤(
 ).٢٧ −  ٢/٢٦» (الطبقات«), و٣٢٤ −  ٣٢٣البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٥(
ابق«انظر:  )٦(  ».المصدر السَّ
بت لسبٍع خلون » أحد«, ومنهم من قال: إن غزوة »تاريخ خليفة«انظر:  )٧( َكاَنْت يوم السَّ

صحيح «), و١/٣٦٨» (أنساب األشراف«), و٢/٢٣» (الطبقات«انظر: من شوال. 
» مستدرك الحاكم«), و١٧٨٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤٠٨١و ٣٠٣٩» (البخاري

» نثر الجواهر المضيَّة«تعليقي على السؤال نفسه يف انظر: ), ولمزيد فائدة ٣/٢٠٤(
 ).١٢٣ − ١١٧(ص
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 مْ هِ ابِ يَ ثِ بِ  مْ هُ نُ فْ دَ , وَ )١(اءِ دَ هَ ى الشُّ لَ عَ  ةِ َال الصَّ  كُ رْ تَ  :امِ كَ ْح اْألَ  نَ ا مِ يهَ فِ وَ 
 مْ هُ نُ فْ دَ , وَ )٣(ةِ ورَ رُ لضَّ ٍر لِ بْ ي قَ فِ  دٍ احِ وَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  نِ فْ دَ  ازُ وَ َج , وَ )٢(مْ هِ ائِ مَ دِ وَ 
 وا.لُ ُقتِ  ُث يْ َح 

 نْ مِ  انَ َر مْ عِ  آلِ  ةِ ورَ ُس  نْ مِ َذلَِك  يفِ  َل َز نَ وَ  ,)٤(دِ َس اْألَ  اءِ َر مْ َح  ةُ وَ زْ غَ  ُثمَّ 
 y z﴿ه: لِ وْ قَ إَِلى  ,﴾É Ê Ë Ì Í Î﴿ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ 

{ | } ~ � ¡ ¢﴾)٥(. 

  ا؟اَيَرالسَّ َنا ِميَهِفَوَقَع  ااَذ: َم٤٧س

 َوَذلَِك ا, هَ مَ نِ غَ , فَ )٦(شٍ يْ رَ قُ  يرَ ًضا عِ رِ تَ عْ مُ  ةَ ثَ ارِ َح  نِ بْ  دِ يْ زَ  ةُ يَّ رِ ا َس يهَ فِ ج: 
د َوَسِريَّةُ  ,ةِ َر ِخ ى اْآل ادَ مَ ُج فِي   نِ بْ  ِب عْ كَ إَِلى  رٍ فَ نَ  ةِ عَ بَ رْ أَ فِي  ةَ مَ لَ ْس مَ  نِ بْ  ُمَحمَّ

                                          
» هتذيب السنن«), و٣/٣١٣» (زاد المعاد«), و٥٦٢مسألة رقم (» المحلى«انظر:  )١(

 ).١٢٢ص(» الجواهر المضيَّة نثر«), و٨٣(ص» أحكام الجنائز«), و٤/٢٩٥(
 ).١٣٤٦برقم (» صحيح البخاري«), و٥/٤٣١» (مسند أحمد«انظر:  )٢(
), ٥/٥٢٨للنووي (» المجموع«), و١٣٤٧), و(١٣٤٣برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(

نثر الجواهر «), و١٣٤٧شرح حديث رقم (» فتح الباري«), و٥/٣٤٦» (األوسط«و
 ).١٢٢(ص» المضية

), ١/٤٠٢» (أنساب األشراف«), و٣٤٩ − ٣٤٨البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٤(
 ).٢/٣٥» (عيون األثر«و

 ).١٧٩ − ١٢١سورة آل عمران, اآليات: ( )٥(
 ).٢/٣٦» (الطبقات«), و١/٥٩٧البن هشام (» السيرة«انظر:  )٦(
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 .)٢(ِب رْ حَ الْ فِي  ةِ عَ دْ خُ الْ  ازُ وَ َج  )١(فِيَها, وَ وهُ لُ تَ قَ , فَ ِف َر ْش اْألَ 

  ؟اِتَوَزَغاْل َنِم ِةَعاِبالرَّ َنِةَوَقَع ِفي السَّ ْم: َك٤٨س

 ,)٥(ًئاَفيْ  مْ هِ الِ وَ مْ أَ  ذُ ْخ أَ , وَ )٤(مْ هُ ؤُ َال ْج إِ وَ  )٣(يرِ ِض النَّ َبنِي  َغْزَوة فِيَهاج: 
فِي  َذلَِك  َوَكانَ , )٧(رِ مْ خَ الْ  يمُ رِ حْ تَ  فِيَها َوَكانَ  ,)٦(رِ ْش حَ الْ  ةُ ورَ ُس  َنَزَلْت  فِيَهاوَ 

لِ  يعٍ بِ رَ  َشْهرِ   .)٨(اْألَوَّ
 لِ وْ قَ الْ اْألُوَلى فِي ى ادَ مَ ُج فِي  )٩(اعِ قَ الرِّ  اِت ذَ  َغْزَوةُ  فِيَها َوَكانَ 

                                          
 : ويف قصة قتل كعب.أي )١(
صحيح «), و٣٠ − ٢/٢٨» (الطبقات«), و٥٩٨ − ١/٥٩٧البن هشام (» السيرة«انظر:  )٢(

 ).١٨٠١» (صحيح مسلم«), و٤٠٣٨برقم (» البخاري
), ٧٣ − ٢/٧٠» (عيون األثر«), و٣٨٣ − ٣٨٢البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٣(

 ).٣٦١ − ٥/٣٥٨» (مصنف عبد الرزاق«و
يقال: الجالء واإلجالء, جاله: أخرجه, وأجليته: أخرجته, «: َقاَل أبو عبيدة )٤(

ن الجالء أخص من اإلخراج; ألن الجالء ما كان مع األهل والمال, والتحقيق: أ
 ). ط. دار الكتب العلمية.٨/٨١١» (فتح الباري. «»واإلخراج أعم منه

 ) ط. أوالد الشيخ.١٣/٤٨٢» (تفسير ابن كثير«انظر:  )٥(
الصحيح «), و٣٠٣١برقم (» صحيح مسلم«), و٤٨٨٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(

 ) لشيخنا الوادعي $.٢٤٣ − ٢٤٠(ص» ن أسباب النزولالمسند م
 ).١٤٤البن حزم (ص» جوامع السيرة«انظر:  )٧(
 ).٢/٥٣» (الطبقات«انظر:  )٨(
 ).١٨١٦برقم (» صحيح مسلم«), و٤١٢٩و ٤١٢٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
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 .)١(َر بَ يْ َخ  دَ عْ بَ  ةِ عَ ابِ ي السَّ َأنََّها فِ  ُح اجِ الرَّ , وَ وِح ُج رْ مَ الْ 
 .انَ يَ فْ ُس  وبُ ا أَ هَ افِ وَ يُ  مْ لَ , وَ )٢(دِ عِ وْ مَ الْ  رٍ دْ بَ  َغْزَوةُ  انَ بَ عْ َش فِيَها فِي وَ 

  ا؟اَيَرالسَّ َنِم َوَقَع ِفيَها ْم: َك٤٩س

ُة َأبِي ج:   رٍ فَ ي َص فِ , وَ مٍ رَّ حَ مُ  فِي َشْهرِ  )٣(دٍ َس أَ إَِلى َبنِي  ةَ مَ لَ َس فِيَها َسِريَّ
 .)٥(ًضايْ أَ  رَ فَ َص فِي  يِّ رِ مْ الضَّ  ورٍ مْ عَ  ُثمَّ َسِريَّةُ  ,)٤(يعِ جِ الرَّ  مِنَْها َسِريَّةُ 

وا َوَكانَ , ةُ يَّ َص عُ وَ  انُ وَ كْ ذِ ْعٌل وَ رَ  مْ هُ رَ دَ غَ , وَ فِيِه َأْيًضا )٦(اءِ رَّ قُ الْ  ُثمَّ َسِريَّةُ 
َأَخَذ  فِيَها, وَ )٧(مْ هُ لَ تَ قَ  نْ مَ َلى عَ  َيْدُعوا َشْهرً  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َت نَ قَ ًال, وَ ُج رَ  ينَ عِ بْ َس 
 .)٨(ودَ هُ يَ  اَب تَ كِ  ٍت ابِ ثَ  نُ بْ  دُ يْ زَ 

                                          
), ٤١٢٩(برقم » صحيح البخاري«انظر: ), و٧/٥٣١» (الخالف يف فتح الباري«انظر:  )١(

 ).٨٤٢برقم (» صحيح مسلم«و
 ).٢/٥٥» (الطبقات«), و٣٩١البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٢(
 ).٤٥٢ −  ١/٤٥١» (أنساب األشراف«), و٤٧ − ٢/٤٦» (الطبقات«انظر:  )٣(
االكتفاء «), و١٤٢ − ١٤٠(ص» جوامع السيرة«), و٤٠٨٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(

), ١٠٥ − ٢/١٠١لألندلسي (» ل اهللا والثالثة الخلفاءبما تضمنه من مغازي رسو
 ).٤٩٠ − ٧/٤٨٢» (فتح الباري«), و٤٢٤ − ١/٤١٦» (المواهب اللدنية«و

 ).٢/٩١» (الطبقات«انظر:  )٥(
 ).٦٧٧برقم (» صحيح مسلم«), و٤٠٩٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
 ).٦٧٧قم (بر» صحيح مسلم«), و٤٠٨٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
» نشر الجواهر المضية«والمثبت هو الصواب وينظر » يهودي«َوَقَع يف المخطوط  )٨(

 .]٤٩شرح السؤال رقم [
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  ؟ِةَرْجِهاْل َنِم ٍسْمَخ ِةَنَسَوَقَع ِفي  ااَذ: َم٥٠س

لِ  يعٍ بِ رَ فِي  لِ دَ نْ جَ الْ  ةِ مَ وْ دَ  َغْزَوةُ  فِيَهاج:   .)١(اْألَوَّ
 نَ مِ  هُ عُ جِ رْ مَ  ةَ ظَ يْ رَ قُ  ُثمَّ َغْزَوةُ  ,)٢(اِب زَ ْح اْألَ  َغْزَوةُ  الٍ وَّ َش  فِيَها فِي َشْهرِ وَ 

 ُي بْ َس , وَ مْ هُ تُ لَ اتِ قَ مُ  ; ُتْقَتُل اذٍ عَ مُ  نِ بْ  دِ عْ َس  مِ كْ ُح َعَلى  والُ زَ نَ , وَ )٣(ِق دَ نْ خَ الْ 
 هُ لُ وْ قَ  »اِب َز ْح اْألَ « ةِ ورَ ُس  نْ مِ  مْ يهِ فِ  َل َز نَ , وَ )٤(مْ هِ الِ وَ مْ أَ  ةُ يمَ نِ غَ وَ  ,مْ يهِ ارِ رَ ذَ 

 t u﴿: َقْولِهِ إَِلى  ﴾a b c d ` _ ^﴿: َتَعاَلى
v w x yz﴾)٥(. 

  ؟ِثواِدَحاْل َنِم َوَقَع ِفيَها َماَذا: ٥١س

 ُل تْ قَ  فِيَها, وَ )٧(ةَ ظَ يْ رَ قُ َبنِي  )٦(هِ لِ تْ قَ  َب قِ عَ  اذٍ عَ مُ  نِ بْ   دِ عْ َس  ُت وْ مَ  فِيَهاج: 
 مْ هُ نْ مِ  رُ اِش بَ مُ , الْ ةٌ َس مْ َخ  مْ هُ , وَ ُج رَ زْ خَ الْ  هُ تْ لَ تَ , قَ ةَ ظَ يْ رَ قُ  دَ عْ ُحَقْيق بَ الْ َأبِي  نُ ابْ 

                                          
 ).٥٩ − ٢/٥٨» (الطبقات«انظر:  )١(
صحيح «), و٦٣ −  ٢/٦٢» (الطبقات«), و٣٩٢البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٢(

» تاريخ الطربي«), و٢٤١٥و ٢٠٣٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤١١٣و ٤١٠١برقم (» البخاري
)٢/٥٧١.( 

), ١٧٧٠برقم (» صحيح مسلم«), و٤١١٩و ٤١١٨و ٤١١٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).١٣٢ − ٣/١٣١» (زاد المعاد«و

 ١٧٦٨برقم (» صحيح مسلم«), و٤١٢٢و ٤١٢١و ٤٠٢٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
لشيخنا الوادعي » لجامع الصحيح المسندا«), و٤٤٠٤برقم (» سنن أبي داود«), و١٧٦٩و

) $٣/٢٩٩.( 
 ) .٢٧ − ٩سورة األحزاب, اآليات: ( )٥(
 عقب حكمه عليهم بالقتل. أي: )٦(
 ).١٧٦٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤١٢٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
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 هُ لَ تَ , قَ يُّ لِ ذَ هُ الْ  يٍح بِ نَ  نُ بْ  دُ الِ َخ  ُقتَِل  هُ دَ عْ بَ , وَ )١(َعتِيٍك  نُ بْ  ِاهللا  دُ بْ عَ  هِ لِ تْ قَ لِ 
 .)٢(سٍ يْ ُأنَ  نُ بْ   ِاهللا  دُ بْ عَ 

 ِت بِنْ  ةَ يبَ بِ َح  مِّ أُ ا بِ هَ َقْبلَ , وَ )٣(شٍ حْ َج  ِت نْ بِ   َب نَ يْ زَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َج وَّ زَ تَ  فِيَهاوَ 
 ,اِب َز ْح اْألَ  ةِ ورَ ُس  نْ مِ  اٌت آيَ  فِيَها ُأْنِزَلت, وَ ةِ دَ عْ قَ ي الْ ذِ  فِي َشْهرِ  )٤(انَ يَ فْ ُس َأبِي 

 .)٥(اِب جَ حِ الْ  ةُ آيَ مِنَْها 
  ؟اِتاَدَبِعاْل َنتٍّ ِمِس ِةَنَسِفي  َعُشِرالَِّذي  ا: َم٥٢س

ى ادَ مَ ُج  َشْهَر  )٦(انَ فَ َس عَ  فِي َغْزَوةِ  ِف وْ خَ الْ  ةُ َال َص  ِرَعْت ُش  فِيَهاج: 
, ةِ يَ بِ يْ دَ حُ الْ  ةَ َر مْ عُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َر مَ تَ اعْ  )٨(ةِ دَ عْ قَ ي الْ ذِ  فِي )٧(][وَ , فِيَها اْألُوَلى

ُه الْ وَ  ْض  ةُ عَ يْ بَ  فِيَها َوَكانَ  ,ونَ كُ رِ ْش مُ َصدَّ  .)٩(ُمْحَصرِ الْ  مِ كْ ُح  انُ يَ بَ  فِيَها, وَ انِ وَ الرِّ
 .)١٠(يِّ عِ افِ الشَّ  لِ وْ قَ فِي  −  جُّ حَ الْ  َض رِ فُ  فِيَهاوَ 

 ).٤٠٤٠برقم (» صحيح البخاري«), و٤٣٠البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )١(                                          
دالئل «), و٩٠٥) برقم (٢٠٢ − ٢/٢٠١» (مسند أبي يعلى«), و٣/٤٩٦» (مسند أحمد«انظر:  )٢(

 ).٢٩٨١برقم (» السلسلة الصحيحة«), و٤/٤٢» (النبوة
 ).٢٨٣البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٣(
 ).٢٨١البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٤(
 ).١٤٢٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٥(
 ).٥٣الجواب عن السؤال رقم ( سيأيت الكالم عليها يف )٦(
 ياق, وليست يف المخطوط.زدهتا ليستقيم السِّ  )٧(
 ).٢٨٧ − ٣/٢٨٦» (زاد المعاد«انظر:  )٨(
 ).٤١٧٨و ٢٧٣١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
» زاد المعاد«), و٣/٣٥٠للمرداوي (» اإلنصاف«), و٧/٨٢للنووي (» المجموع«انظر:  )١٠(

 ).٣/٤٨٣» (فتح الباري«), و٥/١٢٣» (والنهاية البداية«), و١٠٢−٢/١٠١(
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  ؟اِتَوَزَغاْل َنِم َوَقَع ِفيَها َماَذا: ٥٣س

 َغْزَوةُ  َي هِ وَ  ,انَ يَ حْ لَ َبنِي  ُاْألُوَلى مِنَْها َكاَنْت َغْزَوةى ادَ مَ ُج فِي  ج:
تِي  )١( َانفَ َس عَ   .)٢(رِ ْص عَ الْ  ةِ َال َص فِي  ِف وْ خَ الْ  ةُ َال َص  فِيَها ْت عَ رِ ُش الَّ

تِي  َي هِ وَ  ,− ةِ عَ ابِ فِي السَّ  :يَل قِ وَ  −  ي َقَردٍ ذِ  َغْزَوةُ  فِيَهاوَ   فِيَها ارَ غَ أَ الَّ
 نْ أَ  َل بْ قَ  عِ وَ كْ اْألَ  نُ بْ   ةُ مَ لَ َس  مْ هُ نْ مِ  هُ ذَ قَ نْ تَ اْس فَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  ِح رْ َس َعَلى  ةُ نَ يْ يَ عُ 
 .)٣(لِ اجِ الرَّ وَ  سِ ارِ فَ الْ  مَ هْ َس َلُه  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ َقَسَم , وَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  ُل يْ َخ  هُ كَ رِ دْ يُ 

 ُج وْ زَ  ةُ يَ رِ يْ وَ ُج  :مْ هُ نْ مِ , وَ )٤(الُمْصَطلِِق َبنِي  ُمِنَْها َغْزَوة انَ بَ عْ ي َش فِ وَ 
 .)٥(مْ هِ يِ بْ َس  ِق تْ عِ فِي  ُب بَ السَّ  َي هِ , وَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ 

, ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   ولِ ُس رَ  اِب حَ ْص أَ فِي  وَل لُ َس  نُ ابْ  لَّمَ كَ تَ  َغْزَوةِ الَهِذِه  يفِ وَ 
                                          

 ).٧٦ − ٢/٧٤» (الطبقات«), و٧٨٣ − ٢/٧٨٢البن هشام (» السيرة«انظر:  )١(
» البداية والنهاية«انظر: ) من سورة النساء عند ابن جرير. و١٠٢ −  ١٠١تفسير اآلية (انظر:  )٢(

لشيخنا الوادعي  )٩٠ − ٨٨(ص» الصحيح المسند من أسباب النزول«), و٩٤ −  ٤/٩٣(
.$ 

 ).١٨٠٧و ١٨٠٦برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٦البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٣(
, وهو قول ابن إسحاق يف  )٤( » السيرة«يرى المؤلف أن هذه الغزوة َكاَنْت سنة ستٍّ

), وروى ٧/٥٤٦» (فتح الباري« .), وبه جزم خليفة بن خياط, والطربي٤٣٩(ص
وعروة وغيرهما َأنََّها َكاَنْت يف شعبان سنة خمس, وكذا ذكرها البيهقي من رواية قتادة 

), وكذلك َقاَل موسى بن عقبة َأنََّها سنة ٧/٥٤٦» (فتح الباري«أبو معشر قبل الخندق. 
» الزاد«), وابن القيم يف ٢/٥٩» (الطبقات«خمس, ورجح َهَذا القول ابن سعد يف 

 .)٢/٢٧٥» (تاريخ اإلسالم«), والذهبي يف ٣/٥٦(
صحيح «), و٦/٢٧٧» (مسند أحمد«), و٧٩٥ − ٢/٧٩٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )٥(

 ).١٧٣٠» (صحيح مسلم«), و٢٥٤١برقم (» البخاري
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 .)١(ينَ قِ افِ نَ مُ الْ  ةُ ورَ ُس فِيِه  َنَزَلْت وَ 
 ةَ رَ ْش عَ  َس مْ َخ  ةَ َش ائِ عَ  ةِ اءَ رَ بَ فِي  َنَزَلْت , وَ )٢(ِك فْ اْإلِ  ةُ يَّ ِض : قَ فِيَها َأْيًضاوَ 

 .)٤(اهَ تِ فَ ذَ قَ َعَلى  دُّ حَ الْ  يمَ قِ أُ , وَ ورِ النُّ  ةِ ورَ ُس  نْ مِ  )٣(ةً آيَ 
 مْ لَ وَ  ,فِيَها ةِ عَ يْ بَ الْ ا وَ هَ رِ مْ أَ  رِ آِخ  ارٍ بَ تِ عْ ; ِال َغْزَوةً  ةَ يَ بِ يْ دَ حُ الْ  مْ هُ ُض عْ دَّ بَ عَ وَ 

هَ عُ يَ   اٍل.تَ قِ لِ  ْج رُ خْ يَ  مْ لَ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ نَّ ; ِألَ َغْزَوةً  مْ هُ ُض عْ ا بَ دَّ
  ؟ِةَيِبْيَدُحاْل ِحْلُص ُةَفِص َفْي: َك٥٤س

 مْ هُ نَ يْ بَ  ِب رْ حَ الْ  عِ ْض وَ َعَلى  شٍ يْ رَ قُ  نَ يْ بَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  نَ يْ بَ  ُح لْ الصُّ َوَقَع  ج:
 نَ مِ  مْ اهُ تَ أَ  نْ مَ وَ  ,)٥(مْ هِ يْ لَ إِ  دَّهُ رَ  ينَ كِ رِ ْش مُ الْ  نَ مِ  اهُ تَ أَ  نْ نَّ مَ أَ ى لَ عَ , وَ ينَ نِ ِس  رَ ْش عَ 
, َل َخ دَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   ولِ ُس رَ  دِ قْ عَ فِي  َل ُخ دْ يَ  نْ أَ  اءَ َش  نْ مَ  نَّ أَ , وَ دُّوهُ رُ يَ  مْ لَ  ينَ مِ لِ ْس مُ الْ 
 رٍ كْ بَ  ونُ بَ , وَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  دِ قْ عَ فِي  ةُ اعَ َفَدَخَلْت ُخَز  ,َل َخ دَ   ٍشيْ رَ قُ  دِ قْ عَ فِي  اءَ َش  نْ مَ وَ 

 َر مِ تَ عْ يَ , وَ ةَ كَّ مَ  ُل ُخ دْ يَ  َال َذلَِك  هِ امِ عَ  نْ مِ  عَ جِ رْ يَ  نْ ى أَ لَ عَ وَ , )٦(شٍ يْ رَ قُ  دِ قْ عَ فِي 
 اُب تَ كِ الْ  ُختِمَ وَ  ,)٧(مْ هُ نْ عَ  ُج رُ خْ يَ ُثمَّ  ,امٍ يَّ أَ  ةَ ثَ َال ثَ  هُ نْ عَ  ونَ ُج رُ خْ يَ , وَ قابِل نْ مِ 

» فتح الباري«), و٢٧٧٢برقم (» صحيح مسلم«), و٤٩٠٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(                                          
 ).٤٩٠٥و ٤٩٠٠) شرح حديث رقم (٨/٨٣١(

 ).٢٧٧٠برقم (» صحيح مسلم«), و٤٧٥٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).٤٧٥٠), شرح حديث رقم (٨/٦١٢» (فتح الباري«انظر:  )٣(
 ).٨/٢٥٠للبيهقي (» السنن الكربى«انظر:  )٤(
 ).٥/٤٥٩للشافعي (» األم«انظر:  )٥(
 ).٥/٣٢٥» (مسند أحمد«), و٣/٣٠٨البن هشام (» السيرة«انظر:  )٦(
ابق«انظر:  )٧( برقم » صحيح مسلم«), و٣١٨٤برقم (» صحيح البخاري«و ,»المصدر السَّ

)١٧٨٣.( 
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ًحا تْ فَ  ُح لْ الصُّ َذلَِك  انَ كَ , فَ )١(اهَ الِ مَ كَ بِ  »ِح تْ فَ الْ « ةُ ورَ ُس فِيِه  َنَزَلْت , وَ َك لِ ذَ َعَلى 
 يًبا.رِ قَ 

  ؟اِتآَياْل ِضْعَب ِخْسَنِفي  َلِزُأْن َماَذا: ٥٥س

, )٢(انِ حَ تِ مْ اْال  اُت آيَ  اِت نَ مِ ؤْ مُ الْ  اءِ َس النِّ  نَ مِ  اِت َر اجِ هَ مُ الْ فِي  َنَزَلْت ج: 
 مْ هُ  ُهنَّ ِحلٌّ لَ َال  ,ينَ كِ رِ ْش مُ الْ إَِلى  نَّ هُ اعُ َج رْ إِ  لُّ حِ  يَ َال  ,نَّ هُ انُ يمَ إِ  ا ُعِلمَ ذَ إِ  نَّهُ أَ وَ 
, وَ هُ لَ  ونَ لُّ حِ يَ  مْ  هُ َال وَ   نَ مِ  رَ اَج هَ  نْ مَ  دَّ رَ الَّ يُ ا أَ هَ طِ رْ َش  نْ مِ  ٌش يْ رَ َكْت قُ َر تَ نَّ
ا لَ  مْ هِ يْ لَ عَ  يِق رِ الطَّ  عِ طْ قَ , وَ )٣(مْ هِ رِ يْ غَ  يِق رِ طَ بِ  مْ هِ اعِ مَ تِ ْج ; ِال ينَ مِ لِ ْس مُ الْ  مَّ
 .)٤(مْ هِ يْ لَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  مُ هُ دَّ رَ 

  ا؟اَيَرالسَّ َنِم َوَقَع ِفيَها َماَذا: ٥٦س

 ةَ ثَ ارِ َح  نِ بْ   دِ يْ زَ  َوَسِريَّةُ  ,)٥(ةِ صَّ قَ ي الْ ذِ إَِلى  ةَ دَ يْ بَ عُ َأبِي  فِيَها َسِريَّةُ ج: 
 هُ تُ يَّ رِ َس , وَ )٧(ةَ بَ لَ عْ ثَ إَِلى َبنِي  اْألُوَلىى ادَ مَ ُج فِي  هُ تُ يَّ رِ َس , وَ )٦(ميْ لَ ُس إَِلى َبنِي 

» أسباب النزول«), و١٧٨٥برقم (» صحيح مسلم«), و٣١٨٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(                                          
 .)١٧٩ −  ١٧٨(ص» نثر الجواهر المضية«و ),٢٢٤ −  ٢١٠$ (صلشيخنا الوادعي 

كشف المشكل «), و٢٧١١برقم (» صحيح البخاري«انظر: ). و١٠من سورة الممتحنة, آية: ( )٢(
 ).١٨٥ −  ١٨٠(ص» نثر الجواهر المضية«), و٤/٥٨البن الجوزي (» من حديث الصحيحين

 كذا يف المخطوط, ولعل الصواب: عيرهم. )٣(
فتح «), و١٦٢ − ٣/١٦١البن قدامة (» المغني«), و٢٧٣١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(

 ).٢٧٣٣) و٢٧٣٢و ٢٧٣١) شرح حديث رقم (٥/٤٤١» (الباري
 ).٢/٨٢» (الطبقات«انظر:  )٥(
 ).٢/٨٣» (الطبقات«انظر:  )٦(
 ).١/٤٧٨» (المواهب اللدنية«), و١/٤٥٥» (أنساب األشراف«), و٢/٨٤» (الطبقات«انظر:  )٧(
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 َب نَ يْ زَ  هِ تِ َج وْ َز لِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  هُ ارَ َج أَ , وَ )١(اصِ عَ الْ َأبِي  يرِ عِ لِ  َشْهرِ الَهَذا َأْيًضا فِي 
هُ رَ وَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  بِنِْت   ٍف وْ عَ  نِ بْ  نِ مَ ْح الرَّ  دِ بْ عَ  فِيَها َسِريَّةُ وَ  ,هِ تِ ارَ جَ تِ  عَ مَ  دَّ

 وا.مُ لَ ْس أَ , وَ )٢(لِ دَ نْ جَ الْ  ةِ مَ وْ دَ لِ 
ِذيَن  )٣(يِّينَ الُعَرنِ  يُث دِ َح  فِيَهاوَ   َي اعِ وا رَ لُ تَ قَ وَ  ,هُ ولَ ُس رَ وَ  وا اهللاَ بُ ارَ َح الَّ

 مْ يهِ دِ يْ أَ  ْت عَ طِّ قُ وا وَ ُقتِّلُ وا وَ بُ لِ ُص وا فَ كُ رِ ُأدْ , فَ َل بِ وا اْإلِ اقُ تَ اْس , وَ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ 
 .مْ هُ نُ يُ عْ أَ  ُسِمَلْت , وَ ٍف َال ِخ  نْ مِ  مْ هُ لُ ُج رْ أَ وَ 

  ؟وِكُلُماْلِإَلى  ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيُّ ِفيَها َبَتَك ْم: َك٥٧س

, )٤(ومِ الرُّ  ِك لِ مَ  رَ َص يْ قَ إَِلى  ةَ يفَ لِ َخ  نَ بْ   ةَ يَ ْح دِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  وُل ُس رَ  َث عَ بَ ج: 
 َميَّةَ أُ  نَ بْ  وَر مْ عَ , وَ )٥(سٍ ارِ فَ  ِك لِ ى مَ َر ْس كِ إَِلى  يَّ مِ هْ السَّ  ةَ افَ ذَ ُح  نَ بْ   اهللاِ   دَ بْ عَ وَ 

إَِلى  ةَ عَ تَ لْ بَ َأبِي  نَ بْ   َب اطِ َح , وَ )٦(ةِ َش بَ حَ الْ  ِك لِ مَ  يِّ اِش جَ النَّ إَِلى  يَّ رِ مْ الضَّ 
                                          

 ).٣٣٤ − ٣/٣٣٣» (البداية والنهاية«), و٢/٨٣» (الطبقات«انظر:  )١(
 ).٢/٨٥» (الطبقات«), و٦٩٣البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٢(
 ).١٦٧١برقم (» صحيح مسلم«), و٢٣٣برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).١٧٧٣برقم (» صحيح مسلم«), و٢٩٤٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
ألبي » األموال«), و٢/٦٥٥» (تاريخ الطربي«), و٤٤٢٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(

 ) للغزالي.٣٥٨(ص » فقه السيرة«لى ع» تعليق األلباين«), و٢٣عبيد (ص 
), ١٧٧٤برقم (» صحيح مسلم«انظر: وملسو هيلع هللا ىلص. وليس هو النجاشي الَِّذي صلى عليه النبي  )٦(

نثر «), و١/١٢٠» (زاد المعاد«), و٢٥(ص » جوامع السيرة«), و١٢/١٣» (شرح النووي«و
), ٧٠قم (ؤال ريف الجواب عن السُّ  ), واستظهر َهَذا المؤلُف ١٩١(ص» الجواهر المضية

 .−حفظه اهللا تعالى−وهو ترجيح شيخنا المدخلي 
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 رِ فَ يْ َج إَِلى  اصِ عَ الْ  نَ بْ  وَر مْ عَ , وَ )١(ةِ يَّ رِ دَ نْ كَ ْس اْإلِ  ِك لِ مَ  سِ قِ وْ قَ مُ الْ 
 ورٍ مْ عَ  نِ بْ  ليطَ َس , وَ انَ مَ عُ  )٤(ْي كَ لِ مَ  )٣(نِ يْ يَّ دِ زْ اْألَ  يِّ دِ الُجَلنْ  ْي نَ ابْ  )٢(دٍ بْ عَ وَ 

 ءَ َال عَ الْ , وَ ةِ امَ مَ يَ ي الْ كَ لِ مَ  يينِ فِ نَ الحَ إَِلى   يٍّ لِ عَ  نَ بْ  ةَ ذَ وْ هَ وَ  ,الٍ ثَ أَ  نِ بْ   ةَ امَ مَ ثُ إَِلى 
, )٥(نِ يْ رَ حْ بَ الْ  ِك لِ مَ  يِّ دِ بْ عَ الْ  ىاوَ َس  نِ بْ  رِ ذِ نْ مُ الْ إَِلى  يِّ مِ رَ ْض حَ الْ  نَ بْ 

 وِ حْ نَ  ِك لِ مَ  يِّ انِ سَّ غَ الْ  رٍ مَ َش َأبِي  نِ بْ  ِث ارِ حَ الْ ى إِلَ  يَّ دِ ْس اْألَ  ٍب هْ وَ  نَ بْ  اعَ جَ ُش وَ 
َأبِي  نَ بْ  رَ اجِ هَ مُ الْ  َث عَ بَ وَ  ,)٦(يِّ انِ سَّ غَ الْ  مِ هَ يْ اْألَ  نِ بْ   ةَ لَ بَ َج إَِلى  :يَل قِ , وَ امِ الشَّ 

فِي  لَِك ذَ  َوَكانَ , )٧(يِّ رِ يَ مْ حِ الْ  لٍ َال كَ   دِ بْ عَ  نِ بْ  ِث ارِ حَ الْ إَِلى  يَّ ومِ زُ خْ مَ الْ  ةَ يَّ مَ أُ 
 .مُ لَ عْ أَ  اهللاُ , وَ وارُ كَ ذَ ا يمَ فِ  ةِ جَّ حَ ي الْ ذِ  َشْهر

  ؟اِتَوَزَغاْل َنِم ٍعْبَس ِةَنَسَوَقَع ِفي  َماَذا: ٥٨س

 وَ هُ , وَ )٩(يِّ ارِ خَ بُ الْ  لِ وْ قَ فِي  −  )٨(ي َقَردٍ ذِ  َغْزَوةُ  فِيَهاَكاَن  ج:
 ).١/٢٤٧البن هشام (» السيرة«), و١/٢٦» (الطبقات«انظر:  )١(                                          

 , والتصويب من كتب السير.»عباد«يف المخطوط:  )٢(
 ).٤/٢٥٠» (الروض األنف«), و٢٦٣ − ١/٢٦٢» (الطبقات«انظر:  )٣(
سير, وقد جاء على الصواب يف , والتصويب من كتب ال»ملك«يف المخطوط:  )٤(

 ).٧٠الجواب عن السؤال رقم (
البن » السيرة النبوية«), و٦٤٥ − ٣/٦٤٤» (تاريخ الطربي«), و١/٢٦٢» (الطبقات«انظر:  )٥(

  ).٣/٥١٥كثير (
ائلين«), و٤/٢٥٠» (الروض األنف«), و١/٢٦١» (الطبقات«انظر:  )٦( البن » إعالم السَّ

 ).١٠٢طولون (ص
 ).٢/٣٢١» (يون األثرع«انظر:  )٧(
نة الثالثة يف الجواب عن السؤال رقم ( )٨(  ).٥٣تقدم ذكرها يف أحداث السَّ
 ).٤١٩٤شرح حديث رقم ( ,»فتح الباري«) مع ٧/٥٨٤» (صحيحه«كما يف  )٩(
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ا مَ كَ  امٍ يَّ أَ  ةِ ثَ َال ثَ بِ  ربَ يْ َخ  َغْزَوةُ ا هَ دَ عْ بَ ُثمَّ  ,نَةِ السَّ َهِذِه  رِ دْ َص فِي  −  )١(يُح حِ الصَّ 
 انِ وَ ْض الرِّ  ةِ عَ يْ بَ  لِ هْ أَ  نْ ا مِ هَ نْ عَ  ْف لَّ خَ تَ يَ  مْ لَ , وَ )٢(عِ وَ كْ اْألَ  نُ بْ   ةُ مَ لَ ا َس هَ بِ  َح رَّ َص 

 ْت حَ تِ فُ , وَ هِ مِ هْ َس وَ  هِ رِ ْج أَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص َلُه النَّبِيُّ  َب َر َض , وَ اهللاِ  دِ بْ عَ  نُ بْ  رُ ابِ الَّ َج إِ 
 َف ْص دَّ النِّ عَ أَ , وَ ةِ لَ اتِ قَ مُ لْ لِ  )٣(ًفا]ْص [نِ َقَسَم , وَ مْ هُ الُ وَ مْ ُغنَِمْت أَ ا, وَ هَ ونُ ُص ُح 

 .)٤(ِب ائِ وَ لنَّ لِ  رَ َخ اْآل 
 نْ مَ  نِ ذْ إِ بِ  )٦(اهَ دْ هَ ْش يَ  مْ لَ  نْ مَ  )٥(]ضِ عْ بَ [لِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  مَ هَ ْس أَ  دْ قَ وَ 

 .)٧(اهَ نْ مِ  ُج رُ خْ ا يَ مَ  رِ طْ َش َعَلى  رٍ بَ يْ َخ  َل هْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َل امَ عَ ا, وَ هَ دَ هِ َش 
مَ  فِيَهاوَ   .)٨(ةِ يَّ ِس نْ اْإلِ  رِ مُ حُ الْ  ومُ حُ لُ  ْت ُحرِّ

 ).٤١٩٤), شرح حديث رقم (٧/٥٨٥» (فتح الباري«انظر:  )١(                                          
 ).١٨٠٧يف آخر الحديث الطويل عند مسلم برقم ( )٢(
ياق يدل عليه; , كذلك السِّ كلمة لم تتضح, ولكن غلب على ظني بعد التأمل ما أثبتُّ  )٣(

 ».وأعد النصف اآلخر«كقوله: 
الجامع الصحيح المسند مما ليس يف «), و٣٠١٠برقم (» سنن أبي داود«انظر:  )٤(

 ) لشيخنا الوادعي $.٣/٣٠٨» (الصحيحين
للمؤلف ظهر ما » السيرة«المنظومة يف  ليست واضحة يف المخطوط, وبالرجوع إَِلى )٥(

, حيث َقاَل $:   أثبتُّ
ــــبعٍض مــــا شــــهد ــــي ل ــــَهَم النب  لكـــــن بـــــإذن الشـــــاهدين فاعتمـــــد وأْس

 

 ). ٢٥٠٢برقم (» صحيح مسلم«), و٣١٣٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
 ملسو هيلع هللا ىلصغاب, وهو ممن حضر بيعة الرضوان, وأعطاه النبي ڤ وتقدم قريًبا أن جابًرا 

الباب » فرض الخمس«ه, إال أنني لم أقف عليه إال معلًقا عند البخاري يف كتاب سهم
 ) مع الفتح.٦/٢٩٠الخامس عشر (

 ).١٥٥١برقم (» صحيح مسلم«), و٤٢٤٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
 ).١٩٤١برقم (» صحيح مسلم«), و٥٥٢٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
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مَ  فِيَهاوَ   .)٢(َك لِ ذَ  دَ عْ بَ  يَل قِ , وَ )١(ةِ عَ تْ مُ الْ  اُح كَ نِ  ُحرِّ
 مَ دِ قَ  فِيَها, وَ )٤(اعِ رَ الذِّ  مُ َال كَ وَ  )٣(ةِ ومَ مُ ْس مَ الْ  اةِ الشَّ  ةُ صَّ قِ  فِيَهاوَ 

 .)٥(ينَ يِّ رِ عَ ْش اْألَ  دُ فْ وَ  مْ هُ عَ مَ , وَ ةِ َش بَ حَ الْ  ةِ رَ اجِ هَ مُ فِي  ٍب الِ طَ  َأبِي نُ بْ   رُ فَ عْ َج 
, )٧(يَّةَ فِ َص ى بِ نَ بَ   ملسو هيلع هللا ىلص هِ وعِ ُج رُ َوفِي  ,)٦(ةَ رَ يْ رَ هُ َأبِي  مُ َال ْس إِ  فِيَهاوَ 

 اهللاُ  اءَ فَ أَ , وَ )٨( ٍربَ يْ َخ  لِ هْ أَ  ةَ لَ امَ عَ مُ  مْ هُ لَ امَ عَ وَ  ,هُ حَ تَ فَ ى فَ قَر ي الْ ادِ وَ  رَ اَص َح وَ 
 .اٍب كَ  رِ َال وَ  لٍ يْ خَ بِ  هِ يْ لَ عَ  ْف وجِ يُ  مْ لَ  ][وَ  )٩(َفَدكَ  هِ يْ لَ عَ 

  ا؟راَيالسَّ َنِم َوَقَع ِفيَها َماَذا: ٥٩س

 نِ بْ  َرمَ عُ  َوَسِريَّةُ  ,)١٠(ةَ ارَ زَ فَ إَِلى  يِق دِّ الصِّ  رٍ كْ بَ َأبِي  فِيَها َسِريَّةُ ج: 
 نْ مَ وَ  )١٢(امرزَ  نِ بْ  رِ يْ ُيَس إَِلى  ةَ اَح وَ رَ  نِ ابْ  َوَسِريَّةُ  ,)١١(نِ ازِ وَ هَ إَِلى  اِب طَّ خَ الْ 

 ).١٤٠٧برقم (» صحيح مسلم«), و٤٢١٦رقم (ب» صحيح البخاري«انظر:  )١(                                          
 ).١٤٠٦و ١٤٠٥برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٢(
 ).٢١٩٠برقم (» صحيح مسلم«), و٣١٦٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
), وتعليق األلباين على ٦٨برقم (» الدارمي«), و٤٥١٢برقم (» سنن أبي داود«انظر:  )٤(

 ).٣/١٦٦٧» (مشكاة المصابيح«
 ).٢٥٠٢برقم (» صحيح مسلم«), و٣١٣٦برقم (» صحيح البخاري«ظر: ان )٥(
 ) البن عبد الرب.١/٣٧٤» (االستيعاب«انظر:  )٦(
 ).١٣٦٥برقم (» صحيح مسلم«), و٤٢١١و ٤٢٠١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
عيون «), و٤٢٢ − ١/٤٢١» (أنساب األشراف«), و٤٢٣٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(

 ).٢/١٨٦( »األثر
 ).١٦٨(ص» الفصول«), و٢/١٩٢» (االكتفاء«), و٢/٨٤٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )٩(
 ).١٧٥٥برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١٠(
 ).٢/١٨٨» (عيون األثر«), و١١١ − ٢/١١٠» (الطبقات«انظر:  )١١(
زام, بن ر» يسير«) أسير بن رزام, وعند غيره ٨٩ − ٢/٨٨» (الطبقات«عند ابن سعد يف  )١٢(

 ).١/٤٥٧» (أنساب األشراف«), و١٥٢ − ٢/١٥١» (عيون األثر«انظر: و
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 .مْ هُ لَ تَ قَ فَ  هُ عَ مَ 
فِي  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  هُ بَ اتَ عَ , وَ ةَ نَ يْ هَ ُج  نْ مِ  اِت الحرقَ إَِلى  دٍ يْ زَ  نَ بْ   ةَ امَ ُأَس  َث عَ بَ وَ 

 .ةِ ادَ هَ الشَّ بِ  َق طَ نَ  )١(ي]ذِ [الَّ  هِ لِ تْ قَ 
 .)٢(ةِ ابَ غَ الْ إَِلى  دِ رَ دْ حَ الْ َأبِي  ةُ يَّ رِ َس وَ 
, مْ هُ تَ اعَ طَ  َر بِ تَ خْ يَ لِ  ارِ النَّ  ولِ ُخ دُ بِ  اَبهُ حَ ْص َمَر أَ أَ الَِّذي  لِ ُج الرَّ  ةُ يَّ رِ َس وَ 

إَِلى  فِيَها َسِريَّةٌ , وَ )٣(»اهللاِ  ةِ يَ ِص عْ مَ فِي  وٍق لُ ْخ مَ لِ  ةَ اعَ  طَ َال «: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  اَل قَ وَ 
 .)٤(مٍ يْ ُسلَ َبنِي 

مَ قَ ا تَ مَ كَ ، ةِ دَ عْ قَ ي الْ ذِ فِي  )٥(اءِ َض قَ الْ  ةَ رَ مْ عُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  رَ مَ تَ اعْ  فِيَهاوَ   )٦(دَّ
 .)٧(نِ َال َال ا َح مَ هُ , وَ ةَ ونَ مُ يْ مَ ى بِ نَ بَ  هِ وعِ ُج رُ َوفِي  ,دُ قْ عَ الْ 

                                          
 غير واضح يف المخطوط, وأثبته من النظم, حيث َقاَل $:  )١(

ــــــتال ــــــَة وق ــــــى ُجَهْينَ ــــــٌث إَِل ـــال َبْع ـــد هل ـــذي) ق ـــا أســـامُة (ال   فيه
 ).٩٦برقم (» صحيح مسلم«), و٤٢٦٩برقم (» صحيح البخاري«وانظر: 

 ).٢١١ − ٢/٢٠٩» (عيون األثر«), و٣٦٩ − ٤/٣٦٧البن هشام (» لسيرةا«انظر:  )٢(
 ).١٨٤٠), ومسلم رقم (٧٢٥٧البخاري رقم ( انظر: )٣(
 ).١١٦, ٢/١١٥» (الطبقات«انظر:  )٤(
 ).٧/٥٠٠» (فتح الباري«), و١٦٩البن كثير (ص» الفصول«انظر:  )٥(
 ).٥٢يف الجواب عن السؤال رقم ( )٦(
), وأما ما جاء يف الصحيحين ١٤١١برقم (» صحيح مسلم«ثبت يف  وهو الصحيح, كما )٧(

» تنقيح التحقيق«تزوجها وهو محرم فقد عده النقاد من الوهم. وانظر لذلك  ملسو هيلع هللا ىلصمن أنه 
 ).٣/١٧٤» (نصب الراية«), و٣٧٤ −  ٣/٣٧٢» (زاد المعاد«), و٤٤٠ − ٢/٤٣٧(
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, مَ لَ ْس أَ  دْ قَ وَ  يعِ بِ الرَّ  نِ بْ   اصِ عَ الْ إَِلى َأبِي  َب نَ يْ زَ  هُ تَ نَ ابْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ دَّ رَ  فِيَهاوَ 
 .)١(يِح حِ الصَّ َعَلى  لِ اْألَوَّ  دِ قْ عَ الْ بِ  هِ يْ لَ ا عَ دَّهَ رَ 

  ؟اِتَوَزَغاْل َنِم ِةَرْجِهاْل َنِم اٍنَمَث ِةَنَسَوَقَع ِفي  َماَذا: ٦٠س

تِي  )٢(ةَ تَ ؤْ مُ  اْألُوَلى مِنَْها َكاَنْت َغْزَوةُ ى ادَ مَ ُج  َشْهرِ فِي  ج:  دَ هِ ُتْش اْس الَّ
 .ڤ ةَ اَح وَ رَ  نُ بْ   اهللاِ  دُ بْ عَ , وَ ٍب الِ طَ َأبِي  نُ بْ  رُ فَ عْ َج , وَ ةَ ثَ ارِ َح  نُ بْ   دُ يْ زَ  فِيَها

َد هْ عَ الْ  شٍ يْ رَ ْكُث قُ نَ  هُ بُ بَ َس , وَ مِ ظَ عْ اْألَ  ِح تْ فَ الْ  َغْزَوةُ  َرَمَضانَ فِيَها فِي وَ 
 .)٤(مِ رَ حَ الْ فِي  ةَ اعَ َز ُخ  لِ تْ قَ َعَلى  رٍ كْ بَ  )٣(ي]نِ [بَ  مْ هِ تِ دَ اعَ َس مُ بِ 

 هُ دَ عْ بَ ُثمَّ  ,امُ نَ ْص اْألَ  ْت َر ِس كُ , وَ مَ َال ْس اْإلِ  هِ بِ  زَّ اهللاُ عَ أَ الَِّذي  ُح تْ فَ الْ  وَ هُ وَ 
 مْ لَ , وَ )٦(هُ ارُ َص حِ وَ  ِف ائِ الطَّ  ُثمَّ َغْزَوةُ  ,نٍ يْ نَ ُح  ةُ عَ قْ وَ  فِيَها, وَ )٥(نَ ازِ وَ هَ  َغْزَوةُ 

َأَهلَّ بُِعْمَرٍة  هِ وعِ ُج رُ َوفِي  ,)٧(ينَ مِ لِ ْس ٍل مُ ابِ قَ  امعَ  نْ وا مِ اءُ ى َج تَّ َح  ٌح تْ فَ  نْ كُ يَ 
انَ  نَ مِ   .ةِ دَ عْ قَ ي الْ ذِ فِي  )٨(مِ ائِ نَ غَ الْ  ةِ يمَ ِس قَ  دَ عْ بَ  ةِ الِجِعرَّ

 م أحدهما قبل اآلخر.) يف الزوجين يسل٥/١٣٣» (زاد المعاد«مبحًثا يف انظر:  )١(                                          
الصحيح المسند «), و٥/٢٩٩» (مسند أحمد«), و٤٢٦١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(

 ) لشيخنا الوادعي $.٣١٦ − ٣/٣١٥» (مما ليس يف الصحيحين
 ير.ما بين المعقوفتين ال يوجد يف المخطوط, وتم تصويبه من كتب السِّ  )٣(
صحيح «), و٥١٠ − ٦/٥٠٩» (البداية والنهاية«و), ٥٢١البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٤(

 ).١١١٣برقم (» صحيح مسلم«), و٤٢٧٦برقم (» البخاري
 ).١٠٥٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٣٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ).١٧٧٨برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٢٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
, وهو موافق لما يف باأللف والال» المسلمين«يف المخطوط:  )٧( م, والصواب ما أثبتُّ

 المنظومة له.
 ).١٠٥٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٣٨و ٤٣٣١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
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  ا؟راَيالسَّ َنِم َوَقَع ِفيَها َماَذا: ٦١س

 نِ بْ  ِب عْ كَ  ُث عْ بَ , وَ )١(َهَواِزنَ إَِلى  ٍب هْ وَ  نِ بْ  اعِ جَ ُش  فِيَها َسِريَّةُ ج: 
 .)٤(هُ عَ مَ  نْ مَ وَ  دَ هِ ْش تُ اْس , وَ )٣(ةَ اعَ َض قُ إَِلى  )٢(رٍ يْ مَ عُ 

هُ ُثمَّ  ,)٥(لِ ِس َال السَّ  اِت ذَ إَِلى  اصِ عَ الْ  نُ بْ  ورُ مْ : عَ يَل قِ وَ   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  أَمدَّ
رَ أَ , وَ رُ مَ عُ , وَ رٍ كْ بَ  وبُ أَ  :مْ يهِ فِ  ينَ رِ اجِ هَ مُ الْ  ةِ ابَ َص عِ بِ  ا مَّ لَ , فَ ةَ دَ يْ بَ ا عُ بَ أَ  مْ هِ يْ لَ عَ  مَّ

مَ يَ تَ  افِيهَ وَ  ,اصِ عَ الْ  نِ بْ  ورِ مْ عَ لِ  ةُ ْمَر اْإلِ  ُسلَِّمِت  مْ هِ وا بِ قُ حَ تَ الْ   ةِ ابَ نَ جَ الْ  نِ عَ  مَّ
هُ قَ أَ , فَ مْ هِ لَّى بِ َص وَ  دِ رْ بَ الْ  ةِ دَّ ِش لِ   ةَ دَ يْ بَ عُ َأبِي  ُثمَّ َسِريَّةُ  ,)٦(َك لِ ذَ َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  رَّ

 .ِح تْ فَ الْ  َل بْ ا قَ هَ لُّ كُ وَ  ,)٧(رِ بَ نْ عَ الْ  وِت ُح  ةُ صَّ قِ  فِيَها, وَ حرِ بَ الْ  يِف سإَِلى 
 »انَ أْ بَ َص «وا: الُ قَ , فَ )٨(ةمَ يْ ذَ ُج إَِلى َبنِي  يدِ لِ وَ الْ  نِ بْ   دِ الِ َخ  فِيَها َسِريَّةُ وَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َث عَ بَ , فَ )٩(ًراْس أَ ًال وَ تْ قَ  مْ هِ بِ  عَ قَ وَ فَ  ,»انَ مْ لَ ْس أَ «وا: نُ ِس حْ يُ  مْ لَ وَ 
 مِ دْ هَ لِ  هُ لَ َس رْ ا أَ هَ دَ عْ بَ , وَ )١٠(مْ هُ الَ وَ مْ دَّ أَ رَ وَ  مْ هُ َال تْ ى قَ دَ وَ فَ  ٍب الِ طَ َأبِي  نَ بْ  يَّ لِ عَ 

 ).٢/١١٨» (الطبقات«انظر:  )١(                                          
 يف المخطوط: عمر, والتصويب من كتب السير. )٢(
 ).٢/١١٩» (الطبقات«انظر:  )٣(
 ).٢/١١٩» (الطبقات«انظر: . إال من ُأْفِلَت منهم جريًحا )٤(
 ).٢/٢٠٢» (عيون األثر«), و١٢٢ − ٢/١٢١» (الطبقات«انظر:  )٥(
 ).١٥٦ − ٢/١٥٤» (صحيح سنن أبي داود«), و٣٣٤برقم (» سنن أبي داود«انظر:  )٦(
صحيح «), و٤٣٦٠برقم (» صحيح البخاري«انظر: ), و٢/١٢٢» (الطبقات«انظر:  )٧(

 ).١٩٣٥برقم (» مسلم
 , والتصويب من كتب السير.»خزيمة«لمخطوط: يف ا )٨(
 ).٤٣٣٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
 ).٨/٧١» (فتح الباري«), و٢/٩٠٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )١٠(
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ىالْ  ةِ فِي  امَ هُ َال كِ , وَ )١(ُعزَّ  .نَ ازِ وَ هَ وَ  ِح تْ فَ الْ  نَ يْ ا بَ مَ  ُمدَّ
  ؟ِةَرْجِهاْل َنِم ٍعْسِت ِةَنَسِفي  اِتَوَزَغاْل َنِمَوَقَع  الَِّذي ا: َم٦٢س

 َل مَ َح , وَ )٢(ةِ رَ ْس العُ  َغْزَوةُ  َي هِ , وَ وكَ بُ تَ  مِنَْها َغْزَوةُ  ٍب َج رَ فِي َوَقَع  ج:
 )٣(اهَ ِس َال ْح أَ بِ  يرٍ عِ بَ  ةِ ائَ مِ ثِ َال ثَ َعَلى  َغْزَوةِ الَهِذِه فِي  انَ فَّ عَ  نُ بْ  ُُعْثَمان

 .)٥(ٍب الِ طَ َأبِي  نَ بْ  يَّ لِ عَ  ةِ ينَ دِ مَ الْ َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص َف لَ خْ تَ اْس , وَ )٤(اهَ ابِ تَ قْ أَ وَ 
 َقَفَل وَ  ,ةمَ وْ دَ  )٨(رَ دِ يْ كَ أُ , وَ )٧(ُرَح ذْ أَ , وَ )٦(ةَ لَ يْ أَ  َل هْ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص فِيَها َح الَ َص وَ 

 ةُ يحَ ِض فَ مِنَْها َكاَنْت  هِ وعِ ُج رُ َوفِي  ,)٩(اَمَهاقَ ًما أَ وْ يَ  ينَ رِ ْش عِ  دَ عْ بَ  وكٍ بُ تَ  نْ مِ 
الصحيح المسند مما ليس يف «), و٩٠٢) برقم (٢/١٩٦» (مسند أبي يعلى«انظر:  )١(                                          

 ) لشيخنا الوادعي $.٢/١٣٥» (الصحيحين
» الفصول«, و»الفتح«) ط. دار الكتب العلمية مع ٨/١٣٨» (صحيح البخاري« انظر: )٢(

 ).١٩٠ص(
» النهاية«جمع ِحْلس, وهو الكساء الَِّذي يلي ظهر البعير تحت القتب.  األحالس: )٣(

)١/٤١٤.( 
حُل. و )٤(  ).٣/٦٦» (الفائق يف غريب الحديث«انظر: جمُع َقَتٍب, وهو الرَّ
 ).٢٤٠٤برقم (» صحيح مسلم«), و٤٤١٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
صحيح «), و٣١٦١برقم (» صحيح البخاري«), و٦٠٤البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٦(

 ).١٣٩٢برقم (» مسلم
, وهو خطأ; فإنه معطوف على ما قبله, وهو أيلة, وأيلة مضاف »أذرحا«يف المخطوط  )٧(

 بالمضاف على خالف بين النحاة.إَِلى أهل, فيكون أيلة مجروًرا باإلضافة َأْو 
» معجم الصحابة«), و١٧/٥٠٤» (المطالب العالية«كما يف » مسند أبي يعلى«انظر:  )٨(

 ).٥/٢٧٤» (فتح الباري«), و٢/٣٥١البن قانع (
التلخيص «), و٢٢٦ − ١٢/٢٢٥» (علل الدارقطني«), و٣/٢٩٥» (مسند أحمد«انظر:  )٩(

 ).٣/٢٣» (إرواء الغليل«), و٢/٥٣٢» (الحبير
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ِذيَن  )١(ينَ قِ افِ نَ مُ الْ   O P Q R S T﴿: مْ يهِ فِ  اهللاُ  َل َز نْ أَ الَّ
U V W X Y Z [ \ ]﴾  ٢(اِت يَ اْآل(. 

ِذيَن  ةِ ثَ َال لثَّ اَعَلى  اهللاُ  اَب تَ وَ  .)٣(ارِ َر الضِّ  دِ جِ ْس مَ  مُ دْ هَ  يهِ فِ وَ  الَّ
 مْ لَ , وَ ةَ يَّ مَ أُ  نُ بْ   ُل َال هِ , وَ يعِ بِ الرَّ  نُ بْ  ةُ ارَ رَ مُ , وَ ٍك الِ مَ  نُ بْ   ُب عْ : كَ مْ هُ , وَ )٤(واُخلِّفُ 

 .)٥(]رٍ ذْ عُ  نْ [مِ  الَّ إِ  ةِ اعَ طَ تِ ْس اِال  لِ هْ أَ  نْ مِ  مْ هُ رُ يْ غَ  لَّْف خَ تَ يَ 
  ؟َةَنلسَّاَهِذِه  جَِّحاْلَعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيُّ: َمْن أمََّر ٦٣س

رَ ج:  يِق الصِّ  رٍ كْ ا بَ بَ أَ  جِّ حَ الْ َعَلى  أمَّ  ٍب الِ طَ َأبِي  نِ بْ  يِّ لِ عَ بِ  هُ فَ دَ رْ أَ , وَ دِّ
 وَف طُ  يَ َال , وَ كٌ رِ ْش مُ  امِ عَ الْ  دَ عْ بَ  جَّ حُ الَّ يَ أَ وَ  مِ ِس وْ مَ الْ فِي  »ةاءَ َر بَ « رِ دْ َص ًنا بِ ذِّ ؤَ مُ 
َيْت ُس . وَ )٦(انٌ يَ رْ عُ  ِت يْ البَ بِ   .فِيَها مْ هِ تِ رَ ثْ كَ لِ  ودِ فُ وُ الْ  ةَ نَ َس  ةُ نَ السَّ َهِذِه  مِّ

  ؟خِِّرَأَتُماْلَو اَهْنَع ِمدَِّقُتُماْل اِنَيَب َعَم )٧(ِفيهَا وِدُفُواْل َةَلْمُج ْرُك: اْذ٦٤س
 ,)٨(﴾À Á Â ¿ ¾ ½﴿: نََزَلْت  فِيَها, وَ يمٍ مِ تَ  دُ فْ وَ ج: 

الصحيح المسند من أسباب «), و١٠٤٠١) برقم (٦/١٨٣٠» (تفسير ابن أبي حاتم«انظر:  )١(                                          
 ) لشيخنا الوادعي $.١٢٣(ص» النزول

 ), وانظر تفسيرها عند ابن كثير.٧٤من سورة التوبة, آية: ( )٢(
 ).٣/٥٧١» (زاد المعاد«), و٦٠٨البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٣(
 ).٢٧٦٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤٤١٨برقم (» لبخاريصحيح ا«انظر:  )٤(
ما بين المعقوفتين كلمة غير واضحة يف المخطوط. واجتهدت فيما أثبت بعد التأمل والنظر  )٥(

يحزنني أين ال أرى ڤ: «يف حديث كعب بن مالك عندما تخلف يف هذه الغزوة فإنه َقاَل 
 ».رجًال ممن عذر اهللا من الضعفاء... لي أسوًة إال رجًال مغموًصا عليه يف النفاق َأوْ 

 ).١٣٤٧برقم (» صحيح مسلم«), و٤٦٥٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
 ).١٩٦البن كثير (ص» الفصول«انظر:  )٧(
 ).٤٣٦٧برقم (» صحيح البخاري«انظر: ) و٤سورة الحجرات, آية: ( )٨(
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MNT 

 .ِح تْ فَ الْ  َل بْ قَ  مْ هُ , وَ )١(سِ يْ قَ الْ   دِ بْ عَ  دُ فْ وَ 
 مْ يهِ فِ , وَ )٣(انٍ رَ جْ نَ  دُ فْ , وَ اِب ذَّ كَ الْ  ةُ مَ لَ يْ َس مُ  مْ يهِ فِ وَ  ,)٢(ةَ يفَ نِ َح َبنِي  دُ فْ وَ 

 دُ فْ , وَ )٤(رٍ امِ عَ َبنِي  دُ فْ , وَ انَ َر مْ عِ  آلِ  رِ دْ َص  نْ مِ  ةً آيَ  ونَ انُ مَ ثَ وَ  ٌث َال ثَ  َل زَ نَ 
, لِ يْ خَ الْ  دِ يْ زَ  عَ مَ  )٦(ئٍ يِّ طَ  دُ فْ , وَ رٍ كْ بَ  نِ بْ  دِ عْ َس َبنِي  يِخ أَ  )٥(ةَ بَ لَ عْ ثَ  نِ بْ  امِ مَ ِض 
, َوَفَد ُل يْ فَ الطُّ  مُ هُ دَ يِّ َس  َوَكانَ ر, بَ يْ خَ بِ  )٨(سٍ وْ دَ  دُ فْ , وَ )٧(مٍ اتِ َح  نِ بْ   يِّ دِ عَ  دُ فْ وَ 
 نِ بْ   ةَ وَ رْ فَ  ودُ فُ , وُ نِ يْ تَ رَ جْ هِ الْ  لِ هْ أَ فِي  )٩(ينَ يِّ رِ عَ ْش , َوْفُد اْألَ مَ لَ ْس أَ وَ  ةِ رَ جْ هِ الْ  َل بْ قَ 

 سٍ يْ قَ  نِ ابْ  ِث عَ ْش اْألَ  دُ فْ , وَ )١١(دِ زْ اْألَ  دُ فْ وَ , هِ مِ وْ قَ  نْ عَ  يِّ ادِ َر مُ الْ  )١٠(مسيك
, )١٣(َزني يَ ذِ  اِب تَ كِ  عَ مَ  مْ هِ مِ وْ قَ  مِ َال ْس إِ بِ  وِك ِحْمَيرٍ لُ مُ  , ُرُسُل )١٢(يِّ دِ نْ كِ الْ 

 ).١٨و ١٧برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٦٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(                                          
 ).٧٣٧٣و ٤٣٧٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).٢٤٢٠برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٨٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).٤٠٩٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
» سنن أبي داود«), و١/٢٦٥» (مسند أحمد«), و٢/١٠٢١البن هشام (» السيرة«انظر:  )٥(

 ).٤٨٧برقم (
 ).٢/١٠٢٣البن إسحاق (» لسيرةا«انظر:  )٦(
 ).١٣٠ − ٤/١٢٦البن كثير (» السيرة«), و١٠٢٦ − ٢/١٠٢٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )٧(
), ٤٣٩٢برقم (» صحيح البخاري«), و١٠٢٩ − ٢/١٠٢٥البن هشام (» السيرة«انظر:  )٨(

 ).٢٥٢٤برقم (» صحيح مسلم«و
 ).٢٥٠٢برقم (» سلمصحيح م«), و٣١٣٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
 ).٦٥٤ − ٦٥٣البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )١٠(
 ).٩ − ٣/٨» (تاريخ الطربي«), و١/٢٨٣» (الطبقات«وفد مراد من انظر:  )١١(
 ).٢٨٤ − ١/٢٨٣» (الطبقات«), و٦٥٦ − ٦٥٥البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )١٢(
 ).١/٣٠٦» (الطبقات«), و٦٥٩ − ٦٥٨البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )١٣(
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 يرٍ رِ َج  ودُ فُ , وُ )١(يضِ فِ تَ ْس مُ الْ  َحْزمٍ  نِ بْ  ورِ مْ عَ  اَب تَ كِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  مُ هُ لَ  َب تَ كَ وَ 
 دُ فْ , وَ )٤(يِّ لِ يْ قَ عُ الْ  َرِزينٍ َأبِي  دُ فْ , وَ )٣(ْجرٍ ُح  نِ بْ   لِ ائِ وَ  ودُ فُ , وُ )٢(يِّ لِ جَ بَ الْ 

, )٨(عَ جَ ْش أَ  دُ فْ , وَ )٧(عقيلَأبِي  نُ ابْ  دُ فْ , وَ )٦(يِّ رِ كْ بَ الْ  ِث ارِ حَ الْ  دُ فْ , وَ )٥(اءُصدَ 
 دُ فْ , وَ )١٠(يِّ ارِ الدَّ  سٍ وْ أَ  نِ بْ   يمِ مِ تَ  دُ فْ , وَ ومُ الرُّ  هُ تْ لَ تَ قَ الَِّذي  )٩(يِّ امِ ذَ جُ الْ  ةَ وَ رْ فَ  دُ فْ وَ 
 َل بْ قَ  ْل بَ  ِح تْ فَ الْ  َل بْ قَ  َوَكانَ , )١٣(سٍ بْ عَ َبنِي  دُ فْ , وَ )١٢(دٍ َس أَ  دُ فْ , وَ )١١(ةَ ارَ زَ فَ 
 .ةِ يَ بِ يْ دَ حُ الْ 

ةَ َبنِي  دُ فْ وَ  انَ بِ  )١٥(ةَ بَ لَ عْ ثَ َبنِي  دُ فْ , وَ )١٤(ُمرَّ  )١٦(ِث ارِ حَ الْ بَنِي  دُ فْ , وَ ةِ الِجِعرَّ
                                          

 ).٤/١٧» (التلخيص الحبير«انظر:  )١(
 ).٥٦برقم (» صحيح مسلم«), و٢٧١٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).٦٢٩ − ٣/٦٢٨» (اإلصابة«), و١/٣٠٠» (الطبقات«انظر:  )٣(
 ).١/٢٦١» (الطبقات«وفد عقيل بن كعب من انظر:  )٤(
 ).١/٢٨٢» (الطبقات«نظر: ا, والتصويب من كتب السير. و»صدى«يف المخطوط:  )٥(
 ).٣/٤٨٢» (مسند أحمد«انظر:  )٦(
 ).٨٢٤البن أبي عاصم برقم (» نةالسُّ «انظر:  )٧(
 ).١/٢٦٤» (الطبقات«انظر:  )٨(
 ).٦٦٠البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٩(
 ).٤/١٤٥البن كثير (» السيرة«), و٢٩٤٢برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١٠(
 ).١/٢٥٧» (الطبقات«انظر:  )١١(
 ).٢٥٤ − ١/٢٥٣» (الطبقات«انظر:  )١٢(
 ).١/٢٥٦» (الطبقات«انظر:  )١٣(
 ).٢٥٨ − ١/٢٥٧» (الطبقات«انظر:  )١٤(
 ).١/٢٥٨» (الطبقات«انظر:  )١٥(
 ).١/٢٥٨» (الطبقات«), و٦٦١البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )١٦(
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 مْ هُ نْ مِ  )٢(اسٍ ؤَ رُ َبنِي  دُ فْ , وَ )١(ٍب َال كِ َبنِي  دُ فْ , وَ اعِ دَ وَ الْ  ةِ جَّ َح فِي  رٍ ْش عَ  ةَ نَ َس 
اءِ بَنِي  دُ فْ , وَ َأْيًضا  نِ بْ   رِ يْ َش قُ بَنِي  دُ فْ , وَ )٤(ٍب عْ كَ  نِ بْ   عقيلبَنِي  دُ فْ , وَ )٣(البَكَّ

, وهُ دُ هِ َش وَ  ِح تْ فَ الْ  َل بْ قَ  )٨(مٍ يْ لَ ُس بَنِي  دُ فْ , وَ )٧(ةَ لَ اهِ بَ  دُ فْ , وَ )٦(ةَ انَ نَ كِ  دُ فْ , وَ )٥(ٍب عْ كَ 
 نْ مِ  )١١(يٍب جِ تَ  دُ فْ , وَ )١٠(َتْغلِب دُ فْ , وَ رٍ كْ بَ بَنِي  دُ فْ , وَ )٩(رٍ امِ عَ  نِ بْ   لِ َال هِ بَنِي  دُ فْ وَ 
 دُ فْ , وَ )١٤(ْزدِ اْألَ  دُ فْ , وَ )١٣(يٍّ فِ ُجعْ  دُ فْ , وَ ةِ َر اِش عَ الْ فِي  )١٢(نَ َال وْ َخ  دُ فْ , وَ نِ مَ يَ الْ  لِ هْ أَ 

 ائُل السَّ م يهِ فِ , وَ )١٨(بلي دُ فْ , وَ )١٧(ةرَ ذْ عُ  دُ فْ وَ  ,)١٦(اءَر هْ بَ  دُ فْ , وَ )١٥(هذيم دِ عْ َس بَنِي 
                                          

 ).١/٢٥٩» (الطبقات«انظر:  )١(
 ).١/٢٥٩» (الطبقات«انظر:  )٢(
 ).٢٦٣ − ١/٢٦٢» (الطبقات«ر: انظ )٣(
 ).٢٦١ − ١/٢٦٠» (الطبقات«انظر:  )٤(
 ).١/٢٦٢» (الطبقات«انظر:  )٥(
 ).١/٢٦٣» (الطبقات«انظر:  )٦(
 ).١/٢٦٥» (الطبقات«انظر:  )٧(
 ).١/٢٦٥» (الطبقات«انظر:  )٨(
 ).١/٢٦٧» (الطبقات«انظر:  )٩(
 ).٢٧٣و ١/٢٧٢» (الطبقات«انظر:  )١٠(
 ).٢/٢٠٨» (عيون األثر«), و١/٢٧٩» (بقاتالط«انظر:  )١١(
 ).١/٢٨٠» (الطبقات«انظر:  )١٢(
 ).١/٢٨٠» (الطبقات«انظر:  )١٣(
 ).١/٢٩١» (الطبقات«انظر: ), و١/١٦١» (الطبقات«انظر:  )١٤(
 ).١/٢٨٤» (الطبقات«انظر:  )١٥(
 ).١/٢٨٥» (الطبقات«انظر:  )١٦(
 ).١/٢٨٦» (الطبقات«انظر:  )١٧(
 ).١/٢٨٥» (الطبقات«انظر:  )١٨(
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 ةِ رَ اِش عَ الْ فِي  ,)٢(دٍ امِ غَ  دُ فْ وَ  ةِ رَ اِش عَ الْ فِي  )١(انسَّ غَ  دُ فْ , وَ ةِ طَ قَ اللَّ  مِ كْ ُح  نْ عَ 
ى دَ ْح إِ  ةَ نَ َس  مٍ رَّ حَ مُ  فِي َشْهر ودِ فُ وُ الْ  رُ آِخ  وَ هُ , وَ )٣(عِ خْ النَّ  دُ فْ وَ َأْيًضا 

 .ةَ رَ ْش عَ 
  رايا؟السََّو وِثُعُباْل َنِم ٍرْشَع ِةَنَسَوَقَع ِفي  َماَذا: ٦٥س

فِي  ينَ مِ لِ ْس مُ  مْ هِ بِ  اءَ جَ ان, فَ رَ جْ نَ إَِلى  يدِ لِ وَ الْ  نِ بْ  ِدالِ َخ  فِيَها َسِريَّةُ ج: 
 .ةِ دَ عْ قَ ي الْ ذِ  رِ دْ َص 

ةِ َح  َل بْ قَ  )٤(نِ مَ يَ الْ إَِلى  يالِ عَ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث  فِيَهاوَ  , ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  عَ مَ  اعِ دَ وَ الْ  جَّ
 يَّ رِ عَ ْش ى اْألَ وَس ا مُ بَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َث عَ بَ  فِيَهاوَ  ,)٥(َمَعهُ  ِي دْ هَ الْ  ةِ يَّ قِ بَ بِ  مَ دِ قَ وَ 
 َال ا وَ رَ سِّ يَ يُ  نْ أَ  )٦(امَ هُ َر مَ أَ , وَ نِ مَ يَ الْ  ضِ رْ أَ َعَلى  َعامَِلْينِ  لٍ َجبَ  نَ بْ  اذَ عَ مُ وَ 

َر   .)٧(افَ لِ تَ خْ  يَ َال ا وَ عَ اوَ طَ تَ يَ  نْ أَ وَ  ,ارَ فِّ نَ  يُ َال ا وَ َر شِّ ُيبَ وَ  ,اُيَعسِّ
تِي  اعِ دَ وَ الْ  ةُ جَّ َح َكاَنْت  ةِ نَ السَّ َهِذِه  يفِ وَ   .مِ َال ْس اْإلِ  مِ ُ ائِ عَ دَ  ْت ُملَ ا كَ هَ بِ الَّ

                                          
 ).١/٢٩٢» (الطبقات«انظر:  )١(
 ).١/٢٩٨» (الطبقات«انظر:  )٢(
 ).١/٢٩٨» (الطبقات«انظر:  )٣(
 ).٤٣٤٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٥(
بضمير الجمع, وما أثبته أصوب; ألهنما اثنان, فيؤتى بضمير » أمرهم«يف المخطوط:  )٦(

 ة.التثني
 ).١٧٣٣برقم (» صحيح مسلم«), و٣٠٣٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
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  ؟اِعَدَواْل َحجَِّة ُةَفِص َفْي: َك٦٦س

َأبِي  نِ بْ  رِ كْ بَ  وبُ ا أَ نَ ثَ دَّ َح : )١(هِ جِّ َح فِي  اِج جَّ َح الْ  نُ بْ   ُملِ ْس اُم مُ مَ اْإلِ َقاَل  ج:
ا نَ ثَ دَّ : َح رٍ كْ بَ  وبُ أَ َقاَل  .مٍ اتِ َح  نْ ا, عَ يعً مِ َج  يمَ اهِ رَ بْ إِ  نُ بْ  اُق حَ ْس إِ وَ  ةَ بَ يْ َش 
دٍ  نِ بْ   رِ فَ عْ َج  نْ , عَ يُّ نِ دَ مَ الْ  يَل اعِ مَ ْس إِ  نُ بْ   مُ اتِ َح   انَ لْ َخ : دَ اَل . قَ يهِ بِ أَ  نْ , عَ ُمَحمَّ

ا نَ : أَ ُت لْ قُ . فَ يَّ لَ ى إِ هَ تَ ى انْ تَّ َح  مِ وْ قَ الْ  نِ عَ  َل أَ َس . فَ اهللاِ  دِ بْ عَ  نِ بْ   ِرابِ َج َعَلى 
د  ى,لَ عْ اْألَ  َي رِّ زِ  عَ َز نَ ي, فَ ِس أْ رَ إَِلى  هِ دِ يَ ى بِ وَ هْ أَ . فَ نٍ يْ َس ُح  نِ بْ  يِّ لِ عَ  نُ بْ   ُُمَحمَّ

, ابٌّ َش  مٌ َال غُ  ذٍ ئِ مَ وْ ا يَ نَ أَ وَ  يَّ يَ دْ ثَ  نَ يْ بَ  هُ فَّ كَ  عَ َض وَ ُثمَّ  ,َل فَ ْس اْألَ  َي رِّ زِ  عَ َز نَ ُثمَّ 
 .)٢(َت ئْ ا ِش مَّ عَ  ْل ي, َس ِخ أَ  نَ بْ  ايَ  َك ا بِ بً َح رْ : مَ اَل قَ فَ 

 )٤(هِ اجِ َس نِ فِي  امَ قَ , فَ ةِ َال الصَّ  ُت قْ وَ  َر َض َح وَ  − )٣(ىمَ عْ أَ  وَ هُ وَ −  هُ تُ لْ أَ َس فَ 
 ,اهَ رِ غَ ِص  نْ مِ  هِ يْ لَ ا إِ هَ فُ رْ طَ  عَ َج رَ  ,هِ بِ كِ نْ مَ َعَلى  اهَ عَ َض ا وَ مَ لَّ ا, كُ هَ ا بِ فً حِ تَ لْ مُ 
 ةِ جَّ َح  نْ ي عَ نِ رْ بِ ْخ : أَ ُت لْ قُ ا, فَ نَ بِ  ىلَّ َص , فَ ِب جَ ْش مِ الْ َعَلى  هِ بِ نْ َج إَِلى  هُ اؤُ دَ رِ وَ 
 )٥(عَ ْس تِ  َث كَ مَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   وَل ُس رَ  نَّ إِ : اَل قَ فَ  ا,عً ْس تِ  دَ قَ عَ فَ  هِ دِ يَ بِ  اَل قَ . فَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   ولِ ُس رَ 

, )٦(اجٌّ َح  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   وَل ُس رَ  نَّ ; أَ ةِ رَ اِش عَ الْ فِي  اسِ النَّ ي فِ  نَ ذَّ أَ ُثمَّ  ,جَّ حُ يَ  مْ لَ  ينَ نِ ِس 
 َل مَ عْ يَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ولِ ُس رَ بِ  مَّ تَ أْ يَ  نْ أَ  ُس مِ تَ لْ يَ  مْ هُ لُّ كُ  ,يرٍ ثِ كَ  ٌر َش َب ِ  ةَ ينَ دِ مَ الْ  مَ دِ قَ فَ 

                                          
 .ملسو هيلع هللا ىلصيف حج النبي  أي: )١(
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »شيت«يف المخطوط:  )٢(
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »عمي«يف المخطوط:  )٣(
 ».صحيح مسلم«, بالحاء المهملة, والتصويب من »نساحه«يف المخطوط:  )٤(
 ).٥٢أما متى ُفِرض الحج فانظر التعليق على جواب السؤال رقم ( )٥(
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »حج«يف المخطوط:  )٦(
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 بِنُْت  اءُ مَ ْس أَ  ْت دَ لَ وَ فَ  )٢(ةِ فَ يْ لَ حُ الْ  )١(اا ذَ نَ يْ تَ ى أَ تَّ , َح هُ عَ ا مَ نَ ْج َر خَ , فَ هِ لِ مَ عَ  َل ثْ مِ 
دَ  سٍ يْ مَ عُ  ? عُ نَ ْص أَ  َف يْ : كَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   ولِ ُس رَ إَِلى  ْت لَ َس رْ أَ فَ  ,رٍ كْ بَ َأبِي  نَ بْ  ُمَحمَّ
فِي  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   وُل ُس رَ  ىلَّ َص , فَ »يمِ رِ ْح أَ وَ  ٍب وْ ثَ بِ  )٣(يرِ فِ ثْ تَ اْس وَ  ,يلِ ِس تَ اغْ «: اَل قَ 

 ,اءِ دَ يْ بَ الْ َعَلى  هُ تُ اقَ نَ  هِ بِ  ْت وَ تَ ا اْس ذَ ى إِ تَّ َح  ,)٤(اءَ وَ ْص قَ الْ  َب كِ رَ ُثمَّ  ,اْلَمْسِجدِ 
 ,َك لِ ذَ  ُل ثْ مِ  هِ ينِ مِ يَ  نْ عَ وَ  ;اشٍ مَ وَ  ٍب اكِ رَ  نْ مِ  هِ يْ دَ يَ  نَ يْ ي بَ رِ َص بَ  دِّ مَ إَِلى  ُت رْ ظَ نَ 

 ,انَ رِ هُ ظْ أَ  نَ يْ بَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   وُل ُس رَ , وَ َذلَِك  ُل ثْ مِ  هِ فِ لْ َخ  نْ مِ وَ  ,َذلَِك  ُل ثْ مِ  هِ ارِ َس يَ  نْ عَ وَ 
, هِ ا بِ نَ لْ مِ عَ  ءٍ ْي َش  نْ مِ  هِ بِ  َل مِ ا عَ مَ , وَ هُ يلَ وِ أْ تَ  ُف رِ عْ يَ  وَ هُ وَ  ,آنُ رْ قُ الْ  ُل زِ نْ يَ  هِ يْ لَ عَ وَ 
 َد مْ َح الْ  نَّ , إِ يَك بَّ لَ  َك لَ  يَك رِ  َش َال  يَك بَّ , لَ يَك بَّ لَ  مَّ هُ اللَّ  يَك بَّ لَ « :يدِ حِ وْ التَّ بِ  لَّ هَ أَ فَ 
 .»َك لَ  يَك رِ  َش َال  ,َك لْ المُ وَ  َك لَ  ةَ مَ عْ النِّ وَ 

 مْ هِ يْ لَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  وُل ُس رَ  دَّ رُ يَ  مْ لَ , فَ هِ بِ  ونَ لُّ هِ يُ الَِّذي  اذَ هَ بِ  اُس النَّ  لَّ هَ أَ وَ 
 .هُ تَ يَ بِ لْ تَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  وُل ُس رَ  مَ زِ لَ , وَ هُ نْ مِ  )٥(ائً يْ َش 

                                          
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »ذو«يف المخطوط:  )١(
ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال َأْو سبعة, ومنها ميقات أهل المدينة  )٢(

 ).٢/٣٤٠» (معجم البلدان«
: هو أن تشد يف وسطها شيًئا وتأخذ خرقًة عريضًة تجعلها على محال الدم, االستثفار )٣(

وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها يف َذلَِك المشدود يف وسطها, وهو شبيٌه بثفر 
, وفيه صحة إحرام النفساء, وهو مجمع عليه, واهللا أعلم. قاله −بفتح الفاء−الدابة 

 ).٨/٤٠٤النووي (
, وذكروا لها أسماء ملسو هيلع هللا ىلص, وهو اسم لناقِة النبي −بفتح القاف وبالمد−هي  القصواء: )٤(

 ).٨/٤٠٥» (شرح النووي«أخرى. 
 ) للقاضي عياض.٤/٢٧٠» (إكمال المعلم«انظر:  )٥(
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ا نَ يْ تَ ا أَ ذَ إِ َحتَّى  ,ةَ َر مْ عُ الْ  ُف رِ عْ ا نَ نَ ْس , لَ جَّ حَ  الْ الَّ إِ  يوِ نْ ا نَ نَ ْس : لَ رُ ابِ َج  اَل قَ 
 امِ قَ مَ إَِلى  ذَ فَ نَ ُثمَّ  ا,عً بَ رْ ى أَ َش مَ ا, وَ ثً َال ثَ  )٣(َل مَ َر فَ  )٢(نَ كْ الرُّ  مَ لَ تَ اْس  ,هُ عَ مَ  )١(َت يْ بَ الْ 
 هُ نَ يْ بَ  امَ قَ مَ الْ  َل عَ جَ فَ  ,)٤(﴾µ ¶ ̧ ¹ ´﴿: أَ َر قَ ڠ, فَ  يمَ اهِ َر بْ إِ 

 أُ َر قْ يَ َكاَن  :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  نِ عَ  الَّ إِ  هُ َر كَ ذَ  هُ مُ لَ عْ  أَ َال وَ : وُل قُ يَ  )٥(يبِ أَ  انَ كَ فَ , ِت يْ بَ الْ  نَ يْ بَ وَ 
 .)٧(﴾A B C﴿, و)٦(﴾A B C D﴿ :نِ يْ تَ عَ كْ الرَّ فِي 
 نَ ا مِ نَ ا دَ مَّ لَ ا, فَ فَ الصَّ إَِلى  اِب بَ الْ  نَ مِ  َج َر َخ ُثمَّ  ,هُ مَ لَ تَ اْس فَ  )٨(كنِ الرُّ إَِلى  عَ َج رَ ُثمَّ 

 أَ دَ بَ , فَ »هِ بِ  اهللاُ  أَ َد ا بَ مَ بِ  )١٠(أُ َد بْ أَ « )٩(﴾u v w x y z﴿: أَ َر ا قَ فَ الصَّ 
 اهللاَ  دَ حَّ وَ فَ  ,ةَ لَ بْ قِ الْ  َل بَ قْ تَ اْس , فَ َت يْ بَ ى الْ أَ رَ َحتَّى  ,هِ يْ لَ عَ  )١١(َي قِ َر فَ  ا,فَ الصَّ بِ 

                                          
 ) للعثيمين.٢٨٠ − ٧/٢٧٩» (الشرح الممتع«انظر:  )١(
 ).١٦١٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
َمل: )٣( إسراع المشي مع تقارب الُخطا... وال يستحب الرمل إال يف طواف واحد هو  الرَّ

يف حج َأْو عمرة, أما إذا طاف يف غير حجٍّ َأْو عمرة فال رمل بال خالف. قاله النووي يف 
 ).٧/٢٤٣» (الشرح الممتع«انظر: ), و٨/٤٠٦» (شرح صحيح مسلم«

 ).١٢٥سورة البقرة, آية: ( )٤(
 جعفر بن محمد.فكان أبي هو  القائل:)٥(
 ).١سورة اإلخالص, آية: ( )٦(
 ).١سورة الكافرون, آية ( )٧(
 .) لأللباين $. وهذه ُسنة تخفى على كثير من الناس٥٨(ص» ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «انظر:  )٨(
 ).١٥٨سورة البقرة, آية: ( )٩(
نعم ورد بلفظ ». صحيح مسلم«بلفظ األمر, والتصويب من » ابدؤا«يف المخطوط:  )١٠(

, و٢/٢٥٤» (الدارقطني«), و٢٩٦٢, عند النسائي برقم (»ابدءوا« انظر: ), لكن َذلَِك شاذٌّ
 ).٥٩(ص» ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «), و٢/٨٧٧» (التلخيص الحبير«

 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »فرقا«يف المخطوط:  )١١(
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ِ َال «: اَل قَ , وَ هُ َر بَّ كَ وَ  ُه  ,هُ لَ  يَك رِ  َش َال  هُ َد ْح وَ   اهللاَ إالَّ  هَ لَ  إ  هُ لَ وَ  ُك لْ المُ لَ
ِ َال  ,يرٌ دِ قَ  يءٍ َش  لِّ كُ َعَلى  وَ هُ , وَ ُد مْ َح الْ   ,هُ َد عْ وَ  زَ َج نْ أَ  ,هُ َد ْح وَ   اهللاُ إالَّ  هَ لَ  إ
 َل ثْ مِ َقاَل  ,)١(َذلَِك  نَ يْ ا بَ عَ دَ ُثمَّ  ,»هُ َد ْح وَ  اَب زَ ْح األَ  مَ زَ هَ وَ  ,هُ َد بْ عَ  رَ َص نَ وَ 

 اهُ مَ دَ قَ  ْت بَّ َص نْ اا ذَ إِ َحتَّى  ,ةِ وَ رْ مَ الْ إَِلى  )٢(َل َز نَ ُثمَّ  ,اٍت رَّ مَ  َث َال ثَ َهَذا 
 ,ةَ وَ رْ مَ ى الْ تَ أَ َحتَّى  ,ىَش ا مَ تَ دَ عَ ا َص ذَ إِ َحتَّى  ,ىعَ ي َس ادِ وَ الْ  نِ طْ بَ فِي 

 رُ آِخ َكاَن  اذَ إِ َحتَّى  ,)٣(افَ الصَّ َعَلى  َل عَ ا فَ مَ كَ  ةِ وَ رْ مَ الْ َعَلى  َل عَ فَ فَ 
 ُت رْ بَ ْد تَ ا اْس ي مَ رِ مْ أَ  نْ مِ  ُت لْ بَ قْ تَ ي اْس نِّ أَ  وْ لَ «: اَل قَ  ةِ وَ رْ مَ الْ َعَلى  هِ افِ وَ طَ 
 يٌ ْد هَ  هُ عَ مَ  يَس لَ  مْ كُ نْ مِ َكاَن  نْ مَ فَ  ,ةً رَ مْ ا عُ هَ تُ لْ عَ َج , وَ يَ ْد الهَ  ِق ُس أَ  مْ لَ 
  .»ةً رَ مْ ا عُ هَ لْ عَ ْج يَ لْ وَ  ,ْل لِ ْح يَ لْ فَ 

 مْ أَ َهَذا  انَ امِ عَ , ألِ اهللاِ   وَل ُس ا رَ : يَ اَل قَ فَ  مٍ ُش عْ ُج  نِ بْ  ِك الِ مَ  نُ بْ  ةُ اقَ َر ُس  امَ قَ فَ 
: اَل قَ ى وَ َر ْخ اْألُ فِي  ةً دَ احِ وَ  هُ عَ ابِ َص أَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   وُل ُس رَ  َك بَّ َش ? فَ َبدِ ْألَ ا دِ بَ ِألَ 
 .)٤(»دٍ بَ أَ  دِ بَ ألَ  ْل , بَ َال  ,− نِ يْ تَ رَّ مَ  −  جِّ الَح فِي  ةُ رَ مْ العُ  ِت لَ َخ دَ «

 )٥(نْ مَّ ڤ مِ  ةَ مَ اطِ فَ  دَ َج وَ فَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  نِ دْ بُ بِ  نِ مَ يَ الْ  نَ مِ  يٌّ لِ عَ  مَ دِ قَ وَ 
َأبِي  نَّ : إِ ْت الَ قَ ا, فَ هَ يْ لَ عَ  َذلَِك  َر كَ نْ أَ فَ  ,ْت لَ حَ تَ كْ اوَ  ,ايغً بِ ا َص ابً يَ ثِ  ْت َس بِ لَ وَ  ,لَّ َح 

                                          
 ).٧/٢٦٨» (الشرح الممتع«انظر:  )١(
 ».مسلمصحيح «, والتصويب من »نزل«بدل » نزع«يف المخطوط  )٢(
فيه أنه ُيَسنُّ عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما ُيسنُّ على الصفا, وهذا متفق  )٣(

 ).٨/٤٠٩عليه, قاله النووي (
 ».صحيح مسلم«, والمثبت من »بل ألبد األبد«يف المخطوط:  )٤(
 ».صحيح مسلم«, والمثبت من »فمن«يف المخطوط:  )٥(
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 ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   ولِ ُس رَ إَِلى  ُت بْ هَ ذَ : فَ اِق َر عِ الْ بِ  وُل قُ يَ  يٌّ لِ عَ  انَ كَ : فَ اَل ا. قَ ذَ هَ ي بِ نِ رَ مَ أَ 
 ْت َر كَ ا ذَ يمَ فِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   ولِ ُس رَ ا لِ يً تِ فْ تَ ْس مُ  ,ْت عَ نَ ي َص ذِ لَّ لِ  ةَ مَ اطِ فَ َعَلى  اًش رِّ حَ مُ 
 َماَذافَ  ,ْت قَ َد َص  ْت قَ َد َص «عليها, فقال:  َذلَِك  ُت رْ كَ نْ ي أَ نِّ أَ  هُ تُ رْ بَ ْخ أَ , فَ هُ نْ عَ 
 هِ بِ  لَّ هَ بما أَ  لُّ هِ ي أُ إنِّ  همَّ : اللَّ قلُت : قال» ?جَّ الَح  َت ْض رَ فَ  ينَ حِ  َت لْ قُ 
 يدْ هَ الْ  ةُ عَ امَ َج  انَ كَ : فَ اَل , قَ »لَّ حِ  تَ َال فَ  يُ ْد الهَ  يَ عِ مَ  ينِّ إِ فَ «: اَل . قَ )١(َك ولُ ُس رَ 

 لَّ حَ : فَ اَل . قَ ةً ائَ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  هِ بِ  ىتَ ي أَ ذِ الَّ وَ  نِ مَ يَ الْ  نَ مِ  يٌّ لِ عَ  )٢(هِ بِ  مَ دِ قَ الَِّذي 
 مُ وْ يَ َكاَن  امَّ لَ , فَ ٌي دْ هَ  هُ عَ مَ َكاَن  نْ مَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  الَّ إِ  وارُ صَّ قَ وَ  مْ هُ لُّ كُ  اُس النَّ 
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  وُل ُس رَ  َب كِ رَ , وَ جِّ حَ الْ وا بِ لُّ هَ أَ ى, فَ نً مِ إَِلى  واهُ جَّ وَ تَ  )٣(ةِ يَ وِ رْ التَّ 

 ,يًال لِ قَ  َث كَ مَ ُثمَّ  ,َر جْ فَ الْ وَ  اءَ َش عِ الْ وَ  َب رِ غْ مَ الْ وَ  رَ ْص عَ الْ وَ  رَ هْ الظُّ  اهَ ى بِ لَّ َص فَ 
 ارَ َس , فَ ةَ رَ مِ نَ بِ َلُه  ُب َر ْض تُ  رٍ عَ َش  نَ مِ  ةٍ بَّ قُ بِ  رَ مَ أَ , وَ ُس مْ الشَّ  ِت عَ لَ طَ َحتَّى 

 امَ , كَ امِ َر حَ الْ  رِ عَ ْش مَ الْ  دَ نْ عِ  ٌف اقِ وَ  هُ نَّ  أَ الَّ إِ  ٌش يْ رَ قُ  كُّ ُش  تَ َال وَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   وُل ُس رَ 
, ةَ فَ َر ى عَ تَ أَ َحتَّى  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   وُل ُس رَ  ازَ َج أَ , فَ ةِ يَّ لِ اهِ جَ الْ فِي  عُ نَ ْص تَ  ٌش يْ رَ قُ َكاَنْت 

 َر مَ أَ  ُس مْ الشَّ  ِت اغَ ا زَ ذَ إِ تَّى َح  ,)٤(اهَ بِ  َل َز نَ , فَ ةَ رَ مِ نَ بِ َلُه  ْت بَ رِ ُض  دْ قَ  ةَ بَّ قُ الْ  دَ َج وَ فَ 
 نَّ إِ «: اَل قَ وَ  )٥(]اَس النَّ [ َب طَ خَ ي, فَ ادِ وَ الْ  نَ طْ بَ  ىتَ أَ فَ  ,هُ لَ  ْت لَ حِ رُ فَ  اءِ وَ ْص قَ الْ بِ 
فِي  ,اَذ هَ  مْ كُ فِي َشْهر ,اَذ هَ  مْ كُ ومِ يَ  ةِ مَ رْ ُح كَ  ,مْ يكُ لَ عَ  امٌ رَ َح  مْ كُ الَ وَ أمْ وَ  مْ َءكُ امَ دِ 

 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »رسولك« بدل» ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا «يف المخطوط:  )١(                                          
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »به«بدل » هبم«يف المخطوط:  )٢(
ي بذلك; ألن قريًشا َكاَنْت تحمل  )٣( يوم الرتوية هو اليوم الثامن من ذي الحجة, سمِّ

 ).٤/٢٧٤» (إكمال المعلم«الماء من مكة إَِلى مًنى, تسقيهم وتطعمهم فيرووا منه... 
 ».صحيح مسلم«يادة من ز )٤(
 ».صحيح مسلم«زيادة من  )٥(
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 اءُ مَ دِ وَ  ,وعٌ وُض مَ  يَّ مَ َد قَ  َت ْح تَ  ةِ يَّ لِ اهِ الَج  رِ مْ أَ  نْ مِ  يءٍ َش  لُّ كُ  َال ا, أَ َذ هَ  مْ كُ دِ لَ بَ 
 بنِ  ةَ يعَ بِ رَ  ابنِ  مُ ا دَ نَ ائِ مَ دِ  نْ مِ  عُ َض أَ  مٍ دَ  َل وَّ أَ  نَّ إِ وَ  ,ةٌ وعَ ُض وْ مَ  ةِ يَّ لِ اهِ الَج 
 ةِ يَّ لِ اهِ ا الَج بَ رِ وَ « ,ٌل يْ ذَ هُ  هُ تْ لَ تَ قَ فَ  دٍ عْ َس فِي َبنِي  اعً َض رْ تَ ْس مُ َكاَن  »ِث ارِ الَح 

 هُ نَّ إِ فَ  ;ِب لِ طَّ المُ  دِ بْ عَ  نِ ب اسِ بَّ ا عَ بَ رِ  ,)١(اانَ بَ رِ  عُ َض ا أَ بً رِ  ُل وَّ أَ وَ  ,وعٌ ُض وْ مَ 
 ,اهللاِ  انِ مَ أَ بِ  نَّ وهُ مُ تُ ْذ َخ أَ  مْ كُ إنَّ فَ  ,اءِ َس النِّ فِي  وا اهللاَ قُ اتَّ فَ .. .هُ لُّ كُ  وعٌ وُض مَ 
ا ًد َح م أَ كُ َش رُ فُ  نَ ئْ وطِ  يُ الَّ أَ  نَّ يهِ لَ عَ  مْ كُ لَ وَ  ,اهللاِ  ةِ مَ لِ كَ بِ  نَّ هُ وَج رُ فُ  مْ تُ لْ لَ ْح تَ اْس وَ 
 مْ يكُ لَ عَ  نَّ هُ لَ وَ  ,ٍح رِّ بَ مُ  يرَ ا غَ بً رْ َض  نَّ وهُ بُ رِ اْض فَ  َذلَِك  نَ لْ عَ فَ  إنْ فَ  ;هُ ونَ هُ رَ كْ تَ 
 إنِ  هُ َد عْ وا بَ لُّ ِض تَ  نْ ا لَ مَ  مْ يكُ فِ  ُت كْ رَ تَ  ْد قَ وَ  ,وِف رُ عْ المَ بِ  نَّ هُ تُ وَ ْس كِ وَ  نَّ هُ قُ زْ رِ 

وا: الُ قَ » ?ونَ لُ ائِ م قَ تُ نْ ا أَ مَ ي, فَ نِّ عَ  ونَ لُ أَ ْس تُ  مْ تُ نْ أَ وَ  ,اهللاِ  اَب تَ كِ : هِ بِ  مْ تُ مْ َص تَ اعْ 
إَِلى  اهَ عُ فَ رْ , يَ ةِ ابَ بَّ السَّ  هِ بعِ ْص أُ بِ  اَل قَ . فَ َت حْ َص نَ وَ  َت يْ دَّ أَ وَ  َت غْ لَّ بَ  دْ قَ  َك نَّ أَ  دُ هَ ْش نَ 

 .اٍت رَّ ث مَ َال ثَ  »!ْد هَ اْش  مَّ هُ اللَّ  !ْد هَ اْش  مَّ هُ اللَّ «: اسِ النَّ إَِلى  اهَ تُ كُ نْ يَ وَ  اءِ مَ السَّ 
ا مَ هُ نَ يْ بَ  لِّ َص يُ  مْ لَ وَ  ,رَ ْص عَ ى الْ لَّ َص فَ  امَ قَ أَ ُثمَّ  ,رَ هْ ى الظُّ لَّ َص فَ  امَ قَ أَ ُثمَّ  ,نَ ذَّ أَ ُثمَّ 

 اءِ وَ ْص قَ الْ  هِ تِ اقَ نَ  نَ طْ بَ  َل عَ جَ , فَ َف قِ وْ مَ ى الْ تَ أَ َحتَّى  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   وُل ُس رَ  َب كِ رَ ُثمَّ  ا,ئً يْ َش 
 ًفااقِ وَ  ْل زَ يَ  مْ لَ َة فَ لَ بْ قِ الْ  َل بَ قْ تَ اْس , وَ هِ يْ دَ يَ  نَ يْ اِة بَ ُمَش َحبَْل الْ  َل عَ َج , وَ اِت رَ خَ الصَّ إَِلى 

فْ  ِت بَ هَ ذَ ُس وَ مْ الشَّ  ِت بَ َر غَ َحتَّى  َف دَ رْ أَ , وَ ُص رْ قُ الْ  اَب غَ َحتَّى  يًال,لِ ُة قَ رَ الصُّ
يُب يُِص َسَها لَ أْ نَّ رَ إِ َحتَّى  ,امَ مَ الزِّ  اءِ وَ ْص قَ لْ َق لِ َشنَ  دْ قَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص عَ فَ دَ , وَ هُ فَ لْ َة َخ امَ ُأَس 

 نَ ى َحبًْال مِ تَ ا أَ لَّمَ كُ  ,»!ةَ ينَ كِ السَّ , اُس ا النَّ هَ يُّ أَ «ى: نَ ِه اليُمْ دِ يَ وُل بِ قُ يَ وَ  ,َمْوِرَك َرْحلِهِ 
 َب رِ غْ مَ ا الْ هَ ى بِ لَّ َص , فَ ةَ فَ لِ دَ زْ مُ ى الْ تَ أَ َحتَّى  ,دَ عَ ْص تَ َحتَّى  يًال لِ قَ َلَها  ىَخ رْ أَ  ,الِحَبال

                                          
 , وليست موجودة عند مسلم; لذا حذفتها.»من«بزيادة » من ربانا«يف المخطوط:  )١(
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 .)٢(ئًايْ ا َش مَ هُ نَ يْ بَ  بِّْح ُيَس  مْ لَ وَ  ,)١(نِ يْ تَ امَ قَ إِ ٍد وَ احِ اٍن وَ ذَ أَ بِ  اءَ َش عِ الْ وَ 
 )٣(]رَ جْ فَ [الْ ى لَّ َص وَ  ,رُ جْ فَ الْ  عَ لَ طَ َحتَّى  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  وُل ُس رَ  عَ جَ طَ اْض ُثمَّ 

بْ  )٥(]هُ [لَ  يَّنَ بَ تَ  )٤(ينَ حِ  ى تَ أَ َحتَّى  اءَ وَ ْص قَ الْ  َب كِ رَ ُثمَّ  ,ةٍ امَ قَ إِ اٍن وَ ذَ أَ بِ  ُح الصُّ
دَ وَ , وَ هُ لَّلَ هَ وَ  هُ بَّرَ كَ , وَ )٦(اهُ عَ دَ , فَ ةَ لَ بْ قِ الْ  َل بَ قْ تَ اْس , فَ امَ رَ حَ الْ  رَ عَ ْش مَ الْ   مْ لَ , فَ هُ حَّ
 َف دَ رْ أَ , وَ ُس مْ الشَّ  عَ لُ طْ تَ  نْ أَ  َل بْ قَ  عَ فَ دَ فَ  ,داَفَر جِ ْس أَ َحتَّى  ًفااقِ وَ  ْل زَ يَ 

عْ َس ًال َح ُج رَ  َوَكانَ −  اسٍ بَّ عَ  بنَ  َل ْض فَ الْ  ا دَ لَ فَ  ,− يًماِس َض وَ يَ بْ أَ  رِ َن الشَّ  )٧(عَ فَ مَّ
ْت مَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   وُل ُس رَ  , هِ يْ لَ ُر إِ ظُ نْ يَ  ُل ْض فَ الْ  َق فِ طَ , فَ )٩(ينَ رِ ُظُعٌن َيجْ  هِ بِ  )٨(رَّ نَّ
َل حَ فَ , لِ ْض فَ الْ  هِ ْج وَ َعَلى  هُ َيدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاِهللا   وُل ُس َع رَ َض وَ فَ  إَِلى  هُ هَ ْج وَ  ُل ْض فَ الْ  وَّ

قِّ اْآل  َل حَ ُر, فَ ظُ نْ يَ  رِ َخ الشِّ َعَلى  رِ َخ قِّ اْآل الشِّ  نَ مِ  هُ دَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   وُل ُس رَ  وَّ
قِّ اْآل  نَ مِ  هُ هَ ْج وَ  )١٠(ُف رِ َيْص  لِ ْض فَ ِه الْ ْج وَ   .رُ ظُ نْ ِر يَ َخ الشِّ

كَ حَ , فَ )١١(رٍ َن ُمَحسِّ طْ ى بَ تَ أَ َحتَّى   يَق رِ الطَّ  َك لَ َس ُثمَّ  يًال,لِ قَ  رَّ
 ).٢/٢٤٧» (زاد المعاد«انظر:  )١(                                          

 ).٧٦(ص» ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «), و٢/٢٤٧» (زاد المعاد«انظر:  )٢(
 ».صحيح مسلم«ساقطة من المخطوط, واستدركتها من  )٣(
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »حين«بدل » بعد«يف المخطوط:  )٤(
 ».صحيح مسلم«ساقطة من المخطوط, واستدركتها من  )٥(
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »فدعا اهللا«يف المخطوط:  )٦(
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »دفع«بدل » دخل«يف المخطوط:  )٧(
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »مر» «المخطوط«يف  )٨(
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »البحرين«يف المخطوط:  )٩(
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »وصف«يف المخطوط:  )١٠(
 ).٧/٣١٦» (الشرح الممتع«), و٢/٢٥٦» (زاد المعاد«انظر:  )١١(
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تِي ىطَ ْس وُ الْ  تِي  ةَ رَ مْ جَ ى الْ تَ أَ َحتَّى  ىرَ بْ كُ ةِ الْ رَ مْ جَ الْ َعَلى  ُج رُ خْ تَ  الَّ الَّ
مِنَْها  اةٍ َص َح  لِّ كُ  عَ مَ  بِّرُ ُيكَ  ,اٍت يَ َص َح  عِ بْ َس ا بِ اهَ مَ رَ فَ  ,ةِ رَ جَ الشَّ  دَ نْ عِ 
إَِلى  َف رَ َص انْ ُثمَّ  .يادِ وَ الْ  نِ طْ بَ  نْ ى مِ مَ ِف, رَ ذْ خَ ى الْ َص َح  )١(لثْ مِ 
, )٣(ا َغبَرمَ  رَ حَ نَ يا فَ لِ ى عَ طَ عْ أَ ُثمَّ  ,هِ دِ يَ بِ  )٢(ينَ تِّ ِس ًثا وَ َال ثَ  رَ حَ نَ , فَ رِ حَ نْ مَ الْ 
ٍر دْ قِ فِي  ُجِعَلْت ٍة فَ عَ ْض بَ بِ  ةٍ نَ دْ بُ  لِّ كُ  نْ مِ  رَ مَ أَ ُثمَّ  ,يهِ دْ هَ فِي  هُ كَ رَ ْش أَ وَ 
 َب كِ رَ ُثمَّ  ا,قِهَ رَ مَ  نْ مِ  )٥(ابَ رِ َش ا وَ هَ مِ حْ لَ  نْ مِ  )٤(َال كَ أَ خْت فَ بِ طُ فَ 
بَنِي  ىتَ أَ , فَ )٦(رَ هْ الظُّ  ةَ كَّ مَ ى بِ لَّ َص , فَ ِت يْ بَ الْ إَِلى  اَض فَ أَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ   وُل ُس رَ 
بَنِي  ِزُعواانْ «: اَل قَ فَ  ,مَ زَ مْ زَ َعَلى  ونَ قُ ْس يَ  ِب لِ طَّ مُ الْ   دِ بْ عَ 
ِ ايَ قَ ِس َعَلى  اُس م النَّ كُ بَ لِ غْ يَ   أنْ َال وْ لَ , فَ )٧(ِب لِ طَّ المُ   بدِ عَ   ُت عْ زَ نَ م لَ كُ ت
 .)٨(]هُ نْ [مِ  َب رِ َش ًوا فَ لْ دَ  وهُ لُ اوَ نَ . فَ  »مكُ عَ مَ 

, ينِ وِل الدِّ ُأُص  نْ يٍر مِ ثِ كَ لِ ِك, وَ اِس نَ مَ لْ يٌل لِ لِ يٌم َج ظِ يٌث عَ دِ َح  َهَذا
 هُ رَ رِّ كَ يُ وَ  هُ ظَ فَ حْ يَ  نْ يٍح أَ حِ ٍم َص لْ عِ  ِب الِ لِّ طَ كُ ي لِ غِ بَ نْ ; يَ انِ يمَ اْإلِ  ورِ ُأمُ وَ 

                                          
 ) تستفد.٨/٤١٩وانظر كالم النووي يف شرحه الحديث (» منها مثل«كذا يف المخطوط:  )١(
 , وهو خطأ واضح.»ستون«لمخطوط: يف ا )٢(
 ).٨/٤١٩أي: ما بقي, قاله النووي ( )٣(
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »فأكل«يف المخطوط:  )٤(
 ».صحيح مسلم«, والتصويب من »شرب«يف المخطوط:  )٥(
» نيل األوطار«), و٨/٤٢٠( »شرح النووي«), و١٣٠٨برقم (» صحيح مسلم«وانظر:  )٦(

 ).٢٦٧(ص» واهر المضيةنثر الج«), و٣/١٤١(
 ».صحيح مسلم«يف المخطوط: تقديم وتأخير, والمثبت من  )٧(
 ).١٢١٨ال توجد يف المخطوط, والحديث رواه مسلم برقم (» صحيح مسلم«زيادة من  )٨(
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 .يُق فِ وْ التَّ  اهللاِ بِ , وَ هِ بِ  َل مَ عْ يَ , وَ )١(]اهُ نَ عْ مَ  َل قَّ عَ تَ يَ [وَ 

  ؟اِتَوَزَغاْل ُةَلْمُج ْم: َك٦٧س

ُثمَّ  ,)٣(واطٌ بُ ُثمَّ  ,)٢(اءُ وَ بْ اْألَ  :اهَ لُ وَّ أَ  ,َغْزَوة ونَ رُ ْش عِ وَ  عٌ بْ َس  َي هِ ج: 
ُثمَّ  ,)٧(لَكَدرا ُثمَّ َغْزَوةُ  ,)٦(ىمَ ظْ عُ الْ  رٌ دْ بَ ُثمَّ  ,)٥(اْألُوَلى رٌ دْ بَ ُثمَّ  ,)٤( ُ رةيْ ُعَش 
 اءُ رَ مْ َح ُثمَّ  ,)١١(دٌ ُأُح ُثمَّ  ,)١٠(بحرانُثمَّ  ,)٩(َأَمرَ  وذ, )٨(غطفانُثمَّ  يق,وِ السَّ 
 .)١٢(دِ َس اْألَ 

                                          
 كلمة غير واضحة يف المخطوط, وبعد التأمل ظهر لي ما أثبت. )١(
نة الثانية من الهجرة.انظر:  )٢(  أحداث السَّ
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق, وبدر األُولى هي بدر العظمى ويقال لها أيًضا بدر القتال انظر:  )٥( المصدر السَّ

ويقال أيًضا بدر الفرقان: أي ألن اهللا تعالى فرق فيها بين الحق والباطل. وينظر 
 عن هذه الغزوة.لربهان الدين الحلبي عند الكالم » لبيةحالسيرة ال«

ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
ابق, وغزوة الكدر هي غزوة َبنِي سليم.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
ابق, وغزوة غطفان هي غزوة ذي أمر.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
نة الثالثة من الهجرة«انظر:  )٩( , وغزوة ذي أمر هي غزوة غطفان ووقع يف »أحداث السَّ

 وهو خطأ.» أمر غطفان ثم ذي«المخطوط 
ابق, وغزوة بحران هي غزوة انظر:  )١٠(  .الُفُرعالمصدر السَّ
ابق.انظر:  )١١(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )١٢(  المصدر السَّ
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 ةُ مَ وْ دَ ُثمَّ  ,)٣(ُ ةرَ ِخ اْآل  رٌ دْ بَ ُثمَّ  ,)٢(اعِ قَ الرِّ  اُت ذَ ُثمَّ  ,)١(يرِ ِض النَّ َبنِي  ُثمَّ 
َبنِي ُثمَّ  ,)٧( ٍ درَ قَ  يذِ ُثمَّ  ,)٦(انٍ يَ لِحْ َبنِي ُثمَّ  ,)٥(ُق دَ نْ خَ الْ ُثمَّ  ,)٤(ِ لدَ نْ جَ الْ 
ُثمَّ  ,)١١(ِ اءُض قَ الْ  ةُ َر مْ عُ ُثمَّ  ,)١٠(رُ بَ يْ َخ ُثمَّ  ,)٩(ةُ يَ بِ يْ دَ حُ الْ ُثمَّ  ,)٨(ِق لَ طَ ْص مُ الْ 
مَ تَ  دْ قَ , وَ )١٥(وكُ بُ تَ ُثمَّ  ,)١٤(ُف ائِ الطَّ ُثمَّ  ,)١٣( ٌنيْ نَ ُح ُثمَّ  ,)١٢(ُح تْ فَ الْ   ُف َال خِ الْ  قدَّ

 اِت وَ َز غَ الْ فِي  اءَ َض قَ الْ وَ  ةَ يَ بِ يْ دَ حُ ُدِد الْ َيعْ  مْ لَ  نْ مَ وَ  ,يِب تِ رْ التَّ َهَذا  ضِ عْ بَ فِي 
 .ونَ رُ ْش عِ وَ  ٌس مْ َخ  َي هِ فَ 

                                          
ابق, الجادة أن يقال انظر:  )١( ولكن لعله قدر شيًئا محذوًفا نحو » بنو النضير«المصدر السَّ

 ».غزوة َبنِي النضير«
ن«انظر:  )٢(  ».ة الرابعة من الهجرةأحداث السَّ
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
نة الخامسة من الهجرة«انظر:  )٤(  ».أحداث السَّ
ابق, وغزوة الخندق هي غزوة األحزاب.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
ادسة من الهجرة«انظر:  )٦( نة السَّ وينظر » بنو لحيان«, الجادة أن يقال »أحداث السَّ

 نِي لحيان هي غزوة ُعْسفان.وغزوة بَ  ,التعليق المتقدم
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
ابق, الجادة أن يقال انظر:  )٩(  ».بنو المصطلق«المصدر السَّ
ابعة من الهجرة«انظر:  )١٠( نة السَّ  ».أحداث السَّ
ابق.انظر:  )١١(  المصدر السَّ
نة الثامنة من الهجرة«انظر:  )١٢(  ».أحداث السَّ
ابق.انظر:  )١٣(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )١٤(  المصدر السَّ
نة التاسعة من الهجرة«انظر:  )١٥(  ».أحداث السَّ
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  ؟اِتَوَزَغاْلَهِذِه  ْنِم ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيُّ َلاَتَق ْمَكِفي  :٦٨س

, ِق دَ نْ خَ الْ , وَ دٍ ُأُح ى, وَ رَ بْ كُ الْ  رٍ دْ : بَ اٍت وَ زَ غَ  عِ ْس تِ مِنَْها فِي  ملسو هيلع هللا ىلص َل اتَ قَ ج: 
 .ِف ائِ الطَّ , وَ نٍ يْ نَ ُح , وَ ِح تْ فَ الْ , وَ َر بَ يْ َخ , وَ ِق لَ طَ ْص مُ ي الْ نِ بَ , وَ ةَ ظَ يْ رَ قُ وَ 

  ؟وِثُعُباْلا َواَيَرالسَّ َةَلْمُج ْم: َك٦٩س

, َوَسِريَّةٍ  ٍث عْ بَ  نَ يْ بَ  ,ينَ ثِ َال ثَ ًيا وَ انِ مَ ثَ  اهُ ايَ َر َس وَ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ وثُ عُ بُ َكاَنْت  ج:
مَ قَ تَ  دْ قَ , وَ ينَ ثِ َال ثَ وَ ًعا ْس : تِ يَل قِ وَ   َسِريَّةَ  الَّ إِ  ينَ نِ السِّ  نَ ا مِ هَ يخِ ارِ تَ مِنَْها فِي  لٌّ كُ  دَّ

 .)١(ةَ رَ ْش ى عَ دَ ْح إِ  ةِ نَ ي َس فِ , فَ اءِ قَ لْ بَ الْ  ومِ خُ تُ إَِلى  دٍ يْ زَ  نِ بْ  ةَ امَ ُأَس 
  ؟وِكُلُماْلِإَلى  ُهُبُتُكَكاَنْت  ْم: َك٧٠س

إَِلى  هُ ابُ تَ كِ , وَ ومِ الرُّ  يمِ ظِ عَ  ِهَرْقَل إَِلى  ملسو هيلع هللا ىلص هُ ابُ تَ كِ  َذلَِك  نْ مِ  َت بَ ثَ ج: 
إَِلى  هُ ابُ تَ كِ , وَ )٢(ةَ مَ حَ ْص أَ  رُ يْ غَ  هُ نَّ أَ  رُ اهِ الظَّ , وَ يِّ اِش جَ النَّ إَِلى  هُ ابُ تَ كِ ى, وَ َر ْس كِ 
َمِلَكي إَِلى  هُ ابُ تَ كِ ى, وَ اوَ َس  نِ بْ  رِ ذِ نْ مُ الْ إَِلى  هُ ابُ تَ كِ , وَ )٣(رَ ْص مِ  ِك لِ مَ  سِ قِ وْ قَ مُ الْ 
إَِلى  هُ ابُ تَ كِ ي, وَ لِ ن عَ بْ   ةذَ وْ هَ  ةِ امَ مَ يَ الْ  ِب احِ َص إَِلى  هُ ابُ تَ كِ , وَ انَ مَ عُ 
 لِ ُس الرُّ  عَ ا مَ هَ رُ كْ ذِ  مَ دَّ قَ تَ , وَ َمةَ لِ يْ َس مُ إَِلى  هُ ابُ تَ كِ , وَ يِّ انِ سَّ غَ الْ  رٍ مَ َش  نِ بْ   ِث ارِ حَ الْ 
 .هِ ابِ تَ كِ  نْ عَ  اٌب وَ َج  هُ نَّ ; ِألَ ةَ مَ لِ يْ َس مُ  لِ ُس رُ  عَ مَ فَ  )٤(ةَ مَ لِ يْ َس مُ إَِلى  هُ ابَ تَ الَّ كِ ا إِ هَ بِ 

) مع شرح ٤٤٦٩و ٤٤٦٨برقم (» صحيح البخاري«), و١٧٢ − ٢/١٧٠» (الطبقات«انظر:  )١(                                          
 ).٨/١٩١» (فتح الباري«الحافظ من 

 ).٥٧التعليق على الجواب عن السؤال رقم (انظر:  )٢(
 ملك اإلسكندرية. )٣(
 ). ٥٧انظر لذلك الجواب عن السؤال رقم ( )٤(

نثر الجواهر «انظر: ولم يثبت من َذلَِك إال بعثه إَِلى قيصر وكسرى والنجاشي. و
 التعليق على الجواب عن السؤال نفسه.» المضية
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  .اِتَقَدالصََّعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص ُهُعمَّاَل ْرُك: اْذ٧١س

 دُ وَ ْس اْألَ  هِ يْ لَ عَ  َج َر َخ وَ  ,اءَ عَ نْ َص إَِلى  ُأميَّةَ َأبِي  نَ بْ  َر اجِ هَ مُ الْ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث ج: 
َبنِي  اِت قَ دَ َص َعَلى  ةَ رَ يْ وَ نُ  نَ بْ   َك الِ مَ , وَ َأْيًضا دٍ َس أَ َبنِي  ىلَ عَ ا وَ هَ بِ  وَ هُ وَ  يُّ ِس نَ عَ الْ 
َق فَ وَ  ,ةَ لَ ظَ نْ َح   ,مٍ اِص عَ  نِ بْ  ِسيْ قَ وَ  رٍ دْ بَ  نِ بْ  انِ قَ َر بْ الزَّ َعَلى  دٍ عْ َس َبنِي  اِت قَ دَ َص  رَّ
 ٍب الِ طَ َأبِي  نَ بْ  يَّ لِ عَ , وَ نِ يْ َر حْ بَ الْ َعَلى  يِّ مِ َر ْض حَ الْ  نَ بْ  ءَ َال عَ الْ , وَ ةٍ يَ احِ نَ َعَلى  لٌّ كُ 

 .)١(مْ هِ تِ يَ زْ جِ بِ  هِ يْ لَ عَ  مَ دَ قْ يَ , وَ مْ اتِهِ قَ دَ َص  عَ مَ جْ يَ لِ  انٍ َر جْ نَ  لِ هْ أَ إَِلى 

  ؟ِةامَّالتَّ ِرَوالسُّ َنِم آِنْرُقاْل َنِم َلَزا َنَم ُرا آِخ: َم٧٢س

 )٢(ُح تْ فَ الْ وَ  ةُ دَ ائِ مَ الْ  آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  َل زَ ا نَ مَ  رُ و: آِخ رٍ مْ عَ  نُ بْ  ِاهللا دُ بْ عَ َقاَل  ج:
 .﴾a b c d﴿ي: نِ عْ يَ 

 .)٣(ةِ دَ ائِ مَ الْ فِي  ةُ َش ائِ عَ  ْت الَ قَ  هُ لُ ثْ مِ وَ 
 .)٤(﴾a b c d e﴿ :يفِ  اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ َقاَل  هُ لُ ثْ مِ وَ 
 .)٥(»ةٌ اءَ َر بَ « َنَزَلْت  ةٍ ورَ ُس  رُ : آِخ ٍب ازِ عَ  نُ بْ  اءُ َر بَ الْ  اَل قَ وَ 

                                          
 ).٦٦٦البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )١(
 ).٥٨٩برقم (» ضعيف سنن الرتمذي«و), ٣٠٦٣برقم (» سنن الرتمذي«انظر:  )٢(
 ).٢/٣١١» (مستدرك الحاكم«انظر:  )٣(
 ).٣٠٢٤برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٤(
 ).١٦١٨برقم (» صحيح مسلم«), و٤٦٥٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
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  ؟اِتآَياْل َنِم َلَزا َنَم ُرا آِخ: َم٧٣س

, )٢(ابَ الرِّ  ةُ : آيَ رُ مَ عُ  اَل قَ , وَ )١(ةِ لَ َال كَ الْ  ةُ : آيَ ٍب ازِ عَ  نُ بْ  اءُ َر بَ الْ َقاَل  ج:
يْ  ةُ آيَ ا وَ بَ الرِّ  ةُ : آيَ اٍب هَ ِش  نُ ابْ  اَل قَ وَ   َل َز ٍء نَ ْي َش  رُ : آِخ اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  اَل قَ , وَ نِ الدَّ
 .)٣(﴾Ï Î Í Ì Ë Ê﴿: آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ 

 .)٤(يُّ رِ دْ خُ الْ  يدٍ عِ َس  وبُ أَ َقاَل  هُ لُ ثْ مِ وَ 
ى دَ ْح إِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  ِت وْ مَ  نَ يْ بَ ا وَ هَ ولِ زُ نُ  نَ يْ بَ َكاَن « :اسبَّ عَ  نُ ابْ  اَل قَ 

 .»ًماوْ يَ  )٥(ونَ ثُ َال ثَ وَ 
 دَ عْ بَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  اَش عَ : وَ اَل ا, قَ هَ تِ يَّ رِ آِخ فِي  هُ لَ ثْ مِ  رٍ يْ بَ ُج  نُ بْ  يدُ عِ َس  اَل قَ وَ 

لِ  يعٍ بِ رَ  نْ ا مِ تَ لَ َخ  نِ يْ تَ لَ يْ لَ لِ  نِ يْ نَ ثْ اْإلِ  ةَ لَ يْ لَ  اَت مَ ُثمَّ  ,)٦(اعً ْس ا تِ هَ ولِ زُ نُ   .)٧(اْألَوَّ
ينِ  ةِ آيَ  رِ آِخ إَِلى  ابَ الرِّ  ةِ آيَ  )٨(اءِ دَ تِ ابْ  نِ مِ  اُت يَ اْآل َهِذِه  لَّ عَ لَ وَ   َنَزَلْت  ,الدَّ

 .مُ لَ عْ أَ  اهللاُ وَ  ,ةً دَ احِ ًة وَ عَ فْ دُ 
فتح «), و١٦١٨برقم (» صحيح مسلم«), و٤٦٥٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(                                          

 ).٨/٢٥٨» (الباري
 التعليق على الجواب نفسه.» نثر الجواهر المضية«انظر:  )٢(
تحقيق شيخنا «), و٧٧برقم (» تفسير النسائي«انظر: ), و٢٨١سورة البقرة, آية: ( )٣(

 ).٨/٢٥٩» (فتح الباري«), و١/٦١٤» (الوادعي $ لتفسير ابن كثير
 التعليق على الجواب نفسه.» نثر الجواهر المضية«انظر:  )٤(
 ».تفسير ابن كثير«, والتصويب من »ثمانون«طوط: يف المخ )٥(
 , والصواب ما أثبت.»تسع«يف المخطوط:  )٦(
 ).٢٩٤٤) برقم (٢/٥٥٤» (تفسير ابن أبي حاتم«انظر:  )٧(
 , وما أثبت أقوم للسياق.»االبتداء«يف المخطوط:  )٨(
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  ؟ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيُّ َيفُِّوى ُتَت: َم٧٤س

ل يعٍ بِ رَ [ فِي َشْهرِ  َي فِّ وُ تُ ج:   نَ مِ  ةَ َر ْش عَ  ةَ يَ ادِ حَ نِة الْ السَّ  نَ مِ  )١(]اْألَوَّ
 .)٢(ةً نَ َس  ونَ تُّ ِس وَ  ٌث َال ثَ  رِ مُ عُ الْ  نَ مِ  هُ لَ , وَ ةِ رَ جْ هِ الْ 

  ؟ملسو هيلع هللا ىلص ِهِتْوَم ُعَجَو ِهِب دََّتى اْشَت: َم٧٥س

زَ , وَ )٤(نِ يْ نَ ثْ اإل مَ وْ فِّي يَ وُ تُ وَ  )٣(يسِ مِ خَ الْ  مَ وْ يَ  هِ بِ  دَّ تَ اْش ج:   مَ وْ يَ  ُجهِّ
 .)٥(اءِ ثَ َال الثُّ 

  ؟ِهِتْوَم ِضَرَمِفي  اِةَلالصََّعَلى  َفَلْخَتاْس ِن: َم٧٦س

فِي  هُ يقَ فِ رَ وَ  ,ارِ غَ الْ فِي  هُ بَ احِ َص  اسِ النَّ بِ  ةِ َال الصَّ َعَلى  َف لَ خْ تَ اْس ج: 
ٍق َص مُ  َل وَّ أَ وَ  ,رِ َض حَ الْ وَ  رِ فَ السَّ   هُ دَ عْ بَ  ةَ يفَ لِ خَ الْ , وَ هِ بِ  اءَ ا َج مَ اٍد لِ قَ نْ مُ وَ  هِ تِ الَ َس رِ بِ  دِّ
تِِه أَ  فِي يَق كْ ا بَ بَ ُأمَّ دِّ  .)٦(− اهُ َض رْ أَ وَ  هُ نْ عَ  اهللاُ  َي ِض رَ −  ٍر الصِّ

  ؟ملسو هيلع هللا ىلص ِهاِتَجْوَز ْنِم َيفُِّوُت ْمَك ْن: َع٧٧س

: عَ هُ ٍة, وَ وَ ْس نِ  عِ ْس تِ  نْ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص َي فِّ وُ تُ ج:   ُةَص فْ َح , وَ رٍ كْ بَ َأبِي  بِنُْت  ةُ َش ائِ نَّ
 ةُ دَ وْ َس , وَ يَّةَ ُأمَ َأبِي  بِنُْت  ةَ مَ لَ َس  ُأمُّ , وَ انَ يَ فْ ُس َأبِي  بِنُْت  ةَ يبَ بِ َح  ُأمُّ , وَ َر مَ عُ  بِنُْت 

                                          
 ما بين المعقوفتين ال يوجد يف المخطوط, وتم استدراكه من كتب السير. )١(
 ).٤٤٦٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).٤٤٣١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).٤١٩برقم (» صحيح مسلم«), و٦٨٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
 ) لأللباين.١٣٨ −  ١٣٧(ص» أحكام الجنائز«), و٤/٤١٦» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٥(
 ).٤١٨برقم (» مسلم صحيح«), و٦٨٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
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 بِنُْت  ةُ يَ رِ يْ وَ ُج , وَ ِث ارِ حَ الْ  بِنُْت  ةُ ونَ مُ يْ مَ , وَ شٍ حْ َج  بِنُْت  ُب نَ يْ زَ , وَ ةَ عَ مْ زَ  بِنُْت 
, وَ  بِنُْت  ةُ يَّ فِ َص , وَ ِث ارِ حَ الْ   َل بْ قَ  ڤ ةُ يجَ دِ : َخ هِ اتِ َج وْ زَ  نْ مِ  هُ لَ بْ قَ  اَت مَ ُحَييٍّ
 .)١(ينِ اكِ َس مَ مُّ الْ ا: أُ هَ لَ  اُل ُيقَ  َوَكانَ , هِ اتِ فَ وَ  َل بْ قَ  ةَ مَ يْ زَ ُخ  بِنُْت  ُب نَ يْ زَ , وَ ةِ رَ جْ هِ الْ 

  ؟ٍدَلَو ْنِمَلُه  ْم: َك٧٨س

 ُب يِّ : الطَّ اُل قَ يُ , وَ مُ اِس قَ : الْ ورِ كُ الذُّ  نَ مِ  ةٌ ثَ َال ثَ  دِ لَ وَ الْ  نَ مِ  ملسو هيلع هللا ىلصَلُه  ج:
: اءِ َس النِّ  نَ مِ  عٌ بَ رْ أَ . وَ يمُ اهِ َر بْ إِ , وَ اهللاِ  دُ بْ عَ وَ ُيْكنَى, َكاَن  هِ بِ , وَ )٢(رُ اهِ الطَّ وَ 
الَّ إِ  ةَ يجَ دِ َخ  نْ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص هِ دِ لَ لُّ وَ كُ , وَ ومٍ ثُ لْ كُ  مُّ أُ , وَ يَّةُ قَ رُ , وَ ُب نَ يْ زَ , وَ ةُ مَ اطِ فَ 
 .)٤(رٍ ْشهَ أَ  ةِ تَّ ِس بِ  هُ دَ عْ بَ , فَ ڤ ةَ مَ اطِ الَّ فَ إِ  هُ لَ بْ قَ  اَت مَ  مْ هُ لُّ كُ , وَ )٣(يمَ اهِ رَ بْ إِ 

  ًئا؟ْيَش ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيُّ رََّثَو ْل: َه٧٩س
 ,)٥(»ةٌ قَ َد َص  اهُ نَ كْ رَ ا تَ , مَ ُث ورَ  نُ َال  اءِ يَ بِ نْ األَ  رَ اِش عَ مَ  نُ ْح نَ «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل  ج:

                                          
 ).٢/٣٨١» (عيون األثر«), و١/٣٩٦» (أنساب األشراف«), و١/١٣١» (الطبقات«انظر:  )١(
لم أجد من المصادر ما تذكر لنا أن الطيب هو القاسم, وإنما هو عبد اهللا, إال أن  )٢(

بعضهم جعل الطاهر غير الطيب, وبعضهم لم يفرق, َقاَل ابن سيد الناس: وهذا هو 
), ٢١(ص» نسب قريش«), و٣/٦» (الطبقات«انظر: و − يعني عدم التفرقة  − الصحيح

 ).٢/٣٦٤» (عيون األثر«و
تِي أهداها إليه المقوقس.  )٣(  ).٢/١٥٩(» فنُ الروض األُ «فإنه من مارية الَّ
 .)٢٢٨ − ٢٢٦البن كثير (ص» الفصول«), و٢/٣٦٤» (عيون األثر«), و٣/٦» (الطبقات«انظر:  )٤(
, »ال نورث, ما تركناه صدقة«), بلفظ: ١٧٥٧), ومسلم برقم (٣٠٩٢خاري برقم (رواه الب )٥(

), من ٦٢٧٥برقم (» السنن الكربى«أما اللفظ الَِّذي ذكره المؤلف فإنه عند النسائي يف 
فال توجد, لذا َقاَل » نحن«أما لفظ:  ,»إنا معشر األنبياء«ط. الرسالة, لكن بلفظ: 

): وأما ما اشتهر يف كتب أهل األُصول وغيرهم بلفظ: ١٢/٨» (فتح الباري«الحافظ يف 
= 
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َث ا وَ مَ نَّ إِ وَ   .رٍ افِ ظٍّ وَ حَ بِ َأَخَذ  ;هُ ذَ َخ أَ  نْ مَ , فَ مَ لْ عِ الْ  ملسو هيلع هللا ىلص رَّ
دٍ ا نَ يِّدِ َس  َعَلى لَّى اهللاُ َص , وَ ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  هللاِ  دُ مْ حَ الْ وَ   هِ ى آلِ لَ عَ وَ  ُمَحمَّ

ينِ  مِ وْ يَ إَِلى  انٍ َس ْح إِ بِ  مْ هُ لَ  ينَ عِ ابِ التَّ وَ  هِ بِ حْ َص وَ   .ينَ يًرا... آمِ ثِ يًما كَ لِ ْس تَ  لَّمَ َس , وَ الدِّ
الٍ َش  َشْهرِ  ِف ْص نِ فِي  )١(يِّ فِ نْ مَ الْ  مٍ اِس قَ  نِ بْ  يِّ لِ عَ  هِ فِ لِّ ؤَ مُ  نْ مِ  هِ خِ اِس نَ  مِ لَ قَ مَّ بِ تَ   وَّ

 .ينَ مِ لِ ْس مُ الْ  يعِ مِ جَ لِ ا وَ مَ هِ يْ دَ الِ وَ لِ وَ  ِف لِّ ؤَ مُ لْ لِ وَ  )٢(هُ لَ  اهللاُ  رَ فَ غَ  ,)هـ١٣٦٦( امِ عَ لِ 
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فقد أنكره جماعة من األئمة, وهو كذلك بالنسبة  »نحن معاشر األنبياء ال نورث«
) قال: (وَحاصل َهَذا أن ١/٤٨٢» (موافقة الُخْبر الَخَبر«, ويف »نحن«لخصوص لفظ: 

واحد, فلعل من ذكره,  , ومفادهما»إنا«َوُوِجَد بلفظ: » نحن«الخرب لم يوجد بلفظ: 
 اهـ. ».ذكره بالمعنى, واهللا أعلم

خاوي يف  إنا معشر «فلفظة: ): «١٨٧) برقم (٢/٧٢٨» (األجوبة المرضية«وقال تلميذه السَّ
تة, وأما للنسائي منفرًدا به عن سائر أصحاب الكتب السِّ » السنن«, كذلك هو يف »األنبياء

َكَر وروده يف كتب الحديث غير واحٍد من األئمة, فقد أن »نحن«ما َوَقَع يف السؤال من لفظ 
 .اهـ». ولم نره كذلك إال يف كتب األُصول ونحوها, وكأهنم أوردوه بالمعنى

مط الحاوي«, وهو لقب لشيخنا الفيفي, وينظر كتابه: »المنفي«كذا يف المخطوط:  )١(  .»السَّ
 ». له«, فأثبت »لنا به«يف المخطوط:  )٢(

: كان الفراغ من نسخ المخطوط والتعليق عليه يف ضحى −اهللا لهكان − قال أبو همام
, وصلى اهللا على −زادها اهللا تشريًفا−هـ بمكة المكرمة ١/٥/١٤٢٩يوم الثالثاء, الموافق 

 نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد هللا رب العالمين.
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 السريةيفِ  أمايل حمتوياتفهرس 
دا نَ يِّ بِ نََسُب نَ  َف يْ كَ  :١س   ٩١  ..... ................................   ?يهِ بِ أَ  ةِ هَ جِ  نْ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ
  ٩١  ...................... ................................   ?هِ مِّ أُ  ةِ هَ جِ  نْ مِ  نََسبُهُ  َف يْ كَ  :٢س
  ٩١  ............................... ................................   ?وهُ بُ أَ  فَِّي ى ُتوُ تَ مَ  :٣س
  ٩٢  .............................. ................................   ?هُ دُ لِ وْ مَ َكاَن  ىتَ مَ  :٤س
ِه? رُ يْ غَ  هُ نُ اِض وَ َمْن َح  :٥س   ٩٢  ......................... ................................   أمِّ
  ٩٢  ................ ................................   ?رِ دْ لصَّ ا قِّ َش  ةُ ثَ ادِ َح َكانَْت  ىتَ مَ  :٦س
  ٩٢  ........... ................................   ا?هَ دَ عْ َكَفَلُه بَ  َمنْ ? وَ مُّهُ أُ  ْت يَ فِّ وُ ى تُ تَ مَ  :٧س
  ٩٣  ..............................   ?هُ بَعدَ  َكَفَلهُ  َمنْ ? وَ ِب لِ طَّ مُ الْ  دُ بْ ه عَ دُّ َج  َي فِّ وُ ى تُ تَ مَ  :٨س
هِ عَ  عَ مَ  رَ افَ ى َس تَ مَ  :٩س   ٩٣  ................ ................................   ?امِ الشَّ إَِلى  مِّ
  ٩٣  ..................... ................................   الِفَجار? ُب رْ َح َكاَن  ىتَ مَ  :١٠س
  ٩٣  ............. ................................ ?امِ الشَّ إَِلى  يانِ الثَّ  هُ رُ فَ َس َكاَن  ىتَ مَ  :١١س
  ٩٤  .................... ................................   ?ةَ بَ عْ كَ يٌش الْ رَ قُ  ْت نَ بَ  ىتَ مَ  :١٢س
  ٩٤  ... ................................   ?ى َمْن بُِعَث لَ إَ بُِعَث? وِ  مَ وْ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ رُ مُ َكْم عُ  :١٣س
  ٩٤  ............... ................................   ?ِي ْح وَ الْ  نَ مِ  هِ بِ  َئ ا بُدِ مَ  ُل وَّ ا أَ مَ  :١٤س
  ٩٥  ..........................   ?هِ يْ لَ عَ  َل زِ ا أُنْ مَ  ُل وَّ ا أَ مَ ي? وَ ْح وَ الْ  َل بْ قَ  هُ الُ َح َكاَن  َف يْ كَ  :١٥س
  ٩٥  ............... ................................   ?آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  َل زَ ا نَ مَ  ُل وَّ ا أَ مَ  :١٦س
  ٩٥  ......................   ?هِ تِ رَ تْ فَ  دَ عْ بَ  هِ يْ لَ عَ  َل زَ ا نَ مَ  ُل وَّ ا أَ مَ ? وَ ِي ْح وَ الْ  ةُ رَ تْ فَ َكانَْت  مْ كَ  :١٧س
  ٩٦  ................ ................................   ?ملسو هيلع هللا ىلص هِ تِ الَ َس رِ ٍن بِ مِ ؤْ مُ  ُل وَّ أَ  َمنْ  :١٨س
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  ٩٦  ........ ................................   ?مِ َال ْس اْإلِ إَِلى  ةِ وَ عْ الدَّ  ُل وَّ أَ َكاَن  َف يْ كَ  :١٩س
  ٩٦  ............ ................................  ?ةِ وَ عْ الدَّ بِ  َر هَ َج  ينَ حِ  ملسو هيلع هللا ىلص أَ دَ بَ  َمنْ بِ  :٢٠س
  ٩٧  .........   ?ةِ وَ عْ الدَّ بِ  رِ هْ جَ الْ  دَ عْ بَ  ينَ كِ رِ ْش مُ الْ  عَ مَ  هِ بِ  نَ آمَ  َمنْ وَ  ملسو هيلع هللا ىلصاُلُه َح َكاَن  َف يْ كَ  :٢١س
  ٩٧  .............................   ?شٍ يْ رَ ي قُ كِ رِ ْش مُ  نْ مِ  هِ تِ يْ بَ  ُل هْ أَ وَ  وَ هُ  ملسو هيلع هللا ىلص َي قِ لَ  َماَذا :٢٢س
ا رَ لَ  ونَ كُ رِ ْش مُ الْ  عَ نَ َص  َماَذا :٢٣س   ٩٨  ........ ................................   ?َذلَِك ا وْ أَ مَّ
  ٩٨  .................. ................................   ?ةِ يفَ حِ الصَّ  ُض قْ نَ َكاَن  ىتَ مَ  :٢٤س
  ٩٩  .......................   ?امِ عَ الْ َهَذا فِي  َث دَ َح الَِّذي  امَ , وَ َذلَِك َكاَن  امٍ عَ  يِّ أَ فِي  :٢٥س
  ٩٩  ................ ................................   ?اُج رَ عْ مِ الْ وَ  اءُ َر ْس اإلِ َكاَن  ىتَ مَ  :٢٦س
  ١٠٠  ..................... ................................   ?رِ مَ قَ الْ  اُق قَ ِش انْ َكاَن  ىتَ مَ  :٢٧س
  ١٠٠  ...........   ?هُ وعُ ُج رُ وَ  مْ هُ عَ مَ  هُ الُ َح َكاَن  َف يْ كَ ? وَ يٍف قِ ثَ إَِلى  ملسو هيلع هللا ىلص هُ ابُ هَ ذَ َكاَن  ىتَ مَ  :٢٨س
  ١٠١  ...............   ?َذلَِك َكاَن  انٍ كَ يِّ مَ أَ َوفِي  ?ملسو هيلع هللا ىلص هِ تِ اءَ رَ قِ نِّ لِ جِ اُع الْ مَ تِ اْس َكاَن  ىتَ مَ  :٢٩س
  ١٠٢  ............. ................................   ?َذلَِك  دَ عْ بَ  عُ نَ ْص يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن  َف يْ كَ  :٣٠س
  ١٠٢  ...................... ................................   ?ارِ َص نْ اْألَ  دُ فْ وَ َكاَن  مْ كَ  :٣١س
  ١٠٣  ................................   ?ِج رَ زْ خَ الْ  نَ مِ  مْ كَ وَ  سِ وْ اْألَ  نَ مِ  مْ هُ نْ مِ َكاَن  مْ كَ  :٣٢س
ُل  :٣٣س   ١٠٣  ..............................   ?ةِ ينَ دِ مَ الْ إَِلى  ينَ مِ لِ ْس مُ الْ  نَ مِ  رَ اَج هَ  نْ مَ  َمْن أوَّ
  ١٠٣  ............. ................................   ?ةِ رَ جْ هِ الْ فِي  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ بِ لنَّ لِ  ى ُأِذنَ تَ مَ  :٣٤س
  ١٠٤  .. ................................   ?هُ عَ مَ  َج َر َخ  َمنْ ? وَ ملسو هيلع هللا ىلص هِ وجِ رُ ُخ  ةُ فَ ِص  َف يْ كَ  :٣٥س
  ١٠٥  ......................... ................................   ?اءَ بَ قِ  ملسو هيلع هللا ىلص مَ دِ ى قَ تَ مَ  :٣٦س
  ١٠٥  .............................. ................................   ?مْ يهِ فِ  امَ قَ أَ  مْ كَ  :٣٧س
  ١٠٦  ..................... ................................   ?ةِ ينَ دِ مَ الْ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص َل َز نَ  نَ يْ أَ  :٣٨س
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  ١٠٦  .......... ................................   ?ةِ رَ جْ هِ الْ  دَ عْ بَ  اُس النَّ  مَ َس قَ انْ  مِ كَ إَِلى  :٣٩س
  ١٠٧  ........................   ?اِت ادَ بَ عِ الْ  نَ مِ  ةِ رَ جْ هِ الْ  نَ مِ  اْألُوَلى ةِ نَ فِي السَّ  عَ ُشرِ  َماَذا :٤٠س
  ١٠٧  .................... ................................   ا?ايَ رَ السَّ  نَ مِ  َوَقَع فِيَها مْ كَ  :٤١س
  ١٠٧  ................ ................................   ?ِث ادِ وَ حَ الْ  نَ مِ  َوَقَع فِيَها َماَذا :٤٢س
  ١٠٨  .... ................................   ?اِت ادَ بَ عِ الْ  نَ مِ  ةِ يَ انِ ِة الثَّ نَ فِي السَّ  عَ ُشرِ  َماَذا :٤٣س
  ١٠٩  ................ ................................   ?اِت وَ َز غَ الْ  نَ مِ  َوَقَع فِيَها َماَذا :٤٤س
  ١١٠  .................... ................................   ا?ايَ رَ السَّ  نَ مِ  َوَقَع فِيَها َماَذا :٤٥س
  ١١٠  ...... ................................   ?اِت وَ زَ غَ الْ  نَ مِ  ةِ ثَ الِ الثَّ  نَةِ َوَقَع فِي السَّ  َماَذا :٤٦س
  ١١١  .................. ................................   ا?ايَ رَ السَّ  نَ مِ  َوَقَع فِيَها َماَذا :٤٧س
  ١١٢  ..... ................................   ?اِت وَ زَ غَ الْ  نَ مِ  ةِ عَ ابِ الرَّ  نَةِ َوَقَع فِي السَّ  مْ كَ  :٤٨س
  ١١٣  ................... ................................   ا?ايَ رَ السَّ  نَ مِ  َوَقَع فِيَها مْ كَ  :٤٩س
  ١١٤  ........ ................................   ?ةِ َر جْ هِ الْ  نَ مِ  سٍ مْ َخ  ةِ نَ َس َوَقَع فِي  َذاَما :٥٠س
  ١١٤  ................ ................................   ?ِث ادِ وَ حَ الْ  نَ مِ  َوَقَع فِيَها َماَذا :٥١س
  ١١٥  ... ................................   ?اِت ادَ بَ عِ الْ  نَ تٍّ مِ ِس  ةِ نَ َس فِي  ُشِرعَ الَِّذي  امَ  :٥٢س
  ١١٦  ................ ................................   ?اِت وَ َز غَ الْ  نَ مِ  َوَقَع فِيَها َماَذا :٥٣س
  ١١٧  ................. ................................   ?ةِ يَ بِ يْ دَ حُ الْ  ِح لْ ُص  ةُ فَ ِص  َف يْ كَ  :٥٤س
  ١١٨  ........... ................................   ?اِت يَ اْآل  ضِ عْ بَ  ِخ ْس نَ فِي  َل زِ أُنْ  َماَذا :٥٥س
  ١١٨  ................... ................................   ا?ايَ رَ السَّ  نَ مِ  َوَقَع فِيَها َماَذا :٥٦س
  ١١٩  ........ ................................   ?وكِ لُ مُ الْ إَِلى  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فِيَها َب تَ كَ  مْ كَ  :٥٧س
  ١٢٠  ........ ................................   ?اِت وَ زَ غَ الْ  نَ مِ  عٍ بْ َس  ةِ نَ َس َوَقَع فِي  َماَذا :٥٨س



MQM íèçfßÖ]<ìŠÖ]<»<êÖ^Ú_Q << <

MQM 

  ١٢٢  ................... ................................   ا?ايَ رَ السَّ  نَ مِ  َوَقَع فِيَها َماَذا :٥٩س
  ١٢٤  ............................   ?اِت وَ زَ غَ الْ  نَ مِ  ةِ َر جْ هِ الْ  نَ مِ  انِ مَ ثَ  ةِ نَ َس َوَقَع فِي  َماَذا :٦٠س
  ١٢٥  ................... ................................   ا?ايَ رَ السَّ  نَ مِ  َوَقَع فِيَها َماَذا :٦١س
  ١٢٦  ........................   ?ةِ رَ جْ هِ الْ  نَ مِ  عٍ ْس تِ  ةِ نَ َس فِي  اِت وَ زَ غَ الْ  نَ مِ َوَقَع  الَِّذي امَ  :٦٢س
َر  :٦٣س   ١٢٧  ... ................................   ?ةَ نَ السَّ َهِذِه  جِّ حَ الْ َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ َمْن أمَّ
رِ أَ تَ مُ الْ ا وَ هَ نْ عَ  مِ دِّ قَ تَ مُ الْ  انِ يَ بَ  عَ مَ  فِيَها ودِ فُ وُ الْ  ةَ لَ مْ ُج  رْ كُ اذْ  :٦٤س   ١٢٧  .....................   ?خِّ
  ١٣١  ................................   ا?ايَ رَ السَّ وَ  وِث عُ بُ الْ  نَ مِ  رٍ ْش عَ  ةِ نَ َس َوَقَع فِي  َماَذا :٦٥س
ةِ  ةُ فَ ِص  َف يْ كَ  :٦٦س   ١٣٢  ................... ................................   ?اعِ دَ وَ الْ  َحجَّ
  ١٤٠  ........................ ................................   ?اِت وَ زَ غَ الْ  ةُ لَ مْ ُج  مْ كَ  :٦٧س
  ١٤٢  ... ................................   ?اِت وَ زَ غَ الْ َهِذِه  نَ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  لٍ اتِ قَ  مْ كَ فِي  :٦٨س
  ١٤٢  ................ ................................   ?وِث عُ بُ الْ ا وَ ايَ رَ السَّ  ةَ لَ مْ ُج  مْ كَ  :٦٩س
  ١٤٢  ................. ................................   ?وكِ لُ مُ الْ إَِلى  هُ بُ تُ كُ َكانَْت  مْ كَ  :٧٠س
الَ  رْ كُ اذْ  :٧١س   ١٤٣  ............ ................................  اِت قَ دَ الصَّ َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص هُ ُعمَّ
  ١٤٣  . ................................   ?ةِ امَّ التَّ  رِ وَ السُّ  نَ مِ  آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  َل زَ ا نَ مَ  رُ ا آِخ مَ  :٧٢س
  ١٤٤  ................. ................................   ?اِت يَ اْآل  نَ مِ  َل زَ ا نَ مَ  رُ ا آِخ مَ  :٧٣س
  ١٤٥  ....................... ................................   ?ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َي فِّ وُ ى تُ تَ مَ  :٧٤س
  ١٤٥  ................ ................................ ?ملسو هيلع هللا ىلص هِ تِ وْ مَ  عُ َج وَ  هِ بِ  دَّ تَ ى اْش تَ مَ  :٧٥س
  ١٤٥  ................................   ?هِ تِ وْ مَ  ضِ رَ مَ فِي  ةِ َال الصَّ َعَلى  َف لَ خْ تَ اْس  نِ مَ  :٧٦س
  ١٤٥  ............. ................................   ?ملسو هيلع هللا ىلص هِ اتِ َج وْ زَ  نْ مِ  َي فِّ وُ تُ  مْ كَ  نْ عَ  :٧٧س
  ١٤٦  ............................. ................................   ?دٍ لَ وَ  نْ مِ َلُه  مْ كَ  :٧٨س
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َث وَ  ْل هَ  :٧٩س   ١٤٦  .................. ................................   ئًا?يْ َش  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  رَّ
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دٍ ا نَ يِّ بِ نَ  ةِ ريَ سِ  ابُ تَ كِ  مَّ َ   حمُ
 )١(]ينَ دِ بِ اآلْ  دَ بَ أَ [ مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ آلِ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللاُ ىلَ صَ 

ِ  هِ بِ سَ نَ  رُ كْ ذِ  ُ  يفِ الرشَّ  رهَّ طَ امل

ـــ− ١ ـــالرَّ  وَ ُه ـــالهَ  وُل ُس ـــــُرَخ   ىفَ طَ ْصـــالمُ  يُّمِ اِش ـــــاألَ  ي ـــــمَ  امِ َن ـــــوَ  )٢(ًداحتِ افَ رَ َش
ــــــأَ − ٢ ــــــعَ  وهُ ُب ــــــعَ اهللاِ ُدْب ــــــطَّ المُ ُدْب ــــــهَ فَ  ْبِل ــــــُدٌماِش ــــــمَ عب ــــــتَ نْ يَ  اٍف نَ بِس
ـــــ ِساْنـــــَوٍبَالكـِــــبـــــِنيَِّصـــــقُ  نُ اْبـــــ− ٣ ـــــكَ َةرَُّم ـــــِبْع ـــــِنْب ـــــغَ  يٍّ ؤَ ُل ِب الِ
ــــ− ٤ ــــ وَ ُه ــــفِ ُناْب ــــارٍْه ــــمَ ِنْب ــــإِ ٍكالِ ـــــــنَ كِ رٍ ْضـــــــنَ  ىَل ـــــــَزُخ ٍةاَن ـــــــعَ  ةٍ يَم ىَل
ــــرِ ْد مُ − ٥ ــــإلْ ٍةَك ــــَواُسَي ــــاَوُه ــــــ ْرَضــــمُ ُنْب ــــــِناْب ــــــاَرَزنِ هرْ تَ دٍّ اْشــــــَعــــــمُ ِنْب
ـــــ− ٦ ـــــ وَ ُه ـــــُناْب ـــــىاٍننَ ْدَع ـــــذَّإَِل ـــنْ يُ  يِحبِ ال ـــاطَ قَ  ُبَس ـــَوًع ـــي َوُه ـــفِ حيحِ الصَّ
ــــــــــــأُ وَ − ٧ ــــَولِ  ُبِســــــــــــتَ نْ تَ ةٌ نَــــــــــــآمِ هُ مُّ ــــٍب ْه ــــعَ ْنِم ــــمَ ِدْب ــــنَ  اٍف نَ وابُ َس
ـــــــزُ لِ − ٨ ـــــــِةَرْه ـــــــِنْب ــــــــالنَّ بِ  َالَصـــــــاتَّ ٍبَالكِ ــــــــِذي ِبَس ــــــــرْ كَ ذَ الَّ الأوَّ ا َن
ـــوَ − ٩ ـــَح  ْد َق ـــأُ ى اهللاُ َم ـــالمُ وَلُص ــ ىفَ طَ ْص ــَنِم ــى  يِّلِ اهِ الَجــاِحفَ السِّ )٣(افَ َصــَحتَّ

 زيادة من المطبوع. )١(                                          
 ) لألزهري.٤/٤٠٤» (هتذيب اللغة« .األصلهو  :والَمْحتِدُ » محتد«يف األصل  )٢(
صحيح السيرة «), و٦/١٦٢» (فتح الباري«), و١/٢٤٦البن كثير (» السيرة«انظر:  )٣(

أمالي يف السيرة «), و٣٣٤ − ٦/٣٢٩» (إرواء الغليل«), و١١ − ١٠لأللباين (ص» النبوية
 ) مع تعليقي على ذلك.١للمؤلف السؤال رقم (» النبوية
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 ملسو هيلع هللا ىلص هِ دِ لِ وْ مَ  رُ كْ ذِ 
ـــــــوْ مَ − ١٠ لِ لْيــــــقَ  نْ َعــــــ ُفَالالِخــــــ َل ِقــــــنُ َو  لِ ْيـــــــالفِ  امِ َعـــــــبِ َكـــــــاَن هُدلِ
ـــــ− ١١ ـــــي عَ انِ َث ـــــَرَش ـــــبِ َرْنِم لعْي ــــ  اْألَوَّ ــــفِ ــــاالثْ ِمْوي َي ــــ ِنيْ نَ ــــتَ  َال بِ لِ وُّ َح
ــــ− ١٢ ــــ اَت َم ــــي وهُ أُب ــــَزفِ ــــمْ َح  انِ َم هِ ِلـــقْ نَ فِـــي  ىا أَتـــَمـــ حَِّصـــى أَ َلـــعَ   ِهِل
الدِ الـــــبِ  رِ ائِ َســـــفِـــــي ٍةن آَيـــــِمـــــ  ِديَالالِمـــــ ِةَلـــــيْ لَ فِـــــي اَدَبـــــ مْ وَكـــــ− ١٣
ـــمِ − ١٤ ـــ هُ نْ ـــوُعطُ ُس ـــيوِرالنُّ ـــاألقْ فِ ــــــ  اِرَط ــــــاَءإَض ــــــا ُخ َذة َك ــــــ ودُ ُم ارِ النَّ
ــــارْ وَ − ١٥ ــــَوِد جََّت ــــكِ لِ  )١(اٌني ــــَو ىَرْس ـــمِ   طْ قَ َس ـــ هُ نْ )٢(طَحـــتُ  ضِ رْ اْألَ إَِلـــى  اُتافَ َرالشُّ

 هِ تِ أَ شْ نَ وَ  هِ تِ الَ فَ كَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص هِ نِ اضِ وَ حَ  رُ كْ ذِ  

ـــــــِه الةُ ْوَمـــــــ  نِ اِضــــــَوالَح  َنِمــــــ ةٌ َبــــــيْ َوثُ  هُ َلــــــ− ١٦ )٣(نِ َمـــــــأيْ  مُّ أُ و عمِّ

ـــــلِ َح   ِبْيــــــَروِنُدد بِــــــْعــــــبَ هُ ُرْئــــــظِ وَ − ١٧ ـــــتةُ يَم ـــــي بِنْ ـــــبؤَ ذُ َأبِ )٤(ي

                                          
 وهو خطأ.» إيوان: «يف المخطوط )١(
صحيح «), و١٠٠ − ١/٩٩البن سعد (» الطبقات«), و١/٤٥البن إسحاق (» السيرة«انظر:  )٢(

» دالئل النبوة«), و٢/٦٠٣» (مستدرك الحاكم« ), و١١٦٢عقب حديث برقم (» مسلم
نثر الجواهر المضيَّة على أمالي يف «), و١/٧٦» (زاد المعاد«), و١٢٩ − ١/١٢٦للبيهقي (
 ).٤و ٣لتعليق الجواب عن السؤال رقم (» النبوية السيرة

 ).١٧٧١برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٣(
التعليق على جواب » ونثر الجواهر المضيَّة«), ١/٢١٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )٤(

 ).٥السؤال رقم (



MQS íèçfßÖ]<ìŠÖ]<íÚç¿ßÚQ << <

MQS 

)٢(واوَ رَ  )١(اًال وَ أْقــــ َذلِــــَك ْنِمــــ َرَثــــأكْ   أْو نِ يْ لَ ْوا َحــــهَ َدنْــــعِ  اَمى أَقــــتَّــــَح − ١٨

ـــــوَ − ١٩ ـــــهُ هُ ُرْدقَّ َصـــــُش ـــــغُ واَكنَ ـــ  ْلِس ـــمَّ مُ ُث ـــكْ حِ بِ َئِل ـــصـــا نُ نَ ٍةَم )٣(لِق

ـــــــــِهألُ  مَّ ُثـــــــــ− ٢٠ )٤(انَ َســـــــــاًتـــــــــا َح بَ ه اهللاُ نَ ُتـــــــــنبِ يُ   نـــــــــاآمِ  َدْيـــــــــعِ أُ  مِّ

ـــَو ْتَضـــبِ قُ وَ − ٢١ ـــْل تٍّ ونَ ِســـ ابـــُن َوْه )٥(ْل َعــمُ  وَ ْهــوَ  يوِ َمــاألُ  انِ َمــابــن ثَ   َق

ـــ− ٢٢ ـــرَ  مَّ ُث ـــيىَب ـــحِ فِ ـــرِْج ِهَج ـــإِ دِّ ــأْن  ىَل ــَواَتَم ــُنَوُه ــثَ اب ــكَ  انٍ َم )٦(َال ِم

ــا قَ − ٢٣ ــفَ   ْهبِــ ْبالِــا طَ َبــى أَ َصــى أْوَضــلمَّ ــ ْمَل ــْح أَ  ْل زَ َي ــهِ لَ ى عَ نَ ــ ي ــ نْ ِم )٧(هْ أبِ

ــــَح − ٢٤ ــــى إذَ تَّ ــــحِ بَ  اَءا َج ــــَرَي ـــلِ  اَرَحـــ  با الراِه ـــأَ ا َرَم )٨(باِهـــوَ المَ  َنى ِم

                                          
 يف المخطوط: أقوال وهو خطأ. )١(
 ).١/٢١٤» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٢(
دالئل «), و٤٢٦١و ١٦٢برقم (» صحيح مسلم«), و٣٤٩برقم (» ح البخاريصحي«انظر:  )٣(

للزرقاين » شرح المواهب اللدنية«), و١/٥٩٧» (فتح الباري«), و١/١١٨» (النبوة
)١/١٥٠.( 

ابق. )٤(  انظر المصدر السَّ
دالئل «), و١/٤٧البن سيد الناس (» عيون األثر«), و١/١٩٣» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٥(

 ) للبيهقي.١/١٨٨( »النبوة
للذهبي » السيرة«), و١/١٨٨» (الطبقات«), و١/٢٣٥البن هشام (» السيرة«انظر:  )٦(

 ).٥٠(ص
 ).١/٥٠» (عيون األثر«انظر:  )٧(
» السيرة«), و٦١٦ − ٢/٦١٥» (مستدرك الحاكم«), و٣٦٢٠برقم (» سنن الرتمذي«انظر:  )٨(

 ).٣/١٩١» (صحيح سنن الرتمذي«), و٥٧للذهبي (ص
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ـــــــ  الظــــــلُّ  يــــــِهلَ إِ  اَل وا َمــــــُلــــــزَ نَ  إذْ − ٢٥ ـــــــُه اَذ َك ـــــــمَ غَ َل ـــــــتُ  ةٌ اَم )١(لُّ ظِ

ـــــوَ − ٢٦ ـــــِهىأَ َر ْد َق ـــــفِي ـــــَنِم ــ  اِتفَ الصِّ ــَم ــياَءا َج ــلِ جِ اإلنْ فِ ــوَ  ي )٢(اةِ رَ وْ التَّ

ــــِد ْنِمــــ يــــِهلَ ي عَ ِشــــَخ  ْد َقــــوَ − ٢٧ هِ رَ ا بِـــــًد ناِشـــــمُ  ْل َزَيـــــ ْمَلـــــَو  ِهُحسَّ )٣(دِّ

ــــانَ − ٢٨ ــــ َوَك ــــنَ ُه اثْ نُّ ِس ــــعَ  يَت ــــَرْش ـــــ  ية فِ ـــــتَ  ِهتِ َرفْ َس ـــــ َك ْل ـــــوَ  تَ َال بِ )٤(ِف قُّ

ـــــاَن− ٢٩ ـــــَوَك ـــــُبْرَح ـــــالفِ ِةاألُمَّ )٥(ارِ آَثــفِــي  ينَ رِْشــى العِ َدَلــَوْهــَو  ِراَج

ـــــوَ − ٣٠ ـــــعَ  اَءَج ـــــ هُ نْ ـــــ هُ أنَّ ـــــ ْدَق )٦(داهِ َشــ اكَ وبــَذ  ولِ ُضــالفُ  ُف ْلــحِ   اَدهِ َش

ـــالَ َح تَ − ٣١ ـــ ْتَف ـــ يٌش َرُق ـــ كاُنُس ــن مِ  لــوَمظْ المَ  وافُ نِصــيُ  أْن  مَرالَح ــمَّ ــظَ  ْد َق )٧(مْ َل

ــــــــــانِ ثَ وَ − ٣٢ ــــــــــا َس ــــــــــتَّ ه مُ تُ َرفْ ًي ـــ  راِج )٨(ارَ أَج تَ ْســـيجـــٍة مُ ِدَخ ْعَمـــ اِمللشَّ

ــُن وَ ُهــوَ − ٣٣ ــوَخ  ريَنْشــعِ  اب )٩(هرَ َســــيْ مَ  المُ الُغــــَكــــاَن هُ َعــــمَ َو  رهُمــعُ  سٍ ْم

                                          
ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).١/٣٠٦), وابن كثير (٦١للذهبي (ص» السيرة«), و١/٢٤٣» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٥(
 ).١٢١ − ١/١٢٠» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
» فتح الباري«), و١٥ − ٢/١٤» (الطبقات«), و١٥٥ − ١/١٥٤» (سيرة ابن هشام«نظر: ا )٨(

 ).٣٨٢١) شرح حديث رقم (٧/١٦٧(
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
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ـــوَ − ٣٤ ـــُه )١(ىأَ رَ  ْد َق ـــَل ـــ َنِم ـــ اِتاآلَي ــــــُد زِ يَ   اَم ــــــعَ  ي ــــــبْ ا قَ مَّ ــــــتَ  هُ َل مَ َق )٢(ادَّ

ــــأْنَد ْعــــبَ وَ − ٣٥ ــ  ْبَطــــا َخ اَهــــإيَّ آَبْدَق ــَيوِه ــأْونْ ِم ــ)٣(ِطَس ــي  شٍ يْ َرُق ــالنَّ فِ )٤(ْب َس

ـــ ْدَقـــالَّتِـــي يَ ْهـــوَ − ٣٦ ــــ  ْهيقَ ِدْصـــتَ  ْتَراَدَب ــــَر ْنَع ــــكَ فَ ِهبِّ يقَ  ِتاَن ــــدِّ )٥(هْ الصِّ

ــ− ٣٧ ــي يَ وْه ــا الَّتِ ــمِ َج ِمنَْه ــن َو ُعْي ــم ــ  ْدَل ــا غَ َم ــ مْ هَ افْ يــر إبــراهيم َف )٦(دْ رَ ا وَ َم

ــــ− ٣٨ ــــبَ  ْد وَق ــــالبَ قــــريٌشْتنَ ــــَوَتْي )٧(هْ َلــــكامِ  ٌس ْمــــَخ َوا ثالثــــوَنَذإْذ  ْهَل

)٨(رِ األَثـــــ صِّ َنـــــفِيـــــِه هُ ْوُمـــــكَّ َح فَ   رِ َجــالَح  عِ ْضــْأِن َوَشــفِــي واُفــلَ تَ واْخ − ٣٩

ــــَح بِ − ٤٠ ــــ ُث ْي ــــ ِهئــــاَدرِ ي فِ ُهـــــوكُ   ْهعَ َضــــَو ْدَق )٩(هْ َعـــــفَ رَ  ْد َقـــــ ٍفَرَطـــــبِ  ْملُّ

ــــــُخ لِ   انَـــــيْ األمِ هُ مُ اْســـــَكـــــاَنْمهُ نَ ْيـــــبَ وَ − ٤١ ــــــٍقُل ــــــْدَق ــــــايْ بِ ه مُ ازَ َح )١٠(ن

                                          
 وهو خطأ.» روي«يف المخطوط:  )١(
 ).١٥ − ٢/١٤» (الطبقات«), و١٥٥ − ١/١٥٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )٢(
 ».طأوسا«َوَقَع يف المخطوط  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).٦٣) والبيت رقم (١٦٠برقم (» صحيح مسلم«), و٣برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ).٣٨٢١) شرح حديث رقم (٧/١٧١» (فتح الباري«انظر:  )٦(
 ).٧٧للذهبي (ص» السيرة«), و٥/١٠٢» (مصنف عبد الرزاق«انظر:  )٧(
ي«), و٣/٤٥٨» (درك الحاكممست«), و٣/٤٢٥» (مسند أحمد«انظر:  )٨( برقم » مسند الطيالسَّ

 ) لأللباين $.٤٥(ص» صحيح السيرة«), و٨٤(ص» تحقيق فقه السيرة«), و١١٥(
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )١٠(  المصدر السَّ
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 ملَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ آلِ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللاُ ىلَّ صَ  هِ يْ لَ إِ  يِ حْ وَ الْ  ءِ دْ بَ  رُ كْ ذِ 

ــــبَ  ْد َقــــ− ٤٢ ــــ رْتشَّ ُســــا يــــُعمِ َج  ِهبِ ـــ  لِ لرُّ ـــي اكَ َذ َك ـــفِ ـــلِّ كِ ُك ـــمُ  اٍب َت )١(لِ زَ نْ

ـــــــــعَ − ٤٣ ـــــــــدَّبِ اهُ نَ ـــــــــعوِةال ــــَربَ ْدا َقــــَذَكــــ  يُماهِ َرإْب )٢(يمُ ِلــــالكَ  هِ بِــــشَّ

ــــ− ٤٤ ــــ مَّ ُث ــــى المَ يَســــعِ  ِهبِ ــــَربَ  يُحِس ـــــبِ   اشَّ ـــــ هُ أنَّ ـــــبَ  ْنِم ـــــرَ [ ِهِدْع )٣(]اُمَبشِّ

ـــــوَ − ٤٥ ـــــكِ ي الْ فِ ـــــ نِ يْ ابَ َت ـــــأَ  هُ اتُ فَ ِص ــــفْ تَ   ىَت )٤(اَتــــبَ ثَ  اٍب َيــــ ارتِ َالا بِــــهَ يلُ ِص

ـــــــْخ أَ وَ − ٤٦ ـــــــْح األَ َرَب ـــــــاُنهَ الرَُّواُرَب )٥(يــــانُ بْ التِّ  هِ بِــــاَءا َجــــَمــــبِ هُ نْــــعَ   ب

ــــوَ هَ − ٤٧ ــــ ُف اتِ ــــ نِّالِج ــــ ِهبِ ــــطَ نَ  ْدَق ــــِمــــرُ  ْدَقــــَو  واُق ُق رِ تَ ْســــالمُ  ِب هُ ي بالشُّ
)٦(ارُ َج ْشــاألو َث َعــبْ يُ  أْن بــلِ قَ  ْنِمــ  اُرَجــــــْح األَ  َملَّ َســــــ يــــــِهلَ ا عَ َذ َكــــــ− ٤٨

دُ َيــــــَلَهــــــا ًةدَُّمــــــهُ َال ْوَمــــــ  ُدُبــــعْ يَ اٍءَرِحــــاِرَغــــَوَكــــاَن فِــــي− ٤٩ وَّ )٧(زَّ

ـــَح − ٥٠ ـــى أَ تَّ ـــي قُّ الَحـــ اهُ َت )٨(ىرَ  َيـــَال  َوَكـــانَ  اكَ ذَ َعَلـــى َوْهـــَو  اَرِحـــ ارِ َغـــفِ
 ).٤٨٣٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(                                          

 والمثبت من المخطوط.» كذابه«يف المطبوع:  )٢(
تفسير آية انظر: والمثبت من المخطوط, و» مبشًرا«بدل قوله: » بال مراء«لمطبوع: يف ا )٣(

 ».محاسن التأويل«وتفسير القاسمي  ,»تفسير ابن كثير«) من سورة الصف من ٦(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).٢٢البيت رقم (انظر:  )٥(
 ).٢٢٧٧رقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٦(
 ).١٦٠رقم (» صحيح مسلم«), و٣برقم ( »صحيح البخاري«انظر:  )٧(
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
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ـــــرُ − ٥١ ـــــؤَي ـــــى المَ َدا َل ـــــ إالَّ امِ نَ ـــ ِق َلـــفَ كَ   يتِ أَت )١(اســـتثباِت َعَلـــى  ِحبْ الصُّ

ــــــ− ٥٢ ــــــأَ  مَّ ُث ــــــُلرِبْ ى جِ َت ــــــِلِزنْ التَّ بِ ي ـــــلَ إِ   ي ـــــلِ بْ تَ ِهْي ـــــيًغ ـــــلِ لِ َخ الْ  نِ ا َع )٢(ي

ـــإِ   مِ َلــــــقَ الْ  ُرْدَصــــــ َل زِ ْنــــــا أُ َمــــــ ُل وَّ أَ − ٥٣ ـــتِ ى انْ َل ـــَه ـــ ِةا آَي ـــ اَم ـــعْ يَ  مْ َل )٣(مِ َل

ـــــــفَ − ٥٤ ـــــــاجِ َر اَدَع ـــــــًف ـــــــبِ  هُ ادُ َؤا ُف ـــــإِ   اَه ـــــيْ ِدى َخ َل ـــــ ةَ َج ـــــأَ بَ نْ أَ  ذْ إِ َف )٤(اَه

ــــِالَو  ْهَرَبـــــَخ ٍءْدَبـــــَئاِدَبـــــْتقَ دََّصـــــفَ − ٥٥ ــــْونَ نِ ْب ــــبَ مُ  ْت َدَغــــٍلَف )٥(هْ رَ شِّ

ــــــ− ٥٦ ــــــَعــــــدَ  مَّ ُث ــــــلَ فَ  ِها بِ ــــــ ْنا أَ مَّ )٦(َال نـزِ أُ  ْد َقـَهـَذا الَّـِذي  ْنَرُش ابْ  اَل قَ   َالَت

ـــعَ − ٥٧ ـــكَ ى الْ َل ـــَو يمِ ِل ـــي نَ ِذالَّ ـــ ُمزِ ْج ــــيمَ إِ   ْهبِ )٧(هْ بِــــتَ انْ ا فَ قــــَح  ِيْح َوالْ انــــه بِ

ـــــبَ وَ − ٥٨ ـــــَذَدْع ـــــعَ حُيَوالْ ا َف ـــــفَ هُ نْ )٨(ارَ ثـِــــأُ  ٍث َال َثـــــَأْوِنيْ تَ نَ ي َســـــفـِــــ  اَرَت

ــــــــبَ وَ − ٥٩ ــــــــأُ  اهَ َدْع ــــــــالْ بِ  َل رِس ــــلِ   رِ ثِّ َدُم ــــ اسِ لنَّ )٩(رِ َشــــالبَ وَ  مْ هِ نِّ َجــــ الُك

ابق.انظر:  )١(                                            المصدر السَّ
» معجم الصحابة«), و١٦٠برقم (» صحيح مسلم«), و٣برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(

 .) البن حجر٩١٣٧) برقم (٦/٦٠٧» (اإلصابة«) البن قانع, و١١٥٦) برقم (٣/١٨١(
ابق.المصدر الانظر:  )٣(  سَّ
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
ابق, وانظر:  )٨(  ).١/٣٧» (فتح الباري«), و١٧٩(ص» سيرة ابن إسحاق«المصدر السَّ
» فتح الباري«), و١٦١برقم (» صحيح مسلم«), و٤٩٢٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(

)٨/٨٧٦.( 
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ـــــــــفَ − ٦٠ ـــــــــ اَمَق ـــــــــلرِّلِ  يغِ لِ بْ التَّ بِ ـــ  ْهالَ َس ـــمُ  قِّ َح الْ بِ ـــًرا أُ ِذنْ ـــولِ )١(هْ لَ َال ي الضَّ

ـــــــبَ مُ − ٦١ ـــــــهُ اَعـــــــطَ أَ ْنَمـــــــًرا لِ شِّ )٢(نْ نَ ي الِمـذِ  ُل ْضـفَ ِنيْ اَرالـدَّفِيَدعَ ْس يَ   ْنأَ بِ

ــــ  الِ َجــــــــالرِّ َنِمــــــــ نٍ مِ ْؤُمــــــــ ُل أوَّ − ٦٢ ــــأَ  ِهبِ ــــبَ  وُب ــــَو رٍ ْك ــــ نْ ِم )٣(يالِ وَ َم

ــــــزَ − ٦٣ ــــــ ٌد ْي ــــــعَ  ْمهِ انِ َمــــــلْ غِ  ْنوِم )٤(يُّ لـِـــــوَ  مْ هِ يقِ ِقـــــَر ْنِمـــــ ٌل َالبِـــــ  يَُّل

ــــــ− ٦٤ ــــــِدا َخ َذ َك ــــــةُ يَج ــــــالنِّ َنِم ـــــلْ عَ ى الْ َرذُ اَزَحـــــْنل َمـــــأوَّ  اِءَس )٥(اءِ َي

ــــــــآمَ وَ − ٦٥ ــــــــنُ ــــــــ ِةَوعْ َدوا بِ ــــ  يِق دِّالصِّ ــــ هللاِ ابِ ــــ مٌ ْوَق ــــأُ  ْنِم ــــِق فِ وْ ي التَّ ولِ ي
ـــــكَ − ٦٦ ـــــبَ الزَُّو ٍدعْ َس ـــــلْ طَ  رِ ْي ـــــ ةُ َح ــاُن  اَذ َك ــَو ُعْثَم ــ ُناْب ــمَّ  ٍفْوَع ــبَ ُث )٦(اذَ  َد ْع

ــــــأَ − ٦٧ ــــــبَ عُ  وُب ــــــرِغَ َوَةَدْي ــــــإِ ْمهِ ي ـاَنْنأَ   ىَل )٧(َال َخــــدَ  عٌ ْمــــالم َج اإلْســــفِــــي َكـــ

ـــــــ− ٦٨ ـــــــدَّ ِتَوَكاَن ـــــــ ةُ َوعْ ال ِ ِســـ ْنِمـــ ٍثَالَثـــ وْحـــنَ   َالَأوَّ راِس )٨(ين كمـــالن

                                          
 ).١/٨٦» (زاد المعاد«انظر:  )١(
 ».ذا المنن«يف المخطوط:  )٢(
 ).١٢٤ − ١١٥لأللباين (ص» صحيح السيرة«), و٣٠٦ − ١/٣٠٥» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
ابق, وانظر:  )٦(  ١٤, التعليق على جواب السؤال رقم (»مضيةنثر الجواهر ال«المصدر السَّ

 ).١٨و ١٧و ١٦و ١٥و
 ).١٧٩(ص» سيرة ابن إسحاق«انظر:  )٧(
» زاد المعاد«), و٨٣٢برقم (» صحيح مسلم«), و١/٣٢٥» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٨(

)١/٨٦.( 
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   اهللاإِىلَ  ةِ وَ عْ الدَّ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص هِ رِ هْ جَ  رُ كْ ذِ 
لِكَ  لِ جْ أَ  نْ ى مِ ذَ األَ  نَ مِ  هُ الَ ا نَ مَ وَ   هِ بِ  نَ آمَ  نْ مَ وَ  ذَ

ـــبَ وَ − ٦٩ ـــبِ  )١(اهَ َد ْع ـــَج  عِ ْدالصَّ ـــًرا أُ ْه )٢(راذِ نْــــمُ  ينَ بِ َراألْقــــ َنيْ َبــــ اَمَقــــفَ   اَرِم

ــــَح − ٧٠ ــــَذى إِ تَّ ــــاَءا َج ــــأَ   اَدعَ َصــــَوافَ الصَّ ــــ هُ َالْع ــــْماهُ اَدَن ــــ غِ بلَ أَ بِ )٣(اَد النِّ

ــــــفَ − ٧١ ــــــمَّ مَّ َع ــــــُث ــــــالتَّ بِ  صََّخ )٤(يرِ دِ َقـــــالْ  ةِ َمـــــقْ نِ  ْنة ِمـــــاَرَذ نِـــــ  يرِ ِذْح

)٥(ْب َخـــتَ نْ مُ الْ  يـــِهِخ أَ  نِ اْبـــَعَلـــى دارَ   ْبَهـــلَ َأبِـــي  ْنِمـــ أَ َوْســـأَ  ْنُكـــيَ  مْ َلـــوَ − ٧٢

ـــــــكُ الْ َغالَ َبـــــــوَ − ٧٣ ــــــوَ   ْهتـِــــــيَّ أِذفِـــــــياُرفَّ ــــــوَ عْ دَ  يِب جِ تَ ْســــــمُ )٦(اِءَذيــــــي إِ فِ )٧(هتِ

ـــــهَ إِ َو ًاَســـــبْ َح ًبا َورْ َضـــــ− ٧٤ ـــــَو ةً اَن ــ نُ مِ يْ َهــالمُ  شِ ْرَعــالْ  واه ذُ َمــَح   ْدَق )٨(ْد مَ الصَّ

ــــ− ٧٥ ــــلَ ا َوَذ َه ــــظُ  اَدَدا اْزمَّ ــــلَ لظَّ ا ُمْل )٩(هْ مَ َح ْصــــــوا ِألَ ُراجِ َهــــــيُ  أْن َنذِ أَ   ْهَم

                                          
 أي وبعد سرية الدعوة. )١(
 ).٢٠٤برقم (» صحيح مسلم«), و٤٧٧١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).٤٧٧٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ».إذاء«يف المخطوط  )٦(
), ١٧٩٤برقم (» صحيح مسلم«), و٣٦٧٨و ٤٨١٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(

 ).١/٤٠٤» (مسند أحمد«و
 ).٩٨ − ١/٩٧» (زاد المعاد«انظر:  )٨(
ابق.ر: انظ )٩(  المصدر السَّ
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ـــ  ِمـــــنُْهُمار َســـــفَ  يُّاِشـــــَج النَّ  وَ ُهـــــ− ٧٦ ـــ ِهإلْي ـــ ْنِم ـــالثَّ  ِق ْوَف ـــ نَ يْ انِ َم )١(مُ ُه

ــــــتُ قْ يَ ْنأَ   اَعــــمَ ْج أَ يٌشَرُقــــْتاَألَ َمــــتَ  ْد َقــــوَ − ٧٧ ــــــيَّواُل ــــــلَ فَ النَّبِ ــــــمَ تَ اْج  )٢(امَّ )٣(اَع

ـــ  لـــــِب طَّ مُ الْ َو مِ اِشــــهَ َبنـِــــي ابَ عْ ِشــــ− ٧٨ ـــعَ  ْعَم ـــى ِهمِّ ـــمَ حِ َعَل ـــي ةِ اَي )٤(النَّبِ

ـــكَ مَ فَ   وهُمــــعِ طْ قَ َعَلــــى ْمُهــــلُّ كُ  َعَمــــأْج − ٧٩ ـــُث ـــي  َث َالوا َث ـــفِ )٥(ومُ هِ بِ عْ ِش

ـــــُج الْ َو  ُءَالبَ اْلـــــــُمِهـــــــدا بِ ِجـــــــدَّتَ اْشـــــــفَ − ٨٠ ـــــالْ َوُدْه ـــــعَ الْ وَ  ءُ َالَغ )٦(اءُ نَ

ــــــ  امِ َرالكِــــ َنِمــــ ْمُهــــ طٌ ْهــــَر امَ َقــــفَ − ٨١ ــــــيْ طِ وا قَ ُركَ نْ أَ َف )٧(امِ َحــــــرْ اْألَ  ةَ َع

ــــمزَّ وَ − ٨٢ ــــُق ــــمِ الظُّ  ةَ يفَ حِ وا َص ــــالَّ  ل )٨(ةِ يَعــطِ القَ َعَلـى  فِيَهـاوا ُعـمَ ْج أَ  ْدَقـ  يتِ

ــِهفِ َو  ْهتِـــــثِ عْ د بَ ْعـــــبَ رِْشـــــالعَ اَمَعـــــ اكَ ذَ وَ − ٨٣ ــي ــاَنْدَق ــَوَك ــَج وْ زَ  )٩(اةُ َف )١٠(هْ تِ

ابق.انظر:  )١(                                            المصدر السَّ
 ».فلم«يف المخطوط:  )٢(
 .)٢٢١للذهبي (ص» السيرة«), و١/٢٢٢» (عيون األثر«), و١/٤٣٠البن هشام (» السيرة«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
), وشرحه من ٣٨٨٢برقم (» صحيح البخاري«), و١/٤٣٠» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٥(

 ).١/٢٤٧» (المواهب اللدنية«), و٧/٢٤٤» (فتح الباري«
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
), ١٥٨٩), و(٣٨٨٢برقم (» صحيح البخاري«), و١/٤٣٠» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٧(

 ).٢٢١للذهبي (ص» السيرة«و
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
 يف المخطوط: وفاء وهو خطأ من الناسخ. )٩(
المواهب «), و١/١٥١» (عيون األثر«), و٢٧٢ − ٢٧١(ص» ة ابن إسحاقسير«انظر:  )١٠(

 ).١/٢٦٦» (اللدنية
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ـــــ− ٨٤ ـــــا َوَذ َك ـــــعَ  اةُ َف ـــــِذي ِهمِّ ـــــالَّ ــ  ِهبِ ــَح  ْدَق ــرَّ هُ اَط ــ ُنمَ ْح ال ــالَّ طُ  نْ ِم )١(هِ بِ

ــــ ْد َقــــوَ − ٨٥ ــــلَ فَ َمْج  الــــنَّ َالَت )٢(اَد َعـــ نْ َمـــوَ ْمهُ مُ لِ ْســـمُ ُهْمعَ ابَ َتـــ  اَدَج ا َســــمَّ

ــــينَ حِ وَ − ٨٦ ــــَم ــــ ْدا َق ــــَك اَعَش ــــالنَّ  َذلِ )٣(اَبـــرَّ غَ  ْد َقـــ ْنَمـــ ُض ْعـــبَ  ِهْيـــلَ إِ  آَب  اَب

ـــــــــَخ دَ وَ − ٨٧ ـــــــــوا مَ ُل ـــــــــ ةَ كَّ ــــــي  ٌبذَّ َعــــــمُ  ْمهُ ُضــــــعْ بَ وَ   ارِ َوجِ الْ بِ ــــــالْ فِ )٥)(٤(يارِ َب

َ اإلِ  رُ كْ ذِ  ِ وَ  اءِ رسْ   هُ سَ فْ نَ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ ضُ رْ عَ وَ  ,اجِ رَ عْ امل
تَّى  هُ وُ ؤْ يُ لِ  بِ رَ عَ الْ  لِ ائِ بَ  قَ ىلَ عَ   ۵ هِ بَّ رَ  ةَ الَ سَ رِ  غَ لِّ بَ يُ حَ

ـــبَ وَ − ٨٨ ـــَذ َد ْع ـــاَنْدا َق ـــاْإلَِك ـــكَ اُءَرْس ــ  اَم ــكِ الْ اَءَج ــالْ َواُبَت ــلِ  وُج ُرُع )٦(امَ لسَّ

ـــــــمُ لِ − ٨٩ ـــــــَح َو ىًوتَ ْس ـــــــ ُث ْي )٧(اهُ َهــــــتَ نْ مُ ى بِ َرْداْألَ  َوا ُهــــــَمــــــكَ   اهللاُ  اَءَش

                                          
صحيح «), و٣٨٨٤برقم (» صحيح البخاري«), و١/١٣٢» (سيرة ابن هشام«انظر:  )١(

 ).٢٤برقم (» مسلم
), ٥٧٦برقم (» صحيح مسلم«), و٤٨٦٣و ٤٨٦٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(

 لأللباين.» صة الغرانيقنصب المجانيق لنسف ق«و
 ).١/٤٠٨البن هشام (» السيرة«انظر:  )٣(
» زاد المعاد«), و١/١٣٣البن كثير (» السيرة«), و٢٦٣البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٤(

)٩٩ −  ١/٩٨.( 
. نقله عنه »الباريُّ والباريُة والبوري والبوريا فارسي معرب الطريق«: األصمعيَقاَل  )٥(

 يف الكالم على نعوت الطريق.» خصصالم«ابن سيده يف 
فتح «), و١٦٢برقم (» صحيح مسلم«), و٣٨٨٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(

 ).٧/٢٥٦» (الباري
 ).١٦٣برقم (» صحيح مسلم«), و٣٤٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
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ـــ صٍَّنـــ ْمَكـــوَ  كٍّ َشـــ  َالبِــــ مِ ْســــجِ الْ َو وِحالرُّبِــــ اذَ  َوَكــــانَ − ٩٠ )١(َال ِقـــنُ  ْد َقـــ هِ بِ

ـــــــرِ فُ وَ − ٩١ ـــــــنَ هُ ْتَض ـــــــَكالِ ــــلَ عَ   ةُ َالالصَّ ــــَج انْ َوِهْي ــــُه ْتَل ــــاْآل َل )٢(اُت َي

ــــوَ َ− ٩٢ ــــَك اِحبَ ي َصــــفِ ــــالْ  َذلِ ــــأَ  مِ ْوَي ــ سِ ْمــَخ لْ لِ  يــُل رِ بْ جِ   ىَت ــقِّ وَ مُ [ا ًد َغ )٣(]اًت

ــــــــعِ وَ − ٩٣ ــــــــا أَ مَ َدنْ ــــــــاإلِ بِ  َرخَب ـــــــــ  اِءَرْس ـــــــــوا ادُ َز ْمهُ يَ ادِ َن )٤(اءِ رَ دِ االزْ بِ

)٥(رِ اتِ وَ التَّ بِـــوَ  اآليفِـــياَءَجـــْدَقـــ  رَِمــــقَ الْ اُققَ ِشــــانْ َكــــاَناَذَد ْعــــبَ وَ − ٩٤

ـــ− ٩٥ ـــوَ  اَذ َه ـــنَ  ْدَق ـــ ْتاَل ـــُه ٌش يْ َرُق ـــِمنْ )٦(امَ يَّ ِســـ اُل نَـــتَ  ُل ْبـــقَ  ْنِمـــ ُك َتـــ ْمَلـــ  اَم

ـعَ  ِتْوَمـ دِ عْ بَ  نْ مِ − ٩٦ )٨(ْب ِجــتُ  مْ َلــى فَ َدُهــلْ يًفــا لِ قِ ثَ  َيــْدُعو  َبَهـذَ  )٧(]مَّ[ُثـ ِهمِّ

                                          
 ).١/٤٩٧لعياض (» إكمال المعلم«انظر:  )١(
 ).١٦٣برقم (» صحيح مسلم«و ),٣٤٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
سلسلة «), و٣٥٧ − ٢/٣٥٥للبيهقي (» دالئل النبوة«انظر: ; و»معلًما«يف المخطوط:  )٣(

التعليق على الجواب على » نثر الجواهر المضيَّة«), و٣٠٥برقم (» األحاديث الصحيحة
 ).٢٦السؤال رقم (

صحيح «), و٣٨٨٦برقم (» صحيح البخاري«انظر: ; و»االفرتاء«يف المخطوط:  )٤(
 ).١٧٠برقم (» مسلم

 ٢٨٠٢و ٢٨٠٠برقم (» صحيح مسلم«), و٣٨٦٨و ٤٨٦٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
) ٧/٢٣٣» (فتح الباري«انظر: ) وتكملة للفائدة ٢/١٠٢البن كثير (» السيرة«), و٢٨٠٣و

 ).٣٨٧١شرح حديث رقم (
 ).٩٩ − ١/٩٨(» زاد المعاد«), و١/٣١٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )٦(
 ».ثم«بدل » قد«يف المخطوط:  )٧(
), ووقع يف المطبوع ٩٩ − ١/٩٨» (زاد المعاد«), و١/٣١٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )٨(

 ».تجب«بدل » يجب«
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)١(ىدَّ أَ  ْد َقـــالَّـــِذي  نِ أْ َشـــفـِــي ِهْيـــلَ عَ   ادََّر ْمهُ نْ ِمــــــ َحبَ ْقــــــأَ  ْنُكــــــيَ  مْ َلــــــوَ − ٩٧

ــــوَ − ٩٨ ــــمَ ي فِ ــــِهآبِ ــــنِِّجــــالْ اُعمَ تِ اْس ــــــكَ   ْهَل ــــــْح اْألَ ا بِ َم ــــــأُ َواِفَق ــــــامِ ى كَ رَ ْخ )٢(هْ َل

ـــــــوَ − ٩٩ ـــــــغَ  اَدَع ـــــــ َرْي )٣(مِ ِعـــــطْ مُ الْ  وارِ َجـــــفـِــــي ولِ ُخ الـــــدُّبِ  ْل َبــــ  مِ َرَحـــــــلْ لِ  نٍ آِم

ىَعـــوَ  ْد َقـــ نْ ا َمـــَيـــأَ  ِهيلِ بِ ى َســـَلـــإِ   اَعـــــَد ْنَمـــــة لِ َوْســـــى أُ َلـــــعْ أَ  اكَ ذَ وَ − ١٠٠
ــــ  ىَلــــه عَ َســــفْ نَ ُضرِْعــــيَ ْلَزَيــــ مْ َلــــوَ − ١٠١ ــــْدُعوَوٍةيَلــــبِ قَ لُِّك )٤(ىَلــــإِ  مْ هُ َي

ــــا لِ   اَرَكـــــــــنْ أَ  لٌّ ُكـــــــــفَ  اهللاِ  ِةاَيـــــــــَد هِ − ١٠٢ ــــنْ ْألَ لَِم ــــاإلِ  ارِ َص ــــه ادَّ َل )٥(ارَ َخ

ينَ  ارِ صَ األنْ  وفدِ  رُ كْ ذِ   الرمحنِ  ارُ صَ أنْ و مانِ   اإلي ةُ يبَ تِ كَ  مْ هُ الَّذِ

ــــــــــــــ− ١٠٣ ــــــــــــــنْ ِإللِ اهللاُ اَدَرا أَ لمَّ ـــــْومَ  اِزَج ـــــالرَّهُ َدِع ـــــوَلُس )٦(اززَ عْ اإلِ بِ

ــيْ بَ − ١٠٤ ــّيا نَ ــْدُعوالنَّبِ ــوَدَي ــإذ َوالوف )٧(ْد َشـالرَّ  اِب َبـْرأَ رجْزالَخـَنًطا مِ هْ رَ  ْدَج

                                          
 ).٩٩ −  ١/٩٨» (زاد المعاد«), و٢٦٣البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )١(
سنن «), و٤٤٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤٩٢١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(

), ٢/٢٣٢» (دالئل النبوة«), و٢/٤٧٣» (مستدرك الحاكم«), و٣٢٩١برقم (» الرتمذي
) للخطيب البغدادي بتحقيقي, ١٣٤برقم (» منتخب الفوائد الصحاح العوالي«و
 ).٢١٥٠لأللباين برقم (» الصحيحة«و

 ).٣١٣٩) شرح حديث رقم (١٥/٨٦للعيني (» عمدة القاري«انظر:  )٣(
 ).١/١٠٠» (زاد المعاد«), و٣/٣٩٠» (مسند أحمد«انظر:  )٤(
 ).٥/٣٢٣» (مسند أحمد«انظر:  )٥(
ابق.انظر:  )٦(   المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
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ـــــ− ١٠٥ ـــــ مْ ُه ـــــَأْو تةٌ ِس ـــــفِّ ُوفَ  ْمهُ قَ ْوَف ــــلَ   واُق ــــآمَ  ْماهُ َعــــا َدمَّ )١(واقُ دَّ َصــــوَ وا نُ

ـــــإِ   واآُبــــــْذإِ وُمــــــهُ مَ ْوا قَ ْوَعــــــدَ  مَّ ُثــــــ− ١٠٦ ـــــى الْ َل ـــــِذيىَدُه ـــــهُ الَّ ـــــَل )٢(واابُ َج تَ اْس

ــــفَ − ١٠٧ ــــ هُ اءَ َج ــــقَ  نْ ِم ــــاثْ  لِ ابِ ــــا عَ نَ ـــــفَ   ارَ َش ـــــ وهَ عُ ايَ َب ـــــ افْ َال  ينَ قِ اِدَص )٣(ارَ تِ

ـــ مْ ُهـــوَ − ١٠٨ ـــاثْ  سِ وْ أَ  الِدوْ أَ   نْ ِمـــوَ  ةٌ شـــرَ ج عَ رَ زْ الَخـــ نَ ِم ـــنَ  انِ نَ ـــ ُل ْق ـــفَ  نْ َم نْ طِ

)٤(َال زِ ْنـــا أُ َمـــ مْ ُهـــًئـــا لَ قرِ مُ  َب عَ ْصـــمُ   َال َســـــــــرْ أَ ا فَ ًمـــــــــلِّ عَ وا مُ ُبـــــــــلَ طَ وَ − ١٠٩

ــَح − ١١٠ ــى فَ تَّ ــاْإلِ  اَش ــ مُ َال ْس ــْل دَ وَ  مْ يهِ فِ ْل َد  َجـــَال بِـــ مْ ِهـــارِ دَ  لِ ْهـــأَ  لِّ ي ُكـــفِـــ  خ

ـــــلَ ا وَ َذ َهــــ− ١١١ ــــــ  َال ابِ اًمـــــا َقـــــعَ َكـــــاَن  امَّ ــــــَال ثَ  اءَ َج ــــــوَ  ةٌ َث )٥(َال وِ  ونَ عُ بْ َس

ـــلَ ا طَ َمـــَعَلـــى  ياِدَهـــالْ  ِةَعـــيْ بَ لِ   هْ قبــــــــعَ الْ وا بِ ُد ُعــــــــاتَّ  انِ َتــــــــأَ رَ امْ وَ − ١١٢ )٦(هْ َب

ــــــقَ النُّ وَ − ١١٣ ــــــ اءُ َب ــــــاثْ  مُ هُ نْ ِم ــ نْ ا ِمــَبــقَ النُّ كَ   ارَ َشــــــا عَ نَ )٧(ارَ َمــى األُ وَســمُ  مِ وْ َق

ــــــــفَ − ١١٤ ــــــــمَّ  وهُ عُ ايَ َب ــــــــاَن ُث ــــــــُل قِ الْ َك يـــــــــــــــُل قِ  نَ َال وَ  هايلُ قِ تَ ْســـــــــــــــال نَ   ي
                                          

 ).٥/٣٢٣» (مسند أحمد«انظر:  )١(
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ).٧/٣٢٢» (فتح الباري«), و٣٩٢٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
ألن المواالة  ,متابعةً  :أي ;هنا بكسر الواو» ِوال«), و٣/٤٦٠» (مسند أحمد«انظر:  )٥(

 ».ولي«مادة  »لسان العرب«تابع. ينظر  ,والى بين األمر مواالًة ووالء :المتابعة يقال
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 ).٩٨ − ٢/٩٧» (سيرة ابن هشام«أسماءهم يف انظر:  )٧(
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ـــــبَ وَ − ١١٥ ـــــ نْ أَ  َد ْع ـــــ مْ وا إلـــــيهِ آُب ــن  ارَ اَج َه ــاَن  م ــمُ َك ــلِ ْس ــن الشِّ ــرا كِ رْ ًما م ب

ـــــعْ ليَ − ١١٦ ـــــ وا اهللاَ ُد ُب ـــــ ارِ َد بِ ـــــ نِ األْم ـــيَ   يفِ ـــواثِ  َب رِ ْث ـــبالوَ  ونَ ُق ـــوَ  دِ ْع )١(يفال

َ إِىلَ  ملسو هيلع هللا ىلص هِ تِ رَ جْ هِ  رُ كْ ذِ     ةِ ينَ دِ امل
َ مصداقً  ُوىلَ  فِ حُ الصُّ يفِ  اا ملِ َ  هُ نَّ أَ  األْ َ بَ  لٍ خْ نَ  اتِ ذَ إِىلَ  رُ اجِ هيُ ِ تَ رَّ حَ  نيْ  نيْ

ـــــَراَج َهـــــوَ − ١١٧ ـــــاإلذِنَدْعـــــبَ يُّالنَّبِ )٢(هْ لَ َســـقـــد أرْ الَّـــِذياهللاِ ِلَبـــقِ ْنِمـــ ْهَل

ــــبَ − ١١٨ ــــ َد ْع ــــعَ َثَالَث ــــَرْش ــــثَ عْ بَ ْنة ِم ـــــــع أَ بِ رَ  ْهتِ ـــــــأَ َوٍلوَّي ـــــــرَ ْج هِ  ُل ْص هْ تِ
ـــــــمَ − ١١٩ ـــــــُرْك ـــــــيْ َرُق ـــــــبِ ثْ يُ لِ ِهش بِ ـــــــــتُ قْ يَ ْوأَ  وهُ ُت ـــــــــرِ ْخ يُ لِ َأْووهُ ُل )٣(وهُ ُج

)٤(ُد رُقـــين يَ ِحـــِكْتـــللفَ ْمالهُ َجـــرِ  واُدَصــــــْرأَ َوِهِلــــــتْ قَ وا لِ ُعــــــمَ ْج أَ وَ − ١٢٠

ــــفَ − ١٢١ ــــرُّهُ اءَ َج ــــاْألَ وُحال ــــْخ مُ يُنِم راذِّ َحــــمُ َلــــُه  اءِ َدْعــــاْألَ رِْكــــمَ ْنَعــــ اَربِ
ـــــــفَ − ١٢٢ ـــــــياَتَب ـــــــكَ مَ فِ ـــــــعَ ِهانِ )٥(النَّبـِـــــيُّ  َج رَ َخــــــْمهِ يْ َلــــــعَ مَُّثــــــ يَُّل

ـــــ رَ َثـــــنَ وَ − ١٢٣ ــ اَب َخــَو ْمهِ وِســـــُءُرَعَلـــــىَبْرالتُّ )٦(مْ هِ وِســفُ نُ فِــي وهاُمــا َرَم

برقم » صحيح مسلم«), و٣٩٢٦و ٣٩٢٥), وبرقم (٣٩٢٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(                                          
 ).٣٣٢٧» (فتح الباري«), و٩١٨(

 ».تفسير ابن كثير«) من سورة األنفال من ٣٠تفسير آية رقم (انظر:  )٢(
 −  ٥٤٠» (الصحيح المسند مما ليس يف الصحيحين«), و١/٣٠٣» (مسند أحمد«انظر:  )٣(

 ) لشيخنا الوادعي $.٥٤١
 ).١/٣٦٠» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٤(
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
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ـــــ− ١٢٤ ـــــمَ  مَّ ُث ـــــيُّىَض ـــــالنَّبِ ــــكُ الْ َو غــــارِ لْ لِ  يُقدِّوالصِّ )١(وايُقــــفِ يُ  مْ َلــــاُرفَّ

)٢(اَمــهُ ارُ بَ ْخ أَ  وِّدِّالَعــَعَلــى ىَفــْخ تَ  اثَمــــــيْ ا َرًثــــــَالثَ فِيــــــِهواُثــــــكَ مَ فَ − ١٢٥

ــــــــَح − ١٢٦ ـــأَ   ْهاقَ َرُســــــــ ْمُهــــــــكَ َرا أْدذَ ى إِ تَّ ـــ اهُ َت ـــَم ـــ َسيْ ا َل ـــ ِهبِ ـــهْ  نْ ِم )٣(طاق

ـــــَح − ١٢٧ ـــــُثْي ـــــادُ َوَجـــــِهبِ ـــــعَ ْده َق )٥(ىرَ الثَّــــ اِق َبــــطْ ألَ )٤(اَخَســــْقِفــــيُ ْمَلــــْوَلـــ  اَرَث

)٦(ْب َلـــا الطَّ َمـــهُ نْ عَ  دَُّرَيـــ ْنأَ  رِطَشـــبِ   ْبَلــــــا طَ َمــــــهُ نْ مِ  اَنَمــــــاْألَ  هُ نَّــــــكِ لَ − ١٢٨

ــــ− ١٢٩ ــــا َوَذ َه ــــ )٧(ااَزَجــــ ْدَق ــــعْ مَ  مِّأُ بِ )٨(دِ َمــــــْح أَ  اِت زَ ِجـــــعْ مُ  ْنِمـــــ ْتَد اهَ َشـــــوَ   ِدَب

ــــــوَ − ١٣٠ ــــــا قُ مَ دِ َق ــــــالثْ اَءَب ــــــعَ ْينَ ــ  اَرَش ــَكْنِم ــالَذلِ ــكَ ْهرشَّ ــَم ــأُ  ْد ا َق )٩(راثِ

ـــوَ − ١٣١ ـــ امَ َق ـــبِ  ْمهِ يْ فِ ـــعَ  َعْض ـــْل قِ َو َةَرَش ــــأَ   ي ــــأكْ َأْو لَّ َق ــــ َرَث ــــقَ ا بِ ذَ  ْنِم )١٠(ْل لُي

                                          
 ).٢٠٠٩برقم (» صحيح مسلم«), و٣٦١٥و ٣٩٠٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
 ).٣٩١١و ٣٩٠٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 بالجيم وهو خطأ, وما أثبت هو الموافق للحديث.» ساج«يف المخطوط:  )٤(
 ).٣٩٠٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ).٣٦١٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
 واألقرب ما أثبت, واهللا أعلم.» جار«يف المخطوط:  )٧(
), ٤/٥٦للطرباين (» المعجم الكبير«), و١٠ − ٣/٩» (مستدرك الحاكم«انظر:  )٨(

 ).٢١٤ −  ١/٢١٣للعمري (» السيرة«), و١/٢٣٠» (الطبقات«و
مستدرك «), و١٧/٤٥٧» (معجم الطرباين«), و٣٩٠٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(

 ).٣/٤٢٠» (الحاكم
 ).٣٩٣٢و ٣٩٠٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١٠(
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ــــأَ وَ − ١٣٢ ـــتَ   ىَلــــاك عَ ذَ  إذْ  اْلَمْســــِجد َسسَّ ـــَوْق ـــَمـــكَ  اهللاِ  َنى ِم ـــأُ  ْد ا َق )١(َال زِ ْن

ـــــــو− ١٣٣ ـــــــِدمَ الْ َمِدَق ـــــــالرَّةَ ينَ ــــياِردَ   يفوُلُس ــــأَ َأبِ ــــوب َخ يُّ )٢(يفد الــــوَ الِ

ــــوَ − ١٣٤ ــــ مْ َل ــــي ْل َزَي ــــى ِهارِ َدفِ ــــبَ َحتَّ نااكِ َســـــ راِت ُجـــــالُح ه َوَدجِ ْســـــمَ   ىنَ
ــــــي− ١٣٥ ــــــاَن فِ ــــــَكَوَك ـــــ  ارِ َصــــــنْ ألَ لِ  َذلِ ـــــدِّفِ ـــــدَُّو ينِ ي ال ـــــى  ايَ نْ ال ـــــفُ الْ َعَل )٣(ارِ خَّ

ــــــــفُ وَ − ١٣٦ ــــــــِدمَ الْ َذلَِكبــــــــْتلَ ضِّ ـــ  ْهينَ ـــَالِضْري اْألَ فِ ـــمَ ْن َع ـــمِ اْألَ  ةَ كَّ هْ ينَ
ــــــــلِ  ودُ ُهــــــــيَ الْ  َرَهــــــــظْ أَ وَ − ١٣٧ )٤(اِق َفـــــــي نِ ذِ َو رٍ اهِ َجـــــــمُ  َنيْ َبـــــــ  اِق قَ لشِّ

ـــَح − ١٣٨ ـــلَ عَ  ْنوا َمـــزُّفَ تَ ى اْســـتَّ ـــ ِهْي رُ طَّ َســــمُ  همْ َد نْــــا عِ دوا َمــــَحــــوَج   واُرَدَق
ــــ− ١٣٩ ــــ نْ ِم ــــيِّالنَّ ِةفَ ِص ــــيبِ ــــفِ ــــــــأَ َو  اِةَرْوالتَّ ــــــــهُ نَّ ــــــــوِنُدبِ )٥(كٍّ آِت َش

ـــفَ − ١٤٠ ـــوا الْ ُداهَ َش ـــعَ َو قَّ َح ـــانْ  هُ نْ ــنْ أَ َو  وافُ َرَص ــُرَك ــغْ بَ الْ وا بِ ــي َم ــرَ عَ  ْد ا َق )٦(واُف

ــــــوَ − ١٤١ ــــــيْ َرقُ  ْمُه ــــــ ةُ َظ يــــــــــرُ بِ مُ  مْ ُهــــــــــلُّ كُ  اٌعَقــــــــــنُ يْ قَ َو  يُرِضــــــا النَّ َذ َك
ــــكَ   ْمهُ نْ ِمـــــــــَتَعـــــــــاَلىاهللاُ َمقَ تَ انْ َفـــــــــ− ١٤٢ ــــَم ــــتِ أْ يَ ا َس ــــا نَ ي َم ــــ صُّ ُق مْ هُ نْ َع
ـــــــــبِ − ١٤٣ ـــــــــالْ َو بيالسَّ ـــــقَ َو  اللِ ذْ اْإلَِو ِءَالَج ـــــ لِ ْت ـــــي  يَنرِ آَخ ـــــاْألَ فِ لَال ْغ

 ) البن تيمية.٤٦٩ − ١٧/٤٦٨» (مجموع الفتاوى«انظر:  )١(                                          
 ).٣٩٣٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).٣٩٠٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).٣٣٣ −  ١/٣٣٢» (المواهب اللدنية«انظر:  )٤(
 ) من سورة البقرة عند ابن جرير وابن كثير.٨٩تفسير آية رقم (انظر:  )٥(
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ



MSN<íéÛ×ÃÖ]<l^Úç¿ß¹]æ<Øñ^‰†Ö]<ÅçÛ¥< 

MSN 

ــــــبَ وَ − ١٤٤ ــــــيِّ ِةَرْجــــــهِ  َدْع ــــــرِ ثْ يَ لِ  النَّبِ ــــعَ   اَب ــــجِ الْ  مُ هِ يْ َل ــــتِ ًضــــا كُ ْرفَ  ادُ َه )١(اَب

ــــ− ١٤٥ ــــعِ الْ والُ ِخ ْد لُي ــــياَدَب ـــــاْوطَ   ِمَالْســــاِإلفِ ـــــا دُ ْركَ َوًع ـــــونَ ًه ـــــَم المِ ا َم
ـــــــكَّ نَ َو  واُلــــَخ َد يــــِهفِ َو واادُ َقــــانْ َلــــُه ىتَّــــَح − ١٤٦ ـــــــوا أَ ُس ـــــــزَ لْ زَ وَ  هُ اءَ َدْع واُل
ـــَدا− ١٤٧ ـــ )٢(وُمْبَت ـــي يِخارِ التَّ ـــاإلِ فِ امِ َعـــفِـــي  اذَ وَ  النَّبِـــيِّ ِةَرْجـــهِ  ْنِمـــ  مَالْس
ـــــ− ١٤٨ ـــــثَ َأْوشـــــرٍعَ ةَ عَ بْ َس )٣(]رِ ادْ َفــ[َكـاَن وِقاُرَفـالْ ِةَلـْوي َدفِـ  رِْشـــــعَ اِنَم

ُوىلَ نة السَّ  ِ  نَ مِ  األْ  ةِ رَ جْ اهلْ

ــمَ وا الْ لُ بَ قْ تَ اْســوَ  اْلَمْســـِجِداُءنَـــبِ َكـــاَناهَ ِرْدي َصـــفـِــ− ١٤٩ ــعِ )٤(َسِدْق ــمَ َد نْ )٥(يدِ ا ابُت
)٧(ارِ َصــــنْ اْألَ وَ يَنرِاجِ َهــــمُ الْ َنيْ َبــــ اِرَكـــــنْ  إِ َالبِـــــ)٦(اةاَخـــــَؤمُ ا الْ َذ َكـــــ− ١٥٠

ــــْمهُ فَ ْصــــنِ َنْوعَ ْســــيَ − ١٥١ ـــالنَّ َو اِرَصــــنْ اْألَ َنِم ـــأَ ُفْص ـــهِ ُلْه ـــْخ مُ الْ  رةِ ْج ارِ َت
ــــوَ − ١٥٢ ــــبَ  ْد َق ــــالرَّىنَ ــــبِ وُلُس ــ ْهيقَ دِّالصِّ ــْهريفِ ــَش ــفَ اٍلوََّش ــقِ ْح تَ  ْذ ُخ )٨(هْ يَق

 ).٧١ − ٣/٦٩» (زاد المعاد«انظر:  )١(                                          
 ».ومبدا«يف المخطوط  )٢(
ما بين المعقوفتين غير واضح يف المخطوط: وصوبه شيخنا الفيفي من نسخته عندما  )٣(

 ).٧/٣٣٥» (فتح الباري«), و٣٩٣٤برقم (» صحيح البخاري«انظر: و .عرضتها عليه
 ».المقدس«بدل » القبلة«يف المطبوع:  )٤(
 ).١/١٢٨» (الباري فتح«), و٥٢٥برقم (» مسلم«), و٤٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ».المؤخات«يف المخطوط:  )٦(
فتح «), و٢٥٢٩و ٢٥٢٨برقم (» صحيح مسلم«), و٢٢٩٣برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(

 ).٢٢٩٥و ١٩٦٨) شرح حديث رقم (٤/٢٦٣» (الباري
 ).١٤٢٢برقم (» صحيح مسلم«), و٣٨٩٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
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ــــانَ − ١٥٣ ــــعَ  َوَك ــــبِ  هُ ُدْق ــــَه ــــقَ  ْنا ِم ـــــبِ   اذَ  لِ ْب ـــــبَ  نِ يْ تَ نَ َس ـــــ َدْع )١(ة خـــــذادَ وْ َس

ـــ− ١٥٤ ـــَدِزاكَ َذ َك ـــيي ـــفِ ـــَح الْ ِةَالَص ـــ  رَِض ـــي عَ انِ َث ـــَرَش ـــعِ بِ َرْنِم ـــ ي )٢(رِ اآلِخ

ــــــــــــ− ١٥٥ ــــــــــــمَ  اكَ َذ َك ــــعِ   انِ ذَ اْألَ  ةُ يَّ وعِ ُرْش ــــ يــــِتاقِ َومَ الْ  َدنْ )٣(انِ رَ ْكــــال نُ بِ

ــــــِهفِ وَ − ١٥٦ ــــــبَ  ي ــــــَح  ُث ْع ــــــرِ عِ لْ لِ  َةَزْم ـــــ  ي )٤(يـــــرِ كِ ا نَ َمـــــونَ دُ  َرَمَضـــــاني فِ

ـــــوَ − ١٥٧ ـــــَالثَ مْ ُه ـــــمُ وَنُث ـــــوَنُراجِ َه )٥(اَمــــلِ عُ  ٌص ْخ َشــــاِرَصــــنْ اْألَ َنِمــــْميهِ فِــــ  اَم

ـــــــ− ١٥٨ ـــــــبَ عُ  مَّ ُث ـــــــة بِ َدْي ـــــــإِ  الٍ وََّش ــــرَ   ىَل ــــاَن غابِ ــــهُ عْ بَ َك ــــ ث ــــنُ  ْد َق )٦(َال ِق

ــــ  يُّرِ اجِ َهـــــــــمُ  ْمُهـــــــــلُّ كُ  وَنتُّ ِســـــــــ− ١٥٩ ــــا فِ َم ــــ ويهم ــــنْ أَ  ُركَ ْذ ُي )٧(اريُّ َص

ــبَ وَ − ١٦٠ ــاَنٍدعْ َســُث ْع ــيَك ــقَ ي الْ ِذفِ ـــــمَ  لِ ْهـــــأَ لِِعيـــــرًضـــــارِتَ عْ مُ   ِةَدْع )٨(ةِ كَّ

ـــمَ وَ − ١٦١ ـــعِ  هُ َع ـــَر وَنُرْش ـــَو )٩( ًالاِج )١٠(مْ ُهــــلُّ كُ  ونَ ُراجِ َهــــمُ  َيوِ ا رُ يَمــــفِ   ْمُه

 ).٢٧٩ق (صالبن إسحا» السيرة«انظر:  )١(                                          
 ).١٣٢٨برقم (» مسند أبي عوانة«انظر:  )٢(
 ).٦٠٤) شرح حديث رقم (١٠٠ − ٢/٩٩» (فتح الباري«انظر:  )٣(
 ).٢/٦البن سعد (» الطبقات«انظر:  )٤(
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
) وعندهما اختالف يف تاريخ ٢/٦» (الطبقات«), و٢/٢٧٦البن هشام (» السيرة«انظر:  )٦(

 رية.بعث السَّ 
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
 ).٢/٧» (الطبقات«انظر:  )٨(
 ».رجًال «َوَقَع يف المخطوط  )٩(
ابق.انظر:  )١٠(  المصدر السَّ
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ـــــوَ − ١٦٢ ـــــي ذِ  وَنُرآَخ ـــــ  واُركِـــــا ذُ ايَ َرالسَّ ـــــذَ  امٍ َعـــــ َيانِ َث ـــــ مْ هِ يْ َدا َل )١(رُ ؤثَ ُي

ِ ة مِ يَ الثانِ  ةُ نَ السَّ   ةِ رَ جْ ن اهلْ

ــــــاْألَ َغــــــْزَوِةوُعُقــــــُوفِيَهــــــا− ١٦٣ ـــ ُب احِ َصـــفِيَهـــا زةُ ْمـــَح  اِءَوْب )٢(واءِ اللِّ

ـــــعَ ادَ وَ فَ − ١٦٤ ـــــهُ ْت ـــــمْ َض ـــــوِنُدرة بِ ـاَن رَش ــــاْألَ َهــــَذاَوَكـــ ــــي َشــــْهرُنْم )٣(رفَ َصــــ فِ
ـــــي َشـــــْهر− ١٦٥ ليـــــٍعبِ َرَوَكـــــاَن فِ )٤(يِلـــيَ  عٌ ِضـــْومَ َوْهـــاط َوَوا ُبـــَزَغـــ اْألَوَّ

ــــا عِ رِتَ عْ مُ  اًبـــــاكِ َرِنيْ تَ ائَ ِمـــــِوْحـــــنَ ى بَ َوْضـــــرَ − ١٦٦ ــــَرًض ــــي ــــالَ ش طَ يْ رَ ُق )٥(ب

ــــاَن− ١٦٧ ــــَوَك ــــْعَم ــــٍدعْ َس ــــَوهاُؤَولِ ــيَ  ْمَل ــبِ ْنُك ــَه ــَوٌبْرا َح ــَق يَ  مْ َل ــ ل )٦(مْ أَل

ــــــــــبَ وَ − ١٦٨ ــــــــــا بِ َذَدْع ــــــــــيَ ٍةدَُّم )٧(هْ رَ يْ َشــالعُ  َغــْزَوةُ ُجَمــاَدىفِــي ْيأَ  ْهيَرِس

ــــــ− ١٦٩ ــــــَح  عْ َم ــــــَةَزْم ــــــاَدَوَوهُ اُؤَولِ ــــِهفِ  اَع ــــَبنِــــيي ــــمَّ ٍجلَ ْدُم ــــَج رَ ُث )٨(اَع

ــــــــــلَ بِ وَ − ١٧٠ ــــــــــبَ اٍلَي ــــــــــها أَ َدْع ـــ  ااَرَغ ـــىرزٌ َك ـــَعَل ـــفَ  ومُ هُ حِ ْرَس )٩(اارَ َس

نة الثانية من الهجرة. )١(                                            سيأيت َذلَِك يف السَّ
 ).٣/١٦٤» (زاد المعاد«), و٢/٧» (الطبقات«), و٢/٢٠٣» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٢(
ابق.المصدانظر:  )٣(  ر السَّ
 ).٢/٨» (الطبقات«), و٣/٢١٠» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٤(
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
الفصول يف سيرة الرسول «), و٢/٨» (الطبقات«), و١/٤٦١» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٧(

 ).٨٨البن كثير (ص» ملسو هيلع هللا ىلص
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
 ).٢/٩» (طبقاتال«انظر:  )٩(
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ــــــ  َال َصـــــوَ َحتَّـــــى  وُل ُســـــطلبـــــه الرَّ يَ − ١٧١ ــــــفَ ًرا فَ ْد َب ــــــفَ  هُ اَت ــــــمُ  رَّ َك )١(َال بِ ْق

)٢(وَال ُقـــنْ مَ الْ  مِ هَ افْ ي َفـــتِ أْ يَ ا َســـَمـــلِ   اْألُوَلـــــى رِ ْد َبـــــ َغـــــْزَوةَ  ْت يَ مِّ ُســـــوَ − ١٧٢

ــوبَ − ١٧٣ ــها بَ َد ْع ــ ُث ْع ــَج  نِ اْب ــمَ وَ  شٍ ْح )٣(هَعــــــبَ رْ ف اْألَ عْ ِضــــــ ينَ رِ اجِ َهــــــمُ الْ  نَ ِمــــــ  هْ َع

ــانَ − ١٧٤ ــقَ  َوَك ــعَ  ُل ْت ــ وٍ رْم ــَح الْ  نِ ْب )٤(مِ نَ ْغــمَ الْ فِــي  يــرِهعِ  ُذ ْخــأَ وَ  فِيَهــا  يمِ رَ ْض

ــانَ − ١٧٥ ــي )٥(َوَك ــ لِ وَّ أَ فِ ــ مٍ وْ َي ــرَ  نْ ِم ــــــفَ   ْب َج ــــــيُّ مَ ظَ عْ تَ اْس ــــــوَ  اذَ  النَّبِ ــــــ وَ ْه )٦(ْب بَ السَّ

ــــــآل− ١٧٦ ـــــئِ أَ   الِ ؤَ ُســــــ نْ َعــــــ واِب الَجــــــ ةِ َي ـــــكُ الْ  ِةمَّ ـــــ رِ ْف ـــــالقِ  نِ َع )٧(الِ َت

ــ− ١٧٧ ــْهري اْألَ فِ ــ َش ــ مْ رُ الُح ــ ْت َوَكاَن )٨(بـاالنَّ  اءَ ا َجـَمـى كَ رَ ْبـالكُ  ةِ َش طْ بَ لْ لِ   ابَ بَ َس

ـــــبْ ا القِ ذَ  َد ْعـــــبَ وَ − ١٧٨ ـــــوِّ ُح  ةُ َل ـــــإِ  ْت َل ــــعْ كَ   ىَل ــــإِ  ِةَب ــــَح  يمَ اهِ رَ ْب ــــ ُث ْي )٩(َال زَ َن

                                          
ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
) إال أن يف الطبقات َأنَُّهم ٢/٩» (الطبقات«), و١/٤٦٣البن هشام (» السيرة«انظر:  )٣(

 كانوا اثني عشر رجًال.
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ».وكان«بدل » وذاك«يف المطبوع:  )٥(
) ٨٠ − ٧٩البن حزم (ص» جوامع السيرة«), و٢/٢٩٩» (يتاريخ الطرب«انظر:  )٦(

 .»تفسير ابن كثير«) من سورة البقرة من ٢١٧), وتفسير آية (٨٩ − ٨٨(ص» الفصول«و
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
 ).٢/١١» (الطبقات«انظر:  )٨(
 ).١/٢٤٢» (الطبقات«), و٦٤(ص» تاريخ خليفة«انظر:  )٩(
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ــــ اهللاِ  َنِمــــ ُرْمــــاْألَ  َذلَِكبِــــ− ١٧٩ ــ  ْدمَ الصَّ ــَالالثُّ  وَمَي ــنِ  اَث ــْص )١(دْ رَ وَ  انٍ بَ عْ ف َش

ــــرَ تَ اعْ وَ − ١٨٠ ــــيْتَض ــــَكفِ ــــيَ الْ َذلِ ــــــفَ ًةاهَ فَ َســــــ  ودُ ُه )٢(ودُ ُســــــالَح َمغَ ْرلُي

ــ− ١٨١ ــمِ لْ عِ  عْ َم ــَو ْمِه ــ َسيْ َل ــعَ بِ  ْمهُ نْ ِم ـــ  ْبَج ـــذَّ األَ  ُمُه ـــأُ و وَنلُّ )٣(ْب َضـــالغَ  ةُ مَّ

ــــــ− ١٨٢ ــــــ اكَ َذ َك ــــــِهفِي ــــــ َض رِ ُف ـــــانأي  ياُمالصِّ ـــــ َرَمَض ـــــ اَم ـــــيْ إِ  هِ بِ )٤(امُ َه

اءُ َشـــــــيَ  نْ َمـــــــلِ هُ َدْعـــــــبَ اَرَصـــــــفَ   اُءوَراُشــــــعَ وُضُرْفــــــمَ الْ هُ َلــــــبْ قَ وَ − ١٨٣
ـــــ  رِ ْطـــــفِ الْ  اِةَكـــــَز ُض ْرَفـــــ هُ َدْعـــــبَ وَ − ١٨٤ ـــــ ةُ يَّ عِ ْرَش ـــــدِ عِ لْ لِ  ِةَالالصَّ )٥(رِ ادْ  ي

ــــالْ وَ − ١٨٥ ــــلزَّلِ  ُض رْ َف ـــرِ قَ   ِب ُصــــالنُّ  اِتذَ  اِةَك ـــ ةُ ينَ ـــ ِةَالالصَّ ـــتُ  مْ هَ افْ َف )٦(ِب ِص

)٧(ْت كانَ تَ ا اْســـــَهـــــا بِ َدْعـــــاالالَّتِـــــيَيْهـــــوَ   ْتاَنـــــكَ ٍرْدَبـــــَغـــــْزَوةُ اهَ َدْعـــــبَ وَ − ١٨٦

ـــــعْ أَ − ١٨٧ ـــــنِ ـــــْزَوَة اكَ َذ ي بِ ـــــْرفُ الْ  َغ ـــ وَمَيـــ  انِ َق )٨(انِ َعـــمْ َج الْ  ىَقـــتَ الْ َو امِ َزاللِّ

                                          
التحويل كان يف نصف شعبان وهو الَِّذي ذكره النووي  على قول محمد بن حبيب أن )١(

َح خالفه يف » الروضة«يف  » فتح الباري» «شرح صحيح مسلم«وأقره مع كونه رجَّ
 ) بتصرف يسير.١/١٢٠(

 .»تفسير ابن كثير«) من سورة البقرة من ١٤٢تفسير آية (انظر:  )٢(
 .»كثير تفسير ابن«) من سورة الفاتحة من ٧تفسير آية (انظر:  )٣(
» زاد المعاد«), و٧/٦١٦» (مجموع الفتاوى«), و٢/٣٠٤» (تاريخ الطربي«انظر:  )٤(

)٢/٣٠.( 
 ).٢١٤ − ١/٢١٣» (الطبقات«), و٢/٣٠٥» (تاريخ الطربي«انظر:  )٥(
 ).٢١٤ − ١/٢١٣» (الطبقات«انظر:  )٦(
 ).٢/١١» (الطبقات«انظر:  )٧(
 ).٥/٣٢٤» (مسند أحمد«انظر:  )٨(
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ــكُ الْ  ةُ َشــطْ بَ الْ وَ − ١٨٨ ــي ىَرْب ــبِ الَّتِ ــ اَه ــبُّرَ   ْمقَ تَ اْن ــ ضِ ْراْألَ ا َومَ السَّ ــ آلِ  نْ ِم )١(مْ نَ الصَّ

ــــمُ الْ نَّأَ  اكَ ذَ وَ − ١٨٩ ـــــ يشٍ رُِقـــــلِ يـــــرٍعِ  ومَ ُدُقـــــ  اعَ مِ َســــْدى َقــــفَ طَ ْص )٢(اعَ َد َف

)٣(الِ وَ ْمـــاْألَ ُثــمَّ فـِــي  َرَمَضـــاَن ْنِمــ  يالِ َيـــــلَ  ْتَضـــــمَ  ْدَقـــــَو وُمـــــهِ يْ لَ إِ − ١٩٠

ــــ− ١٩١ ــــأَ  انَ َك ــــ وُب ــــلَ  اَنيَ فْ ُس ــــْخ ا أُ مَّ ــْرأَ   اَربِ ــا مُ يْ َرًما قُ َضــمْ َض  َل َس ــْخ ًش )٤(ارَ بِ

ـــــــــيِّ أَ ِألَ − ١٩٢ ـــــــــرٍْم ـــــــــقَ ْدَق اهُ َضــــــا قَ َمــــــلِ َعْفــــــ َدَالَو لََّجــــــ  اهللاُ اهُ َض
ـــــقَ التَ فَ − ١٩٣ ـــــا ِم ـــــ ْني ـــــ رِ غْي ـــــا مِ َم ــــــَد َعْطــــــقَ  اَءَشــــــ ذْ إِ   اِديَع ادِ َســــــفَ الْ  رَ ابِ
ــانَ − ١٩٤ ــ َوَك ــْنَم ــســوِلالَرَعَم ــنَ ْدَق )٥(رَشــــعَ  عُ ْضــــبِ ائــــِةمَ الثِ الثَقْوَفـــ ْرَص

ـــأَ وَندُ َو ائِةمَ عِ ْســــــتِ َقْوَفــــــوَنكُ رِْشــــــمُ الْ وَ − ١٩٥ ـــي حََّصـــٍفْل ـــوَ الرِّ فِ )٦(ةِ اَي

ــــوَ − ١٩٦ ــــالرَّىأَ َر ْد َق ــــوُلُس ــــنَ يَنِح ـــــي قِ فِـــــ ااَم )٧(ااَمـــــئَ اللِّ  هُ اءَ َدْعـــــأَ ٍةلَّ

ــــو− ١٩٧ ــــأَ َر ْد َق ــــلٌّى ُك ــــــةَ قِ  ِنيْ مَ ْصــــالَخ َنِم ِهلَّ )٨(نِ يْ َعــــــالْ  ِي أْ َربِــــــضــــــدِّ

ـــــَح وَ − ١٩٨ ـــــاللِّ  ةُ اَل ـــــَق ـــــ يٌش َرا ُق ــهَ وَ م فَ هُ فَ عْ ِضــ ولِ ُســالرَّ َب ْح َصــ  وانُ ايَ َع وانُ
                                          

 األصنام. أي: عبدة )١(
 ).١٩٠١برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٢(
 أي: ويف هذه األموال وهي عير قريش. )٣(
 ).٤٦٨ − ١/٤٦٧» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٤(
 ).٣٩٥٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ) لشيخنا الوادعي $.٣/٢٨٤» (الجامع الصحيح«), و٢/١٩٣» (مسند أحمد«انظر:  )٦(
ابق.عددهم يف ال انظر )٧(  مصدر السَّ
 ).١٧٦٣برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٨(
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ــــاَكَذَوَكــــانَ − ١٩٩ ـــَرَمَضـــانْنِمـــ )١(ْرَشــــعَ ةَ عَ بْ َســــَمْوَي ـــنْ مِ  ِهِراْدَف ـــأُ  مَّ )٢(رثِ

ــــــــَلاَبــــــــقَ ا تَ َمــــــــينَ حِ وَ − ٢٠٠ نِ امَ ْصــالَخ  كِ رَ ْعــمَ الْ فِــيامَ َدطَ اْصــَو اِنفَّ الصَّ
ـــــرَ وَ − ٢٠١ ـــــالرََّعَف ـــــكَ وُلُس ـــــدُّفَّ )٣(اَعـــــدَ  نْ َمـــــ يـــــِب جِ مُ الْ ِنيمِ َهـــــى المُ َلـــــإِ  اعَ ي ال
ـــــَنِمـــــهُ اَءَجـــــفَ − ٢٠٢ ــفَ  دُ َدَمـــــالْ اِءمَ السَّ ــيُ ْمَل ــْدِف ــاللَّ َبْزِح ــالْ  ينِ ِع )٤(دُ َد َع

ــــكَ  ْربُ ا الــــدُّلَّــــُوَوَوُعْمــــَج الْ َمَزَهــــانْ وَ − ٢٠٣ ــــا قَ َم ــــرََّض ــــي  اكَ َذُنمَ ْح ى ال ــــلزُّ افِ )٥(رْ ُب
ـــــــَصَكـــــــنَ و− ٢٠٤ )٦(ارِ َجــــبِ  مْ ُكــــا لَ َنــــا أَ َمــــ اَلَقــــَو اِرَرِفـــــــلْ لِ اُنطَ يْ الشَّ

ــــكَ انْ فَ − ٢٠٥ ــــغُ الْ َفَش ــــاُرَب ــــْنَع ــــ اينَ عِ بْ َس ــــتِ قُ ْدَق ــــأَ َوواُل ــــُرَس )٧(اينَ عِ بْ وا َس

)٨(مْ ُهـــــًتـــــا لَ كِّ بَ مُ النَّبـِــــيَُّفَقـــــَوَو ْمُهــــــلُّ كُ ٍرْدَبــــــئــــــرِبِ فوا بِ ذِ ُقــــــوَ − ٢٠٦

ــــاا َح نَ ْدا ُوِعــــا َمـــنَ ْدَجــــَوْد َقـــ أنْ − ٢٠٧ ــفَ  قَّ ــَوْلَه ــتُ دََّج ــا ُوم َم ــاَح  مْ تُ ْد ِع )٩(قَّ

ــــلَ  واابُ َجــــأَ ْوَلــــَوَلْوَقــــوا الْ عُ مِ َســــوَ − ٢٠٨ )١٠(اُب وَ َجــــالْ ِمَعــــنَ ُلْوَقــــ اَنَك
 .»سبعة عشر«بدل » سابع عشر«يف المخطوط:  )١(                                          

 ).٢/١١» (الطبقات«), و٢/٤١٩» (تاريخ الطربي«انظر:  )٢(
) لشيخنا الوادعي $, ٣/٢٨٩» (الجامع الصحيح«), و٢/٦٤» (مسند أحمد«انظر:  )٣(

 ).١٧٦٣برقم (» صحيح مسلم«و
 .»تفسير ابن كثير«) سورة األنفال من ١١ −  ٩), وتفسير آية (١٧٦٣» (صحيح مسلم«انظر:  )٤(
 ».تفسير ابن كثير«) سورة القمر من ٤٤ − ٦تفسير آية (انظر:  )٥(
 ) بتحقيق شاكر.١٣/٥٧٨» (تفسير الطربي«انظر:  )٦(
 ).١٧٦٣برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٧(
 ).٢٨٧٥برقم (» مسلمصحيح «), و٣٩٧٩» (صحيح البخاري«انظر:  )٨(
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
مة » اآليات البينات يف عدم سماع األموات«انظر:  )١٠( لأللوسي مع مقدمة تحقيق العالَّ

 األلباين للكتاب.
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ــوَ − ٢٠٩ ــ ْتَضــد مَ َق ــي الْ ذِ  نَّةُ ُس ــ شِ ْرَع ـــــــ لُّ ُكـــــــفَ   اَذ بِ ـــــــ هُ ؤُ ازَ َجـــــــفَ  اغٍ َب اَذ َك
ــــوَ − ٢١٠ ــــيِّحابِةَصــــ نْ ِم )١(ا أْزَيــــَد َال  هْ َعــــبَ ْرأَ ْعَمــــةٌ َرَشــــعَ   داهِ ْشــــتُ اْس النَّبِ

ــــوَ − ٢١١ ـــــوَ   ُأْنِزَلــــت فِيَهــــا الِ َفــــنْ اْألَ  ةُ وَرُس ـــــى َيْه ـــــفْ تَ َعَل ـــــ اكَ ذَ  يلِ ِص )٢(ْت لَ مَ تَ اْش

ــــيَّ بَ وَ − ٢١٢ ــــفْ تَ  ْتنَ ــــقَ  يَل ِص ــــمَ الْ  مِ ْس ــالُخ َو  مِ نَ ْغ ــبْ تِ  َسْم ــا ُم ــالغَ  يَح زِ ياًن )٣(مَم

ــوْ عُ وَ − ٢١٣ ــالرََّبتِ ــيوُلُس ــفِ ــالْ ِذَأْخ ــــــ  اَدِف ــــــهُ أَح مَُّث ــــــرَّلَّ ــــــأَ  يمُ حِ ال )٤(اَد َب

َال ُحَضــــْوا أَ ذَ َوَكــــاَن فِــــي− ٢١٤ ـــا بِ طْ قَ   ِةَلــــالدَّ ـــًع ـــ ِق ْدِص ـــالرِّ  ِب احِ َص ةِ الَ َس
ـــوَ − ٢١٥ ـــ مْ َك ـــ َنِم ـــ ِيْح َواْل )٥(اَد هِ َشــــ بــــدرٍ  َغــــْزَوةَ  ْنَمــــ لِ ْضــــي فَ فِــــ  اَدَريًحا َورِ َص

ــــــبَ وَ − ٢١٦ ــــــهَ َدْع ــــــنَ ْدا َق ــــــالنِّ َمَج ــــ  اُقَف ــــي ُح فِ ــــ َكَمــــَت انْ َوٍدسَّ اُق قَ الشِّ
ــــبَ   ىَلـــــإِ  َغـــــْزَوةٌ  اكَ ذَ  َدْعـــــبَ  َوَكـــــاَن− ٢١٧ ــــَليْ نِ ــــمَّ مٍ ي ُس ــــُث ــــ ادَ َع )٦(َال افِ َق

ـــــــبَ − ٢١٨ ـــــــقَ مُ  َد ْع ـــــــَالثَ  ِهاِم ـــــــعَ  ةً َث )٧(َال اتِ َقـــمُ  ْد ِجـــيَ  ْمَلـــم فَ ُهـــلَ  اٍءَمـــ  ىَل

                                          
 ).١٩٠١برقم (» صحيح مسلم« :يفڤ استشهاد عمير بن الحمام  انظر )١(
 .) من سورة آل عمران١٢٣سورة األنفال وآية (انظر:  )٢(
لشيخنا » الصحيح المسند من أسباب النزول«), و٥/٣٢٤» (مسند أحمد«انظر:  )٣(

 ).١٧٦٣برقم (» صحيح مسلم«و ,)١١١ −  ١١٠الوادعي $ (ص
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).٢٤٩٤برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٥(
 ).٣١٩البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
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ــــبَ وَ − ٢١٩ ــــْزَوةُ  اكَ ذَ  َد ْع ــــ َغ ــــ ويِق السَّ ـــِةَح ي الْ ذِ   يفِ ـــ هُ ْمـــهَ افْ  جَّ ـــِف وَ ال تَ بِ )١(قُّ

ــــإْذوهُ كُ ِرْدُيــــْمَلــــ  ْمُثــــاَنيَ فْ ا ُســــَبــــًبــــا أَ الِ طَ َوَكــــاَن− ٢٢٠ )٢(مْ هُ اتَ اًرا َفــــرَ فِ

ِ  نَ مِ  ةُ ثَ الِ الثَّ  ةُ نَّ السَّ   ةِ رَ جْ اهلْ

ـــ− ٢٢١ ـــفِ ـــ هُ وُتـــْزا غَ هَ رِ ْدي َص ـــَو  ْرَمـــي أَ ِذلِ ـــ اَدَع ـــبَ  ْنِم ـــقَ مُ  ِدْع ـــ هِ اِم )٣(رْ فَ َص

ــــ− ٢٢٢ ــــ وِ ْحــــنَ لِ  ُدْعــــا بَ َزَغــــ مَّ ُث ـــــــــ  )٤(عِ ُرالُف ـــــــــرَّ  لِ أوَّ َرآِخ ـــــــــ نِ يْ يعَ بِ ال عِ َف
ــــــاَن− ٢٢٣ ــــــْزَوةٌ َوَك ــــــىَغ ــــــيَ الْ إَِل ـــــِةأُ اٍعَقـــــنُ يْ قَ ْنِمـــــ  وِدُه )٥(ودِ ُحـــــالُج  مَّ

ـــــكِ لَ − ٢٢٤ ـــــقَ لَ طْ أَ  هُ نَّ ـــــ ْمُه ـــــا اعْ لمَّ ـــــ  ْض َرَت ـــــُنرِ يف أْم ـــــ هم اب ـــــالْ  وذُ  وَل لُ َس )٦(ْض رَ َم

ـــــــِألَ − ٢٢٥ ــــــأَ   اَيـــــــلِ ْوأَ  ْماهُ َعـــــــادََّلـــــــُه هُ نَّ ــــــا عُ مَّ ــــــرِ بَ  مْ نهُ ِمــــــفَ  ادةُ َب )٧(اَي

ــــــيُأْنِزَلــــــتو− ٢٢٦ ــــ  ْهَظــــــاعِ آي َواَكَذفِ ــــي َرفِ ــــِعابِ ــــاِلَوالطِّ ــــأَ  ْنِم ــــى عِ وَ ْق )٨(هْ َظ
), ١٠٦(ص» الفصول«), و٢/٢٧» (الطبقات«), و٣٢البن إسحاق (ص» السيرة«ظر: ان )١(                                          

 ).٣٨٣ − ١/٣٨٢» (المواهب اللدنية«و
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
 ).٣٢١البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٣(
 بالقاف, والتصويب من كتب المغازي والسير.» القرع«يف المخطوط:  )٤(
 .)١٢١(ص» جوامع السيرة«), و٢/٣٥» (الطبقات«), و٣٢٢سحاق (صالبن إ» السيرة«انظر:  )٥(
), ٥٩٥ − ١/٥٩٤البن هشام (» السيرة«), و٣٢٤ − ٣٢٣البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٦(

 ).١٢١(ص» جوامع السيرة«), و٢٧ − ٢/٢٦» (الطبقات«و
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
دالئل «انظر: ابن جرير وابن كثير, و ) المائدة من تفسير٥٣ −  ٥١تفسير آية (انظر:  )٨(

 ).١٧٥ − ٣/١٧٤للبيهقي (» النبوة
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ـــوَ − ٢٢٧ ـــاَدىي فِ ـــبَ  ُجَم ـــيُّ َث َع ـــإِ  النَّبِ )١(َال َصــــا َح َهــــيْ لَ عَ وَ  شٍ يْ رَ ُقــــ يــــرِ عِ   ىَل

ـــي− ٢٢٨ ـــاَن فِ ـــالبَ َوَك ـــمَ األُ  ِثْع ـــزَ  رُ ْي ِ غَ فَ   اَد ْي )٢(اَد ْيــــوا كَ ُقــــَال يُ  مْ ا َلــــوَهــــمُ ن

ـــانَ − ٢٢٩ ـــا َوَك ـــقَ  فِيَه ـــ ُل ْت ـــاْألَ  نِ اْب )٣(ِف رَ ْشــمَ الْ  دَّ َحــ ارُ َصــنْ اْألَ  هُ اَقــذَ أَ   ِفرَ ْش

ــــــبَ وَ − ٢٣٠ ــــــأُ  اكَ ذَ  َد ْع ــــــ ٌد ُح ــــــقَ وَ  ْد َق )٤(اَعــمَ تَ اْج  نِ يْ يَ نَ ْســُح الْ  ينَ مِ لِ ْســمُ لْ لِ   اَع

ـــــــــبِ َو  واازُ َحــــــــ ارِ َصــــــــتِ النْ لِ  ًال وَّ أَ َفــــــــ− ٢٣١ ـــــــــِخ ٍة أَ ادَ هَ َش ـــــــــًرا َف واازُ ي

ـــــ ونَ عُ بْ َســـــ− ٢٣٢ ـــــكرِ أُ  مْ هُ نْ ِم ِ ِســـْح مُ الْ  رَ ْجـــأَ  يعُ ِضـــيُ   َال  اهللاُ وَ  واُم )٥(َال َمـــعَ  ينَ ن

ــــَل نِ وَ − ٢٣٣ ــــِه ي ــــفِي ــــرَ  نْ ِم ــــ اهللاِ  ولِ ُس ـــَك كْ يَ   اَم ـــأُ  في ـــأَ  ةً وَ ْس ـــَي ـــهِ فَ  نْ ا َم )٦(اَم

ـــــوَ − ٢٣٤ ـــــرَ جِ الْ بِ  ونَ رُ آَخ ـــــتُ ابْ  اِتاَح ــــ  واُل ــــ اهللاُ  مَ ظِ عْ يُ لِ ــــزَ َج ــــمِ عَ  اا َم )٧(واُل

اهِ َســــــــ بِ َال وَ  مْ هُ نْ َعــــــــ ًال افِ  َغــــــــَال  اهللاِ  نِ ذْ إِ بِـــــــــَكـــــــــاَن  اذَ  لُّ ُكـــــــــوَ − ٢٣٥

ــــوَ − ٢٣٦ ــــيَ  وْ َل ــــَش ــــوَ  زَّ ا َع ــــتَ النْ  لَّ َج ــ  رْ َص ــوَ  مْ هُ نْ ِم ــيَ  مْ َل ــ انِ يَمــي اْإلِ وِ ذَ  ْل نَ رْ َش
                                          

 ).٢/٣٦» (الطبقات«), و١/٥٩٧البن هشام (» السيرة«انظر:  )١(
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
 ).١٨٠١برقم (» صحيح مسلم«), و٤٠٣٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).١٧٨٩برقم (» صحيح مسلم«, و )٤٠٨١ ,٣٠٣٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
 ).٣٠٣٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ).١٧٩١و ١٧٨٩برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٦(
 ).٣/١٢٠البن هشام (» السيرة«انظر:  )٧(
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ـــــــــــــكِ لَ − ٢٣٧ ـــــعْ يَ َو  انَــــــــــــــحِ تَ مْ يَ  أْن اَدَرأَ  هُ نـَّ ـــــْرمُ الْ  َمَل ـــــمِ  اَبَت ـــــمَ آ نْ مَّ انَ
ـــــ− ٢٣٨ ـــــتَ  مَّ ُث ـــــبَ وُنُك ـــــدَّاَكَذَدْع هْ رَ ِخــاْآل َأْو فِــي َمْوَيــالْ وِرُفــكَ ى الْ َلــعَ   ْهَرائِ ال
ــــألُ وَ − ٢٣٩ ــــي اإلِ ولِ ــــقْ عُ  انِ يَم ــــدََّب ارِ َصــــــتِ االنْ ى بِ َلــــــاألعْ  ُرَفــــــالظَّ َو  ارِ ى ال
ـــــاثْ وَ − ٢٤٠ ـــــَأْو نِ يْ نَ ـــــقَ بِ  َق ْوَف ـــــفِ دُ  رٍ ْب )١(نُ كِــــمْ  يُ ا َال ذَ  ُرْيــــغَ  ذْ إِ  ًةوَرُرَضــــ  وانُ

)٢(ْح صِّ َصـــــالنَّ وا بِـــــلُ َســـــغْ يُ ْمَلـــــ مْ هُ نُ ْفـــــَدوَ   ْحَصـاْألَ فِـيْمهِ يْ َلـى عَ لَّ َص ْنكُ يَ  مْ لَ وَ − ٢٤١

ــوَ − ٢٤٢ ــدَ  ْد َق ــالرَّ اَع ــ وُل ُس ــ ْنَم ــ ْدَق )٣(اَد ِعــالْ بِ  وِق ُحــاللُّ إَِلــى  وابُ ِدُتــانْ فَ   اَدهِ َش

ــَو  ْدَســـاْألَ  راَءْمـــَح  اَءَجـــَحتَّـــى ارَ َســـفَ − ٢٤٣ ــمَ  اَدَع ِ وًبا بِ ُح ْص ــعْ ن ــ ةِ َم )٤(ْد مَ الصَّ

ـــــوَ − ٢٤٤ ـــــياَءَج ـــــفْ تَ فِ ـــــَذيِلِص ـــــــــيِّ بَ مُ  انَ َرْمـــــــــعِ آِل نْ ِمـــــــــ  اُتا آَي اُت نَ
ـــ− ٢٤٥ ـــ نْ ِم ـــ ذْ إِ َو ِهَقْولِ ـــ َتْوَدَغ ـــإِ  ْنِم )٥(]َال وِ [ ونَ ُســمْ َخ َو ٌعْســتِ  ْيأَ  انَ ا َكــَمــ  ىَل

هتذيب «), و٣/٣١٣» (زاد المعاد«), و٥٦٢البن حزم مسألة رقم (» المحلى«انظر:  )١(                                          
 ).٧٩ − ٧٨ص» (أحكام الجنائز«), و٤/٢٩٥» (السنن

 ).١٣٤٧شرح حديث رقم (» فتح الباري«), و٥/٣٤٦» (األوسط«انظر:  )٢(
), ١/٤٠٢للبالذري (» أنساب األشراف«), و٣٤٩ − ٣٤٨(ص» سيرة ابن إسحاق«انظر:  )٣(

 ).١٢٠ −  ١١٩(ص» الفصول«), و٢/٣٥» (عيون األثر«و
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
المخطوط: وتم تصويبه من نسخة شيخنا الفيفي  ما بين المعقوفتين غير واضح يف )٥(

 É Ê Ë Ì Í﴿ومعنى َهَذا البيت أن عدد اآليات من قوله تعالى: 
Î Ï Ð﴾ :إَِلى قوله تعالى ,﴿y z { | } ~ � ¡ 

) إَِلى آية رقم ١٢١من آية رقم ( ,] اآلية تسع وخمسون آية١٧٩− ١٢١[آل عمران:  ﴾¢
 ) من سورة آل عمران.١٧٩(
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ـــانَ − ٢٤٦ ـــ َوَك ـــالنِّ  َمْوَي ـــ ِفْص ـــ ْنِم ـــاْألَ  اذَ   الِ وََّش ـــ ُرْم ـــي السَّ ـــ ِت بْ فِ الِ َد  ِجـــَال بِ

ِ  نَ مِ  ةُ عَ ابِ الرَّ  ةُ نَ السَّ   ةِ رَ جْ اهلْ

ـــــا َســـــرِيَّةٌ − ٢٤٧ ـــــى َبنِـــــيفِيَه ـــــإَِل )١(ْد َقــفَ  ينَ ِســمْ َخ ِدْعــبَ ْنِمــةٌ اَئــمِ ْمُهــ  ْدأَس

)٢(]ايــــرً ثِ كَ [ًمــــا نَ غْ مَ  فِيَهــــااق تَ اْســــفَ   ايــــــــَرمِ أَ  ٍةمَ لَ َســــــــ وُبــــــــأَ  فِيَهــــــــا− ٢٤٨

ــــي− ٢٤٩ ــــاَن فِ ــــمُ َوَك ــــمَّ مٍ رََّح ــــقَ ُث اَضـــــقِ نُ  ذْ إِ  دٍ ُحـــــأُ فِـــــي ِهِحـــــْرُج بِ   ىَض
ــــ− ٢٥٠ ــــرِيَّةُ  مَّ ُث ــــِعجِ الرََّس ــــيي ــــفِ ــــْمبِ   ْرفَ َص ــــ )٣(ِه ــــوٌُّدَع ــــْنِم ــــ لٍ يْ َذ ُه ــــ ْد َق )٤(رْ َد َغ

ـــــ− ٢٥١ ـــــرِيَّةٌ  مَّ ُث ـــــعَ لِ  َس ـــــ وِ رْم )٥(ربِـْخ يُ  مْ َلـ نْ إِ  ٍب ْرَحـ نِ ابْ بِـ ِكتْ فَ لْ لِ   يمرِ الضَّ

ــــ  اِءرَُّقــــــــــالْ  يَّةُ َســــــــــرِ اهَ َدْعــــــــــبَ وَ − ٢٥٢ ــــَأْيًضــــا رٍ فَ ي َصــــفِ ــــَال بِ )٦(اءِ رَ  ِم

ــــــتِ قُ فَ − ٢٥٣ ــــــُل ــــــِذِرْدوا بَغ ــــــمَ اٍنَوْك ـــــرِ   اَع ـــــعُ  ٍلْع ـــــعُ ٍةيَّ َص ـــــمَ ْج أَ  اةٌ َص اَع
ـــيَّ نَّأَ   ْتَبــــثَ  ْدَقــــُثــــمَّ وَنعُ بْ َســــ ْمهُ دُّ َعــــوَ − ٢٥٤ ـــبَ  النَّبِ ـــْهرً ا ذَ  َدْع ـــا قَ َش )٧(ْت نَ

 ).٤٥٢ − ١/٤٥١للبالذري (» األنساب«), و٤٧ − ٢/٤٦» (طبقاتال«انظر:  )١(                                          
ويف » كبيًرا«و» كثيًرا«للثاء, فيأيت » فوقها«يف المخطوط: جعل نقطة للباء وثالًثا  )٢(

 ».كبيًرا«المطبوع: 
 ».هبم«بدل » بعد«يف المخطوط  )٣(
المواهب «), و١٤٢−١٤٠(ص» جوامع السيرة«), و٤٠٨٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(

 ).٤٩٠ − ٧/٤٨٢» (فتح الباري«), و٤٢٤ − ١/٤١٦» (اللدنية
 ).٢/٩١» (الطبقات«انظر:  )٥(
 ).٦٧٧برقم (» صحيح مسلم«), و٤٠٨٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
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ـــى− ٢٥٥ ـــْدُعو َعَل ـــ[ َي ـــ )١(ْمهِ لِ اتِ َق ـــمَُّث ــا بِ ذَ َو  ]كْ َرَت ــ لِّ ُك ــافْ  لِ ازِ َن ــ ونَ دُ  ْل َع )٢(ْك َش

ـــــ  يرِِضــــــالنَّ َبنـِـــــيُءَالْجــــــإِ َوَكــــــاَن− ٢٥٦ ـــــبَ ْنِم ـــــَذِدْع ـــــيَ  نٍ مَ َزا بِ )٣(يرِ ِس

ـــــــلِ − ٢٥٧ ـــــــــــبِ  اهللاُ َو  اَرْكـــــــول مَ ُســـــــالرَّوا بِ ادُ َرا أَ مَّ ىرَ دْ وا أَ رُّ َســـــــــــي أَ ِذالَّ
ـــــأَ − ٢٥٨ ـــــُل رِ بْ جِ  اهُ َت ـــــ ي ـــــرِ َس )٤(رْ َد َغـ نْ َمـ وشِ يُ ُج الْ بِـ بِّْحَص َو ْمقُ  ْنأَ   ْربَ َخ الْ يًعا بِ

ــــَح − ٢٥٩ ــــْمهُ َراَص ــــأُ ت ِس ــــوا عَ لُ نِزا ف )٥(َال َجــــالْ  مِ ْكــــُح الْ َذلِــــَكاَنَكــــفَ ْهِمــــكْ ُح   ىَل

ــ  َنَزَلــــْت اكَ َذ بِــــ رِ ْشــــَح الْ  ةُ وَرُســــوَ − ٢٦٠ ــُح ا لِ َذ َك ــ مِ ْك ــ لِّ ُك ــفَ  ءٍ يْ َف )٦(ْت لَ صَّ

ــــــْهر اكَ ذَ وَ − ٢٦١ ــــــي َش ــــــعِ بِ َر فِ )٧(لـــــيَج  يمٌ رِ ْحـــــتَ  ورِ ُمـــــُخ الْ فِـــــي اَءَجـــــوَ   لِ اْألَوَّ ي

ـــَو  لــــيتَ َغــــْزَوةٌ اَنَفــــطَ غَ إَِلــــى مَّ ُثــــ− ٢٦٢ ـــالرِّاَتَذْتيَ مِّ ُس ـــاعْ فَ  اعِ َق )٨(لِ ِق

                                          
 ».قاتلهم«بدل » قانتهم«يف المخطوط:  )١(
 ).٦٧٧برقم (» صحيح مسلم«و ),٤٠٨٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
), ٣٨٣ − ٣٨٢البن إسحاق (ص» السيرة« :لذلك وُذِكَر لهذه الغزوة سببان انظر )٣(

 − ٥/٣٥٨» (مصنف عبد الرزاق«), و١٢٨ −  ١٢٦(ص» الفصول«), و٢/٥٣» (الطبقات«و
 ) بقلمي.١٢٩ −  ١٢٨(ص» نثر الجواهر المضية«), و٣٦١

 ما تقدم.انظر:  )٤(
 ).٣٦١ − ٥/٣٥٨» (بد الرزاقمصنف ع«انظر:  )٥(
 ٢٤٠(ص» الصحيح المسند من أسباب النزول«), و٣٠٣١برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٦(

 ) لشيخنا الوادعي $.٢٤٣ −
 ).٢/٨٠البن كثير (» السيرة«), و١٤٤(ص» جوامع السيرة«انظر:  )٧(
» سلمم«), و٤١٢٨برقم (» صحيح البخاري«), و٣٨٧البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٨(

 ).١٨١٦برقم (
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ـــقِ  فِيَهـــا َوَكـــانَ − ٢٦٣ )٢(ادَ رَ ا أَ َمــ اَب َخــًكــا فَ تْ ى فَ فَ طَ ْصــمُ الْ بِ   اَدَرأَ الَّـــِذي )١(ةُ صَّ

ــــقِ وَ − ٢٦٤ ــيِّ ِب ْح َصــ  يفِــــيــــَقرِهْ يُ ْنأَ ِفالِ َحــــالْ ةُ صَّ ــًمــا َوَدالنَّبِ ــ ىَف )٣(ِف لِ الَح بِ

ــَح − ٢٦٥ ــَر ُث ْي ــَم ــيِّ َسَرى َح ــأَ بِ  النَّبِ ـــ َعي َمـــلِّ َصـــيُ  َوْهـــَو  مِ هُ ْس )٤(مِ الـــدَّ بِ  ٍف زْ َن

ــــ  ْهَلــــمَ َج  فِيَهــــا اَعَبــــ ْدَقــــ ابٌرَجــــوَ − ٢٦٦ ــــيِّ َنِم ــــقِ الْ َو دَُّرَو النَّبِ ــــ ةُ يَم )٥(هْ َل

ــــِهفِ َو  اْألُوَلــــىاَدىُجَمــــانَــــثْ أَ فِــــي اكَ ذَ وَ − ٢٦٧ ــــاٌلكَ ْشــــإِ ي ــــنْ مَ الْ  َعَم )٦(وَال ُق

ــــ ُل ْهــــأَ  اهُ َوَرالَّــــِذي ىَلــــعَ − ٢٦٨ ـــــيْ َخ  َد ْعـــــبَ  وَنُرآَخـــــ اَل َقـــــَو  رِ يَ السِّ )٧(رِ َب

ـــــ− ٢٦٩ ـــــٌد ْمهُ نْ ِم ـــــ ُمَحمَّ ـــــبُ الْ  َوُه ــــَو  يارِ َخ ــــإِ  َوُه ــــ اُمَم ــــْخ ي اْألَ لِ اقِ َن )٨(ارِ َب

ــــــمِ هَ َجــــــْوى أَ َرا َيــــــذَ وَ − ٢٧٠ ِلَحَالَو  امَ دَّا َقــــــمَّ ـــــي اْألَوَّ ـــــ ْنأَ فِ ـــــهِ وَ  ْد َق اَم
ــــوَ َو  يرِ عَ ْشــــاْألَ  ودُ هُ ُشــــ فِيَهــــاا نَــــانُ هَ رْ بُ − ٢٧١ ــــبَ  هُ ُد ْف ــــقِ انْ  َد ْع ــــيْ َخ  اءِ َض )٩(رِ َب

 ».وجاء فيها قصة«بدل » وجاء فيها غزوة«يف المخطوط:  )١(                                          
 ).٢/٥٥» (الطبقات«), و٣٩١البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٢(
انظر: ), و٣٤) كتاب الوضوء باب رقم (١/٥٢( »صحيحه«ذكر َذلَِك البخاري معلًقا يف  )٣(

 ).١/١١٤» (ليقتغليق التع«), و٢٩٢ − ٣/٢٩٠البن هشام (» السيرة«
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
) عقب حديث برقم ٢/١٠٨٩» (صحيح مسلم«), و٢٠٩٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(

)١٤٦٦.( 
 كما سيأيت. )٦(
 ).٥٣٢ − ٧/٥٣٠» (فتح الباري«األقوال يف انظر:  )٧(
 ).٣٢من كتاب المغازي باب ( »صحيحه«كما بوب يف  )٨(
 ).٥٣٢ − ٧/٥٣٠» (يفتح البار«انظر:  )٩(
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ـــــــ− ٢٧٢ ـــــــا أَ َذ َك ـــــــَرهُ  وُب ـــــــ َةَرْي )١(اانَ بَ تَ اْســــ رَ َبــــيْ َخ فِــــي هُ مُ َالْســــإِ   اَوَكاَن

ـــمَ   ُلوَّأَ َوُعَمـــــــــَرُناْبـــــــــَذلَِكَكـــــــــ− ٢٧٣ ـــَخ الْ ِهدِ هَ ْش ـــفِ ُقَدنْ ـــقَ ا نَ يَم )٢(واُل

)٣(رُ كَ ْذ ُتـــ ْت َســـيْ لَ َو اُبَزْحـــاْألَ  َوَكـــاَن  واُرَكــذَ  فِيَهــا ِفْوَخــة الْ َالا َصــَذ َكــ− ٢٧٤

ـــ− ٢٧٥ ـــاَن ْل َب ـــي َك ـــعُ فِ ـــ اَنفَ ْس )٤(اَهـــــلَ بْ قَ  طُّ َقـــــ ُمَلـــــعْ  تُ َالَو اًءْدَبـــــ  اهَ تُ يَّ عِ ْرَش

ـــانَ − ٢٧٦ ـــا َوَك ـــْزَوةُ فِيَه ـــَغ ـــْوالمَ ِرْدَب )٥(دِ دُّ رَ  َتــــَال بـِـــاَنبَ عْ َشــــرَِشــــهْ يفِـــ  ِدِع

ـــلَ − ٢٧٧ ـــأَ  نْ كِ ـــ وُب ـــنْ عَ  اَنيَ فْ ُس ـــلَ تَ ا اْخ َه ــــالْ َو  اَف ــــَوبِ َو دَُّر ُش يْ َج ــــ دٍ ْع ــــا وَ َم ىَف
ـــــا− ٢٧٨ ـــــثَ  فِيَه ـــــ انٍ َم ـــــمَّ اَمَق ـــــلَ قَ انْ ُث ِ بِ   اَب ــــــعْ ن ــــــ ٍةَم ــــــَر ْنِم ــــــرِ ثْ يَ لِ  هِ بِّ )٦(اَب

ـــــزَ وَ − ٢٧٩ ـــــاٌدْي ـــــَذفِيَه ـــــتَ كِ الْ َأَخ ااَبـــــطَ خِ الْ  يَ ِعـــــيَ لِ وِدُهـــــيَ الْ ِنَعـــــ  )٧(ااَب

ِ  نَ مِ  ةُ سَ امِ اخلَ  ةُ نَ السَّ   ةِ رَ جْ اهلْ

ــــــثْ ا أَ َزَغــــــ فِيَهــــــا− ٢٨٠ ِل يــــــعِ بِ ا َرنَ ـــنَ لِ   اْألَوَّ ـــْوَد وِ ْح ـــأَ  ٍةَم ـــَج لْ لِ  ْف ِض )٨(دلِ نْ
ابق.انظر:  )١(                                            المصدر السَّ

 ).١٨٦٨برقم (» صحيح مسلم«), و٢٦٦٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).٧/٥٣١» (فتح الباري«انظر:  )٣(
) من ٣٢٧والبيت رقم ( ,)٣٢٦) والبيت رقم (٣/١٦٠البن كثير (» السيرة النبوية«انظر:  )٤(

 هذه المنظومة.
 ).٢/٥٥» (الطبقات«), و٣٩١البن إسحاق (ص »السيرة«انظر:  )٥(
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 وهو خطأ.» الكفابا«يف المخطوط:  )٧(
 ).٥٩ − ٢/٥٨» (الطبقات«) و٣٩٢البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٨(
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ــــوَ − ٢٨١ ــــيَ  مْ َل ــــا ْنُك ــــقِ  فِيَه ــــَرَو اٌل َت ــ  ْعَج ــبَ  ْنِم ــانِ غَ  َشــْهرٍ ِدْع )١(قــعْ ا وَ َذ ًمــا َك

ـــ  اِبَزْحـــــاْألَ َغـــــْزَوةُ افِيَهـــــَوَكـــــاَن− ٢٨٢ ـــاٍلوََّشـــَشـــْهرِيفِ ـــتِ  ارْ َال بِ )٢(اِب َي

ــــأَ − ٢٨٣ ــــيَ ا الْ هَ ابُ بَ ْس ــــأُ  ودُ ُه ــــغَ الْ  ةُ مَّ )٣(ْب َهــن ذَ َمــ شٍ يْ َرُقــإَِلــى  واُثــعَ بَ  ذْ إِ   ْبَض

ـــــيَ − ٢٨٤ ـــــى ْمهُ ثُّ ُح ـــــقِ الْ َعَل ـــــلنَّ لِ  الِ َت )٤(ِب رِ ْثـــــيَ بِ  هِ بِـــــْزحِ  ْعَمـــــ ِهَغـــــْزوِ َو  يبِ

ــقَ نَ وَ − ٢٨٥ ــعَ وا الْ ُض ــِذيَدْه ــالَّ ــد عَ َق ــ  واُدَق ــالرََّعَم ــاعْ فَ وِلُس ــاتَّ وا وَ َدَت )٥(واُد َع

ـــــــهْ ال يُ  اهللاُ َو  والُ ِصــــأْ تَ ْس يَ  ْنأَ  ينِ لــــدِّلِ  ْمهِ مِ عْ زَ بِــــ− ٢٨٦ ـــــــلَ  ُل ِم ـــــــمْ يُ  نْ كِ ُل ِه
ـــــفَ − ٢٨٧ ـــــي َرادَ َب ـــــَح بِ  النَّبِ ـــــَخ الْ  رِ ْف ـــ  ِق َدنْ ـــ اَنمَ لْ ي َســـأْ َربِ )٦(يِقـــتَّ المُ  وِق ُدالصَّ

ــــِهرِْفــــَح بِ  مْ َكــــوَ − ٢٨٨ ــــاْآلَنِم ــــاِتَي ــــَرهَ ظْ أَ   ْدَق ــــْرِألَ ا اهللاُ َه ــــالرَّ  اِب َب )٧(ْد َش

ــــهُ اَءَجــــوَ − ٢٨٩ ــــ ْنم ِم )٨(َال بَ اْلــــ اكَ ذَ  إذْ  دَّتَ اْشــــو ْمهُ وُُّدَعــــ  َالفَ ْســــأَ َو ْمهِ قِ ْوَف

ـــزَ وَ − ٢٩٠ ـــبْ اْألَ  ِتاَغ ـــَو اُرَص ـــقَ الْ  دَّتَ اْش ــــعَ َو  ُق َل ــــالزِّ َمُظ ــــْألَ لِ  اُل َزْل ــــاْألَ  رِ ْم قُّ َش
                                          

 ما تقدم.انظر:  )١(
 ).٧/٥٠٠» (فتح الباري«) مع ٧/٤٩٩» (صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).٦٣ − ٢/٦٢» (الطبقات«), و٣٩٢البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
برقم » مسلم«), و٤٠٩٩برقم (» صحيح البخاري«), و٦٣ − ٢/٦٢» (الطبقات«انظر:  )٦(

 ).١٨٠٥و ١٨٠٤), و(١٨٠٣(
 ).٢٠٣٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤١٠١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
 ).٢/٥٧» (تاريخ الطربي«انظر:  )٨(
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ااَنــــــــيمَ إِ  نٍ مِ ؤْ ُمــــــــ لُّ ُكــــــــ اَدَداْزَو  اانَ بَ تَ اْســـــــــَو اُق َفـــــــــالنِّ  َمَجـــــــــنَ وَ − ٢٩١
ـــــاكُّاَءَســـــأَ  ْد َقـــــوَ − ٢٩٢ اينَــــــــقِ ي يَ ِقــــــــالتَّ اَدَداْزَواهللاِ بِــــــــ  اوَنـــــنُ الظُّ الشَّ
ــوَ − ٢٩٣ ــالَخ  َمَح تَ اْق ــعَ  َق َدنْ )١(رْ َد َقــــالْ  هُ اقَ َســــفَ  ِهِفــــتْ َح  اُتيَقــــمِ   ْرَضــَح  ذْ إِ  وٌرْم

ــفَ   ِق َدنْــــــــَخ الْ  وَنيٌّ دُ ِلــــــــعَ  هُ َلـــــــازَ نَ − ٢٩٤ ــ اَنَك ــبِ  ةً بَ ْرَض ــَه ــا َم )٢(يقِ ات الشَّ

)٣(مــهْ رِ كْ عِ  رَّ َفــيَنى ِحــَقــلْ أَ َح مْ الــرَُّو  ْهَمــــــــِزهَ نْ مُ هُ وُلــــــــيُ ُخ ْتَبــــــــلَ قَ انْ وَ − ٢٩٥

ــــــاَن− ٢٩٦ ــــــ َوَك ــــــ ُرْدَق ــعِ   ارِ َصــــــحِ الْ  ِةدَُّم ــمَّ يَنرِ ْش ــُث ــنَ  اَءَج ــالْ  رُ ْص )٤(يارِ َب

ــــي  واُفـــــلَ تَ اْخ َو اَدالِعـــــ َل اذَ َخـــــتَ  نْ أَ بِـــــ− ٢٩٧ ــــاَن فِ ــــيْ ا لِ ذَ َوَك ــــ مٍ نَُع )٥(ُف رَ َش

)٦(ايَح رِ ى َصــَرُتــْموًدا َلــنُــا ُج َذَكــ  ايَحـــــــم ِرهِ يْ َلـــــــعَ اهللاُ َلَســـــــرْ أَ وَ − ٢٩٨

ــــــوَ − ٢٩٩ ــــــَد ْد َق ــــــيُّا َع ــــــمُ  النَّبِ ـــــبَّرَ   ايثَ غِ تَ ْس )٧(ايَثـــــغِ أُ  ًال اجِ َعـــــا فَ مَ السَّ

                                          
» عيون األثر«), و٢/٥٧١» (تاريخ الطربي«) و٤١٠البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )١(

)٩٣ − ٢/٩١.( 
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
) ٣/٤١٠» (دالئل النبوة«), و٣/٣١٠البن هشام (» السيرة«), و٢/٧٣» (الطبقات«انظر:  )٤(

 للبيهقي.
), ٣٦٩ − ٥/٣٦٨» (مصنف عبد الرزاق«), و٤١١البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٥(

 ).٤٠٥ − ٣/٤٠٤» (دالئل النبوة«و
برقم » صحيح مسلم«, و»تفسير ابن كثير«) من سورة األحزاب من ٩تفسير آية (انظر:  )٦(

)١٧٨٨.( 
 ).١٧٤٢برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٧(
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ــــــ− ٣٠٠ ــــــْمهُ دَّ رَ َف ــــــِظيْ غَ الْ بِ ــــــيَ ْمَل ـــــَخ  والُ انَ ـــــًرا َوْي ـــــعْ أَ ْدَق ـــــالزِّ  مُ اهُ نَ اُل زَ ْل
ـــــ− ٣٠١ ـــــلَ ا َوَذ َه ـــــقَ ا انْ مَّ ـــــالرَُّبَل يـــــــــُل رِ بْ جِ  هُ اءَ َجـــــــــْذإِ ِهِلـــــــــهْ ِألَ  وُلُس
ــــفَ − ٣٠٢ ــــ اَل َق ــــُمتُ عْ َضــــَوْلَه ـــإِ اهللاِ َو َالالَحالسِّ ـــنَّ ـــنَ ْما َل ـــاذْ  هُ عْ َض ـــإِ  ْب َه ىَل
ـــيْ أَ  واُثـــكَ نَ ْدَقـــ)١(اْألُوَلـــىةَ َظـــيْ َري قُ نِــبَ − ٣٠٣ ـــْمهُ انَ َم ـــًرا َوْدَغ ـــرِ تَ كْ يَ  مْ َل )٢(واُث

ـــ− ٣٠٤ )٣(وُمــيهِ  فِ الَّ إِ  َرْصــعَ وا الْ لُّ َصــتُ َالْنأَ  وامُ لَ ْســـأَ ْنا َمـــَيـــوُلُســـالرَّ نَ ذَّ أَ َف

ـــَح − ٣٠٥ ـــا تَ مْ َخ ْمهُ َراَص ـــًس ـــي عِ ِل )٤(اينَ ئِ اِســـــَخ  ُدْعـــــبَ ْنوا ِمـــــُلـــــَزنَ َو اينَ رِْش

ــــَولِ ْتــــقَ الْ بِ  وُمـــيهِ فِ اٍذَعـــمُ ِنْبـــِدعْ َســـِمْكـــُح لِ − ٣٠٦ )٥(مُ غــــنَ يُ  الٍ َمــــَويبْ السَّ

ــ َوَكــانَ − ٣٠٧ ــَوْدَق ــَج الْ ُمْكــُح ا الْ َذَقاَف )٦(يِلــعَ الْ  هِ ِشــْرعَ َقْوَفــِهَلــاِإلَمْكــُح  يِل

ــ ْملِ تَ ْحــــمُ لُِّكــــاُقنَــــعْ أَ ْتبَ رِ ُضــــفَ − ٣٠٨ ــُح م بِ هُ نْ ِم ــالْ َواهللاِ ِمْك ــقُ  اُل َم )٧(مْ ِس

ـــــــتِ اعْ  آُيِ)٨(اِب َزْحــــاْألَ  لِ وَّأَ  ْنِمــــ ُأْنِزَلــــتو− ٣٠٩ ـــــــألُ  ارٍ َب ـــــــي األلْ ولِ اِب َب
                                          

 ».األولى«بدل » الذي«يف المخطوط  )١(
 ).٤١١٨» (صحيح البخاري«انظر:  )٢(
فتح «), و١٧٦٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤١١٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(

 ).١٣٢ −  ٣/١٣١» (زاد المعاد«), و٧/٥١٩» (الباري
 ).٢/٥٨٣» (تاريخ الطربي«), و٣/٣٢٦البن هشام (» السيرة«انظر:  )٤(
 ).١٧٦٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤١٢٢برقم ( »صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ).١٧٦٨برقم (» صحيح مسلم«), و٤١٢٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
الجامع الصحيح «), و٦/٢٧٧» (مسند أحمد«), و٤٤٠٤برقم (» سنن أبي داود«انظر:  )٧(

 ) لشيخنا الوادعي $.٣/٢٩٩» (المسند مما ليس يف الصحيحين
 ».يف ذا من اآليات وأنزلت«يف المخطوط  )٨(
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)١(اينَ بِ تَ ْســـــمُ  اءَ َجـــــ يرٍ ِدَقـــــ ىإَلـــــ  يَنِذا الَّــــــَهــــــيُّ ا أَ َيــــــ ِهَقْولِــــــ نْ ِمــــــ− ٣١٠

ـــــوَ − ٣١١ ـــــاَتَم ـــــبَ ٌدعْ َس ـــــَذُدْع ـــَلـــُهالنَّبِـــيَناَكـــ  ايَدهِ ا َش )٣(ايَد هِ َشـــ )٢(اَذبِ

ــــقَ  َوَكــــانَ − ٣١٢ ــــي  ابــــُن ُل ْت ــــقَ الُح َأبِ ــــبَ   ِق ْي ــــيْ َرقُ  َدْع ــــى  ٍةَظ ــــِق قِ ْح التَّ َعَل )٤(ي

ـــــتْ قَ وَ − ٣١٣ ـــــأَ بِ َكـــــاَن هُ ُل ــ  ِجَرْزَخـــــي الْ ِدْي ــَو ًاليْ َل ــيَ  ْمَل ــُه ْنُك ــَل ــمَ  نْ ِم )٥(ِج رَ ْخ

)٦(دِ ارِ َمــــالْ  ليِّ َذُهــــالْ ٍحيْ َبــــنُ ابــــِن  ِدالِـــــَخ ُلْتـــــقَ اَكَذَدْعـــــبَ َوَكـــــاَن− ٣١٤

ـــــعَ − ٣١٥ ـــــاْإلِ ُد ْب ـــــ ِهَل ـــــأُ  ُنْب ـــــتَ قَ  سٍ يْ َن )٧(لـهْ  َف ْلـ ُخ َال الَّـِذي ِدْعـالَوبِ  اَزفَ فَ   ْهَل

ـــــ− ٣١٦ ـــــ مَّ ُث ـــــيُّ َجوََّزَت ـــــَت النَّبِ ـــــأَ  بِنْ )٨(ِب نَــــيْ زَ ا بِ هَ َدْعــــبَ ُثــــمَّ اَنيَ فْ ُســــ  يبِ

ـــــوَ − ٣١٧ ـــــ ْد َق ـــــعَ ى اهللاُ لَّ َوَت ـــــا كَ هَ َدْق ـــتْ يُ   اَم ـــىَل ـــقَ ي الْ ِذبِ ـــهُّ وَ  تَ َال  ِةَدْع )٩(اَم

                                          
 .»تفسير ابن كثير«) من سورة األحزاب من ٢٧ − ٩تفسير آية (انظر:  )١(
 ».كان النبي بذا له شهيد«يف المخطوط  )٢(
 ).١٧٦٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤١٢٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).٤٠٤٠برقم (» صحيح البخاري«), و٤٣٠البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٤(
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
» دالئل النبوة«), و٢١٠ − ٢/٢٠٢» (مسند أبي يعلى«), و٣/٤٩٦» (مسند أحمد«انظر:  )٦(

) ٢٩٨١برقم (» السلسلة الصحيحة«), و٣/٢٥٦كذلك (» السنن«), و٤/٤٢للبيهقي (
 لأللباين $.

ابق, وانظر:  )٧( أنساب «), و٢/٤٧» (الطبقات«), و٤/٢٦٧» (سيرة ابن هشام«المصدر السَّ
 ).١/٣٧٦» (األشراف

 ).٢٨٣ − ٢٨١البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٨(
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
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)١(اِب َجــــــحِ الْ  ةُ ا آَيــــــَهــــــنْ مِ َو آٌي  اِب َزْحـــــاْألَ  َنِمـــــ فِيَهـــــا َلـــــْتزِ نْ أُ وَ − ٣١٨

ِ  نَ مِ  ةُ سَ ادِ السَّ  ةُ نَ السَّ   ةِ رَ جْ اهلْ

ـــــى َبنِـــــياَزا َغـــــَهـــــيفِ − ٣١٩ ـــــيَ ْح لِ إَِل ــــَو  ااَن ــــْذإِ  اَلَم ــــى وارَُّف )٢(اانَ فَ ْســــعُ إَِل

)٣(امَ دَّ َقـتَ الَّـِذي  ِثْح بَ الْ فِي ُتْركَ ذَ   اَمـكَ  ُفْوَخـا الْ َهـى بِ لَّ َصـالَّتِـي يَ هِ وَ − ٣٢٠

ـــوأُ − ٣٢١ ـــاَدىى َل ـــبَ  ُجَم ـــ َدْع ـــأَ  ِةتَّ ِس ــــبَ   رِ هُ ْش ــــي َدْع ــــيْ َرقُ َبنِ ــــْح تَ لْ فَ  ةَ َظ )٤(رِ ُص

ــــانَ − ٣٢٢ ــــاَوَك ــــْزَوةٌ فِيَه ــــَغ ــــِذلِ )٥(دْ رَ وَ  عٍ بِ اَســـِماَعـــَرْدَصـــيـــَلقِ َو  ْدَري َق

ــا  ااَرَغـــــــأَ  نـــــــةُ يْ يَ عُ الَّتِـــــــي َيِهـــــــوَ − ٣٢٣ ــى فِيَه ــَعَل ــيِّ  ِحْرَس ــفَ  النَّبِ )٦(اارَ َس

ــــُه َسيْ َلــــ ذْ إِ   عِ َواألْكـــ ُنْبـــ ةُ مَ لَ َســـ ْمهِ رِ ْثـــإِ ي فِـــ− ٣٢٤ )٧(عِ رَ ْســــأَ بِ  ٌس ارِ َفــــِمنْ

ــــفَ − ٣٢٥ ــــَذقَ نْ تَ اْس ــــَوَحْرالسَّ ــــَروا هَ رَُّف ـــهُ نْ مِ َو  اَب ـــبَ وُم ـــمَ الْ ُضْع ـــِلبَ  اعِ َت )٨(اُس
                                          

 ).١٤٢٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١(
 ).٧٦ −  ٢/٧٤» (الطبقات«), و٤٣٤البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٢(
) مع ٥٣السؤال رقم (» يةأمالي يف السيرة النبو«انظر: ), و٢٨٢و ٢٨١يف البيت رقم ( )٣(

 تعليقي عليه.
), ٧٨٣ − ٢/٧٨٢» (سيرة ابن هشام«), و٤٣٤البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٤(

 ) لشيخنا الوادعي $.٩٠ − ٨٨(ص» الصحيح المسند من أسباب النزول«و
 ).١٨٠٧و ١٨٠٦برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٥(
ابق. :نظرا )٦(  المصدر السَّ
 ابق.المصدر السَّ انظر:  )٧(
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
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ـــــقَ  نْ ِمـــــ− ٣٢٦ ـــــُخ الْ  هُ َكـــــرِ ْدتُ  ْنأَ  لِ ْب ــأَ  عِ ْمــالَج فِــي ُدْعــبَ َو  وُل ُي )١(وُل ُســى الرَّ َت

ــَح ى المُ َدَلــاَنبَ عْ َشــَشــْهرِيفـِـ  ِقلِ طَ ْصــــالمُ َبنِــــياَزا َغــــهَ َد ْعــــبَ وَ − ٣٢٧ )٢(ِق قَّ

)٤(ِب ُص النُّ فِي  وامُ سِّ قُ َو )٣(ومُ يهُ اقِ بَ   يبِ ُســــَو ْمهُ نْ ِمــــ وُل ُتــــقْ مَ الْ  َل ُقتِــــوَ − ٣٢٨

)٥(هْ َيــــهِ  مْ هِ يِ بْ َســــلِ  ِق ْتــــالعِ  ُببَ َســــَو  ْهَيـــــرِ يْ َوُج  النَّبِـــــيِّ ُجْوَز وُمـــــهُ نْ مِ وَ − ٣٢٩

)٦(اَمـرَ كُ الْ  ولِ ُسـالرَّاِبَح ْصـِألَ اَلقَ   امَ َســـئْ بِ وٍللُ َســـُناْبـــفِيَهـــا اَل َقـــوَ − ٣٣٠

ـــــــوَ − ٣٣١ ـــــــمُ الْ  ةُ وَرُس ـــــــت يَنقِ افِ نَ ــ  ُأْنِزَل ــفِ ــفَ وَ  ْت َح َضــْوأَ فَ  ِهنِ أْ ي َش )٧(ْت لَ صَّ

ـــــوَ − ٣٣٢ ـــــا اَءَج ـــــعُ  فِيَه ـــــاْإلِبِ  ةٌ بَ ْص ـــــفِيـــــِه ُأْنِزَلـــــتَو  ِكْف )٨(كِّ َشـــــ ونِ ُدبِ

ـــَخ −٣٣٣ ـــتَ ٌسْم ـــي عَ ِل ـــْش ـــاْآلَنًرا ِم ــــفَ مُ وِرالنُّــــِةوَرُســــْنِمــــ  اِتَي )٩(تَال صَّ
ابق.انظر:  )١(                                            المصدر السَّ

تاريخ خليفة «), و٤٣٩البن إسحاق (ص» السيرة« :الخالف ومناقشته يف وانظر )٢(
» تاريخ اإلسالم«), و٢/٥٩» (الطبقات«), و٧/٥٤٦» (فتح الباري«كما يف » والطربي

 ).٣/٥٦» (زاد المعاد«), و٢/٢٧٥(
 ».قيهمبا«يف المخطوط  )٣(
شرح «), و١٧٣٠برقم (» صحيح مسلم«), و٢٥٤١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(

 −  ٧/١٠٠» (صحيح سنن أبي داود«), و٦/١٣٢» (فتح الباري«), و١٢/٢٦٤» (النووي
 ) لأللباين $.٦٨ − ٦٦(ص» ملسو هيلع هللا ىلصصفة صالة النبي «), وحاشية ١٠١

 ).٦/٢٧٧» (مسند أحمد«انظر:  )٥(
 ).٢٧٧٢برقم (» صحيح مسلم«), و٤٩٠٠برقم (» يصحيح البخار«انظر:  )٦(
 .»تفسير ابن كثير«من » المنافقون«تفسير سورة انظر:  )٧(
 ما سيأيت.انظر:  )٨(
 ).٤٧٥٠) شرح حديث رقم (٨/٦١٢» (فتح الباري« :لتحرير عدد هذه اآليات :انظر )٩(
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ـــــإِ   واُءاَجـــــالَّـــــِذيَن نَّإِ  ِهَقْولِـــــ نْ ِمـــــ− ٣٣٤ ـــــ ىَل ـــــ يمٍ رِ َك ـــــاالفْ  اءَ َس )١(اءُ رَ تِ

ـــــرِّ بُ و− ٣٣٥ ـــــْتَئ ـــــَكْنِم ـــــَذلِ )٢(هْ يَقـــقِ الَح فِـــي اُءَرَبـــالْ َيا ِهـــَمـــكَ   ْهيقَ دِّالصِّ

ـــرِ وَ − ٣٣٦ ـــالْ  َبُض ـــِذيَن دََّح ـــفْ أَ الَّ )٣(واُح رَّ َصــوَ  ْمهِ كِ فْ إِ بِــ َهانِ أْ ي َشــفِــ  واُح َص

ــــــكْ يَ  يُِّضــــــافِ الرَّ وَ − ٣٣٧ ــــــى ُرُف ـــــــبِ   ْناْآلَحتَّ ـــــــاْآل ِهِذَه ـــــــالْ  َني ِم )٤(آنْ رْ ُق

)٥(ارَ ِمـ رِ ْيـغَ  نْ مِ ِةَدعْ قَ ي الْ ِذَشْهريفِ   اَرِمــــتَ عْ يَ ْيَكــــوُلُســــالرََّجرَ َخــــوَ −٣٣٨

ــــــــدََّصــــــــوَ − ٣٣٩ ــــــــالْ بِ  ٌش يْ َره ُق ــــاَن  انِ َوْدُع ــــا َوَك ــــيْ بَ  فِيَه )٦(انِ وَ ْضــــالرِّ  ةُ َع

ــــانَ − ٣٤٠ ــــ َوَك ــــأَ  ْنِم ــــا فِ هَ ابِ بَ ْس ــــا أُ يَم ــلَ   ْرثِ ــيُّا مَّ ــْرأَ  النَّبِ ــان َل َس ــذُ  ُعْثَم )٧(رْ كِ

ـــــــــفَ وهُ ُلـــــــــتَ ًشـــــــــا قَ يْ رَ قُ  نَّ أَ − ٣٤١ ــِةَعــيْ بَ لْ لِ   ْبَدنَ ــانْ  لٌّ ُكــفَ )٨(َبْح الصَّ )٩(ْب َد َت

ـــلَ − ٣٤٢ ـــا وَ َه ـــ ْمُه ـــبَ  ْنِم ـــأَ  ِدْع ـــُعْرأَ  ٍفْل ـــ  ب ـــمِ الْ  َنِم ـــ يَنئِ ـــ يعُ مِ َج الْ َف )١٠(واعُ ايَ َب
                                          

ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
 ).٢٧٧٠برقم (» صحيح مسلم«و), ٤٧٥٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).١٠/١٩٨» (تفسير ابن كثير«), و٨/٢٥٠» (سنن البيهقي الكربى«انظر:  )٣(
 لشيخنا ربيع بن هادي المدخلي وفقه المولى.» االنتصار«انظر:  )٤(
 ) بتعليقي.٥٤الجواب عن السؤال رقم (» أمالي يف السيرة النبوية«انظر:  )٥(
 ).١٧٨٥» (صحيح مسلم«), و٣١٨٢( برقم» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
 ).٢/٨١١البن هشام (» السيرة«), و٤٢٥ − ٤/٤٢٤» (مسند أحمد«انظر:  )٧(
 ».الصحب«بدل » النبي«يف المخطوط:  )٨(
 ).١٨٥٦برقم (» صحيح مسلم«), و٤١٦٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
 ).٤١٥٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١٠(
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MUP 

ــَدَقــعَ انْ وَ − ٣٤٣ ِ ِســرِْشــعَ  يفِْبْرَحــالْ ِعْضــَوبِ ُحلْ الصُّ )١(يِفــا َخ َمــ ٌح تْ َفــَوُهــَويَنن

ــــــــيَ  نْ أَ وَ − ٣٤٤ ــــــــعَ وَدُع ــــــــتَ عْ يَ َوهُ اَم )٢(رْ ِفـــيَ  نْ َمـــ دَّ ُرَيـــْنأَ َوٍلابِـــقَ ْنِمـــ ْرِم

ــــ− ٣٤٥ ــــلَ م إِ هُ نْ ِم ــــَوِهْي ــــهِ يْ لَ إِ يِذالَّ ــــــــيَ  )٣(وُم ــــــــُهدَّ َرَال رُِّف ــــــــهِ يْ لَ عَ َل )٤(وُم

ــــيأْ َشــــيَ  نْ َمــــوَ − ٣٤٦ ـــــ ِنيْ َدْقــــعَ الْ ِدَحــــأَ فِ ـــــَالُلُخ ْدَي ـــــَسأْ  َب ـــــذَ  يِّ أَ بِ )٥(نِ ْي

ــــيانَ َكــــفَ − ٣٤٧ ـــــبَ  َالَخــــَديٍشَرُقــــِدْقــــعَ فِ ـــــلنَّ لِ َوٌرْك ـــــَزُخ ْيبِ ـــــ ةٌ اَع )٦(َال َت

ــــــوَ − ٣٤٨ ــــــكِ الْ َمتَ َخ ــــــمَّاَبَت ــــــنَ ُث )٧(ارَ ِصـْح أُ  ُث يْ َح يِقلِ ْح التَّ َعًيا مَ ْدهَ  اَرَح

)٨(مُ َلــــعْ أَ  مْ هُ نْ ِمــــوُلُســــالرََّواهللاُ َو وامُ لَ ْســــأَ الَّــــِذيَنَعَلــــىاَذدَّتَ اْشــــوَ − ٣٤٩

ــ اَهـــــلُّ كُ يِنبِـــــمُ الْ ِحتْ َفـــــالْ ةُ وَرُســـــوَ − ٣٥٠ ــْتْدَق ــيَنَزَل ــفِ ــلُ اتْ فَ  اكَ ذَ ِنأْ َش )٩(اَه

َمَحــــــــوَ − ٣٥١ ْضـــ ِةَعـــيْ بَ  لِ ْهـــأَ  يـــعَ مِ َج   انِ َريـــــــــالنِّ َعَلــــــــى اهللاُ  رَّ )١٠(انِ وَ الرِّ
                                          

 ).٤٤١ − ٣/٤٤٠بن هشام (ال» السيرة«انظر:  )١(
 ).٥/٣٢٥» (مسند أحمد«), و٣/٣٠٨البن هشام (» السيرة«انظر:  )٢(
 ».إليهم«يف المخطوط  )٣(
), ١٦٢ −  ٣/١٦١البن قدامة (» المغني«), و٢٧٣١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(

 ).٥/٤٥٩للشافعي (» األم«و
 ).٥/٣٢٥» (مسند أحمد«), و٣/٣٠٨» (سيرة ابن هشام«انظر:  )٥(
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 ).٢٧٣١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
الصحيح المسند «), و١٧٨٥برقم (» صحيح مسلم«), و٣١٨٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(

 ).٢٢٤ − ٢١٠لشيخنا عالمة اليمن ومحدثها الوادعي $ (ص» من أسباب النزول
 ).٢٤٩٦برقم (» صحيح مسلم« انظر: )١٠(
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ِ ثْ تُ اْســـ ُمهُ نْ ِمـــوَ − ٣٥٢ )١(لزَ َتـــاعْ  لِ َبـــ ْمُهـــعَ مَ  ايْعَبـــيُ  ْمَلـــ إْذ  لَمـــَج الْ  ُباحِ َصـــ َين

ــــــــْتوَ − ٣٥٣ ــــــــَنَزَل ــــــــتِ مْ االاُتآَي ــــ  اِنَح ــــي هِ فِ ــــالنِّ ِةَرْج ــــبْ التِّ بِ  اءِ َس )٢(انِ َي

ُهــــــــــلُّ َرِحــــــــــال يَ وَ − ٣٥٤ ــــــــــنَّ أَ دُّ ــ ٍكرِ ْشــمُ لِ   اًدَب ــ َعَم ــإِ  ِق ْدِص ــ انٍ يَم )٣(اَد َب

ـــــــرِيَّةُ − ٣٥٥ ـــــــا َس ـــــــي  فِيَه ـــــــبَ عُ َأبِ ـــ  ِةَدْي ـــقِ ا الْ ا ذَ ًداِصـــقَ  يَنِعـــبَ ْري أَ فِ )٤(ةِ صَّ

اِتَمــــَث َالَثــــ  ْهَثــــاِرَح ُناْبــــَوُهــــَوٍدْيــــَزُثْعــــبَ وَ − ٣٥٦ )٥(هْ َثــــاعِ بَ  النَّبِــــيُّ رَّ

ـــــــَج َرفَ   مِ يْ لَ ُســــــــإَِلــــــــى َبنـِـــــــي اَهــــــــلَ وَّ أَ − ٣٥٧ ـــــــمَ وا بِ ُع ـــــــعَ  مٍ نَ ْغ )٦(يمٍ ظِ

ــأُ   ِةَبــــــــلَ عْ ثَ إَِلــــــــى َبنـِـــــــي انًيــــــــاثَ وَ − ٣٥٨ ــمِ  ونَ دُ َكــاَن  ُجَمــاَدىى وَل )٧(ةِ رَي

ِ غَ وَ − ٣٥٩ ــــــن ــــــاواُم ــــــا إِ الِ ثَ َوفِيَه ــــــًث ـا الَذبِـاِصَعـالْ َأبِـي يرِعِ   ىَل )٨(ىَلـَج انْ  ْهرشَّ

ــــــوَ − ٣٦٠ ــــــأَ  ْد َق ــــــيُّ هُ اَرَج ــــــنَ البْ  النَّبِ )٩(هْ تِـــــارَ َج تِ  عْ َمـــــ دَُّرُثـــــمَّ َب نَـــــيْ زَ   ْهتِ
                                          

 ).١٨٥٦برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١(
 ).٤/٥٨البن الجوزي (» كشف المشكل«), و٢٧١١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).١٦٢ −  ٣/١٦١البن قدامة (» المغني«انظر:  )٣(
 ).٢/٨٢» (الطبقات«انظر:  )٤(
 ).٢/٨٣» (الطبقات«انظر:  )٥(
» المواهب اللدنية«), و١/٤٥٥» (أنساب األشراف«), و٢/٨٤» (الطبقات«انظر:  )٦(

 ).٢٠٧(ص» نثر الجواهر المضية«), و١/٤٧٨(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
» البداية والنهاية«), و١/٤٥٥» (أنساب األشراف«), و٢/٨٣» (الطبقات«انظر:  )٨(

 ).٣/٦٩» (الروض األنف«), و٣٣٤ − ٣/٣٣٣(
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
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ــــــقَ  اكَ ذَ وَ − ٣٦١ ــــــ َل ْب ــــــمَ لَ اعْ فَ  ِحلْ الصُّ ــــا مَ مِ   هُ نْ ــــعَ  ولٍ ُهــــذُ  وَنى دُ َضــــمَّ )١(هُ نْ

ــــ− ٣٦٢ ــــرِيَّةُ  اَذ َك ــــَس ــــِناْب ــــعْ تُ ٍفْوَع )٢(وامُ لَ ْســــأَ ُثــــمَّ ِلَدنْــــَج الْ ةِ وَمــــَدلِ  ُمَل

)٣(َال ِســرْ أُ  ْد َقــْنَمــَووا اهللاَ بُ اَرَحــْدَقــ اْألُوَلــــىيَنيِّ نِ َرُعــــالْ يُثِدَحــــ مَّ ُثــــ− ٣٦٣

ـــتَ قَ َو وامُ لَ ْســـأَ ْدا َقـــمَ ِدْعـــبَ ْنوا ِمـــرُ َفـــكَ وَ − ٣٦٤ ـــوا الرَُّل ـــَوياِع ـــنَّ  يَق ِس )٤(مُ عَ ال

)٥(ُل ُجــــرْ اْألَ وَ ُمهِ يْ يــــِدأَ ْتَعــــطِّ قُ َو واُلــــــــتِّ قُ َوبوالِ ُصــــــــوا فَ كُ ِردْ أُ َفــــــــ− ٣٦٥

ــكَ  اَضـــرِفُ ٍمْوَقـــَدنْـــعِ فِيَهـــاجَُّحـــالْ وَ − ٣٦٦ ــَح اَم ــاهُ َك ــتَ ارْ وَ يُّ عِ افِ الشَّ )٦(ىَض

ــرْ أَ وَ − ٣٦٧ ــالرََّلَس ــَح ي الْ ِذفِــيوُلُس )٧(ةِ وَ عْ الــدَّ  يلِ بِ َســفِــيوِكُلــمُ ى الْ َلــإِ  ِةجَّ

ـــَح وَ − ٣٦٨ ـــٌباطِ ـــىْمهُ نْ ِم ـــمُ الْ إَِل )٨(سِ ارِ ى َفـــرَ ْســـكِ لِ ةَ اَفـــَذُح ُناْبـــَو ِسقِ ْوَق

ــــوَ − ٣٦٩ ــــلِ ٌبْه ــــٍثاِرَح ــــغَ الْ َوُه )٩(يانِ رَ ْصـــــالنَّ َرَصـــــيْ قَ لِ ةٌ َيـــــْح ِدَو  يانِ سَّ
ابق.انظر:  )١(                                            المصدر السَّ

 ).٢/٨٥» (الطبقات«), و٦٩٣البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٢(
 ).١٦٧١برقم (» صحيح مسلم«), و٤١٩٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
), ٣/٣٥٠» (الراجح من الخالفاإلنصاف يف معرفة «), و٧/٨٢للنووي (» المجموع«انظر:  )٦(

 .)٣/٤٨٣» (فتح الباري«), و٥/١٢٣» (البداية والنهاية«), و١٠٢ − ٢/١٠١» (زاد المعاد«و
 كما سيأيت. )٧(
), ٢/٣٩٣» (االكتفاء«), و١/٢٤٧» (سيرة ابن هشام«), و١/١١١» (الطبقات«انظر:  )٨(

 )٦٥٥ − ٢/٦٥٤» (تاريخ الطربي«), و٤٤٢٤برقم (» صحيح البخاري«و
ائلين«), و٤/٢٥٠» (الروض األنف«), و٢٦٣ − ١/٢٦٢» (الطبقات«انظر:  )٩( » إعالم السَّ

برقم » صحيح مسلم«), و٢٩٤٠برقم (» صحيح البخاري«), و٩٦ − ٩٢البن طولون (ص
)١٧٧٣.( 
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ــــلِ − ٣٧٠ ــــَليْ دَ وْ َه ــــعْ أَ  طٌ ة ُس ــــي الْ نِ ــ وَ ْهــَو وٌرْمــي عَ اِشــَج لنَّ لِ وَ   يرِ امِ َع )١(يرِ مْ الضَّ

ِ  نَ مِ  ةُ عَ ابِ السَّ  ةُ نَ السَّ   ةِ رَ جْ اهلْ

ـــ− ٣٧١ ـــفِ ـــوَ زْ ا غَ هَ رِ ْد ي َص ـــ هُ ُت ـــِذلِ ـــــعِ   درَ ي َق ـــــبُ الْ  َد نْ ـــــوَ  يِّ ارِ َخ )٢(دْ رَ  لِ وَّ ْألَ لِ

ــــراا فُ يًبــــرِ ا قَ ًحــــتْ فَ َلــــُه  اَمــــكَ   ارَ َبـــــــــيْ َخ لِ  هُ ُتـــــــــوَ زْ ا غَ هَ َد ْعـــــــــبَ وَ − ٣٧٢ )٣(سِّ

ــــوَ − ٣٧٣ ــــْف ا تَ َم ــــعَ  خلَّ ــــ هُ نْ ــــنْ إِ  نْ ِم ـــ  انِ َس ـــمُ الْ  نَ ِم ـــي  ينَ عِ ايِ َب ـــفِ ْض )٤(وانِ الرِّ

ـــــالَّ إِ − ٣٧٤ ـــــعَ  نُ  اْب ـــــ ِدْب ـــــوَ  رٌ ابِ اهللا َج ــأُ   ْد َق ــ َيعطِ ــي هُ مَ هْ َس ــيُ  رِ ْجــاْألَ َوفِ )٥(ْد َع

ِ غُ وَ  اهَ ونُ ُصــــــُح  ْت َحــــــتِ فُ وَ − ٣٧٥ ـــأَ   ْت َمــــــن ـــ مْ هُ الُ وَ ْم ـــمَّ  رِ هْ قَ الْ بِ ـــقُ ُث )٦(ْت مَ ِس

)٧(مِ هَ فْ يُ ْلـــــفَ  ةٌ اَئـــــمِ  مٍ هْ َســـــ لُّ ُكـــــَو  مِ هُ أْســــــ ِةتَّ ِســــــوَ  ينَ ثـِـــــَال ى ثَ َلــــــعَ − ٣٧٦

                                          
» جوامع السيرة«), و١٧٧٤برقم (» صحيح مسلم«), و٢٦٣ − ١/٢٦٢» (الطبقات«انظر:  )١(

 ).١/١٢٠» (زاد المعاد«), و٢٥ألبي محمد بن حزم (ص
 ).٧/٥٨٥» (فتح الباري«), و٤١٩٤برقم (» صحيح البخاري«), و٣٢٩البيت رقم (انظر:  )٢(
 ).١٨٠٧برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٣(
 ) مع الفتح.٦/٢٩٠» (صحيح البخاري«انظر:  )٤(
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
) برقم ٣/١٤٢٦» (صحيح مسلم«), و٤٢٠٠و ٤٢١١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(

)١٣٦٥.( 
 ).٣/٣٠٨لشيخنا $ (» الجامع الصحيح«), و٣٠١٠برقم (» سنن أبي داود«انظر:  )٧(



MUT<íéÛ×ÃÖ]<l^Úç¿ß¹]æ<Øñ^‰†Ö]<ÅçÛ¥< 

MUT 

ــــقَ فَ − ٣٧٧ ــــالنِّ  ُمْس ــــلِ  ِفْص ــــعَ  سٍ ارِ َف ـــ ُل اِجـــالرَّوَ  ٍةَثـــَالثَ   ىَل )١(َال ُحـــانْ  مُ هْ السَّ

ــــبَ  اكَ ذَ وَ − ٣٧٨ ــــُخ الْ َدْع ــــمَِّسْم ــــفَ ُث )٢(َال ِمـْج أُ  ْد َقـالَّـِذي اَقَح اْس  نُ ابْ افِيهَ   َالصَّ

ـــأَ وَ − ٣٧٩ ـــي َمهَ ْس ـــ النَّبِ ـــ ضٍ عْ بَ لِ ـــَم ــلَ   ْدهِ ا َش ــ ْنكِ ــ نِ ذْ إِ بِ ــتَ اعْ فَ  ينَ ِداهِ الشَّ )٣(ْد ِم

ـــــَولنَّ لِ  دََّعـــــأَ  ْدَقـــــ َف ْصـــــالنِّ وَ − ٣٨٠ )٤(ِب ِصــتُ  مْ هَ افْ َفــ ِةدَُّعــالْ َو ِدْفــَوالْ كَ   ِب ائِ

ـــ  ىَلــــــهــــــا عَ لَ هْ أَ النَّبـِـــــيَُّلاَمــــــعَ وَ − ٣٨١ ـــْنإِ َورٍطْ َش ـــعَ فَ اَش ـــ مُ يهِ َل )٥(َال الَج

ــــُح وَ − ٣٨٢ َم ــــا ْترِّ ــــلُ  فِيَه ــــالُح  وُمُح ـــنِـــعْ أَ   رُم )٦(رِ ْأثِـــوَ  مْ َهـــافْ  ةَ يَّ ِســـنْ اْإلِ ِهي بِ

ــــــطْ أُ و− ٣٨٣ ــــــ َمِع ــــــَر مَّالسُّ ـــ  يف اهللاِ  وُل ُس ـــ اٍةَش ـــُه اهللاِ  نِ ذْ إِ بِ ـــْد ِمنْ ـــكُ  َ ق )٧(يِف

ـــــاَن− ٣٨٤ ـــــبَ َوَك ـــــهَ َدْع ـــــعْ َج وُمُدا ُق )٩()٨(يرِ عَ ْشــاْألَ فـُدَوَصـْحبِِه َوَمْعـهُ وَ   رَِف

ــــــوَ − ٣٨٥ ــــــي ُرفِ ــــــبِ  وعٍ ُج ــــــبَ  ةَ يَّ فِ َص ــــ لِّ مُّ ُكــــأُ  َيِهــــَو  ىنَ ــــ ْنَم ــــآمَ  ْد َق )١٠(انَ
                                          

 ».انجال«يف المخطوط:  )١(
 ).٤٨٩ −  ٤٨٧البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٢(
 ).٢٥٠٢برقم (» مسلم«), و٣١٣٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ) وقد تقدم قريًبا.٣٠١٠برقم (» ودسنن أبي دا«انظر:  )٤(
 ).١٥٥١برقم (» صحيح مسلم«), و٤٢٤٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ).١٩٤١برقم (» صحيح مسلم«), و٥٥٢٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
 ).٢١٩٠برقم (» صحيح مسلم«), و٣١٦٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
 ».د األشعريومن معه منهم وف«يف المخطوط  )٨(
 ).٢٥٠٢برقم (» صحيح مسلم«), و٣١٣٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
 ).١٣٦٥) برقم (٣/٤٢٦» (صحيح مسلم«), و٤٢٠١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١٠(
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ــــمَ  ُمْســــقَ َو هُ ُحــــتْ فَ َو  ىَرُقـــي الْ اِدَو هُ ُرْصـــَح َأْيًضـــا يـــهِ فِ وَ − ٣٨٦ )١(ىرَ َجــــ مٍ نَ ْغ

ــــــِهوَدُهــــــيَ الْ َلاَمــــــعَ وَ − ٣٨٧ ــــعَ   اَمــــــلَ ثْ مِ فِي ــــأَ  َل اَم ــــيْ َخ َلْه ــــاينَ حِ وَ  رٍ َب )٢(م

ــــ− ٣٨٨ ــــالنَّ  اءَ َج ــــا يَ َب ــــيْ ود تَ ُه ــــًم ــ  والُ َذ ا َب )٣(واُلــقَ نَ  ْد ا َقــَذ َكــ ٍةَيــْزجِ ًحا بِ لْ ُص

ــتَ   يفِــــ ةُ َيــــْزجِ الْ  اذَ إِ  اٌل كَ ْشــــإِ  يــــهِ فِ وَ − ٣٨٩ ــ عِ اِس ــ امٍ َع )٤(]ِف عــرَ يُ لْ فَ [ عْترِ ُش

ـــــــــــوَ − ٣٩٠ ـــــــــــا أَ مِ ٌكَدَف ـــــــــــمَّ )٥(اهُ فَ طَ ْصــــــمُ َوِهولِ ُســــــى َرَلــــــعَ   اهللاُ اَءَف

ــــ[− ٣٩١ ــــا بِ َذ َك ــــرِيَّةُ  )٦(]اَه ــــ َس )٧(وِق ارُ َفــــــــلْ لِ َو ٍةاَرَزى َفــــــــَلــــــــإِ   يِق دِّالصِّ

ـــــــى  ةٌ يَّ رِ َســـــــ− ٣٩٢ ـــــــإَِل ـــــــ َنازِ َوَه ـــــ ةٌ يَّ رِ َســـــ  اَذ َك )٨(اَذ ُخـــــ ةٍ اَحـــــَوَر نِ الْب

ـــأُ َو  راِدَغـــــالْ زاِمِرِنير ْبـــــِســـــى يُ َلـــــإِ − ٣٩٣ ـــواُذِخ ـــزِ ِزعَ الْ َذَأْخ ـــالْ  ي )٩(رِ ادِ َق

ـــا  التَ َقـــــــوَ  ةَ نَـــــــيْ هَ ُج إَِلـــــــى  ٌث ْعـــــــبَ − ٣٩٤ ـــأُ  فِيَه ـــِذي ةُ امَ َس ـــالَّ ـــهَ  ْد َق )١٠(َال لَّ
                                          

 ) للواقدي.٢/٧٠٩» (المغازي«انظر:  )١(
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
نة التاسعة للهجرة.انظر: , و»فلتعرف«يف المطبوع:  )٤(  أحداث السَّ
 ).١٦٨(ص» الفصول«), و٢/١٩٢» (االكتفاء«), و٢/٨٤٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )٥(
 ».كذاهبا«بدل » فيها روى«يف المخطوط:  )٦(
 ).١٧٥٥برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٧(
 ).٢/١٨٨» (عيون األثر«), و١١ − ٢/١١٠» (الطبقات«انظر:  )٨(
 − ٢/٨٨» (الطبقات«انظر: , »يسير بن رزام«عند ابن سعد أسير بن زارم وعند غيره  )٩(

 ).١٥٢ −  ٢/١٥١» (عيون األثر«), و٨٩
 ).٩٦برقم (» صحيح مسلم«), و٤٢٦٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١٠(
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ــــ− ٣٩٥ ــــا أَ َذ َك ــــْدرَ  وُب ــــنَ  ٍدَح ــــغَ الْ  وْح )١(هْ آَبـــــــ كَ َال ا بِـــــــًمـــــــانِ غَ  ادَ َعـــــــفَ   هْ اَب

ـــــِذي َســـــرِيَّةُ  اَذ َكـــــ− ٣٩٦ ـــــالَّ ـــــأَ  ْد َق ـــ  ارَ َم ـــمَ  نْ َم ـــدُ  هُ َع ـــ وَل ُخ ـــ ارٍ َن )٢(ارَ َج َس

ـــ− ٣٩٧ ـــيُّ اَل َق ـــي النَّبِ ـــ اكَ ذَ فِ ـــِألَ  َس يْ َل ــ اهللاِ  ِةيَ ِصــعْ مَ فِــي ةٌ اَعــطَ   ْد َح )٣(ْد مَ الصَّ

ـــكَ   اِءَضــــــقَ الْ  رةُ ْمـــــعُ  فِيَهــــــا َوَكـــــاَن− ٣٩٨ ـــا مَ َم ـــعَ ى الْ َض ـــ ُد ْق ـــَال بِ )٤(اءِ رَ  ِم

)٥(حِّ َصـاْألَ فِـي ٌلَالَحـَوْهـَو ًةونَ مُ يْ مَ   ْحَكـــنَ َدَقـــوُلُســـالرَِّهوِعـــُج ي رُ فـِــوَ − ٣٩٩

)٦(ىَلـــــعَ  دَّ ا رَ َهـــــبِ َو يمٍ لَ ي ُســـــنـِــــبَ   ىَلــــــإِ  ةً َســــــرِيَّ  النَّبِــــــي َث َعــــــبَ وَ − ٤٠٠

ــــــ− ٤٠١ ــــــعِ بِ الرَّ نِ اْب ــــــا بِ نَ يْ َز ي ــــــالعَ ًب ل  ِدْق ــــــعِ األوَّ ــــــلَ عُ  َدنْ ــــــالنَّ  اءِ َم )٧(دِ ْق

ِ  نَ مِ  ةُ نَ امِ الثَّ  ةُ نَ السَّ   ةِ رَ جْ اهلْ

ــَخ  ْعَمــاِصَعــالْ ُنْبــوُرْمــعَ فِيَهــا مَ لَ ْســأَ − ٤٠٢ )٨(ووقــع هْ َحــلْ طَ بــِنُعْثَمــاَنٍدالِ

                                          
 ).٢/٢٠٩» (عيون األثر«), و٣٦٩ − ٤/٣٦٧» (سيرة ابن هشام«انظر:  )١(
 ).١٨٤٠برقم (» صحيح مسلم«), و٧٢٥٧برقم (» لبخاريصحيح ا«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
ابقة من البيت رقم (انظر:  )٤(  ).٣٦٨) إَِلى (٣٤٦األبيات السَّ
» زاد المعاد«), و٤٤٠ − ٢/٤٣٧» (تنقيح التحقيق«), و١٤١١برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٥(

 ).٣/١٧٤» (نصب الراية«), و٣٧٤ −  ٣/٣٧٢(
 ).١١٦ − ٢/١١٥» (الطبقات«انظر:  )٦(
 .) ففيه مبحث مهم عن مسألة الزوجين, يسلم أحدهما قبل اآلخر٥/١٣٣» (زاد المعاد«انظر:  )٧(
 ).٣٨٦ −  ٣/٣٨٤البن هشام (» السيرة«), و٢/٧٤٥» (المغازي«انظر:  )٨(
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ــبَ − ٤٠٣ ــ ُث ْع ــ اعِ َج ُش ــَو نِ ْب ــاْألَ  ٍب ْه )١(دِ َشـــــالرَّ بِ  ىَفـــــفَ  َنازِ َوى َهـــــَلـــــإِ   يِدَس

)٢(نِ بِ تَ اْســـوا فَ ُدهِ ْشـــتُ اْس َوةَ اعَ َضـــقُ   ينـِـــبَ لِ رٍْيــــمَ عُ ِنْبــــِبْعــــكَ ُثْعــــبَ وَ − ٤٠٤

ـــي− ٤٠٥ ـــاَن فِ ـــأُ َوَك ـــاَدىى وَل ـــنْ مِ  ُجَم )٣(هــــــــاْن قَ قِّ َح فَ  ٍةَتــــــــْؤمُ  َغــــــــْزَوة  اَه

ِ َفــــ ةَ اَحــــَوَر ُناْبــــَو  داهِ ْشـــتُ اْس  فِيَهـــا رٍ َفـــعْ َج  ْعَمـــ ٌد ْيـــزَ وَ − ٤٠٦ ــــ مَ عْ ن )٤(اَد هَ الشُّ

ــ  ْمهِ اِدهَ ْشــــتِ اْس بِ وُلُســــالرََّرَبــــْخ أَ وَ − ٤٠٧ ــقَ ْنِم ــيَ ْنأَ ِلْب ــْخ مُ يَءِج ــبِ  رٌ بِ )٥(مْ ِه

ـــــــوَ − ٤٠٨ ـــــــى ْمُهـــــــلَ  اهللاُ  َحتَ َف ـــــــَعَل )٦(دِ َمــــغْ مُ  رِ ْيـــغَ  اهللاِ  ِفيْ َســـ ِدالِـــَخ   ِدَي

ـــالسَّ  اِتذَ   ىَلـــإِ  اصِ َعـــالْ  ِدَلـــَو ورٍ ْمـــعَ  ُث ْعـــبَ وَ − ٤٠٩ ـــهُ  لِ الِس ـــنَ ـــنُ  ْد ا َق )٧(َال ِق

ــــــوَ − ٤١٠ ــــــْد َق ــــــالرَّهُ دَّأَم ــــــوُلُس ــــــأُ  ينَ رِ اجِ َهــــــمُ الْ ِةبَ ْصــــــعُ بِ   اَرآِخ )٨(ارَ مِّ

ـــــهِ يْ لَ عَ − ٤١١ ـــــأَ  وُم ـــــ يُنِم ـــــي اْألُ ِذَه ـــــ صِّ نَ بِـــــ َةَدْيـــــبَ عُ  وُبـــــأَ   ِةمَّ )٩(ةِ نَّ السُّ

                                          
 ).٢/١١٨» (الطبقات«انظر:  )١(
 ).٢/١١٩» (الطبقات«انظر:  )٢(
 ).٥١٢ − ٥٠٤البن إسحاق (ص» ةالسير«انظر:  )٣(
 ).٧/٦٥٠» (فتح الباري«), و٤٢٦١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
) ٣/٣١٥» (الجامع الصحيح مما ليس يف الصحيحين«), و٥/٢٩٩» (مسند أحمد«انظر:  )٥(

 لشيخنا الوادعي $.
), ٢٠٠ − ٢/١٩٦» (عيون األثر«), و٥١٢ − ٥٠٤البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٦(

 ).١٢٥ − ١٢٣(ص» الفصول«
 ).٢/٢٠٢» (عيون األثر«), و١٢٢ − ٢/١٢١» (الطبقات«انظر:  )٧(
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ



NLN<íéÛ×ÃÖ]<l^Úç¿ß¹]æ<Øñ^‰†Ö]<ÅçÛ¥< 

NLN 

ـــ ُميهِ فِـــوَ − ٤١٢ ـــحِ لَ  ذْ إِ   ْمُثـــ وُق اُرَفـــالْ َو يُق دِّالصِّ ـــوا عَ ُق ـــْم ـــرَ مِ ا أَ َد ًرا َغ )١(مْ هُ ي

)٢(اَمــلِ ؤْ يًدا مُ دِ َشــِدْرَبــالْ َنِمــاَنَكــ  اَمــــلِ وٌرْمــــعَ ْمِهــــى بِ لَ ًبــــا َصــــنُ ُج وَ − ٤١٣

ـــــــْخ أَ   اَمــــــينَ حِ  وُل ُســــــالرَّ هُ رََّقــــــأَ  ْد َقــــــوَ − ٤١٤ ـــــــبِ  هُ َرَب ـــــــفهَ يُ لْ فَ  ِهرِ ْذ ُع )٣(اَم

)٤(رِ ْمــــاْألَ فِــــي  ةٌ يــــَدبَ و عُ ُمــــهِ يْ لَ عَ   رِ ْحـــــــبَ الْ  يِفَســـــــلِ  َســـــــرِيَّةٌ  مَّ ُثـــــــ− ٤١٥

ــــقِ فِيَهــــا َوَكــــانَ − ٤١٦ ــفِــي اَجــ  اَمــــكَ وِتُحــــالْ ةُ صَّ )٥(امَ َســ ادٍ نَ ْســإِ بِ يِنيَح حِ الصَّ

ــــــــــــــ− ٤١٧ ــــــــــــــلَ َواَذَه )٦(اهُ فَ طَ ْصــــــمُ لِ ِهِدْعــــــَواَزَجــــــنْ إِ  اهللاُ اَدَرأَ ْنا أَ مَّ

ـــــبِ − ٤١٨ ـــــمَ ِح تْ َف ـــــكَ ةَ كَّ ـــــَم ـــــَزنْ أَ ْدا َق ــ ْهَل ــفِ ــِحتْ َفــالْ ِةوَري ُس )٧(هْ َلــادَ َج  مُ َال بِ

ــ َك ْلــتِ اَقيَثــمِ وا الْ ُثــكَ نَ َو ْهاَعــــَزُخ َعَلــــىرٍْكــــبَ ونُــــا بَ َد َعــــ− ٤١٩ )٨(هْ اعَ السَّ

ــــوَ − ٤٢٠ ــــْموهُ ُداعَ َس ــــْنِم ــــِشيْ َرُق ــا َوبَ  اهَ فَ السُّ ــغًي ــْدَع ــَسيْ ًوا َل ــ مْ يهِ فِ ــنَ  نْ َم )٩(ىَه
ــــ− ٤٢١ ــــالرَّ َربِ ْخ أُ َف ــــ وُل ُس ــــا اْألَ ذَ  ْنَع ــــ  رِ ْم ــــاهُ زَ غَ  مَُّث ــــُم ــــالْ  اءَ زَ و َج )١٠(رِ ْد َغ

ابق.انظر:  )١(                                            المصدر السَّ
 ).١٥٦ − ٢/١٥٤» (صحيح سنن أبي داود«), و٣٣٤برقم (» سنن أبي داود«انظر:  )٢(
 ).١٢٢, ٢/١٢١» (الطبقات«انظر:  )٣(
ابق (انظر:  )٤(  ).٢/١٢٢المصدر السَّ
 ).١٩٣٥برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٦٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ما سيأيت.انظر:  )٦(
 ».الفتح«) من سورة ٢٧كما يف اآلية رقم ( )٧(
 ).٥١٠ − ٦/٥٠٩» (البداية والنهاية«انظر:  )٨(
 ).٥٢١البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٩(
 ما سيأيت.انظر:  )١٠(
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ـــــ− ٤٢٢ ـــــي عَ فِ ـــــفِ  ِفاآلَال ِةَرْش ـــــا أُ يَم )١(ارَ َشـعَ  يْ نَـاثْ فِـي  اَرَسـ ْدَقـ ْل َبـ يَل قِ وَ   اَرثِ

ـــــــــرَ ْخ مَ − ٤٢٣ ـــــــــلَ يْ لَ لِ هُ ُج ـــــــــلَ َخ ِنيْ َت )٢(اَتـــبَ ثَ  ْد ا َقـــَذ َكـــهَ َرَمَضـــاَنْنِمـــ  اَت

ـــــثَ وَ − ٤٢٤ ـــــفِ الْ  َتَب ـــــثْ أَ بِ  ُرْط ـــــ ِءانَ ــ  ْرفَ السَّ ــعْ فِ  ْنِم ــمَّ ِهِل ــُث ــالْ  ِهبِ ــأَ  يَش َج )٣(رْ َم

ــــَخ الْ  يشٍ َرُقــــ ْنى َعــــَفــــْخ أَ  اهللاُ وَ − ٤٢٥ ـــَح   ْرَب )٤(رْ َد َقـــَعَلـــى  النَّبـِــي ُماهُ َتـــى أَ تَّ

ــكْ ُشــ  اَداجِ َســـــفِيَهـــــاوُلُســـــالرََّلَخـــــدَ وَ − ٤٢٦ ــَعَلــى ِشْرَعــي الْ ِذًرا لِ ــ ٍح تْ َف )٥(اَد َب

ــــــــرَ وَ − ٤٢٧ ــــــــالرَّ َزَك ــــــــ ةَ اَي ونِ ُيــــــعُ الْ  ةَ رَّ ًحــــــا ُقــــــتْ فَ  اَنَكــــــفَ   ونِ ُج الَح بِ
ــــــكُ  ِهًحــــــا بـِـــــتْ فَ − ٤٢٨ ــــَو  اُمنَ ْصــــــاْألَ  ِتَرسِّ ــــَو لَّ ذَ  كُ ْرالشِّ ــــ اْإلِ َال َع )٦(مُ َال ْس

ـــتْ فَ − ٤٢٩ ـــا بِ ـــبْ تَ اْس ِهًح ـــْج أَ َرَش ـــاْألَ ُعَم ـــطَ َو  اْمَن )٧(امْ رَ َحـــالْ  َت ْيـــبَ الْ ِهبِـــاهللاُ  رَ هَّ

ــــــَخ وَ − ٤٣٠ ــــــيُّ َبَط ــــــمَّ النَّبِ ــــــلَ طْ أَ ُث ـــ  اَق ـــَو اكَ ذَ  ذْ إِ  يَش َرُق ـــلَ وا الطُّ مُّ ُس )٨(اَق
                                          

 ).٤٢٧٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(
فتح «) للبيهقي, و٥/١٩» (دالئل النبوة«), و٢/٨٧٩البن هشام (» السيرة«انظر:  )٢(

 ).٤/١٨١» (الباري
 ).١١١٣برقم (» صحيح مسلم«), و٤٢٧٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).٢/٨٧٩البن هشام (» السيرة«), و٤/٣١٥» (البداية والنهاية«انظر:  )٤(
 ).٥٢٦ابن إسحاق (ص» سيرة«), و٤٢٩٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ).١٧٨١برقم (» صحيح مسلم«), و٤٢٨٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
ابق وانظر:  )٧(  ).٤٢٨٨برقم (» صحيح البخاري«المصدر السَّ
» عيون األثر«), و٢/١٤١» (الطبقات«و), ١٤٣ألبي عبيد بن سالم (ص» األموال«انظر:  )٨(

)٢/٢٢٦.( 
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ــــ واُلــــَخ دَ وَ − ٤٣١ ـــــــلِ   اينَــــاِدقَ نْ مُ  مِ لْ فِــــي السَّ ـــــــكْ ُح  لِّ ُك ـــــــَو ِهِم ِ عِ ْذ ُم )١(اينَ ن

ــــكْ ُح دََّرَو  ْهعَ َضــــــَوليِّاهِ َجــــــرٍْمــــــأَ لُُّكــــــوَ − ٤٣٢ ــــىهُ َم ــــإَِل ــــَم )٢(هْ عَ رَ ا َش

ــــــــْخ أَ وَ − ٤٣٣ ــــــــاْألُ  َرَب ــــــــَرالَح  نَّأَ  ةَ مَّ ــــمَ ْرُح   اَم ــــ هُ ُت ــــا تَ َمــــت كَ اَدَع )٣(امَ دَّ َق

ــــــلنَّ لِ وَ − ٤٣٤ ــــــبِ ــــ امِ َيــــقِ لِ  امٌ َرَحــــ َوْهــــَو  ْهاعَ  َســــــإالَّ لَّ ا َحــــــي َم )٤(هْ اعَ السَّ

ــــرْ أَ وَ − ٤٣٥ ــــالرََّلَس ــــَخ وُلُس ــــًدا إِ الِ )٥(َال اتِ َقــــمُ  مْ ُهــــلَ َسيْ َلــــةَ َمــــيْ َذُج   ىَل

ـــ  امَ َالْســــوا اْإلُِعـــيَ  ْمَلــــًيـــا فَ اعِ دَ  ْل َبـــ− ٤٣٦ ـــالُ َق ـــا فَ نَ أْ بَ وا َص ـــهَ الْ  اَح بَ تَ اْس )٦(ااَم

ــــدِ   ىَلـــإِ  ُرْمـــى اْألَ هَ تَ انْ ا َفـــًرْســـأَ ًبا َورْ َضـــ− ٤٣٧ )٧(َال َســــرْ أَ ُثــــمَّ  ولِ ُســــالرَّ ُمَحمَّ

ـــــلِ عَ  مْ ُهـــــلَ − ٤٣٨ ـــــْنَمـــــىَدَويـــــا َف ـــــ  َالتِ ُق ـــــدََّرَو مْ هُ نْ ِم ـــــكْ أَ وَ  ْمهُ الَ َم )٨(َال َم

ــــــوَ − ٤٣٩ ــــــتَ  ْد َق ــــــالرَّ أَ رََّب ــــــلِ عْ مُ  وُل ُس ــا َج َمــوَ  مْ ِهــبِ  ٍدالِــَخ  عِ ْن ُصــ ْنِمــ  انً )٩(ىنَ

                                          
 ).٤٣٠٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(
 ).٣/٤١٠» (مسند أحمد«), و٢٥٣٠برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٢(
 ).١٣٥٣برقم (» صحيح مسلم«), و١٠٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).٨/٥١٤» (معجم البلدان«و ),٢/١٣٦» (الطبقات«انظر:  )٥(
 ).٤٣٣٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
) شرح حديث رقم ٨/١٧» (فتح الباري«), و٢/٩٠٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )٨(

)٤٣٣٩.( 
 ).٤٣٣٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(



NLQ íèçfßÖ]<ìŠÖ]<íÚç¿ßÚQ << <

NLQ 

ـــــلَ ى فَ زَُّعـــــالْ  مِ نَ َصـــــلِ   امَ ِدْهـــــــــيَ لِ  هُ لَ َســـــــــْرا أَ ذَ  َدْعـــــــــبَ وَ − ٤٤٠ )١(امَ َد ا َهـــــمَّ

ـــعُ وَ − ٤٤١ ـــ[هُ انُ طَ يْ َشـــْترَ ِق ِ َغـــ)٢(]مَُّث )٣(مْ ِلـــعُ  هِ تِـــيْ بَ بِ اٍلَمـــْنِمـــَكـــاَناَمـــ  ْمن

ــــ وُل ُســــالرَّ َث َكــــمَ وَ − ٤٤٢ ــــي الاقِ َب ــــــمَ بِ   رِ هْ شَّ ــــــ ةَ كَّ ــــــقَ  ْعَم ــــــفِ الْ وَ  هِ رِ ْص رِ ْط
ـــــــــأَ وَ − ٤٤٣ ـــــــــمُ الْ  َرَم ـــــــــتْ اْإلِبِ  يَمِق ـــــ  امِ َم ـــــ نَ ِمـــــ ٌرْذ  ُعـــــَال اكَ َذ َك امِ يَ الصِّ
ـــــ اشِ رَ ِفـــــلْ لِ وَ − ٤٤٤ ـــــوَ الْ ى بِ َضـــــقَ  ْد َق )٤(دِ نَ ْسـالمُ  يِث ِدَحـالْ فِي انَ بَ تَ ا اْس مَ كَ   ِدَل

)٥(نْ بِ تَ اْســـفَ  مَ اَمـــا اْإلِ َهـــوغِ لُ بُ  ِدْعـــبَ   نْ ِمــــ وِدُد ُحــــالْ  ةُ اعَ فَ َشــــ ْت َمــــرِّ ُح وَ − ٤٤٥

ــــا يَ يْ نَ ُح  اكَ ذَ   يفِــــــوَ  اًنــــــازِ وَ ا هَ زَ ا َغــــــهَ َد ْعــــــبَ وَ − ٤٤٦ )٦(يِفــــَخ  رَ ْيــــغَ  هُ َمــــوْ نً

ــــا َوَكــــانَ − ٤٤٧ ــــبَ  فِيَه ــــ ُض ْع ــــلِّ ؤُ تُ  نْ َم )٧(ىفَ طَ ْصـمُ الْ  ولِ ُسـالرَّ  نِ وا عَ لُ فَ َج انْ فَ   اَف

ــــــوَ − ٤٤٨ ــــــأَ  هُ َقْوُل ــــــيُّا َن ــتَ نْ مُ   ْب ِذ َكــــــَال  النَّبِ ــًبا أَ ِس ــَن ــعَ  نُ ا اْب ــطَّ مُ الْ  دِ ْب )٨(ْب ِل

                                          
الصحيح المسند مما ليس يف «), و٩٠٢) برقم (٢/١٩٦» (مسند أبي يعلى«انظر:  )١(

 ) لشيخنا الوادعي $.٥٣٥) برقم (١/٤٥٧» (الصحيحين
 ».ثم«بدل » فيه«يف المخطوط:  )٢(
 ).٢/١٣٥» (الطبقات«انظر:  )٣(
 ).١٤٥٧» (صحيح مسلم«), و٦٧٤٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
 ).١٦٨٨(برقم » صحيح مسلم«), و٦٧٨٨, و٢٦٤٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ).١٧٧٧و ١٧٧٥و ١٠٥٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٣٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
 ).١٧٧٥برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٧(
 ).١٧٧٦برقم (» صحيح مسلم«), و٢٨٦٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
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ــــــــــمَ وَ − ٤٤٩ ــــــــــأَ  هُ َع ــــــــــْخ اْألَ  ُرابِ َك ـــــ  ارِ َي ـــــمُ الْ  َنِم )١(ارِ َصـــــنْ اْألَ وَ  يَنرِ اجِ َه

ـــــ− ٤٥٠ ـــــعَ الْ ُماهُ ادَ َن ـــــاُسبَّ ـــــأَ يْنِح ـ َت ْحـتَ ِةَعـيْ بَ ي الْ ِذا آِخـيَ   ْهَرَم )٢(هْ رَ َج الشَّ

ـــــ مُّ ؤُ َيـــــ لٌّ وا ُكـــــرُ َد َحـــــانْ وَ − ٤٥١ )٣(اَتـــوْ مَ الْ  اةِ َيـــَح الْ َعَلـــى  وارُ آَثـــَو  اتَ وْ الصَّ

ـــعِ فَ − ٤٥٢ ـــَك َد نْ ـــ َذلِ ـــ يُس طِ وَ اْل ـــَح  ْد َق ـــي دَّ تَ اْشـــَو  يِم )٤(مِ َح دَ زْ ُمـــالْ  ِةَكـــرَ عَ مَ فِ

ــــ− ٤٥٣ ــــرَ  مَّ ُث ــــى الرَّ َم ــــَح الْ بِ  وُل ُس )٥(اءِ َد ْعـــاْألَ  هَ ُجـــوْ أَ  يْ أَ  ُهمْ هَ وُجـــُو  اِءبَ ْص

ـــــــــــ− ٤٥٤ ـــــــــــ اكَ ذَ  ذْ وا إِ مُ زَ هَ انْ َف )٦(اينَـــــلِ هْ اْألَ وَ  اَل وَ ْمـــــوا اْألَ ُكـــــرَ تَ َو  اينَ رِ بِ ْد ُم

ــــُخ لْ لِ َو  اَمـــــنَ غْ مَ  ينَ مِ لِ ْســـــمُ لْ لِ  ْت َح بَ ْصـــــأَ وَ − ٤٥٥ ــــالرِّ وَ  ولِ ُي ــــأَ  الِ َج )٧(امَ هُ ْس

)٨(ارَ دِّ ُقـــ رٍ ْمـــِألَ  ٌحتْ َفـــ ْنُكـــيَ  ْمَلـــَو  اَروِصـــا ُح َشـــْهًر ُف ائِ ا الطَّـــهَ َد ْعـــبَ وَ − ٤٥٦

ـــــوَ − ٤٥٧ ـــــ وَ ْه ـــــم بِ هُ ومُ ُدُق ـــــي الْ انِ َث ـــى  ًياعْ َســـ ْمهُ يعُ ِمـــَج   امِ َع )٩(مِ َال ْســـاْإلِ إَِل

                                          
ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
 ).١٧٧٥برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٢(
ابق.اانظر:  )٣(  لمصدر السَّ
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
 ).١٧٧٧و ١٧٧٥برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
 ).١٧٧٨برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٢٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
 ).٢٣٠٨و ٢٣٠٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
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ــــوَ − ٤٥٨ ــــُج ي رُ فِ ــــالرَّ  ِهوِع ــــلَ طْ أَ  وُل ُس ـــ  اَق ـــ َيبْ َس ـــكَ  نَ ازِ وَ َه ـــَم ـــقَّ َح  ْد ا َق )١(اَق

ــــا تَ وْ قَ   ارَ آَثـــــــُثـــــــمَّ  اَل وَ ْمـــــــاْألَ  مَ َســـــــقَ وَ − ٤٥٩ ــــا لَ لُّ أَ ًم ــــًف ــــبِ  مْ ُه ــــَم )٢(ىرَ ا َي

ــــ− ٤٦٠ ــــيَ  مْ َل ــــنْ اْألَ  لِ نَ ــــ ارُ َص ــــنْ ا مِ ئً يْ َش ــــَح بِ   اَه ِ غْ وا أَ انُ َكــــ ُث ْي ــــن ــــنْ عَ  اءَ َي )٣(اَه

ــــــفَ − ٤٦١ ــــــجِ رْ يَ  اُس النَّ ــــــالُح بِ  ونَ ُع ـــــَو  امِ َط ـــــبِ  مْ ُه ـــــ زِ وْ َح ـــــاْألَ  دِ يِّ َس )٤(امِ َن

ـــــلَ عَ   اهْ َفــــالُج وَ  ونَ قُ افِ نَــــمُ الْ  َض رَ َتــــاعْ وَ − ٤٦٢ ـــــي ِهْي ـــــبِ  هِ تِ مَ ْســـــقِ فِ )٥(آهْ ا رَ َم

)٦(ارَ َبــــِمنْــــُه  وابُ َســــنَ  ِهْيــــلَ ا إِ َمــــَو  رابَ َصــــ ْد َقــــ وُمــــاهُ ذَ أَ َعَلــــى  نْ كِــــلَ − ٤٦٣

ــــرَ عْ جِ   نْ ِمـــــ ِةرَ مْ عُ الْ بِـــــ لَّ ا أَهـــــهَ َد ْعـــــبَ وَ − ٤٦٤ ــــَهــــبِ  ْت يَ مِّ ُســــوَ  ةاَن )٧(نْ دِ ا َف

ــْهريف − ٤٦٥ ــقَ ي الْ ذِ  َش ــ ِةَد ْع ــغَ  نْ ِم ــ رِ ْي ــــَو  ارَ ِم ــــَح يُ  مْ َل ــــي ِق لِّ ــــ النَّبِ ــــقَ  ْل َب ارَ صَّ

ـــــ− ٤٦٦ ـــــثَ انْ  مَّ ُث ـــــى ىنَ ـــــا إَِل ـــــِدمَ الْ ِمنَْه ــفِ   ِةينَ ــا بَ يَم ــِق ــبَ  نْ ي ِم ــْهر ضِ ْع ــالَح  َش )٨(ةِ جَّ
                                          

 ).٢٣٠٨و ٢٣٠٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(
 ).١٠٥٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٣١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق, وانظر:  )٥(  ).١٠٦٣برقم (» صحيح مسلم«المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
زاد «), و١٢٥٣برقم (» صحيح مسلم«), و١٧٧٨برقم ( »صحيح البخاري«انظر:  )٧(

 ».جعرانة«) يف ضبط اسم ٢/١٦٥» (معجم البلدان« :), وللفائدة ينظر٣/٥٠٤» (المعاد
 ).٥٨٨البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٨(
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ِ  نَ مِ  ةُ عَ اسِ التَّ  ةُ نَ السَّ   ةِ رَ جْ اهلْ

ــقَ َو ْبَجـــَرفِـــيوٍكُبـــتَ ُوْزا َغـــَهـــبِ  انَ َكـــ− ٤٦٧ ــرُّهُ َدَص ــوُمال ــانْ  اكَ ذَ ْذإِ َف )١(ْب َد َت

ــــــــمَ − ٤٦٨ ــــــــَالثَ هُ ْع ــــــــوَنُث )٢(ِف َال ي ِخــــــِذلَُّكــــــوَنلُ اتِ َقــــــمُ  ِفَالاْآلَنِم

ــــوَ − ٤٦٩ ــــ نُ اْب ــــعَ وٍللُ َس ــــهُ نْ ــــلَّ َخ تَ ْدَق )٣(اَفـلَ َخ  ْد َقـ نْ َمـِضْعـبَ َوِهبِ ْزي حِ فِ  اَف

ـــــــفَ نَ   واُدِجـــيَ  ْمَلـــ ذْ إِ  ةُ اَجـــَح الْ  ُمهُ رُ ْذ ُعـــ− ٤٧٠ ـــــــَو ةً َق ـــــــوَ  وَنُرآَخ )٤(واُد َج

ــــــلَ − ٤٧١ ــــــبَ لِ ْنكِ ــــــنِ يِءطِ ــــــٍةيَّ ــــمِ   واُرخَّ أَ َت ــــَالالثَّ ُلْث ــــِذيَن ِةَث ــــذُ الَّ )٥(وارُ كِ

ِ غْ أَ  وَنُرآَخـــــــوَ − ٤٧٢ ــــــلُّ َخ تَ   وااُرَتـــــــاْخ ا فَ َيـــــــن ــــــًف ــــــا لَ ا َم ــــــاعْ  مُ ُه )٦(ارُ َذ تِ

ــــــرَ وَ − ٤٧٣ ــــَج يُ  نْ ي أَ فِــــ  ارِ َســــــيَ ي الْ وِ ذَ  النَّبِــــــي َبغَّ )٧(ارِ َتــــقْ ي اْإل وِ وا ذَ ُزهِّ

ــــوَ − ٤٧٤ ــــأَ  ْد َق ــــنَّأَ ىَت ــــعَ َناْب ــــعَ اَنفَّ ــــــــمِ ثِ َالثَ   ىَل ــــــــرٍ عِ بَ ِةاَئ ــــــــَح  ي )٨(َال َم

ــــ− ٤٧٥ ــــال ُك ــــاْألَ  َع َم ــــقْ اْألَ َو سِ َالْح ـــــــَو  اِب َت ـــــــ مٍ زِ َال لُّ ُك ـــــــتِ  ارْ َالبِ )٩(اِب َي
                                          

 ).٨/١٣٨» (فتح الباري«انظر:  )١(
 ).٢/١٦٦» (الطبقات«انظر:  )٢(
 ).٢٧٦٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤٤١٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 المصدر اآليت.انظر:  )٧(
 ).٤/٧٥» (مسند أحمد«), و٢٧٧٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
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ـــــــعَ لِ وَ − ٤٧٦ ـــــــلرَّا يِِّل ـــــــ وُل ُس ـــ  افَ لَ ْخ تَ اْس ـــ ِهِلـــهْ ي أَ فِ ـــلَّ َخ ا تَ ذَ  لِ ْجـــأَ  ْنِم )١(اَف

)٢(يمِ ِلــــكَ الْ  نَ ِمــــوَناُرَهــــ َلِزنْــــمَ   يِمرِْكـــــــالتَّ وذُ وُلُســـــــالرَّهُ َلـــــــزَ نْ أَ − ٤٧٧

ــــي َال − ٤٧٨ ــــالنُّ فِ ــــي ِةوَُّب ــــالَّتِ ــــتِ ُخ  ْدَق ـــــــاؤُ نَ بِ   اَم ـــــــْح أَ ا بِ َه ـــــــمِّ تُ وَ  َدَم )٣(اَم

ـــــــ− ٤٧٩ ـــــــ نَ َال َف ـــــــبَ  يَّبِ ـــــــَو هُ َدْع ــــذَ   يعِ دَُّم ــــ ٌرافِ ا َك ــــ ْعَم ــــ نٍ مِ ْؤُم ــــ هِ بِ )٤(عِ َف

)٥(اَحــــرُ ذْ أَ  َل ْهـــأَ َواَءَبــــْرَج  َلْهـــأَ َو  اوُل َصــــاَلَح ُســــالرَّةَ َلــــيْ َل أَ ْهــــأَ وَ − ٤٨٠

)٦(َال ِقـــنُ  ْد َقـــ هُ ُح لْ ُصـــُثـــمَّ اًدالِـــَخ   َالَســـــْرأَ  ْدَقـــــ النَّبِـــــي َرَدكْيـــــِألُ وَ − ٤٨١

ـــــأَ − ٤٨٢ ـــــعِ  امَ َق ـــــبَ َو يَنرِ ْش ـــــا قَ هَ َدْع ـــ  ْل َف ـــهِ  ارِ َدلِ ـــبَ َو ٍةَرْج ـــا َل ـــيَ  مْ أًس )٧(ْل نَ

ــــي− ٤٨٣ ــــاَن فِ ــــرِطَ َوَك ــــِهيِق ــــَرْدَق ــ  وااُم ــ)٨(ًرا]ْد[َغ ــَخ اْألَ ِهبِ ــامُ  ُث ابِ )٩(اللئ

يفِ وَ اْلـــ دِ ْعـــوَ ي الْ ذِ  اهللاِ  نِ ذْ إِ بِـــ ْمهُ نْ ِمـــ  يِفــــكُ  ْدَقــــ ْنكـِـــلَ  يَنقِ افِ نَــــمُ الْ  نَ ِمـــ− ٤٨٤
                                          

 ).٢٤٠٤عقب حديث برقم (» صحيح مسلم«, و)٤٤١٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
 ).٢٢٨٧برقم (» صحيح مسلم«), و٤٤١٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).٦/٦١٧» (فتح الباري«انظر:  )٤(
 ).١٣٩٢برقم (» صحيح مسلم«), و٦٠٤البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٥(
فتح «), و٢/٣٥١البن قانع (» معجم الصحابة«), و١٧/٥٠٤» (المطالب العالية«انظر:  )٦(

 ).٥/٢٧٤» (الباري
 ).٣/٢٣» (إرواء الغليل«), و٣/٢٩٥» (مسند أحمد«انظر:  )٧(
وهو كذا يف  ,والغدر أبلغ يف الذم من الفتك ,»غدًرا«بدل » فتًكا«يف المخطوط:  )٨(

 المطبوع.
 ).٢٧٧٩برقم (» صحيح مسلم«), و٥/٤٥٣» (مسند أحمد«انظر:  )٩(
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)١(رُ َبـــكْ أَ  يمِ ِحـــَج الْ فِـــي اٌب َذ َعـــلَ َو  رُ تَ ْســـــ تُ َال  ةً يَح ِضـــــفَ وا ُح ِضـــــتُ افْ وَ − ٤٨٥

ــــمَ وَ − ٤٨٦ ــــ ُد جِ ْس ــــَأْيًضــــا ارِ رَ الضِّ )٢(امَ دِ َقـــــ ينَ ِحـــــ اكَ َذ بِـــــ هِ رِ ْمـــــِألَ   امَ ِدُه

)٣(اَقـــافَ نَ  نْ  َمـــَال  ينَ ِفـــلَّ َخ المُ  نَ ِمـــ  اقَ َد َصــ نْ َمــَعَلــى  شِ رْ َعــالْ  وذُ  اَب َتــوَ − ٤٨٧

ـــــــــــَال لثَّ لِ وَ − ٤٨٨ ـــــــــــِذيَن ِةَث ـــــــــــُخلِّ الَّ ــ  واُف ــ ُل وُط ــي يٍثِدَح ــفِ ــ يِح حِ الصَّ )٤(ُف رَ يُْع

ـــــي اهَ َد ْعـــــبَ وَ − ٤٨٩ ـــــ َرَمَضـــــانَ فِ )٥(وامُ لَ ْســــأَ فَ  يِّ بِــــلنَّ لِ  يــــٍفقِ ثَ  ُد ْفــــَو  وامُ ِدَق

)٦(مْ َســـقَ  هِ الِـــمَ  َت ْيـــوبَ  مْ هُ تَ وْ اغُ َطـــ  مْ َد َهــ نْ َمــ مْ ُهــعْ مَ  وُل ُســالرَّ  َث َعــبَ وَ − ٤٩٠

ــــأَ وَ − ٤٩١ ــــيُّ رَ مَّ ــــى  النَّبِ ــــالْ َعَل ــــأَ  جِّ َح ـــــعَ  هُ َد ْعـــــبَ وَ  رٍ ْكـــــبَ   اَب )٧(ابَ حِ َصـــــ يٌّ ِل

ــــــــلِّ بَ مُ − ٤٩٢ ــــــــا َع ــــــــالرَّ  نِ ًغ ــــ  َال َأوَّ  ولِ ُس ــــوْ تَ  ةِ ورَ ُس ــــلُ تْ يَ لِ  ٍةَب ــــا عَ وَه )٨(ىَل

ــــ يَ َال َو  مِ اِســــوَ مَ ى الْ َد َلــــ اسِ النَّــــ عِ امِ َجــــمَ − ٤٩٣ ــــبَ  جُّ ُح ــــغَ  ُد ْع ــــمُ  رُ ْي )٩(مِ لِ ْس

                                          
ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
 ).٣/٥٧١» (زاد المعاد«), و٦٠٨البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٢(
 ).٢٧٦٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤٤١٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).٤/١٦٨» (مسند أحمد«), و٢/٩٨٩البن هشام (» السيرة«انظر:  )٥(
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 ).١٣٤٧برقم (» صحيح مسلم«), و٤٦٥٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
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ـــبَ الْ بِ   اَدَبـــــــأَ  وَفُطـــــــيَ  ْنأَ  لُّ ِحـــــــ يَ َال وَ − ٤٩٤ ـــْرعُ  ِتْي ـــ اٌنَي ـــأُ  اكَ َذ َك ِ ْس )١(اَد ن

ـــغْ َرلِ   اِمَعــــــا الْ َذفِــــــيودُ ُفــــــُوالْ َرُثــــــكَ وَ − ٤٩٥ ـــدُّ ِةَب ـــي وِلُخ ال ـــاْإلِ فِ )٢(مِ َال ْس

ـــــــنَ لْ فَ − ٤٩٦ ـــــــِذي َناْآل ِدُرْس ـــــــيَ تَ الَّ ـــــمُ   اَرسَّ ـــــ ٌنيَّ َب ـــــَو ٌق ابِ َس ـــــَم )٣(ارَ خَّ أَ ا َت

)٤(ْت َلــعَ  ذْ إِ  انِ َتــآيَ اِتَرُجــُح ي الْ فِــ َنَزَلــــْتْميهِ فِــــُثــــمَّيٍمِمــــتَ  ُد ْفــــوَ − ٤٩٧

ــــــبِ النَّبِــــــيَِّعَلــــــىْمهُ اتُ وَ ْصــــــأَ − ٤٩٨ )٥(اَد َبــ ْد َقــ نْ كِــلَ ِسيْ َقــالْ ِدْبــعَ ُدْفــَووَ  اَدالنِّ
ـــــــ نَّ أَ − ٤٩٩ ـــــــىْمهُ ومَ ُدُق ـــــــَعَل ـــعَ  حِّاألَص ـــيِّىَل ـــاَنالنَّبِ ـــقَ َك ـــالْ  َل ْب )٦(حتْ َف

ـــــــ− ٥٠٠ ـــــــبَ  مَّ ُث ِ َح ونُ ـــــــن ـــــــفِ َوةَ يَف ــــ ويهِم ــــأُ م َوهُ ابُ ذََّك ــــيَ  نْ وا أَ ُرِم )٧(وامُ دِ ْه

ــــــــا لِ َهــــــــانَ كَ مَ  اْلَمْســـــِجِداِذَخـــــاتِّ َعَمـــــْمهُ تَ يَعـــــبِ − ٥٠١ دِ َتــــــــاقْ فَ  اِت وَ لَ لصَّ
ــــ َالَزَنــــــْميهِ فِـــــَواَنَرْجــــــنَ ُدْفـــــوَ وَ − ٥٠٢ ــــابْ ِنِم ــــعِ آِلاِءَدتِ ــــإِ  انَ رَ ْم )٨(ىَل

ـــــــ سِ أْ رَ − ٥٠٣ ـــــــَو يَنانِ َمـــــــثَ َو ٍثَالَث ــــــيُّ بِ نَ  هْمَح الَ َصــــــ  ْدَق ــــــا كَ نَ )٩(دْ رَ ا وَ َم
                                          

ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
 كما سيأيت. )٢(
 كما سيأيت. )٣(
جرات من ) من سورة الح٤), وتفسير آية (٤٣٦٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(

 ».تفسير ابن كثير«
 ).١٨و ١٧برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٦٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 ).٤٣٧٣و ٤٣٧٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
 ).٢٤٢٠برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٨٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
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ــــوَ − ٥٠٤ ــــي ُد ْف ــــَبنِ ــــ رٍ امِ َع ــــ ْميهِ فِ )١(رُ ادِ َغـــ وَ ْهـــَو وُناعُ الطَّـــ هُ ابَ َصـــأَ   ُرامِ َع

ــــــْرإِ هُ َعــــــمَ وَ − ٥٠٥ ــــــيٌدبِ ـــــْرأَ فَ   ْهقَ اقَ َشــــــمُ الْ فِ ـــــلَ عَ اهللاُ َلَس ـــــِهْي )٢(هْ قَ اعِ الصَّ

ــــلِ هْ أُ فَ − ٥٠٦ ــــَك ــــاَءَزا َج ــــَم ــــَرْج أَ ْدا َق ـــالْ مَ لَ ْســـأَ َو اَم )٣(اَمـــهِ مِ وْ قَ  نْ ِمـــوَناقُ َب

ــــ اُتَيـــــاْآلَذلِـــــَكفِـــــيُأْنِزَلـــــتوَ − ٥٠٧ ــــْنِم ــــالرَِّةوَرُس ــــيِّ بَ مُ  دِ ْع )٤(اُت نَ

ـــــ− ٥٠٨ ـــــالْ وذُ اُممَ ِضـــــ مَّ ُث ـــــَوِحَالَف ــ اَدافِ ــْوقَ ْنَع ــِهِم ــِدعْ َس ــبَ  ِنْب ــفَ  رٍ ْك )٥(اَد َغ

ـــــأَ − ٥٠٩ ـــــَوكَ رَ ْب ـــــَح بِ ٍدافِ ـــــأَ ُثْي )٦(واُمــثَ عْ لَ ا تَ َمــ َوالُكــْمهِ مِ وْ َيــْنِمــ وامُ لَ ْس

ــــوَ وَ − ٥١٠ ــــُد ْف ــــٍءْيَط ــــَزَعَم ــــَخ الْ ِدْي )٧(لِ ْيــــــــــمَ  ونَ دُ وا هللاِ مُ لَ ْســــــــــأَ َو ِلْي

ـــ− ٥١١ ـــنَ  ومُ ُد ُق ـــِلْج ـــَوٍماتِ َح ـــَوْه ـــَدْعـــبَ  يِدَع )٨(يدِ ُهـــ قِّ َحـــالْ إَِلـــىِهاِرَرفِ

ـــــوَ وَ − ٥١٢ ـــــَو سٍ ْوَد ُدْف ـــــفِ  َوْه ـــــبَ ا ثَ يَم ــيْ َخ بِ   اَت ــَح  رٍ َب ــفَ الطُّ  ُث ْي ــأَ  ْد َقــ ُل ْي )٩(ىَت
                                          

 ).٤٠٩٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(
) من سورة الرعد من ٨), وتفسير آية (١٠٧٦٠برقم (» معجم الطرباين الكبير«انظر:  )٢(

 ».تفسير ابن كثير«
 ما تقدم.انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
» سنن أبي داود«), و١/٢٦٥» (مسند أحمد«), و٢/١٠٢١البن هشام (» السيرة«انظر:  )٥(

 ).٤٨٧برقم (
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 ).٢/١٠٢٣البن هشام (» السيرة«انظر:  )٧(
 ).١٣٠ −  ١٢٤وابن كثير ( ,)١٠٢٦ − ٢/١٠٢٤البن هشام (» السيرة«انظر:  )٨(
صحيح «), و٤٣٩٢برقم (» صحيح البخاري«), و٢/١٠٢٥البن هشام (» السيرة«انظر:  )٩(

 ).٢٥٢٤برقم (» مسلم
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ــــــإِ − ٥١٣ ــــــيِّى َل ــــــمَ بِ  النَّبِ ــــــأَ فَ  ةَ كَّ )١(امَ لِ ْســـتُ  نْ أَ إَِلـــى  ًســـاْوا َدَعـــَد مَُّثـــ  امَ لَ ْس

ــــ− ٥١٤ ــــَذ َك ــــاْألَ وُمُدا ُق ــــالْ يَنيِّ رِعَ ْش ـــَو  ْرَرُغ ـــُأهَ ْمُه ـــ نِ يْ تَ َرْجـــهِ الْ ُلْي )٢(رثَ اْألَ بِ

ــــ ذْ إِ − ٥١٥ ــــى  واُراَج َه ــــَج النَّ إَِل ــــــ  َالوَّأَ  ْياِش ــــــيَ لِ  مَُّث ــــــيْ َخ بِ  َبرِ ْث ــــــ رٍ َب )٣(َال َت

)٤(ادِ رَ ُمــــ هِ ِمــــْوقَ  ْنًدا َعــــافِــــَو ْيأَ   ياِدَرُمــــالْ  ةُ َوْرَفــــ ٍكيْ َســــمُ  نُ اْبــــوَ − ٥١٦

ـــــوَ وَ − ٥١٧ ـــــعَ ُدْف ـــــورِْم ـــــمَ ِنْب ــا لَ لَ َخ   ابَ رِيكَ ِدْع ــًف ــيانَ ــْوكَ فِ ــِهنِ ــ ْد َق )٥(ابَ حِ َص

ـــــ− ٥١٨ ـــــَذ َك ـــــوُمُدا ُق ـــــيٍدَرُص )٦(يدِ نْـكِ الْ  سِ يْ َقـِنْبـِثعَ ْشـاْألَ ُدفْ َووَ  ِدْزاْألَ فِ

ــ  ْمهُ نَّ أَ بِــــــ رٍ َيــــــمْ حِ  وِكُلــــــل مُ ُســــــرُ − ٥١٩ )٧(مْ ُهــلُّ كُ  اءٍ رَ تِــ امْ َالوا بِــمُ لَ ْســأَ  ْدَق

ــــ اكَ ذَ وَ − ٥٢٠ ــــ يَنِح ــــالرَّ َمِدَق ــــ وُل ُس ــتَ   ْنِم ــكَ الْ وَ  وٍكُب ــ ُباتِ ــ وذُ  مْ هُ نْ َع )٨(نْ زَ َي

ــــــَو  ااَبــــــتَ كِ ْمُهــــــلَ النَّبِــــــيَبَتــــــكَ وَ − ٥٢١ )٩(اابَ َصــــــالنِّ وَ َماَكــــــْح اْألَ نَ يَّ َب

                                          
ابق.المصدانظر:  )١(  ر السَّ
 ).٢٥٠٢برقم (» صحيح مسلم«), و٣١٣٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ).٦٥٤ − ٦٥٣البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٤(
 ).١/٣٢٨» (الطبقات«انظر:  )٥(
البن إسحاق » السيرة«), و٩ −  ٣/٨» (تاريخ الطربي«), و١/٢٩١» (الطبقات«انظر:  )٦(

 ).٦٥٥(ص
 ).١/٣٠٦» (الطبقات«), و٦٥٩ − ٦٥٨البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٧(
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
 ما سيأيت.انظر:  )٩(
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ــــوَ − ٥٢٢ ــــكِ  وَ ْه ــــ وٍ رْمــــعَ  اُبَت ـــأَ  اكَ ذَ َو  مِ ْزَحــــ نِ ْب ـــعِ  ٌل ْص ـــأَ  َدنْ ـــعِ الْ  لِ ْه )١(مِ ْل

ــــوَ − ٥٢٣ ــــمُ اَءَج ــــُررًِما َج لِ ْس ــــَج البَ ي )٢(لِ ائِــوَ  رٍ ْجــُح ِناْبــُمَدْقــمَ اَكَذَكــ  يِل

ــــــوَ − ٥٢٤ ــــــي  ُد ْف ــــــنٍ زِ َرَأبِ ــــــالُعَقيْ  ي )٣(يــــــلِ وِ الطَّ  أِ َبــــــي النَّ اوِ َر َوْهــــــَو  يِل

ــــوَ − ٥٢٥ ــــ وَ ْه ــــَو يٌث ِدَح ــــبْ التَّ  ُحاِض ــــِهفِ   ينِ يِ ــــٌرثِ كَ  ي ــــ ي ــــأُ  ْنِم ــــدِّ  ولِ ُص ينِ ال
ـــــِثاِرَحـــــالْ ُنْبـــــ ادٌ َيـــــزِ − ٥٢٦ ـــَو  يائِ َدالصُّ ـــأَ اًدْف ـــَت ـــْوقَ ْنى َع ـــ هِ ِم )٤(اءِ َد ُص

)٥(َال َمــالْ فـِـي  اءَ َجــيــٍلقِ عَ َأبـِـيُناْبـَو الَعــالوكُ ْشــيَ ْذإِ يُّرِْكــبَ الْ ُثاِرَحــالْ وَ − ٥٢٧

ــــــ− ٥٢٨ ــــــُد ُق ــــــِقاِروم َط ــــــعَ ِنْب )٦(وا هللاِ مُ لَ ْســــــــأَ فَ ِهِمــــــــْوقَ ْعَمــــــــ اهللاِ ِدْب

ــــ− ٥٢٩ ــــومُ ُد ُق ــــمُ جــــذامْيالْ َةَوْرَف ـــــلَ وُمالـــــرُّهُ ْتـــــلَ تَ قَ َو امَ لِ ْس )٧(امَ لَ ْســـــا أَ مَّ

ــــْذإِ  ياِرالـــــدَِّسْوأَ ُنْبـــــيٌمِمـــــا تَ َذ َكـــــ− ٥٣٠ ــــمُ اَءَج ــــلِ ْس ــــنْ  إِ َال ًما بِ )٨(ارِ َك

ـــــــوَ − ٥٣١ ـــــــ ُدْف ـــــــَوَو َةاَرَزَف ـــــــأَ  ُدْف ــــهُ نْ مِ َو  ِدَس ــــابِ َو وُم ــــ ةُ َص ــــعْ مَ  نُ ْب )٩(دِ َب

 ).٤/١٧» (التلخيص الحبير«انظر:  )١(                                          
» الطبقات«), و٥٦برقم (» صحيح مسلم«), و٢٧١٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(

)٣/٦٢٨.( 
 ).١/٢٦١» (الطبقات«عب من وفد عقيل بن كانظر:  )٣(
 ).١/٢٨٢» (الطبقات«انظر:  )٤(
نة«), و٣/٤٨٢» (مسند أحمد«انظر:  )٥(  .) بتحقيق األلباين $٨٢٤البن أبي عاصم برقم (» السَّ
 ).١/٢٦٤» (الطبقات«انظر:  )٦(
 ).٦٦٠البن إسحاق (ص» السيرة«انظر:  )٧(
 ).٤/١٤٥كثير ( البن» السيرة«), و٢٩٤٢برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٨(
 ).٢٥٤ − ١/٢٥٣و ١/٢٥٧» (الطبقات«انظر:  )٩(
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ــــوَ − ٥٣٢ ــــي ُد ْف ــــَبنِ ــــُقبَ  سٍ بْ َع ــــالْ  َل ْي ــ  ِحتْ َف ــنَّ إِ  ْل َب ــَال ْمُه ــقَ  كَّ  َش ــ َل ْب )١(ِح لْ الصُّ

ـــوَ − ٥٣٣ ـــي ُد ْف ـــَبنِ ـــتَ اْس َوَةرَُّم ـــيىقَ ْس ِب ْد َجـــــ ضِ رْ أَ بِــــْمهِ نِ ْوَكــــلِ ْمُهــــلَ   النَّبِ
ــــــوَ − ٥٣٤ ــــــي ُد ْف ِ ــــــلَ عْ ثَ بَن ــــــي ةَ َب ــــــفِ ــــثَ   ِةنَ َس ــــالرَّوَ  انٍ َم ــــرَ عْ جِ الْ بِ  وُل ُس )٣)(٢(ةِ اَن

ــــوَ − ٥٣٥ ــــي ٍب ارِ َحــــمُ َبنِــــي ُد ْف ــــي َح فِــــ  رٍ ْشــــعَ فِ )٤(رِ ْكــــنُ  ونَ دُ  اعِ َدَواْلــــ ِةجَّ

ــــوَ − ٥٣٦ ــــي ُد ْف ــــَبنِ ــــمٍَّبَالكِ ــــُث ــــحِ تَ النَّبِــــيىَلــــعَ   وامُ لَّ َس )٥(وامُ لَ ْســــأَ وَ  ًةيَّ

ـــــْنِمـــــاِسَؤُرَبنـِــــي ُد ْفـــــوَ − ٥٣٧ ــــبَ الْ َبنـِـــيمَُّثــــ ِبَالكِ ــــكَّ )٦(اِب َيــــتِ  ارْ َال ا بِ

ــــ ِبْعـــــكَ ِنْبـــــيـــــٍلقِ عَ َبنـِــــي ُد ْفـــــوَ − ٥٣٨ ــــا بَ َذَك ــــرٍيْ َشــــقُ ونُ ــــكَ  نِ ْب )٧(ِب ْع

ــــــوَ − ٥٣٩ ــــــنَ كِ ُد ْف ــــــَوَوٍةاَن ــــــأَ ُدْف ـــهِ ابَ  ِعَج ْش ـــٍةَل ـــعَ ْمُه ـــالْ ُبِق ـــ ِح ِتْ َف )٨(عِ َف

ـــِحتْ َفـــالْ َلْبـــقَ ٍميْ ُســـلَ َبنـِــي ُد ْفـــوَ − ٥٤٠ ــــ مُث ــــْدَق ــــا كُ يْ نَ ُح َووهُ ُدهِ َش ــــلُّ نً )٩(مْ ُه

ـــــوَ − ٥٤١ ـــــي ُد ْف ـــــَبنِ ـــــ لٍ َالِه ـــــ نِ ْب ـــَو  رِ امِ َع ـــي ُدْف ـــبَ َبنِ ـــغْ تَ َو رٍ ْك )١٠(ريدَ  ٍب ِل

 ).١/٢٥٦» (الطبقات«انظر:  )١(                                          
 ).١/٢٥٨» (الطبقات«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ).١/٢٥٨» (الطبقات«انظر:  )٤(
 ).١/٢٥٩» (الطبقات«انظر:  )٥(
 ).٢٦٣ − ١/٢٦٢و ٢٦٠ − ١/٢٥٩» (الطبقات«انظر:  )٦(
 ).١/٢٦٢و ٢٦١ − ١/٢٦٠» (الطبقات«: انظر )٧(
 ).١/٢٦٥و ٢٦٥ − ١/٢٦٤و ٢٦٤ − ١/٢٦٣» (الطبقات«انظر:  )٨(
 ).١/٢٦٥» (الطبقات«انظر:  )٩(
 ).٢٧٣و ١/٢٧٢و ١/٢٦٧» (الطبقات«انظر:  )١٠(
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ـــوَ − ٥٤٢ ـــٍب جِ تُ  ُد ْف ـــ ي ـــأُ  ْنِم ـــل ال ـــَوَو  نِ مَ يَ َهي ـــعَ بِ  نٍ َالْوَخـــ ُدْف )١(نِ طِ افْ َفـــ رٍ ْش

ـــــــوَ وَ − ٥٤٣ ـــــــعْ ُج ُدْف ـــــــَوَويٍِّف )٢(دِ ْشــالرُّ  الِ َصــِخ ْنِمــْميهِ فِــَوَكــاَن  ِدْزاْألَ ُدْف

ـــــَوَو بهـــــًرا  ُدْفــــَو يمٍ َذ ُهــــ ٍدعْ َســــ َبنِــــي ُد ْفــــوَ − ٥٤٤ ـــــ ُدْف ـــــبَ وَ  ةرَ ْذ ُع )٣(ُد ْع

ــــ ُميهِ فـِـــَو لــــيبَ  ُد ْفــــوَ − ٥٤٥ ـــمُ   ْنَعــــ ُل ائِ السَّ ـــقَ تَ ْل ـــكْ ا ُح ٍط َم ـــوَ  هُ ُم ـــا يُ َم )٤(نْ َس

ـــــوَ وَ − ٥٤٦ ـــــغَ ُدْف ـــــان بِ سَّ ــــتَ كَ َو  رِاِشـــــعَ الْ اِمَع ــــيْ وا إِ ُم ــــي ْمهُ انَ َم ــــاْألَ فِ )٥(رِ َث

)٦(مُ عَلــــيُ  ودِ ُفــــُوالْ  ُرآِخــــ خــــْعالنَّ َو  وامُ ِدَقــــــ رٍ ْشــــــعَ بِ  ٍداِمــــــغَ  ُدْفــــــوَ وَ − ٥٤٧

ــأَ َو  مِ رََّحـــمُ الْ فِـــي رِةْشـــعَ ي الْ اِدي َحـــفِـــ− ٥٤٨ ــمُ لَ ْس ــقَ  ْنوا ِم )٧(مِ لَ اعْ َفــ اكَ ذَ  لِ ْب

َ عَ الْ  ةُ نَ السَّ  ِ  نَ مِ  ةُ ارشِ  ةِ رَ جْ اهلْ

ــــمَّانَرْجــــنَ   ىَلـــا إِ ًدالِـــَخ َلَســـْرأَ النَّبِـــيُّ فِيَهـــا− ٥٤٩ ــــأَ وا وَ مُ لَ ْســــأَ ُث )٨(َال بَ ْق

ـــــــَخ − ٥٥٠ )٩(اُب َيــتِ  ارْ َال  ةِ َدْعــقَ ي الْ ذِ  رِ ْدي َصــفِــ  واآبُ َفـــــــ ومُ هِ ِدْفـــــــَو ْعَمـــــــ ٌدالِ
 ).١/٢٨٠و ١/٢٧٩» (الطبقات«انظر:  )١(                                          

 ).١/٢٨١و ١/٢٨٠» (الطبقات«انظر:  )٢(
 ).١/٢٨٦و ١/٢٨٥و ١/٢٨٤» (الطبقات«انظر:  )٣(
 ).١/٢٨٥» (الطبقات«انظر:  )٤(
 ).١/٢٩٢» (الطبقات«انظر:  )٥(
 ).١/٢٩٨» (الطبقات«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
 ).٤٣٤٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
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ــــــيُّ َث َعــــــبَ وَ − ٥٥١ ــــــا لِ يــــــلِ عَ  النَّبِ ــ  ْنمَ يَ ْل ــَح  لِ ْبــقَ  ْنِم ــ ِةجَّ ــ اعِ َدَواْل )١(نْ مَ لَ اعْ َف

ـــــالْ  كَ رَ دْ أَ وَ − ٥٥٢ ـــــجََّح ـــــيَِّعَم ـــــالنَّبِ ــــــ  ْمُث ــــــلِ اَدَع ــــــليَ ِهبِ ْح َص )٢(مْ هُ لَ بِ قْ تَ ْس

ـــــمَ   يرِ عَ ْشـاْألَ  سِ يْ َقـ ُنى ْبـوَس مُ  وبُ ا أَ َذ كَ − ٥٥٣ ـــــمُ  هُ ْع ـــــ اذٌ َع ـــــ ينِ لِ امِ َع )٣(رِ أثِ َف

ــــــلِ − ٥٥٤ ــــــيْ مَ الْ  نِ مَ يَ ْل ــــــمَّ ونِ ُم ــــــأُ ُث ــــــــ  اَرِم ــــــــيَ يُ  ْنأَ بِ ــــــــعَ  يُ َال را َوسِّ )٤(راسِّ

ـــــــــــــــبَ يُ  نْ أَ وَ − ٥٥٥ ـــــــــــــــنَ  يُ َالا َوَرشِّ ـــــطَ تَ يَ َو  اَرفِّ ـــــىااوَع ـــــَعَل ـــــا أُ َم )٥(ارَ ِم

 اعِ دَ وَ الْ  ةِ جَّ حَ  ةُ فَ صِ 

ــــتَ − ٥٥٦ ــــالْ  مَ دَّ َق ــــ ُل ْوَق ــــالْ  نَّأَ بِ ــــ جََّح ــ  يفِ ــأَ  تٍِّس ــى اْألَ َت ــ ُرْم ــَل قِ وَ  ِهبِ ــ ي )٦(يفِ

ــــتِ − ٥٥٧ ــــَل قِ َو عٍ ْس ــــ ي ــــبِ  ْل َب ــــعَ  امِ َع )٧(يرِ َعـــ اذَ وَ  ٍةَرْجـــل هِ ْبـــقَ  يـــَل قِ َو  رِ اِش

ــــ− ٥٥٨ ــــ نْ َع ــــبَ الْ ا اآلَننَ ُدْصــــقَ َوٍةُحجَّ ــَح ِفْصــَوْنَعــ  اْنَي )٨(انْ َيــالعَ كَ  لنَّبـِـيِّ اِةجَّ
                                          

ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٢(
 ).١٧٣٣برقم (» صحيح مسلم«), و٣٠٣٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
» اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف«), و٧/٨٢» (مجموع الفتاوى«انظر:  )٦(

» فتح الباري«), و٥/١٢٣» (البداية والنهاية«), و١٠٢ − ٢/١٠١» (زاد المعاد«), و٣/٣٥٠(
)٣/٤٨٣.( 

ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
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ــــَغبَ  ْدَقــــ ْنأَ  َد ْعــــبَ فَ − ٥٥٩ ــَريُ   اَمــــ وُل ُســــالرَّ لَّ ــي ُض ف ــفِ ــا مُ يَ بَ  عِ ْرالشَّ ــكَ ْح اًن اَم
ــــوَ − ٥٦٠ ــــيَ  مْ َل ــــبَ ْنُك ــــَيِق ــــدََّنِم مِ َهــافْ  جِّ َحــى الْ َونًــا ِســييبْ تَ  اُج َتــْح يَ   ِمائِ عَ ال
ـــ− ٥٦١ ـــي ارَ َس ـــُه النَّبِ ـــَج بِ َل ـــ عٍ ْم ـــ ْمَل ـــ  ىَرُي ـــثْ ي مِ فِ ـــ ِهِل ـــقَ  ْنِم ـــا أُ يَمـــفِ  ُل ْب )١(ارَ ثِ

ــ  ْتَيــــقِ بَ  سٍ ْمــــَخ لِ  رٍ اِشــــعَ  امٍ ي َعــــفِــــ− ٥٦٢ ــْهر ْنِم ــقَ ي الْ ذِ  َش ــبِ  ِةَدْع ــثَ  ِت بْ السَّ )٢(ْت َب

ـــيَرْهـــالظُّ وَ − ٥٦٣ ـــعَ الْ َو  اَعـــبَ ْرى أَ لَّ َصـــَبرِْثـــيَ فِ ـــعَ كْ َرَرْص ـــبَ ِنيْ َت ـــفَ دَ  ُد ْع )٣(اَع

ـــِهفِ وَ   ِةَفـــــــيْ لَ ي الُح ذِ  يـــــــِق قِ عَ ي الْ اِدوَ لِـــــــ− ٥٦٤ ـــى الَخ لَّ َصـــ ي )٤ةِ َيـــرْ مِ  ونَ دُ  َس ْم

ــــمِ وَ − ٥٦٥ ــــ هُ نْ ــــأَ  ْدَق ــــ لَّ َه ــــمَ  ْنِم ـــ  ِهِدجِ ْس ـــ اكَ َذ َك ـــكُ ُر ْعَم ـــ ِهوبِ ـــبَ  نْ ِم )٥(هِ دِ ْع

ـــ− ٥٦٦ ـــَذإِ )٦( مَّ ُث ـــىىَوتَ ا اْس ـــبَ الْ َعَل ـــــــأَ   اِءَدْي ـــــــالِ ثَ لَّ َه ـــــــا بِ ـــــــَال ًث )٧(اءِ رَ  ِم

ــ− ٥٦٧ ــأَ  نْ ِم ــلَ تَ اْخ  اكَ ذَ  لِ ْج ــوا أَ ُف ــأَ  َنْي ــــُه  هُ َداهَ ا َشــــَمــــلِ  لٌّ ُكــــ  ْل َه )٨(ْل َقــــنَ ِمنْ

ــــاختَ وَ − ٥٦٨ ــــالنَّ  َف َل ــــ لَّ َهــــا أَ َمــــلِ  ُل ْق )٩(هْ بِــــتَ انْ فَ  ٍث َال َثــــ اٍتاَيــــَوى رِ َلــــعَ   ْهبِ
                                          

 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١(
 ).١٢١١), (١٢٥برقم (» صحيح مسلم«), و١٧٠٩و ١٥٤٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).١٥٤٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).٣٨ − ٣٧البن كثير (ص» حجة الوداع«), و١٢١٨( برقم» صحيح مسلم«انظر:  )٤(
 ) مع شرح النووي.١١٨٦و ١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٥(
 ».حتى«بدل » ثم«يف المخطوط  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
 ).١٣٥ − ٧١البن كثير (ص» حجة الوداع«), و١٢٢ − ٢/١٠٧» (زاد المعاد«انظر:  )٩(
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ـــــــأَ  اَءَجـــــــفَ − ٥٦٩ ِ ْســـــأُ  ْد َقـــــ َعتَّـــــمَ تَ  هُ ُنـــــْوكَ َو  اَدرِ ْفـــــــمُ  لَّ َهـــــــأَ  هُ نَّ )١(اَد ن

ـــوَ − ٥٧٠ ـــِهاءَ َج ـــا َواِرقَ فِي ـــًن ـــاْألَ َوْه )٢(ْح َصـــفِيــِه  يًثاِدَحـــيَنثِــَالثَ َوْحــنَ   ْحَص

ـــَو  َالمَ عْ تَ اْســـَكـــاَن امِ َرْحـــْإلِلِ  يـــُبالطِّ وَ − ٥٧١ ـــي اَف َط ـــنِ فِ ـــتَ اغْ وَ  ِهائِ َس )٣(َال َس

ــــــــــلَ  هُ ُســــــــــأْ رَ وَ − ٥٧٢ )٤(يِلـــيَ  يـــٌد لِ قْ تَ َو َيْدَهـــالْ  َرعَ ْشـــأَ َو  لِ َســــــــــعَ الْ بِ  هُ َدبَّ

ــــانَ − ٥٧٣ ــــعْ يُ َوَك ــــِل ــــبِ لْ التَّ بِ َتْوي الصَّ ـــَو  ِةَي ـــا ُرمُ أْ َي ـــَبَح لصَّ ـــرْ مِ  ونِ ُد بِ )٥(ةِ َي

ــــوَ − ٥٧٤ ــــي اَت َب ــــُدقُ فِ ــــ ِهوِم ــــِذبِ ـــلَّ َصـــ يـــِهفِ وَ   ىَوي طِ )٦(ىوَ رَ  مٌ لِ ْســـمُ  َحبْ ى الصُّ

ـــــــبَ وَ − ٥٧٥ ـــــــمَ اَكَذَدْع ـــــــةَ كَّ ــاَن َالَخـــــــَدْدَق ــَوَك ــقَ ْنِم ــدُِّلْب ــتَ اغْ  ولِ ُخ ال )٧(َال َس
ــَو اَدَبــــــِهوِمــــــُدقُ فِــــــيوِرهُ الطُّ بِــــــوَ − ٥٧٦ ــبَ الْ بِ  اَف َط ــَوِتْي ــابْ  نِ كْ الرُّ بِ )٨(اَد َت

ــــــا َرَالثَ اٍطَوْشــــــة أَ عَ بْ َســــــ− ٥٧٧ ــــــًث )٩(َال َمـــا رَ ى َمـــَشـــمَ فِيـــِهيِقـــا بَ َمـــَو َالَم

ـــــمُ − ٥٧٨ ـــــاَن ًعابِ طَ ْض ـــــبِ َك ـــــْخ أَ  ٍدْرُب ــــمُ   رِ َض ــــي ًمالِ تَ ْس ــــلِّ كُ فِ ــــَح لْ ا لِ َه )١٠(رِ َج

ابق.انظر:  )١(                                            المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
 ).١١٩٢و ١١٨٩برقم (» صحيح مسلم«), و٢٧٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).١٢٤٣و ١٢٢٩برقم (» صحيح مسلم«), و١٥٦٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
 ).٥/١٩٢» (مسند أحمد«انظر:  )٥(
 ).١٢٥٩برقم (» صحيح مسلم«), و١٥٧٤و ١٥٧٣م (برق» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
 ).١٢٣٥و ١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«), و١٦١٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٩(
 ).٦/١٣٣» (صحيح سنن أبي داود«), و١٨٨٣برقم (» سنن أبي داود«انظر:  )١٠(
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ـــــــــوَ − ٥٧٩ ـــــــــنَ كْ ُر َنيْ َب ـــــــــيَ الْ  ِهْي ــــَهــــيعَ مِ ي َج ِشــــمْ يَ   نِ يْ يَّ انِ َم )١(نِ يْ َمــــ ونِ ُد ا بِ

ـــــــــــِألَ − ٥٨٠ ــــمَ َو  ُملِ تَ ْســـــــــــا يَ َمـــــــــــهِ يْ لَ كِ هُ نَّ ــــاَنهُ يُ ْش ــــَك ــــ اكَ َذلِ )٢(ومُ هَ افْ َف

ـــ ْنأَ   مِ َالتِ اْســــفِــــي يَّوِ َقــــى الْ َهــــنَ  ْد َقــــوَ − ٥٨١ ـــ َيؤذِ ُي ـــدِ ازْ بِ  يَف عِ الضَّ )٣(امِ َح

ـــــــا َوالِ َخ  هُ مْ لِ تَ ْســـــــيَ لْ فَ − ٥٨٢ ـــــــ ْنإِ ًي )٤(ارَ بَّـــــــكَ وَ  هُ لَ بَ قْ تَ اْســـــــ ةً َمـــــــْح زَ   ىَرَي

ـــــــــبَ وَ − ٥٨٣ ـــــــــمَّ تَ ْنأَ َدْع ـــــــــمِ تْ تَ هُ َم ـــــ  ايَم ـــــىاَءَج ـــــمَ إَِل ـــــاهِ رَ بْ إِ  اِمَق )٥(ايَم

ــ  اَرَقــــــَو نِ يْ َتــــــعَ كْ ى َرلَّ َصــــــ يــــــهِ فِ وَ − ٥٨٤ ــ يــِدحِ ْوي التَّ تَ َرْوُس ــغَ  نْ ِم ــ رِ ْي )٦(ارَ ِم

ــ  )٧(رِ َجـــَح الْ  مِ َالتِ ْســـِال ُدْعـــبَ  ادَ َعـــوَ − ٥٨٥ ــأَ  مَُّث ــَت ــا كَ فَ ى الصَّ ــي  اَم ــاْألَ فِ )٨(رِ َث

ــــــ− ٥٨٦ ــــــ مَّ ُث ــــــ اْآلَالَت ــــــابْ َوةَ َي ــــــَدَت ــــ  ِها بِ ــــلَ عَ مَُّث ــــِهْي ــــَرْدَق ــــتَ انْ فَ  يَ ِق )٩(هِ بِ

                                          
الشرح «) و١٢١٨و ١٢٦٦برقم (» صحيح مسلم«) , و١٦٠٢برقم (» ح البخاريصحي«انظر:  )١(

 ).٧/٢٤٣» (الممتع
), ١٢٦٨و ١٢٦٧برقم (» صحيح مسلم«), و١٦١٦و ١٦٠٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(

 ».ومشيه ذا روى فليفهم«المخطوط  يف
لأللباين » عمرةمناسك الحج وال«), و٨/١٧٧للبيهقي (» معرفة السنن واآلثار«انظر:  )٣(

 ) وقد تصحف عنده من أخضر إَِلى أحمر.٢٠(ص
 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٤(
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 وهذه ُسنة تخفى على كثير من الناس. )٧(
ابق. وانظر:  )٨(  ).٥٨لأللباين $ (ص» ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «المصدر السَّ
ابق.المصانظر:  )٩(  در السَّ
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ــــــــهَ مُ − ٥٨٧ ــــــــكَ  مُ ًاللِّ )١(ىعَ ا َســـذَ  َد ْعـــبَ َو اٍترََّمـــ َث َالَثـــ  اَعــــــــَدُثــــــــمَّ اًربِّ

ـــــمِ − ٥٨٨ ـــــى هُ نْ ـــــالْ إَِل ـــــمَِّةَوْرَم ـــــفَ ُث ــــَعَلــــىهِ ِلــــعْ فِ كَ   َالَع ــــكَ ا مُ فَ الصَّ )٢(َال مِّ

ـــــ− ٥٨٩ ـــــأَ  ةَ عَ بْ َس ـــــا َرمِ َج  اٍطَوْش ـــــيًع )٣(َال ا َخـيَمـى فِ َشـمَ َو يلِ ِسـمَ الْ  َنطْ بَ   َالَم

ـــي− ٥٩٠ ـــاَن فِ ـــا ذَ َوَك ـــَو يعْ السَّ ـــــمْ يَ   اِفَوالطَّ ـــــتِ  الْ َالي َوِش ـــــلْ لِ  اٍت َف ِف َال ِخ
ــــــ− ٥٩١ ــــــلَ ا َوَذ َه ــــــأَ ْنا أَ مَّ ــــــمََّت ايَ ْد َهــــالْ  اَق َســــُكَيــــْمَلــــْنَمــــَنآَذ  ياعْ السَّ
ــــ− ٥٩٢ ــــحِ يُ لْ َو رِ يِصــــقْ التَّ َو )٤(ِق لْ َح الْ بِ )٥(لُّ َحـــــ امٌ رَ َحـــــ امِ َرْح اْإلِا بِـــــَمـــــَو  والُّ

ــــَل قِ فَ − ٥٩٣ ــــ ي ــــَذا ْل َه ــــلَ َه ــــْألَ لِ َأْو انَ )٦(دِ َبـــــْألَ لِ  ْل ا َبـــــنَـــــيُّ بِ نَ  ْمهُ ابَ َجـــــأَ   ِدَب

ـــــــــاَن− ٥٩٤ ـــــــــَراَكَذَوَك ـــــــــاْألَ ُعابِ ــ  اِميَّ ــْهرْنِم ــَح ي الْ ِذَش ــ إِ ِال  ةِ جَّ )٧(امِ يَه

ـــذَ  َرْيـــغَ  ِتْيـــبَ الْ بِ   ِفُطــــــيَ  ْما َلــــــًعــــــبَ ْرأَ  اَمَقــــــأَ  ْد َقــــــوَ − ٥٩٥ )٨(ِف رِ اعْ َفـــ اِف َوا الطَّ

ـــقَ الْ وَ − ٥٩٦ ـــذِ  ُدْص ـــعْ فِ  ُرْك ـــمَ  الْ َال ِهِل ـــ ُعنْ ـــ  ْنِم ـــ اِف َوَط ـــ ْنَم ـــمَ  اَءَش ـــَت ـــ اءَ ى َش نْ دِ َف
                                          

ابقانظر:  )١(  ).٧/٢٦٨» (الشرح الممتع«و ,المصدر السَّ
 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٢(
ابقانظر:  )٣( الجامع الصحيح المسند مما «), و٥/٢٤٢» (سنن النسائي«و ,المصدر السَّ

 ).١٣٦٧و ١٣٦٦) برقم (٢/٤٠٠» (ليس يف الصحيحين
 .»الحلق«بدل » الحق«يف المخطوط:  )٤(
 ).١٢١٨و ١٢١٣برقم (» صحيح مسلم«), و١٥٥٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٦(
 ).١٢٤٠برقم (» صحيح مسلم«), و١٥٦٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
 ).١٢٧٩برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٨(
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ــبَ   ْعَفــــــى َدنَــــــمِ إَِلــــــى  نٍ امِ َثــــــ مُ وْ َيــــــوَ − ٥٩٧ ــزَّ  َدْع ــي الِ َوال ــَخ الْ فِ ــا وَ ذَ  يسِ ِم )١(عْ َق

ــــــأَ   ْلَحــَكــاَنْدَقــْنَمــَوٍمرِْحــمُ لُِّكــ عْ َمــ− ٥٩٨ ــــــاَكَذْذإِ  هُ َرَم ــــــأَ  جِّ َح الْ بِ )٢(ْل َه

ــالظُّ وَ − ٥٩٩ ــمَّ َرْه ــعَ الْ ُث ــمَ الْ َو َرْص ــ َبرِ ْغ )٣(هْ بِـتَ انْ فَ  ارً ْجـفَ ا َوَشـعِ ا الْ َذ ى َكـلَّ َص   ْهبِ

ـــ وعِ ُلـــطُ  َدْعـــبَ  هُ ُعـــفْ دَ وَ − ٦٠٠ ـــ سِ مْ الشَّ ـــي الحِ ذِ  عِ اِســـتَ   يفِ )٤(يِفـــتَ نْ ر مُ ْيـــغَ  ِةجَّ

ــــوَ − ٦٠١ ــــياَل َق ــــنَ فِ ــــىَةَرِم ــــزَّإَِل ـــ اْلَوال ـــأَ مَُّث ـــَت ـــاكِ َرَياِدَوى اْل ـــا فَ ًب )٥(اْل َق

)٦(انَــــهُ ى فَ رَ ْخ أُ ا بِــــَدَتــــابْ َوٌلَالبِــــ اَنــــــــذَّأَ ُثــــــــمَّاَكنَــــــــهُ هُ َتــــــــبَ طْ ُخ − ٦٠٢

ــــــ− ٦٠٣ ــــــاُؤهَ تِ انْ انَ َك ــــــَه ــــــتِ انْ َعا َم ـــــــ اِءَه ـــــــونَ دُ اِنَذاْألَ َنِم ـــــــَم )٧(اءِ رَ ا ِم

ـــــــ− ٦٠٤ ـــــــأَ  مَّ ُث ـــــــلِ اَمَق ـــــــالظُّ ِةَالَص ـــــ  رِْه ـــــأَ مَُّث ـــــبَ اَمَق ـــــعَ لْ ا لِ هَ َدْع )٨(رِ ْص

)٩(]اَفــَخ [ رِ ْيــغَ  ْنِمــ ةَ َلــبْ القِ  َل بَ قْ تَ اْســوَ   اَفــــقِ ْومَ الْ  اكَ ذَ  ِدْعــــبَ  ْنى ِمــــَتــــأَ  مَّ ُثــــ− ٦٠٥

ـــَدنْــــعِ َوَكـــانَ − ٦٠٦ ــ َالاعِ َجــــاِتَرَخ الصَّ ــَديَ َنيْ َب ــيِهْي ــُوالْ فِ ــالْ  وِف ُق )١٠(َال بَ َج

 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١(                                          
ابق, ويف المخطوط المصدانظر:  )٢(  ».أمره بالحج أهل«ر السَّ
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
 ).٥/٨للبيهقي (» السنن الكربى«), و١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
 ب من نسخة الفيفي.معقوفتين غير واضح يف المخطوط: وُصوِّ ما بين ال )٩(
 ).٨/٤١٤له (» شرح النووي«), و١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١٠(
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ــــلِ   اَرطِـــــفْ مُ  َوَكـــــاَنَكـــــاَن اًبـــــاكِ رَ وَ − ٦٠٧ ــــَال هِ بِ ْرُش ــــفِ  َبالِح ــــا أُ يَم )١(ارَ ثِ

ــــــــتوَ − ٦٠٨ ــــــــلَ عَ ُأْنِزَل ــــالْ  وُمــــــــَذلِكَ إْذِهْي ــــمَ كْ أَ َمْوَي ــــنَ دِ  مْ ُكــــلَ ُتْل )٢(مُ كُ ي

ــــوَ − ٦٠٩ ــــ مْ َل ــــقُ ُوْلَزَي ــــهُ وُف ـــَح  اعَ الــــدَُّعَم )٣(اَعـــفَ دَ  وُب ُرُغـــالْ َكـــاَناَذى إِ تَّ

)٤(هْ اَمــــــــمَ زِ  هُ َبــــــــكَ ْرًقا مَ انِ َشــــــــَو ْهامَ َســــــا أُ ًفــــــِدْرمُ اٍتَفــــــَرعَ  نْ ِمــــــ− ٦١٠

ــــــوَ − ٦١١ ــــــُرمُ أْ َي ــــــَساالنَّ ــــــيُ الَّأَ بِ )٥(واعُ وَضــتُ  نْ أَ فِــيرُّبِــالْ َسيْ َلــاَلَقــوَ  واعُ رِْس

ــــَح − ٦١٢ )٦(َال ِقــــصــــا نُ نَ وَءُضــــُوالْ َغبَ ْســــأَ َو َالَزًعــــا َنــــمْ َج اَءا َجــــا َمــــَذى إِ تَّ

ــــ اَرَمــــــــأَ اَكَذَدنْــــــــعِ اِنَذاْألَ بِــــــــوَ − ٦١٣ ــــأُ مَُّث ــــرِمَ يَمِق ــــٌبغ ــــَال بِ )٧(ارَ  ِم

ـــــوَ وَ − ٦١٤ ـــــوا ِرعُ َض ـــــمَّْمهُ الَ َح ـــــأَ ُث ــــعِ لْ لِ ْيأَ  اْمَق ــــانِ ثَ اِءَش ــــا بِ ــــَال ًي )٨(مْ َال  َم

ـــــوَ − ٦١٥ ـــــيَ  مْ َل ـــــهُ نَ يْ بَ ْنُك ـــــَم ـــــْدا َق ــاَءَجــوَ  اَح بَّ َس )٩(اَح َصــفْ ي أَ ارِ َخــبُ الْ فِــيصٌَّن
ــــَذَو  اَمـــــــنهُ مِ لٍُّكـــــــلِ يٍنِذأْ َتـــــــبِ  يـــــــهِ فِ − ٦١٦ ــــالتَّ  رَ َك ــــيَحبِ ْس ــــهُ نَ يْ ا بَ َم )١٠(اَم

 ).١١٢٣برقم (» صحيح مسلم«), و١٩٨٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(                                          
 ).٣٠١٧برقم (» صحيح مسلم«), و٤٦٠٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).١٢١٨برقم (» يح مسلمصح«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
 ).١٢٨٠برقم (» صحيح مسلم«), و١٣٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(
 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٧(
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
 ).١٦٧٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
ابق, والمصدر انظر:  )١٠( ), ٧٠ − ٣/٦٩» (نصب الراية«), و٢/٢٤٧» (زاد المعاد«السَّ

 . ط. المكتب اإلسالمي.٧٥لأللباين ص» ملسو هيلع هللا ىلصحجة النبي «و
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ـــكِ لَ − ٦١٧ ـــى  هُ نَّ ـــمَ  نِ اْبـــَعَل ــرْ مَ الْ  ُح َجــرْ اْألَ وَ   َف ِقـــوُ  وٍدعُ ْس ــ وعُ ُف ــتَ  َال  مْ زِ اْج َف )١(ْف ِق

ــــــوَ − ٦١٨ ــــــيُّ مَ دَّ َق ــــــبَ  النَّبِ ــــــالثَّ  َض ْع ـــــــوا وَ ُفـــــــقِ يَ لِ   لِ َق ـــــــاللَّ وا بِ عُ فَ ْد َي )٢(لِ ْي

ــ  اَصـــــخِّ رُ  لٍ ْقـــــثِ  رِ ْيـــــغَ لِ  نْ ُكـــــيَ  مْ َلـــــوَ − ٦١٩ ــلَ  مْ َذلَِكــي فِ ــبِ  نْ كِ ــ مْ ِه )٣(اَصــصِّ ُخ  ْد َق

ــ− ٦٢٠ ــا وَ َذ َه ــ ْد َق ــيُّى لَّ َص ــ رَ ْجــفَ الْ  النَّبِ )٤(عْ َلـــــطَ  ينَ ًرا ِحـــــاِدَبـــــمُ  ِهوِغـــــزُ بُ   عْ َم

ـــرَ وَ − ٦٢١ )٥(ارَ فَ ْســـأَ  نْ أَ إَِلـــى  ًفـــااقِ وَ  اَل زَ  اَمـــ  راعَ ْشـــالمَ  اءَ َجـــوَ  اوَ ْصـــقَ الْ  َب كِ

ـــــــ  َال بِ قْ تَ ْســـــمُ  ِهفِـــــوقُ وُ َوَكـــــاَن فِـــــي− ٦٢٢ ـــــــكَ مُ  ًال ِدُمَحْم ـــــــهَ ًرا مُ بِّ )٦(َال لِّ

ـــــــينَ حِ وَ − ٦٢٣ ـــــــفَ دا دَ ِجـــــــ رَ فَ ْســـــــا أَ َم ــقَ   اَع ــطُ  َل ْب ــ )٧(وعِ ُل ــمَّ  سِ مْ الشَّ ــرعاُث )٨(أس

ـــــَح ى مُ َتـــــأَ  ينَ ِحـــــ− ٦٢٤ ـــمَ  َف دَ رْ أَ   ْد َقـــــ َوَكـــــانَ ًرا سِّ ـــفَ الْ  هُ ْع ـــ َل ْض ـــ مْ هَ افْ َف )٩(دْ رَ وَ  اَم

                                          
ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
 ).١٢٩٣و ١٢٩١برقم (» صحيح مسلم«), و١٦٧٩و ١٦٧٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ).١٢١٨برقم (» سلمصحيح م«انظر:  )٤(
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 ».الطلوع«يف المخطوط:  )٧(
 ).١٢٨٦و ١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«), و١٦٦٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
ابق, وانظر:  )٩( » زاد المعاد«), و٨/٤١٨للنووي (» شرح صحيح مسلم«المصدر السَّ

 ).٧/٣١٦البن عثيمين (» رح الممتعالش«), و٢/٢٥٦(
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ــمِ   اَردََّقــــــ اكَ نَـــــهُ  ِيْمــــــى الرََّصـــــَح لِ وَ − ٦٢٥ ــَح  َل ْث ــلَ  ِفَذ َخــى الْ َص ــمُ  مْ ُه )١(ارَ فسِّ

ــــ− ٦٢٦ ــــيَُّكلَ وَس ــــَقرِالطَّ النَّبِ ــــالُوي ـــُخ  ْد ا َقـــَمـــى كَ َرْبـــكُ الْ رِةْمـــْج لْ لِ   ىطَ ْس )٢(اطَّ

ـــ اِتيَ َصـــَح الْ ى بِ َمـــرَ  مَّ ُثـــ− ٦٢٧ ـــ  ْعَمـــ بعِ السَّ ـــُه اٍةَصـــَح  لِّ ُك ـــرٌ بِ كْ تَ ِمنْ ـــوَ  ي )٣(عْ َق

ـــــقُّ يَ تَ  هِ ارِ َســـــيَ  ْنَعـــــ ُتْيـــــبَ الْ َو  ىنَـــمِ  هُ ينُـــمِ ي يَ اِدَواْلـــ نِ اطِ َبـــ نْ ِمـــ− ٦٢٨ )٤(انَ

ـــــبَ ينَ تِّ ِســـــ  ْرَحــــــنَ ِهنِــــــْدبُ ى لِ َمــــــَرْنأَ ُدْعــــــبَ وَ − ٦٢٩ ـــــا وَ َالا ثَ هَ َدْع ـــــًث )٥(رْ أَم

ـــــــنَ بِ − ٦٣٠ ـــــــاقِ بَ رِْح ـــــــا َولِ ا عَ يَه ـــــــي ــأَ  هُ َل ــي َكَرْش ــالْ فِ ــي وَ ْدَه ــكَّ وَ  ْد َق )٦(هُ َل

ــــعَ − ٦٣١ ــــى اللُّ َل ــــَووِمُح ــــنْ مِ ِلَالالِج ــــقْ تَ  اَه ــــيمهَ ِس ــــ َوالا ُك ــــنْ مِ  َس يْ َل )٧(اَه

ــــــ− ٦٣٢ ــــــًئا لِ يْ َش ــــــَواٍرزََّج ــــــعْ أَ ْدَق ــــ اهُ َط ــــعِ ْنِم )٨(اهُ َجــــرَ ْخ أَ  ةَ َرْجــــاْألُ ِهِدنْ

ــ ْهاَئـــمِ ِيْدَهـــالْ َذلِـــَكُرْدَقـــَوَكـــانَ − ٦٣٣ ــَنِم ــٍلإبِ ــْدَق ــحََّص ــنَ  مْ لَ اعْ َف )٩(هْ أَ َب

ــ ُخبَ ْطــتُ   ْرَمـــــأَ  ٍةعَ ْضـــــبُ ا بِ َهـــــيعِ مِ َج  نْ ِمـــــوَ − ٦٣٤ ــأْ يَ  ْيَك ــي  َل ُك ــا فِ ــأَ ِمنَْه )١٠(رْ َث

                                          
 ).٨/٤١٩» (شرح النووي«), و١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١(
 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ).١٢٩٦برقم (» صحيح مسلم«), و١٧٤٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٥(
 ما سيأيت.نظر: ا )٦(
 .)١٣١٧برقم (» صحيح مسلم«), و١٧١٧و ١٧١٦و ١٧٠٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
ابق. وقوله: أخرجاه انظر:  )٨(  .− أي: البخاري ومسلم  −المصدر السَّ
 ).١٧١٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١٠(
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ــــَح  ِهرِْحـــــــنَ َدْعــــــبَ َوِمنَْهــــــاَالكَ أَ َفــــــ− ٦٣٥ ــــأْ َرَقَل ِ فَ هُ َس ــــن ــــ ُف ْص )١(هِ رِ عْ َش

ـــرَّ فَ − ٦٣٦ ـــي هُ َق ـــفِ ـــمُ ِبْح الصَّ ـــأَ ا َوذَ  ىَوَرٌملِ ْس ـــلْ طَ وُب ـــنِ ةَ َح )٢(ىوَ َحـــ هُ فَ ْص

ـــــــــبَ وَ − ٦٣٧ ـــــــــاَكَذَدْع ـــــــــيَ الثِّ َسبِ َل ــــمُ  ااَب ــــِبلطِّ لِ ًالمِ عْ تَ ْس ــــيَ تِ  ارْ َال ي )٣(ااَب

ــــــ− ٦٣٨ ــــــأَ  مَّ ُث ــــــعْ كَ لْ ا لِ َذَدْعــــــبَ اَضَف )٤(ةِ َيــــرْ مِ  ونِ ُد ا بِــــًبــــاكِ َراَفَطــــَو ِةَب

ـــــــ− ٦٣٩ ـــــــبِ  مَّ ُث ـــــــَزاِءَم ـــــــتَ َمَزْم )٥(ىعَ ا َســَمــ نِ يْ تَ َوْرَمــالْ َنيْ َبــيــِهفِ َو اعَ لَّ َض

ــــهَ وَ − ٦٤٠ ــــَذَك ــــاَنْنا َم ــــمَ َك ــــاِرقَ هُ ْع ــاَناًدرِْفــمُ ْوأَ  اًن ــالْ بِ َوَك ــتَ اعْ  ِي ْد َه )٦(ىنَ

ــــأَ − ٦٤١ ــإِ فَ  اَعــــتَّ مَ تَ ْنَمــــَوِخْســــفَ و الْ وُلــــا أُ مَّ ــهُ نَّ ــَذْعَم ــ اِفَوا الطَّ ــ ْد َق )٧(ىعَ َس

ـــذَ − ٦٤٢ ـــحَّا َص ـــائِ عَ ْنَع ـــيةَ َش ـــمُ فِ ـــَو ِملِ ْس ـــَدلَ ي َواِرَخـــبُ ي الْ فِ ـــ هِ ْي )٨(مِ لَ اعْ َف

ــــــلِ  ُرآَخــــيٌثِدَحــــاِسبَّــــعَ ِناْبــــ نِ َعــــ− ٦٤٣ ــــــائِ عَ ْتَوا َرَم ــــــفَ مُ  ةُ َش )٩(رُ سِّ

ـــــمَ ا بِ هَ الََّصـــــَرْهـــــالظُّ وَ − ٦٤٤ )١٠(ىَلـَج ى انْ رَ ْخ نى األُ مِ َوفِيٍةايَ َورِ  ىَلـــــعَ ةَ كَّ
 ).١٣٠٥برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١(                                          

ابق, وانظر:  )٢(  ).٣/١٣٣» (مسند أحمد«المصدر السَّ
 ).١١٩١برقم (» صحيح مسلم«), و١٧٥٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
 ).١٢٧٢برقم (» صحيح مسلم«), و١٦٠٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
 ).١٢١٨و ١٢١١برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٩٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ).١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٦(
 ).١٢١١برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٩٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
 ).٩٠ − ٨٩(صملسو هيلع هللا ىلص» حجة النبي «), و١٥٧٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
نيل «), و٨/٤٢٠للنووي (» صحيح مسلم«), و١٣٠٨و ١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١٠(

 ).٣/١٤١للشوكاين (» األوطار
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ــ صُّا َنــَمــهُ َال كِ − ٦٤٥ )١(َال َخـ نْ َمـ ُف َالتِ اْخـَكاَن اذَ  لِ ْج أَ  ْنمِ   َالَعـــ ْدَقــ يِححِ الصَّ

ــــــ− ٦٤٦ ــــــ نَ يْ َب ــــــِإلٍِحجِّ َرُم ــــــَدْح )٢(نِ يْ تَ رَّ ة َمـــــــــَالَصـــــــــٍلائِـــــــــقَ َو  ِنيْ ى َت

ـــــــاْألُ  عَ دَّ وَ َو  رِ ْحــــــالنَّ  مَ وْ َيـــــ النَّبِـــــيُّ َب َطـــــَخ وَ − ٦٤٧ ـــــــنَ  ةَ مَّ )٣(رِ ادْ صـــــــا َف

ـــــوَ − ٦٤٨ ـــــوْ مَ  اَل َق ـــــمِ َج  ٌف ِق ـــــرَ عَ  عُ ي )٤(هْ َفــقِ وْ مَ  صُّ ُخــ يَ َال  عٌ ْمــَج  اكَ َذ َكــ  هْ َف

ــ− ٦٤٩ ــا مِ َذ َك ــى َص ــا مَ مِ َج  ْت ارَ ن ــنْ يًع )٥(ارَ ِصـــــَح نْ مُ  ِهرِ ْحـــــنَ  انِ َكـــــمَ  بِ َال  ارَ َح

رِ بِ تَ اعْ َفـــــ ٌج رَ َحـــــفِيـــــِه ِتاَيـــــ مْ َلـــــ  رِ عُ ْشــــيَ  مْ َلــــ نْ َمــــلِ  يــــٍب تِ رْ تَ  كُ رْ َتــــوَ − ٦٥٠

ـــــالْ وَ  ٍق الِ َحـــــكَ − ٦٥١ ـــــلَ  يُ ْد َه ـــــنْ ا يُ مَّ )٦(ِ رُذ اْعـ لِ ْهـَج الْ بِ  ِي ْمـالرَّ  َل بْ قَ  رُ ْح النَّ وَ   رِ َح

ـــ− ٦٥٢ ـــا وَ َذ َه ـــ ْد َق ـــيُّ اَت َب ـــي النَّبِ ـــمِ فِ ـــــيِّ ا بُ صـــــنَ  يِق رِ ْشـــــالتَّ  يَ الِ َيـــــلَ   ىنَ )٧(انَ

)٨(اَهـــرِ ادْ فَ  الِ وَ لـــزَّ لِ  مٍ وْ َيـــ لِّ ي ُكـــفِـــ  اَهـــلَّ كُ  اِترَ َمـــَج الْ  َث َال ي الـــثَّ ِمـــرْ يَ − ٦٥٣

                                          
ابق. :انظر )١(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
 ).٣/٣٧١» (مسند أحمد«انظر:  )٣(
 ).١٣٠٨و ١٢١٨برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٤(
 ).١٣٠٦برقم (» صحيح مسلم«), و١٢٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 ).١٩٧٣و ١٩٥٩برقم (» سنن أبي داود«انظر:  )٧(
الحوار الوديع مع فضيلة الشيخ عبد اهللا «و ,)١٣٠٤و ١٢٩٩برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٨(

 لشيخنا النجمي $, مع تعليقي عليه. »المنيع
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ـــعِ وَ − ٦٥٤ ـــُوا َوَهـــَالْوأُ  َد نْ )١(ْف رَ َصــى انْ رَ ْخــى اْألُ َدَلــَو يًالوِ َطــ َيــْدُعو  ْف َقـــا َواهَ طَ ْس

ـــاْألَ ُطَســـوْ أَ وَ − ٦٥٥ ـــــ  ْبَطـــى َخ نَـــمِ ْنِمـــاِميَّ ـــــَوًرا مُ كِّ َذُم ـــــا بِ ًع ـــــ رِ َال دِّ )٢(ْب َي

ــــــوَ − ٦٥٦ ــــــ ىَوَر ْد َق ــــــْت نَّأَ بِ ــــــِه َنَزَل ــــَوالْ بِ  رٍ ْصــــنَ  ةُ وَرُســــ  فِي ــــآذَ  اةِ َف )٣(ْت َن

ـــوَ − ٦٥٧ ـــعَ الْ  َنذَ أْ تَ اْس ـــَتبِ يَ  ْنأَ  اُسبَّ ـــ ي ـــمَ   يفِ ـــلِ  ةَ كَّ ـــِذي  ِيقْ لسَّ ـــالَّ ـــُح  هِ بِ )٤(يِف

ــــَرْدَقــــاِةَعــــلرُّلِ اَكَذ َكــــ− ٦٥٨ )٥(نْ مَ لَ اعْ َفــــ مٍ ْوَيـــبِ ِنيْ مَ ْوَيــــوا لِ ُمـــْريَ   ْنأَ َصخَّ
ــــ− ٦٥٩ ــــبَ  نْ ِم ــــَر ِدْع ــــلِ  ْمهِ يِ ْم ــــالنَّ  مِ ْوَي ــــبَ َو  رِ ْح ــــْرا يَ ذَ  َدْع ــــ وَنُم ــــالنَّ  مَ وْ َي )٦(رِ ْف

ــــعَ ه تَ رِ ْفــــنَ فِــــي ْنُكــــيَ  مْ َلــــوَ − ٦٦٠ ــــ  َالجُّ ــــنَ  ْل َب ــــثَ  هُ ُرْف ــــ ُث الِ ــــنُ  مٍ وْ َي )٧(َال ِق

ــَح المُ ا بِ هَ الََّصــْدَقــُرْصــعَ الْ وَ − ٦٦١ ــ  ِبصِّ ــعِ ا الْ َذَك ــمَ هَ افْ يِناَءَش ــتُ  هُ نْ )٨(ِب ِص

ـــلَ فِيَهـــا ُثـــمَّ اَت َبـــوَ − ٦٦٢ )٩(نْ بِ تَ اْســـــفَ  اَض َفـــــأَ  ٍةَلـــــيْ لَ  رِ آِخـــــ  ْنِمـــَكـــاَن امَّ
                                          

 ).١٧٥١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(
 ).١٩٥٣و ١٩٥٢برقم (» سنن أبي داود«انظر:  )٢(
 ).٤٩٧٠برقم (» حيح البخاريص«انظر:  )٣(
 ).١٣١٥برقم (» صحيح مسلم«), و١٦٣٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٤(
برقم » سنن الرتمذي«), و١٩٧٥برقم (» سنن أبي داود«), و٥/٤٥٠» (مسند أحمد«انظر:  )٥(

 ).٣٠٣٧برقم (» سنن ابن ماجه«), و٣٠٦٩برقم (» سنن النسائي«), و٩٥٥(
 ابق.المصدر السَّ انظر:  )٦(
 ).١٣٠٩برقم (» صحيح مسلم«), و١٧٦٣برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
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ـــبَ لْ لِ − ٦٦٣ ـــِهِتْي ـــفِي ـــَحبْ الصُّ ـــى َولَّ َص ــ َالَت ــَوَةوَرُس ــهَ افْ وِرالطُّ ــ نْ َم ــا نُ َم )١(َال ِق

ـــــــوِّ طُ وَ − ٦٦٤ ـــــــبَ الْ بِ ْتَف ــــَرَو ًةَبــــاكِ رَ  ْهمَ لَ َســـــــمُّأُ ِتْي )٢(هْ َمــــلَ اعْ فَ  وِف فُ ا الصُّ

ـــــبَ اَفَطـــــوَ − ٦٦٥ ـــــأَ َوُدْع ـــــَزتَ لْ مُ الْ يَت )٣(امَ َســــقَ  ْد ا َقــــَمــــبِ ا اهللاَ َعــــَدمَُّثــــ اَم

ــــمَ  َل فَ ْســــأَ  اُكــــَدْنِمــــالنَّبِــــيُِّجَرْخــــمَ َوَكــــانَ − ٦٦٦ ــــ مٍّ َضــــبِ ةَ كَّ ــــ ْد َق )٤(اَد َب

ــَخ وَ − ٦٦٧ ــَبَط ــبِ اَسالنَّ ــاٍءَم ــدُ ْدَق ــــ )٥(يِع ــــ يَرِدَغ ــــعِ مٍُّخ ــــلَ ًةَظ ــــ مْ ُه )٦(عِ َف

ـــــكِ بِ وَ − ٦٦٨ )٧(مْ ِهـــى بِ َصـــْوا أَ َذَكـــِهتِـــيْ بَ  ِلْهـــأَ َو ْمِصـــــتَ اعْ ى فَ َصـــــْوأَ اهللاِ اِبَت

ـــ يِلــــعَ فَ ُتنْــــكُ هُ َالْوَمــــْنَمــــ اَل َقــــوَ − ٦٦٩ ـــُه ىلً ْوَم ـــ تَ َالَفـــَل )٨(لِ زِ ْعـــمَ بِ  نْ ُك

ــــوَ − ٦٧٠ ــــطْ ُخ الْ ِهذِ َه ــــعَ ةُ َب ــــهُ نْ ــ ْتَرهِ تُ اْش ــْنَع ــِهبِ ْح َص ــْنِم ــ ٍق ُرُط ــكَ  ْد َق ْت رَ ُث
ــ ىَوَغـــيٍّيعِ ِشـــلِ فِيَهـــاْنُكـــيَ  مْ َلـــوَ − ٦٧١ ــُح ْنِم ــٍةجَّ ــى طَُّق ــَعَل ــَم ــ ْد ا َق ىوَ َه

َ عَ  ةَ يَ ادِ احلَ  ةُ نَ السَّ  ِ  نَ مِ  ةَ رشْ  ةِ رَ جْ اهلْ

ــــــيْ طَ بِ   ْرقَ تَ ا اْســـمَ َدْعــبَ  رِ اْدَفـــ ْتلَّ هِ تُ اْســ دِ َقــ− ٦٧٢ ــــــرِ  ةَ َب ــــــ اُل َح ــــــبَ الْ  دِ يِّ َس رْ َش
                                          

 ).١٢٧٦برقم (» صحيح مسلم«), و١٦١٩برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
 ).٢/٢٩٨» (زاد المعاد«, و)١٨٩٩و ١٨٩٨برقم (» سنن أبي داود«انظر:  )٣(
 ).١٢٥٧برقم (» صحيح مسلم«), و١٥٧٨و ١٥٧٦برقم (» صحيح البخاري« )٤(
 ».بماء ُيدعى«يف المخطوط:  )٥(
 ).١/١١٨» (مسند أحمد«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
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ـــ− ٦٧٣ ـــفِ ـــا بَ هِ رِ ْدي َص ـــأُ  ُث ْع ـــإِ  ةَ امَ َس )١(َال زَ َنــــ نْ كِــــلَ َو يَنطِ ْســــلَ فِ  ضِ ْرأَ   ىَل

ـــــثْ أَ − ٦٧٤ ـــــوِلُســـــالرَّبِ اَكَذاءَ نَ ـــــَم )٢(ْل َلـَج الْ  ُب ْطـَخ الْ َذلَِكَدنْ عِ اَنكَ فَ   ْلَزا َن

)٣(رْ َغـــاْألَ  يـــعٍ بِ َر رِ ْدَصـــفِـــي يـــَل قِ َو  رفَ َصـــ ْنِمـــ يَنِقـــبَ  ْدَقـــ الٍ َيـــا لَ نَـــثْ ا− ٦٧٥

ـــــــاللَّ بِ  ارَ زَ وَ − ٦٧٦ ـــــــَعقِ بَ  لِ ْي ـــــــْرغَ الْ  ي )٤(يدِ تُ ابْ  ِح بْ الصُّ َوفِي ْمهُ ًرا لَ فِ غْ تَ ْس مُ   ِدَق

ــــ− ٦٧٧ ــــوَ  هِ بِ ــــاَناَذْعَم ــــيَك ــــَج ْوَزفِ ــــ  ِهاتِ ــــى ِمْســــقَ الْ بِ  وُرُدَي ــــادَ عَ َعَل )٥(هِ اتِ

ـــــعِ وَ − ٦٧٨ ـــــدَّتَ ا اْشـــــمَ َدنْ ـــ ْنهُ نَ َذأَ تَ اْســـــِهبِ ـــي أَ فِ ـــيَ هُ نَّ ـــعِ وُنُك ـــَخ  َد نْ )٦(نْ هِ رِ ْي

ــــــةَ َشــــــائِ عَ − ٦٧٩ ــــــابْ َيِه ــــــةُ نَ ــــــَو يِقدِّالصِّ ــــــنَِّذأَ  ْدَق ــــــِراْدَف )٧(يِق قِ ْح التَّ بِ

ــــي− ٦٨٠ ــــاَن فِ ــــأَ َوَك ــــاِميَّ ــــاهُ َوكْ َش )٨(مْ هُ يقُ دِّ ِصــــــِهرِمْ أَ بِـــــهُ ابَ َح ْصـــــأَ  ْمُؤَي

ــــَح − ٦٨١ ــــَذى إِ تَّ ــــاَناا َم ــــِخ َك ــــَوًةفَّ )٩(ْد َعـقَ  يٍق دِّ ِصـاِرَس يَ ْنعَ رِهْ ي الظُّ فِ  ْدَج

ــ− ٦٨٢ ــبِ  مَّ ُث ــ ْمِه ــامَ ى إِ لَّ َص ــي اًم ــاْألَ فِ ـــعَ   ْحَص ـــأَ  هُ نْ ـــبَ  وُب ـــا وَ لِّ بَ مُ  رٍ ْك ـــًغ )١٠(ْح َض
                                          

 ).١٧٢ − ٢/١٧٠» (الطبقات«انظر:  )١(
 .ما سيأيتانظر:  )٢(
 ).٤/٤١٦البن هشام (» السيرة«انظر:  )٣(
 ).١/٥٤٣للبالذري (» األنساب«), و٢/١٠٨١البن هشام (» السيرة«انظر:  )٤(
 ).٤٤٤٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
ابق, وانظر:  )٦(  ).٢/١٨٠البن هشام (» السيرة«المصدر السَّ
 ).٤٤٤٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٧(
 ).٤١٨برقم (» صحيح مسلم«), و٦٨٧برقم (» البخاري صحيح«انظر:  )٨(
 ).٤١٨برقم (» صحيح مسلم«), و٦٨٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
 ما تقدم.انظر:  )١٠(
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ـــي اكَ ذَ وَ − ٦٨٣ ـــفِ ـــَخ الْ  مِ ْوَي ـــمَّ يسِ ِم ـــُث ـــيَ   ْمَل ـــإِ  ْج ُرْخ ـــلِ  ْمهِ يْ َل ـــِذلَّ ـــأَ  هِ ي بِ )١(مْ َل

ــةُ َالَصــَكــاَناَذى إِ تَّــَح − ٦٨٤ ـــنَ   ْنِمــِحبْ الصُّ ـــاالثْ اِرَه ـــِنيْ نَ ـــ صٍّ نَ بِ ـــيُ  مْ َل )٢(نْ ِه

ـــــ− ٦٨٥ ـــــأَ  ْدَقـــــَو ِهِهـــــْج َوبِ  ْمُهـــــا لَ َد َب ـــلَ   ْرَم ـــتْ إِ بِ  ْمُه ـــ امِ َم ـــوَ  ةِ َال الصَّ )٣(رْ تَ تَ اْس

ــ َك ْلــتِ َوَكــاَن فِــي− ٦٨٦ ــــَو  )٤(اةُ َفــَوى الْ َح الضُّ ــــَو ْنِم ــــي ِةيَّ ِص ــــ النَّبِ )٥(ةُ َال الصَّ

)٦(ْذ َخـاتَّ  اَمـا كَ ًدجِ ْسـمَ وِلُس الرَُّربْ قَ   ْذَخـــــــ ُيتَّ الَّأَ َواِنَمـــــــيْ اْألَ ُكْلـــــــمِ وَ − ٦٨٧

)٧(اارَ َهــــــــجِ  ْمهِ ائِ َيــــــــبِ نْ أَ  وَرُبــــــــقُ   ىاَرَصــــالنَّ َو ودُ ُهــــيَ ا الْ نَــــلِ بْ قَ  نْ ِمــــ− ٦٨٨

ـــــ يُ َال وَ − ٦٨٩ ـــــي رَُّق ـــــَرزِ َج فِ ـــــالْ  ِةي )٨(ْب َثـتُ  هُ ْظـفَ اْح فَ  مِ َالْسـى اْإلِوَ ِس  ٌنيْ دِ   ْبَرَع

ـُضعْ بَ اَبتَ ارْ وَ − ٦٩٠ )٩(هِ اتِـــــيَ ا َح َقـــــًعـــــا بَ امِ طَ لَّ َظـــــَو  ِهاتِـفَ َوفِـيِبْح الصَّ

ـــــَح − ٦٩١ ـــــَتـــــى أَ تَّ )١٠(اِت بَ ثْ تِ االْســــَو مِ زِ َعــــالْ  ِق ادِ َصــــَو  اِتَبـــــالثَّ بِ  يُق دِّى الصِّ
                                          

 ).٤٤٣١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(
 ).٤٤٤٩و ٤٤٤٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 والتصويب من نسخة الفيفي.» وصالةال«يف المخطوط:  )٤(
 ).٣/١١٧» (مسند أحمد«), و٢/١٠٩٢البن هشام (» السيرة«انظر:  )٥(
» مسند أحمد«), و٥٢٩برقم (» صحيح مسلم«), و٤٣٥برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٦(

)٣/١١٧.( 
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
 ).١٦٣٧رقم (ب» صحيح مسلم«), و٣٠٥٣برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
 ). ٤٤٥٤و ٣٦٦٧برقم (» صحيح البخاري«), و٢/٢٦٦» (الطبقات«انظر:  )٩(
ابق.انظر:  )١٠(  المصدر السَّ
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ــفِـــي امَ َقـــفَ − ٦٩٢ ـــــَو  وُمـــهُ يًبـــا لَ طِ َخ  اسِ النـَّ ـــــمُ  لَّ ُك ـــــهُ نْ عَ  اَح َزأَ  لٍ كِ ْش )١(وُم

ـــــوَ − ٦٩٣ ـــــَعايَ َب ـــــىاُسالنَّ ـــــكِ الْ َعَل ـــــَو  اِبَت ـــــيِّةِ نَّ ُس ـــــالنَّبِ ـــــتِ  ارْ َال بِ )٢(اِب َي

ـــأُ َو  النَّبـِــــي يـــــزِ هِ ْج تَ بِ  ُدْعـــــوا بَ عُ رَ َشـــــوَ − ٦٩٤ ِ ْس ـــاْألَ  َد ن ـــى  ُرْم ـــاْألَ إَِل )٣(ِب ارِ َق

ــــعَ  ْعي َمــــِلــــعَ  مْ ُهــــوَ − ٦٩٥ ــــعَ الْ  ِهمِّ ــفَ الْ َو  اسِ بَّ ــ ُل ْض ــ ْعَم ــ مٍ ثَ ُق ــتِ  الْ َال بِ )٤(اسِ َب

ــــيِّ بِ ى نَ لَ ْوَمــــُحالِ َصــــَو  يــــْرمِ اْألَ ٍدْيــــَزُنْبــــةُ امَ َســــا أُ َذ َكــــ− ٦٩٦ ــــنَ )٥(يرْ ذِ ا النَّ

)٦(ارِ َكــــــنْ  إِ َال ا بِـــــي رِ ْدَبـــــ َوَكـــــانَ   ارِ َصــــــنْ اْألَ  َنِمــــــ ٌسْوأَ  ْمُهــــــعَ مَ وَ − ٦٩٧

ـــــ  ِهبِـــــْوثَ فِـــــي ْل َبـــــ وهُ دُ رَِّجـــــيُ  مْ َلـــــوَ − ٦٩٨ ـــــغَ  ْدَق ـــــكُ لُ ْديَ  وهُ لُ َس ـــــ هُ وَن )٧(هِ بِ

ــــــــَواِءَمــــــــالْ بِ − ٦٩٩ )٨(وهُ ُجـــرَ دْ أَ  انِ َفـــكْ اْألَ فِـــيُدْعـــبَ َو  وهُ ُفــــــــفَّ َج َوِرْدالسِّ

ـــــــكُ − ٧٠٠ ـــــــي َنفِّ ـــــــَالثَ فِ ـــــــأَ  ٍةَث ــ  اِب َوْث ــ ٍفُســْركُ  ْنِم ــ يضٍ بِ ــتِ  ارْ َال بِ )٩(اِب َي

                                          
ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
 ).٣٦٦٨برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).١٠٩٩ − ٢/١٠٩٨البن هشام (» السيرة«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق. وصالح هو ُشقران والمصانظر:  )٥( ) البن ٤٣٨برقم (» معجم الصحابة«انظر: در السَّ

 ).١٠٩(ص» الفصول«قانع, 
 ).٢/١٠٩٨» (السيرة البن هشام«انظر:  )٦(
ابق, وانظر:  )٧(  ).١/٢٦٠» (مسند أحمد«المصدر السَّ
 ).٥٢٦ − ٤/٥٢٥البن كثير (» السيرة«انظر:  )٨(
 ).٢١٧٩برقم (» صحيح مسلم«), و١٢٦٤برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
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ـــــــ− ٧٠١ ـــــــ قَ َال بِ ـــــــمَ  عِ َالَوَال يصٍ ِم )١(هْ اَمـــمَ تِ ائْ  مِ زَ الْ َفـــ حَِّصـــى اْألَ َلـــعَ   ْهاَم

ــــــبَ وَ − ٧٠٢ ــــــهَ َدْع ــــــلَّ ا َص ــــــ إِ َالوا بِ )٢(امِ َمـــــــ إِ َال اًدا بـِــــــَرْفـــــــأَ هِ ْيـــــــلَ عَ   اِميَه

ـــــوَ − ٧٠٣ ـــــْومَ  انِ َكـــــي مَ فِ ـــــ ِهتِ ـــــفِ دُ  ْدَق ــــ  انَ ــــُه  ُدْحــــا اللَّ َذ َكــــ ًاليْ َل ــــيَّ عَ تَ َل )٣(انَ

ـــــرَ فَ وَ − ٧٠٤ ـــــطِ وا قَ ُش ـــــَح  ةً يَف ـــــ اَءَرْم ــــبُ َصــــنَ َو  ْهَل ــــ َنبِ وا اللَّ ــــادَ َج  مُ َال بِ )٤(هْ َل

ــــــغَ وَ − ٧٠٥ ــــــقَ وهُ لُ اِس ــــــهُ َرْب ــــــَزنَ ْدَق ـــ)٥(الَّإِ   واُل ـــأُ ْمثَ ُق ـــةَ امَ َس ـــزِ نْ يَ  مْ َل )٦(واُل

ــــــــاَن− ٧٠٦ ــــــــفْ َد َوَك ــــــــ هُ نُ ــــــــَالبِ ــــــفِ   اِءَر ِم ــــــيْ ي لَ وِ ا ُريَم ــــــبَ رْ اْألَ  ةَ َل )٧(اءِ َع

ــــــعُ وَ − ٧٠٧ ــــــ هُ ُرْم ــــــ ٌث َالَث ــــــ ْعَم )٨(اينَـــعِ بَ رْ ي أَ ْح َواْلـــ َل ْبـــقَ  اَش َعـــ ذْ إِ   اينَ تِّ ِس

ـــ  ِهْيــــلَ ى إِ وَح ا ُيــــهَ َدْعــــبَ ٌثَالمَّ َثــــُثــــ− ٧٠٨ ـــقَ ْنِم ـــيُ ْنأَ ِلْب ـــلَ عَ  يـــغٌ لِ بْ تَ  َض َرْف هِ ْي
ـــــوَ − ٧٠٩ ـــــ امَ َق ـــــعِ  يغِ لِ بْ التَّ بِ ـــــ يَنرِ ْش هْ نَ َســــــْح أَ وَ  هُ ينَــــــمَّ ِدَتــــــى أَ تَّــــــَح   ْهنَ َس
ْثَوُيـــــ مْ َلـــــوَ − ٧١٠ )٩(َال ِقــا نُ َمــ نْ َمــهَ افْ َو ظْ فَ اْح َفــاًرانَــيْ دِ   َال َوَالًمـــــا َكـــــهَ ْرِد رِّ

                                          
ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
 ).٢/١١٠٠البن هشام (» السيرة«انظر:  )٢(
ابق, وانظر:  )٣(  ).١/٢٦٠» (مسند أحمد«المصدر السَّ
 ).٩٦٧و ٩٦٦برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٤(
 ».إال«بدل » ال«يف المخطوط:  )٥(
 ).١٠٩٩ − ٢/١٠٩٨البن هشام (» السيرة«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
 ).٤٤٦٦برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
 ).١٧٥٧برقم (» صحيح مسلم«), و٣٠٩٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٩(
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َثوَ  ْل َبـــ− ٧١١ ـــ رَّ يِن ُمْلــعِ  اكَ َذ َكــ  ْءايَ ِضـــوًرا َوُنـــ نِ يْ يَ ْح َواْل )١(ءاَيــبِ نْ اْألَ  ُث رْ إِ  الــدِّ

ـــــوَ ِلاْآلَو  الَّمَ َســـــَوانَـــــبُّ َرْمهِ يْ َلـــــلَّى عَ َصـــــ− ٧١٢ ـــــَوِبْح الصَّ ـــــ ابعٍ َت امَ َس
ـــــ ُمْظـــــنَ  الِ َمـــــْج اْإلِمَّ بِ َتـــــوَ − ٧١٣ ــــعَ   ْهيَرالسِّ هْ يرَ ِســــيْ ًدا تَ اِصــــقَ  ارٍ َصــــتِ ى اْخ َل
ــــــــــبَ وَ − ٧١٤ ــــــــــتْ يَ  هُ َدْع ــــــــــ وُل ـــــــنَ   اهللاِ  نِ ذْ إِ بِ ـــــــ مُ ْظ ـــــــيل ائِ مَ َش اهِ اْألَ  النَّبِ وَّ
ايَقــــــــوِ عْ التَّ وَ  َعانِ َمــــــــالْ هُ َعــــــــفْ َدَو  اَقــــــيفِ ْوالتَّ َوَنْوَعــــــالْ وُجــــــرْ أَ  اهللاَ وَ − ٧١٥
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ابق. انظر:  )١(  المصدر السَّ

: كان االنتهاء من نسخ المخطوط والتعليق عليه يف ضحى −كان اهللا له−قال أبو همام 
هـ بمكة المكرمة, زادها اهللا تشريًفا, وصلى اهللا على ٢١/٤/١٤٢٩افق يوم اإلثنين المو

  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد هللا رب العالمين.
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ْ  سُ رِ هْ فِ  َ السِّ  ةِ ومَ ظُ نْ مَ  اتِ يَ وَ تَ حمُ  ةِ يَّ وِ بَ النَّ  ةِ ريَ
  ١٥٥  ......................... ................................   ذكر نسبه الشريف المطهر

  ١٥٦  ..... ................................ ................................   ملسو هيلع هللا ىلصذكر مولده 
  ١٥٦  .................. ................................   وكفالته ونشأته ملسو هيلع هللا ىلصذكر حواضنه 

  ١٦٠  .............................   ذكر بدء الوحي إليه صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم
  ١٦٣  .   ومن آمن به َذلَِك  وما ناله من األذى من أجل ,اهللاإَِلى  بالدعوة ملسو هيلع هللا ىلصذكر جهره 

يبلِّغ رسالَة َحتَّى  عرب ليؤوهقبائل الَعَلى  نفسه  ملسو هيلع هللا ىلصوعرضه  ,ذكر اإلسراء والمعراج
  ١٦٥  .......... ................................ ................................   ۵ربَِّه 

  ١٦٧  ........................   ماِن وأنَْصاُر الرحمنِ يُهْم َكتِيبَُة اإلالَِّذيَن  ذِْكُر وفِد األنَْصارِ 
ُحِف فِي  الَمِدينَِة مصداًقا لَِماإَِلى  ملسو هيلع هللا ىلصِهْجَرتِِه  ذِْكرُ  ذات نخل إَِلى  أنه يهاجر اْألُوَلىالصُّ

  ١٦٩  ......... ................................ ................................   بين حرتين
  ١٧٢  ........................... ................................   من الهجرة اْألُوَلىنة السَّ 
  ١٧٤  ............................ ................................   نَُة الثانِيَة مِن اْلِهْجَرةِ السَّ 
  ١٨٠  ............................ ................................   نة الثالثة من الهجرةالسَّ 
  ١٨٣  ........................... ................................   نة الرابعة من الهجرةالسَّ 
  ١٨٦  ........................ ................................   نة الخامسة من الهجرةالسَّ 
  ١٩١  .......................... ................................ ادسُة من الهجرةالسَّ نَُة السَّ 
  ١٩٧  .......................... ................................   بعة من الهجرةاالسَّ نة السَّ 
  ٢٠٠  ............................. ................................   نة الثامنة من الهجرةالسَّ 
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  ٢٠٨  ........................... ................................   نة التاسعة من الهجرةالسَّ 
  ٢١٦  .......................... ................................   نة العاشرة من الهجرةالسَّ 

  ٢١٧  ............................... ................................   »صفُة حجة الوداع«
  ٢٢٩  .................... ................................   نة الحادية عشرة من الهجرةالسَّ 
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  للعالمة
  د احلكميحافظ بن أمح

 هـ١٣٧٧املتوىف سنة 

 

  حتقيق وتعليق وختريج

 /حممد بن عيل الصومعي البيضاينأيب مهام
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¢ 

ـــ َوُهـــُل ِصــــتَّ مُ  ينِ اَرالــــدَّفِــــي هللاِ  ُدْمــــَح الْ − ١ ُل َلـــوال عِ  فـــال نقـــٌص  الُمالسَّ
ـــَواُقنَـــالِ َخ لًَّال َجــْعـــفِ ًفا َوْصــَواًتــا وَ ذَ − ٢ ـــزََّع ـــُهَسيْ َل ـــَل ـــَخ  نْ ِم ـــمَ  هِ لِق ُل َث
ــَال كَ − ٣ ــَال ُل ْصــفَ الْ  هُ ُم ــاَو عِ َالًال َوْز َه ُل َطـ َخ َال وَ  ٌف ْلـ ُخ َالًال َفـْدعَ ا وَ قً ْدِص ًج
ــــكُ  هُ عُ رْ َشــــوَ −٤ ـ َوهُ َوحةٌ لَ ْصــــمَ َو ٌرْيــــَخ  هُ لُّ ُل َلـَخ  هُ ابَ ا َشـَمـالَّـِذي ُحَالالصَّ
ــ−٥ ــ مَّ ُث ــاْإلِ)١(يُملِ ْســتَ َوةُ َالالصَّ ــعَ ِهَل ــبَ مُ ىَل ــِغلِّ ــَال)٢(ِعْرالشَّ ــ كَ َال وَ  مٌ تْ  َك ُل َس
والُ َذ د بَ قَ  واَل مْ اْألَ َو َسفْ ه النَّ رِ ْص ي نَ فِ ْنَمـَو يَنعِ ابِ التَّـُثـمَّ ِب ْح الصَّ َو لِ اْآل وَ −٦
ــ ُد بْعــوَ − ٧ واُلـمُ كَ  اْألُوَلـى ِهْقـالفِ فِي َل وَّ عَ  ِهيْ لَ عَ رٍ َطــَخ  ْوذُ  ســوِخنْ المَ بِ  ُملْ عِ الْ َف
ــ−٨ والُ َد َعـ هِ ودِ ُصـقْ مَ ْنعَ ُضعْ ما البَ نَّ كِ لَ رْتُثــكَ ِهيلِ ِصــفْ تَ فِــييُفصــانِ التَّ  مَّ ُث
ـــِهفِ رٍ َبـَخ  ْعَمـ يَصِصـْخ التَّ َو )٣(]أَ ْسـ[النَّ وا لُ َخ دْ أَ وَ −٩ ـــأَ َو ي ـــي اَءيَ ْش ـــالِ َخ ْدإِ فِ ـــا دَ َه ُل َخ
ا ُجمـُل َهـيِّ طَ فِـي  ْتَعـُجمِ  ٍةلَ مْ ي ُج فِ ِهحِ اِضـَو يصِ ِخـلْ تَ فِـي يا لِـَدَبـ ْد قَ وَ −١٠
ــــــــالَّإِ ٍةَحـــاجِ َرَرْيـــغَ افِيَهـــُرُكـــْذأَ ُتْســـلَ وَ − ١١ ــــــــَودٍَّر لِ ــــــــعْ يُ فَ  ينٍ هِ ْوَت ُل زَ َت

 ».بتسلم«يف المخطوط:  )١(                                          
 بالغين المعجمة.» الشرغ«يف المخطوط:  )٢(
إرشاد «, و)٩٢ −  ٩١للحازمي (ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ من اآلثار«انظر:  )٣(

 ).٦٣٣ −  ٢/٦٣٠للشوكاين (» الفحول
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ــكَ الْ وَ − ١٢ ــي اٍتذَ فِــي اهللاُ  ُل اِم ــَوفِ ُل َمـعَ َلـُه  ْل ُمـكْ يَ  ْمَلـ اِتُص الذَّاقِ نَ َوٍةفَ ِص
ــعَ ًةَرِفـــــــغْ مَ اًفـــــــا َوطَ لْ إِ ُلأَ ْســـــــأَ  اهللاَ وَ −١٣ ــاعَ مَ ى الْ َل ــتَ  يرِ ِصــقْ التَّ َوِبي ُل مِ تَ ْش

 ةٌ مَ دِّ قَ مُ 

ـــالنَّ −١٤ ـــَر ُخْس ـــُح لِ  ٌعْف ـــاَن مٍ ْك ـــبَ ثْ أَ َك )١(ُل ِصـفَ نْ مُ  ُد عْ بَ  اٍب طَ ِخ  صِّنَ ًعا بِ ْرَش هُ ُت

ـــفَ −١٥ ـــيَ  ْد َق ـــ ُءيِج ـــى يًالزِ ُم ـــَأْو إَِل ــا الْ ذَ  فَّ َخــأَ َأْو ظَ َلــغْ أَ  وُنُكــيَ لٍ َدَب )٢(ُل َد َب

ـــــــــنْ تُ ا َوقـــــــــَح هُ َتـــــــــبَ ثْ أَ  اهللاُ وَ −١٦ )٣(ُل ُسـالرُّ  هِ بِـْتاَءا َجـمَ دا لِ َرودُ هُ يَ هُ ُركِ

ــإِ  ْمُهــى لَ يَســعِ  لِ وْ َقــكَ − ١٧ )٤(واُلـمَ َح الَّـِذي  رِ ْصـْإلِلِ  َدَمـْح أَ  عِ ْض َووَ ْمُكــلُّ لَ ي ُأِحــنِّ

ــَمــَالَو وصِ ُصـالنُّ  اُرَبـْخ أَ  ُل ُخ ْديَ  َس يْ لَ وَ −١٨ ــلُ ْدمَ  نَ يْ ا َب ــ ِهولِ )٥(ُل دِ َتــعْ يَ  يُف لِ أْ التَّ

ــمِ −١٩ ــبِ اِبَســحِ الْ  ُل ْث ــْخ ا نُ َم ــلِ عْ نُ ي َوِف )٦(واُلـهَ ذَ  ْد َقـًخا وَ ْس ا نَ ْوأَ ا َريهَ لِ ا يَ مَ بِ هُ نُ
                                          

» إرشاد الفحول) «٥٣ − ٥٢للحازمي (ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )١(
 ).١/٧٨٣للشوكاين (

اإلحكام يف «), و٣ − ٢/٢البن العربي (» الناسخ والمنسوخ يف القرآن الكريم«انظر:  )٢(
 ).٨٠١ − ٢/٧٩٩» (رشاد الفحولإ«), و٥٨٨ − ١/٥٨٤البن حزم (» أصول األحكام

 ).٧٨٩ −  ٢/٧٨٨» (إرشاد الفحول«انظر:  )٣(
 ).٧٨٩ −  ٢/٧٨٨» (إرشاد الفحول«انظر:  )٤(
), ٨٠٤ − ٢/٨٠١» (إرشاد الفحول«), و٢/٤٥٣لألرموي (» الحاصل من المحصول«انظر:  )٥(

 .لي) لمرعي الحنب١٢٠ −  ١١٩(ص» قالئد المرجان يف الناسخ والمنسوخ من القرآن«و
» قالئد المرجان«), و٣٨ − ٢/٣٣البن العربي (» الناسخ والمنسوخ يف القرآن«انظر:  )٦(

 ).١٥٤ − ١٥٢لمرعي الحنبلي (ص
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ـــــنَّ إِ فَ −٢٠ ـــــا َخ َه ـــــ نَ َال ٌرَب ـــــُخ ْديَ  َخْس ــلَ ا عَ َمــَعَلــى َالَوهُ ُل ــتِ  ِهْي )١(ُل مِ تَ ْشــيَ  َك ْل

ــ− ٢١ ــ َق فَ ْشــأَ  ْل َب ــمِ  ُب ْح الصَّ ــــوَ لْ تَ َو هُ َلــاوَ نَ  تَ ا َال مَّ ــــيِّ بَ ا َه ــــ ةً نَ ــــى الثِّ فَ تَ انْ َف )٢(ُل َق

)٣(ُل َمـتَ ْح يُ  َس يْ َلـ رٍ ْمـيل أَ مِ ْح ضع تَ وَ وَ  اٍءَطــَخ  عْ َمــ انِ يَ ْســالنِّ وَ  رِ اطِ وَ َخــالْ  نَ ِمــ− ٢٢

ـــايِّ طَ  رٍ ِهـــظْ مُ  مْ َكـــ عفـي يـِثبِ َخ الْ  ارُ مَ ْضـإِ وَ  اُق فَ النِّ  لِ هَ −٢٣ ـــي  ًب ُل َغـــدَ  هِ بِـــلْ قَ فِ

ــــمِ وَ −٢٤ ــــَذا  ُل ْث ــــرٌ ثِ كَ َه ــــُل طِ  نُ َال  ي ــــ ي )٤(ُمَثــــُل  هُ ُتــــدْ رَ وْ ا أَ َمــــا لِ ا ذَ َمــــنَّ إِ َو ِهبِ

ــ ينَ يِّ ولِ ُصــاْألُ  ِح َال طِ اْصــبِ فَ  اذَ  مٌ وهِ ُمـ ِفَال ْس اْألَ  نِ عَ  اءَ َج  ُث يْ َح وَ −٢٥ والُ غِ ا ُشــَم

ــ−٢٦ ــبَ لْ لِ  ْل َب ــعُ  انِ َي ــوا وَ نُ ــِه مُ وْ اللَّ ــفِي ــِذي  لِ ْصــاْألَ َعَلــى  يــِهلِ زِ نْ مُ  َال َع واُلــعَ َج الَّ

ــــ هُ َلـ َس يْ َلـ ينِ الـدِّ َهَذا  صِ ائِ َص َخ  نْ مِ وَ − ٢٧ ــــغَ  نْ ِم ــــنَ  ِهرِ ْي ــــلَ إِ  ٌخ اِس ــــتَ نْ يَ  هِ ْي ُل ِق

ــعْ بَ لِ  ةٌ َخ اِســنَ فِيــِه وصٍ ُصــنُ  َض ْعــبَ  نَّ إِ  ْل َبــ− ٢٨ )٥(ُل َمــعَ الْ  رِ اآلِخــ اكَ َذ بِــا وَ هَ ِض

                                          
ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
 ).١٢٦برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
حافًظا ألحقهما بعدما  َهَذا البيت والذي بعده ساقطان من المخطوط, ولعل الشيخ )٤(

فقد أخربين تلميذ الشيخ حافظ وهو شيخنا علي الفيفي أن  ;خط الناسخ المخطوط
الشيخ حافًظا كان يضيف بعض الفوائد إَِلى كتبه وسواء كان نظًما َأْو نثًرا, وبعضها لم 
تلحق بما قد ُخطَّ من قْبُل, لذا توجد يف المطبوع: من بعض كتبه زيادات ال توجد يف 

 لمخطوط.ا
 ).١١١٣و ٣٤٤برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٥(



NPN<íéÛ×ÃÖ]<l^Úç¿ß¹]æ<Øñ^‰†Ö]<ÅçÛ¥< 

NPN 

ُل ِصــتَ ِمنَْهــا َلــُه  ىفَ طَ ْصــمُ الْ  ِةنَّ ي ُســفِــاَمـكَ ِمنُْه آنِ ْرقُ الْ فِي هُ مْ لَ اعْ فَ  َخْس النَّ وَ − ٢٩
)١(واُلــقَ نَ  نْ َمــ لِ ْوَقــَأْوِهرِخُّ أَ َتــْنِمــْوأَ ِهخِ اِســنَ اِظَفــلْ أَ ْنِمــُخْســالنَّ ُفرَ ْعــيُ وَ −٣٠

)٢(والُ َد ا َعـَمـًخا لَ ْسـوا نَ َرَيـ ْملَ  ْولَ  اُل قَ يُ هُ َفـالَ َخ  اعِ َُمـْج اْإلِ لِ َمـعَ الْ فِي َكانَ  وْ أَ −٣١

ُل َثـــمَ  هُ ُتـــلْ مَ ْج ا أَ َمـــلِ ي ِذَهـــَو ْمهَ افْ َفـــٌحِضـتَّ مُ  وُخُسـنْ مَ ا الْ َهـبِ  وُرمُ ي اْألُ ذِ هَ −٣٢

 ةِ ارَ هَ الطَّ  ابِ تَ كِ  نْ مِ فَ 

)٣(ُل َقـتَ نْ يُ  َس يْ َلـهُ نْ عَ ِلْص ُم اْألَ كَ ْح ا مُ ذَ ُدبَِغـْتْنإِ ِتيِّـمَ الْ ِبُأهْ ةُ اَرهَ ا طَ هَ نْ مِ −٣٣

)٥(واُلــبِ ا قَ َمــفَ  اٌل َســْرإِ َو اٌبَرطِ اْضــ يــِهفِ هَرآِخ بِــ َرَضــَح  ْنَمــفِيــِه ويُر )٤(اَمــوَ −٣٤

ـ ُض عْ بَ َو النَّبِيُّ مَّثُ انَـتِ لَ بْ قِ  وِ ْحـنَ  ْنَعـ ٍةاَجـَح فِـي يُ هْ النَّ وَ − ٣٥ )٦(واُلـعَ فَ  ْد َقـ ِب ْح الصَّ

ــ− ٣٦ ــطْ يُ  ْل َه ــَح الْ ُقَل ــِه َأْوُرَض ــاَح بَ إِ فِي )٧(واُلـمَ َح  ْد َقـ اِنيَ نْ بُ الْ فِيُلعْ فِ الْ مٌ ْوقَ وَ هُ ُت
» إرشاد الفحول«), و٤٧١ − ٢/٤٧٠» (الحاصل والمحصول يف أصول الفقه«انظر:  )١(                                          

)٨٣٥ − ٢/٨٣٣.( 
 ).٨٢٠ −  ٢/٨١٨» (إرشاد الفحول«), و٨٢٠ −  ٢/٨١٨» (الحاصل والمحصول«انظر:  )٢(
االعتبار يف الناسخ «), و١٢٢ −  ١١٥البن شاهين (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٣(

البن الجوزي » ناسخ الحديث ومنسوخه«), و١٧٨ − ١٧٢للحازمي (ص» والمنسوخ
 ).٧٢ − ٦٥(ص

 ».وما«بدل » ومن«يف المخطوط:  )٤(
ابق, وانظر:  )٥(  ).٤٨ − ١/٤٧» (التلخيص الحبير«المصدر السَّ
االعتبار يف الناسخ «و ),٧٦ – ٧٢البن شاهين (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٦(

 .)٧٢ – ٦٥البن الجوزي (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«), و١٣٩ – ١٣١(ص» والمنسوخ
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
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ــوَ −٣٧ ــ حَّ َص ــنْ مَ  ِكْرالتَّ بِ ــَوتَ  وٌخُس )١(واُلـكَ أَ  نْ إِ  ارُ النَّـ سُّمَ تَ  ٍءْيَش  لِّ كُ  ْنمِ ْمهُ ُؤضُّ

ــَوا التَّ َذ َكــ− ٣٨ ـــَالَصــلُِّكــلِ يــٌدِدْج تَ ُؤضُّ ـــفَ ْلٍة َب ـــفِ الْ بِ هُ يلتُ ِض ـــ لِ ْع )٢(ُل ُتْمَتَث

ــ− ٣٩ ــالوُ  مَّ ُث ــبِ  وُءُض ــالْ  سَِّم ــوجِ يُ  ِجْرَف )٤(لَد  َجــَال وَ  كَّ  َشــَال )٣(َةَرْســيث بُ ِدَحــهُ ُب

)٦(ُل َمـتَ ْح يُ  ُخ ْس النَّ  يِهفِ فَ  يُمِدقَ الْ  َوهُ َوهُ ُمـاوِ قَ  يُ َال )٥(ٍق ْلـطَ  لِ ْقـنَ ي فِـ كُ رْ التَّ وَ −٤٠

ــنْ مَ هُ تُ يطَ رَِشـٍعْضـبُ فِـياِءَمـالْ َنِمـ امَ الْ وَ −٤١ ــمَّةٌ وَخ ُس ــُث ــتَ غْ يَ  ِج يَال اْإلِبِ )٧(ُل ِس

ــكِ لَ −٤٢ )٨(ُل َمـعَ الْ  ُف رَ ْعـيُ  ِهيْ لَ عَ َو ٌمكَ ْح مُ  ْل بَ ٍخَســـتَ نْ ر مُ ْيـــغَ  مٍ َالتِ اْحـــفِـــي هُ نـَّ

ـــَوالرِّ  يـــِهفِ ْتَتـــبَ ثَ  ْنإِ  نِ يْ َطـــبِ ْإلِلِ  مِ مُّ يَ ي التَّـــفِـــوَ −٤٣ )٩(ُل َلـــا عِ َهـــثَّ تَ ْج تَ  ْمايـــة َل
االعتبار يف الناسخ «), و٦٨ −  ٦٤البن شاهين (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )١(                                          

 .)١١٤ −  ١٠٤صالبن الجوزي (» ناسخ الحديث ومنسوخه«و ,)١٦٥ −  ١٥٦(ص» والمنسوخ
االعتبار يف الناسخ «و ,)٨٦ − ٧٥البن الجوزي (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٢(

 ).١٧١ − ١٦٧(ص» والمنسوخ
ُبسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد الُعزى األسدية, صحابية لها سابقة  )٣(

 ».التقريب«وهجرة. 
 ١١٨), وابن الجوزي (ص٩٨ − ٨٤البن شاهين (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٤(

 ).١٥٥ − ١٤٠(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«و ,)١٢٣ −
حيمي, صحابي له وفادة.  )٥(  ».التقريب«طلق بن علي بن المنذر الحنفي السَّ
 −  ١١٨), وابن الجوزي (ص٩٨ −  ٨٤البن شاهين (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٦(

 ).١٩٣ −  ١/١٨٤» (التلخيص الحبير«) و١٥٥ −  ١٤٠للحازمي (ص» االعتبار«) و١٢٣
» ناسخ الحديث ومنسوخه«) و١٢٩ − ١١٧(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٧(

 ).١٣٧ −  ١٢٤البن الجوزي (ص
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
 .)٦٤٨ −  ٢/٦٣٦» (البدر المنير«), و١٨٤ − ١٨٠(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٩(
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ــفَّ كَ  ُح ْســمَ فَ −٤٤ ــبَ  ِهْي ــَو ٍةبَ ْرَضــبِ اهَ ُخ اِســنَ  ِهْجــَوالْ  َدْع ــعْ تَ  َيِه ــلَّ و كُ ُل ــقَ نَ  اَم )١(واُل

ــمَ وَ − ٤٥ ــلَ ْج ِرُح ْس ــْرأَ ِهْي ــيوُج ــخِ الْ فِ )٢(ُل ِصـــتَّ يَ  صَّ  َنـــَالْذإِ رَِّجـــة الْ اَءَرِقـــاِفَف

)٣(والُ َسـغَ  ْد َقـ مِ ْلـعِ الْ  ُل هْ أَ َو وُل ُس الرَّ مَّثُ ُبرِ طَ ْضـمُ  ضِ فْ َخ الْ  ونِ ُدبِ  هُ ْووَ ا رَ مَ وَ − ٤٦

 ةِ الَ الصَّ  ابِ تَ كِ  نْ مِ وَ 

)٤(ُل ِقـتَ نْ مُ  ُض رْ َفـا الْ َهـيْ لَ إِ ُدْعـبَ ُسمْ َخ الْ وَ هُ َفـــفَّ َخ ِلْيـــاللَّ اِمَيـــقِ وِلُطـــُضرْ َفـــوَ −٤٧

ـــاعِ بَ ُر نْ ِمـــوَ − ٤٨ ـــيِننْ ثِ ٍةيَّ ـــَت َمْتا َذَدعْ بَ وَ ْتَضـــرِفُ ْدَق )٥(تكتمل رِ َض َح الْ فِيُتمِّ

ـــوَ − ٤٩ ـــأَ رِْج فَ الْ بِ ـــًدِدْح تَ ْرفِ ْس ـــِآلاي ــهُ اَمَدَوِهرِِخ ــىِمنْ ــلِ غْ تَ َعَل ــعَ الْ  هِ يِس )٦(ُل َم

ــــوَ −٥٠ ــــأَ  يوِ ا رُ َم ــــعْ وا يَ ُرفِ ْس ــــهُ ي نِ )٧(اوَغَفُلــ ْد َقــفَ  يرٍ ِخ أْ َتــلِ  هُ ْوأَ رَ  ْنَمــَوَتَبيُّنَ

 ).١٨٤ − ١٨٠(ص» االعتبار«نظر: ا )١(                                          
االعتبار يف الناسخ «), و١٠١ − ٩٨البن شاهين (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٢(

) من سورة المائدة عند ابن جرير ٦تفسير آية (انظر: ), و١٨٦ −  ١٨٥(ص» والمنسوخ
 وابن كثير.

ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ).١٤١ − ١٤٠شاهين (صالبن » ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٤(

) وذكر الشافعي عن ٣٥٠) شرح حديث رقم (١/٦١٣» (فتح الباري«قال الحافظ يف 
 y z﴿بعض أهل العلم أن صالة الليل َكاَنْت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى: 

], فصار الفرض قيام بعض الليل, ثم نسخ َذلَِك بالصلوات ٢٠[المزمل: ﴾| `
 مروزي ذلك.الخمس, واستنكر محمد بن نصر ال

 ).٦٨٥برقم (» صحيح مسلم«), و٣٥٠برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
 ).٢٧٥ − ٢٦٨(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
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ــْتَخ ُنِسـ ْدَقـ آنِ ْرقُ الْ بِـ ُقـْدِسالْ  ةُ لَ بْ قِ وَ −٥١ ــْج َو َولَِّف ــا َك َه ــ فِيَه ــالْ  رَ رِّ ُق )١(ُل َد َب

ــــ−٥٢ ــــَوا التَّ َذ َك ــــأَ هُ جُّ ــــلِ ْوتَ اَءَشــــىنَّ ــًةَي ــيَ ْمَل ــنَ  بِ الَّإِ َقْب ــٍلْف ــتَ رْ مُ  اءَ َش )٢(ُل ِح

)٣(ُل ا ُشــغُ َهــلِ عْ فِ فِــي ذْ إِ  مِ لُّ كَ الــتَّ  َنِمــواُمنُِعـ ْدَقـ رِ كْ الـذِّ  رِ ْيـغَ بِ  ِةَالي الصَّ فِ وَ − ٥٣

)٤(ُل َهـوَ الْ وَ  ُل ْهـَج الْ  َسيْ َلـ ِيْهـالنَّ  مِ الِ عَ  ْنمِ اَهــلُ طِ بْ يُ  مِ ْلــعِ الْ  لِ ْهــأَ  َدنْــعِ  هُ ُد ْمــعَ وَ − ٥٤

ــ− ٥٥ ــ ذاكَ َك ــارِمْ اْألَ بِ ــأَ وِعُشــُخ الْ بِ فِيَه )٥(وُلـعُ  وْحـنَ  ِف رْ الطَّـُعْفـَرَواٍتَفـتِ الْ ُخْس نَ ىَت

ـــوَ − ٥٦ ـــ هُ َقْوُل ـــنْ أَ وا َوعُ مِ تَ اْس ـــوا نُ تُ ِص ــْتَخ ِس ــقْ مُ الْ  ةُ اَءَرقِ ــي يِدَت ــَج الْ فِ ــ رِ ْه )٦(والُ ثِ تَ امْ َف

)٧(ُل ُجــا رَ َيــ سِ فْ الــنَّ فِــي اَهــبِ  أْ َراْقــَو لِّ ُكــلْ لِ ْتَضــــــُفرِ  ذْ إِ  آنِ ْرُقــــــالْ  ِةَحــــــاتِ فَ  بِ الَّ إِ − ٥٧

)٨(ُل َثــتَ مْ مُ  يــِق بِ طْ التَّ ُلَدَبــٍةَعــكْ ي َرفِــٍبكَ ُرَعَلىيِديْ ْألَ لِ ِعْض َوالْ بِ  رُ مْ اْألَ وَ − ٥٨

ــوَ −٥٩ ــدُّفِ ــى اءعَ ي ال ــَعَل ــيِّ عَ تُ  صٍ ْخ َش )٩(واُلـزَ تَ اعْ  هِ بِـ ٌيْهـنَ  ٍب َض غَ َأْو نِ عْ اللَّ بِ هُ نُ
 ).١٩٦ − ١٩١(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )١(                                          

ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
البن » الناسخ والمنسوخ«), و٢١٤ − ٢٠٥(ص»  الناسخ والمنسوخاالعتبار يف«انظر:  )٣(

 ).٢٣٤ − ٢٣٣الجوزي (ص
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).٢٠٤ − ٢٠٢(ص » االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٥(
 ).٢٦٧ − ٢٥٨(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
» ناسخ الحديث ومنسوخه«), و٢٣٥ − ٢٣٢(ص» تبار يف الناسخ والمنسوخاالع«انظر:  )٨(

 ).٢٢٤ − ٢٢١البن الجوزي (ص
 ).٢٤٤ − ١٣٩(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٩(
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)١(ُل ِصـتَّ يَ  فِّ الصَّ فِي امَ هِ بِ  ِهنِ ْوكَ  ْنعَ ىَتـأَ  امِ مَ اْإلِ ِفلْ َخ  ْنمِ  نِ يْ نَ اثْ  ُف قِ وْ مَ وَ − ٦٠

)٢(ُل غِ تَ ْشـيَ  ِت وْ فَ الْ ا بِـَذِلْبـقَ ْنِمـَوَكاَنىَلــــتَ اِمَمــــتْ اْإلِبِ ْمهِ وقِ بُ ْســــمَ  ءُ ْد َبــــوَ −٦١

)٣(ُل ِقـتَ نْ مُ  هُ نْـا عَ َذ َهـوًسا َولُ وا ُج لُّ َص واُرُأِمـ ْدَقـ مِ ْوَقـالْ  امِ َمـإِ  وسِ لُ ي ُج فِ وَ −٦٢

ـــمَّ أَ  ذْ إِ − ٦٣ ـــالِ َج  ْمُه ـــي اًس ـــفِ ـــلَّ عِ  الِ َح ــَوِهتِ ــقِ  ْمُه ــا إِ ذَ َو امٌ َي ــاْألَ  هُ اءَ ْذ َج )٤(ُل َج

ــةٌ َخ اِســـنَ ِفْوَخـــالْ َةَالَصـــنَّأَ حَّ َصـــوَ − ٦٤ ــَوالْ هُ يَرِخ أْ َت ــيْذإِ َتْق ــَخ فِ )٥(والُ ُشــغِ  ٍق َد نْ

)٦(ُل َلـا َخ َهـاظِ فَ لْ أَ فِـيُثـمَِّهرُِمـي عُ فِ ًةَداِحـَوَكـاَنٍرْذعُ وِندُ ْنمِ ُعمْ َج الْ وَ − ٦٥

ــَلقِ َوْتَلــعِ ا فُ َهــتِ قْ َوفِــياَمــهِ يْ تَ لَ كِ  يــَل قِ فَ −٦٦ ــي ــرٍَطــمَ ْنِم ــْدَق ــبَ  مْ هُ الَ َن )٧(ُل َل

)٨(ُل َمـعَ الْ  مِ كَ ْح مُ الْ رِيْ غَ بِ َسيْ لَ فَ لٍّكُ ىَلـعَ ا َوهَ ِضـعْ بَ ْنِمـَيِوُروٍكبُ ي تَ فِ وَ −٦٧

ــمْ ُج وَ −٦٨ ــاَنٍةَع ــَك ــى قَ لَّ َص ــتِ بَ طْ ُخ َلْب )٩(واُلــجِ عَ  ذْ إِ  مِ وْ َقــالْ اِضَضــفِ انْ َدْعــبَ ُخْســالنَّ وَ اَه
                                          

» ناسخ الحديث ومنسوخه«), و٢٨٢ −  ٢٧٩(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )١(
 ).٢٥٥ – ٢٥٣البن الجوزي (ص

), وهذا البيت كان مكتوًبا ٢٧٨ − ٢٧٦(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٢(
 بحاشية المخطوط.

 ).٢٥٣ −  ٢٨٣(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).٣٠٤ − ٣٠١(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٥(
), وابن الجوزي ١٦٣ − ١٦١هين (صالبن شا» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٦(

 ).٢٤٧ − ٢٤٣(ص
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
 ).٣٠٦ −  ٣٠٥(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٩(
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ــتِ االغْ وَ −٦٩ ــا اُل َس ــَلَه ــاَن ْدَق ــاَرتَ فْ مُ َك ـــَوفَ ًض )١(ُل ِســـتَ غْ يَ  ُل ْضـــفَ الْ ُثـــمَّ اهللاُ  َعسَّ

 زِ ائِ نَ اجلَ  ابِ تَ كِ  نْ مِ وَ 
)٢(ُل َمـتَ ْح مُ  ُخ ْسـالنَّ ًرا فَ آِخـْمُقـيَ ْملَ َواَهـــلَ اُمَيـــقِ الْ َكـــاَنْدَقـــةُ اَزنَـــَج الْ  مَّ ُثـــ− ٧٠

)٣(واُلـمَ َح  هُ نَـيْ َدنَّأَ إَِلىاًءَض قَ ْكُرتْ يَ ْمَلـَواَتَمـوِنيُ ْدمَ الْ َعَلىلَِّص يُ  مْ لَ وَ − ٧١

ــوَ − ٧٢ ــاْألَ  رُ آِخ ــرِْم ــاَلىلَّ َص ــمَّ َق ــَوُث )٤(ُل ِمـتَ ْح أ نُ يْ الـدَّيََّلـينًا عَ ِدمَ ْتمُ يَ ْنَم

)٥(والُ َد َعـ ْد َقـ اهللاِ بِ ْنمَ لِ طُّقَ ارَ فَ غْ تِ اْس َالَواِقَفـــالنِّ ِلْهـــأَ َعَلـــىَةَال َصـــَال وَ −٧٣

ـــوَ −٧٤ )٦(ُل ُجـا الرَّ َهـبِ  وصٍ ُص ْخ مَ َدعْ بَ  ةٌ َص ْخ ُروَ اَهـــتِ اَريَ ِزْنَعـــٌيْهـــنَ رِابِ َقـــمَ ي الْ فِ

 اةِ كَ الزَّ  ابِ تَ كِ  نْ مِ وَ 
)٧(ُل َد  َبــَال ا َفــاَهــيَّ إِ  َوُهــ ْل َبــ يــَل قِ َويِفــعُ  اِدَصــالَح  قِّ َحــ ْنَعــفَ  اِةَكــالزَّ بِ وَ −٧٥

                                          
» الناسخ والمنسوخ«), و٥٣ − ٥٢البن شاهين (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )١(

 ).١٤٣ − ١٣٧البن الجوزي (ص
االعتبار يف الناسخ «), و٢٠٩ − ٢٠٤البن شاهين (ص» الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٢(

 ).٣١٣ − ٣٠٨للحازمي (ص » والمنسوخ
االعتبار يف الناسخ «), و٢١٣البن شاهين (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٣(

 ).٣٢٦ − ٣٢٤(ص» والمنسوخ
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
االعتبار يف الناسخ «), و٢١٤البن شاهين (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٥(

 ).٣٢٣ −  ٣٢٢(ص» والمنسوخ
االعتبار يف الناسخ «), و١٩٣ −  ١٩١البن شاهين (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٦(

 ).٣١٣البن الجوزي (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«), و٣٣٢ −  ٣٣٠(ص» والمنسوخ
 ).٢١٨ − ٢/٢١٦البن العربي (» الناسخ والمنسوخ يف القرآن الكريم«انظر:  )٧(
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ــ اهللاُ َوةٌ َمـَح ْرمَ  َيْهـَو ٌض ْرَفـ َيِهـ ْل َبـ يَل قِ وَ −٧٦ ــْوقَ  مَّذَ  ْد َق ــا ُه ــ مْ ًم )١(اوُلــخِ بَ  هِ بِ

)٢(واُلـمِ عَ  نْ أَ  لِ ْبـقَ ْنى مِ تَ أَ وِلُس ى الرََّوْج نَ يفِـِقدَُّصـالتَّ يُمِدْقـتَ اٍبَجـيْ إِ  عُ ْفـرَ وَ − ٧٧

 امِ يَ الصِّ  ابِ تَ كِ  نْ مِ وَ 

ــَوواُرُأمِ  ِها بِ وًراُش عَ َكاَن ْدقَ  مِ ْوي الصَّ فِ −٧٨ ــْهرٍ لُّ ُك ــ َش ــُه  ٌث َالَث ــْخ تُ ِمنْ )٣(ُل زَ َت

)٤(ُل َد ى َبـَد هُ الْ  َشْهُرا هَ تِ يَض رِ فَ  ْنعَ َوةً َلــــافِ نَ  لُّ ُكــــالْ  اَرَصـــ َذلـِـــَك َد ْعـــبَ وَ −٧٩

ــًرا لِ اِدَقـْوَلــا َوكِينًــِْمسـَمَعـطْ أَ اَرَطـفْ اْإلِأِ َشـيَ ْنَمـ َوَكانَ − ٨٠ )٥(ُل ِمــتَ ْح يَ  مِ وْ لصَّ

ـــــتفَ − ٨١ ـــــْزعَ  هُ مْ ُصـــــيَ لْ فَ  أُْنِزَل ـــــبَ َو ةً َم )٦(نحـُل  هِ مِ ْسـجِ فِـي رٍ َبـي كِ ذِ  قِّ ي َحـفِ يِق

ــوَ − ٨٢ ــمِ اِال ُض رْ َف ــبَ  اِكْس ــ َدْع ــنَ  مِ ْوالنَّ )٧(واُلـــكُ وَ  هُ َقْوُلـــَو ْمُكـــلَ  لَّ ِحـــأُ  ْمهُ نْ َعـــهُ ُخ اِس

)٨(واُلـقَ ا عَ َمـاهُ نَ عْ ا مَ َهـبِ النَّبِيِّ ُبْح َص ةٌ َح اِرَشــِنيْ َطــيْ َخ لْ لِ رِْجــفَ الْ َنا ِمــَذ َكــ− ٨٣
                                          

ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
قالئد المرجان يف «), و٣٨٢ − ٢/٣٨١البن العربي (» الناسخ والمنسوخ يف القرآن الكريم«انظر:  )٢(

 .)٢٦٦ − ٢٦٥لمرعي بن يوسف الكرمي (ص» الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم
االعتبار يف الناسخ «) و٢٢١ −  ٢١٩(ص البن شاهين» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٣(

 .)٣٣١ −  ٣٢٩البن الجوزي (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«), و٣٤٢ − ٣٣٩(ص» والمنسوخ
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).٢١ −  ٢/٢٠البن العربي (» الناسخ والمنسوخ يف القرآن الكريم«انظر:  )٥(
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 ).٢٦ − ٢/٢٤البن العربي (» سوخ يف القرآن الكريماالناسخ والمن«انظر:  )٧(
ابق, وانظر:  )٨(  −  ١٤١(ص» قالئد المرجان يف الناسخ والمنسوخ من القرآن«المصدر السَّ

١٤٣.( 
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)١(ُل ِســـتَ غْ يَ وَ  اهُ َضـــمْ أَ ُثـــمَّ ٍةَلـــيْ لَ  ْنِمـــًبــانُ ُج  ٍحبِ ْصــمُ  ُمْوَصــ ُدَســفْ يَ  َوَكــانَ − ٨٤

ـــنَ وَ − ٨٥ ـــُح ُخْس ـــفْ إِ بِ ٍمْك ـــمُ لِ اٍرَط )٢(واُلـقَ نَ الَّـِذي ِلْعـفِ الْ بِ ُثـمَّةٍ َص ْخ ُربِ ٍمجِ تَ ْح

ــــقَ فَ )٣(ِهبِـ رََّمـ اسِ النَّـ اِب َيـتِ اغْ فِي َيوِ رُ  ْد قَ وَ −٨٦ ــــعَ َو هُ اَل َل َمــــعَ الْ  طَ بَ ْحــــيَ  ْنأَ  ىنَ

َ  ابِ تَ كِ  نْ مِ وَ   كِ اسِ نَ امل

ــأْ وَ هُ ُخ اِســـــنَ  اَبَوْبـــــاْألَ  مٍ رِ ْحـــــمُ  كُ رْ َتـــــوَ − ٨٧ ــبُ وا الْ ُت ــِهفِ فَ  وَتُي ــالنَّ  ي ــتَ ْح مُ  ُخ ْس )٤(ُل ِم

)٥(ُل َبـَج  هِ ِضـرْ أَ فِـيا َرَسـىَمـًةيقَ تِ عَ ْتأَ َدا َبـمَ كَ ْتاَدعَ ْدقَ ِتيْ بَ الْ ةُ مَ رْ ُح وَ −٨٨

ــ)٦(ٍةَثـالِ ثَ  َق ْوي َفـاحِ َض اْألَ  لِ كْ أَ  عُ نْ مَ وَ −٨٩ ــاَن ْدَق ــَكَك ــي َذلِ ــفِ ــ امٍ َع ــمَ  هِ بِ ُل َح
ــلَّ عِ  ِخْســالنَّ فِــي ىفَ طَ ْصــمُ الْ  نَ يَّ َبــوَ − ٩٠ )٧(ُل مِ تَ ْشـتَ  يلِ ِص فْ ى التَّ لَ عَ َو ةٍ َص ْخ ُربِ هُ َت

                                          
ناسخ الحديث «), و٣٤٧ −  ٣٤٣(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )١(

 ) البن الجوزي.٣١٧(ص» ومنسوخه
» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«) و٢٣٧ − ٢٣٠(ص» نسوخهناسخ الحديث وم«انظر:  )٢(

 ).٣٥٦ − ٣٤٨(ص
 كذا يف المخطوط. )٣(
 ).٣٧٤ − ٣٧٣(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٤(
 ).٣٧٩ − ٣٧٨(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٥(
 بزيادة به.» ثالثة به«يف المخطوط:  )٦(
االعتبار يف الناسخ «), و٢٩٠ − ٢٧٨البن شاهين (ص» نسوخهناسخ الحديث وم«انظر:  )٧(

 −  ٣٦٣البن الجوزي (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«) و٣٨٧ − ٣٨٣(ص» والمنسوخ
٣٦٧.( 
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 ادِ هَ اجلِ  ابِ تَ كِ  نْ مِ وَ 

)١(ُل َثـتَ مْ د مُ ْعـبَ  ٌض رْ َفـوَ  اِدهَ جِ ُن الْ ذْ إِ  ىَتـأَ  يلِ مِ َج الْ  رِ ْج هَ الْ وَ  اضِ رَ عْ اال َد عْ بَ وَ −٩١

)٢(لـواَخ ا دَ مَ  مِ لْ فِي السَّ  نْ مَ ًرا لِ طْ أَ  ارَ َص فَ  ئٍ ِدَتــــــُمبْ ًعــــــا لِ فْ دَ  هُ ُلــــــوَّ أَ  َوَكــــــاَن− ٩٢

)٣(واُلـتِ وا قُ بُ ارَ َحـ مْ ُهـ نْ إِ  َد عْ ة بَ اَح بَ إِ  ىَتـأَ  امِ رَ َحـالْ  َشـْهرِ ال نِ عَ فِيِه يُ هْ النَّ وَ − ٩٣

ــُخ  نَ اْآل وَ − ٩٤ ـبِ رِمْ ْألَ لِ ًحاِضــتَّ مُ ُخْســالنَّ فِيــِهَففِّ )٤(والُ ِضـفُ  ةٍ عَ ْسـتِ بِ ْنإِ رِبْ الصَّ

)٥(واُلـقُ ن ثَ مَ وَ  فٍّ ُخ  ِي ِذلِ  رٍ فَ نَ  وُممُ عُ ِهبِـ صَُّخـ رِ ْذ ُعـالْ  لِ هْ أَ  يِجرِ ْح تَ  عُ فْ رَ وَ −٩٥

واُلــعَ فَ  نْ إِ  َل ْبــقَ َو ِهبِــ رٍ ْمــأَ  ِدْعــبَ  ْنِمــْمهِ رِ افِ كَ  اَق َرْح ى إِ فَ طَ ْص المُ  كَ رَ ْد تَ اْس وَ −٩٦
)٦(والُ مَ ا َسـَعـالرُّ َنيْ َعـاْألُوَلىِلمْ َس َدعْ بَ وَ ىَتـأَ وِدُدُحـالْ َدْعـبَ ٍةَلـثْ مُ ْنعَ يُ هْ النَّ وَ −٩٧

ــَولِ ىَهـنَ  شٍ يْ َرقُ  ْنًرا عَ بْ َص  لِ تْ قَ الْ فِي اكَ َذ كَ −٩٨ ــحِ َر هِ لِ ْص ــا ِم ــ مْ هُ نْ ًم ــتَ  هِ بِ )٧(ُل ِص

ــــمَ ًرا أُ بْ َصــــ هُ ُلــــتْ ا قَ ذَ  َل ْبــــقَ وَ −٩٩ ــــيَّ )٨(واُلـا ُقتِ َهـبِ  مْ هُ نْ مِ  ْنمَ  لُّ ا كُ َذ كَ  رٍ ْدبَ ية فِ
                                          

 ).٤٩٧ − ٤٨٨(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )١(
ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
 ).٥٠٠ − ٤٩٨(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٣(
 ).٢٢٧ − ٢/٢٢٦البن العربي (» الناسخ والمنسوخ يف القرآن الكريم«انظر:  )٤(
 ).٤٠٥ −  ٤٠١البن الجوزي (ص» ناسخ الحديث ومنسوخه«انظر:  )٥(
 ).٤٦٦ − ٤٦٢(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٦(
 ). ١٧٨٢برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٧(
 ). ٢٣٠١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٨(
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ـــــوَ −١٠٠ ـــــهُ ُزوْ َح ـــــلْ َس ـــــيِّ بَ وِندُ ْنًبا ِم )١(ُل َمــعَ الْ  هِ بِــ عــُدا بَ هَ طُ ْرل َشــاتِــقَ لِ ٍةنَ

ـــتِ االمْ وَ −١٠١ ـــلِ اُنَح ـــرَِّطْرَش ـــنَ دِّال )٢(ُل ُجـالرَّ  هِ بِ  ىنَ عْ ا يُ مَ نَّ إِ َأْوِحلْ ي الصُّ فِ ةٌ َخ اِس

ِ  ابِ تَ كِ  نْ مِ وَ   اايَ صَ وَ الْ وَ  ثِ رْ اإلْ

ــــِثاِروَ مَ الْ بِ وَ −١٠٢ ــــاْإلِفَ ي ــــتَ ْراء مُ يَص )٣(والُ َصـَح  ْد َقـ اِث َرْيـمِ الْ ِمهُ ْس أَ َعَلىْنمَ لِ ٌعِف

ــــِولَ ْوأَ بَ ْمهُ ثُ اُرَوَتـوٌخُسـنْ مَ ِفلْ حِ لْ اوولُ ا أُ َذ كَ −١٠٣ )٤(ُل ِصــــيَ  هِ م بِــــِحــــي َرِذِةيَّ

 احِ كَ النِّ  ابِ تَ كِ  نْ مِ وَ 

)٥(ُل ُسـالرُّ  هِ ثِ عْ بَ بِ ْتمَ ُختِ ْنمَ  قِّي َح فِ ْتَخ َســـتَ انْ َكا َلـــنَـــلْ لَ ْح أَ بِ لُِّحـــ يَ َال وَ −١٠٤

ــ ةٌ َعــتْ مُ وَ − ١٠٥ ــيْتيَحــبِ أُ ْدَق )٦(]ُل َجـ[أَ َلـُه  لٍ ُجعْ َعَلىاُحكَ النِّ َوهْ وَ ْمهِ تِ وَرُرَضــفِ

ـــــوَ − ١٠٦ ـــــجَّ َح  اَمَع ـــــُدأبِ تَ  ِهتِ ـــــتِ مَ ْرُح  ي )٧(واُلـهِ َج  ْد َقـلَ  ضٍ ْفـي َروِ َذ لِ  ةٌ بَ يْ َخ فَ اَه
                                          

 ). ٣١٤٢برقم (» صحيح البخاري«), و١٧٥١برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١(
قالئد المرجان يف الناسخ «), و٣٨٦ − ٢/٣٨٥البن العربي (» الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٢(

 ). ٢٧٠ − ٢٦٩لمرعي الحنبلي (ص» والمنسوخ من القرآن
 ).١٤٢ − ١٤٠(ص »قالئد المرجان«), و٢٧٤٧برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
) بتذييل شيخنا ٤/٤٩٢» (مستدرك الحاكم«), و٢٩٢٤برقم (» سنن أبي داود«انظر:  )٤(

 ) من سورة األنفال.٧٥الوادعي $ وتفسير ابن كثير عند اآلية رقم (
قالئد «), و٣٣٤ − ٢/٣٣١البن العربي (» الناسخ والمنسوخ يف القرآن الكريم«انظر:  )٥(

 ).٢٣٤ −  ٢٣٣لمرعي الحنبلي (ص» سوخ من القرآنالمرجان يف الناسخ والمن
» أحل«) َوَقَع يف المخطوط: ٤٣٢ − ٤٢٦(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٦(

 ».أجل«بدل 
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
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)١(واُلـمَ َح  ْد َقـ نِ ذْ اْإلِ لِ ْجـِألَ  وزِ ُشـالنُّ  رِ يْ غَ يِفـفَ  اِءَسـالنِّ  ِب ْرَضـ ْنعَ  ُيهْ ى النَّ تَ أَ  ْد قَ وَ −١٠٧

)٢(ُل وْ ا َحــَهــلَ  اَمــرٍْشــعَ َواٍمَعــِثُلــثُ بِ ْتَخ ا ُنِسـَهـُج ْوى َزفَّ َوَتـمُ لْ لِ ُلوْ َح الْ وَ − ١٠٨

ــ ُرْشــعَ الْ وَ − ١٠٩ ــــْرُح بِ ًطاَرتَ ْشــمُ َكــاَن اٍتعَ َضــَر ْنِم ــــَخ بِ ٍة َوَم ــــٍس أُ ْم ُل اْألُوَ  طَ قِ ْس
)٣(واُلــعَ َج  مٍ الِ َســبِ  هُ يُصــِص ْخ لُّ تَ ُجــالْ وَ ىَتـأَ  يرِ بِ كَ الْ  اعِ َض ْرإِ  ِخْس نَ فِي ُف لْ الُخ وَ −١١٠

َ  ابِ تَ كِ  نْ مِ وَ  ْ وَ  لِ كْ األْ  ةِ ينَ الزِّ وَ  بِ الرشُّ

)٤(والُ زِ تَ اعْ َفـ رُ ظْ َح الْ َكاَنَربَ يْ َخ َمْويَ َورٍُحُمـْنِمـْهِلـيِّْألَ لِ ُلكْ اْألَ َيوِ رُ  ْد قَ وَ − ١١١

ــْتَخـا ُطبِ َهـوا بِ الُ قَ الَّتِي ورِ ُدقُ ي الْ فِ وَ − ١١٢ ــاكْ  اَل َق ــاَل  ذْ إِ ا َوهَ ُوُرِس ــاغْ َق ــوا غَ لُ ِس )٥(والُ َس

ــبَ َوٍةيَ قِ ْســـأَ  ضِ ْعـــبَ فِـــي ىَهـــنَ  اذُ َبـــتِ االنْ وَ −١١٣ ــِه ُدْع ــبَ فِي ــ اُنَي ــفَ نْ مُ  لِّ الِح )٦(ُل ِص

)٧(والُ َد َســــ ذْ إِ يَنيِّ ابِ َتــــكَ لْ ًفــــا لِ الِ َخ مُ هُ لُ ِدْســــيَ ِلْبــــقَ ْنًرا ِمــــعْ َشــــهُ ُقــــرْ فَ وَ −١١٤

ــًذاَخـــتَّ مُ َكـــاَن ْدًمـــا َقـــاتِ َخ  هُ عُ ْضـــوَ وَ −١١٥ )٨(وا]ُلــعَ [فَ  هُ ابَ َح ْصــى أَ أَ َر ذْ إِ  ٍدَج ْســعَ  ْنِم
                                          

 ).٤٣٥ − ٤٣٣(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )١(
 ).٤٣٩(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٢(
االعتبار يف الناسخ «), و٣٢ − ٢/٣١» (الناسخ والمنسوخ يف القرآن الكريم«انظر:  )٣(

 ) وسالم هو مولى أبي حذيفة.٤٤٢ − ٤٣٩(ص» والمنسوخ
 ).٣٩٦ − ٣٩١(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٤(
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
 ).٥٢٠ −  ٥١٨(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٦(
 ).٥٤٢(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٧(
 ).٥٢٦ − ٥٢٤(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٨(
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ـــكَ − ١١٦ ـــ عِ زْ نَ ـــرٍ رِ َح  ِب ْوَث ـــاَن ي ـــبِ َالَك )١(واُلـعَ َج  اءٍ َسـنْ مُ  ْنا ِمـذَ َو َحْظرٍل بْ قَ  ْنمِ هُ َس

  انِ وَ يَ احلَ  ابِ تَ كِ  نْ مِ وَ 

ــرٍْمــأَ ِدْعــبَ ْنِمــىتــيم أَ ِهــبَ  الْ الَّإِبَالكِــالْ ِلْتــقَ  عُ نْــمَ وَ − ١١٧ )٢(واُلــتَ قَ  نْ أَ  َد ْعــبَ َوِهبِ

ــانَ − ١١٨ ــقَ الْ بِ  َوَك ــَح لْ لِ  لِ ْت ــ اِتيَّ ــ ْدَق )٣(ُل َهـ مَ َال  انَ يَّ ِسـ مٍ َرَح َأْو لِّ حِ ي الْ فِ واُرُأِم

ــبَ وَ − ١١٩ ــ ُد ْع ــقَ  ْنَع ــَح  لِ ْت ــبُ الْ  اِتيَّ ــنُ  وِتُي ــيِّ زِ فِــي  ذْ إِ  نِِّجــي الْ مِ لِ ْســمُ لِ َيِه ــثُ ا مُ َه )٤(واُل

 ودِ دُ احلُ وَ  اتِ ايَ نَ اجلِ  ابِ تَ كِ  نْ مِ وَ 

ــٍملِ ْســمُ ْنَعــُيْهــالنَّ وَ −١٢٠ )٥(واُلـقَ ا نَ َمـ حَّ َصـْنإِ ِهبِـاٍديَ تِ اقْ ُخْس نَ ْمهِ رِافِ َكــًال بِ تْ َق

ــوَ − ١٢١ ــ صُّ َق ــبَ قُ  ٍحْرُج ــاال َل ْي ــأَ  الِ مَ ِدْن )٦(ُل مِ َد نْـيَ  ُث ْيـ َح الَّإِ  ُيهْ النَّ  ِهِدعْ بَ  ْنمِ ىَت

ــا بَ ُأْحِصــنَ  ْنإِ اَمـــهُ مُ ْج َرُثـــمَّ ٌيْفـــنَ اٍن َوَز ُدْلـــَج وَ −١٢٢ ــ َدْع ــ ىذَ اْألَ َو سٍ بْ َح )٧(]ُل َد [َب
                                          

 ).٥٢٣ − ٥٢٢(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )١(
: كتاب األكل والشرب والزينة سقط على الناسخ فألحقه بحاشية المخطوط تنبيه

قط قبل كتاب الحيوان« اليمنى, ثم كتب بعده  ».ضع السَّ
 ).٥٣٣ −  ٥٢٩ص(» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٢(
 ).٥٣٧ − ٥٣٤(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).٤٥٤ − ٤٥٣(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٥(
 ).٤٥٨ −  ٤٥٥ص(» سوخاالعتبار يف الناسخ والمن«انظر:  )٦(
 ).٤٧٦ − ٤٧٢(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٧(
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ِ ِصـْح مُ لِ  مٍ ْجـَرإَِلـى  ٍدلْ َج  عُ مْ َج وَ −١٢٣ )١(ُل َمـــتَ ْح مُ  وَ ْهـــًخا وَ ْســـنَ فِيـــِه واُعـــادَّ ِدَقـــْمهِ ن

ــــوَ −١٢٤ ــــَج ْوَزلِ  نْ َم ــــأَ ِهتِ ــــاِرَج اَبَص ــالْ فَ ًةَي ــَال دَُّح ــيْذإِ دَُّب ــرْ تَ فِ ــعَ  هِ كِ )٢(ُل َل

ـــقَ وَ −١٢٥ ـــ ُل ْت ـــَخ  ِب ارِ َش ـــبَ  رٍ ْم ـــابِ َر َدْع )٣(واُلـمِ عَ  هِ بِ  كٌ ْرتَ  ِهِدعْ بَ  ْنمِ  حَّ َص  ْدقَ ٍةَع

 ةِ ادَ هَ الشَّ وَ  مِ كْ احلُ  ابِ تَ كِ  نْ مِ وَ 

)٤(واُلـقَ ا نَ َمـ رِ اْدَفـ ْمُكـاْح  نِ أَ َو ِهَقْولِ بِ ْتَخ ِسـنُ  ْدَقـ يـَل قِ  ْض رِ عْ أَ َأْو ْمكُ ة اْح آيَ وَ − ١٢٦

ــ− ١٢٧ ــَذ َك ــأَ ةُ اَدهَ ا َش ــيرِْفــكُ الْ ِلْه ــفِ )٥(ُل َجـاْألَ  هُ اءَ َجـْدَقـْنمَ ِةيَّ ِص ى َولَ عَ رٍفَ َس

)٦(ُل َح تَ نْ يُ  مِ َال ْس اْإلِ َنمِ  ٍدقْ فَ  الِ ي َح فِ ةٌ َمــكَ ْح مُ  قُّ َحــالْ َو ْتَخ ُنِســ ْدَقــ يــَل قِ فَ − ١٢٨

ــلَ ى إِ دَّأَ ْدة َقـاعَ َضـبِ ي الْ جِ ْزِعلُم مُ الَِّذي اَذ هَ − ١٢٩ ــرِ فَ  ِهْي ــيَ  ْنًوا إِ ْف ــَخ  نْ ُك )٧(ُل َل

ــــــنَّ إِ وَ −١٣٠ ــــــَم ــــــعْ أَ َيا ِه ِ بِ اٌلَم ــــــن ـــَوايِّتَه ـــيَ ْمَل ـــبَّ َرْتُف ـــنَ ـــ عَ َال وَ  ٌل وْ ا َق ُل َم
ـــاَهـبِ  يُبِسـَح الْ ا َوَهـيْ لَ عَ  يُبقِ الرَّ وَ هْ وَ −١٣١ ـــفِ ـــَال مٍ ْوي َي ـــ ٌعافِ  َن ُل وَ  َخـــَال وَ  اٌل َم

                                          
ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
 ).٤٧٨ − ٤٧٧(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٢(
 ).٤٧١ − ٤٦٧(ص» االعتبار يف الناسخ والمنسوخ«انظر:  )٣(
) من سورة المائدة ٤٢), وتفسير آية (٢٠٢ − ٢/٢٠١» (الناسخ والمنسوخ يف القرآن«انظر:  )٤(

 عند ابن كثير.
 ).١٧٥ − ١٧٤(ص» قالئد المرجان يف الناسخ والمنسوخ من القرآن«انظر:  )٥(
ابق, وتفسير آية رقم (انظر:  )٦(  ) من سورة المائدة عند ابن كثير.١٠٦المصدر السَّ
 كذا يف المخطوط والمطبوع. )٧(
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ــ−١٣٢ ــ مَّ ُث ــى ةُ َالالصَّ ــالْ َعَل ـــَح الْ َوِهتِ يعَ ِشــي َواِدَه ـــي هللاِ  ُدْم ـــدَّ فِ ُل ِصـــتَّ مُ  نِ يْ ارَ ال

 اِب وَ بْ أَ  نْ مِ  وخِ ُس نْ مَ الْ وَ  ِخ اِس النَّ فِي  ةِ يَّ مِ الالَّ  ةِ ومَ ظُ نْ مَ الْ  ُل قْ نَ  مَّ تَ 
 نِ بْ  يِّ لِ عَ  مِ لَ قَ بِ  ,هـ١٣٧١ ةِ نَ َس  ورِ هُ ُش  نْ مِ  انَ بَ عْ َش  َشْهر ةِ رَّ غُ فِي  هِ قْ فِ الْ 
  .− هُ نْ عَ  ا اهللاُ فَ عَ − فيفي الْ  مٍ اِس قَ 
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  حافظ بن أمحد احلكمي

 هـ١٣٧٧املتوىف سنة 
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 ْ َ  يخِ ارِ تَ  لُ مَ جمُ ِ  يفِ  سِ لُ دَ نْ األْ  مِ الَ سْ اإلْ
ى لَ وْ مَ  ادٍ يَ زِ  نِ بْ  )٢(ِق ارِ طَ  دِ يَ َعَلى  )هـ٩٢( ةَ نَ َس  )١(سِ لُ دَ نْ اْألَ  ُح تْ فَ  :ًال وَّ أَ 

 .)٤(ِك لِ مَ الْ  دِ بْ عَ  نِ بْ  يدِ لِ وَ الْ  ةِ فَ َال ِخ فِي  رٍ يْ َص نُ  نِ بْ  )٣(ىوَس مُ 
َعَلى  وابُ لَّ غَ تَ  ينَ حِ  ينَ يِّ اِس بَّ عَ الْ  دِ يَ فِي  ينَ يِّ وِ مَ اْألُ  نَ مِ  ْت َج َر َخ وَ  :ايً انِ ثَ 

 ).١/٣١١» (معجم البلدان« :لتعريفها فتحها, وانظراألندلس يقال: بضم الدال و )١(                                          
سير أعالم «طارق مولى موسى بن نصير وكان أميًرا على طنجة بأقصى المغرب.  )٢(

 ).٥٠٢ − ٤/٥٠٠» (النبالء
هو موسى بن نصير األمير الكبير أبو عبد الرحمن اللخمي متولي إقليم المغرب  )٣(

َلْخم, وقيل: والؤه لبني ُأمية, وكان أعرج  وفاتح األندلس, قيل: كان مولى امرأة من
 ).٥٠٠ −  ٤/٤٩٦» (سير أعالم النبالء«مهيًبا, ذا رأي وحزم. 

هو الخليفة أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي الدمشقي,  )٤(
 − ٤/٣٤٧» (سير أعالم النبالء« .مات سنة ست وتسعين ,الَِّذي أنشأ جامع َبنِي أمية

٣٤٨.( 
ركب البحر وعدا من الزقاق لكون الفرنج  وقيل: إن طارًقا عندما افتتح األندلس

 اقتتلوا فيما بينهم واشتغلوا فانتهز الفرصة.
ه, فدخل  وقيل: بل َعرب بمكاتبة صاحب الجزيرة الخضراء; ليستعين به على عدوِّ

ملكها ُلذريق,  طارق واستظهر على العدو وأمعن يف بالد األندلس وافتتح قرطبة وقتل
وكتب إَِلى موسى بن نصير بالفتح, فحسده موسى على َهَذا االنفراد هبذا الفتح 

ى نفسه, وكتب إِلى طارق يتوعده لكونه لالعظيم, وكتب الوليد يبشره بالفتح وينسبه إِ 
دخل بغير أمره ويأمره أال يتجاوز مكانه; حتى يلحقه وسار مسرًعا بجيوشه ودخل 

ب بن أبي عبيدة الفهري فتلقاه طارق وقال: إنما أنا موالك وهذا األندلس ومعه حبي
 الفتح لك.
تاريخ «), و٤/٢٠٩» (الكامل يف التاريخ«), و٥/٥٢٠» (تاريخ الطربي« :انظر لذلك
 ).٢٥٦ − ٢/٢٥٤» (اإلسالم
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 .)١()هـ١٣٢( امَ عَ  ةِ يَ َال وِ الْ 
 مْ هُ نْ ا مِ هَ عَ زَ تَ انْ ُثمَّ  ,اٍت وَ نَ َس  تَّ ِس  ينَ يِّ اِس بَّ عَ ي الْ دِ يْ أَ فِي  ْت ثَ كَ مَ  :ًثاالِ ثَ 

 .)هـ١٣٨( امَ عَ  ُل ِخ االدَّ  )٢(نِ مَ ْح الرَّ  دُ بْ عَ  :شٍ يْ رَ قُ  رُ قْ َص 
                                          

» تاريخ اإلسالم«), و٤/٢٤٩» (الكامل يف التاريخ«), و٥/٢٤٩» (تاريخ الطربي«انظر:  )١(
)٢/٥٣٥.( 

هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن أبي العاص بن أمية  )٢(
ف األموي المرواين بن عبد شمس بن عبد مناف أمير األندلس وسلطاهنا, أبو المطرِّ 

المشهور بالداخل; ألنه حين انقرضت خالفة َبنِي أمية من الدنيا وُقتَِل مروان الحمار 
سير أعالم « .باس, هرب َهَذا فنجا ودخل إَِلى األندلس فتملكهاوقامت دولة َبنِي الع

 .)٨/٢٤٤» (النبالء
: إنه كان قد دخل بالد المغرب, فاجتاز بمن معه من أصحابه وبداية دخوله قيل

ية فبعث مواله بدًرا إليهم فاستمالهم  بقوم يقتتلون على عصبية اليمانية والُمَضرَّ
د األندلس واستحوذ عليها وانتزعها من يد نائبها إليه فبايعوه ودخل هبم ففتح بال

يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري وقتله, 
نة  − وسكن عبد الرحمن قرطبة واستمر يف خالفته يف تلك البالد من هذه السَّ

 إَِلى سنة ثنتين وسبعين ومائة فتويف وله من − أعني: سنة ثمان وثالثين ومائة
الملك أربع وثالثون سنة وشهر, ثم قام من بعده ولده هشام ست سنين وشهًرا, 
ثم مات فَولي ولده الحكم بن هشام ستا وعشرين سنة وأشهًرا, ثم من بعده ولده 
عبد الرحمن بن الحكم ثالًثا وثالثين سنة, ثم من بعده محمد بن عبد الرحمن 

بن محمد, ثم أخوه عبد اهللا بن  بن الحكم ستا وعشرين سنة, ثم ابنه المنذر
محمد, ثم ابن ابنه عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن المنذر 

 ».وكانت أيامه بعد الثالثمائة بدهر ثم زالت تلك الدولة...
الكامل يف «), و٦/٤٣٦» (تاريخ الطربي«انظر: ), و٣٣١ − ١٣/٣٣٠» (البداية والنهاية«

 ).٤/٣٦٢» (تاريخ اإلسالم«, و)هـ١٣٩(ة ) أحداث سن٤/٦٣٦» (التاريخ
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 امَ عَ  )١(ينَ ي الحموديِّ دِ يْ أَ فِي  ينَ يِّ وِ مَ ي اْألُ دِ يْ أَ  نْ مِ  ْت َج َر َخ  :ًعاابِ رَ 
 .)هـ٤٢٢( امِ عَ ى بِ هَ تَ انْ الَِّذي  مْ هُ نَ يْ بَ  عِ ازُ نَ التَّ  عَ مَ  )هـ٤٠٧(

 ونُ بَ  مْ هِ َشْهرِ أ نْ مِ وَ  )هـ٤٨٤(إَِلى  )هـ٤٢٢( نْ مِ  ِف ائِ وَ الطَّ  وكُ لُ مُ  :امًساَخ 
ة مريَّ الْ بِ  )٣(حادِ مَ َص  ونُ بَ وَ  ةَ طَ ْس رقُ ِس بَ  ودٍ هُ  ونُ ا بَ ذَ كَ هَ وَ  ةَ بَ طُ رْ قُ وَ  ةَ يَّ يلِ بِ ْش إِ بِ  )٢(ادٍ بَّ عَ 

                                          
بن عبد اوأولهم علي بن حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد اهللا بن عمر بن إدريس  )١(

الحسين بن علي بن أبي طالب,  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا المحض بن الحسن المثنى ابن ريحانة رسول اهللا 
بقرطبة يف أول سنة سبع  الناصر لدين اهللا الهاشمي العلوي اإلدريسي, استولى على األمر

نة وقتل ١٧/١٣٥» (سير أعالم النبالء«وأربعمائة  ), فدخل قرطبة يف المحرم من هذه السَّ
سليمان بن الحكم األُموي وقتل أباه أيًضا وكان شيًخا صالًحا, وبايعه الناس وتلقب 

نة ع ن ثمان بالمتوكل على اهللا ثم ُقتل يف الحمام يف ثامن عشر ذي القعدة من هذه السَّ
وأربعين سنة وقام باألمر من بعده أخوه القاسم بن حمود, وتلقب بالمأمون فأقام يف الملك 

 −  ١٥/٥٧٠» (البداية والنهاية«ست سنين, ثم كان ابن أخيه يحيى, ثم إدريس أخو يحيى. 
 ).٣٢٩ −  ٧/٣٢٨» (الكامل يف التاريخ«انظر: ), و١٥٩ −  ٢٦/١٥٨» (تاريخ اإلسالم«), و٥٧١

» وفيات األعيان«) للشنرتيني, و٢٣ − ٢/١٣» (الذخيرة يف محاسن الجزيرة«ظر: ان )٢(
 ).٢١٢ – ١٩٢ار (صالبن األبَّ » الحلة السيراء«), و٢٣ −  ٥/٢٢(

لطان أبو يحيى التجيبي األندلسي محمد بن معن, وقيل: معن بن محمد بن منهم: السُّ  )٣(
وشقة, فحاربه ابن عمه محمد بن أحمد بن صمادح, كان جده محمد صاحب مدينة 

األمير منذر بن يحيى التجيبي فعجز عنه وترك له وشقة وهرب. وكان من دهاة 
الرجال وكان ابنه معن مصاهًرا لصاحب بلنسية عبد العزيز بن عامر وكانت المرّية قد 
صارت له فاستناب عليها معنًا َهَذا فخافه وتملكها وتم له َذلَِك وتملكها من بعده 

ًحا, وقد داخل ابن تاشفين ونصره, ثم ولده المعت صم محمد فكان حليًما جواًدا ُمَمدَّ
انة  إن ابن تاشفين عزم على أخذ البالد من ابن صمادح وكان يملك المرّية وبجَّ
والصمادحية فأظهر العصيان البن تاشفين وكان فيه خير ودين وعدل وتواضع وعقل 

مرة هيعة فقال: ال إله إال اهللا ُنغِّص  تام, نازلته عسكر ابن تاشفين مدة فتمرض فسمع
 علينا كلُّ شيء حتى الموت.

= 
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 ا.ذَ كَ هَ وَ  وَس يُ لَ طْ بَ بِ  )١(سِ طَ فْ اْألَ وَ 
ِ مِ ْؤُمـــــــالْ  يـــــــُرمِ أَ  فِيَهـــــــاٍةينَـــــــِدمَ  لُّ ُكـــــــًعا فَ يَ وا ِشـــــــُقـــــــرَّ فَ تَ وَ  رُ َبـــــــنْ مِ وَ  ينَ ن

ا هَ ُس سِّ ؤَ مُ وَ  )هـ٥٤٢(إَِلى  )هـ٤٨٤( نْ مِ  ينَ طِ ابِ َر مُ الْ  ةُ لَ وْ دَ  :ًساادِ َس 
 .ةَ يَّ يقِ رِ فْ إِ  ُب احِ َص  )٢(ينَ فِ اَش تَ  نُ بْ ا ُف وُس يُ 

                                          
 قالت جاريته فدمعت عيناي فقال بصوت ضعيف: =

ـــــــــــدمعك ال تَ  ـــــــــــق ب ـــــــــــهفْ ترفَّ ـــــــل  ن ـــــــاء طوي ـــــــديك بك ـــــــين ي  فب
» سير أعالم النبالء« انظر: .فمات يف ربيع اآلخر سنة أربع وثمانين وأربعمائة

 ).١٣٤) ترجمة برقم (٢٩/١٣٨» (تاريخ اإلسالم«), و١٨/٥٩٢(
هو المظفر األفطس سلطان الثغر الشمالي, ودار ملكه بطليوس كان رأًسا يف العلم  )١(

س لهم واألدب والشجاعة والرأي, كان مناغًرا للروم, شجا يف حلوقهم, ال ينفِّ 
 ).١٨/٥٩٤» (سير أعالم النبالء«مخنًقا, وال ُيوجد لهم إَِلى الظهور مرتقى. 

لطان أبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوين الرببري صاحب الغرب أمير المسلمين السُّ هو  )٢(
 الملثم, ويعرف أيًضا بأمير المرابطين وهو الَِّذي بنى مراكش وصيرها دار ملكه.

وأول ظهور َهُؤَالِء الملثمين مع أبي بكر بن عمر اللمتوين, فاستولى على البالد من 
لغربي, واستناب ابن تاشفين فطلع بطًال شجاًعا شهًما عادًال تلمسان إَِلى طرف الدنيا ا

, اشرتى أرضها بماله الَِّذي خرج من صحراء )٤٦٥(مهيًبا فاختط مراكش يف سنة 
ودان وله جبل الثلج وكثرت جيوشه وخافته الملوك وكان بربريا ُقحا, وثارت السُّ 

العدو, ثم أعجبته األندلس  الفرنج باألندلس فعرب ابن تاشفين ينجد اإلسالم فطحن
 فاستولى عليها وأخذ ابن عباد وسجنه وأساء العشرة.

وقيل: كان ابن تاشفين كثير العفو, مقرًبا للعلماء, وكان أسمر نحيًفا, خفيف اللحية, 
ك بضًعا وثالثين سنة وهو دقيق الصوت, سائًسا حازًما, يخطب لخليفة العراق, تملَّ 

وفيهم شجاعة وُعتو وعسف, جاءته الِخلُع من وجيشه مالزمون للثام الضيق 
), ١٠/٤١٧» (الكامل يف التاريخ«المستظهر وولي بعده ولده علي. مات سنة خمسمائة. 

 ).٢٥٤ −  ١٩/٢٥٢» (سير أعالم النبالء«و
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ا هَ ُس سِّ ؤْ مُ وَ  )هـ٦٢٨(إَِلى  )هـ٥٤٢( نْ مِ  ينَ دِ حِّ وَ مُ الْ  ةُ لَ وْ دَ  :ًعاابِ َس 
دُ   ي.دِ هْ مَ الْ بِ  َب قَّ لَ تَ سني وَ حُ ت الْ رْ ومِ تُ  نُ بْ  )١(ُمَحمَّ
 نْ مِ  يِّ جِ رَ زْ خَ الْ  ةَ ادَ بَ عُ  نِ بْ  دِ عْ َس  ةِ لَ َال ُس  نْ مِ  رِ مَ ْح اْألَ َبنِي  ةُ لَ وْ دَ  :انً امِ ثَ 

دُ ا هَ ُس سِّ ؤَ مُ وَ  )هـ٨٩٧(إَِلى  )هـ٦٣٥( م هُ رُ آِخ وَ  رِ مَ ْح اْألَ  نِ بْ  َف وُس يُ  نُ بْ  )٢(ُمَحمَّ
                                          

هو أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن تومرت, المنعوت بالمهدي الهرغي, رحل من  )١(
وس األقصى شابا إِ  ل أطراًفا من العلم, وكان أمَّ السَّ ه وحصَّ اًرا َلى المشرق فحج وتفقَّ

اًال بالمعروف, هنَّ  اء عن المنكر, قوي النفس, زعًرا شجاًعا مهيًبا, قواًال بالحق, عمَّ
ه, انتفع  على الملك, غاوًيا يف الرياسة والظهور, ذا هيبة ووقار وجاللة ومعاملة وتألُّ

لكوا المدائن وقهروا الملوك, وكان َلِهًجا بعلم الكالم, به َخْلق واهتدوا يف الجملة وم
خائًضا يف مزال األقدام, ألف عقيدة لقبها بالمرشدة, فيها توحيد وخير بانحراف 
فحمل عليها أتباعه وسماهم الموحدين, ونبز من خالف المرشدة بالتجسيم, وأباح 

سير أعالم «), و٥/٤٥» (وفيات األعيان«انظر: نعوذ باهللا من الغي والهوى. − دمه 
 ).١٩/٥٣٩» (النبالء

 هو محمد بن يوسف بن محمد من آل نصر بن األحمر الخزرجي األنصاري أبو عبد اهللا )٢(
أمير المسلمين, الملقب بالغالب باهللا, ويقال له: محمد الشيخ, مؤسس دولة َبنِي 

دينة األحمر يف األندلس, ثار على محمد بن هود صاحب األندلس, فاستولى على م
 )هـ٦٣٥(, ثم امتلك عاصمة األندلس غرناطة, سنة )هـ٦٢٩(جيان, وبايعه جماعة سنة 

بغرناطة » الحمراء«وإشبيلية وقرطبة برهة يسيرة, وخرجتا عن نظره, وابتنى حصن 
واستولى على مالقة والمرية, وتعاقد مع َبنِي مرين أصحاب المغرب األقصى على 

لطان , واستمر عزيز السُّ )هـ٦٤٣(اغية الروم سنة قتال اإلسبانيين وعقد الصلح مع ط
مرهوب الجانب إَِلى أن سقط عن فرسه بظاهر غرناطة وقد أسّن فأركب إَِلى قصره 

قطة.  ) ٣٠(ص» اللمحة البدرية«), و٤٠ − ٢/١٨» (االستقصاء«انظر: فمات من أثر السَّ
 ).٧/١٥١للزركلي (» األعالم«و
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دُ  اهللاِ  دِ بْ عَ  وبُ أَ  ا ذَ هَ بِ وَ  ,اهَ بِ  ينَ مِ لِ ْس مُ الْ  وكِ لُ مُ  رُ آِخ  وَ هُ وَ  دٍ عْ َس  نِ بْ  يِّ لِ عَ  نُ بْ  )١(ُمَحمَّ
ماسكة والفتنة بين أعياصها متشابكة والعدو فيما بين َذلَِك َكاَنْت دولة َبنِي األحمر مت )١(                                          

يخادعهم عما بأيديهم ويراوغهم ويسالمهم تارة, ويحارهبم تارة إَِلى أن َكاَنْت دولة 
لطان يوسف ابن  لطان سعد ابن األمير علي ابن السُّ لطان أبي الحسن علي ابن السُّ السُّ

لطان محمد الغني باهللا, فنازعه أخوه أبو عبد اهللا محمد بن سعد, المدعو بالزغل,  السُّ
قدم من بالد النصارى وُبويع بمالقة, وبقي هبا مدة وعظم الَخْطب واشتدت الفتن 
وشرق المسلمون بداء الخالف الواقع بين هذين األخوين وتكالب العدو عليهم ووجد 

بيل إَِلى تفريق كلمتهم والتمكن من فسخ عهدهم وذمتهم, َوَذلَِك  أعوام الثمانين السَّ
وثمانمائة, ثم انقاد أبو عبد اهللا ألبي الحسن فسكنت أحوال األندلس بعض الشيء, ثم 
خرج عليه ولده أبو عبد اهللا محمد بن أبي الحسن, وأسره النصارى يف بعض الوقعات, 
فراجع الناس طاعة أبي الحسن, ثم نزل ألخيه أبي عبد اهللا الزغل عن األمر آلفة أصابته 

ه. ثم إن العدو عمد ألسيره أبي عبد اهللا بن الحسن فوعده ومناه وأظهر له من يف بصر
أكاذيبه, وخدعه غاية مناه, وبعثه للتشغيب على عمه طلًبا لتفريق كلمة المسلمين, 

 .وعكس مرادهم وتوصًال إَِلى ما بقي عليه من حصون المسلمين وبالدهم
بين العدو وبينه انحّل وانفسخ وخبت وطالت الفتنة بين العم وابن األخ وكل عقد كان 

ِذيَن هم أتباع كل ناعق يف َذلَِك ووضعت.   العامة الَّ
وكان َذلَِك من أعظم األسباب المعينة للعدوِّ على التمكن من أرض األندلس والتهامها 

 واستئصال كلمة اإلسالم منها. 
َذلَِك يف  هاد, ففتَّ ثم إن ابن األخ استولى على غرناطة بعد خروج العم عنها إَِلى الج

مالقة فقاتله أهلها بكل ما  عضده, وعطف إَِلى وادي آش, فاعتصم هبا وحاصر العدوُّ 
أمكنهم حتى إذا لم يجدوا للقتال مساًغا, نزلوا على األمان فاستولى العدوُّ عليها أواخر 
ها شعبان سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة, ثم استولى بعد َذلَِك على وادي آش وأعمال

 .صلًحا
ودخل يف طاعته صاحبها أبو عبد اهللا العم بعد أن استهوى العدوُّ قواده باألموال 

 .الجزيلة
ثم إن العدو خذله اهللا أرسل أبا عبد اهللا بن أبي الحسن صاحب غرناطة وعرض عليه 
تِي دخل فيها عمه من النزول له عن البالد على أموال جزيلة يبذلها  الدخول يف الخطة الَّ
= 
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ويكون تحت حكمه مخيًرا يف أي بالد األندلس شاء فشاور رعيته, فاتفق الناس على له  =

االمتناع والقتال فعند َذلَِك أرهف العدو حده وجعل غرناطة وأهلها من شأنه بعد أن 
استولى أثناء هذه الفتن والتضريبات على حصون كثيرة حتى لم يبق له إال غرناطة 

 وأعمالها.
 والعشرون من جمادى اآلخرة سنة ست وتسعين وثمانمائة ولما كان اليوم الثاين

خرج العدوُّ بمحالته إَِلى مرج غرناطة وأفسد الزرع ودوخ األرض وهدم وأمر ببناء 
موضع بالسور والحفير فأحكمه, وكان الناس يظنون أنه عازم على االنصراف فإذا به 

اطة كل يوم ودام القتال قد صرف عزمه إَِلى الحصار واإلقامة, وصار يضيِّق على غرن
سبعة أشهر واشتد الحصار بالمسلمين غير أن النصارى على بعد الطرق بين غرناطة 
والبشرات متصلة بالمرافق, والطعام يأيت من ناحية جبل شلير إَِلى أن تمكن فصل 
الشتاء وكلب الربد ونزل الثلج فانسّد باب المرافق وانقطع الجالب وقلَّ الطعام 

ء وعظم البالء, واستولى العدو على أكثر األماكن خارج البلد ومنع واشتد الغال
بب وضاق الحال وبان االختالل وعظم الخطب َوَذلَِك  المسلمين من الحرث والسَّ

 .أول سنة سبع وتسعين وثمانمائة
وطمع العدوُّ يف االستيالء على غرناطة بسبب الجوع والغالء دون الحرب والقتال, 

نة وقلَّ ففّر ناس كثيرون م ن الجوع إَِلى البشرات, ثم اشتد األمر يف شهر صفر من السَّ
الطعام وتفاقم الَخْطب فاجتمع ناس مع من يشار إليه من أهل العلم كأبي عبد اهللا 

وغيره وقالوا: انظروا ألنفسكم, وتكلموا مع سلطانكم, » المختصر«الموافق شارح 
لطان أبو عبد اهللا بن أبي الحسن  أهل دولته وأرباب مشورته وتكلموا يف فأحضر السُّ

َهَذا األمر, وأن العدو يزداد مدة كل يوم ونحن ال مدد لنا وكنا نظن أنه يقلع عنا يف 
وقرب منا فانظروا ألنفسكم وأوالدكم فصل الشتاء, فخاب الظن وبنى وأسس وأقام 

 .فاتفق الرأي على ارتكاب أخف الضررين
ى ورؤساء األجناد قبل َذلَِك يف إسالم البلد خوًفا عن وشاع أن الكالم َوَقَع بين النصار

نفوسهم وعلى الناس, ثم عددوا مطالب وشروًطا أداروها وزادوا أشياء على ما كان يف 
صلح وادي آش منها: أن صاحب رومة يوافق على االلتزام والوفاء بالشرط إذا مكنوه من 

صارى يف العهود وتكلم الناس حمراء غرناطة والمعاقل والحصون, ويحلف على عادة الن
عليهم  يف ذلك, وذكروا أن رؤساء أجناد المسلمين لما خرجوا للكالم يف ذلك, امتنَّ 

= 
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شروط ُقرئت على أهل  النصارى بمال جزيل وذخائر, ثم عقدت بينهم الوثائق على =

غرناطة فانقادوا إليها ووافقوا عليها وكتبوا البيعة لصاحب قشتالة فقبلها منهم, ونزل 
 سلطان غرناطة أبو عبد اهللا عن الحمراء وال حول وال قوة إال باهللا.

ل من سنة سبع وتسعين وثمانمائة استولى النصارى على الحمراء  ويف ثاين ربيع اْألَوَّ
ودخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة منها تأمين الصغير والكبير يف النفس 

ورهم ورباعتهم وعقارهم ومنها: إقامة واألهل والمال وإبقاء الناس يف أماكنهم ود
شريعتهم على ما كانت, وال يحكم على أحد منهم إال بشريعته, وأن تبقى المساجد 
كما كانت, واألوقاف كذلك وأال يدخل النصارى دار مسلم, وال يغصبوا أحًدا, وأال 

ن ى على المسلمين نصراين َأْو يهودي من يتولى عليهم من قبل سلطاهنم وأال يولَّ 
جميع من ُأِسَر يف غرناطة حيث كانوا, وخصوًصا أعياًنا ُنصَّ عليهم, ومن هرب  يفتكَّ 

لطان يدفع  من أسارى المسلمين ودخل غرناطة ال سبيل عليه لمالكه وال لغيره, والسُّ
ثمنه لمالكه, ومن أراد الجواز إَِلى العدوة ال ُيمنع, ويجوزون يف مدة عينت يف مراكب 

لطان, ال يل زمهم إال الكراء, ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهم والكراء, وأال السُّ
يؤخذ أحد بذنب غيره, وأال يجرب من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم, وأن من 
تنصر من المسلمين يوقف أياًما حتى يظهر حاله, ويحضر له حاكم من المسلمين 

ى على ما أراد, وال يعاتب وآخر من النصارى, فإن أبى الرجوع إَِلى اإلسالم تماد
 .على َمن قتل نصرانيا أيام الحرب, وال يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة

وال يكلف المسلم بضيافة أجناد النصارى, وال يسفر لجهة من الجهات, وال يزيدون 
على المغارم المعتادة, وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة, وال يطلع 

 للسور, وال يتطلع على دور المسلمين, وال يدخل مسجًدا من مساجدهم, نصراين
ويسير المسلم يف بالد النصارى آمنًا يف نفسه وماله, وال يجعل عالمًة كما يجعل 
ٌن وال صائٌم وال مصّل وال غيره من أمور دينه,  اليهود وأهل الدجن, وال ُيمنع مؤذِّ

م سنين معلومة, وأن يوافق على كّل ومن ضحك منهم يعاقب, ويرتكون من المغار
 الشروط صاحب رومة ويضع خط يده.

وبعد انربام َذلَِك ودخول النصارى للحمراء والمدينة جعلوا قائًدا بالحمراء وحكاًما 
ومقدمين بالبلد, ولما َعِلَم بذلك أهُل البشرات دخلوا يف َهَذا الصلح وشملهم حكمه 

ء ما يحتاج إليه يف الحمراء وتحصينها, وتجديد بناء على َهَذا الوجه, ثم أمر العدو ببنا
= 
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 هِ ادِ دَ تِ امْ  دَ عْ بَ  مِ َال ْس لُّ اإلِ ا ظِ هَ نْ عَ  لََّص قَ تَ وَ  ,انِ بَ ْس ي اْإلِ دِ يْ أَ فِي  ْت طَ قَ َس  يِخ ارِ التَّ 
 :يُّ مِ هُ رْ جُ الْ َقاَل  امَ كَ  ْت حَ ْض أَ وَ  ,ونٍ رُ قُ  ةِ يَ انِ مَ ثَ  ةَ لَ يْ طِ 
ـإَِلـى  ونِ ُجـَح الْ  َنيْ بَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ أَ كَ  ــــأَ افَ الصَّ ــــيٌس َونِ ــــيَ  ْمَل ــــمَ بِ  ْرمُ ْس ــــ ةَ كَّ رُ امِ َس

 اهللاِ  ةِ نَّ ُس لِ  دَ جِ تَ  نْ لَ وَ  ,اهللاِ  ةُ نَّ ُس  هِ ذِ هَ وَ  ,دُ عْ بَ  نْ مِ وَ  ُل بْ قَ  نْ مِ  رُ مْ اْألَ  هللاِ وَ 
 .اُت حَ الِ الصَّ  مُّ تِ تَ  هِ تِ مَ عْ نِ بِ الَِّذي  هللاِ  دُ مْ حَ الْ وَ  ,يًال دِ بْ تَ 

pn  mP 
                                          

قصورها, وإصالح سورها, وصار الطاغية يختلف إَِلى الحمراء هناًرا ويبيت بمحلته  =
ف هبا, وأحاط خربًا بما  ليًال, إَِلى أن اطمأن من خوف الغدر فدخل المدينة وتطوَّ

 .يرومه منها
ت, وَأنََّها تكون له سكناه بأندرش, ثم أمر سلطان المسلمين أن ينتقل لسكنى البشرا

فانصرف إليها وأخرج األجناد منها, ثم احتال عدو اهللا يف نفيه لرب العدوة, وأظهر أن 
لطان المذكور طلب منه ذلك, ثم كتب لصاحب المرية أنه ساعة وصول كتابي  السُّ

فر حيث أراد من  بر العدوة, ومن َهَذا ال سبيل ألحٍد أن يمنع موالي أبا عبد اهللا من السَّ
 .وقف على َهَذا الكتاب فليصرفه وليقف معه وفاًء بما عهد له

لطان أبو عبد اهللا يف الحين بنص َهَذا الكتاب وركب البحر, فنزل بمليلة,  فانصرف السُّ
واستوطن فاًسا, وكان قبل َذلَِك قد طلب الجواز لناحية مراكش, فلم يسعف بذلك, 

 .وغالًء وبالءً  وحين جوازه لرب العدوة لقي شدةً 
ثم إن النصارى نكثوا العهد ونقضوا الشروط عدوة إَِلى أن آل الحال لحملهم 
المسلمين على التنصر سنة أربع وتسعمائة بعد أمور وأسباب, وانقضى أمر األندلس, 
وعادت نصرانية كما َكاَنْت أول مرة, واهللا وارث األرض ومن عليها, وهو خير 

الوي » ا ألخبار دول المغرب األقصىاالستقص«الوارثين. اهـ.  ألبي العباس السَّ
 ) بتصرف يسير.١٧٤ −  ٢/١٧٠(
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 ندلسجممل تاريخ األ فهرس حمتويات

 ٢٥٩  ..............................................  اإلسالمفِي  مجمل تاريخ األندلس
 ٢٥٩  ....................................................................  فتح األندلس

 ٢٥٩  ..................................................  األندلسَعَلى  تغلب العباسيين
 ٢٦٠  ....................................  األمويينإَِلى  انتقال الخالفة من يد العباسيين
 ٢٦٠  ...................................  الحموديينإَِلى  انتقال الخالفة من يد األمويين

 ٢٦١ .......................................................  همَشْهرملوك الطوائف وأ
 ٢٦٢  ...........................................  دولة المرابطين ومؤسسها ابن تاشفين

دولة الموحدين ومؤسسها د  ٢٦٣  ...................................  رتبن توم ُمَحمَّ
داألحمر ومؤسسها َبنِي  دولة  ٢٦٣  .......................  بن يوسف بن األحمر ُمَحمَّ
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  للعالمة
  حافظ بن أمحد احلكمي
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 .)١(مُ هْ فَ الْ  :ةً غَ لُ  هُ قْ فِ الْ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص هِ ولِ ُس رَ  نْ عَ وَ  اهللاِ  نِ عَ  مُ هْ فَ الْ  :يِّ عِ رْ الشَّ  ِف رْ عُ الْ ي فِ وَ 
 .)٢(»اهللاِ  اِب تَ كِ فِي  دُ بْ عَ الْ  اهُ طَ عْ ًما يُ هْ  فَ الَّ إِ : «ڤ يٍّ لِ عَ  رِ ثَ ي أَ فِ وَ 
 .)٣(»ينِ الدِّ فِي  هُ هْ قِّ فَ يًرا يُ َخ  هِ بِ  اهللاُ  دِ رِ يُ  نْ مَ « :يِح حِ الصَّ  يِث دِ حَ ي الْ فِ وَ 
 هُ مْ لِّ عَ وَ  ينِ الدِّ فِي  هُ هْ قِّ فَ  مَّ هُ اللَّ « :اسٍ بَّ عَ  نِ بْ ِال  ملسو هيلع هللا ىلص هِ ائِ عَ ي دُ فِ وَ 

 .)٤(»َل يوِ أْ التَّ 
                                          

 ].٢٨, ٢٧[طه:  ﴾µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿ومنه قوله:  )١(
لآلمدي » اإلحكام«), و٥٩ − ١/٥٨البن قدامة (» روضة الناظر وجنة المناظر«انظر: و
 ).٥٨ − ١/٥٧» (إرشاد الفحول«), و١/٦(

هل ڤ: قلت لعلي «قال: ڤ ) من حديث أبي جحيفة ٣٠٤٧( رواه البخاري برقم )٢(
عندكم شيء من الوحي إال ما يف كتاب اهللا? قال: ال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة, ما 

 .»أعلمه إال فهًما يعطيه اهللا رجًال يف القرآن
 ڤ.) من حديث معاوية ١٠٣٧برقم (» مسلم«), و٣١١٦برقم (» البخاري«رواه  )٣(
) ٢٤٧٧برقم (» مسلم«, و»اللهم فقهه يف الدين«) بلفظ: ١٤٣برقم (» بخاريال«رواه  )٤(

 ).١/٢٦٦فهي عند أحمد (» وعلمه التأويل«, أما قوله: »اللهم فقهه«بلفظ: 
) لشيخنا ١/٥٦٦» (الصحيح المسند مما ليس يف الصحيحين« :لذلكانظر و

 الوادعي $.
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ىلَ  دُ مِ تَ عْ  يَ الَ ا وَ هَ يْ لَ عَ  دُ مِ تَ عْ يَ الَّتِي  هُ ولُ صُ أُ  ِ غَ عَ  اهَ ريْ
 .يُّ لِ جَ الْ  اُس يَ قِ الْ وَ  −  ةِ مَّ اْألُ  اعُ مَ ْج إِ وَ  −  ةُ نَّ السُّ وَ  − اُب تَ كِ الْ 

 نيَ عِ ابِ التَّ  ارِ بَ كِ وَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  دِ هْ عَ يفِ  هقُّ فَ التَّ 

 ونَ ذُ ُخ أْ يَ وَ  آنَ رْ قُ الْ  هُ نْ عَ  نَ وْ قَّ لَ تَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص ولِ ُس الرَّ  اةِ يَ َح فِي  ڤ ةُ ابَ حَ الصَّ  انَ كَ 
 أَ َر ا قَ ذَ إِ  مْ هُ نْ مِ  ُل ُج الرَّ  َوَكانَ  ,دِ ائِ قَ عَ الْ وَ  يعِ رِ ْش التَّ  امِ كَ ْح أَ  يعِ مِ َج فِي  هُ انَ يَ بَ  هُ نْ عَ 
 ا.هَ بِ  َل مَ عَ الْ وَ  )١(اهَ يلَ وِ أْ تَ  مَ لَ عْ يَ  َحتَّى اهَ زْ اوَ جَ تَ يَ  مْ لَ  اٍت آيَ  رَ ْش عَ وَ  اٍت آيَ  َس مْ َخ 

ى الْ َس  يُ َال  هُ نَّ ِألَ  ;اءِ رَّ قُ الْ بِ  ونَ فُ َر ُيعْ  مْ هُ اؤُ هَ قَ فُ  َوَكانَ   الَّ إِ  ُئ ارِ قَ مَّ
دَّ َج  ,ةِ رَ قَ بَ الْ  ةَ ورَ ُس  أَ رَ ا قَ ذَ ا إِ نَ دُ َح أَ َكاَن « :مْ هُ لُ ائِ قَ َقاَل َحتَّى  )٢(امِ كَ ْح اْألَ بِ 
 .هُ رُ دْ َم قَ َعظُ  :ْي أَ  )٣(»اينَ فِ 

 l m n﴿: تََعاَلى هِ َقْولِ فِي  َذلَِك بِ  اهللاُ  مُ هُ فَ َص وَ  دْ قَ وَ 
o﴾)٤(,  َهِ َقْولِ و :﴿d e f g h i﴾)ا.هَ َر يْ غَ وَ  ةَ يَ اْآل  ,)٥  

 ملسو هيلع هللا ىلص هُ نْ عَ  ونَ لِّغُ بَ مُ الْ  مُ هُ  هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص ولِ ُس الرَّ  اُب حَ ْص أَ َكاَن ُثمَّ 
 آنِ رْ قُ الْ  ولِ زُ نُ  نْ مِ  وهُ دُ اهَ وا َش انُ ا كَ مَ  َذلَِك َلى عَ  مْ هُ ينُ عِ يُ وَ  ,هُ انَ يَ بَ وَ  اَب تَ كِ الْ 

 ) البن تيمية.٣٦ − ٥/٣٥( »مجموع الفتاوى«انظر: أي: تفسيرها, وللفائدة  )١(                                          
واهللا » ال يسمى القارئ قارًئا إال إذا كان عارًفا باألحكام«كذا يف المخطوط: ولعله:  )٢(

 أعلم.
 وسنده صحيح. ,ڤ) عن أنس ٣/١٢٠رواه أحمد ( )٣(
 ).٨٣سورة النساء, اآلية ( )٤(
 ).١٢١سورة البقرة, اآلية ( )٥(
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 . هِ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص ولِ ُس الرَّ  مِ كْ ُح وَ  هِ ولِ زُ نُ  اِب بَ ْس أَ وَ 
 اهللاِ  ولِ ُس ي رَ دَ يَ  نَ يْ بَ  ُت رْ ظَ نَ فَ : «اعِ دَ وَ الْ  ةِ جَّ َح  ةِ فَ ِص فِي  رٌ ابِ َج َقاَل  امَ كَ 

 ,َذلَِك  لثْ ي مِ ارِ َس يَ  نْ عَ وَ  َك َذلِ  ثلي مِ ينِ مِ يَ  نْ عَ ي وَ ائِ رَ وَ  نْ مِ ي وَ رِ َص َمدَّ بَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ا مَ وَ  ,هُ يلَ وِ أْ تَ  مُ لَ عْ يَ  وَ هُ وَ  آنُ رْ قُ الْ  ُل زِ نْ يَ  هِ يْ لَ عَ وَ  َنارِ هُ ظْ أَ  نَ يْ بَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  وُل ُس رَ وَ 
 .)١(»…هِ ا بِ نَ لْ مِ عَ  ءٍ ْي َش  نْ مِ  هِ بِ  َل مِ عَ 

وا انُ كَ  مَ َر  َج َال , فَ مْ هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  دٍ َح ِألَ  ُل ُص حْ  يَ َال  ,امِ كَ ْح ْألَ لِ  كٌ رَ دْ ا مَ ذَ هَ وَ 
 هَ قَ فْ اْألَ َكاَن  امَ كَ  ,ىنً عْ مَ صا وَ نَ  اهللاُ  عَ رَ ا َش مَ ا بِ هَ مَ لَ عْ أَ ا وَ هَ لَ َض فْ أَ وَ  ونِ رُ قُ الْ  رَ يَ ْخ أَ 
 مْ هُ رُ ثَ كْ أَ  مْ هُ هُ قَ فْ أَ وَ  ,ينَ عِ ابِ التَّ  ارِ بَ كِ  نْ مِ  ةً رَ اَش بَ مُ  مْ هُ نْ عَ  ونَ ذُ ِخ اْآل  مْ هُ دَ عْ بَ 
 .)٢(۵ اهللاِ  ةِ بَ هِ وْ مَ  دَ عْ ًصا بَ رْ حِ ًة وَ مَ زَ َال مُ 

), َقاَل جابر: ١٢١٨برقم (» مسلم«عند  ملسو هيلع هللا ىلصجة النبي قطعة من حديث جابر الطويل يف صفة ح )١(                                          
نظرت إَِلى مد بصري بين يديه من راكب وماش, وعن يمينه مثل ذلك, وعن يساره مثل «

بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف  ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهللا  ,ذلك, ومن خلفه مثل َذلَِك 
إمالًء على طالبه لذا  والمؤلف $ يملي من حفظه». وما عمل من شيء عملنا به ,تأويله

 فرحمه اهللا وأسكنه فسيح جنته إنه سميع مجيب. ;حصل اختالف يف بعض األلفاظ
على نوعين: نوع  ملسو هيلع هللا ىلصولما كان التلقي عنه «: )٢/٩» (إعالم الموقعين«قال ابن القيم يف  )٢(

أصحابه الذين حازوا قصبات  وكان التلقي بال واسطة حظَّ  ,بواسطة ونوع بغير واسطة
ز من واستولوا على األمد فال مطمع ألحد من األُمة بعدهم يف اللحاق, ولكن المربَّ ,باقالسِّ 

اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم, والمتخلِّف من عدل عن طريقهم ذات 
اليمين وذات الشمال فذلك المنقطع, التائه يف بيداء المهالك والضالل... وألقوا إَِلى 

عن جربيل  ملسو هيلع هللا ىلصمن مشكاة النبوة خالًصا صافيًا وكان سندهم فيهم نبيهم  التابعين ما تلقوه
وهذه  ,عن ربِّ العالمين سنًدا صحيًحا عاليًا, وقالوا: َهَذا عهد نبينا إلينا, وقد عهدنا إليكم

وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم, فجرى التابعون لهم بإحسان على 
 اهـ بتصرف يسير. »...آثارهم صراطهم المستقيم.منهاجهم القويم واقتفوا على 
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ينَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  ضُ عْ بَ  َ تَ انْ الَّذِ  )١(ىوَ تْ فَ الْ  مُ هُ نْ عَ  تْ رشَ
ِذيَن  ةِ ابَ حَ الصَّ  اءِ هَ قَ فُ  ارِ بَ كِ  نْ مِ فَ   :ْت ظَ ُحفِ ى وَ وَ تْ فَ الْ  مُ هُ نْ عَ  ْت َر َش تَ انْ الَّ

 اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ وَ  رَ مَ عُ  نُ ابْ وَ  ٍت ابِ ثَ  نُ بْ  دُ يْ زَ وَ  ٍب عْ كَ  نُ بْ  يُّ ُأبَ وَ  ةُ عَ بَ رْ اْألَ  اءُ فَ لَ خُ الْ 
 .)٢(ڤ ودٍ عُ ْس مَ  نُ ابْ وَ  ةُ َش ائِ عَ وَ 

 اذِ عَ مُ وَ  ارٍ مَّ عَ ى وَ وَس ي مُ بِ أَ وَ  ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أَ كَ  ةٌ اعَ مَ ى َج وَ تْ فَ الْ  ارِ َش تِ انْ فِي  مْ هُ ونَ دُ وَ 
 .مْ هِ اهِ بَ ْش أَ وَ  اءِ دَ رْ ي الدَّ بِ أَ وَ  اصِ عَ الْ  نِ بْ  ورِ مْ عَ  نِ بْ  اهللاِ  دِ بْ عَ وَ  سٍ نَ أَ وَ  لٍ بَ َج  نِ بْ 

ُة مُ قِ  هِ بِ  رْ ُص قْ يَ  مْ لَ  مْ هُ نْ مِ  يرُ ثِ كَ الْ وَ   ورُ ُص  قُ َال وَ  مٍ هْ فَ  ورُ ُص  قُ َال وَ  ةٍ مَ زَ َال لَّ
 امَ نَّ إِ , وَ هِ قْ فِ الْ وَ  ةِ يَّ مِ لَ عْ اْألَ بِ  )٣(]ملسو هيلع هللا ىلص[ وُل ُس الرَّ َلُه  دَ هِ َش  دْ قَ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ  ْل بَ  ,ظٍ فْ حِ 

 ,مْ هِ يقِ رِ طَ  نْ مِ  رَ ِش تَ نْ تَ َحتَّى  ;اهَ لَ  مْ يهِ دِّ َص تَ  مِ دَ عَ لِ ا مَّ إِ  ;مْ هُ نْ ى عَ وَ تْ فَ الْ  ةُ لَّ قِ َكاَنْت 
 مْ اهُ يَّ إِ  مْ هِ تِ كَ ارَ َش مُ لِ  اءِ تَ فْ تِ ْس اِال  نْ عَ  يرِ ثِ كَ الْ  اءِ نَ غْ تِ اْس  ينِ حِ فِي  اةٍ فَ وَ  مِ دُّ قَ تَ ا لِ مَّ إِ وَ 
 .اسِ النَّ  نِ عَ  اءِ وَ زِ نْ اِال ا بِ مَّ إِ َأْو  وا,ظُ فِ َح وا وَ عُ مِ َس ا وَ وْ أَ ا رَ يمَ فِ 

 نْ مِ  مِ لْ عِ الْ بِ  َئ ُملِ « :ڤ يٌّ لِ عَ فِيِه  وُل قُ يَ الَِّذي  ڤ رٍّ ذَ َأبِي  الِ َح كَ 
 .)٤(»يهِ فِ  زَ جَ عَ ُثمَّ  ,هِ اِش َش مُ إَِلى  هِ مِ دَ قَ 

 َهَذا العنوان لم يكن بالمخطوط زدته; ليتناسب مع ترتيب الكتاب. )١(                                          
» إعالم الموقعين«), و٨٣ − ٢/٨٢البن حزم (» اإلحكام يف أصول األحكام«انظر:  )٢(

 ).٢/١٨البن القيم (
 ما بين المعقوفتين لم يكن بالمخطوط والبد منه. )٣(
) وهو أثر طويل وفيه... ٢٦٠ − ١٦/٢٥٩» (المطالب العالية«رواه أحمد بن منيع كما يف  )٤(

شحيًحا حريًصا على دينه, ڤ وكان  ,قال: وعاء ملئ علًماڤ قالوا: فأبو ذر 
نه المحقق .»حريًصا على العلم...  ولم أجده باللفظ الَِّذي ذكره المؤلف. ,وحسَّ
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 مْ هُ وَ  لِ ائِ َس مَ الْ  نَ مِ  يُل لِ قَ الْ  دُ دَ عَ  الْ الَّ إِ  مْ هُ نْ عَ  ظُ فَ حْ  يُ َال  نْ مَ َهُؤَالِء  ونَ دُ وَ 
 .يرٌ ثِ كَ 

 ولِ ُس رَ  اُب حَ ْص أَ  َث دَّ َح وَ «: $ يرُ بِ كَ الْ  يُّ عِ ابِ التَّ  )١(وٌق رُ ْس مَ  وُل قُ يَ وَ 
 نَ مِ  امَ ئَ فِ ي الْ وِ رْ تَ  ةُ اذَ َخ اْإلِ وَ  ,ُب كْ ي الرَّ وِ رْ تَ  ةُ اذَ َخ اْإلِ  ,)٢(اذِ َخ اْإلِ كَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ 
 دَ بْ عَ  نَّ إِ وَ , )٣(مْ هُ تْ رَ دَ ْص َألَ  ضِ رْ اْألَ  لِ هْ أَ  يعُ مِ ا َج هَ دَ رَ وَ  وْ لَ  ةُ اذَ َخ اْإلِ وَ  ,اسِ النَّ 

 .ودٍ عُ ْس مَ  نَ ابْ  :ينِ عْ يَ  »)٥(ةِ اذَ َخ اْإلِ  َك لْ تِ  )٤(]نْ [مِ  اهللاِ 

ِ عَ يفِ  ايَ تْ فُ الْ وَ  هِ قْ فِ الْ  ارُ شَ تِ انْ   دٍ لَ بَ  لِّ كُ  اءُ هَ قَ فُ وَ  ,نيَ عِ ابِ التَّ  رصْ

 ةٍ اعَ مَ َج  نْ عَ  هِ تِ رَ جْ هِ  ارِ دَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص ولِ ُس الرَّ  ةِ ينَ دِ مَ فِي  ىوَ تْ فَ الْ وَ  هُ قْ فِ الْ  رَ َش تَ انْ 
 :مْ هِ لِ َض فْ أَ  نْ مِ  هِ ابِ حَ ْص أَ  نْ مِ 

لهمداين الوادعي أبو عائشة الكويف, ثقة فقيه عابد هو مسروق بن األجدع بن مالك ا )١(                                          
 ».تقريب«مخضرم, مات سنة اثنتين, ويقال: سنة ثالٍث وستين. 

ُأُخٌذ ككتاب  :هو مجتمع الماء, وجمعه :اإلخاذ« :)١/٤٣» (النهاية«َقال ابن األثير يف  )٢(
يكون واألْولى أن  ,وقيل: هو جمع اإلخاذة وهو: مصنع للماء يجتمع فيه ,وكتب

تكفي اإلخاذة «ووجه التشبيه مذكور يف سياق الحديث قال:  ,جنًسا لإلخاذة ال جمًعا
يعني: أن فيهم » وتكفي اإلخاذة الفئام من الناس ,الراكب, وتكفي اإلخاذة الراكبين
 . اهـ»الصغير والكبير, والعالم واألعلم

 ».ألصدهتم«يف المخطوط:  )٣(
 ألبي خيثمة.» كتاب العلم«كتها من غير واضحة يف المخطوط: واستدر )٤(
) بإسناد صحيح إلى ٥٩) برقم (٢٨(ص» كتاب العلم«رواه أبو خيثمة النسائي يف  )٥(

, فكانوا كاإلخاذ يروي الراكب, ملسو هيلع هللا ىلصمسروق قال: جالست أصحاب رسول اهللا 
واإلخاذ يروي الراكبين, واإلخاذ يروي العشرة, واإلخاذ لو نزل به أهل األرض 

 عبد اهللا من تلك اإلخاذ. وصحح األلباين إسناده.ألصدرهم وإن 
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 )١(ِب يَّ َس مُ الْ  نُ بْ  يدُ عِ َس  هُ تُ يَ اوِ رَ  مْ هُ نْ مِ  ةٌ اعَ مَ َج  هُ نْ عَ : وَ اِب طَّ َخ الْ  نُ بْ  رُ مَ عُ 
 .)٦(مْ هُ رُ يْ غَ وَ  )٥(عٌ افِ نَ وَ  )٤(هُ اؤُ نَ بْ أَ  )٣(هُ نْ عَ وَ  )٢(رَ مَ عُ  نُ بْ  اهللاِ  دُ بْ عَ  هُ نُ ابْ وَ 

ِ مِ ؤْ مُ الْ  مُّ أُ  ةُ َش ائِ عَ وَ  دٍ  نُ بْ  )٧(مُ اِس قَ ا الْ هَ نْ عَ وَ  :ينَ ن  )٨(نِ مَ ْح الرَّ  دُ بْ عَ وَ  ُمَحمَّ
 .)١٠(مْ هُ رُ يْ غَ وَ  رِ يْ بَ الزُّ  نُ بْ  )٩(ةُ وَ رْ عُ وَ  ِث ارِ حَ الْ  نُ بْ ا

                                          
هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم,  )١(

القرشي المخزومي, أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار, من كبار الثانية اتفقوا على 
 .)٢٤٠٩(رجمة برقم ت» التقريب«أن مرسالته أصح المراسيل... مات بعد التسعين. 

 ).٤٢٢٥) ترجم برقم (٣٢٦ − ٢١/٣١٦» (هتذيب الكمال«انظر:  )٢(
 أي: عن عبد اهللا بن عمر. )٣(
) ترجمة ٣٣٢ −  ١٥/٣٢٧» (هتذيب الكمال« انظر: .وهم عبد الرحمن وسالم وحمزة وعبيد اهللا )٤(

 .)٣٦٧٨) ترجمة برقم (٢/٩٧» (خالصة تذهيب هتذيب الكمال«), و٣٤٤٠برقم (
هو نافع أبو عبد اهللا المدين, مولى ابن عمر, ثقة ثبت, فقيه, مشهور من الثالثة, مات  )٥(

 .)٧١٣٦(ترجمة برقم » تقريب«سنة عشرة ومائة َأْو بعد ذلك. 
 ).٣٤٤٠) ترجمة برقم (٣٣٢ −  ١٥/٣٢٧» (هتذيب الكمال«انظر:  )٦(
الفقهاء بالمدينة, من هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التميمي, ثقة أحد  )٧(

 .)٥٥٢٤(ترجمة برقم » تقريب«كبار الثالثة, مات سنة ست ومائة على الصحيح. 
هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي, أبو محمد المدين, له  )٨(

ترجمة برقم » تقريب«رؤية وكان من كبار ثقات التابعين, مات سنة ثالث وأربعين. 
)٣٨٥٦(. 

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد األسدي, أبو عبد اهللا المدين, ثقة فقيه,  هو )٩(
 ».تقريب«مات قبل المائة سنة أربع وتسعين على الصحيح.  ,مشهور, من الثالثة

اإلحكام يف أصول «), و٨٩٣٠) ترجمة برقم (٤٨٩ − ١/٤٨٧» (هتذيب التهذيب«انظر:  )١٠(
 ).٤٢ − ٢/٤١» (الموقعينإعالم «) البن حزم, و٢/٨٧» (األحكام
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 )٣(يدُ عِ َس وَ  )٢(ٌس اوُ طَ  )١(اءُ طَ عَ  هُ نْ عَ : وَ اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ  نِ عَ  ةَ كَّ مَ بِ  رَ َش تَ انْ وَ 
 .)٦(مْ هُ رُ يْ غَ وَ  )٥(ةُ مَ َر كْ عِ وَ  )٤(دٌ اهِ جَ مُ وَ  رٍ يْ بَ ُج  نُ بْ ا

 نْ مَ وَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ ا مِ هَ نَ كَ َس  نْ مَّ عَ  وِح تُ فُ الْ  دَ عْ بَ  دٍ لَ بَ  لِّ كُ فِي  رَ َش تَ ا انْ ذَ كَ هَ وَ 
 .ينَ عِ ابِ التَّ  نَ مِ  مْ هُ مَ زَ َال 

َي  نْ مَ َعَلى  ارَ َص تِ قْ اْال  َذلَِك  ىنَ عْ مَ  َس يْ لَ وَ  ي اقْ الَِّذي  نْ  أَ َال وَ  ُسمِّ َعَلى  رَ َص تَ ُسمِّ
 نِ َس حَ الْ كَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  اِت ئَ مِ الْ  نِ عَ أََخَذ  مْ هُ نْ مِ  يرُ ثِ كَ الْ  لِ , بَ مْ هُ نْ ٍد مِ احِ وَ  نْ عَ  ةِ يَ اوَ الرِّ 

 ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ولِ ُس رَ  اِب حَ ْص أَ  نْ مِ  ةٍ ائَ مِ َس مْ َخ  كَ رَ دْ أَ  ,ةِ رَ ْص بَ الْ  يهِ قِ فَ  )٧(نِ َس حَ الْ أَبِي  نِ بْ 
هو عطاء بن أبي رباح القرشي موالهم المكي, ثقة فقيه, فاضل, لكنه كان كثير اإلرسال  )١(                                          

» تقريب«من الثالثة مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور, وقيل: إنه تغير بأخرة. 
 .)٤٦٢٣(ترجمة برقم 

موالهم الفارسي, يقال:  هو طاوس بن كيسان اليماين, أبو عبد الرحمن الحميري, )٢(
من الثالثة, مات سنة ست ومائة وقيل  ,اسمه ذكوان وطاوس لقب, ثقة فقيه فاضل

 .)٣٠٢٦(ترجمة برقم » تقريب التهذيب«بعد ذلك. 
هو سعيد بن جبير األسدي موالهم الكويف, ثقة ثبت, فقيه, من الثالثة وروايته عن  )٣(

يدي الحجاج دون المائة سنة خمس عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة, قتل بين 
 .)٢٢٩١(ترجمة برقم » تقريب التهذيب«وتسعين, ولم يكمل الخمسين. 

من  ,هو مجاهد بن جرب أبو الحجاج المخزومي موالهم المكي, ثقة إمام يف العلم )٤(
تقريب «مات سنة إحدى َأْو اثنتين َأْو ثالث َأْو أربع ومائة وله ثالث وثمانون.  ,الثالثة
 .)٦٥٢٣(ترجمة برقم » ذيبالته

ثقة ثبت عالم بالتفسير, لم  ,هو عكرمة أبو عبد اهللا مولى ابن عباس, أصله بربري )٥(
من الثالثة, مات سنة أربع ومائة وقيل  ,يثبت تكذيبه عن ابن عمر وال تثبت عنه بدعة

 .)٤٧٠٧(ترجمة برقم » تقريب التهذيب«بعد ذلك. 
» إحكام األحكام«), و٣٣٥٨) ترجمة برقم (١٦٢ − ١٥/١٥٤» (هتذيب الكمال«انظر:  )٦(

 ) البن القيم.٤٣ − ٢/٤٢» (إعالم الموقعين«) البن حزم, و٢/٨١(
هو الحسن بن أبي الحسن البصري األنصاري, ثقة فقيه, فاضل مشهور, وكان يرسل  )٧(

= 
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 لِ ائِ َس مَ الْ  ينِ وِ دْ تَ  ونَ دُ  لِ اقُ نَ التَّ وَ  ظِ فْ حِ الْ ى َعلَ  هِ بِ الِ غَ  ادُ مَ تِ اعْ َكاَن  َق بَ ا َس مَ  لُّ كُ وَ 
 َكانَِت  ُث يْ َح  ;اهَ ينِ وِ دْ تَ  َل بْ قَ  ومِ لُ عُ الْ  رَ ائِ َس  َذلَِك فِي  هُ قْ فِ الْ  رُ ايِ َس يُ فَ  ,اِب وَ بْ اْألَ  يِب تِ رْ تَ وَ 
 .ةً يقَ لِ َس وَ  ةً رَ طْ فِ  هِ ا بِ هَ فَ ارِ عَ مَ  طُ بِ ْض تَ وَ  ظِ فْ حِ الْ ي بِ فِ تَ كْ تَ  ,ةً يَّ مِّ أُ  ةً أُمَّ  ُب رَ عَ الْ 

َ  امِ زَ تِ الْ وَ  ينِ وِ دْ التَّ  اءِ دَ تِ ابْ  دَ عْ بَ  هُ قْ فِ الْ   يهِ فِ  )١(بِ اهِ ذَ امل

 )٢(ا][مَ  ُل ثَ مَ «: ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ولِ ُس رَ  نْ عَ  ڤ يُّ رِ عَ ْش ى اْألَ وَس مُ  وبُ ى أَ وَ رَ 
ِ ثَ عَ بَ  ِمنَْها  انَ كَ ًضا فَ رْ أَ  اَب َص أَ  ,يرِ ثِ كَ الْ  ِث يْ غَ الْ  لِ ثَ مَ كَ  مِ لْ عِ الْ ى وَ َد هُ الْ  نَ مِ  هِ بِ  ي اهللاُ ن
َ كَ الْ  ِت تَ بَ نْ أَ فَ  اءَ مَ الْ  َقبَِلِت  ةٌ يَّ قِ نَ   ِت كَ َس مْ أَ  ُب ادِ َج أَ َوَكاَن ِمنَْها  ,يرَ ثِ كَ الْ  َب ْش عُ الْ وَ  َأل

 )٥(]ْت ابَ َص أَ [وَ  )٤(وا]عُ رَ زَ ا وَ وْ قَ َس وا وَ بُ رِ َش [فَ  )٣(]اَس ا النَّ هَ بِ  اهللاُ  عَ فَ نَ [فَ  اءَ مَ الْ 
 َذلَِك فَ  ,َألً كَ  ُت بِ نْ  تُ َال اًء وَ مَ  ُك ِس مْ  تُ َال  ,انٌ يعَ قِ  يَ ا هِ مَ نَّ إِ  )٦(ى]رَ ْخ [أُ  ةٌ فَ ائِ طَ ِمنَْها 

ِ ثَ عَ ا بَ مَ  هُ عَ فَ نَ وَ  اهللاِ  ينِ دِ فِي  هَ قُ فَ  نْ مَ  ُل ثَ مَ   عْ فَ رْ يَ  مْ لَ  نْ مَ  ُل ثَ مَ وَ  ,مَ لَّ عَ وَ  مَ لِ عَ فَ  هِ بِ  ي اهللاُ ن
 .)٧(»هِ بِ  ُت لْ ِس ُأرْ الَِّذي  ى اهللاِ َد هُ  ْل بَ قْ يَ  مْ لَ ًسا وَ أْ رَ  َذلَِك بِ 

                                          
ا كثيًرا ويدلس, قال البزار: كان يروي عن جماعة, لم يسمع منهم, فيتجوز ويقول: حدثن =

ثوا وُخطبوا بالبصرة, هو رأس أهل الطبقة الثالثة, مات − وخطبنا  ِذيَن ُحدِّ يعني: قومه الَّ
 .)١٢٣٧(ترجمة برقم » تقريب التهذيب«سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. 

 وهو خطأ واضح. »الذاهب«يف المخطوط:  )١(
 ».الصحيحين«ساقطة من المخطوط واستدركتها من  )٢(
 .»الصحيحين«والتصويب من » فانتفع به الناس« يف المخطوط: )٣(
 .»الصحيحين«يف المخطوط تقديم وتأخير والتصويب من  )٤(
 .»الصحيحين«والتصويب من » وكان«يف المخطوط:  )٥(
 .»الصحيحين«ساقطة من المخطوط واستدركتها من  )٦(
 ).٢٢٨٢برقم (» مسلم«), و٧٩رواه البخاري برقم ( )٧(
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  :ِنْيَمْسِق ُلَمْشَي اْلَأوَُّل ُلَثَماْل

ُل  مُ ْس قِ الْ  تِي  ةُ يَّ قِ النَّ  هُ لُ ثَ مَ : وَ اْألَوَّ  َب ْش عُ الْ وَ  َألَ كَ الْ  ِت تَ بَ نْ أَ فَ  اءَ مَ الْ  ِت َقبِلَ الَّ
ِذيَن  ةِ مَّ اْألُ  اءِ هَ قَ فُ َعَلى  ُل ثَ مَ الْ َهَذا  ُق بِ طَ نْ يَ وَ  ,يَر ثِ كَ الْ   )١(]ةَ لَّ دِ ْألَ [اوا ظُ فِ َح الَّ
 وعَ رُ فُ الْ وَ  مِ كَ حْ مُ الْ  )٢(ى]لَ [إِ  هَ ابِ َش تَ مُ وا الْ دُّ رَ وَ مِنَْها  واطُ بَ نْ تَ اْس ا وَ هَ يْ لَ وا عَ عُ رَّ فَ وَ 

 ْل زِ نْ تَ  مْ لَ فَ  وصِ ُص النُّ  نَ مِ  )٣(هِ يرِ ظِ نَ إَِلى  وًصاُص نْ مَ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ مَ , وَ ولِ ُص اْألُ إَِلى 
فِي  اهَ مَ كْ وا ُح كُ رَ دْ أَ  وَ الَّ إِ  يعِ رِ ْش التَّ  رِ ْص عَ فِي  وًداُج وْ مَ  نْ كُ م يَ ا لَ مَ  ةٌ ثَ ادِ َح 
 .مْ هِ رِ ائِ َص بَ  رِ يِّ نَ وَ  مْ هِ ومِ هُ فُ  الِ مَ كَ لِ  ;هِ تِ يَال ِص فْ تَ َأْو  عِ رْ الشَّ  اِت يَّ لِّ كُ 

تِي  ةُ فَ ائِ الطَّ  مْ هُ لُ ثَ مَ : وَ يانِ الثَّ  مُ ْس قِ الْ   ,اُس النَّ  هِ بِ  عَ فَ تَ انْ فَ  اءَ مَ الْ  ِت كَ َس مْ أَ الَّ
اظِ َعَلى  ُل ثَ مَ الْ َهَذا  ُق بِ طَ نيَ وَ  ِذيَن  ,آنِ رْ قُ الْ وَ  ةِ نَّ السُّ  ُحفَّ  طِ بْ َض ا بِ وْ نَ تَ اعْ الَّ
 دَ عْ بَ  ِف رْ حَ الْ فِي  عُ قَ يَ الَِّذي  يرَ ِس يَ الْ  َف َال تِ ْخ اْال مِنُْه  َصواْح أَ َحتَّى  مْ هِ وظِ فُ حْ مَ 
 رِ اهِ ظَ بِ  وهُ ظُ فِ ا َح مَ  ِب اجِ وَ بَ وا لُ مِ عَ وَ  ,هِ واتِ رُ  نَ يْ بَ  دِ احِ وَ الْ  يِث دِ حَ الْ  نَ مِ  ِف رْ حَ الْ 

 نَ مِ  مْ هُ لَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  َأنَُّهمْ  الَّ إِ  ,ومِ هُ فْ مَ الْ  نَ وا مِ كُ رَ دْ أَ  )٤(ا]مَ  رِ دْ قَ [بِ وَ  ,وصِ ُص النُّ 
لِ  مِ ْس قِ لْ لِ  اهللاُ  هُ بَ هَ ا وَ مَ  يعِ رِ فْ التَّ وَ  اطِ بَ نْ تِ ْس اِال َعَلى  ةِ رَ دْ قُ الْ   مْ هُ نَّ كِ لَ وَ  ,اْألَوَّ
لُ  مْ هِ يْ لَ عَ  َل وَّ عَ وَ  هِ قْ فِ الْ فِي  واكُ ارَ َش   وهُ طُ بَ ا َض وا مَ ذُ خَ اتَّ وَ  ,ظِ فْ حِ الْ فِي  ونَ اْألَوَّ
 ينًا.هِ وْ تَ وًقا وَ ثُ وُ  فِيَها مْ هِ يْ لَ إِ  عُ َج صوًال ُيرْ أُ  مْ هُ لَ 

                                          
 وزدهتا ليزداد السياق وضوًحا. ,تين ليست يف المخطوطما بين المعقوف )١(
 ».إلى«متداخلتان يف بعضهما فاخرتت » إلى«و» على«يف المخطوط:  )٢(
 ).٢/٣٣٣» (إعالم الموقعين«انظر:  )٣(
 ».الراء«بإسقاط » بقد ما«يف المخطوط:  )٤(
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الَِّذي  ى اهللاِ دَ هُ  ْل بَ قْ يَ  مْ لَ ًسا وَ أْ رَ  َذلَِك بِ  عْ فَ رْ يَ  مْ لَ  نْ مَ : لِ يانِ الثَّ  ُل ثَ مَ الْ 
, ينَ رِ بِ كْ تَ ْس مُ الْ وَ  ينَ بِ ذِّ كَ مُ م الْ هِ يْ مَ ْس قِ بِ  ارِ فَّ كُ الْ َعَلى  ُق بِ طَ نْ يَ وَ  ,هِ بِ  ُت لْ ِس ُأرْ 
 مْ لَ  نْ مَ « ينَ رِ بِ كْ تَ ْس مُ الْ وَ » ًساأْ رَ  َذلَِك بِ  عْ فَ رْ يَ  مْ لَ  نْ مَ « ينَ بِ ذِّ كَ مُ الْ إَِلى  يرُ ِش يُ وَ 
تِي  اُخ بَ السِّ  ضِ رْ ْألَ افِي  هُ الُ ثَ مِ وَ » هِ بِ  ُت لْ ِس ُأرْ الَِّذي  ى اهللاِ َد هُ  ْل بَ قْ يَ   عُ فِ تَ نْ  تَ َال الَّ

 .)١(اهَ نْ مِ  هِ بِ  عُ فَ تَ نْ  يُ َال وَ  ,اءِ مَ الْ بِ  َي هِ 
 :)٧٩) شرح حديث رقم (١/٢٣٣» (فتح الباري«َقاَل الحافظ يف  )١(                                          

لما جاء به من الدين مثًال بالغيث العام الَِّذي يأيت يف ملسو هيلع هللا ىلص : ضرب النبي لقرطبي وغيرهقال ا«
فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا  ;مبعثه لِ وكذا كان الناس قب ,حال حاجتهم إليه

امعين له باألرض الَّتِي ينزل هبا الغيث.  علوم الدين تحيي القلب الميت, ثم شبّه السَّ
العامل بالعلم فهو بمنزلة األرض الطيبة شربت فانتفعت يف نفسها  العالم :فمنهم

 وأنبتت فنفعت غيرها.
الجامع للعلم, المستغرق لزمانه فيه, غير أنه لم يعمل بنوافله ولم يتفقه فيما  :ومنهم
اه لغيره ,جمع تِي يستقر فيها الماء ;لكنه أدَّ  ,فينتفع الناس به ;فهو بمنزلة األرض الَّ

 ».نضر اهللا امرًأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها«إليه بقوله:  وهو المشار
من يسمع العلم فال يحفظه وال يعمل به وال ينقله لغيره, فهو بمنزلة األرض  :ومنهم

تِي ال تقبل الماء َأْو تفسده على غيرها بخة َأْو الملساء الَّ  .السَّ
 ,رتاكهما يف االنتفاع هبماوإنما َجمع المثل بين الطائفتين األوليين المحمودتين الش

 .واهللا أعلم ,وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع هبا
 ثم ظهر لي أن يف كل مثل طائفتين:

 قد أوضحناه. فاألول:
األولى منه من دخل يف الدين ولم يسمع العلم َأْو سمعه فلم يعمل به ولم  والثاين:

أي: » من لم يرفع بذلك رأًسا«ا بقوله: يعّلمه ومثالها من األرض السباخ وُأشير إليه
 أعرض عنه فلم ينتفع به وال نَفع.

ولم يقبل هدى اهللا «: من لم يدخل يف الدين أصًال بل بَلغه فكفر به ومثالها: والثانية منه
 ».الَِّذي جئُت به
 : بقي من أقسام الناس قسمان:قال الطيبي
 غيره. : الَِّذي انتفع بالعلم يف نفسه ولم يعلمهأحدهما

= 
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َ  ةُ مَّ ئِ أَ  َ  بِ اهِ ذَ امل  هِ قْ فِ الْ يفِ  ةِ عَ بَ رْ األْ
 مْ هِ هِ قْ فِ وَ  مْ يهِ اوِ تَ فَ  ةِ َر ثْ كَ وَ  مْ هِ مِ لْ عِ  ةِ ارَ َز غَ َعَلى  ڤ ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  دٍ َح ِألَ  نْ كُ يَ  مْ لَ 

 مْ هُ نْ مِ  دٍ َح ِألَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  −  مْ هِ اتِ قَ بَ طَ  ِف َال تِ اْخ َعَلى  ينَ عِ ابِ التَّ  نَ مِ  مْ هُ نْ عَ أََخَذ  نْ مَ  ةِ َر ثْ كَ وَ 
 نَّ إِ فَ  ,ڤ ودٍ عُ ْس مَ  نِ ابْ  رَ يْ غَ  هُ ونَ نُ ِض تَ حْ يَ وَ  هِ يْ لَ إِ  ونَ بُ ِس تَ نْ يَ وَ  هُ بَ هَ ذْ مَ  ونَ دُ لَّ قَ تَ يَ  اٌب حَ ْص أَ 
 نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ وَ  لٍّ قِ تَ ْس مُ  ٍب هَ ذْ مَ كَ  هُ نْ عَ  وهُ رُ َش نَ وَ  هُ مَ لْ وا عِ دُ لَّ قَ تَ  ةِ وفَ كُ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  هُ ابَ حَ ْص أَ 
 ٌز يُّ حَ تَ وَ  هِ بِ  اٌص َص تِ اْخ  ڤ يٍّ لِ عَ  اِب حَ ْص أَ  ضِ عْ بَ لِ َكاَن  نْ إِ , وَ ٌر كْ ٍذ ذِ ئِ مَ وْ يَ  ِب هِ ذْ مَ تَ مُ لْ لِ 

 الَّ إِ  مْ هُ نْ عَ  لِ قْ النَّ فِي  ُق وثَ يُ  نْ كُ يَ  مْ لَ  هِ يْ لَ إِ  ُب ِس تَ نْ يَ  نْ يمَ فِ  عِ يُّ َش التَّ  ةِ َر ثْ كَ لِ  هُ نَّ كِ لَ  ,هِ َقْولِ إَِلى 
 يِث وِ لْ تَ  نْ مِ  لَِمْت ا َس ذَ إِ  مْ هِ تِ ايَ وَ رِ  ةِ لَّ قِ َعَلى  هِ تِ يْ ل بَ هْ الَّ أَ إِ وَ  هُ نْ عَ  ودٍ عُ ْس مَ  نِ ابْ  اِب حَ ْص أَ بِ 

: هِ رِ دْ َص إَِلى  ارَ َش أَ وَ  ةِ رَ وهُ ْش مَ الْ  ُخطَبِهِ  ضِ عْ بَ َقاَل فِي  ُث يْ َح  َذلَِك ب َر عَ َش  دْ قَ , وَ ةِ َض افِ الرَّ 
 .يلٍ وِ طَ  مٍ َال كَ فِي  .ْخ لَ ... إِ )١(»ةً لَ مَ َح َلهُ  دُ جِ أَ  وْ ًما لَ لْ ا عِ نَ اهُ هَ  نَّ إِ «

                                          
 : من لم ينتفع به يف نفسه وعلمه غيره.والثاين =

: واألول داخل يف األول; ألن النفع حصل يف الجملة وإن −والقائل هو الحافظ−قلت 
 وكذلك ما تنبته األرض فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيًما. ,تفاوتت مراتبه

ن إو ,قد دخل يف الثاين كما قررناهفإن كان َعِمل الفرائض وأهمل النوافل ف :وأما الثاين
من لم «ه يدخل يف عموم ولعلَّ  ,ترك الفرائض أيًضا فهو فاسق, ال يجوز األخذ عنه

 ».واهللا أعلم »يرفع بذلك رأًسا
) برقم ١٨٣ −  ١/١٨٢» (الفقيه والمتفقه«ضمن نصيحة قالها لكميل بن زياد, رواها الخطيب يف  )١(

ند ضعيف; ألن فيه أبا حمزة الثمالي واسمه ٨٠ −  ١/٧٩» (ةيالحل«), وأبو نعيم يف ١٧٦( ), والسَّ
وعبد الرحمن بن  ,)٨٢٦برقم (» التقريب«ثابت بن أبي صفية كويف ضعيف رافضي كما يف 

), َقاَل الذهبي: ٤٦١١) برقم (٥/٩١» (لسان الميزان«جندب الفزاري مجهول كما يف 
». مجهول«نه أبو حمزة الثمالي الرحمن بن جندب روى عن كميل بن زياد, روى ع  عبد«

» جامع بيان العلم وفضله«هذه النصيحة مشهورة جدا, لذا َقاَل ابن عبد الرب يف  وعلى كّل  ,اهـ
= 
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 امِ َز تِ الْ  مِ دَ عَ فِي  مْ هُ اعُ بَ تْ أَ  ينَ عِ ابِ التَّ وَ  ةِ ابَ حَ َسنَن الصَّ َعَلى  ىَض مَ وَ 
فِي  دٍ َح ِألَ  ونَ نُ ذَ أْ وا يَ ونُ كُ يَ  مْ لَ  هِ قْ فِ الْ فِي  ةُ عَ بَ رْ اْألَ  ةُ مَّ ئِ اْألَ َحتَّى  ,ِب اهِ ذَ مَ الْ 
فِي  مهُ وُص ُص نُ وَ  ,فِيهِ  وادُ دَّ َش وَ  َذلَِك  نْ ا عَ وْ هَ نَ  ْل , بَ هِ يْ لَ ا إِ وْ عَ  دَ َال وَ  مْ هِ يدِ لِ قْ تَ 

 ةِ يَّ هِ قْ فِ الْ  لِ ائِ َس مَ الْ  ينِ وِ دْ تَ لِ  مْ يهِ دِّ َص تَ لِ  نْ كِ لَ وَ , )١(ةٌ ورَ هُ ْش مَ  ةٌ وفَ رُ عْ مَ  َذلَِك 
 ةِ مَ دْ ِخ َعَلى  مْ هُ ارَ مَ عْ أَ  )٢(]...[ا وَ هَ اطِ بَ نْ تِ اْس ا وَ هَ بِ  اِج جَ تِ االْح ا وَ هَ يبِ تِ رْ تَ وَ 

 وامُ لَّ كَ ى تَ تَّ َح وَ  ,اهَ يعَ مِ وا َج نُ وَّ دَ ا وَ هَ تَ لَ مْ وا ُج ُص ْح أَ َحتَّى  ;َذلَِك فِي  ةِ يعَ رِ الشَّ 
 ةُ بَ لَ طَ  مْ هُ نْ عَ  َذلَِك  ىقَّ لَ تَ وَ  ,عَ قَ وَ  وْ لَ  هُ مُ كْ ُح  َف يْ كَ وَ مِنَْها  هُ وعُ قُ وُ  وضِ رُ فْ مَ الْ فِي 

 اِف رَ طْ أَ  نْ مِ  َذلَِك فِي  مْ هِ يْ لَ إِ  ةُ لَ ْح الرِّ  ِت َر هَ تَ اْش , وَ مْ هُ لَ  ونَ مُ زِ َال مُ الْ  مِ لْ عِ الْ 
, ۵ اهللاُ  الَّ إِ  مْ هُ دَ دَ ي عَ ِص حْ  يُ َال  نْ مَ  مْ هُ نْ عَ  َل مَّ حَ تَ وَ  ,ةِ يَّ مِ َال ٍس اإلِ  دِ َال بِ الْ 
فِي  دَ هَ تَ اْج  نِ مَ  لُّ كُ فَ  ,ةِ وفَ رُ عْ مَ الْ  ِب اهِ ذَ مَ الْ َهِذِه َلى إِ  ةُ بَ ْس ت النِّ رَ هَ تَ ٍذ اْش ئِ ينَ حِ فَ 

                                          
 ): وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن اإلسناد لشهرته عندهم.٢/١١٢( =

لي بن أبي وله األثر المشهور عن ع« :)٩/٤٧» (البداية والنهاية«وقال ابن كثير يف 
وقد رواه جماعة من  ,وهو طويل» القلوب أوعية فخيرها أوعاها«طالب الَِّذي أّوله 

 . »−رضي اهللا عن قائله−الُحفاظ الثقات وفيه مواعظ وكالم حسن 
فانتشرت ڤ وأما علي بن أبي طالب «: )٢/٣٧» (إعالم الموقعين«قال ابن القيم يف 
 ;فإهنم أفسدوا كثيًرا من علمه بالكذب عليه −ولكن قاتل اهللا الشيعة−أحكامه وفتاواه 

ولهذا تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح, ال يعتمدون من حديثه وفتواه إال ما 
لماين وشريح وأبي  كان من طريق أهل بيته, وأصحاب عبد اهللا بن مسعود كعبيدة السَّ

الَِّذي يشكو عدم حَمَلة العلم  −رضي اهللا عنه وكرم وجهه−وكان  ,وائل ونحوهم
 اهـ». إن هاهنا علًما لو أصبت له حملة«أودعه كما قال: 

» ملسو هيلع هللا ىلصأصل صفة صالة النبي «ة كثير من هذه األقوال يف مقدمة جمًعا طيًبا ألزمَّ  انظر )١(
 للعالمة األلباين $.

 كلمة مطموسة لم أتبينها. )٢(
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ر يْ غَ  هِ يْ لَ إِ  َب َس تَ انْ  ;هِ وهِ ُج وُ وَ فِيِه  هِ ذِ آِخ مَ وَ  هِ وِص ُص نُ وَ  مْ هُ نْ مِ  امٍ مَ ى إِ اوَ تَ فَ  ةِ فَ رِ عْ مَ 
 .هُ لَ  صٍ قِ تَ نْ  مُ َال ًئا وَ يْ َش  رِ َخ اْآل  قِّ َح  نْ مِ  مٍ اِض هَ 

 اهَ يْ لَ ا عَ وْ نَ بَ الَّتِي  مُ وهلُ صُ أُ 

 ۵ اهللاِ  اُب تَ كِ  َي هِ  يعِ رِ ْش التَّ  رَ ادِ َص مَ  نَّ أَ فِي  مةِ اْألُ  نَ يْ بَ  َف َال  ِخ َال 
 ةُ نَّ ُس وَ  يمُ قِ تَ ْس مُ الْ  هُ اطُ َر ِص  وَ هُ , وَ ةً مَ ْح رَ ى وَ دً هُ وَ  ءٍ ْي َش  لِّ كُ اًنا لِ يَ بْ تِ  هُ لَ زَ نْ أَ الَِّذي 

تِي  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ولِ ُس رَ   هِ َقْولِ كَ  ,هِ رِ كْ ذِ  نْ مِ  عَ اِض وَ مَ فِي  هِ بِ  ةُ نَ رِ تَ قْ مُ الْ  ةُ مَ كْ حِ الْ  َي هِ الَّ
 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿: َتَعاَلى

Í﴾)فِي  رِ وْ حَ الْ  نَ مِ  عَ انِ  مَ َال فَ  ,امَ هِ  بِ الَّ إِ  ةِ لَ َال الضَّ  نَ مِ  َج رَ خْ  مَ َال  ُث يْ َح وَ  ,)١
 ا.مَ هِ بِ  ِك سُّ مَ التَّ  بِ الَّ إِ مِنَْها  دِ وْ عَ الْ وَ  ةِ لَ َال الضَّ 

 مْ لَ  هُ نَّ إِ  ُث يْ َح  ;امَ اهُ دَ هُ إَِلى  هِ ادِ نَ تِ اْس  نِ مِ  دَّ بُ َال وَ  )٢(ةِ مَّ اْألُ  اعُ مَ ْج إِ  ُثمَّ 
 ِف َال ِخ فِي  ةٌ رَ ِص حَ نْ مُ  ةَ لَ َال الضَّ  نَّ أَ  َت فْ َر عَ  دْ قَ , وَ ةٍ لَ َال َض َعَلى  ةُ مَّ اْألُ  عِ مِ تَ جْ تَ 

 َال  مْ هُ اعَ مَ تِ اْج  نَّ أَ  ,ةِ مَّ اْألُ  اعِ مَ تِ اْج  نِ عَ  ةِ لَ َال ي الضَّ فْ نَ  نْ مِ  ةِ نَّ السُّ وَ  اِب تَ كِ الْ 
 وُص ُص نُ َكاَنْت  امَّ لَ ُثمَّ  ,امَ هُ نْ مِ  ءٍ ْي َش  ِف َال ِخ َأْو  امَ هِ فِ َال ِخ َعَلى  الَّ إِ  ونُ كُ يَ 

 ,هِ تِ لَّ عِ  انِ يَ بَ وًنا بِ رُ قْ مَ  ءِ ْي الشَّ فِي  مَ كْ حُ الْ  رُ كُ ذْ تَ  ةِ نَّ السُّ وَ  اِب تَ كِ الْ  نَ مِ  يعِ رِ ْش التَّ 
 :ادَ رَ مُ الْ  نَّ أَ  مْ هُ دَ عْ بَ  نْ مَ فَ  ينَ عِ ابِ التَّ وَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  نَ مِ  ةِ مَّ اْألُ  اءُ هَ قَ فُ  َذلَِك  نْ مِ  َف َر عَ 

 نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ إِ , وَ ِجَدْت ا وُ مَ ثُ يْ ا َح هَ عَ مَ  مِ كْ حُ الْ  انُ يَ رَ َج وَ  )٣(ةِ لَّ عِ الْ  َك لْ تِ  ادُ رَ اطِّ 
 ).٢), وسورة الجمعة, اآلية (١٦٤سورة آل عمران, اآلية ( )١(                                          

), ٢/٢١٠البن النجار (» شرح الكوكب المنير«), و١/١٩٥لآلمدي (» اإلحكام« انظر: )٢(
 ).٢٦٩للشنقيطي (ص» مذكرة يف أصول الفقه«و

 ) وما بعدها.٢/٣٤٢» (إعالم الموقعين«انظر:  )٣(
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 دْ جِ نَ  مْ لَ  ُث يْ َح , وَ يعِ رِ ْش التَّ  نِ مَ زَ فِي  ةِ ودَ ُج وْ مَ الْ  انِ يَ عْ اْألَ  نَ مِ  ءُ ْي الشَّ  َذلَِك 
 p q r﴿: َتَعاَلىَقاَل  ,ىم َس مُ  ةِ نَّ السُّ وَ  اِب تَ كِ الْ  نَ مِ  عٍ ِض وْ مَ فِي  هُ رُ كْ ذِ 

s t u ﴾)١(. 
 نِ إِ  ونَ فُ لِ تَ خْ ا يَ مَ نَّ إِ وَ  ,ةِ مَّ اْألُ  اءِ هَ قَ فُ  نَ يْ ا بَ هَ يْ لَ عَ  ُق فَ تَّ مُ الْ  وُل ُص اْألُ  هِ ذِ هَ وَ 

 .لِ َال دْ تِ ْس اِال  ِك الِ َس مَ فِي  وافُ لَ تَ اْخ 
 )٢(ادِ َح اْآل  ارِ بَ ْخ أَ  نْ مِ  ِت بِ االثَّ  يمِ دِ قْ تَ وَ  رِ اهِ الظَّ بِ  ُك سُّ مَ التَّ  :ًال ثَ مَ فَ 

 يِّ عِ افِ الشَّ وَ  ٍك الِ مَ كَ  يِث دِ حَ الْ  اءِ هَ قَ فُ فِي  وَ هُ  اَس يَ قِ الْ  َف الَ َخ  نْ إِ  )٣(]...[
 اطِ بَ نْ تِ ْس اْال وَ  رِ ظَ لنَّ افِي  عُ سُّ وَ التَّ وَ  ,اِق رَ عِ الْ  اءِ هَ قَ فُ فِي  وَ ا هُ مَّ مِ  رُ هَ ظْ أَ  دَ مَ ْح أَ وَ 
 . يِث دِ حَ الْ  اءِ هَ قَ فُ  دَ نْ عِ  مْ هُ نْ ر مِ ثَ كْ أَ  ,اِق َر عِ الْ  اءِ هَ قَ فُ فِي  وَ هُ  اسِ يَ قِ الْ وَ 

َعَلى  امَ عَ الْ  مُ دِّ قَ يُ  نْ مَ  اءِ هَ قَ فُ الْ  نَ مِ  دُ جِ تَ  اظِ فَ لْ اْألَ  ِت وَال لُ دْ مَ فِي  اذَ كَ هَ وَ 
 ٌج رِ خْ مُ  هُ نَّ إِ فَ  امِّ عَ الْ  يصِ ِص خْ تَ  ِف َال خِ بِ ِه فِي ٌل اِخ دَ  هُ نَّ أَ  )٤(]رِ ظَ نَ [بِ  اصِّ خَ الْ 
 . هِ تِ وَال لُ دْ مَ  ضِ عْ بَ لِ  كٌ رْ تَ  وَ هُ فَ  هِ مِ كْ ُح  نْ مِ  هِ ادِ َر فْ أَ  ضِ عْ بَ بِ 

 اصِ خَ الْ بِ  ونَ مُ كُ حْ يَ  رِ ثَ ل اْألَ هْ ا أَ مَ يَّ ِس َال وَ  اءِ هَ قَ فُ الْ  نَ مِ  يَر ثِ كَ الْ  دُ جِ ا تَ مَ كَ 
, امِّ عَ الْ  ظِ فْ اللَّ  َذلَِك  نْ مِ  هِ ولِ ُس رَ وَ  اهللاِ  ادُ َر مُ  وَ هُ  هُ نَّ أَ  نَ ورُ هِ ظْ تَ ْس يَ وَ  )٥(امِّ عَ الْ َعَلى 

 .)٦(لِ مْ حَ الْ  مِ دَ عَ وَ  دِ يَّ قَ مُ الْ َعَلى  ِق لَ طْ مُ الْ  لِ مْ َح فِي  اذَ كَ هَ وَ 
 ).٣٨سورة األنعام, اآلية ( )١(                                          

 ).٢٥٥ −  ١/٢٥٤» (إرشاد الفحول«انظر:  )٢(
 كلمة غير واضحة. )٣(
 وبعد التأمل ظهر لي ما أثبت. ,ح يف المخطوطغير واض )٤(
 ).٢/٦٩٠» (إرشاد الفحول«), و٢/١٢٠للرازي (» المحصول«انظر:  )٥(
 ).٤١١للشنقيطي (ص» المذكرة«), و٧٦٩ −  ٢/٧٦٥» (روضة الناظر وجنة المناظر«انظر:  )٦(
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َعَلى  رَ ظْ حَ الْ  مُ دِّ قَ يُ  نْ مَ  اءِ هَ قَ فُ الْ  نَ مِ  دُ جِ تَ  رِ ظَ النَّ  لِ ائِ َس مَ فِي  اذَ كَ هَ وَ 
 ونُ كُ يَ َحتَّى  الشيءفِي  َتَعاَلىأنه البد من إذن اهللا َعَلى  مًدامعت ةِ اَح بَ اْإلِ 

َ  نَّ إِ : «وُل قُ يَ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ  دُ جِ ا تَ مَ . كَ رِ ظْ حَ الْ َعَلى  وَ هُ  فَ الَّ إِ اًحا, وَ بَ مُ   َل ْص اْأل
َ فِي   ¿ ¾﴿ لِ ْص أَ بِ  هِ رِ ظْ حَ بِ  عُ رْ الشَّ  دَ رَ ا وَ  مَ الَّ إِ » ةِ اَح بَ اْإلِ  اءِ يَ ْش اْأل

À Á Â Ã Ä Å﴾)نِ وا مِ مُ هِ ا فَ مَ  ِب ْس حَ ا بِ كذَ هَ . وَ )١ 
 .ةِ يعَ رِ الشَّ  اِت يَّ لِّ كُ  مْ هِ ائِ رَ قْ تِ اْس 

 اَب َص أَ  نْ إِ  هُ لَ , وَ هِ بِّ رَ  نْ ى مِ دً ى هُ لَ عَ وَ  قِّ حَ الْ  ِب لَ طَ فِي  دٍ هِ تَ جْ مُ  لُّ كُ وَ 
 .وٌّ فُ عْ مَ  أُ طَ خَ الْ وَ  )٢(دٌ احِ وَ  رٌ ْج أَ  أَ طَ ْخ أَ  نْ إِ وَ  انِ رَ ْج أَ 

 هِ رِ يْ غَ لِ  َس يْ لَ  امِ كَ ْح اْألَ  كِ ارِ دَ مَ  نْ مِ  كٍ رَ دْ مَ بِ  )٣($ ٌك الِ مَ  دَ َر فَ انْ  َذلَِك كَ 
دَّى ؤَ ي مُ دِّ ؤَ يُ  مْ هُ اعَ مَ تِ ى اْج رَ يَ  ُث يْ َح  ةِ ينَ دِ مَ الْ  لِ هْ أَ  ُل مَ عَ  وَ هُ  هِ اعِ بَ تْ أَ فِي  الَّ إِ 

 ِي ْح وَ الْ  طُ بِ هْ مَ  َي هِ  ملسو هيلع هللا ىلص ولِ ُس الرَّ  ةِ َر جْ هِ  دَ عْ بَ َكاَنْت  ةَ ينَ دِ مَ الْ  نَّ ِألَ  ;اعِ مَ ْج اْإلِ 
ًكا الِ مَ  َل أَ ا َس مَّ ا لَ ذَ هَ لِ وَ  ;ةَ ثَ ارَ وَ تَ مُ الْ  ةَ يَّ مِ لْ عِ الْ  ورَ مُ ا اْألُ مَ يَّ ِس َال , وَ ةِ نَّ السُّ  رُّ قَ تَ ْس مُ وَ 
 ةُ َس مْ َخ  وَ : هُ ٌك الِ مَ  اَل قَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  اعِ َص  ارِ دَ قْ مِ  نْ عَ  اِق رَ عِ الْ  لِ هْ أَ  ُض عْ بَ 
 − ةَ يفَ نِ ا َح بَ أَ  :ينِ عْ يَ − مِ وْ قَ الْ  َخ يْ َش  َت فْ الَ َخ  :ُل ائِ السَّ  اَل قَ . فَ لٍ طْ رَ  ُث لُ ثُ وَ  الٍ طَ رْ أَ 
 ٌك الِ مَ  َب ِض غَ فَ ». الٍ طَ رْ أَ  ةُ يَ انِ مَ ثَ : «وُل قُ : يَ اَل ? قَ وُل قُ يَ  مْ كَ : وَ ٌك الِ مَ  اَل قَ فَ 

ادسة«انظر: ), و٢٩سورة البقرة, اآلية ( )١(                                           واألصول القواعد «من كتاب » القاعدة السَّ
 البن سعدي.» الجامعة

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم : «ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  )٢(
 متفق عليه من حديث عمرو بن العاص.». أخطأ فله أجر

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو األصبحي أبو عبد اهللا المدين الفقيه,  )٣(
ابعة, مات سنة تسع وسبعين, نمتقإمام دار الهجرة, رأس ال ين, وكبير المتثبتين, من السَّ

 ».تقريب«وكان مولده سنة ثالث وتسعين, وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة. 
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َك عَ  اعَ اِت َص : هَ اَل قَ وَ  كَ َج  اعَ اِت َص هَ وَ  ,نُ َال ا فُ يَ  مِّ  اعَ اِت َص هَ وَ  ,نُ َال ا فُ يَ  دِّ
ا هَ رِ يْ غَ وَ  رِ طْ فِ الْ  ةَ قَ دَ َص  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ولِ ُس رَ إَِلى  اهَ ى بِ دَّ ؤَ يُ َكاَنْت  عٍ ُص ِآل −  نٍ َال فُ 
 .)١($ ٌك الِ مَ َقاَل  امَ كَ  ْت انَ كَ ا فَ هَ بِ  ِت قَّ ؤَ مُ الْ  نَ مِ 

َ  ودُ لِّ قَ تَ مُ [   ]بِ اهِ ذَ امل

 َ  يُّ فِ نَ احلَ  بُ هَ ذْ امل
ِ َح َأبِي  اعِ بَ تْ أَ  انِ يَ عْ أَ  نْ مِ  دُ ي وَ اِض قَ الْ  )٣(َف وُس يُ  وبُ أَ  :$ )٢(ةَ يفَ ن  )٤(ُمَحمَّ

 ةَ يفَ نِ ي َح بِ أَ بِ  اسِ النَّ  َشْهرُ ا أَ مَ هُ وَ  ,اِق َر عِ الْ بِ  يِّ عِ افِ الشَّ  امِ مَ اْإلِ  ُخ يْ َش  نِ َس حَ الْ  نُ بْ ا
 مْ هُ اعَ بَ اتِّ  نَّ ِألَ  ;اءَ يَ ْش أَ فِي  هُ ونَ فُ الِ خَ يُ  دْ قَ وَ  ,هُ عَ مَ  ارِ يَ تِ ْخ اِال  ُض عْ بَ  مْ هُ لَ وَ  ,هُ لَ  مْ هُ مُ زَ لْ أَ وَ 
 الِ وَ قْ أَ  ولُ اقِ نَ  وُل قُ يَ . فَ ةَ يفَ نِ َح َأبِي  ابَ احِ َص  :امَ هِ يْ لَ عَ  ُق لَ طْ يُ وَ  ,يًدالِ قْ تَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  اهُ يَّ إِ 
 .هِ ا بِ مَ هِ تِ ْهَر ُش ل هِ يْ بَ احِ َص وَ  ةَ يفَ نِ َح َأبِي  ُل وْ قَ َهَذا  :ِب هَ ذْ مَ الْ  لِ هْ أَ 

 ُب احِ َص  )٥(يُّ اوِ حَ الطَّ  رٍ فَ عْ َج  وبُ أَ  امُ مَ اْإلِ  :يفِ نَ حَ الْ  ِب هَ ذْ مَ الْ  انِ يَ عْ أَ  نْ مِ وَ 
 ).٢/١٥١» (سنن الدارقطني«انظر:  )١(                                          

ادسة, مات سنة خمسين  )٢( هو النعمان بن ثابت الكويف أبو حنيفة اإلمام, فقيه مشهور من السَّ
 .)٧٢٠٣ترجمة برقم ( »التهذيب تقريب«الصحيح وله سبعون سنة.  ومائة على

مة فقيه العراقيين: يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكويف,  )٣( هو القاضي أبو يوسف اإلمام العالَّ
 ).١/٢١٤» (تذكرة الحفاظ«صاحب أبي حنيفة, مات يف ربيع اآلخر سنة ثنتين وثمانين ومائة. 

باين موالهم الفقيه أبو عبد اهللا, تويف سنة تسع وثمانين هو محمد بن الحسن الشي )٤(
 ).٧/٦٠» (لسان الميزان«), و٣٣٤ − ٢/٣٣٢» (الوايف بالوفيات«ومائة. 

مة الحافظ, صاحب التصانيف البديعة: أبو جعفر أحمد بن محمد بن  )٥( هو اإلمام العالَّ
مستهل ذي القعدة سالمة بن سلمة األزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي, مات يف 

 ).٢٢ −  ٣/٢١» (تذكرة الحفاظ«سنة إحدى وعشرين وثالثمائة عن بضع وثمانين سنة. 
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 ةِ يَّ اوِ حَ الطَّ بِ  ةُ ورَ هُ ْش مَ الْ  ةُ يدَ قِ عَ الْ وَ  )١(»ارِ ثَ اْآل  ُت َال كِ ْش مُ وَ «, »ارِ ثَ ي اْآل انِ عَ مَ  ُح رْ َش «
 ا.هَ رِ يْ غَ وَ 

] َ َ  بُ هَ ذْ امل   ]يُّ كِ الِ امل

 )٢(ىيَ حْ يَ  نُ ى بْ يَ حْ يَ  امُ مَ اْإلِ  :يِّ كِ الِ مَ الْ  ِب هَ ْذ مَ الْ  انِ يَ عْ أَ  نْ مِ وَ 
 .»أِ طَّ وَ مُ الْ « اةِ وَ رِ  ارِ بَ كِ  نْ مِ  مْ هُ وَ  )٤(ٍب هْ وَ  نُ ابْ وَ  )٣(يُّ بِ نَ عْ قَ الْ وَ 

 ِب هَ ذْ مَ الْ فِي  ةِ ورَ هُ ْش مَ الْ  )٦(»ةِ نَ وَّ دَ مُ الْ « ُب احِ َص  )٥(وننُ ُسحْ  :مْ هِ انِ يَ عْ أَ  نْ مِ وَ 
, والثاين شرحه الطحاوي نفسه, »مشكل اآلثار«و» شرح معاين اآلثار«هما كتابان:  )١(                                          

 ».شرح مشكل اآلثار«وسّمى ذلكم الشرح بـ 
ي, أبو محمد صدوق فقيه, قليل هو يحيى بن يحيى بن كثير الليثي, موالهم القرطب )٢(

 تقريب«الحديث, وله أوهام, من العاشرة, مات سنة أربع وثالثين على الصحيح. 
 ).٧٧١٩ترجمة برقم ( »التهذيب

هو عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي, أبو عبد الرحمن البصري ثقة عابد,  )٣(
وطأ أحًدا, من صغار التاسعة, مات كان ابن معين وابن المديني ال يقدمان عليه يف الم

 .)٧٧١٩ترجمة برقم ( »التهذيب تقريب«يف أول سنة إحدى وعشرين بمكة. 
هو عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي موالهم أبو محمد المصري الفقيه, ثقة حافظ, عابد  )٤(

 .)٣٧١٨ترجمة برقم ( »التهذيب تقريب«التاسعة, مات سنة سبع وتسعين ومائة. 
الم بن حبيب بن حسان بن هالل  )٥( مة فقيه المغرب, أبو سعيد عبد السَّ هو اإلمام العالَّ

ابن بكار بن ربيعة الحمصي األصل, المغربي القيرواين, المالكي, قاضي القيروان. 
 ).٦٩ − ١٢/٦٣» (سير أعالم النبالء«

ا ار )٦( تحل سحنون هبا, عرضها وأصل المدونة أسئلة سألها أَسُد بن الفرات البن القاسم, فلمَّ
هبا واحتج لكثير من  على ابن القاسم فأصلح فيها كثيًرا وأسقط, ثم رتبها سحنون وبوَّ

وحكوا أن  ,مسائلها باآلثار من مروياته, مع أن فيها أشياء ال ينهض دليلها, بل رأي محض
نية $, فأدركته الم» المدونة«سحنون يف أواخر األمر عّلم عليها وهّم بإسقاطها وهتذيب 

فكرباء المالكية يعرفون تلك المسائل ويقررون منها ما قدروا عليه ويوهنون ما ضعف دليله 
= 



NTT<íéÛ×ÃÖ]<l^Úç¿ß¹]æ<Øñ^‰†Ö]<ÅçÛ¥< 

NTT 

 ارِ َص تِ ْخ افِي  ةُ الَ َس الرِّ « ُب احِ َص  )٢(دٍ يْ زَ أَبِي  نُ ابْ وَ  )١(يٍب بِ َح  نُ ابْ , وَ يِّ كِ الِ مَ الْ 
 . هُ رُ يْ غَ وَ  )٤(ِب اجِ حَ الْ  نُ ابْ , وَ ِب هَ ذْ مَ الْ  لِ ائِ َس مَ  عِ مْ َج فِي  )٣(»رُ ادِ وَ النَّ «وَ  ,»ِب هَ ذْ مَ الْ 

 نَ مِ  هِ رِ يْ غَ وَ » آنِ رْ قُ الْ  امِ كَ ْح أَ « ُب احِ َص  )٥(يبِ رَ عَ الْ  نُ ابْ  :مْ يهِ رِ خِّ أَ تَ مُ  نْ مِ وَ 
 ,هِ رِ يْ غَ وَ » مٍ لِ ْس مُ  ِح رْ َش «وَ » كِ ارِ دَ مَ ال« ُب احِ َص  )٦(اٌض يَ ي عِ اِض قَ الْ , وَ اِت فَ لَّ ؤَ مُ الْ 

                                          
فهي لها أسوة بغيرها من دواوين الفقه وكل أحد فيؤخذ من قوله ويرتك إال صاحب ذاك  =

 ).١٢/٦٨» (سير أعالم النبالء«تسليًما.  صلى اهللا عليه وسلمالقرب 
مة فقيه  )١( األندلس أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي العباسي اإلمام العالَّ

سير «األندلسي, المالكي, مات سنة ثمان وثالثين ومائتين وقيل: سنة تسع وثالثين. 
 ).٢/١٠٢» (أعالم النبالء

مة القدوة الفقيه, عالم أهل المغرب أبو محمد عبد اهللا بن أبي زيد  )٢( هو اإلمام العالَّ
 ).١٧/١٠» (ير أعالم النبالءس«القيرواين المالكي. 

 ).١٧/١١» (سير أعالم النبالء«ئة جزء. االنوادر والزيادات نحو الم )٣(
نسخة  »النوادر«ويوجد من كتاب  ,لإلمام مالك» المدونة«وهي زيادات على 

) ١٧/١١» (السير«) كما ذكر محقق ٩٠١−٨٤١مخطوطة يف مكتبة القرويين بفاس (
 حاشية.

مة المقرئ األصولي الفقيه النحوي, جمال األئمة والملة والدين أبو هو اإلمام العالَّ  )٤(
عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني األصل, اإلسنائي المولد 

 −  ٢٣/٢٦٥» (السير«المالكي, صاحب التصانيف, تويف سنة ست وأربعين وستمائة. 
٢٦٦.( 

مة الحافظ القا )٥( ضي أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد هو ابن العربي العالَّ
وقيل: سنة ست وأربعين,  ,اإلشبيلي, تويف بفاس سنة ثالث وأربعين وخمسمائة

 ).٦٣ − ٤/٦١» (تذكرة الحفاظ«واألول الصحيح. 
مة, عالم  )٦( هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض القاضي العالَّ

بتي الحافظ, تويف وسط سنة أربعين وخمسمائة.  المغرب أبو الفضل اليحصبي السَّ
 ).٦٩ − ٤/٦٧» (تذكرة الحفاظ«
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 . مِ هُ رُ يْ غَ وَ  )٢(»يعِ رِ ْش التَّ  ارِ رَ ْس أَ فِي  اِت قَ افَ وَ مَ الْ « ُب احِ َص  )١(يُّ بِ اطِ الشَّ  امُ مَ اْإلِ وَ 
 نُ بْ  ُف وُس يُ  )٣(رمَ عُ  وبُ أَ  امُ مَ اْإلِ  :َأْيًضا يِّ كِ الِ مَ الْ  ِب هَ ْذ مَ الْ  انِ يَ عْ أَ  نْ مِ وَ 

 ِح رْ َش بِ  يدِ هِ مْ التَّ « اِب تَ كِ كَ  ةِ لَ ائِ هَ الْ  ةِ يحَ لِ مَ الْ  اِت فَ نَّ َص مُ الْ  ُب احِ َص  ,رِّ بَ الْ  دِ بْ عَ 
 اُب تَ كِ , وَ ةِ مَّ اْألُ  ةِ مَّ ئِ أَ  الِ وَ قْ ًطا ِألَ ْس بَ وَ  ةِ نَّ السُّ  يعِ مِ جَ ًحا لِ رْ َش  رُ بَ تَ عْ يُ » أِ طَّ وَ مُ الْ 
 )٤(يدِ هِ مْ لتَّ لِ  رُ َص تَ خْ مُ الْ  وَ هُ وَ » ارِ َص مْ اْألَ  اءِ مَ لَ عُ  ِب اهِ ذَ مَ فِي  ارِ كَ ذْ تِ ْس اِال «
 .َذلَِك  رُ يْ غَ  هُ لَ وَ  )٥(ةِ ابَ حَ الصَّ  اءِ مَ ْس أَ فِي  »ابيعَ تِ ْس اِال «وَ 

 سِ لُ دَ نْ اْألَ  ةِ يَ احِ نَ  نْ مِ  ِب رِ غْ مَ الْ وا بِ انُ كَ  يِّ كِ الِ مَ الْ  ِب هَ ذْ مَ الْ  اءِ مَ لَ عُ  ُب الِ غَ وَ 
 ا.هَ رِ يْ غَ وَ 

                                          
هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي  )١(

مة المحقق القدوة الحافظ الجليل المجتهد... تويف يف سنة تسع  اإلمام العالَّ
 ن عمر.لبابا بكري أحمد ب» االبتهاج«انظر: وسبعمائة. 

 ».الموافقات يف أصول الشريعة«المعروف بـ )٢(
هو يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الرب بن عاصم الّنمري األندلسي الفقيه,  )٣(

 ).١٨/١٥٣» (سير أعالم النبالء«الحافظ المصنف, أبو عمر التجيبي القرطبي. 
ة من أهل العلم وطلبه فإن جماع« :)١٦٤ −  ١/١٦٣» (االستذكار«قال مؤلفه يف مقدمة  )٤(

سألونا يف مواطن كثيرة مشافهة ومنهم  − نفعهم اهللا وإيانا بما علمنا− والعناية به من إخواننا 
» الموطأ«على أبواب » التمهيد«فاق نائية مكاتبًا أن أصرف لهم كتاب آمن سألني َذلَِك من 

والمرسل اللذين وتنسيقه وأحذف لهم منه تكرار شواهده وطرقه وأِصُل لهم شرح المسند 
قصدت إَِلى شرحهما خاصة يف التمهيد شرح جميع ما يف الموطأ من أقاويل الصحابة 

وما لمالك فيه من قوله الَِّذي بنى عليه مذهبه واختاره من أقاويل سلف أهل بلده  ,والتابعين
الذين هم حجة عنده على من خالفهم وأذكر كل قول رسمه وذكره فيه ما لسائر فقهاء 

 اهـ....». »الموطأ«ار من التنازع يف معانيه حتى يتم شرح كتابه األمص
 ».االستيعاب يف معرفة األصحاب«المعروف بـ )٥(
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 َ  ]يُّ عِ افِ الشَّ  بُ هَ ذْ [امل

 )٢(ينِ زَ المُ  امُ مَ اْإلِ : )١(يِّ عِ افِ الشَّ  امِ مَ اْإلِ  ِب هَ ْذ ي مَ دِ لِّ قَ تَ مُ  انِ يَ عْ أَ  نْ مِ وَ 
 نُ بْ  يعُ بِ الرَّ ا, وَ هَ رِ يْ غَ وَ  يِّ عِ افِ الشَّ  الِ وَ قْ أَ  رُ َص تَ خْ مُ وَ  »يرُ بِ كَ الْ  عُ امِ جَ الْ « ُب احِ َص 
 ةُ الَ َس رِ «وَ » يِث دِ حَ الْ  ُف لِ تَ خْ مُ «وَ » مِّ اْألُ « ِب تُ كُ  ةُ يَ اوِ رَ  يُّ ادِ َر مُ ان الْ مَ يْ لَ ُس 

 )٤(يُّ طِ يْ وَ البُ  مْ هُ نْ مِ . وَ يِّ عِ افِ الشَّ  امِ مَ اْإلِ  ِب تُ كُ  نْ مِ » دِ نَ ْس مُ الْ  عُ امِ َج «وَ  )٣(»ولِ ُص اْألُ 
 ِب هَ ذْ مَ الْ  اةُ وَ رُ  مْ هُ  ءِ َال ؤُ هَ وَ  ,هِ تِ وْ مَ  دَ عْ بَ  هِ تِ قَ لْ َح فِي  يَّ عِ افِ الشَّ  َلَف َخ الَِّذي  وَ هُ وَ 
 )٥(يُّ انِ َر فَ عْ الزَّ  :اِق َر عِ الْ بِ  يمِ دِ قَ الْ  ِب هَ ذْ مَ الْ  اةِ وَ رُ  نْ مِ وَ  ,رَ ْص مِ بِ  يدِ دِ جَ الْ 

                                          
هو اإلمام العلم حرب األُمة: أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  )١(

ائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن  شافع بن السَّ
قصي بن كالب القرشي المطلبي, الشافعي, المكي, تويف سنة أربع ومائتين بمصر. 

 ).٢٦٦ − ١/٢٦٥» (تذكرة الحفاظ«
مة, فقيه الملة, َعَلم الزهاد: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن  )٢( هو اإلمام العالَّ

وستين إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزين المصري, تلميذ الشافعي, تويف سنة أربع 
 ).٤٩٧ − ١٢/٤٩٢» (سير أعالم النبالء«ومائتين. 

فقيل: إن عبد الرحمن بن مهدي كتب إَِلى » الرسالة«وأما سبب تصنيفه لهذا الكتاب  )٣(
الشافعي وهو شاب أن يضع له كتاًبا فيه معاين القرآن, ويجمع قبول األخبار فيه, 

انظر: له كتاب الرسالة.  وحجة اإلجماع, وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن فوضع
 ).٢٣٦ − ١/٢٣١للبيهقي (» مناقب الشافعي«

مة سيد الفقهاء يوسف أبو يعقوب بن يحيى المصري البويطي  )٤( هو اإلمام العالَّ
صاحب اإلمام الشافعي الزمه مدة, وتخرج به, وفاق األقران, تويف سنة إحدى 

 ).٦١ − ١٢/٥٨» (سير أعالم النبالء«وثالثين ومائتين. 
مة شيخ الفقهاء والمحّدثين أبو علي الحسن بن محمد الصباح  )٥( هو اإلمام العالَّ

 ).٢٦٥ − ١٢/٢٦٤» (سير أعالم النبالء«البغدادي الزعفراين, تويف سنة ستين ومائتين. 
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 .امَ هُ رُ يْ غَ وَ  )١(يُّ يِس ابِ َر كَ الْ وَ 
 ُث دِّ حَ مُ الْ  امُ مَ اْإلِ  )٢(يُّ قِ هَ يْ بَ الْ  امُ مَ اإلِ  :يِّ عِ افِ الشَّ  ِب هَ ْذ مَ الْ  اعِ بَ تْ أَ  انِ يَ عْ أَ  نْ مِ وَ 

 ِب هَ ذْ مَ الْ  ةِ لَّ دِ أَ فِي  ةِ فَ رِّ عَ مُ الْ وَ  ةِ عَ امِ جَ الْ » ىَر بْ كُ الْ  نِ نَ السُّ « ُب احِ َص  يُّ ولِ ُص اْألُ 
 ةِ نَ قَ تْ مُ الْ  ةِ يدَ فِ مُ الْ  اِت فَ نَّ َص المُ  نَ مِ  هِ رِ يْ غَ وَ  يِّ عِ افِ للشَّ  ,»آنِ رْ قُ الْ  امِ كَ ْح أَ «ع امِ َج وَ 

َعَلى  َلهُ  نَّ إِ فَ  يُّ قِ هَ يْ بَ  الْ الَّ ة إِ نَّ مِ  هِ قِ نُ عُ فِي  يِّ عِ افِ لشَّ لِ  وَ الَّ إِ  يٍّ عِ افِ َش  نْ ا مِ مَ  :يَل قِ َحتَّى 
 ًدا. قْ نَ اًء وَ َص ْح إِ  ةٍ لَّ دِ أَ  نْ مِ  طَ بَ َض وَ  عَ ا َجمَ مَ لِ  )٣(ةً نَّ مِ  يِّ عِ افِ الشَّ 

ا مَ هُ وَ  )٥(نِ يْ مَ رَ حَ الْ  امُ مَ إِ  هُ نُ ابْ وَ  )٤(يالِ عَ مَ الْ  وبُ أَ  امُ مَ اْإلِ  :مْ هِ انِ يَ عْ أَ  نْ مِ وَ 
مة فقيه بغداد أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي, صاحب  )١(                                           هو العالَّ
سير أعالم «عين, وقيل: سنة خمس وأربعين ومائتين. التصانيف, مات سنة ثمان وأرب

 ).٨٢ −  ١٢/٧٩» (النبالء
مة شيخ خراسان: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن  )٢( هو اإلمام الحافظ العالَّ

موسى الخسروجردي البيهقي, صاحب التصانيف, مات سنة ثمان وخمسين 
 ).٢٢١ − ٣/٢١٩» (تذكرة الحفاظ«وأربعمائة. 

ما من شافعي إال وللشافعي عليه منَّة إال أحمد البيهقي «: بو المعالي الجوينيقال أ )٣(
» تبيين كذب المفرتي« ».فإن له على الشافعي منة لتصانيفه ونصرة مذهبه وأقاويله

ما من أحد مس محربة وال قلًما «), وأصل َهَذا القول لإلمام أحمد لكنه بلفظ: ١/٢٦٦(
 ).١/٢٦٥» (تذكرة الحفاظ« نظر:ا .»إال وللشافعي يف عنقه منة

واألب هو شيخ الشافعية أبو محمد عبد اهللا بن  ,أبو المعالي كنية االبن, وليست كنية األب )٤(
نبسي الجويني, والد إمام  يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد بن حيويه الطائي السَّ

 ).٦١٨ −  ١٧/٦١٧( »سير أعالم النبالء«الحرمين, تويف سنة ثمان وثالثين وأربعمائة. 
هو اإلمام الكبير شيخ الشافعية, إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن اإلمام أبي  )٥(

محمد عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني, تويف 
) للذهبي, ٤٧٦ − ١٨/٤٦٨» (سير أعالم النبالء«سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. 

 ) البن كثير.٥١ −  ٢/٤٨» (افعيةطبقات الش«و
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» ِب ذَّ هَ مُ الْ « ُب احِ َص  )١(اَق حَ ْس إِ  وبُ أَ  امُ مَ اْإلِ وَ  ,ينَ يِّ انِ اَس رَ خُ الْ  ةِ يقَ رِ طَ  ةُ دَ مْ عُ 
 . ينَ يِّ اقِ رَ عِ الْ  ةِ يقَ رِ طَ فِي  ةُ دَ مْ عُ الْ  وَ هُ وَ  ِب هَ ذْ مَ الْ فِي  امَ هُ رُ يْ غَ وَ » يهبِ نْ التَّ «وَ 

 امُ مَ اْإلِ  هُ يذُ مِ لْ تِ وَ  )٢(ِح َال الصَّ  نُ بْ  ورِ مْ عَ  وبُ أَ  امُ مَ اْإلِ  :مْ يهِ رِ خِّ أَ تَ مُ  ارِ يَ ْخ أَ  نْ مِ وَ 
 )٤(»ِب ذَّ هَ مُ الْ  ِح رْ َش  وعِ مُ جْ مَ الْ « ُب احِ َص  يُّ وِ وَ النَّ  ٍف َر َش  نُ بْ  )٣(ىيَ حْ يَ 

 ,»مٍ لِ ْس مُ  ِح رْ َش «وَ  ,)٥(يعِ افِ لرَّ لِ » يزِ جِ وَ الْ  ِح رْ َش « ارِ َص تِ اْخ فِي  »ةِ َض وْ الرَّ «وَ 
 . ةِ يدَ فِ مُ الْ  ِب تُ كُ الْ  نَ ا مِ هَ رِ يْ غَ وَ  ِب هَ ذْ مَ الْ فِي  )٦(»اِج هَ نْ مِ الْ «وَ 

                                          
هو الشيخ اإلمام القدوة المجتهد شيخ اإلسالم أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن  )١(

يوسف الفيروزآبادي الشيرازي, نزيل بغداد, لقبه جمال الدين, تويف سنة ست 
» شذرات الذهب«), و٩٠ −  ٣/٨٨للسبكي (» طبقات الشافعية«وسبعين وأربعمائة. 

 ).٤٦٤ −  ١٨/٤٥٢» (سير أعالم النبالء«), و٣٥١ − ٣/٣٤٩(
هو اإلمام الحافظ المفتي شيخ اإلسالم تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي  )٢(

صالح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعي, تويف 
 ).١٥١ − ٤/١٤٩» (تذكرة الحفاظ«سنة ثالث وأربعين وستمائة. 

شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حرام الشيخ  هو يحيى بن )٣(
مة محيي الدين أبو زكريا الحزامي النووي الحافظ الفقيه, الشافعي, تويف  اإلمام, العالَّ

طبقات «), و٣٤٩ − ٢/٣٤٧البن كثير (» طبقات الشافعية« .سنة ست وسبعين وستمائة
 ) للسيوطي.٥٣٩(ص» الحفاظ

 ) وأكمله المطيعي.٢/٣٤٨البن كثير (» ات الشافعيةطبق« .شرح ُربعه )٤(
مة  )٥( هو شيخ الشافعية, عالم العجم والعرب, إمام الدين: أبو القاسم عبد الكريم ابن العالَّ

أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني, مات سنة 
 ).٢٥٥ −  ٢٢/٢٥٢» (سير أعالم النبالء«ثالث وعشرين وستمائة. 

 ) البن كثير.٢/٣٤٨» (طبقات الشافعية« .وزاد فيه ونقص »المحرر«اختصر فيه  )٦(
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 ,نِ يْ َس حُ الْ  نُ بْ  )١(يمِ حِ الرَّ  دُ بْ عَ  امُ مَ اإلِ  :ينَ زِ رَّ بَ مُ الْ  مْ يهِ رِ خِّ أَ تَ مُ  نْ مِ وَ 
 ةِ مَّ ئِ أَ  نْ مِ  هِ رِ يْ غَ وَ » يارِ بَ الْ  ِح تْ فَ « ِب ُاحِ َص  يُّ نِ َال قَ ْس عَ الْ  )٢(رٍ جَ َح  نُ ابْ  هُ يذُ مِ لْ تِ وَ 
 .− اهللاُ  مُ هُ مَ حِ رَ − يِث دِ حَ الْ وَ  هِ قْ فِ الْ 

 َ ُّ بَ نْ احلَ  بُ هَ ذْ [امل  ]يلِ
 .رِ ثَ اْألَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  مْ هُ بُ الِ غَ وَ  )٣($ َد مَ ْح أَ  امِ مَ اْإلِ  ِب هَ ْذ مَ  وُد لِّ قَ تَ مُ 
 )٥(ٌح الِ َص وَ  )٤(اهللاِ  دُ بْ عَ  :ةُ ثَ َال الثَّ  هُ اؤُ نَ بْ أَ  :هُ نْ عَ  َل مَّ َح تَ  نْ مَ  ارِ بَ كِ  نْ مِ 

                                          
هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الرازناين األصل,  )١(

العراقي المصري الكردي الشافعي, زين الدين األثري أبو الفضل الحافظ الكبير, 
للسيوطي » طبقات الحفاظ«), و٥/١٧٠» (إنباء الغمر« .ئةمات سنة ست وثمانما

 ).٧/٥٥» (شذرات الذهب«), و٢٤٥(ص
هو ابن حجر شيخ اإلسالم وإمام الحفاظ يف زمانه وحافظ الديار المصرية, بل حافظ الدنيا  )٢(

مطلًقا, قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 
أحمد بن أحمد الكناين العسقالين, ثم المصري الشافعي, مات سنة اثنتين بن محمود بن 

 ) للسيوطي.٥٧٩(ص» طبقات الحفاظ«وخمسين وثمانمائة. و
هو أحمد بن حنبل شيخ اإلسالم وسيد المسلمين يف عصره الحافظ الحجة: أبو  )٣(

, ثم اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الذهلي الشيباين المروزي عبد
 ).١٦ − ٢/١٥» (تذكرة الحفاظ«البغدادي, مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. 

هو عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن حنبل اإلمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن,  )٤(
محدث العراق, ولد إمام العلماء أبي عبد اهللا الشيباين المروزي األصل البغدادي, 

 ).١٧٤ − ٢/١٧٣» (لحفاظتذكرة ا«مات سنة تسعين ومائتين. 
هو صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد, اإلمام المحدث الحافظ  )٥(

الفقيه القاضي أبو الفضل الشيباين البغدادي, قاضي أصبهان, مات سنة ست وستين 
 ).٥٣٠ − ١٢/٥٢٩» (سير أعالم النبالء«ومائتين, وقيل: سنة خمس وستين. 
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 امُ مَ اْإلِ  هُ نْ عَ  هُ لَ مَ َح  نْ مَّ مِ وَ  ,هُ نْ عَ  »دِ نَ ْس مُ الْ « لةِ مَ َح  ارِ بَ كِ  نْ مِ  مْ هُ وَ , )١(ُل بَ نْ َح وَ 
 )٥(دَ اوُ دَ  وبُ أَ  :)٤(»دَ مَ ْح أَ  َل ائِ َس مَ « َب تَ كَ  دْ قَ , وَ )٣(ُل الَّ الخَ وَ  )٢(يُّ يعِ طِ قَ الْ 

 عِ مْ َج فِي  اٍب تَ كِ  رُ بَ كْ أَ  هُ ابُ تَ كِ وَ  ُل الَّ الخَ وَ  ,»نِ نَ السُّ « ُب احِ َص  يُّ انِ تَ ْس جِ السِّ 
 َر ثَ اْألَ  عَ مَ َج  امَ نَّ إِ وَ  هِ قْ فِ الْ فِي  ٌف نَّ َص مُ  $ دَ مَ ْح ِألَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ,دَ مَ ْح أَ  لِ ائِ َس مَ 

 هُ نَّ أَ  َي وِ رُ َحتَّى  ُل ائِ َس مَ الْ  َك لْ تِ  هُ نْ عَ  ُب تَ كْ تُ وَ  ,رِ ثَ اْألَ بِ  يُب جِ يُ  َل ا ُسئِ ذَ إِ  َوَكانَ 
: وُل قُ يَ  َذلَِك َوفِي  انَ ثَ دَّ َح  هِ َقْولِ بِ  ةٍ يَّ ِض ف قَ لْ أَ  )٦(ينَ عِ ْس تِ  نْ عَ  اَب َج أَ 

ن اسمه حنبل وإنما هو ابن عمه وهو حنبل بن إسحاق بن حنبل ليس لإلمام أحمد اب )١(                                          
بن هالل ابن أسد الحافظ الثقة, أبو علي الشيباين ابن عم اإلمام أحمد وتلميذه, مات 

 ).٢/١٣٣» (تذكرة الحفاظ«سنة ثالث وسبعين ومائتين. 
مالك  ث, مسند الوقت أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بنهو الشيخ العالم المحدِّ  )٢(

» الزهد«و» مسند اإلمام أحمد«بن شبيب البغدادي القطيعي الحنبلي, راوي 
 ).٢١٣ − ١٦/٢١٠» (سير أعالم النبالء«, مات سنة ثمان وستين ومائتين. »الفضائل«و

مة الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون  )٣( هو اإلمام العالَّ
» سير أعالم النبالء«مات سنة إحدى عشرة وثالثمائة. بن يزيد البغدادي الخالل, 

عن اإلمام أحمد, فإن والدة الخالل  »المسند«والخالل لم يحمل  ,)٢٩٨ −  ١٤/٢٩٧(
َكاَنْت سنة أربع وثالثين ومائتين, ووفاة أحمد سنة إحدى وأربعين ومائتين, فيكون 

افظ الذهبي يف بلغ سن الخالل عند وفاة أحمد سبع سنين, ولكن كما َقاَل الح
فيجوز أن يكون رأى اإلمام أحمد ولكنه أخذ الفقه عن َخْلق كثير من : «»السير«

 ).١٤/٢٩٧» (السير» «أصحابه...
كان ممن صرف عنايته إَِلى الجمع لعلوم أحمد بن حنبل وطلبها وسافر ألجلها  )٤(

 ).٦/٣٠» (تاريخ بغداد« .وكتبها عالية ونازلة
الثبت, سيد الحفاظ سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن هو أبو داود اإلمام  )٥(

تذكرة «جستاين, مات سنة خمس وسبعين ومائتين. شداد بن عمرو األزدي السِّ 
 ).١٢٨ − ٢/١٢٧» (الحفاظ

 الَِّذي ذكروا عنه سبعين وليست تسعين كما سيأيت. )٦(
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 :)١(يُّ رِ َص رْ الصَّ 
ِ ُأْسـ يـَث اِدَح أَ  ْنِمـٍفْلـأَ  َف ْلـأَ  )٢(ىوَ َح  ـــــنَ قَ تْ أَ َوْتَدن ـــــا بِ فْ ا حِ َه ـــــقَ ًظ ـــــَح مُ  ٍب ْل لِ صَّ
ـــــ َف ائِ َح َصـــــْن ِمـــــا َالنَ ثَ دََّحـــــبِ ٍةيَّ ِضـــقَ َفْلـــأَ يَنعِ بْ َســـَعَلـــى اَب َجـــأَ  لِ ُنقَّ

 ارُ آثَ  َذلَِك كَ وَ , )٣(ِي أْ الرَّ َعَلى  يِف عِ الضَّ  يِث دِ حَ الْ  يمُ دِ قْ تَ  هُ نْ عَ  رَ هِ تُ اْش وَ 
 ْت ُنِقلَ َحتَّى  يًدادِ وًرا َش فُ نُ  ِي أْ الرَّ  نَ مِ  رُ فِ نْ يَ وَ  ,اهَ لِ ثْ مِ بِ  ْض ارَ عَ تَ تَ  مْ ا لَ ذَ إِ  ةِ ابَ حَ الصَّ 

 . ِي أْ الرَّ  لِ هْ أَ فِي  ةُ يَ اِس قَ الْ  اُت مَ لِ كَ الْ  هُ نْ عَ 
 ُب احِ َص  )٤(يُّ الِخَرقِ  مِ اِس قَ الْ  وبُ أَ  امُ مَ اْإلِ  :يلِ بَ نْ َح الْ  ِب هَ ْذ مَ الْ  انِ يَ عْ أَ  نْ مِ وَ 

 ِب تُ كُ  مِّ تَ أَ  نْ مِ  وَ هُ وَ  ,اهَ حِ رْ َش فِي  )٥(»ينِ غْ مُ الْ « ُب احِ َص  ةَ امَ دَ قُ  نُ ابْ وَ  ,»لِ ائِ َس مَ الْ «
 .الِ وَ قْ اْألَ  يهِ جِ وْ تَ وَ  ,اِت يَّ فِ َال خِ الْ فِي  ذِ آِخ مَ الْ  انَ يَ بَ وَ  َف َال خِ الْ  هِ لِ قْ نَ لِ وَ  ادِ هَ تِ االْج 

 ُت أْ رَ قَ َحتَّى  ادَ هَ تِ االْج  زِ جِ تَ ْس أَ  مْ لَ «: مِ َال السَّ  دِ بْ عَ  نُ ابْ  امُ مَ اْإلِ َقاَل َحتَّى 
الصرصري, مات هو يحيى بن يوسف بن يحيى األنصاري, أبو زكريا جمال الدين  )١(                                          

 ).٣/٢٨٥» (العرب«), و١/٣٢٥» (شذرات الذهب«سنة ست وخمسين وستمائة. 
, وكل من ذكروا قصيدة الصرصري ذكروا »حوى«بدل » روى«يف المخطوط:  )٢(

 , لذا أثبته ولم أهتد لقصيدته الالمية.»حوى«
 ).٤٣البن بدران (ص» المدخل«), و١/٣١» (إعالم الموقعين«انظر:  )٣(
مة البارع يف مذهب هو  )٤( أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد اهللا الخرقي, اإلمام العالَّ

), ٦/٣٤٦» (المنتظم«), ١٧٢للشيرازي (ص» طبقات الفقهاء«اإلمام أحمد بن حنبل 
 ).٣/٤٤١» (وفيات األعيان«و

مة شيخ األعالم موفق الدين أبو عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قد )٥( امة, هو اإلمام العالَّ
سير «), و٦٣٠ − ٨/٦٢٧لسبط ابن الجوزي (» مرآة الزمان«مات سنة عشرين وستمائة. 

 ).١٧٣ − ٢٢/١٦٥» (أعالم النبالء
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 .اهُ نَ عْ مَ َهَذا  ًماَال كَ َأْو  ,»ةَ امَ دَ قُ  نِ بْ ِال  »ينِ غْ مُ الْ «
 .»ونِ نُ فُ الْ « ُب احِ َص  )٢(يلٍ قِ عَ  نُ ابْ وَ  )١(ىلَ عْ يَ  وبُ أَ  امُ مَ اْإلِ  :مْ هُ نْ مِ وَ 
 وبُ أَ  مِ َال ْس اْإلِ  ُخ يْ َش  دُ هِ تَ جْ مُ الْ  امُ مَ اْإلِ  :َأْيًضا ِب هَ ْذ مَ الْ  انِ يَ عْ أَ  نْ مِ وَ 

 ُب احِ َص  )٣(ةَ يَّ مِ يْ تَ  نِ ابْ  مِ َال السَّ  دِ بْ عَ  نِ بْ  يمِ لِ حَ الْ  دِ بْ عَ  نُ بْ  دُ مَ ْح أَ  اسِ بَّ عَ الْ 
تِي  ةِ يدَ فِ مُ الْ  يِف انِ َص التَّ وَ  ةِ يدَ دِ السَّ  ودِ دُ الرُّ وَ  اِت ارَ يَ تِ االْخ وَ  ِت اَال قَ مَ الْ   عَ فَ تَ انْ الَّ
 مْ هِ ينِ دِ  ولِ ُص أُ فِي  عٍ فْ نَ  نَ َس ْح أَ مِنَْها  ودِ ُج وْ مَ الْ  ةِ اءَ َر قِ بِ  ونَ مُ لِ ْس مُ ا الْ هَ بِ 

 .نِ تَ فِ الْ  َك لْ تِ فِي  ةُ ثَ ابِ عَ ي الْ دِ يْ اْألَ  هِ بِ  ْت ثَ بَ عَ وَ مِنَْها  اعَ ا َض مَ  رَ ثَ كْ ا أَ مَ , وَ هِ وعِ رُ فُ وَ 
» يِث دِ حَ الْ فِي  ىقَ تَ نْ مُ الْ « ُب احِ َص  )٤(اِت كَ رَ بَ الْ  وبُ أَ  هُ دُّ َج  :مْ هِ انِ يَ عْ أَ  نْ مِ وَ 

 ُب احِ َص  )٥(مِ يِّ قَ الْ  نُ ابْ  امُ مَ اْإلِ  هُ يذُ مِ لْ تِ وَ  ,امَ هِ رِ يْ غَ وَ » هِ قْ فِ الْ فِي  رِ رَّ حَ مُ الْ «وَ 
ُ فِي  ةِ رَ رَّ حَ مُ الْ  ةِ يرَ ثِ كَ الْ  اِت فَ نَّ َص مُ الْ   ةَ يقَ رِ طَ  َك لَ َس  ,وعِ رُ فُ الْ وَ  ولِ ُص اْأل

هو عالم زمانه وفريد عصره: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن  )١(                                          
 ).٢/١٦٦» (طبقات الحنابلة«الفراء أبو يعلى. 

مة البحر شي )٢( خ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن هو اإلمام العالَّ
سير أعالم «عبد اهللا البغدادي الطفري الحنبلي, مات سنة ثالث عشرة وخمسمائة. 

 ).٤٥١ − ١٩/٤٤٣» (النبالء
 ).٤/١٩٢» (تذكرة الحفاظ«ترجمته يف  انظر )٣(
مة فقيه العصر, شيخ الحنابلة مجد الد )٤( ين أبو الربكات عبد هو الشيخ اإلمام العالَّ

الم بن عبد اهللا بن الخضر بن محمد بن علي الحراين, ابن تيمية, مات سنة اثنتين  السَّ
 وخمسين وستمائة.

هو اإلمام المحقق الحافظ شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  )٥(
ى وخمسين بن حريز الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية الحنبلي مات سنة إحدا

 ).٢٤٦ −  ٢/٢٤٥» (الدرر الكامنة«), ٤٥٢ −  ٢/٤٤٧» (ذيل طبقات الحنابلة«وسبعمائة. 
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 هُ مُ َال كَ ا وَ هَ يلِ لِ عْ تَ وَ  ِت اَال قَ مَ الْ  دِ قْ نَ فِي  ةَ يَ مِ يْ تَ  نِ بْ  اسِ بَّ عَ الْ َأبِي  هِ خِ يْ َش 
ِ غَ  ِ  ٍح رْ َش بًا كَ ال ِ  هِ خِ يْ َش  مِ َال كَ ل  مَ َال كَ  نَّ إِ , فَ هِ مِ هْ ر فَ سُّ يَ تَ وَ  ,وبهِ لُ ُس أُ  ةِ ولَ هُ ُس ل
ِ  انٍ كَ مَ بِ  ةِ انَ تَ مَ الْ  نَ مِ َكاَن  مِ َال ْس اْإلِ  ِخ يْ َش   يعِ مِ َج فِي  هِ وِخ ُس رُ  مِ ظَ عِ ل
ِ َس مَ  ِف َال تِ اْخ َعَلى  هِ افِ رَ ْش إِ وَ  ومِ لُ عُ الْ   يطُ حِ  يُ َال فَ  فِيَها هِ كِ ارِ دَ مَ  ةِ وَّ قُ ا وَ هَ كِ ال
 . مِ يِّ قَ الْ  نُ ابْ  هُ يذُ مِ لْ  تِ الَّ ًما إِ ا فهَ هَ بِ 

 ةُ لَ امِ الشَّ ا وَ هَ بِ  ةِ اصَّ خَ الْ  ِب تُ كُ الْ  وفُ لِّ ؤَ مُ وَ  ةِ عَ بَ رْ اْألَ  ِب اهِ ذَ مَ الْ  ةِ مَّ ئِ أَ  انُ يَ عْ أَ وَ 
 ُصنِِّف  دْ قَ . وَ ٍب اتِ كَ  اُب تَ كِ  مْ هِ يِص حْ  يُ َال  ,داجِ  ونَ يرُ ثِ ا كَ هَ رِ يْ غَ  نْ مِ  الِ وَ قْ ْألَ لِ 

 ,يرٍ ثِ كَ  نِ بْ ِال وَ  يِّ وِ وَ لنَّ لِ » ةُ يَّ عِ افِ الشَّ  اُت قَ بَ طَ «ـكَ  ةُ يرَ ثِ كَ الْ  ُب تُ كُ الْ  مْ هِ اتِ قَ بَ طَ فِي 
 اِت قَ بَ طَ  نْ ا مِ هَ رِ يْ غَ وَ  )٢(ٍب َج رَ  نِ ابْ وَ  )١(ىلَ عْ ي يَ بِ ِألَ » ةُ لَ ابِ نَ حَ الْ  اُت قَ بَ طَ «وَ 
 ٍب هَ ذْ مَ  لِّ كُ  انِ يَ عْ أَ  نْ مِ  يرَ ثِ كَ الْ  عُ مَ جْ ا يَ مَ  ,اءِ رَّ قُ الْ وَ  ينَ رِ سِّ فَ مُ الْ وَ  ينَ ثِ دِّ حَ مُ الْ 
 .َذلَِك بِ  ةُ صَّ تَ خْ مُ الْ  ُب تُ كُ الْ َلَها  عْ اَج َر تُ لْ فَ 

                                          
طبقات الحنابلة ليست ألبي يعلى وإنما لولده وهو القاضي اإلمام أبو الحسين محمد  )١(

بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى الحنبلي, مات سنة ست وعشرين وخمسمائة. ا
 »ابن«ولعل  )٤/٧٩» (شذرات الذهب«), ٧٦) رقم (١/١٤٧» (ذيل طبقات الحنابلة«

 .سقطت على الناسخ
هو اإلمام الحافظ المحدث زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن اإلمام رجب  )٢(

بن الحسن بن محمد بن أبي الربكات مسعود البغدادي الدمشقي الحنبلي, 
) ٣٦٨ −  ٣٦٧(ص» ذيل تذكرة الحفاظ«مات سنة خمس وتسعين وسبعمائة. 

ِذي أشار إليه المؤلف هو٤٢٩ −  ٢/٤٢٨» (الدرر الكامنة« ذيل «) وكتابه الَّ
 ».طبقات الحنابلة



NUT<íéÛ×ÃÖ]<l^Úç¿ß¹]æ<Øñ^‰†Ö]<ÅçÛ¥< 

NUT 

 َ ُ  بُ اهِ ذَ امل ُ غَ  ةُ عَ وِّ نَ تَ امل َ  ريْ  ةِ عَ بَ رْ األْ
 ُل قُ نْ ا يَ يًرا مَ ثِ كَ وَ  ,امِ الشَّ بِ  )١(يِّ اعِ زَ وْ اْألَ  ورٍ مْ عَ َأبِي  امِ مَ اإلِ  ُب هَ ذْ مَ  :اهَ نْ مِ وَ 

إَِلى  ُب َر قْ أَ  هُ بُ هَ ذْ مَ وَ  ,ينَ يِّ اقِ رَ عِ الْ  نَ يْ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ  َف َال خِ الْ  هُ رُ يْ غَ وَ  $ يُّ عِ افِ الشَّ 
 .رِ ثَ اْألَ 

 دٍ عْ َس  نِ بْ  )٤(ِث يْ اللَّ وَ  )٣(ةَ نَ يْ يَ عُ  نِ ابْ وَ  )٢(يِّ رِ وْ الثَّ  انَ يَ فْ ُس  ُب هَ ذْ مَ وَ 
 ُف َال خِ الْ  ىكَ حْ ا يُ يًرا مَ ثِ كَ وَ , )٦(ىلَ يْ لَ َأبِي  نِ ابْ وَ  يِّ رِ اهِ لظَّ ا يٍّ لِ عَ  نِ بْ  )٥(دَ اوُ دَ وَ 
 .ينَ يِّ اقِ َر عِ الْ  مِ اْس بِ  ةَ يفَ نِ َح َأبِي  نَ يْ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ 

َ  اعِ بَ تْ ِألَ وَ   نَ ابَ  مْ هِ تِ مَّ ئِ أَ  نْ ا عَ هَ وا بِ دُ رَ فَ انْ  اٌل وَ قْ أَ  − اهللاُ  مُ هُ مَ حِ رَ −  ةِ مَّ ئِ اْأل
هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو األوزاعي أبو عمرو الفقيه ثقة جليل, مات  )١(                                          

 .)٣٩٩٢ترجمة برقم ( »التهذيب تقريب«سنة سبع وخمسين. 
ي أبو عبد اهللا الكويف, ثقة حافظ فقيه, عابد إمام هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثور )٢(

 »التهذيب تقريب«حجة, وكان ربما دّلس, مات سنة إحدى وستين وله أربع وستون. 
 .)٢٤٥٨ترجمة برقم (

هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي أبو محمد الكويف, ثم المكي ثقة  )٣(
بأخرة وكان ربما دلس, لكن عن الثقات  حافظ فقيه, إمام حجة, إال أنه تغير حفظه

 »التهذيب تقريب«وكان أثبت الناس يف عمرو بن دينار, مات سنة ثمان وتسعين. 
 .)٢٤٦٤ترجمة برقم (

هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي, أبو الحارث المصري, ثقة ثبت فقيه,  )٤(
 .)٥٧٢٠رقم (ترجمة ب »التهذيب تقريب«إمام مشهور, مات سنة خمس وسبعين. 

هو داود بن علي الحافظ الفقيه المجتهد أبو سليمان األصبهاين البغدادي, فقيه أهل  )٥(
 ).٤/١١٥» (تذكرة الحفاظ«الظاهر, مات سنة سبعين ومائتين. 

هو اإلمام العلم مفتي الكوفة وقاضيها أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي  )٦(
 ).١٢٩ −  ١/١٢٨» (تذكرة الحفاظ«ثمان وأربعين ومائة.  ليلى الفقيه المقرئ, مات سنة
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بِ ا وَ هَ وا بِ ذُ َخ أَ  ,اهَ يلُ لِ دَ  مْ هُ لَ   نْ مِ  )٢(رٍ وْ ي ثَ بِ أَ وَ  )١(يِّ نِ زَ مُ الْ ا كَ هَ يْ لَ وا عَ عُ اتُّ
د )٣(َف وُس ي يُ بِ أَ وَ  ,يِّ عِ افِ الشَّ  اِب حَ ْص أَ   اِب حَ ْص أَ  نْ مِ  نِ َس حَ الْ  بنِ  ُمَحمَّ

ِ مَ  اِب حَ ْص أَ  نْ مِ  )٥(يٍب بِ َح  نِ ابْ وَ  )٤(ونَ نُ حْ ُس وَ  .ةَ يفَ نِ َح َأبِي  ي بِ أَ وَ  .ٍك ال
 نْ مِ  )٨(مٍ زْ َح  نِ ابْ وَ  ,)٧(دَ مَ ْح أَ  اِب حَ ْص أَ  نْ مِ  )٦(ةَ يَ مِ يْ تَ  نِ بْ  اسِ بَّ عَ الْ 
 .يٍّ لِ عَ  نِ بْ  )٩(دَ اوُ دَ  اِب حَ ْص أَ 

 ]فِ الَ اخلِ  بِ تُ كُ  نْ مِ [وَ 

 اعِ مَ ْج اْإلِ  لِ قْ نَ وَ  امِ كَ ْح اْألَ فِي  ِف َال خِ الْ َعَلى  ةِ يَ وِ تَ حْ مُ الْ  ِب تُ كُ الْ  نَ مِ وَ 
ِ َح  َأبِي اِب حَ ْص أَ  نْ مِ  )١٠(يِّ وِ احَ الطَّ  ُب تُ كُ  :هِ يْ لَ عَ  عِ مَ جْ مُ الْ فِي   نُ ابْ وَ  ,ةَ يفَ ن

مة فقيه الملة, علم الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل  )١(                                           هو اإلمام العالَّ
بن عمرو بن مسلم المزين المصري, تلميذ الشافعي, مات سنة أربع وستين ومائتين. 

 ).٤٩٧ − ١٢/٤٩٢» (سير أعالم النبالء«
و ثور اإلمام المجتهد الحافظ إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي, يكنى أيًضا أبا هو أب )٢(

 ).٢/٧٤» (تذكرة الحفاظ«عبد اهللا, مات سنة أربعين ومائتين. 
 تقدمت ترجمته. )٣(
 تقدمت ترجمته. )٤(
 تقدمت ترجمته. )٥(
 تقدمت ترجمته. )٦(
 أي: من أصحاب مذهبه. )٧(
مة الح )٨( افظ الفقيه المجتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم هو اإلمام العالَّ

األُموي اليزيدي القرطبي الظاهري, صاحب التصانيف, مات سنة سبع وخمسين, 
 ).٢٣٢ − ٣/٢٢٧» (تذكرة الحفاظ«وقيل: سنة ست وخمسين وأربعمائة. 

 تقدمت ترجمته قريًبا. )٩(
 تقدمت ترجمته. )١٠(
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فِي  )٢(دٍ ْش رُ  نُ ابْ وَ  ,»ارِ كَ ذْ تِ ْس اِال «وَ » يدِ هِ مْ التَّ «فِي  )١(رِّ بَ الْ   دِ بْ عَ 
ِ مَ  اِب حَ ْص أَ  نْ ا مِ مَ هُ وَ  )٣(»ةِ ايَ دَ بِ الْ «  رِ ذِ نْ مُ الْ  نِ بْ ِال  )٤(»اُف رَ ْش اإلِ «وَ  ,ٍك ال
 َف َال خِ الْ  َل قَ نَ  نْ مَ  لِّ كُ  ةُ دَ مْ عُ  وَ هُ وَ  يِّ عِ افِ الشَّ  اِب حَ ْص أَ  نْ مِ  وَ هُ وَ 
 )٧(ةَ امَ دَ قُ  نُ ابْ وَ  ,»وعِ مُ جْ مَ الْ «فِي  )٦(يِّ وِ وَ النَّ كَ  هُ دَ عْ بَ  )٥(»اعَ مَ ْج اْإلِ «وَ 

ِ غْ مُ الْ «فِي  ِ غَ وَ  هِ قْ فِ الْ وَ  يِث دِ حَ الْ  اِح رَّ ُش  نْ ا مِ مَ هُ رُ يْ غَ وَ » ين  ونَ ُح رِّ َص بًا يُ ال
 ,اِب تَ كِ الْ  ةِ بَ طْ ُخ فِي  امَّ إِ وَ  ,ةٍ لَ أَ ْس مَ  لِّ كُ فِي  ةً رَ اَش بَ ا مُ مَّ إِ  ;هِ يْ لَ إِ  لِ قْ النَّ  وِ زْ عَ بِ 

ِ َص كَ   لِ قْ نَ فِي  ُت دْ مَ تَ اعْ : وَ اَل قَ  ُث يْ َح » وعِ مُ جْ مَ الْ «فِي  يِّ وِ وَ النَّ  يعِ ن
 ِب اهِ ذَ مَ َعَلى  اِف رَ ْش اْإلِ « :اِب تَ كِ َعَلى  ِف َال خِ الْ وَ  اعِ مَ ْج اْإلِ 
 َ ِ  )٨(»اِف رَ ْش اْأل  .)١٠($ رِ ذِ نْ مُ الْ  )٩(نِ ابْ  امِ مَ ْإلِ ل

 تقدمت ترجمته. )١(                                          
مة شيخ المالكية, قاضي الجماعة بقرطبة, أبو الوليد محمد بن أحمد هو اإلم )٢( ام العالَّ

سير أعالم «بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي, مات سنة عشرين وخمسمائة. 
 ).٥٠٢ − ١٩/٥٠١» (النبالء

 ».بداية المجتهد وهناية المقتصد« )٣(
 ير بن أحمد األنصاري.وقد طبع كامًال بتحقيق صغ» اإلشراف على مذاهب العلماء« )٤(
 البن المنذر أيًضا. )٥(
 تقدمت ترجمته. )٦(
 تقدمت ترجمته. )٧(
 ».اإلشراف على مذاهب العلماء«كذا يف المخطوط: واسم الكتاب  )٨(
 ».أبو بكر«والصواب ما أثبت. وابن المنذر كنيته » أبي«يف المخطوط:  )٩(
 ).١/٥» (المجموع«وكالم النووي يف مقدمة  )١٠(

البن المنذر والمؤلف » اإلجماع«و» اإلشراف«$: وأكثر ما أنقله من كتاب قال 
 ذكره بمعناه.
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 ِب احِ َص اًقا كَ فَ اتِّ ًفا وَ َال ِخ  )١(ةِ عَ بَ رْ اْألَ  الِ وَ قْ أَ َعَلى  رُ ِص تَ قْ يَ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ وَ 
» انِ يزَ مِ الْ « ُب احِ َص وَ  )٢(يُّ لِ بَ نْ حَ الْ  ةَ رَ يْ بَ هُ  نُ ابْ  يرُ زِ وَ الْ  وَ هُ وَ » اِح َص فْ اْإلِ «

 ».ةِ مَّ ئِ اْألَ  ِف َال تِ اْخ فِي  ةِ مَّ اْألُ  ةمَ ْح رَ « اُب تَ كِ وَ  ,يُّ وفِ الصُّ  يُّ عِ افِ الشَّ  يُّ انِ َر عْ الشَّ 
 فِ الَ اخلِ  ةُ لَ أَ سْ مَ 

 َنَزَلْت  ةَ يعَ رِ الشَّ  نَّ ِألَ  ;يٌّ ورِ رُ َض  رٌ مْ أَ  وعِ رُ فُ الْ فِي  ِف َال خِ الْ  ةُ لَ أَ ْس مَ وَ 
اٍن عَ مَ لِ  ةُ مَ لِ كَ الْ  ُق لَ طْ تُ فَ  ,اِت غَ اللُّ  عِ َس وْ أَ  نْ مِ  َي هِ وَ  ِب َر عَ الْ  ةِ غَ لُ ا بِ هَ وُص ُص نُ 

 دْ قَ  ةُ دَ احِ وَ الْ  ةُ لَ مْ جُ الْ وَ  ,اٍت مَ لِ كَ  ةُ دَّ عِ  دِ احِ وَ ى الْ نَ عْ مَ الْ َعَلى  ُق لَ طْ يُ وَ  ,ةٍ يرَ ثِ كَ 
ي انِ عَ مَ الْ  َك لْ تِ  نْ ى مِ نً عْ مَ  نِ هْ الذِّ إَِلى  رُ ادَ بَ تَ يَ ي فَ انِ عَ مَ الْ  نَ مِ  وهُ ُج وُ الْ  ُل مِ تَ حْ تَ 
 . هِ بِ  ذُ ُخ أْ يَ فَ  وهِ ُج وُ الْ  َك لْ تِ  َض عْ بَ  رُ آَخ مِنُْه  مُ هَ فْ يَ وَ  ,هِ بِ  ذُ َخ ؤْ يُ فَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ولِ ُس رَ  اِب حَ ْص أَ  اةِ يَ َح فِي  وعِ رُ فُ الْ فِي  ُف َال خِ الْ  َل َص َح  دْ قَ وَ 
 .هِ ولِ ُس رَ وَ  اهللاِ  ةِ اعَ طَ  ةِ ادَ رَ إِ فِي  ًداهْ ُج  ُل أْ يَ  مْ لَ  ,هِ بِ  ذَ َخ أَ ى وَ نً عْ مَ  مَ هِ فَ  مْ هُ نْ مِ  لٌّ كُ وَ 

 نَّ يَ لِّ َص  يُ َال : «اَل قَ وَ  ةَ ظَ يْ رَ قُ إَِلى  هُ ابَ حَ ْص أَ  ملسو هيلع هللا ىلص هُ ارُ فَ نْ تِ اْس  :اَذ هَ لِ  الٍ ثَ مِ  ُب رَ قْ أَ وَ 
 يِق رِ الطَّ فِي  رِ ْص عَ الْ  ةُ َال َص  مُ هُ تْ كَ رَ دْ أَ فَ  )٣(»ةَ يظَ رَ قُ فِي بَنِي  َر إالَّ ْص العَ  مُ كُ نْ ٌد مِ َح أَ 

 أي: األئمة. )١(                                          
بن محمد بن هبيرة الوزير, العالم العادل, مات سنة ثمان اهو أبو المظفر يحيى  )٢(

 ).٢٤٤ − ٦/٢٣٠» (وفيات األعيان«), و٢١٧ −١٠/٢١٤» (المنتظم« .وثمانين وأربعمائة
ال يصلين «) إال أنه عنده بلفظ: ١٧٧٠برقم (» مسلم«), و٤١٢٠برقم (» البخاري«ه روا )٣(

 ».أحد الظهر
كذا َوَقَع يف جميع » ال يصلين أحد العصر«قوله: « :)٧/٥١٩» (فتح الباري«قال الحافظ يف 

, مع اتفاق البخاري ومسلم »الظهر«النسخ عند البخاري, ووقع يف جميع النسخ عند مسلم: 
يته عن شيخ واحد بإسناد واحد.. وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال على روا

= 
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 مْ لَ فَ  ,مْ هُ نْ مِ  ونَ رُ ا آَخ هَ رَ خَّ أَ وَ  ,ةَ ظَ يْ رَ قُ  مْ هِ ولِ ُص وُ  َل بْ ا قَ هَ تِ قْ وَ فِي  رَ ْص عَ الْ  مٌ وْ ى قَ لَّ َص فَ 
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  وُل ُس رَ  رَ بِ أُْخ , فَ ِت قْ وَ الْ  دَ عْ ا بَ وهَ لُّ َص فَ  ,اهَ تِ قْ وَ  اِت وَ فَ  دَ عْ  بَ الَّ إِ  ةَ ظَ يْ رَ وا قُ ِصلَّ يَ 
 ينَ ذِ الَّ , فَ ةَ اعَ الطَّ  دَ َص ا قَ مَ نَّ إِ  مْ هُ نْ ال مِ كُ  نَّ ِألَ  َذلَِك وَ  نِ يْ تَ فَ ائِ ى الطَّ دَ ْح إِ  نِّْف عَ يُ  مْ لَ فَ 

 الَّ أَ بِ  وِج رُ خُ الْ فِي  ةِ رَ ادَ بَ مُ الْ  ةَ ادَ رَ إِ  اهللاِ  ولِ ُس رَ  لِ وْ قَ  نْ وا مِ مُ هِ فَ  يِق رِ الطَّ فِي  اولَّ َص 
 ا.هَ تِ قْ وَ  نْ عَ  ةِ َال الصَّ  يرَ ِخ أْ تَ  مْ هُ نْ مِ  ادَ رَ أَ  هُ نَّ  أَ وا َال رُ فِ نْ يَ  نْ أَ  َل بْ قَ  رَ ْص عَ الْ  مْ هُ كُ رِ دْ تُ 

 مُّ تِ  تَ َال  مْ هُ نْ مِ  ةَ اعَ الطَّ  نَّ أَ  ْت ِهمَ فَ وَ  رِ اهِ الظَّ  عَ مَ  ْت فَ قَ ى وَ َر ْخ اْألُ  ةُ فَ ائِ الطَّ وَ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ولِ ُس رَ  اةِ يَ َح فِي  َهَذا ,ةَ ظَ يْ رَ قُ فِي َبنِي  اهَ لِ عْ فِ  بِ الَّ إِ 

 )١(]لٌّ [كُ  غَ لَّ بَ وَ  وِح تُ فُ الْ  دَ عْ وا بَ رُ َش تَ انْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ولِ ُس رَ  اَب حَ ْص أَ  نَّ إِ ُثمَّ 
 َف َال ِخ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  نِ عَ  هُ رُ يْ غَ  ظَ فِ َح  ونُ كُ يَ  دْ قَ , وَ هُ دَ اهَ َش َأْو  هُ نْ عَ  هُ ظَ فِ ا َح مَ  مْ هُ نْ مِ 

 .َذلَِك  وَ حْ نَ َأْو  صٍ صِّ خَ مُ َأْو  ٍخ اِس نَ  نْ مِ  وَ هُ وَ  هُ دْ هَ ْش يَ  مْ لَ  رَ آَخ  ٍت قْ وَ فِي  َذلَِك 
ا مَّ ا لَ ذَ هَ لِ وَ  ;هِ بِ  اهللاُ  مُ هُ فَ لَّ كَ الَِّذي  )٢(]مْ هُ ُض رْ [فَ  وَ هُ وَ  مٍ وْ ل يَ مل كُ عَ فَ 

 ةَ مَّ اْألُ  عَ مَ جْ يَ  نْ أَ  )٤(ةَ يفَ لِ خَ الْ  ادَ رَ أَ وَ  »أطَّ وَ مُ الْ « هُ ابَ تَ كِ  ٍك الِ مَ  امُ مَ اْإلِ  )٣(]َف لَّ [أَ 
 نَّ إِ «: اَل قَ وَ  $ ٌك الِ مَ  َذلَِك  هِ يْ لَ ى عَ بَ أَ فَ  ,ٍك الِ مَ َعَلى  هُ يَ أْ رَ  َض َر عَ وَ  ,هِ يْ لَ عَ 
 لُّ كُ  َل مِ عَ  دْ قَ وَ  هُ نْ وا عَ غُ لَّ بَ وَ  ارِ طَ قْ اْألَ فِي  وارُ َش تَ انْ  دِ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ولِ ُس رَ  اَب حَ ْص أَ 

                                          
ال «أن يكون بعضهم قبل األمر كان صلى الظهر, وبعضهم لم يصلها, فقيل لمن لم يصلها:  =

, وجمع بعضهم باحتمال أن »ال يصلين أحد العصر«, ولمن صالها: »يصلين أحد الظهر
فقيل للطائفة األولى الظهر, وقيل للطائفة الَّتِي بعدها:  تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة,

 . اهـ المراد.»العصر وكالهما جمع ال بأس به
 وما أثبت هو األقرب للصواب.» وبلغ كلهم منهم«يف المخطوط:  )١(
 غير واضحة يف المخطوط. )٢(
 غير واضحة يف المخطوط: وبعد التأمل ظهر لي ما أثبت. )٣(
 صور.هو اإلمام المن )٤(
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 . )١(اهُ نَ عْ مَ َهَذا  ًماَال كَ َأْو  ,هِ يْ لَ وا إِ هُ تَ انْ وَ  مْ هُ غَ لَ ا بَ مَ بِ  دٍ لَ بَ  لِ هْ أَ 
 عِ ائِ رَ َش وَ  انِ مَ يْ اْإلِ  دِ ائِ قَ عَ  نْ مِ  وُل ُص اْألُ  امَّ أَ فَ , وعِ رُ فُ الْ فِي  هُ لُّ ا كُ ذَ هَ وَ 

 َال وَ  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ولِ ُس رَ  اِب حَ ْص أَ  نَ يْ بَ  ٍف َال ِخ  يُّ أَ  فِيَها عْ قَ يَ  مْ لَ فَ  مِ َال ْس اْإلِ 
ُوِسَم  مْ هُ دَ عْ بَ مِنَْها  ءٍ ْي َش فِي  َف َال خِ الْ  رَ هَ ظْ أَ  نْ مَ  لُّ ا كُ ذَ هَ لِ وَ  انٍ َس ْح إِ بِ  مْ يهِ عِ ابِ تَ 
 اٌل جَ مَ  فِيَها ادِ هَ تِ الْج لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  ُث يْ َح  ينَ مِ لِ ْس مُ الْ  نَ يْ بَ  ُعِرَف وَ  ,ةِ عَ دْ بِ الْ  عِ ابَ طَ بِ 
 ةً مَ كَ حْ ا مُ هَ نِ وْ كَ  عَ مَ  نََّهاِألَ وَ  ,ةِ نَّ السُّ وَ  اِب تَ كِ الْ  رِ اهِ وَ ظَ  عَ مَ  وُف قُ وُ الْ  لِ بَ  ,ًال ْص أَ 

 .يهِ فِ  كِّ الشَّ  نِ ًال عَ ْض فَ  نِّ لظَّ لِ  َل َخ دْ  مَ َال الَِّذي  يِّ ورِ رُ الضَّ  مِ لْ عِ الْ بِ  ْت لَ َص َح 
َ  عُ فْ رَ  ِ  ةِ مَّ ئِ أَ  نْ عَ  مِ الَ امل  مِ الَ سْ اإلْ

 ُب جِ يَ  ,يهِ فِ  اءُ َر بَ الْ وَ  ءُ َال وَ الْ وَ  هِ ولِ ُس رَ وَ  اهللاِ  ةُ بَّ حَ مَ  ُب جِ ا يَ مَ كَ  هُ نَّ أَ  مْ لَ اعْ 
 a﴿  :َتَعاَلىَقاَل  امَ كَ  ,ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  ةِ امَّ عَ  نْ مِ  هِ ائِ يَ لِ وْ أَ  )٢(ةُ اَال وَ مُ  َذلَِك كَ 

b c d e﴾)ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  ةِ امَّ عَ  ةُ اَال وَ مُ  َب َج وَ  ُث يْ َح وَ   ,)٣ 
حدثنا محمد بن عمر, سمعت مالًكا «: ) قال٨/٧٨» (السير«القصة ذكرها ابن سعد كما يف  )١(                                          

المنصور, دعاين فدخلت عليه فحادثته, وسألني فأجبته, فقال: عزمت أن  يقول: لما حجَّ 
من أمصار  رٍ ْص مِ  فتنسخ ُنسًخا, ثم أبعث إَِلى كلِّ  − »الموطأ«يعني − آمر بكتبك هذه 

عوا ما سوى َذلَِك من العلم المحدث, دَ نسخة, وآمرهم أن يعملوا بما فيها ويَ المسلمين ب
فإين رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم قلت: يا أمير المؤمنين, ال تفعل, فإن 
الناس قد سيقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات, وأخذ كل قوم بما سيق 

هم عما ردَّ  وغيرهم, وإنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاختالف أصحاب رسول اهللا  إليهم وعلموا به ودانوا به من
 .»اعتقدوه شديد, فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد ألنفسهم

ويف إسنادها محمد بن عمر وهو الواقدي, مرتوك, لكن تابعه ابن مسكين ومحمد بن 
 ).٨/٧٩» (السير«مسلمة عند الزبير بن بكار كما يف 

 والصواب ما أثبت.» مواله«يف المخطوط:  )٢(
 ).٧١سورة التوبة, اآلية ( )٣(
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ى لَ وْ أَ فِيِه  مْ هِ ى بِ دَ تَ قْ مُ الْ  تهُ لَ مَ َح وَ  ينِ الدِّ  ةِ مَّ ئِ أَ  نْ مِ  مْ هِ اصِّ وَ َخ )١(ةُ اَال وَ مُ فَ 
ُل أْ يَ  مْ لَ  مْ هُ نْ ال مِ كُ  نَّ أَ وَ  ,)٢(مْ هُ لَ  مْ هِ قِّ َح  ةُ فَ رِ عْ مَ وَ  مْ هُ يرُ قِ وْ تَ  ُب جِ يَ فَ  ,رُ بَ كْ أَ وَ 
 نْ ِجَد عَ وُ  ُث يْ حَ فَ  رٍ ذْ عُ لِ  الَّ إِ  هِ رِ يْ غَ إَِلى  هُ دُ عْ يَ  مْ لَ وَ  قِّ حَ الْ  ِب لَ طَ فِي  ًداهْ ُج 

 هِ بِ  نُّ الظَّ  وَ ا هُ مَ كَ  يلِ لِ الدَّ بِ  ذُ ْخ اْألَ  َب َج وَ  ,هِ فِ َال خِ بِ  يُل لِ الدَّ  اءَ َج  ,ٌل وْ قَ  مْ هِ دِ َح أَ 
 :ةٍ ثَ َال ثَ  ورٍ مُ أُ  نْ مِ  ولُ خْ  يَ َال  هِ فِ َال خِ بِ  هُ َقْولُ وَ  هُ مَ لِ عَ  وْ لَ 

ُل  َأْو  هُ رَ يْ غَ  غَ لَ ا بَ مَ كَ  هُ غْ لُ بْ يَ  مْ لَ  هِ نِ وْ كَ لِ  َذلَِك وَ  ,هُ الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  نَّ أَ  دَ قَ تِ عْ  يَ الَّ : أَ اْألَوَّ
 نْ مِ  هُ غَ لَ بَ أَْو  وٍق ثُ وْ مَ  يٍق رِ طَ  نْ مِ  هُ رَ يْ غَ  غَ لَ بَ  دْ قَ وَ  ,وٍق ثُ وْ مَ  رِ يْ غَ  يٍق رِ طَ  نْ مِ  نْ كِ لَ  هُ غَ لَ بَ 

 نِ مِ  وُف رُ عْ مَ الْ  وَ ا هُ مَ كَ  هِ طِ رْ َش  لِ قَ ثِ لِ  )٣(اضه][َخ  وَ هُ وَ  هُ دَ نْ عِ  وٍق ثُ وْ مَ  رِ يْ غَ  يٍق رِ طَ 
 .َذلَِك  وُ حْ نَ أَْو  هِ يْ لَ عَ  مُ دَّ قَ ا يُ مَ  يلِ لِ الدَّ  نَ مِ  هُ دَ نْ عِ َكاَن أَْو  ,اةِ وَ الرُّ  وطِ رُ ُش فِي  مْ هِ فِ َال تِ اْخ 

 ادَ رَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  نَّ أَ  دْ قِ تَ عْ يَ  مْ لَ  نْ كِ لَ وَ  ,هُ الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  نَّ أَ  مَ لَ عْ يَ  نْ : أَ يانِ الثَّ 
 الِ مَ تِ اْح وَ  ةِ غَ اللُّ  ةِ عَ َس  نْ ا مِ نَ مْ دَّ ا قَ مَ كَ  َذلَِك وَ  ;هُ رُ يْ غَ  هُ مَ هِ فَ الَِّذي  ىنَ عْ مَ الْ  مِنْهُ 

 ي. انِ عَ مَ الْ  نَ مِ  وهٍ ُج وُ لِ  لِ مَ جُ الْ وَ  اظِ فَ لْ اْألَ  نَ مِ  يرٍ ثِ كَ 
 وما أثبت أقرب.» كوالة«يف المخطوط:  )١(                                          

فيجب على «: )١١(ص» رفع المالم عن األئمة األعالم«َقاَل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  )٢(
مواالة المؤمنين كما نطق به القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصالمسلمين بعد مواالة اهللا تعالى ورسوله 

ِذيَن جعلهم اهللا بمنزلة النجوم ُيهتدى هبم خصوًصا  ِذيَن هم ورثة األنبياء الَّ العلماء الَّ
إذ كل ُأمة قبل  ;وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ,يف ظلمات الرب والبحر

, فعلماؤها شرارها إال المسلمين فإن علماءهم خيارهم فإهنم ملسو هيلع هللا ىلصمبعث نبينا محمد 
لمحيون لما مات من ُسنته هبم قام الكتاب وبه قاموا, وهبم خلفاء الرسول يف ُأمته, وا

 .»نطق وبه نطقوا
 كذا يف المخطوط. )٣(
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 ُث يْ َح  .)١(»اِب تَ الكِ  ةِ َح اتِ فَ أ بِ رَ قْ يَ  مْ لَ  نْ مَ لِ  ةَ َال  َص َال « :يِث دِ َح ا بِ نَ هُ لَُه  ُل ثَّ ُيمَ وَ 
ى َض قَ وَ  اءَ َز ْج اْإلِ  ىفَ نَ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ , فَ الِ مَ كَ الْ  َي فْ نَ وَ  اءِ زَ ْج اإلِ  َي فْ نَ  ُي فْ النَّ  ُل مِ تَ حْ يَ 
 َال « :ظِ فْ لَ  نْ مِ  اِت ايَ وَ الرِّ  ضِ عْ بَ فِي  اءَ ا َج مَ بِ  ةِ حَ اتِ فَ الْ  ةِ اءَ َر قِ  كِ رْ تَ كَ  ةِ َال الصَّ  نِ َال طْ بُ بِ 
 مْ لَ  ;الِ مَ كَ الْ  َي فْ نَ  مَ هِ َمْن فَ . وَ َذلَِك  وحْ نَ وَ  ,)٣(»لبَ قْ  تُ َال « :ظفْ لَ وَ  ,)٢(»ئزِ ْج تُ 

َلُه َأْيًضا  َر هَ ظْ تَ اْس فَ  ,اُل مَ كَ الْ  هُ اتَ فَ  هُ نَّ أَ  ادِ قَ تِ اعْ  عَ ا مَ هَ كَ رَ تَ  نْ مَ  ةِ َال َص  نِ َال طْ بُ بِ  َيُقضِ 
 .ةٌ يرَ ثِ كَ  ةٌ لَ ثِ مْ ا أَ ذَ هَ لِ وَ  الٍ مَ كَ  رُ يْ غَ  )٤(»اٌج دَ ِخ  َي هِ فَ «

 نْ كِ لَ وَ  ,مِنْهُ  َذلَِك  ادَ رَ أَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  نَّ أَ  مَ لِ عَ وَ  هُ غَ لَ بَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  :ُث الِ الثَّ 
 .َخ اِس النَّ  هُ نَّ ا ظَ مَ بِ  ذَ َخ أَ فَ  وٌخ ُس نْ مَ  مَ كْ حُ الْ َهَذا  نَّ أَ  دَ قَ تَ اعْ 

 َقاَل النَّبِيُّ  ُث يْ َح  ;مِ رِ حْ لمُ لِ  نِ يْ فَّ خُ الْ  سِ بْ لُ فِي  ُف َال خِ الْ  :َذلَِك  اُل ثَ مِ 
 نَ مِ  َل فَ ْس ا أَ ونَ كُ يَ َحتَّى  امَ هُ عَ طَ قْ يَ لْ وَ  ينِ فَّ ُخ  ْس بِ لْ يَ لْ فَ  ينِ لَ عْ نَ  ْد جِ يَ  مْ لَ  نْ مَ : «ملسو هيلع هللا ىلص
 مْ لَ وَ  .)٦(»ينِ فَّ ُخ  ْس بَ لْ يَ لْ فَ  ينِ لَ عْ نَ  ْد جِ يَ  مْ لَ  نْ مَ : «َذلَِك  دَ عْ بَ  اَل قَ وَ  .)٥(»ينِ بَ عْ الكَ 

ا مَ اًء بِ فَ تِ ا اكْ هَ لْ قُ يَ  مْ لَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  نَّ ِألَ ا مَّ إِ  ;عِ طْ قَ الْ بِ  رُ مْ اْألَ  ةِ ايَ وَ الرِّ َهِذِه فِي  ِت أْ يَ 
 ڤ.) من حديث عبادة بن الصامت ٣٩٤برقم (» مسلم«), و٧٥٦برقم (» البخاري«رواه  )١(                                          

البن عبد » تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق«انظر: ), و١/٣٢١رواه الدارقطني ( )٢(
اإلشراف على «انظر: ), و١/٣٠٠( »ملسو هيلع هللا ىلصصفة صالة النبي «) وأصل ٢٠٥ − ٢/٢٠٤الهادي (

 ).١٥ −  ٢/١٤» (مذاهب العلماء
هبا إَِلى الحسن منها:  ي) وغيره, وفيه رجل مبهم, وله شواهد يرتق٥/٧٨رواه أحمد ( )٣(

 حديث عبادة المتقدم.
 ).٣٩٥رواه مسلم برقم ( )٤(
ڤ ) من حديث عبد اهللا بن عمر ١١٧٧برقم (» ممسل«), و١٥٤٢برقم (» البخاري«رواه  )٥(

 ...».إال أحد ال يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين...« :وفيه
 ڤ.) من حديث عبد اهللا بن عباس ١١٧٨برقم (» مسلم«), و١٧٤٠برقم (» البخاري«رواه  )٦(
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, هُ دَ عْ بَ  نْ مَ َأْو  يُّ ابِ حَ ا الصَّ مَّ إِ  ;ياوِ ا الرَّ هَ ظْ فَ حْ يَ  مْ لَ  نْ كِ لَ ا وَ هَ الَ قَ َأْو  َق بَ َس 
 سِ بْ لُ بِ  اَل قَ فَ  ,عِ طْ قَ الْ بِ  رِ مْ ْألَ لِ  ٌخ اِس نَ  رُ مْ اْألَ َهَذا  نَّ أَ  ةِ مَّ ئِ اْألَ  ُض عْ بَ  دَ قَ تَ اعْ فَ 
  .عٍ طْ  قَ َال بِ  مِ رِ حْ مُ لْ لِ  نِ يْ فَّ خُ لْ ا

 رِ كْ ذِ  دَ نْ عِ مِنَْها  ءٌ ْي َش  مَ دَّ قَ تَ  دْ قَ وَ , )١(ِف َال تِ االْخ  اِت ارَ ثَ مَ  وُل ُص أُ َهِذِه 
َعَلى  امِّ عَ الْ  لِ مْ َح  نْ مِ  لِ َال دْ تِ ْس اِال  يِق رِ طَ فِي  مْ هِ ولِ ُص أُ فِي  ِف َال تِ االْخ 

 .ضِ عْ بَ الْ  دَ نْ عِ  هِ ِس كْ عَ وَ  ,َذلَِك  وِ حْ نَ وَ  دِ يَّ قَ مُ الْ َعَلى  ِق لَ طْ مُ الْ وَ  ,اصِّ خَ الْ 
ا مَ وَ  ,مْ هِ فِ َال ِخ  نْ عَ  ُج رُ خْ  يَ َال م وَ هُ اعَ مَ ْج إِ  ودُ عْ  يَ َال  قُّ حَ الْ فَ  ;لٍّ ى كُ لَ عَ وَ 

 يلِ لِ الدَّ  نَ مِ  َح َض ا اتَّ ذَ إِ  هُ دَ عْ بَ  نْ مَ ًرا لِ ذْ عُ  حُّ ِص  يَ َال فَ  رٍ ذْ عُ  نْ مِ  مْ هِ دِ َح ِألَ  حَّ َص 
 .هُ فُ َال َخ 

 وَ هُ فَ  يُث دِ حَ الْ  حَّ ا َص ذَ إِ «: − َتَعاَلى اهللاُ  هُ مَ حِ رَ − يُّ عِ افِ الشَّ اَل قَ  امَ كَ 
 .)٢(اهُ نَ عْ مَ َهَذا  ًماَال كَ َأْو  .»هِ بِ  وُل قُ ي أَ نِّ إِ فَ  طَ ائِ حَ ي الْ لِ وْ قَ بِ  ْب رِ اْض وَ  ,يبِ هَ ذْ مَ 
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رفع المالم على «يف كتابه: وهذه الثالثة األمور المتقدم ِذْكُرها, َذَكَرها ابن تيمية  )١(                                          
وقال: وهذه األصناف الثالثة تتفرع إَِلى أسباب متعددة, ثم أخذ يذكر » األئمة األعالم

 األسباب حتى انتهى من الكتاب.
 لأللباين. » ملسو هيلع هللا ىلصأصل صفة صالة النبي «مقدمة  :لذلك انظر )٢(

 وهذا هو هناية الكتاب يف المخطوط, والحمد هللا رب العالمين.
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  للعالمة
  حافظ بن أمحد احلكمي

 هـ١٣٧٧املتوىف سنة 

 

  حتقيق وتعليق وختريج

 /حممد بن عيل الصومعي البيضاينأيب مهام
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 صورة من مقدمة الزيادات عىل املنظومة الشرباوية
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  ةُ مَ دِّ قَ مُ 

مة َ ن أَ بْ ظ افِ حَ  العالَّ  $ يِّ كمِ د احلَ محْ
 ينَ النَّبِيِّ  مِ اتَ َخ َعَلى  المُ السَّ ة وَ َالُ الصَّ وَ  ,ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  هللاِ  دُ مْ حَ الْ 

دٍ  ينَ لِ َس رْ مُ الْ وَ   .ينَ عِ ابِ التَّ وَ  هِ بِ حْ َص وَ  هِ آلِ وَ  ُمَحمَّ
 :ُد عْ ا بَ مَّ أَ 
فِي  ا ُصنَِّف مَ  رِ َص ْخ أَ وَ  نِ َس ْح أَ  نْ مِ  »ةَ يَّ اوِ َر بْ الشَّ  ةَ ومَ ظُ نْ مَ الْ « ُت يْ أَ ا رَ مَّ ي لَ نِّ إِ فَ 

 ضِ عْ بَ لِ  )١(ْض رَّ عَ تَ يَ  مْ لَ  هُ نَّ أَ  رَ يْ غَ  ,ايهَ انِ بَ مَ  ةِ ازَ َج وَ  عَ ا مَ يهَ انِ عَ مَ  وِح ُض وُ لِ  ةِ يَّ بِ َر عَ الْ 
 اهَ لَ ثْ ا مِ هَ يْ لَ إِ  يَف ِض أُ  نْ أَ  ُت بْ بَ ْح ا, أَ هَ بِ الَّ طُ ا لِ هَ بِ لَ طَ  نِ اكِ مَ أَ  ضِ عْ بَ فِي  اَل َح أَ ا وَ هَ ابِ وَ بْ أَ 

 يلِ ِص حْ تَ َعَلى  ًراِص تَ قْ مُ  ,اهَ الِ نَ مَ  يِب رِ قْ تَ وَ  ,اهَ تِ ائِ فَ  يلِ ِص حْ تَ لِ  ;اهَ الِ وَ نْ مِ َعَلى 
 هِ تِ يَال وِ حْ تَ  اءِ نَ تِ اقْ  رِ يْ غَ بِ  هِ اتِ يَ بْ أَ  اءِ نَ بِ لِ  ْل لَّ خَ تَ أَ  مْ لَ ا, وَ هَ لِ مَ هْ مُ  اكِ رَ دْ تِ اْس وَ  ,اهَ لِ مَ جْ مُ 
 يانِ عَ مَ وَ  ضِ فْ خَ الْ  وِف رُ ُح  اِق حَ لْ إِ وَ  ,نَّ ظَ  اِت وَ َخ أَ وَ  ,اِب َر عْ اْإلِ  اِت مَ َال عَ  انِ يَ بَ كَ 

 اءِ نَ بِ الْ  اُب بَ  َذلَِك وَ , هُ لَ مَ هْ ا أَ مَ لِ  مُ اجِ رَ تَ  وَ هُ فَ  ةِ لَ مِ كْ التَّ  نَ مِ  َذلَِك  ادَ ا عَ مَ , وَ ةِ افَ َض اْإلِ 
 .لِ عْ فِ الْ  اِب َر عْ إِ  اُب بَ , وَ اِت رَ كِ النَّ وَ  ِف ارِ عَ مَ الْ  اُب بَ , وَ اِت يَّ نِ بْ مَ الْ وَ 

, عُ فْ النَّ  ۵ اهللاُ  )٢(]اءَ َش  نْ [إِ ا هَ بِ  مَّ تَ , وَ عِ فْ الشَّ إَِلى  اهَ رُ تْ وَ  ادَ عَ  َذلَِك بِ وَ 
 اهللاِ  بِ الَّ إِ  ةَ وَّ قُ  َال وَ  َل وْ  َح َال , وَ يُب نِ أُ  هِ يْ لَ إِ وَ  ُت لْ كَّ وَ تَ  هِ يْ لَ عَ  اهللاِ  بِ الَّ ي إِ يقِ فِ وْ ا تَ مَ وَ 
 .يمِ ظِ عَ الْ  يِّ لِ عَ الْ 

 الشرباوي $. يعني )١(                                          
 , وهو خطأ.»إنشاء«يف المخطوط:  )٢(
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َ رْ تَ  مَ عَ الْ  ةُ مجَ َ الشَّ  ةِ الَّ  يِّ اوِ ربْ

مَ عَ الْ  وَ : هُ هُ مُ اْس  دِ  نُ بْ  اهللاِ  دُ بْ عَ  ةُ الَّ  يُّ رِ اهِ قَ الْ  يُّ اوِ َر بْ الشَّ  رٍ امِ عَ  نِ بْ  ُمَحمَّ
ٌث حَ مُ  ,يُّ عِ افِ الشَّ   .مٌ ظْ نَ َلُه  ,ٌر اعِ َش  يٌّ ولِ ُص أُ  ,يهٌ قِ فَ  دِّ

 .رِ هَ زْ اْألَ  ةَ خَ يَ ْش مَ  َي لِ وَ  ,يًبارِ قْ تَ  )هـ١٠٩٢( ةَ نَ َس  لِدَ : وُ هُ ُد لِ وْ مَ 
 ».هـ١١٧١« ةَ نَ َس  ةِ جَّ حَ ي الْ ذِ  نْ مِ  سِ ادِ فِي السَّ  َي فِّ وُ : تُ هُ اتُ فَ وَ 
 ارِ َص بْ اْألَ  ةُ هَ زْ نُ « رٍ عْ ِش  انُ وَ يْ دِ » انِ هَ ذْ اْألَ  انُ تَ ْس بُ وَ  انِ يَ بَ الْ  انُ وَ نْ عُ : «هُ اتُ فَ لَّ ؤَ مُ 

 اُف حَ تْ اْإلِ «وَ  ,»رٍ دْ بَ  لِ هْ أَ  َغْزَوةِ ب ورِ دُ الصُّ  ُح رْ َش «وَ  ,»ارِ عَ ْش اْألَ  ِق ائِ قَ رَ ي فِ 
  .)١(»اِف رَ ْش اْألَ  بِّ حُ بِ 

تِي  رُ ادِ َص مَ الْ  رِ كُ ذْ تَ  مْ لَ وَ   هِ تِ ومَ ظُ نْ مَ  نْ ًئا عَ يْ َش  فِيَها يِّ اوِ َر بْ لشَّ لِ  مَ جِ ُترْ الَّ
تِي   ةٌ وفَ رُ عْ مَ  نََّهاا ِألَ هَ ونَ نُ عْ يَ  مْ هُ لَّ عَ لَ ًما فَ ظْ نَ َلُه  نَّ أَ  ونَ رُ كُ ذْ يَ  َأنَُّهمْ  الَّ ا إِ ينَ دِ يْ أَ  نَ يْ بَ الَّ

 ».يِّ اوِ َر بْ الشَّ  ةِ ومَ ظُ نْ مَ «ـبِ َأْو  ةِ يَّ اوِ َر بْ الشَّ بِ 

 :هِ تِ ومَ ظُ نْ مَ  ةِ مَ دِّ قَ مُ فِي  $ يُّ اوِ رَ بْ الشَّ  اَل قَ 
 نْ أَ  يَّ لَ زُّ عَ عِ يَ  نْ ي مَ نِ لَ أَ َس  دْ : قَ يُّ عِ افِ الشَّ  يُّ اوِ َر بْ الشَّ  اهللاِ  دُ بْ عَ  يرُ قِ فَ الْ  وُل قُ يَ «

 اهللاِ  نَ ًبا مِ الِ طَ  َل أَ ا َس مَ لِ  هُ تُ بْ َج أَ فَ  ,ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  نِّ فَ  دِ اعِ وَ قَ َعَلى  ُل مِ تَ ْش اًتا تَ يَ بْ أَ َلُه  ظِمَ نْ أَ 
), ٦/١٢٤» (معجم المؤلفين«) إلسماعيل باشا, و٥/٤٨٣» (هدية العارفين«انظر:  )١(                                          

 ) للزركلي.٣/١٥٤» (عالماأل«و
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 :اٍب وَ بْ أَ  ةِ َس مْ َخ َعَلى  هُ تُ بْ تَّ رَ وَ  لِ مَ اْألَ  وغَ لُ بُ 
ُل  اُب بَ الْ   .هُ نْ مِ  ُف لَّ أَ تَ ا يَ مَ وَ  اةِ حَ النُّ  دَ نْ عِ  مِ َال كَ الْ فِي  :اْألَوَّ
 ًحا.َال طِ اْص  اِب رَ عْ اْإلِ فِي  :يانِ الثَّ  اُب بَ الْ 
 .اءِ مَ ْس اْألَ  اِت وعَ فُ رْ مَ فِي  :ُث الِ الثَّ  اُب بَ الْ 
 .اءِ مَ ْس اْألَ  اِت وبَ ُص نْ مَ فِي  :عُ ابِ الرَّ  اُب بَ الْ 
 .اءِ مَ ْس اْألَ  اِت وَض فُ خْ مَ فِي  :ُس امِ َخ الْ  اُب بَ الْ 
 .)١(...»ُت لْ كَّ وَ تَ  ى اهللاِ لَ عَ وَ  :ُت لْ قُ فَ 
 

 
pn  mP 

وإنما أضفتها من المطبوع من منظومة  ,هذه المقدمة ليست موجودة يف المخطوط )١(                                          
 الشرباوي.
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لُ  ابُ بَ الْ  َوَّ   األْ
 هُ نْ مِ  فُ لَّ أَ تَ ا يَ مَ وَ  مِ الَ كَ  الْ يفِ 

لِ َمـُج الْ  نِ َسـْح أَ  ْنِمـ ةً َلـمْ ُج  ةً ومَ ظُ نْ مَ هُ َداِعــَونِّــي قَ مِ  ْذ ُخــ وِ ْحــالنَّ  َبالِــا طَ َيــ− ١
يِلـلَ زَ  نْ َعـ وَ ْفـعَ الْ ُتلْ أَ َسـْدقَ ِهبِ ٍتيْ بَ ىَوِس ُديْ ِز تَ تًا َاليْ بَ يَنِس مْ َخ ِنمْ ي ِض فِ − ٢
»ح« لِ ُثـالمُ  ِب الِ غَ  ْعا مَ هَ يلُ ِص فْ تَ  مَّتَ َوٍب ِس تَ ْح مُ  يلِ مِ كْ تَ  ْنمِ  ُف عْ الضِّ  ِت ادَ زَ وَ − ٣
ــلَ عَ هُ لُ ائِ َســـمَ  ْتاَنـــا هَ َهـــتَ نْ قَ تْ أَ  َتْنـــأَ  نْ إِ −٤ ــ َك ْي ــغِ  ْنِم لِ َلــ مَ َال وَ  يــلٍ وِ طْ تَ  رِ ْي
ــَرمُ ُمهُ َدنْـعِ َوْهـًحا فَ َالطِ اْصـُمَالَكـلْ ا امَّ أَ −٥ )١(يِلــعَ  امَ َقــكَ ادٌ نَ ْســإِ فِيــِهٌب كَّ

ــأَ هالتُ مْ ُج  ُفْرَح الْ ُثمَّ ُل عْ فِ الْ َو ُمْس اِال وَ −٦ ــفَ  هُ اؤُ َزْج ــنْ عَ  َوْه ــا غَ َه ــتَ نْ مُ  رُ ْي )٢(لِ ِق

ــفَ − ٧ )٣(لِ ُجـالرَّ كَ  رِّ َج الْ  وِفُرُح بِ َأْو رَِّج الْ وَ أْل بِــُثــمَّ نِ يْ وِ نْ التَّ بِــ ُفَرْعــيُ  ُماالْس

)٤(يِلـَخ  ورِ ُمـاألُ َكْلـتِ ْنمِ ًفا فَ ْرَح َتْدَرأَ ْنإِ َوَفْوَسـبِ َأْوْدَقـَأْويِنالسَّ بِ ُل عْ فِ الْ وَ −٨

ــبِ  ازَ َتــامْ وَ −٩ ــ ارُعَضــالمُ َو اضٍ َمــ اِءالتَّ )٦(»ح« لِ زِ تَ اعْ َكـ لِ ْعـفِ الْ بِ  ٌبلَ طَ  ْمهُ ُرمْ أَ وَ )٥(ْمَل
توضيح المقاصد والمسالك «), و١/١٨» (شرح ابن عقيل«), و١/٥» (شرح التسهيل«انظر:  )١(                                          

 .)١/١٣» (أوضح المسالك أللفية ابن مالك«), و١/٢٤» (بشرح ألفية ابن مالك
 ).١٣(ص» شرح شذور الذهب«), و١٠ − ١/٩» (شرح التسهيل«انظر:  )٢(
ب الكواك«), و١٦ − ١٥(ص» شرح قطر الندى«), و١٣ − ١/١٠» (شرح التسهيل« )٣(

 ).٣٤ − ١/٣١» (الدرية
 ).٣٨ − ١/٣٧» (الكواكب«انظر:  )٤(
 .)١/٣٨» (الكواكب«), ٣٤ −  ٣٣(ص» شرح قطر الندى«), و١/١٤» (شرح التسهيل«انظر:  )٥(
 ).١/٤٢» (الكواكب« ,)٢٢(ص» شرح شذور الذهب« )٦(
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  اينِ الثَّ  ابُ بَ الْ 
َ وَ  اءِ نَ بِ  الْ يفِ   اتِ يَّ نِ بْ امل

ــأوَ  نْ إِ وَ −١٠ ــ ُراِخ ــي َح ِذَه ــزِ لَ  )١(ةً اَل »ح« لِ حِ يَ  مْ لَ  ُف ْرَح الْ  هُ نْ عَ َو اءُ نَ بِ الْ  َوهُ فَ ْتَم
)٢(»ح«ي لِـوَ  َت ْلـقُ كَ ٍعْضـَوفِيرِائِ مَ الضَّ ُلثْ مِ هٌ بَ ا َشـَذِفْرَح الْ بِ ْنإِ َمْس ا اِالنَ بِ  مْ زَ الْ وَ − ١١

)٣(»ح« ثـلِ مَ الْ فِي  ِفْرنى الَح عْ ه مَ ابَ َش تَ  ٍةرَ اَشـإِ  ُماْسـَو اُمهَ فْ تِ ْسـاِالَو وطُ ُرا الشُّ َذ كَ − ١٢

)٤(»ح« لِ َمـالعَ فِي  لِ عْ الفِ  ُماْس  هُ هْ ابَ َش َو لٍ ْص وَ َىَلـإِ  مِ ْس الِ الِتْوُص ْومَ بِ  ارٍ قَ تِ ي افْ فِ وَ −١٣

)٥(»ح«ر خلـي ْيـات غَ وَنـ النُّ َالى مـن َوَريَ ٍعرِ اَضـــمُ َوِهنـِــابْ فَ اٍضَمـــَورٍْمـــأَ ُل ْعـــفِ وَ −١٤

ِ يفِ  ثِ الِ اب الثَّ بَ الْ    )٦(ابِ رَ عْ اإلْ
االَ طِ اصْ «  »حً

)٧(لِ َمـي عَ ذِ  دِ ْعـبَ  ْنى مِ تَ أَ  لٍ عْ فِ َو مٍ ْس إِ ْنِمـ رِ اِخـَواْألَ  يـُريِ غْ تَ  اِب َرْعـِالادُّ َح وَ −١٥
                                          

وقد عدله كذلك الشيخ الفيفي يف  ,وهو خطأ» حالة«يف المخطوط: حالتا بدل  )١(
 خطوط عند زياريت له.الم

 ).١/٥٠» (الكواكب«), و١/٣٢» (شرح ابن عقيل«انظر:  )٢(
 ).٤٨ − ١/٤٦» (الكواكب«), و٣١ − ١/٢٩» (أوضح المسالك«انظر:  )٣(
البن الخباز » توجيه اللمع شرح كتاب اللمع«), و٢٣٨ − ١/٢٣١» (التسهيل«انظر:  )٤(

 ).٤٩٢ − ٤٨٧(ص
شرح األشموين على ألفية «), و٤٦ − ٤٥وص ٤٢ −  ٣٩(ص» شرح قطر الندى«انظر:  )٥(

 ).٤٦ − ١/٤٥» (ابن مالك
 َهَذا الباب هو الثاين يف منظومة الشرباوي, فلما زاد الشيخ حافظ الباب الَِّذي قبله صار هو الثالث. )٦(
 ).٥٩(ص» شرح قطر الندى«) مع شرحه ١/٣٣» (التسهيل«انظر:  )٧(
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)٢(لِ ِفـتَ اْح فَ  مُ ْسـ اِالإالَّ رَِّج الْ بِـ صُّتَ ْخ يَ )١(اَمـَو ِفْوُرالُحـ رِ يْ غَ فِي ُبْص النَّ وَ  عُ فْ الرَّ فَ −١٦

)٤(لِ  ُتطِـَال فَ  اٌب َرعْ إِ ِفْرَح لْ لِ َسيْ لَ َوةٌ َعــبَ ْرأَ اُعَونْ اْألَ َفــ )٣(ِلْعــفِ لْ لِ ُمزْ َجــالْ وَ − ١٧

ـــهُ َلــــ َسيْ َلــــ َمْســــاِال نَّأَ  َنيَّ َبــــتَ  ْد َقــــوَ −١٨ ـــوَ  مٌ ْزَج ـــفِ لِ  َسيْ َل ـــ لٍ ْع ـــتَّ مُ  رُّ َج لِ ِص
ـــــ لِّ ُكـــــلِ −١٩ ـــــفَ مُ  اٌتَمـــــَالعَ  عٍ ْوَن ــةٌ لَ صَّ ــبَ ْرأَ  عُ فْ الرََّف ــي ةٌ َع ــفِ ــ لِ وْ َق ــوَ  لِّ ُك يلِ
)٦(يِلـتَ  انِ َتـنَ اثْ  زِمَجـلْ ولِ ٍثَالثَ ُضفْ َخ )٥(هـاثُ الِ ثَ َواٍتَمـَالعَ ُسمْ َخ ُبْص النَّ وَ −٢٠

  عُ ابِ الرَّ  ابُ بَ الْ 
ِ  اتِ مَ الَ عَ  انِ يَ  بَ يفِ   )٧(ابِ رَ عْ اإلْ

ــ− ٢١ ــبِ  ُعفْ الرَّ َف ــَأْو مِّالضَّ ــأَ َأْو وِ اَوالْ بِ )٨(»ح« لِ ِصـفَ نْ مُ  رِ ْيـغَ  نٍ ْوُنـ ِتابِ ثَ ا بِ َذ كَ ٍفلِ

ــفَ − ٢٢ ــي مُّالضَّ ــمُ َو يرٍ ِســكْ تَ  عِ ْمــَج فِ )٩(»ح«  لِ ِصـتَّ مُ  رُ ْيـًعـا غَ طْ قَ  عِ ارِ َض مُ ي الْ فِ وَ ِهِدَرْف
                                          

 ).٥٩ −  ٥٨(ص» شرح قطر الندى«), و١/٣٩» (شرح التسهيل«انظر:  )١(
 ).٤٩ −  ١/٤٨» (شرح األشموين على ألفية ابن ملك«), و١/٤٥» (شرح ابن عقيل« )٢(
 .)٤٩, ١/٤٨( »شرح األشموين على ألفية ابن مالك«), و١/٤٥( »شرح ابن عقيل«انظر:  )٣(
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن «), و١/٣٩» (شرح التسهيل«انظر:  )٤(

 ).٤٦ −  ١/٤٥» (الكواكب«) و١/٤٥» (شرح ابن عقيل«), و ٥٤ − ١/٥٣» (لكما
 ) للكفراوي.٦٣ −  ٦٢(ص» شرح متن اآلجرومية«انظر:  )٥(
 ).٦٩ − ١/٦٨» (الكواكب«انظر:  )٦(
 َهَذا الباب كله للشيخ حافظ $. )٧(
شرح ابن «), و٦٧ − ١/٦٦» (أوضح المسالك«), و٧٥ − ٧٤(ص» قطر الندى«انظر:  )٨(

 ).١٨/٧٩» (عقيل
 ).٧٣ −  ١/٦٩» (شرح التسهيل«انظر:  )٩(
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ــــــبِ −٢٣ ــــــنْ أُ  اءِ َي ــــــ أَ َالَو وٍ ا َوَالى َوَث )١(»ح«ي ِلــيَ  اِث َنــاْإلِ نِ ْوُنــَأْو يــِدكِ ْوتَ  ونِ ُنــوَ ٍفلِ

»ح«ي ِلـتَ  يَ ْهـوَ  اءِ مَ ْسـاْألَ ِةَس مْ َخ الْ فِيُواَوالْ وَ )٢(ِهِقـَح لْ مُ ى َوَثـنْ األُ فِيِعمْ َج الْ  مُ الِ َس وَ −٢٤
ـــٌمَو أٌخ  أٌب −٢٥ ـــكْ حِ  ْوذُ  َح ـــَو ٍةَم )٤(»ح« لِ َمـا العَ ذَ  طَ ْرَشـ ْمَهـافْ َو يمِ المِ  َنمِ  ولُ ْخ يَ )٣(ٌمَف

)٥(»ح« لِ ِمـيَ  مْ َلـ لِ ْدَعـي الْ ذِ  وُفـكَ  اٍءَيـ رِ يْ غَ لِ اهَ تِ افَ َضــإِ  ْعَمــ ْرغَّ َصــتُ  ْمَلــ ْتَدرِ ْفــأُ  نْ إِ −٢٦

ــالَج ُمالِ َســوَ − ٢٧ ــِعْم ــَح لْ مُ لِ َأْوريْ كِ ْذَت )٦(»ح« لِ ُســلرُّ لِ  يِق ِدْصــالتَّ وُلــْوأُ وَننُ مِ ْؤمُ الْ َكــِهِق

ــوَ − ٢٨ ــثَ ي المُ فِ ــ اهُ اَرا َجــَمــى َونَّ ــأَ  ْل ُق )٧(»ح« لِ تِصـلْ فَ  الِ َعـفْ اْألَ  ِةَس مْ َخ الْ بِ  وُنلنَّ اوَ ٌف لِ

»ح« قـــلِ  ينَ ِلـــعَ فْ ى تَ َثـــنْ االَو اءٍ َيــبِ  ْوأَ اَتـــبِ  )٨(وَنُلـــعَ فْ تَ َأْو اَمـــهُ  النِ عَ فْ يَ َكـــ− ٢٩
فْ ٍنْونُ ِفْذَح ْوااٍءيَ ْوأَ لٍفأَ َأْورِْس كَ الْ بِ َأْوِحتْ فَ الْ بِ ُبْص النَّ وَ −٣٠ )٩(»ح«ل فِـي اْألُوَ ِعالرَّ

                                          
 »ونون توكيدهم بالخف والثقل«كتب َهَذا البيت يف حاشية المخطوط وكتب فيها  )١(

 فاخرتت ما يف الحاشية.
جامع «), و٧٥ − ١/٧٤» (شرح ابن عقيل«), و١/٦٢» (أوضح المسالك«انظر:  )٢(

 ).٥٦ − ١/٥٥» (كبالكوا«), و٢٣١ − ٢/٢٢٧» (الدروس العربية
 ).٥٩(ص» شرح قطر الندى«), و٤٩ −  ١/٤٣» (شرح التسهيل«انظر:  )٣(
نّية«) و٧٩البن جني مع شرحه البن الخباز (ص» اللمع«انظر:  )٤(  ).٣٨(ص» التحفة السَّ
 ).٤١ − ١/٣٩» (أوضح المسالك«), و٤٧ −  ١/٤٣» (شرح التسهيل«انظر:  )٥(
 ).٥٣ −  ١/٤٧» (أوضح المسالك) «٩٥ −  ٩٢لخباز (صمع شرحه البن ا» اللمع«انظر:  )٦(
أوضح «), و٧٥ −  ٧٤(ص» شرح قطر الندى«), و٦٩ − ١/٥٩» (شرح التسهيل«انظر:  )٧(

 ). ٦٧ − ١/٦٦» (المسالك
يف المخطوط: يفعلون بالياء, وصوهبا الشيخ الفيفي عندما عرضتها عليه وقال:  )٨(

 صواهبا تفعلون.
 ).٥٩ −  ٥٨(ص »شرح قطر الندى«انظر:  )٩(
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)١(»ح« لِ ِمـيَ  مْ َلـ ُرْسـكَ الْ  يِهفِ فَ  اِثنَ اْإلِ عِ مْ َج ىَوِسـ ْتَعـفَ َر ْدقَ  مٍَّض ا بِ يمَ فِ  تُح فَ الْ وَ −٣١

)٢(»ح« لِ َمـعَ الْ وَ لـِما العِ َذْعبِ ا اتَّ انَ ا أَخ يَ كَ ًفـاألِ ا أنِـْبمَ ْس اْألَ ِةَس مْ َخ الْ فِيُبْص النَّ وَ −٣٢

ـــالْ وَ −٣٣ ـــ ورٍ ُكـــذُ  عِ ْمـــَج ا لِ َي ِ ثْ تَ ا بِ َذ كَ ِهتِ مَ َالَســـ ْعَم )٣(»ح« يولِ أُ َكـ ٍق َح لْ مُ َأْو ٍةيَ ن

»ح« لِ َلـالعِ  مَ الِ ًعـا َسـفْ َر مَّا ُض مَ لِ  ْرِس اكْ فَ )٤(ا]َيــبِ [َو ٍةَحــتْ فَ بِ َأْو رِ ْســكَ الْ بِ  ُض ْفــَخ الْ وَ −٣٤
ــــعِ ْدِجــــتَ  نْ إِ وَ − ٣٥ ــــلِ ًةلَّ )٥(»ح« لِ دِ َتـعْ تَ  يمَ اهِ َربْ إِ كَ ْضوِّعَ َحتْ فَ الْ فَ ًةَعــــانِ مَ ِفْرلصَّ

)٦(»ح« َولِ ي الَخ ذِ ا كَ مَ ْس اْألَ  ِةَس مْ َخ الْ فِي اكَ َذ كَ اهَ بِ  َتبْ َص نَ  ْدا قَ مَ يْ فِ  اِءيَ الْ بِ  ُض فْ َخ الْ وَ − ٣٦

ــالْ وَ −٣٧ ــي ُمزْ َج ــالفِ فِ ــالتَّ بِ  لِ ْع ــمَّ ينِ كِ ْس )٧(»ح« لِ َلـالعِ  ِف ُرَحـأَ َأْو ْتَلـَخ  نٍ وْ نُـًفا لِ ْذ َح ُث

)٨(»ح« لِ  ُتطِـَال  ِب ْصـالنَّ َلثْ مِ وَنالنَّ َكفُ ْذَح وَ هُ ُرآِخـــحََّصـــفعــٍلارَعَضـــمُ  نْ كِّ َســ− ٣٨
                                          

), ٧٦ − ١/٧٤» (شرح ابن عقيل«), و٦٩ − ٦٨(ص» شرح قطر الندى«انظر:  )١(
 ).٦٢ − ١/٦١» (الكواكب«و

شرح األشموين على «), و١/٣٩» (أوضح المسالك«), و٤٤ −  ١/٤٣» (شرح التسهيل« )٢(
 ). ٥١ − ١/٤٩» (األلفية

» شرح قطر الندى«), و٤٧ − ١/٤٦ألبي بكر البغدادي (» األصول يف النحو«انظر:  )٣(
 ). ٩٥ − ٩٣(ص» توجيه اللمع«), و٩٧ – ٩٤(ص

 ما بين المعقوفتين غير واضح يف المخطوط.  )٤(
توضيح «), و٦٥ − ١/٦٤» (أوضح المسالك«), و١/٤١٨» (شرح التسهيل«انظر:  )٥(

 ).٧٣ − ١/٧٢» (شرح األشموين على األلفية«), و١/٧٥» (المقاصد والمسالك
 ).٦٣ −  ١/٦٢» (واكبالك«انظر:  )٦(
 ).٤١ − ١/٤٠» (شرح التسهيل«انظر:  )٧(
 ).٧٩ − ١/٧٨» (شرح ابن عقيل«انظر:  )٨(
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)١(»ح« لِ َلـالَخ  نَ ِمـ ْملَ ْسـهـا تَ َراِخ َوأَ  ْفِذاْح فَ ا ُجِزَمـْتذَ ي إِ ِمـْرى يَ َريَ  َيْدُعو وُ ْح نَ وَ − ٣٩

)٣(»ح« لِ َقـللثِّ  مَّ الضَّ ِوانْ فَ اءُ يَ الْ وَ ُواَوالْ وَ لـٍفأَ َعَلـىِوْهانْ فِيِه)٢(]ُعفْ [الرََّوُبْص النَّ وَ −٤٠

ـإِ  مِ ْسـاِال ةُ لَّـعِ وَ −٤١ )٤(»ح« لِ َبــالَج  ةِ وَ ْري ذِ اِقــَر ُوْحــنَ  هُ قُصــنَ  ْوأَ ىًتــفَ  ُوْحـنَ  ُرْصـقَ ا الْ مَّ

)٥(»ح« يْ ِلـَج  وَ ْهـفَ  اِءَيـي الْ ذِ َعَلـى فَّ َخـ ُحتْ فَ الْ وَ ْتَيـوِ نُ  ْدَقـ لُّ ُكـالْ  اُتَكـَرَح ى الْ َتـي الفَ فِ فَ −٤٢

ــفِ َرُوْحــنَ ِق ْطــي النُّ ذِ اَيـلِ يَفُأِض ْدا قَ مَ َعَلىيَعمِ الَج  وِ انْ وَ −٤٣ )٦(»ح« لِ َمــالعَ  ُح الِ ي َصــيِق

َ وَ  ةِ رَ كِ النَّ يفِ  سُ امِ اخلَ  ابُ بَ الْ   )٧(ةِ فَ رِ عْ امل

ــ−٤٤ ــأَ  يــُث َح  أْل  ٌل ابِــقَ  رٌ ُمنكَّ »ح« ُل ُج رَ  ٌس ارِ فَ  مٌ َالغُ  وْح نَ  يُف رِ عْ تَ ْتـــالـ ِتَرثَّ
                                          

 ).٧٧ −  ١/٧٦» (شرح القطر«), و١/٨٤» (شرح ابن عقيل«انظر:  )١(
, والصواب ما أثبت; ألن الفعل المعتل اآلخر يقدر فيه »والقلم«يف المخطوط:  )٢(

لنصب نحو: لن يخشى فيخشى منصوب وعالمة النصب والرفع على األلف ففي ا
 النصب فتحة مقدرة على األلف.

 وأما الرفع نحو: زيد يخشى فيخشى مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على األلف.
 ).١/٨٠» (توضيح المقاصد والمسالك«), و١/٨٤» (شرح ابن عقيل«انظر: و

 ).٧٧(ص» شرح قطر الندى«انظر:  )٣(
 ).٧٩ −  ١/٧٨» (توضيح المقاصد والمسالك«) و٧٧ −  ٧٦(ص» شرح القطر«انظر:  )٤(
), ٧٩ −  ١/٧٨» (توضيح المقاصد والمسالك«) و٧٧ − ٧٦(ص» شرح القطر«انظر:  )٥(

 ).٨١ − ١/٨٠» (شرح ابن عقيل«و
شرح ابن «), و٧٩ − ١/٧٨» (توضيح المقاصد«) و٧٧ − ٧٦(ص» شرح قطر الندى« )٦(

 ).٨١ − ١/٨٠» (عقيل
 له من نظم الشيخ حافظ $.َهَذا الباب ك )٧(
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ـــ− ٤٥ ـــرِ عْ مَ  اهُ وَ ِس ـــكَ  ةٌ َف ـــَزَو ْمُه ـــيَو ٌدْي ــل ــَح ي المُ ِذلِ ــى بِ »ح« لِ ُقــوَ َلَهــا  ْف ِضــأَ  ْل أَ لَّ
ـــبَِّرا َواَنـــتَ ي أَ ِذـَلـــ ـاْلـوُخـأَ ا َوَذُنابْ َوٍديْ َزُنابْ م َوهُ المُ غُ − ٤٦ ـــوَ  اءِ الشَّ )١(»ح« لِ اإلبِ

  سُ ادِ السَّ  ابُ بَ الْ 
َ  اتِ وعَ فُ رْ  مَ يفِ   )٢(ءِ امَ سْ األْ

ـــُتتْ اهَ عُ مَ ْســـتَ َس ٌعبْ َســـهُ اُبـــَوأبْ ُعْفـــالرَّ وَ −٤٧ ـــعَ  )٣(ىَل ـــَج  ولِ ُقـــعُ لْ لِ  عٍ ْضـــَوبِ َكلْي يِل
ـــافَ الْ − ٤٨ ـــُلِع ـــفِ لِ ٌماْس ـــٍلْع ـــدَّقَ تَ ْدَق )٤(لِ َذ ا الَعـَخـا أَ ر َيـصِّ قَ فَ ٌديْ زَ اَءَج كَ هُ َم

)٥(لِ وَ فِــي األُ  ِف ْذَحــلْ ا لِ ًعــفِ تَ ْرمُ اَرَصــفَ ًباِصــتَ نْ مُ اَءًما َجــاْســِلاِعــفَ الْ ُب ائِــنَ وَ − ٤٩
ِ كَ −٥٠ ــَل ن ــَخ  ي ــَوٌرْي ــالَميِ ِص ــمَ أْج ْهُرشَّ ـــَلقِ َوهُ ُع ـــي ـــَزَوٌلْوَق ـــوُ الْ بِ ٌدْي ـــ اةِ َش يُبِل
)٦(لِ ثِـتَ مْ مُ  رُ ْيـغَ  وهُ ُبـأَ  َوْهـَو ارِ ي الدَّفِ اَنـــأَ َو ٌمائِ َقـــ ٌدْيـــَز ُوْحـــا نَ َدَتـــبْ مُ الْ وَ −٥١

شرح ابن «), و١٥٩ − ١٢٧(ص» شرح قطر الندى«), و١/١١٥» (شرح التسهيل«انظر:  )١(                                          
شرح «), و١٠٨ − ١/٨٥» (شرح األشموين على ألفية ابن مالك«), و١١١ − ١/٨٥» (عقيل
 ).٢١٣ − ٢٠٥للكفراوي (ص» جروميةاآل

ن لما زاد الشيخ حافظ قبله بابين ولك ,َهَذا الباب هو الثالث يف منظومة الشرباوي )٢(
ادس. اوبابً   قبلهما صار َهَذا الباب هو السَّ

 .»تتلى«ويف المطبوع من منظومة الشرباوي  »تملى«يف المخطوط:  )٣(
» حاشية الصبان على شرح األشموين«), و٢٤٩ − ١/٢٣٩» (المقاصد والمسالك«انظر:  )٤(

)٥٤٨ − ١/٥٢٠.( 
), ٤٦٧ − ١/٤٥٣» (شرح ابن عقيل«), و٩٧ − ٢/٨٦» (أوضح المسالك«انظر:  )٥(

 ).١/١٦٧» (الكواكب«و
شرح ابن «), و١٧٥ − ١٦١(ص» شرح قطر الندى«), و١/٢٦٧» (شرح التسهيل«انظر:  )٦(

 ).٢١٨ − ١/١٧٧» (شرح األشموين«), و١٨٩ − ١/١٧٧» (عقيل
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ـــوَ −٥٢ ـــَم ـــ ِها بِ ـــعْ مَ  مَّ َت ـــبْ مُ ى الْ نَ ـــا َخ َد َت )١(لِ وَ الـدُّ  ُب احِ َصـ ٌد ْيـزَ  وِ ْحـنَ فِـي نِ أْ الشَّ كَ  رٌ َب

ــفِ وَ − ٥٣ ــ ُل ْع ــإِ  مٍّ ذَ وَ  ٍح ْد َم ــ ينِ مَ ْس ــرِ قُ  ْد َق »ح« َغلِ الـدَّ وَ  قـدِ الحِ  وى ذُ َتـالفَ  ئَس بِ  مَ نعِ كَ  اَن

ــفِ الْ فَ − ٥٤ ــ ُل ْع ــ عْ َم ــلِ ا يَ َم ــ ِهْي ــوا َخ مُ دَّ َق ــتْ يَ  ارً َب ــوْ ُص ْخ مَ  وهُ ُل ــبْ باِال هُ ُص ــيَ  ءِ اَد تِ )٢(»ح«ي ِل

ـــانَ − ٥٥ ـــرْ تَ  َوَك ـــ عُ َف ـــَم ـــاَن  ْد ا َق ـــبْ مُ َك يلِـوَ  ُد ْعـبَ َكـاَن  ْد ا قَ مَ  ُب ِص نْ ًما وتَ اْس  أً َد َت

لِ لَ الُح فِي  الِ وَ مْ اْألَ  وذُ  َح بَ أْص  اَت بَ كَ  ًال َمـــــعَ  ْت َقـــــحِ ُألْ  اٌت وَ دَ ا أَ َهـــــلُ ثْ مِ وَ − ٥٦

ـكَ  اسِ النـَّ امُ رَ كِـ َس يْ َلـ ارَ َص َو ًماِسـتَ بْ مُ  ُد بْ عَ الْ  لَّ ظَ ى وَ َح ْض أَ ى وَ َس مْ أَ −٥٧ لِ فَ السِّ

لِ زَ َيـ مْ َلـ ارِ الـدَّ فِـي ىتَ فَ الْ كَ  هُ هُ بْ ِش  وْ أَ  اَهــــمُ زَ لْ يَ  ُيْفــــالنَّ ا وَ َهــــلُ ثْ مِ  عٌ َبــــرْ أَ وَ − ٥٨

ــ ئَ تِــا فَ َمــ امَ ا دَ َمــ−٥٩ ــْهــلَ  ٍب ِعــلَ فِــي ونَ اهُ السَّ ــًوا وَم وجــلِ فِــي  يــارُ األْخ  َح رِ ا َب

ــكَ − ٦٠ ــ انَ َك ــَم ــ اءَ ا َج ــعْ مَ ي فِ ــارِ قَ ى مُ نً »ح« لِ َد َجــالْ  وذُ  اَب َتــرْ يَ  أنْ  كَّ َشــَأْو  انَ َكــكَ  هُ َب

)٣(»ح« لِ ِهـال تَ  يَل ِصـالتفْ َلَها  ْب لُ اطْ وَ  َس يْ لَ كَ  ْت َلـمِ عَ  ْد ي َقـْفـالنَّ فِي إنْ  َت ال وَال ا وَ مَ وَ −٦١

ـــتَ  نَّ إِ وَ −٦٢ ـــَذا  ُل فَع ـــالفِ َه ـــاكِ عَ نْ مُ  َل ْع ـــ ًس ـــوْ قَ  نَّ أَ َك ـــرُ عْ مَ  َك َم ـــالْ بِ  ونَ وُف لِ َد َج

                                          
 −  ١/١٨٩» (شرح ابن عقيل«و ,)١١٧ −  ١٠٥(ص» مع شرحه«البن جني » اللمع«انظر:  )١(

 ).٢٦٧ − ٢/٢٥٩» (جامع الدروس العربية«), و٢٤٢
 ).١/٣٩» (الكواكب«), و٤٠٠ − ٢/٣٩٨» (مغني اللبيب«انظر:  )٢(
» توضيح المقاصد والمسالك«), و٢٤٠ − ١/١٨٩» (أوضح المسالك« :انظر لما تقدم )٣(

 ).٢٧٢ − ١/٢١٩» (شرح األشموين«), و١٩٣ − ١/١٧٧(
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ــلَ )١(ٌل ِحــتَ ْرمُ  َبْكــالرَّ نَّأَ َكــ َتْيــلَ  لَّ َعــلَ − ٦٣ ــَز نَّكِ ــ َدْي لِ ِحــتَ رْ مُ  رُ ْيــغَ  ورٍ ْمــعَ  َنْب
ــــقِ بَ  ْذ ُخــــوَ − ٦٤ ــكَ إْذِخاِســــَوالنَّ اِبَوأْبــــةَ يَّ ــا َوَالثَ ْتاَن ــالثُّ اَكَذًث ــ ُث ْل ــيُ  مْ َل لِ َق
لِ َســــهــــا وَ الُ ثَ أمْ َلَهــــا ُضــــمَّا َوَهــــبِ ْتَخ ُنِســـ ٍةَلـــمْ ُج  ْيأَ ْزُجـــ ُبِصـــنْ تَ  نَّ َظـــفَ − ٦٥
ـــــَخ  ٌدْيـــــَز نََّظـــــ هُ اُلـــــثَ مِ −٦٦ لِ األَمـ عَ اِس ًرا وَ مْ عَ  اُسى النَّ أَ َر ْدقَ َوةً َقـــــًدا ثِ الِ
»ح« لِ ُسـالرُّ وَ  ِي ْح َوالْ ى بِ َدهُ ُت الْ مْ لِ ه عَ تُ ْدَجـَوُتْمـعَ َزهُ ُتـيْ أَ َرُتْلـِخ ُتبْ ِس َح −٦٧
ــعَ ى وتَ َرا َدَجــَح −٦٨ ــتَ اعْ َو ْملَّ ــفِ الْ َو ْدَعــوَ ْبَهــَو هُ ْدِق ــابْ يير فَ ْصــالتَّ  ول ذُ ْع »ح« لِ دِ َت
)٢(»ح« لِ ِصـًثـا تَ الِ ثَ  ْبِصـانْ فَ  َملَ عْ أَ ا كَ مَ وَ اهَ فِ رَُّصــــتَ فِــــي ُتْذ َخــــواتَّ  هُ ُتــــلْ عَ َج −٦٩

لِ َد الَبـوَ  يدِ كِ وْ التَّ َوِفطْ العَ َو ِتعْ النَّ بِ اهَ عُ بِ تْ أُ َســـــاٍبَوْبـــــأَ ةُ تَّ ك ِســـــْلـــــوتِ − ٧٠
لِ َهـا مَ مَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  )٣(هُ َس فْ ا نَ يَ الضِّ  وبُ أَ هُ ُمـــاِدَخ ى َواَفـــَو ْدَقـــ ُل ْدَعـــالْ  ٌد ْيـــزَ كَ − ٧١

َ  اتِ وبَ صُ نْ مَ يفِ  عُ ابِ السَّ  ابُ بَ الْ   )٤(ءِ امَ سْ األْ

ــهــا يبِ تِ ْرتَ ىَلــعَ  مِ ْســاِال اِتوَعــفُ ْرمَ ي لِ رِ ْكــذِ  َد ْعــبَ وَ − ٧٢ لِ َلــالزَّ  نَ الي ِمــَخــال ِق ابِ السَّ
                                          

وهي تعمل عكس ما  .»كأنَّ «بالنصب والصواب الرفع ألنه خرب لـ  »مرتحًال «يف المخطوط:  )١(
يعني: عكس ما تفعله كان وأخواهتا  ;تعمله كان, لذا َقاَل الناظم: وإنَّ تفعل َهَذا الفعل منعكًسا

 .وهي كذلك يف منظومة الشرباوي ,كما تقدم من رفع المبتدأ ونصب الخرب
), ٤١٩ − ١/٣١٧» (شرح ابن عقيل«), و٧٦, ٢/٥» (شرح التسهيل: «انظر لما تقدم )٢(

 ).٤٩ − ٢/٣و ١/٢٦٧» (أوضح المسالك«و
 يف المطبوع: من منظومة الشرباوي: أبو الضياء من غير ما مهل. )٣(
ابع )٤(  .َهَذا الباب هو الرابع يف منظومة الشرباوي ولكن لزيادات الشيخ حافظ صار هو السَّ
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ــــأَ −٧٣ ــــمْ ُج  وُل ُق ــــنْ مَ  ةُ َل ــــ ِهاتِ وبَ ُص ــَو ٌرْشــعَ َو ٌعبْ َســًداَدَع ــ ُح َضــا أوْ َذ َه لِ بُ السُّ
)٢(لِ ُثــالمُ إَِلــى ْرُظــانْ َوَلــُههُ ْعــمَ يــِهفِ َو)١(ِهبِـَوٌقَلـطْ مُ ٌسْمـَخ يـُلاعِ فَ مَ ا الْ هَ نْ مِ −٧٤

يلِـ َك ابِ تَ عِ  نْ ًفا مِ ْوَخ  يَل النِّ َو ُتئْ جِ َوىَتـأَ  اَةَدَغـ ورٍ ْمـا عَ ًبا أَبـْرَضـ ُت بْ رَ َض −٧٥
)٣(لِ ِصـُثـمَّ  هُ ْح تَ افْ رًدا فَ فْ مُ  ْنكُ يَ  ْنإِ فَ ٌرَبــــَخ  هُ َدْعــــبَ  ٌماْســــَلَهــــا نَّإِ  َكــــَال وَ −٧٦

لِ َطـالَخ  نَ ِمـ وُجـنْ ى يَ ًوَهـيَرِسـ أَ َالكَ هُ هُ ابِ َشــا يُ َمــَأْوهــااًفا بِ َضــمُ ْبِصــانْ وَ − ٧٧
لِ ِمــ تَ َال وَ  ْل دِ اْعــ اُمَمــا إِ َيــ ْل ُقــَو ِهبِــ)٤(ًعـافِ تَ ْرمُ َكـاَن اَمـَعَلـى ىاَدنَـالمُ  نِ ابْ وَ −٧٨
ــــتُ  نْ إِ وَ −٧٩ ــــمُ  اِدنَ ــــمُ َأْو اًفاَض ــ)٥(هُ لَ اكِ َش ــ ْل ُق ــا بِ حِ ا َرَي ــيًم ــنَ ــافِ ا َي ــالزَّ  رَ ا غ لِ َل
لِ َجـوَ فِي  ُب لْ القَ هُ نْ مِ َواَكَض رِ وُج ْريَ )٦(ًماِسـتَ بْ مُ ُدبْ العَ اَكتَ أَ ُوْح نَ اُلَح الْ وَ − ٨٠

                                          
توضيح «), و١٤٥ − ٢/١٣٤» (ضح المسالكأو«), و١/١٧٨» (شرح التسهيل«انظر:  )١(

 ).٢٨٨ −  ١/٢٨٢» (المقاصد والمسالك
 − ١/٥٣٧و ٥٣٥ −  ١/٥٢٦» (شرح ابن عقيل«) , و١/٢٠٠و ١/١٤٧» (شرح التسهيل«انظر:  )٢(

 ) .٢٩٩ − ١/٢٩٦و ٢٩٥ − ١/٢٩٢و ٢٩١ − ١/٢٨٩» (توضيح المقاصد والمسالك«), و٥٤٢
شرح ابن «), و١/٢١٥» (توضيح المقاصد«), و١٦٣ − ١٥٧مع شرحه (ص» اللمع«انظر:  )٣(

 ).٣٧٩ − ١/٣٦٠» (عقيل
» أوضح المسالك«), و٣١٨(ص» اللمع«), و١/٣٢٩» (األصول يف النحو«انظر:  )٤(

)٣/٣٠٥ .( 
 ).٣/٣٠٧» (أوضح المسالك«), و٣١٨(ص» اللمع«انظر:  )٥(
األشموين  شرح«), و٧٢٧(ص» شرح قطر الندى«), و١/٣٢١» (شرح التسهيل«انظر:  )٦(

 ٢/٧١٤» (حاشية الصبان على شرح األشموين«), و٤٥ − ٢/٣» (على ألفية ابن مالك
− ٧٥٢.( 
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ــمَ تُ  نْ إِ وَ −٨١ ــفَ  ْزيِّ ــعِ  ْل ُق ــارِ َج  وَنُرْش ــعِ )١(ةً َي ــَطــنْ قِ َو يــرِ مِ اْألَ  َدنْ لِ َســالعَ  نَ اًرا ِم
ـــ)٢(ْتأَتـَوْحـنَ َتيْ نَ ثْ تَ ا اْسـَذ إِ الَّإِ بِ ْب ِص انْ وَ − ٨٢ ـــبَ القَ لُُّك ـــ َرإالَِّلائِ ـــالَج  َب اكِ لِ َم
ــوَ − ٨٣ ــ رَّ ُج ــا بَ َم ــغَ  َدْع ــَأْو رٍ ْي ــ َوَالَخ )٣(لِ َيـي الحِ ذِ  رَ ْيـوا غَ امُ َقـ ُوْحـى نَ َوا ِس َذ كَ اَدَع

ــ يَ إالَّْتَعــقَ َو فــي إْنالنَّ  ِهبْ وِشــ ٍيْفــنَ  َد ْعــوبَ − ٨٤ ــ وُزُج ــاْألَ  َك َل ــتَ امْ فَ  انِ رَ ْم )٤(لِ ثِ

ِ غْ يُ ٍدَرفْ مُ  عٍ ابِ تَ ْعمَ اَهــلُ مِّ كَ يُ امً اْســنَّإِ َو)٥(نَّأَ بِــْبِصــانْ وَ − ٨٥ )٦(لِ َمـُج  نْ َعـ يـَكن

  نُ امِ الثَّ  ابُ بَ الْ 
ا وَ فْ رَ  لِ عْ فِ الْ  ابِ رَ عْ  إِ يفِ  اصْ نَ عً  )٧(بً

)٨(»ح«ي لِـ نُ ُيـؤمِ كَ  مٍ ْزَجـَأْو صـِب النَّ  لِ امِ عَ  ْنعَ ًداَبـــأَ  رٍ ابِ ٍل َغـــْعـــفِ  َدرََّجـــمُ  ْعَفـــارْ وَ −٨٦

                                          
» أوضح المسالك«) ألبي بكر البغدادي, و٢٦١ − ١/٢٢٢» (األصول يف النحو«انظر:  )١(

» شرح شذور الذهب«), و٣٣٨ −  ١/٢٤٣» (توضيح المقاصد والمسالك«), و٢/٢٢٣(
 ).٢٥٤(ص

شرح ابن «), و١٨٥ − ٢/١٦٦» (أوضح المسالك«), و١/٨٣» (ني اللبيبمغ«انظر:  )٢(
 ).١/٥٤٣» (عقيل

 −  ٣٠٧» (توضيح المقاصد والمسالك«), و١٨٤ − ٢/١٨٠» (أوضح المسالك«انظر:  )٣(
٣١٤.( 

 ).٢٢٥ − ٢١٣مع شرحه (ص» اللمع«), و٢/٢٦٤» (شرح التسهيل«انظر:  )٤(
 ».نّ بأ«بدل » بكأن«يف منظومة الشرباوي:  )٥(
 ).٢/١٧٧» (شرح ابن عقيل«), و٣/٢٣٣» (أوضح المسالك« :نظرا )٦(
 َهَذا الباب كله من نظم الشيخ حافظ $. )٧(
 ).٤٥ − ٤٣(ص» شرح قطر الندى«), و٣٧ − ١/٣٦» (أوضح المسالك«انظر:  )٨(
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)٢(»ح« لِ ِصـفَ نْ مُ  رُ ْيـغَ  آٍت وَ هْ وَ  ْت رَ دِّ ُص  نْ إِ  )١(نْ ذَ إِ وَ  يْ َكــوَ  نْ َلــَأْو  نْ أَ بِــفِيــِه ُب ْصــالنَّ وَ −٨٧

ـــــقْ  مُ َال −٨٨ ـــــِس ـــــ اهللاِ وَ  نْ ذَ إِ ًما َك )٣(»ح« مـلِ تَ اْح فَ  عِ لرْفـلِ  نْ ذَ إِ  َت فْ طَ عَ  نْ إِ وَ  مْ هُ يَ مِ رْ َن

)٤(»ح« لِ زِ َتـْخ مُ  رَ ْيـوًبـا غَ ُج  وُ ئالَّ لِ فِي رهِ  ـوأْظــ ازَ َجــ رِّ الَجــ المِ  َد ْعــبَ  أنْ  رُ تْ َســوَ −٨٩

ــبَ وَ − ٩٠ ــالُج  مِ َال  َد ْع ــ وِدُح ــتٌِممُ  ترُّ السَّ )٥(»ح« لِ َيـحِ الْ بِ  عُ ْيـبَ الْ  ِح بِ ْص يَ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ كَ  نَح

»ح«ملي  وَ هْ فَ  هُ لْ بَ  اقْ وإالَّ َحتَّى  انَ كَ مَ  وْ أَ وَ  ودَ ُســتَ َحتَّــى  ْد ُجــكَ َحتَّــى  َد ْعــوبَ −٩١

ــبَ وَ − ٩٢ ــ َد ْع ــ اِءَف ــاب النَّ وَ َج ــطَ َأْو  ِي ْف »ح« لِ َمـي الُج ذِ ًرا بِـْصـها َح رِ وادْ  عْ مَ  وِ اوَ  وْ أ ٍب َل

ـَح لِ  ْض رِ اْعـوَ  ْل وَسـ هَ اْنـوَ  عُ وادْ  رْ مُ − ٩٣ )٦(»ح« لِ َثــمَ الْ َعَلــى  ْب رِ ادْ ُثــمَّ  فج اْنــوارْ  نَّ َمــتَ  مُ هِ ضِّ

»ح«ي لِـ رَ غِفـويَ  جهـدٍ َعَلـى  يبرِ َص كَ  أنْ  ـهُ  ـْتـبَ َص نَ  صٍ الِ َخـ مٍ اْسـَعَلـى  لٍ ْعـفِ  ُف طْ عَ وَ − ٩٤

»ح« لِ َقــالثِّ وَ  مِ ْســاْال  اَت ذَ  أنَّ  نْ ِمــ يِف فِ ْخ ـــتَّ  الــَعَلـى  يءَ ِجـتَ  نْ أَ  نٍّ ظَ وَ  مٍ لْ عِ  َد عْ بَ وَ −٩٥

                                          
 ).٧٦ −  ٤/٦٦» (أوضح المسالك«) مع شرحه البن الخباز, ٣٥٧(ص» اللمع«انظر:  )١(
 ٤/٧٦» (أوضح المسالك«), و٨٣(ص» شرح قطر الندى«), و٣٥٧(ص» اللمع«انظر:  )٢(

− ٧٨.( 
 ).٨٣(ص» شرح قطر الندى«انظر:  )٣(
 ).٨٣ − ٨١(ص» شرح قطر الندى«), و٧٨ − ٤/٧٦» (أوضح المسالك«انظر:  )٤(
 ).٩٢ − ٩١(ص» شرح قطر الندى«), و٨٢ − ٤/٨١» (أوضح المسالك«انظر:  )٥(
 ).٩٣ − ٩٢(ص» قطر الندى«انظر:  )٦(
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  عُ اسِ التَّ  ابُ بَ الْ 
 »لِ عْ فِ الْ بِ  اصٌّ خَ  وَ هُ وَ « مِ زْ اجلَ  لِ امِ وَ  عَ يفِ 

ــفِ  مُ زْ َجــوَ −٩٦ ــ لٍ ْع ــي مِ الــالَّ  وَ َال بِ ـلَ وَ  مْ لَ وَ  ٍب َلــطَ فِ )١(»ح« لِ َسـالكَ إَِلـى  ْد ِلـْخ  تُ َال ا َكـمَّ

ــوَ  وإنْ −٩٧ ــ نْ َم ــا مَ َم ــَت ــ انَ ى أيَّ ــومَ  نَ أْي )٢(»ح« لِ َفـتَ ا اْح َمـثُ يْ ى َح نَّ ا وأَ مَ  إذْ  ا أيُّ مَ  ـْه

ــ نِ يْ عَ ارِ َضــمُ  )٣(هُ اب َلـوَ َجـالْ وَ  ٍطرْ َشـ َل عْ ا فِ هَ مِ زْ َج بِ −٩٨ ــتَ ي تْح ْح تَ ْســتَ  نْ إِ َك )٤(»ح« لِ ِم

»ح«لي وَ َخـ مْ ُقـيَ  مْ تُ مْ قُ  نْ إِ كَ  ِفَال تِ اْخ بِ  وْ أَ  )٥(ُهـًدى َت ْلـنِ  َت نْ َسـأْح  نْ إِ َكـ نِ يْ يَ اِض مَ  وْ أ−٩٩

)٦(»ح« لِ بِـقَ نْ مُ  يـرَ ًعـا غَ نْ مَ َكـاَن  يذِ ًطا لِ رْ َش  هُ رُ دِّ َقــــتُ  وْ اًبــــا َلــــوَ َج  اٍءَفــــبِ  نْ رِ اْقــــوَ −١٠٠

ــ−١٠١ ــتَ  نْ إِ َك ــعَ فَ  ْق ِض ــوَ  ٌح تْ ســى َف ــاءَ َجــفُ  اذَ إِ  اَب َن ــذَ إِ ة َك ــنَ قْ يَ  مْ ا ُه ــتَ  ونَ ُط )٧(»ح«ي ِل

ــْ  ـاْج  هُ لَ  اَب وَ َج الْ  طُ رْ ن الشَّ مِّ ُض  إنْ  رُ مْ اْألَ وَ −١٠٢ ــ هُ مْ زِ ـ ــتَ  ُج كــانْ  هْ بِ ــتَ واْج  مْ لَ ْس ــتَ  ْد ِه )٨(»ح« لِ نَ
 ).٩٠ − ٨٤ص(» شرح قطر الندى« :لما تقدم من األبيات الخمسةانظر:  )١(                                          

 ).٣/٢٢٩» (شرح األشموين«), و٢/٣٢٨» (توضيح المقاصد والمسالك«انظر:  )٢(
شرح «), و١٢٦ − ١١٧(ص» شرح قطر الندى«), و٢/٦٦» (شرح التسهيل«انظر:  )٣(

 ).١٤٢١ − ٤/١٤٢٠» (حاشية الصبان«), و٣/٢٤٠» (األشموين
 ).١٢٦(ص» قطر الندى«انظر:  )٤(
), ٤/١٠٧» (أوضح المسالك«), و٣٧٦البن الخباز (ص» توجيه اللمع«انظر:  )٥(

 ).٢/٣٣٩» (توضيح المقاصد«و
توضيح «), و١١٤ − ٤/١١٣» (أوضح المسالك«), و٧٩ − ٤/٧٣» (شرح التسهيل«انظر:  )٦(

 ).٢/٣٤٢» (المقاصد والمسالك
 ).٣٤٦ − ٢/٣٤٤» (توضيح المقاصد«), و٨٥ −  ٤/٨٤» (التسهيل شرح«انظر:  )٧(
 ).١٦٣ −  ٢/١٥٦» (األصول يف النحو«انظر:  )٨(
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»ح« لِ َمـالعَ فِـي  هُ عْ بَ تْ تَ لْ فَ  مِ ْس اإلِ فِي  رَّ ا مَ مَ  ىَلـــعَ فَ  هُ اُلـــَد إبْ َأْو  َل ْعـــالفِ  َك طُفـــعَ وَ −١٠٣

ِ عَ الْ  ابُ بَ الْ    ارشِ
ْ يفِ  َ  اتِ وضَ فُ  خمَ  )١(ءِ امَ سْ األْ

لِ َجــى اْألَ َهــتَ نْ مُ  امٍ َتــِخ  نَ ْســُح  اُل نَــتَ  ىَسـعَ  مِ ْسـاِال اِتوَضـفُ ْخ مَ  واِب بْ أَ بِ  مْ تِ اْخ وَ −١٠٤

لِ ُقـــــا فَ َهـــــيلَ ثِ مْ تَ  دْ رِ ُتـــــ إنْ  ةٌ َثـــــَال ثَ  اَهـتُ لَ مْ ُج  مِ وْ القَ  َد نْ عِ  ضِ فْ الَخ  ُل امِ وَ عَ − ١٠٥

ــ− ١٠٦ ــزَ  مُ َال ُغ لِ ُج النُّ  نِ يُ األعْ  امَ هَ ِس  رْ َذ اْح وَ  هُ رْ ظُ انْ فَ  نٍ َســَح  رٍ َظــنْ مَ فِــي ىَتــأَ  ٍدْي

ــ−١٠٧ ــو مٌ اْس ــ ٌف رْ َح ــٍفبِ ــعُ ابِ وتَ  ال ُخْل لِ َلـعـن العِ  ْل أَ اْسـا فَ مَ نَ  ُف َال الخِ  ِهيْ فِ  اَه

»ح«ي ِلـتَ  نِ يْ َذ بِـ رٍ ْض ُخ  دسٍ نْ ُس فِي أنِ الشَّ كَ  ةً رَ اوَ َجـــًرا مُ روْ ْجـــمَ  َذلَِكي بِـــنِـــعْ يَ − ١٠٨

يِلـمَ عَ  نْ عَ  نِ غْ تَ اْس وَلَها  عْ جِ ارْ فَ  ِب تْ ي الكُ فِ  ْت رَ ُذكِـ ْد قَ  رِّ َج الْ  َف روْ ُح  نَّ أَ بِ  مْ لَ اعْ وَ − ١٠٩

»ح« لِ َمـللَج  ُس لْ الحِ  وُ ْح م نَ الالَّ اف وَ كَ الْ وَ  َبـابِ وَ َعَلـى  نْ َعـإَِلى فِي نْ ا مِ هَ تُ ْد َج وَ −١١٠

ـــْذ − ١١١ ـــُه َأْو وٌ اوَ ُربَّ وَ  ُذ منْـــ ُم »ح« لِ َمــالهَ  عَ َمــ كْ رَ ْتــيُ  مْ َلــ بــاهللاِ  اهللاِ َتــ مٌ َســـقَ ِمنْ

ــِو وْ ونَ ِمنُْه وينَ نْ التَّ  ِفِذاْح  َت فْ ا أَض مَ وَ − ١١٢ ــه كَ ْن ــوَ ي مُ مِ وْ َق ــمَ َعَلــى  مْ وكُ اُف لِ َه

»ح« َلـلِ الُح فِي  زِّ الَخ  ُب وْ ثَ  وُ ْح نَ  نْ مَ كَ َأْو  يمِ  الغُ  وْح نَ  مِ ى الالَّ معنَ بِ فِيِه ُض فْ الَخ وَ −١١٣
                                          

َهَذا الباب هو الخامس عند الشرباوي يف منظومته ولكن مع زيادات الشيخ حافظ  )١(
 صار هو العاشر.
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ـاٍء َوَسـمَ  رِ كْ ِذَكـفِي  وْ أَ −١١٤ »ح« يْ لِ وَ  رُ يْ َخ  مَّ اللهُ  َك انُ رَ فْ غُ فَ  ْت مَّ تَ  ْد َقـوَ  اِح بَ الصَّ

ـ اُحَطـه بِ ْيـلَ عَ  ْتاقَ َضـْدقَ فَ  يِءي الُمِس انِ َج الْ  نِ ًوا عَ فْ عَ  بُّ ا رَ يَ −١١٥ )١(لِ َبــوالَج  لِ هْ السَّ

 

رِ  ةِ رَّ غُ يفِ  تْ مَ تِ خُ  هْ   نيَ تِّ سِ وَ  ةٍ عَ سْ ام تِ عَ  رٍ فَ صَ  شَ
ِّ عَ  دِ يَ بِ    فيفين الْ امَ لْ سَ  نِ بْ  مِ اسِ قَ  نِ بْ  يلِ

ىلَ   اهللاُ ىلَّ صَ وَ  دٍ عَ مَّ َ   حمُ
 )٢(لمسَ وَ  هِ بِ حْ صَ ه وَ آلِ وَ 

                                          
), ١٣٧ − ٢/٥» (أوضح المسالك«), و١٩٢ − ٣/١٤١» (شرح التسهيل« :انظر لما تقدم )١(

), ١٤١ − ٢/٥٩» (شرح األشموين«), و٣٩٥ − ١/٣٤٥» (توضيح المقاصد والمسالك«و
 ).٨٢٥ − ٢/٧٦٨» (حاشية الصبان على شرح األشموين«و

انتهيت من نسخ هذه المنظومة والتعليق عليها يف الثلث  أبو همام كان اهللا له:َقاَل  )٢(
ى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى هـ بمكة المكرمة, وصل١١/٦/١٤٢٨األخير من ليلة 

 آله وصحبه أجمعين.
  كتبه

 أبو همام/محمد بن علي الصومعي البيضاين
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ــــفِ َخ  اٍف َطــــلْ أَ ا بِ َهــــيْ لَ ًدا عَ ْمــــَح  انَـمَ هَ لْ أَ ا وَ َمـعَ نِّ ال غَ بَ ْس أَ  نْ مَ ًدا لِ مْ َح   − ١ اِت يَّ

ــ  − ٢ ــ مَّ ُث ــتَ بِ  ةُ َال الصَّ ــ يمٍ لِ ْس ــعَ  ومُ ُد َت ـــٍد ىَل ـــرِ بَ الْ  رِ ْيـــى َخ فَ طَ ْصـــمُ الْ  ُمَحمَّ اِت يَّ

ـــ  − ٣ ـــاحِ ا بَ َي ـــــيَ بْ تِ  اِتَقـــالْ  ونِ ُفـــعُ  نْ ًثـــا َع ـــــ هُ اَن ـــــإِ  عَ َم ـــــعِ الْ  ازِ يَج اِت ارَ َب

ــفَ  ًحاِضـتَّ مُ  نِ يْ عَ الْ  ِي أْ رَ كَ  اعُ مَ السَّ  َس يْ لَ   −٤ ــًرا وَ بِ َخ  ْل أَ اْس ــعَ  عْ دَ ي ــاراِت َك نْ اْلَمَم

ـــــوَ  )١(سٍ لَ َسـ نْ ِمـوَ  نٍ َهـوَ  نْ مِ  َت ئْ ا ِش مَ لِ  هُ لْ كُ   −٥ ـــــفُ  نْ ِم ـــــأَ وَ  ورٍ ُت ـــــوَ  امٍ قَ ْس اِت آَف

ــإِ  نْ ِمـوَ  يِثِدَح الْ  وِ هْ لَ  نْ مِ  َت ئْ ا ِش مَ لِ  هُ لْ كُ   −٦ ــ ِكَال ْه ــوَ  الٍ َم ــتَ  نْ ِم ــوْ أَ  ييعِ ْض اِت َق

ــعَ   − ٧ ــعِ ى الْ َل ــ ِةادَ َب ــنَ وا الُ َق ــ ينُ عِ تَ ْس ــقُ فَ  ِهبِ ــَال  ُت ْل ــى  ْل  َب ــَعَل ــعِ الْ  كِ رْ َت اِت ادَ َب

اِت َيـــ مْ َلـــ طُّ َقـــ اءً َشـــعِ ًبـــا فَ رِ غْ مَ  وْ أَ  )٢(اهَ عُ يِّ َض ى يُ طَ ْس وُ الْ فَ  رُ هْ الظُّ  هُ اءَ َج  نْ إِ   −٨

ــ )٣(ٍةَسـوَ ْس وَ وَ  وٍ هْ َسـ عْ مَ ا فَ اهَ تَ أَ  نْ إِ وَ   −٩ )٤(اِت اَعــمَ َج الْ  يــِتوِ فْ تَ  عْ َمــ ٍةَلــفْ ي غَ فِ

                                          
مادة » المصباح المنير«أي: سلس البول, وسلس البول اسرتساله وعدم استمساكه,  )١(

 ».سلس«
 ».يضيعها«بدل » يضيها«يف المخطوط:  )٢(
 تهاء من أكله.آكُل القات يفكر كثيًرا السيما بعد االن )٣(
الكثير ممن يأكلون القات يؤدون الصالة يف المكان الَِّذي يأكلون القات فيه, َهَذا إذا  )٤(

 كانوا محافظين على الصالة.
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ــــوَ  ِهبِــ ينَ عِ ولَ ُمــ مٍ وْ َقــبــُت لِ جِ د عَ َقــلَ   −١٠ ــــمُ  مْ ُه ــــُه  ينَ رِّ ِق ــــمَ الْ بِ ِمنْ اِت رَّ َض

ـــ  − ١١ ـــدِّ ي فِ ـــالْ وَ  ينِ ال ـــاْألَ وَ  الِ َم ـــ انِ َد ْب ْل َب
اَُش

ــُه فِــي مْ هِ رِ كْ ُســبِ   )١(ِت الَّ ِحــمَ الْ  لِّ ُجــِمنْ

ـــــ  − ١٢ ــ نْ إَ  ِهِعـــــائِ بَ وَ  ِهيارِ َشـــــلِ  وُل ُقـــــي أَ إنِّ ــ ْد َقــوا لَ وُبــتُ يَ  مْ َل )٢(ِت الَّ زَ وا بِــءُ اَب

ــوَ  مْ ُهـلَ  لَّ ا ُأِحـيَمـوا فِ ُد ِهـزَ َأنَُّهـم  عْ مَ   −١٣ ــوا عَ لُ َد بْ تَ اْس ــ هُ نْ ــفُ عُ الْ  يِف َج الْ بِ اِت وَن

ـــنَّ أَ كَ  ُحكَِيـُت مْ ِهـمِ عْ زَ فِـي ٍةوبَ ُذ كْ أُ  لِ ْج أَ  نْ مِ   − ١٤ ـــدِّ َم ـــَج  ينُ ا ال ـــكَ حِ الْ ا بِ اَن )٣(اِت اَي

ــ ىاَشــَح  هُلـمِ ْح يَ  ورُ هُ ْش مَ الْ  رُ ِض َخ ى الْ تَ وا أَ الُ قَ   −١٥ ــالنَّبِيُّ ــَح  نْ ون ِم ــالْ  لِ ْم )٤(اِت ورَ ُذ َق

ــ  −١٦ ــ اهللاِ َت ــَم ــ قَّ َحــ مْ وهُ رُ دَّ ا َق ـــَح  ومُ هِ رِ ْد َق ـــ مْ هُ وْ َمـــى رَ تَّ ـــرَ ُخ الْ  اعِ وَ نْ أَ بِ اِت اَف

                                          
 َهَذا فيه مبالغة يف الذم والتقبيح وإال فالقات ليس مسكًرا كإسكار الخمر. )١(
ه يف المخطوط بيت آخر َهَذا البيت ساقط من المخطوط ومثبت يف المطبوع ومكان )٢(

 َهَذا نصه:
ــــه ــــاريه وبائع ــــا لش ــــا وقبًح ــا نتنً   وا بــزالتءإن لــم يتوبــوا لقــد ب

فحذف قوله: نتًنا وقبًحا لشاريه وبائعه; ألن النتانة هي يف الدخان, ال يف القات, فلعل 
 َهَذا هو الَِّذي جعله يغير صدر البيت, واهللا أعلم.

اطي القات إال أنه ينطبق على من شغلوا شباب األُمة وإن كان َهَذا البيت يف متع )٣(
تِي ال حقيقة لها وإنما هي من نسج الخيال هتدر فيها األوقات لساعات  بالقصص الَّ

 كما هتدر يف أكل القات.
 فيه أنه $ يميل إَِلى أن الخضر ڠ نبي.» حاشا النبيون«قوله:  )٤(
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اِت َتـقْ مُ  رِ ْيـَخ ْنِمـهُ َلـكْ ا أَ ْوأَ ى َرتَّ َح  نـواُفتِ ْدال قَ هَّ ُج الْ )٢(اهَ بِ )١(اُنقَ َدْربَ الْ وَ   − ١٧
ــفَ  واُلـكَ أَ َلـُهٍدْمـعَ َعَلىاِميَ ي الصِّ فِ وَ   −١٨ ــا َخ َي ــْمهِ تِ اَرَس ــَخ الْ لَُّك اِت ارَ َس
ــــفِ َخ الْ  ِمالََّعــــوا بِ الُ َبــــيُ ْمَلــــوَ  )٣(َرٍقَفـْنِمـوَنفُ ْخ تَ ْسـيَ اِسالنَّ َنمِ  مْ هُ فَ   −١٩ اِت يَّ
اِت ادَ َبـعِ ى الْ َكـْزوا أَ عُ يَّ ا َض مَ اًرا كَ نَ  ْتَئـُملِ ْمهُ افُ َوْجـأَ ْمُهـًقا لَ ْح ُس با َوتَ   −٢٠
ـ ةُ وقَ ُش عْ مَ  اكَ َذ كَ   − ٢١ ــبِ  )٤(ْتُنِصـبَ  ْدَقـ انِ طَ يْ الشَّ ــا فِ َه ــْرِألَ  اٌخَخ ــَج الْ  اِب َب ِت اَال َه

اإلضافة إَِلى مادة نباتية أخرى تسمى الربدقان: هو بودرة مصنوعة من أوراق التتن ب )١(                                          
فيتم طحنها بواسطة رحى خاص,  −التنباك −بالدقدقة بحيث تخلط مع أوراق التتن 

الطعم, قوي الرائحة, وعند االستعمال يوضع  يطحنها حتى تصير مزيًجا ناعًما حادَّ 
ظة من إما بين الشفتين واللسان, وإما يف أحد جانبي الفم مما يلي األضراس, وبعد لح

وضعها يف الفم يفرز المربدق لعاًبا ملوًنا قذًرا فيبصقه على األرض, ينتج عنه أذى 
وقد يستعمل الربدقان  ,لكل من يشاهده َأْو يشم رائحته إال إذا كان من أساطينه

ى نشوًقا, َوَذلَِك بأن يضع صاحبه كمية بين  المذكور شما عن طريق األنف فيسمَّ
يحدث له ُعطاًسا متتابًعا وإفرازات مؤذية تخرج من منخريه أصابعه ويستنشقه بقوة ف

فتوى شيخنا انظر: ». غير أنه ال يتأذى هبا بل يتلذذ هبا, كما تتلذذ الجعالن بشم العذرة
) ضمن ثالث ٦١عن حكم القات والدخان (ص −حفظه اهللا تعالى−زيد المدخلي 
 ».الفتاوى المضيئات«رسائل بعنوان: 

مة محمد وأخربين «): ٦٧٠(ص »إصالح المجتمع«يف  بن سالم البيحاين $ قال العالَّ
ا مات مكث ثالث ساعات أحد أصدقائي أن قريبه الَِّذي كان يستعمل الربدقان لمَّ 

 . اهـ»وأنفه يتصبب خبًثا
وتركته; ألن المعتمد هو المطبوع عند الشيخ » هبا«ويف المطبوع: » به«يف المخطوط:  )٢(

 ه شيخنا علي بن قاسم الفيفي.حافظ كما أخربين تلميذ
) مادة ٢/٣٣٤» (النهاية« .والفزع يقال: َفِرق يفرق فَرًقا :− بالتحريك الخوف−الفرق  )٣(

 ».َفَرق«
 يعني: الشيشة َأو المداعة. )٤(
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ــتَ  وابُ َصــنَ لََهــا ًداْمـعَ  ْمُهــ ِداجِ َســمَ ي الْ فِـوَ   − ٢٢ ــاهُ َظ ــ اًرا َم ــ ْمهِ يْ َدَل ــمُ  نْ ِم ِت اَال َب
ـَمـ اهللاِ تَ   − ٢٣ ِ بُ ُمـْذيـِبالطِّ بِ ْتَرا ُجمِّ اِت َقـــالْ وَ  )١(ِنتَ التَّ بِـــومُ هُ اُرَخـــ بُ الَّإِ  ْتَيـن
ـــتْ يَ  ومُ هِ لِ كْ أَ اِلَح فِيْمهِ اِدبَّ عُ ُضعْ بَ وَ   −٢٤ ـــ وَنُل ـــٍث اِدَح أَ صََّن ـــوَ  ي اِت آَي
ِ اكِ َسـومُ تُ يْ آذَ   −٢٥ ـــ ِكَالْمـــِألَ ْماُكـــَذا أَ َمـــفَ  والُ مَ تَ اْح َفـيَنرِضـاْألَ )٢(ين اِت وَ مَ السَّ
ــ  −٢٦ ــدَُّذ َك ــاُنَخ ا ال ــُهاٍعَونْ أَ بِ ــَرَل ــغَ وَ  ْتَكُث ــَكُرْي ــَذلِ ــْنِم ــدَّ  عِ ْوَن اِت يئَ نِ ال
ـــُمِخـــلٌّيـــهٌ رِكَ يـــٌحرِ  اَهـلَ ى َوَوِقـالْ فِـي)٤(ٌنهْ َوَو)٣(اٌلَض عُ  اءٌ دَ   − ٢٧ اِت وءَ رُ مُ الْ بِ

 .التتن هو: التنباك َأْو التبغ )١(                                          
مة البيحاين $ يف   فضررهلتبغ أما التنباك وهو ا«: )٦٦٩(ص» إصالح المجتمع«َقاَل العالَّ

 ولو لم يكن فيه ,أكرب وال مصيبة به أعظم وال يبعد أن يكون من الخبائث التِي هنى اهللا عنها
وهو شجرة خبيثة دخلت  ,من الشر إال ما تشهد به األطباء لكان كافيًا يف تجنبه واالبتعاد عنه

صة والعامة, وانتشر يف سائر البالد واستعمله الخا )هـ١٠١٢(بالد المسلمين يف حوالي سنة 
يجارة, ومنهم من يشعله يف المشرعة, ومنهم من يشربه  فمن الناس من يأخذه يف لفائف السَّ
يف النارجيلة وهي المداعة الَّتِي عّم استعمالها سائر البالد اليمنية.. وأخبث من ذا وذاك من 

ّمى يمضغ التنباك ويجمعه مصحوبًا مع مواد أخرى, ثم يمضغه بين شفتيه وأسنانه, ويس
مة, فيبصق متعاطيها حيث كان بصاًقا تعافه النفوس ويتقذر به المكان وربما  َذلَِك بالشَّ
لفظها من فيه كَسْلَحة الديك يف أنظف مكان وللناس فيما يعشقون مذاهب, وبعضهم 
يستنشق التنباك بعد طحنه وهو الربدقان, يصبه يف أنفه صبا, يفسد به دماغه ويجني به على 

, ثم ال ينفك عاطًسا, ويمتخط بيده ويف منديله َأْو على األرض وأمام سمعه وبصره
 . اهـ بتصرف يسير.»المسلمين

والمثبت من المخطوط وهو األصوب; ألن نون الجمع » ساكنين«يف المطبوع:  )٢(
 ُتحذف عند اإلضافة.

 ).١/٢٠٠» (النهاية« .الُعضال: هو المرض الَِّذي ُيعجز األطباء فال دواء له )٣(
 ).١/٨٨٦» (النهاية« .الوهن: هو الضعف )٤(
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ـَذٌلَالَحـأَ ْمهُ تُ لْ أَ َس   − ٢٨ ــ ْمُكـلَ اُبَرا الشَّ ــيِّ طَ ْنِم ــُأحِ اٍتَب ــدَّ بِ ْتلَّ ِت َال َال ال
ِ ابَ َج أَ   − ٢٩ اِت ارَ َبـعِ ى الْ َدْحـإِ ْنمِ دَّبُ َالُتلْ قُ فَ  ْتَمـُر َح َالَوْتلَّ ا َح مَ ُمْوقَ ي الْ ن
ـــ انَـــــلَ وهُ نُـــــيِّ بَ رٌِّضـــــمُ ْمأَ ٌعافِ َنـــــأَ   −٣٠ ـــوا مُ الُ َق ـــا َال قِ يَ رٌِّض ـــ مُ ينً اِت ارَ َم
ــلْ قُ   −٣١ ــمُ َلْصــاْألَ نَّأَ كَّ َشــَالا َفــنَ ــأَ بِ  ٌدرِطَّ ــيُرْظــالَح هُ نَّ اِت رَّ َضــمَ الْ  لُِّكــفِ
)٢(اِت يَثـبِ َخ الْ لُِّكـْنَعـقَِّحـالْ ِبالِ طَ لِ  )١(ٌرَجـَدُمْزاِفَرْعـاْألَ ِةآَيـفِـيَسيْ لَ أَ   − ٣٢

ـــْربُ  بِ الَّإِ  ْمُكـلَ َسيْ لَ فَ ِمنَْهااَذَنْووا كَ ُركِ ُتنْ  نْ إِ   −٣٣ ـــاِنَه ـــَوقٍَّح ـــ ٍح اِض يأتِ َي
ِت َال ِآل  يـــــــرٍ تِ فْ تَ َويـــــــِهلِ يَ  يرٍــــــــِد ـْخـتَ بِ وَنُداهِ م َشـتُ نْ أَ ا َوَذْمكُ ى لَ نَّ أَ   −٣٤
ِت اَال َطـبَ الْ فِـي اٍلَمـِةاعَ َضـإِ ْنعَ وَ  ًحاِضـتَّ مُ يرِِذْبـالتَّ ِنعَ اَءَج ُيهْ النَّ وَ   − ٣٥
)٤(اِت اَيـوَ ى الرِّ َوْقـأَ ْنِمـيـِثاِدَح اْألَ َعمَ  )٣(ةٌ نَـــيِّ بَ مُ اٌتآَيـــَذلَِكبِـــْتاَءَجـــ  − ٣٦

 .]١٥٧[األعراف:  ﴾ u v w x y z ﴿يشير إَِلى قوله تعالى:  )١(                                          
 إنا نرى فيه التحريم لعلتين:«بطين $: اَقاَل الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن أب )٢(

: حصول اإلسكار فيما إذا فقده شاربه مدة, ثم شربه َأْو أكثر منه وإن لم إحداهما
 تير.فتوحصل إسكار حصل تخدير ي

: أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده واحتج العلماء بقوله تعالى: والعلة الثانية
﴿x y z﴾  :حكم القات والدخان«. اهـ. بواسطة »]١٥٧[األعراف «

, »الفتاوى المضيئات«) لشيخنا زيد المدخلي ضمن ثالث رسائل بعنوان: ٧٠(ص
 .أقوال أهل العلم هنالكانظر: و

 Ç È ËÊÉ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ﴿كقوله تعالى:  )٣(
Ó Ô Õ ﴾  :٢٧ ,٢٦[اإلسراء.[ 

 ].٣١[األعراف:  ﴾ I J K ML N O P Q R﴿وقوله: 
ومنع وهات, وكره لكم قيل  ,ووأد البنات ,إن اهللا حرم عليكم عقوق األمهات: «ملسو هيلع هللا ىلصكقوله  )٤(

 ڤ.بن شعبة متفق عليه من حديث المغيرة  .»وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال
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ــبِ  هُ اُقــَرْح إِ  َف ْيــكَ فَ   −٣٧ يتِ اَال ؤَ ُس  نْ عَ  يٍب جِ مُ  ْنمِ  ْل هَ  ُمْوا قَ يَ  ْمُكــلَ  اَزَجــ ارِ النَّ
ـا َذيَ َكيبُ رِا يَ مَ  عْ دَ   − ٣٨ ـهِ مُ الْ لُِّكـفِـيَكيُبـرِ يَ ا َالمَ  ىَلـإِ َكنْـعَ بِّا اللُّ )١(اِت مَّ

ِت َال َال الـدَّ  ورِ ُنـإَِلـى  يمِ مِ الـذَّ  َشكِّ  الْشـ مِ ظُلَ  ْنمِ  انِ َريْ َح الْ  َياِدا هَ يَ  بُّا رَ يَ   − ٣٩
ــــيْ نَ َمــــا َج لِ  ًةَرِفـــغْ مَ  امِ َرْكـــا اْإلِذَ َو لِ َالَجـــا الْ ا ذَ َيـــ  −٤٠ ــــإِ  ْنِمــــ اهُ نَ ِت الَّ زَ وَ  مٍ ْث
ــ  −٤١ ــ مَّ ُث اِت يَّـحِ ى التَّ َكـْزأَ ْعَمـاهُ َشـغْ تَ ـَتسليم الْتـــَعَمــاِمَنــاْألَ رِْيــَخ َعَلــىةُ َالالصَّ
ـــَو لِ اْآل وَ   −٤٢ ـــمَّ ِب ْح الصَّ ـــُث آِت  نْ مِ وَ  اضٍ مَ  ْنمِ  ِةيعَ رِ ى الشَّ لَ عَ  يَنعِ ابِ التَّ

 )٢([تمت]
 

pn  mP 
 

وهو , ڤ) وغيره من حديث الحسن بن علي ١/٢٠٠وهو نص حديث رواه أحمد ( )١(                                          
 ).٣٠٨) برقم (١/٢٥٠» (الصحيح المسند«صحيح, وقد صححه شيخنا يف 

 ما بين المعقوفتين ليست موجودة يف المطبوع. )٢(
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ىلَ  دُّ الرَّ [   ])١(انِ وَ خْ اإلِ  يحةِ صِ نَ عَ

دِ  نُ ى بْ يَ حْ يَ  ُخ يْ الشَّ  هِ بِ  اَب َج ا أَ مَ  ةُ ورَ ُص  هِ ذِ هَ   اهُ افَ عَ −  يٍّ دِ هْ مَ  نِ بْ  ُمَحمَّ
 ُت عْ لَ اطَّ وَ  )٢(دُّ الرَّ َهَذا  ينِ غَ لَ بَ  َوَكانَ  انِ َخ الدُّ وَ  اِت قَ الْ  مِّ ذَ فِي  انَ اتِ يَ بْ أَ َعَلى  −اهللاُ 

 .)هـ١٣٦٧( ةِ نَ َس  امِ عَ  نْ مِ  ٍب َج رَ  َشْهرِ  اَف َص تِ انْ  هِ يْ لَ عَ 
ــ− ١ ــي يــٌبرِ غَ  امٌ َظــى نِ واَف ــيْ َرُوالْ فِ ـــــــرِ بَ لْ ا بِّ ا َرنَـــــــثَ بِ  ٌردََّصـــــــمُ اِتَق اِت يَّ
ـــَح هللاِ ُدْمـــَح الْ فَ − ٢ ـــاَءَضـــقِ  انْ ًدا َالْم ـى َلـعْ أَ فِـيُسدًَّدا ُيَقـمْ َح هُ َل اِت وَ مَ السَّ
ــ− ٣ ــ مَّ ُث ــى ةُ َالالصَّ ــْخ مُ الْ َعَل ــنْ مُ  ارِ َت ـــانَ ِذِق ـــ َنِم ـــأَ َو لِ َالالضَّ ـــوَ غِ الْ  اعِ َوْن اِت اَي
ــــلِ −٤ ــــفْ َرعَ  اَم ــــَراَدبَ  اهُ نَ ــــَن ــــ مَ َالا بِ ــرَّلِ لٍ َه ــعَ  دِّل ــا ذَ مَّ ــي  ْمتُ ْرَك ــؤاالفِ ِت الس
ــلَ −٥ ــةَ يَقــقِ َح الْ يــَكبِ نْ مُ بِ َتْرَفــظَ  ْد َق اِت وَنـــــنُ  ظُ َال  ينٍ ِقــــيَ ْنَعــــ رٍ بِّــــَخ مُ ْنِم
ــفَ ِهبِــــ يــــُدرِ  أُ اًبــــا َالَوي َج نِّــــعَ  َك ْيــــلَ إِ −٦ ــَالًرا وَ ْخ ــًال فَ َد َج ــمَ  عْ مَ اْس يتِ اَال َق
ـ َك نْـعَ  ْعَدَو اَبَوَج الْ  ُخذِ − ٧ ـــب أَ عِ تَ َالَو اَبَرالسَّ ـــبْ ي ـــنْ جِ  اَءنَ ـــالْ بِ  َك ِس اِت اءَ َذ َب
ـ فَّ كُ −٨ ِ عْ يَ َسيْ ا لَ مَ ْعَدَواِبَتـعِ الْ فِـيرِصـقْ أَ َوباَبالسِّ اِت اَبـطَ خِ الْ فِـي  ْلِمـْج أَ َويَكن
ـــعَ واكُ مَ هَ انْ  اْألُوَلى مِ ْوقَ لْ لِ  ُمْوا اللَّ ذَ َكاَن ْل هَ −٩ ـــدَِّل ـــأَ َو انِ نَ ى ال ـــ اعِ َوْن اِت امَ َد الُم
اِت انَ يَ الـــدِّ  اِب َبـــْرأَ َو ولِ ُقـــعُ الْ  لِ ْهـــأَ ىَدلَ  ولِ ُض فُ الْ  اَل مَ هْ إِ  َنَس ْح أَ َكاَن  امَ −١٠

شيخ حافظ, َهَذا رد ٌّعلى منظومة الشيخ حافظ المتقدمة من أحد معاصريه, فذكرها ال )١(                                          
 ثم رد عليها وعدد أبياهتا خمسون بيًتا.

 ».الندود«يف المخطوط:  )٢(
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ُهـــْم اًالَقـــمَ  َتْيـــَرتَ افْ  دِ َقـــ− ١١ ــبِ واُدهِ َشـــ َأنَّ ــي ْمهِ رِ كْ ُس ــُه فِ ــِمنْ ِت الَّ َحــمَ الْ  لِّ ُج
ــوَ − ١٢ ــٌل لِ ْي ــاَنْنَم ــَج الْ اُءَدَك ــاتِ قَ ِلْه ــهُ َل ــُهٍقُمْل ــيَل ــفِ ــ يسِ امِ َوَق ِت َال َال الضَّ
ـــتَ عَ − ١٣ ـــَال َت ْب ـــلٍ لِ َد ْن َع ـــ ي ـــاَزَج مُ  ْل َب ِت اَال َد ِجـالْ فِـي  ْف ِص نْ أَ َو يَل لِ الدَّ  اِتهَ ٍةَف
ــأَ −١٤ اِت اَضـــرَ تَ  اعْ َال  ٍحبْ ُقـــبِ  َتأْ َســـأَ  ْدَقـــلَ ِهبِــ َتْئــجِ  )١(ُميرِ ْحــا التَّ ذَ  َمْوَيــالْ  َك ى َلــنَّ
اِت يَّـرِ بَ الْ  رِ يْ َخ  ْنعَ ِيهْ النَّ َورِكْ ي الذِّفِ ْتَرُحِصـْدقَ وِرظُ ْح مَ الْ فِياِتدَّعَ مُ الْ  نَّ إِ −١٥
ــــأَ تَ ْنَمـلِ  نِ يْ َتـيَ اْآلفِـي امَ  رِ كْ الذِّ  َنى مِ فَ كَ −١٦ اِت وَ َال الـــــتِّ  اءَ نَــــثْ أَ  َركْ الـــــذِّ  َل مَّ
ـــفِ َوًراكْ ي ُســِضــتَ ْرنَ  الٍ َحــا بِ اَنــَرتَ  ْل َهــفَ − ١٧ ـــ َل ْع ـــلٍّ  ٍءْيَش ـــ ُمِخ اِت ءَ ورُ مُ الْ بِ
ـــاظِ َومُ اَهـعِ مَ ْج أَ اِتاَعـالطَّ َعَلىوَنظُ افِ َح مُ −١٨ ـــىوَنُب ـــَعَل اِت اَعـــمَ َج الْ  لِّ ُك
اِت َقــوْ أَ  ييعِ ْضــ تَ َالَو َتفْ َصــا َوَمــكَ  ُجَمٍعَالَو وضٍ ُرفْ مَ  يِتوِ فْ تَ  ونِ دُ  نْ مِ −١٩
ــــاَذا−٢٠ ــــتَ  َم ــــِألَ  وُل ُق ــــهَ َج  ٍفَالْس ـــٍةَذ ابِ ـــهُ نْ ا مِ َم ـــنَ  وُم ـــالَّ إِ  وْح اِت دَ َال قِ لْ ا َك
ــ− ٢١ ــفِ ــعِ لِّي ُك ــلَ ٍمْل ــْتاَرَدْمُه ِت الَّ دِ اْألَ  اعَ وَ ْنــــأَ َووَمُلــــعُ وا الْ اُزَحــــةٌ َراكَ َذُم
ـــ )٢(ةومَ ُصـــعْ مَ ْتَتـبَ ثَ  َمـْن ِتْيـبَ الْ  لِ هْ أَ  ةُ اعَ مَ َج  مْ هُ نْ مِ − ٢٢ ـــلِ َج الْ  ينِ اهِ َربَ الْ بِ اِت يَّ
ـــْتَح َضــ اتَّ َالَو )٣(صــانَ  وُمــهُ د لَ ِجــنَ  مْ َلــفَ −٢٣ ـــَورِ  ْمهُ نْ َع ـــي ةٌ اَي ـــنَ فِ ـــثْ إِ وَ  ٍي ْف اِت َب

 ».والتحريم«يف المخطوط:  )١(                                          
ادعاء العصمة آلل البيت ادعاء باطل وهو شعار الرافضة, وسيأيت رّد الشيخ حافظ  )٢(

 ».التأييد«على َذلَِك يف 
 ن المخطوط.وهو خطأ, والمثبت م» نصا«بدل » نص«يف المطبوع:  )٣(
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ـلِ مُ الْ فِـي  ْرِصـقْ أَ  رِ عْ الشِّ  َل ائِ ا قَ يَ ِهِلـــــآكِ  مَّذَ  الٍ َحـــــوا بَ يـــــُزجِ يُ  مْ َلـــــوَ −٢٤ اِت مَّ
ــوَ −٢٥ ــاهللاَ رِفِ غْ تَ اْس ــا مِ َي ــيُنكِ ْس ــَزْنِم اِت ادَ َقــتِ نْ اْإلِ  شِ ْحــفُ َواٍببَ ِســْنِمــَوٍلَل
ـــــــ نَّ إِ −٢٦ ــــةً نَـــــــيَّ بَ ا مُ نَـــــــتْ َءاَج  َعائِ َرالشَّ ــــالرَّ نِ َع ــــإِ بِ  ولِ ُس ِ مُ  ادٍ نَ ْس ــــرَ ن اِت ي
ــأَ − ٢٧ ــمَّ ــ ْمَكــفَ  ةُ َالا الصَّ ــ ْنِم ــلَ  يَنكِ ارِ َت ِت اَال َهــَج الْ  ُل ْعـا فِ ذَ َو اٍتَقــ ونِ دُ  ْنِمـاَه
ــذِّبِ هُ َســالِ َج ى مَ َلــْح ا أَ َمــاُتَقــا الْ َذبَّــا َح َيــ− ٢٨ ــرِكْ ال ــْت َو)١(ْتيَدِش ــعِ الْ بِ  ُحفَّ اِت ادَ َب
ــَوًراَح ا َسـبَ الصَّ  اُتمَ يْ َس نُ  هُ تْ َح صافَ  مْ كَ − ٢٩ ــ َراكِ َب ــغْ أَ  لِّ الظِّ ــيْ طَ ان رُ َص )٢(اِت َب

اِت اَمـقَ مَ ى الْ َلـعْ أَ فِـي وِدُعـالْ َعَلى رٍ ْض ُخ لٍ ُحَلــفِــي اَءَرْمــَح الْ  هُ انَ َصــغْ أَ  سُّ َمــتَ −٣٠
ــ−٣١ ــقَ  دٌ رْ َب ــىيٌبِش ــَعَل ـــوِدُدقُ الْ يِنلِ ــْ ولْل ــِدْرتَ  طياِرأَ ـ ــنْ د أَ ْي ــأَ بِ  )٣(اٍمَغ اِت وَ ْص
ــهِ مُ لْ لِ  ٌف ْشــكَ َو مٍ ْلــعِ  اُرفَ ْســأَ هُ َلـ يُسِلـَج الْ َكـاَن َمـْنلِ  يُسنِ اْألَ  مَ عْ نِ −٣٢ )٤(اِت مَّ

ـــىيٌنِعـــمُ رٌِّســـًةَرهَ ْوَجـــــُنمَ ْح الـــــرََّعَدْوا أَ َمـــــنَّ أَ كَ −٣٣ ـــنَ َعَل اِت اَمـــرَ مَ الْ  لِ ْي
اِت ادَ َسـوَ  ٍب رْ ُعـ ْنمِ  )٥(]اِتقَ [الْ فِي ارِ بَ ْخ أَ ـاْلـ َنمِ  ُماَركِ ُغرُّ الْ الْ  َك فُ َالْس أَ َقاَل  ْد قَ −٣٤

وهي ال توجد يف المخطوط: لذا » لها«بزيادة » بالذكر شيدت لها«يف المطبوع:  )١(                                          
 حذفتها والسياق غير مستقيم بوجودها.

وباكر الظل »: المخطوط«وباكًرا لظل منه أغصان طيبات, ويف »: المطبوع«يف  )٢(
 أغصاًنا, والباقي مطموس ولعل الصواب ما أثبت.

 والمثبت ما يف المطبوع.» أنغام«بدل » لحانأ«يف المخطوط:  )٣(
للهمومات والمثبت ما يف المطبوع وهو األقرب بقرينة ذكر أسفار » المخطوط«يف  )٤(

 أي: أنه يكشف عن المسائل المشكلة المعضلة المهمة, واهللا أعلم. ;العلم
 ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط. )٥(
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ـــــائِ بَ َو يِهارِ َشـــــلِ  ُل َالَحـــــالْ  وَ ُهـــــ− ٣٥ ـــ ُباطَ تَ ْســـمُ الْ َوِهِع اِت ذَّ َلـــوَ  لٍ ْكـــي أَ ِذلِ
اِت ادَ َبـــعِ الْ  لِّ ُكـــَعَلــىيُنِعـــمُ الْ َوُهــاَهـعِ مَ ْج أَ اِلَمـعْ اْألَ َعَلـىيُنعِ مُ الْ  وَ هُ − ٣٦
ـــ−٣٧ ـــَذ َه ـــِه ْما وَك ـــفِي ـــنَ  ْنِم ـــكِ ِآل عٍ ْف ــِهِل ــنَ َو رٍ ْكــفِ  ِذْح َشــ ْنِم اِت وَمــمُ هُ لْ لِ  ٍي ْف
ــٍةَرآِخــا َوَيــنْ دُ  ْنِمــ َتئْ ا ِشــَمــلِ  هُ ْلــكُ − ٣٨ ــأَ ا تَ َذ َهــوا بِ الُ َق اِت وَصــُص النُّ فِــي  ْل مَّ
ــــمَ تَ َالَويِثِدَحـالْ ِوْهـلَ إَِلىوَنوفُِض  مُ َال − ٣٩ ــــَرُخ وا بِ كُ سَّ ــــَج الْ  اِت اَف ِت اَال َه
ــأَ مٍ ِلـكَ  ْنِمـ ُتْح َضـْوا أَ َمـ اِتقَ الْ فِي اكَ فَ كَ −٤٠ )١(اِت اَحــبَ مُ الْ  نِ ْســُح  ْنِمــفَ  اُنَخ ا الــدُّمَّ

ــنَ ْســَح  ةٌ وبَ ُصــنْ مَ  اكَ َذ َكــ−٤١ ــ ْداء َق ـــْتَزَرَب اِت اطَ َشـــلنَّ لِ  يـــرٍ ثِ مُ  نٍ ْســـُح  يـــِهي تِ فِ
ــ−٤٢ ــ تَ َال َف ــا بِ َوقْ أَ نَّومَ ُل ــاًم ــتَ ا اعْ َه اِت اَجـَج الزُّ فِـي ْماهُ َوِسـيُغا يِس مَّ عَ وامُ َص
اِت يَش ِش َح الْ  هِ بْ ِش َأْو اِتوَرمُ الُخ  َنمِ ًراكَ ا َسـَسـَح  ْنمَ  ْنعَ الْ َو ْمهُ نْ عَ  )٢(َض ارْ فَ −٤٣
ــدبرالْ وَ −٤٤ ــيْ قِ َح  انِ َق ــ )٣(ةٌ َق ــتَ ا أَ َم ــ َتْي ــــــَح فَ ِهبِ اِت وَنــــــفُ عُ الْ ى بِ مَّ َســــــيُ  ْنأَ  هُ قُّ
ــــــرَ كَ الْ بِ وَ − ٤٥ ــــــنْ  يَ َالِةاَه ــــــتَّ مُ كَُّف ــعِ ٌثبَ تْخ ْســمُ ًماِس ــْرأَ َدنْ ــ اِب َب اِت امَ هَ الشَّ
)٤(اِت انَ رَ الـدَّ  اَخ َس ْوأَ َو اِدَوالسَّ  َبْوثَ هاُســــبِ لْ يُ  اَننَ ْســــاْألَ َو َمْعــــالطَّ  رُ يِّـــغَ يُ − ٤٦

اراِت َمـــــ مُ َال  ْمرَِّحـــــفَ  مٍ ْوَصـــــ بِ الَّإِ هُ ُمـــــرَِّح  نُ َال يـــــلٍ لِ َد ْن َعـــــَال نْ كِـــــلَ −٤٧
 ن المخطوط.والمثبت م» فرض»: «المطبوع«يف  )١(                                          

 والمثبت من المطبوع.» حقيقة«بدل » حقيق«يف المخطوط:  )٢(
 ال واهللا ما هو كذلك وإنما هو من أخس الخبيثات. )٣(
 ».دَرن«) مادة ١/٥٦٦» (النهاية« .جمع درن وهو الوسخ الدرانات: )٤(
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ــ− ٤٨ ــَذ َه ــمُ  اُبَوا َج ــقُ الْ بِ  رٍِّق ــَو ورِ ُص اِت اعَ َضــبِ الْ فـِـي  يــٌل لِ قَ  الِ َجــمَ ا الْ َذ َهـيفِ
ـــعَ − ٤٩ ـــاَذًوا إِ ْف ـــعَ مََّث ـــُهٌبْي ـــَخ َأْو َل اِت وءَ رُ ُمــــالْ  ُل ْهــــأَ هُ ُلــــبَ قْ يَ ُرُذُعــــالْ فَ ٌلَل
ـــ مَّ ُثـــ−٥٠ ـــَرتْ عِ َو )١(هَ َطـــَعَلـــى ةُ َالالصَّ ــِهتِ ــا َرَم ــ َفرَ ْف ــ ُق ْرالَب ــمَ غَ الْ ًال بِ يْ َل اِت اَم

 
 

pn  mP 
 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاسم من أسماء النبي » طه«ليس هناك ما يثبت من األدلة أن  )١(                                          
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 انِ وَ خْ اإلِ  ةِ يحَ صِ نَ  ييدُ أْ تَ 
 :»يُق فِ وْ التَّ  اهللاِ بِ وَ  ورِ كُ ذْ مَ الْ  هِ دِّ رَ «َعَلى  مَ اظِ النَّ  هِ ا بِ نَ بْ َج ا أَ ا مَ ذَ هَ وَ 

ــــالَح − ١ ــــي هللاِ  ُدْم ــــفِ ــــقَ المَ  لِّ ُك ياتِ اَمـــتَ تِ ْخ اي وَ ونِ ُشـــئُ  لُّ ُكـــ ُءْدَبـــَواِتاَم
ـــ− ٢ ـــ مَّ ُث ـــالنَّ ِمتْ َخـــَعَلـــىالةُ الصَّ ـــــٍداِتوَُّب اِت ايَ َد الِهـــــا بِ اَنـــــتَ أَ ْنَمـــــُمَحمَّ
االِت وَ الُمــــــوَ فِيـــــِه ضغْ بُ اْلـــــَو هللاِ اِتَيـَالوِ الْ  اِب َبـْرأَ  ِب ْح الصَّ َو لِ اْآل وَ − ٣
ـــَواِتَقـالْ فِي يُتلَ ا أمْ مَ  َمكْ ًرا ُح كِ نْ ا مُ يَ −٤ ـــدُّفِ ـــأَ َو انِ َخ ي ال ـــدَّ  اعِ وَ ْن ئاِت يْ نِ ال
ــــــعْ َزبِ ًراِصـــتَ نْ مُ اَمَقـــْدا َقـــَهـــائِ ًرا تَ ائِ َحـــوَ −٥ ــــــِألَ ِهِم ــــــالبَ  يلِ افِ َس االِت َط
)٣(ِت اارَ َجـمُ لْ ًدا لِ ْصـقَ  ِفيْ والَح  رِ ْوَج لْ لِ ًفـارِ َح نْ مُ  )٢(لِ ْدالَعـ لِ يْ بِ ن َسـعَ  )١(ًراائِ َج وَ −٦

ــائِ َكــوَ − ٧ ــالْ  اِفُجــَز ْنًال ِم ــارِ تَ غْ مُ  لِ ْوَق ِت وَال ُقـــالمَ  يـــلِ اوِ هَ تَ  ْنًفـــا ِمـــرِ ْخ َزمُ ًف
ـــــنَ َويتِ َضـــاَرعَ مُ فِـــياٍرَبـــتِ ًدا العْ اِقـــفَ وَ −٨ ـــــمَ  اٍف َصـــــإنْ َنْوًدا دُ اِق يتِ اَال َق
ــوَ −٩ ــا ذَ َم ــى َتْرَك ــَدَعَل ــمُ  اكَ َوْع يتِ اَال ؤَ ُســـ نْ َعـــ يٍءَشـــبِ  َتْبـــ أَج َالَوًدانَ تَ ْس
ــوَ −١٠ ــتُ  مْ َل ــاَج حِ  )٤(ْعانِ َم ــي اًج ـــَوتيَراَوَحــمُ فِ ـــتُ  ْمَل ـــَد ْعانِ َم ـــيًال ِم ـــالَال دِ  نْ ل يتِ

(حاءًرا) بالحاء المهملة والمثبت من المخطوط وهو الصواب; فإن » المطبوع«يف  )١(                                          
[النحل:  ﴾ a `﴿الجائر المائل عن الحق. َقاَل ابن كثير يف تفسير قوله تعالى: 

 اهـ.». مائل زائغ عن الحق دأي حائ«]: ٩
 ».العدل«بدل » الحق«يف المخطوط:  )٢(
 ».المجاالت«يف المخطوط:  )٣(
 ».انعنم«يف المطبوع:  )٤(
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ـــوَ − ١١ ـــْد مْ َل ـــ ُتقيِّ ـــْرالبُ  َنِم ـــطْ مُ  انِ َه اِت وَمـــمُ العُ  يصِ ِصـــْخ تَ بِ  َتْيـــ أتَ َالَوهُ لَق
ـــذَّاِتفَ ِصـــَتْددَ  رَ َال وَ − ١٢ ـــعَ مِّال ــَالَوهُ نْ ــِه اَم ــيَّ بَ فِي ــَتنْ ــْنِم ــالمَ  وعِ َن اِت رَّ ضَّ
ــــــتُ  اُنَهــــــْر بُ َالأَ  يــــــٌل لِ  دَ َال أَ −١٣ ــ نُ َالأَ هُ ُح وضِّ ــبِ  وٌصُص ــا قَ َه ــ عُ ْط االِت َد الِج
االِت َهـــجِ ًيـــا للْ غْ بَ  مِ ْصـــالَخ  ةَ بَ ْســـنِ َوٍفَصـــ نَ َاليًبا بِـــغِ ْشـــتَ اًجـــا َوَج  لِ الَّ إِ −١٤
ياتِ اءَ رَ تِ افْ بِـــــ يْمـــــَرَكاَدَمـــــتِ ال اعْ َوىًدُهـَسيْ َلـيِلهِ ْج ل بالتَّ ْوالقَ  دُ رَّ َج مُ −١٥
اِت ادَ َســـوَ  ٍب ن ُعـــرْ ِمـــ يـــِهلِّ َوى تَ َلـــعَ واَض مَ الَِّذيَن مِ ْوقَ الْ بِ  كاَج َج تِ  اْح َال وَ −١٦
ــَال وَ − ١٧ ــنَ  يحَك ِد َم ــا َق ــَج أَ  ْدظًم ــ َتْب ـــــِهبِ نـــــاِت وْ نُ ين ال ظُ ِقـــــيَ  ْنَعـــــ هُ بأنَّ
ـــــرَ بالغَ  حـــــقٍّ وَندُ هُ فُ ْصـــــَوَويِمــلِ كَ ْمكُ اِركَ نْ تِ اْســلــُقطْ  مُ َال وَ الَّ َكــ−١٨ اِت اَب
ِ بْ مَ  َك اَبــَوَج  ْذ ُخــفَ −١٩ ــــــَؤمُ ٍفَصــنَ َعَلــى يــان اِت يَّــــــلِ الَج  ينِ راهِ البَ ًدا بِــــــيَّ
ــ−٢٠ اِت تراَضــعْ اإلِ  ِحبْ وُقــ مٍ تْ وَشــ بٍَّســْنِمــَو اِب َتــالعِ  رِ ْكــذِ  ْنِمــ َتْلــقَ الَّــِذي اأمَّ
ـــ سِ نْ ِجـــْنِمـــَيابِ بَ  ِســـَالَوهُ ُصـــخلِ أُ ُحْصـــ النَّ إالَّابَيَتـــا عِ َمـــفَ − ٢١ ذاءاِت الَب
ــ− ٢٢ ــاَن اَم ــَك ــإالََّيمِ تْ َش ــا أبَ  َم ــلَ ُتنْ ـــْمُك ـــِهاَم ـــَعوِدأُ فِي ـــْنِم ـــوَ  مٍ قْ ُس اِت آَف
اِت انَ يَ الـــدِّ  اِب َبـــْرأَ َوِلْوُقـــالعُ ِلْهـــأَ ىَدَلـوِلُضـالفُ اُلَمـهْ إِ )١(ُنُسـْح ا يَ مَ وَ −٢٣
ــ−٢٤ ــأْح  اكَ َذ َف ــُمَك ــٍلْوَق ــمِ عَ ْوَل ــَتْل الِت وْ ُض الفُ  رِ ْص نَ فِياَكَوعْ َدَكاَنامَ ِهبِ
ـــيْ َرتَ ل افْ ْوُقـــا تَ َمـــوَ −٢٥ ُهـــم انَ ــبِ واُدهِ َشـــَأنَّ ــي ْمهِ رِ كْ ُس ــُه فِ ــِمنْ تالَّ َحــالمَ  لِّ ُج

 ».يحسن«بدل » تحسن«يف المخطوط:  )١(                                          
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ـــمِ  ودٌ ُحـــُج َهـــَذا  نَّ إِ َفـــ−٢٦ اِت يَ ارَ الـدَّ  لِ ْهـأَ  نْ َعـ اعَ َشـ ْد قَ فِيِه امَ  هُ ُح َضـــفْ يَ  َك نْ

ــ مْ َكــفَ − ٢٧ ــفِ  وامُكــهَ انْ  قــِد )١(ًمــاوْ وا قَ ُد هِ ا َشــَذ بِ ــوَ  ِهْي ــ هُ وْ ادَ َع ــ نْ ِم ــ لِ أْج اِت رَّ المَض

اِت ادَ شـهَ  نْ ي َعـنِـغْ يُ  الِ الَح  ُد اهِ َش َو مْ هُ تُ ادَ هَ َشـــ ٍح ْد ال َقـــبِـــ دُّ رَ ُتـــ مْ َكـــوَ − ٢٨

ــقُ فَ  ِهبِــ امِ َظــالنِّ  ضِ رْ ِعــفِــي َت ْهــوَّ فَ ا تَ َمــوَ − ٢٩ ــي ًراتِ هْ تَ ْســمُ  َت ْل ــ ةِ رَ ْصــنُ فِ اِت الَق

ــوَ −٣٠ ــلِ  ٌل ْي ــاَن  نْ َم ــالَج  اءُ دَ َك ــاتِ قَ  لِ ْه ــ هُ َل ــي ٍق ُمْل ــُه فِ ــَل ــ يسِ امِ وَ َق ِت َال َال الضَّ

ِت اَال َهــــَج الْ ى بِ َلــــوْ أَ َكــــاَن  انَــــيِّ أَ بِ  انَـــقَ طَ أنْ  ينَ ى ِحـــرَ دْ أَ  َك بُّـــرَ  ُل وْ ُقـــأَ −٣١

ـــَو ِهتِ وَ هَ َشــــــُثــــــمَّ  اهُ وَ َهــــــًرا لِ اِصــــــنَ وَ −٣٢ ـــيُ  نْ َم ـــٍح نُ ي بِ اِدنَ اِت يَقـــلِ َخ للْ  ص

ــَت وَ −٣٣ ــرَ تِ اعْ  إنَّ  قل ــاِض ــازَ َج مُ  نْ ي َع ــأَ  ٍةَف ــ ُل وْ ُق ــأَ  ْل َب ــعَ  َت ْن ــي  هُ نْ ــمَ عَ فِ اِت اَي

ـ صِ وْ ُص ى النُّ وَ ْح فَ  ْت َد هِ َشــَلــُه  انٍ َيــبْ تِ بِ  ُت ْضــرَ تَ اعْ  دِ َقــ−٣٤ ـ اِت يَح َح الصَّ اِت يَح رِ الصَّ

ـــا يُ َمـــَأْيًضـــا رُ ُكـــأذْ  َف وْ َســـوَ − ٣٥ ــعِ  اهَ ُد ؤيِّ ــ اِب وَ الَجــ َد نْ اِت اَضــرَ تِ عْ اإلِ  عِ فْ َد لِ

ــــ اهَ َضــــاقِ نَ  اِت َهــــالَّ إِ وَ  َت ْعــــنَ قَ  نْ إِ َفـــ− ٣٦ ــــكَ نَ  إنْ َف ــــفَ  َت ْل ــــللقَ م لِّ َس اِت يَّ ِض

اِت اَيــــوَ الرِّ  يِح رِ ْصــــتَ بِ َهــــَذا  ُل وْ أُقــــ ِهبِـ َت جْئـ يمُ رِ ْح ا التَّ ذَ  نَ يْ أَ  نْ مِ  َت ُقلْ وَ −٣٧

ــلَّ ير عَ ِذْحــالتَّ َعَلــى  رٍ ْظــَح  مُ ْكــُح فَ − ٣٨ اِت الَقــبِ  رِ ْد َتــ مْ ٍذ َلــئِــمَ وْ يَ  ُب رْ ُعــالْ َو هُ َق
                                          

والمثبت هو الصواب وهو الَِّذي يف المخطوط, » قوًما«بدل » قوم«يف المطبوع:  )١(
 ومعنى هذا: أن أهل الدرايات شهدوا قوًما اهنمكوا فيه ثم َعادوه.
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ــ ِفْلــاألَ  بعــَد  اءَ مــا َجــنَّ إِ وَ − ٣٩ )١(االِت َطـالبَ  َس رْ ا َغـَيـ ُس رْ ا الَفـَذ بَّ  َح َال مٍ َجــعَ  نْ ِم

اِت يَّـرِ البَ  رِ يْ َخ  نْ ي عَ هْ النَّ ر وَ كْ ي الذِّ فِ  ْت رَ ظِ ُح  ْد قَ  رِ ظْ َح الْ  اِتوَ ذَ  نَّ إِ  َت لْ قُ وَ −٤٠

ــــ ْت رَ كِ ا ذُ مَ  اِتقَ الْ  رُ ظْ َح  اِتايَ وَ الرِّ فِي  يأَ −٤١ ــــ وُل أُق ــــ ْد َق ــــبالعُ  هُ تْ لَ مِ َش اِت موَم

ــــلِ  ةٌ َيــــــافِ كَ  ارِ َكــــــنْ إِ  َال بِــــــ نِ يْ َتــــــيَ اْآل وَ −٤٢ ــــهُ لْ تأمَّ  نْ َم ــــا عِ َم ــــتِّ  َد نْ اِت الوَ ال

ــنَّ كِ لَ −٤٣ ــَم ــ َيا ِه ــي صٌّ َن ــاللُّ فِ ــوَ  ومِ ُح ــ ءٍ ْيَشــ رَ ْظــَح  ْت َلــاوَ نَ تَ  اَم اِت اَتــبَ نَ  نْ ِم

ـ وُص ُصـنُ  اِتبَ النَّ فِي  ْل بَ −٤٤ ـــ يـــعَ مِ َج  ْت رَ َصـَح  ْد َقـ رِ كْ السُّ ـــثْ إِ بِ  رٍ كْ ا ُســـذَ َكـــاَن  اَم اِت َب

ــى َلــعَ − ٤٥ ــا قَ ذَ إِ  اِءوَ السَّ ــرَ كَ  نْ إِ وَ  ْت لَّ ِت اَال َحــ ضِ ْعــبَ فِــي اهَ يرِ ِذْحــتَ بِ  وْ َلــَو ْت ُث

ِت الَّ ِعــــبِ  دْ دُ ارْ  وعِ رُ ُفــــالْ  ولِ ُصــــْألُ لِ فَ  )٢(هُ ُتـلَّ عِ  عِ رْ َفـالْ فِـي ْت َتـأَ  لٍ ْص أَ  يُّ أَ وَ − ٤٦

ـــغَ َو لٍ لَ عِ  نْ مِ  ُت يْ لَ مْ ا أَ مَ  اِتقَ الْ فِي نَّ أَ  عَ مَ −٤٧ ـــ رَ ْي ـــ َك َذلِ ـــ نْ ِم ـــبِ الطَّ  رِّ َش اِت يَع

ــــوَ − ٤٨ ــــا تَ َم ــــ وهُ ُف ــــنَّ لِ  ِهبِ ــــكِ زْ تَ  سِ فْ ل ــتَ رْ  نَ َال ةً َي ــَمــا كَ نَــلْ ًرا قُ كْ ي ُســِض يتِ اا َي

ـــــِخـــــمُ  اهُ رَ ا َتـــــَمـــــَو ِهبِـ يَت ِضـرَ  الٍ َحـ نْ َعـ كَ ارُ َذ تِ ا اعْ َذ هَ − ٤٩ اِت وءَ رُ مُ الْ ال بِ

اِت َيـــــــبْ دا ِألَ ًال رَ جِ تَ رْ ُمـــــــ اكَ َعـــــــدَ  اَمـكَ فِيـِه وَف رُ عْ مَ الْ  َك يِ أْ رَ َعَلى  دْ زِ وَ −٥٠

ـــ−٥١ ـــ ىَلـــعَ  َس يْ َلـــفَ فِيـــِه اينَـــأْ رَ َعَلـــى  اأمَّ ـــا وَ َذ َه ـــُح ا الْ َم ـــدَّ  لِ الَّ إِ  مُ ْك ِت َال َال ل
                                          

 َهَذا البيت والذي قبله غير موجودين يف المخطوط. )١(
 ».تى يف األصل علتهوأي فرع أ«يف المخطوط:  )٢(
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ـــيُّ أَ فَ −٥٢ ـــ اَذ َفـــ يلِ لِ الـــدَّ ى بِ َلـــوْ أَ َكـــاَن  )١(انَ ـــمُ الْ  وَ ُه ـــ قُّ ِح ـــدِّ  بِ ًدا َال َغ اِت ايَ عَ ال

ــ َت ُقْمــ اِتاَعــالطَّ  نَ ِمــ وُل ُقــا تَ َمــوَ − ٥٣ اِت ومَ ُصــُخ الْ  ُل ْصــ فَ َال  َك ِســفْ نَ ا لِ َذ َفــ ِهبِ

ــ− ٥٤ ــَج تِ ا اْح أمَّ ــاْألَ بِ  َك اُج ــ ذْ إِ  ِفَال ْس يتِ اَال َقـمَ  نْ ِمـ )٢(ٍءْيَشـوا بِ وُلـقُ يَ  مْ لَ َو واتُ كَ َس

ــُح فَ − ٥٥ ــا ْت َكــلَ هَ  ةٌ جَّ ــالْ  فِيَه ــــتَ  فِيَهــــا مْ َكــفَ  رونُ ُق ــــرْ أَ  عَ ابَ َت ــــ اُب َب ِت َال َال الضَّ

ــــــــــأَ وَ  مٍّ أُ وَ  ٍب أَ  واُد ُمـَج  مْ ُهـلَ  ٍفَال ْس ي أَ أْ رَ َلى عَ  لٌّ كُ − ٥٦ ــــــــــ اٍدَد ْج اِت دَّ وَج

ــأَ −٥٧ ــَم ــرَ ا َت ــقُ  مْ ى َك ــ جهــرةً  ورٍ ُب اِت ادَ َبــــعِ الْ  اعَ وَ ْنــــأَ ًرا وَ ْذ َنــــًحــــا وَ بْ ذَ  ْت َد ُعبِ

ـــوَ − ٥٨ ـــا عَ بَ قِ  مْ َك ـــيْ لَ اًب ـــيِّدْت َه ـــلَ وَ  ا ُش اِت اَيـرَ  ِب ْصـنَ  نْ ِمـ مْ كَ ى وَ بَ ُتْج  اُف قَ وْ اْألَ  اَه

ـــــوَ −٥٩ ـــــوَ تُ  مْ َك ـــــعْ أَ  ُت قَّ ـــــرِ ائِ زَ لِ  ادٌ َي ــــبِ  اَه ــــا يَ َه ــــتِ اْج  ونُ ُك ــــلزِّ لِ  اعٌ َم اِت ارَ َي

ـــوَ − ٦٠ ـــونَ ادُ نَ يُ  مْ َك ـــرْ ا يَ َه ـــنَ  ونَ ُج ــلِ  عٍ ْفــدَ وَ  رٍ ْيــَخ  ِب ْلــي َج فِــ اهَ تَ َد ْج اِت ورَ رُ لضَّ

ــيُ  هُ رُ كِـــنْ تُ  َت ْســـًكا لَ رْ ِشـــ َذلِـــَك َس يْ َلـــأَ −٦١ ِت اَال َســلرِّ ا لِّ ُكــفِــي ينَ الــدِّ  ُض اقِ نَ

ـــوَ −٦٢ ـــتُ  نْ َم ـــإِ  يرُ ِش ـــ مْ هِ يْ َل ـــ ونَ ُد اهِ َش ــبَّ رُ َو ِهبِ ــَم ــي  اوهَ ُد اهَ ا َش ــمَ َج الْ فِ اِت اَع

ــ− ٦٣ ــــَو وارُ َمــ أَ َال وا وَ َهــنْ يَ  مْ َلــا وَ وَهــرُ كِ نْ يُ  مْ َل ــــقُ يَ  مْ َل ــــنُ وا بِ وُم ــــرِ بَ لْ لِ  ٍح ْص اِت يَّ

ــفَ − ٦٤ ــيُ  ْل َه ــ غُ وِّ َس ــا مَ َي ــ نْ أَ  ورُ رُ ْغ ــــ ارِ بَّـــَج بِ  اِدَبــــعِ الْ  كَ رْ ِشـــ واتُ كَ َس اِت وَ مَ السَّ
                                          

 ».فأينا«بدل » وأينا«يف المخطوط:  )١(
 ».بشيء«بدل » كشيء«يف المخطوط:  )٢(
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ــابُ َصــأَ  ْل َهــوَ − ٦٥ ــالْ  ارِ رَ قْ إِ وا بِ ــعَ  امِّ وَ َع ـ ينِ الـدِّ فِـي ِح ائِ َبـقَ الْ  َك لْ تِ  ىَل ِ الشَّ اِت يعَ ن

ــــــاْخ وَ  ٍةلَّ ُمِضــــــ عٍ َد بِـ مْ َكـوَ  اٍتاَفـرَ ُخ  مْ ا َكـَذ لِ  ْف ِض أَ −٦٦ ــــــرِ لطَّ لِ  اعٍ رَ تِ اِت يَق

ــ مْ هُ نْ ِمــ ارَ َغــ ْل َهــ−٦٧ ــــرَ ُخ لْ لِ  عٍ ْمــــقَ وَ  ٍكرْ ي ِشــــْفــــنَ بِ  ٍدَحــأَ  نْ ِمــ اهللاِ  ينِ ِدلِ اِت اَف

ـــــحِ تُ امْ  ِدَقـــــ اعٍ زَّ ُنـــــا وَ اَيـــــقَ  بَ الَّ إِ −٦٨ ــ وانُ ــ نَ يْ َب ــرْ أَ وَ  اِدوَ السَّ ــَال وِ الْ  اِب َب )١(اِت َي

اِت الـذَّ فِـي  ُض فْ الـرَّ َهـَذا  رُ َبـكْ أَ  اهللاُ فَ  مْ هُ تَ مَ ْصـعِ  ِتْيـبَ الْ  لِ هْ ِألَ  َت يْ عَ ا ادَّ مَ وَ −٦٩

اِت ارَ َبـعِ  نْ ِحي ِمـُنْص  ُل بَ قْ تَ  َت نْ كُ  نْ إِ  هُ َلــ ونَ ُكــالرُّ  ىَضــرْ  تَ َال وَ  هُ ْد ِقــتَ عْ  تَ َال − ٧٠

ـــلُ عْ َج فَ  هُ تَ مَ ْصــعِ  لِ ْســالرُّ ا بِ ُقنَــالِ َخ  صَّ َخــ ْد َقــ− ٧١ ـــ مْ اهُ وَ ِســـا لِ َه ِت َال َال َضـــ نْ ِم

ـ )٢(وُبـا أَ اهَ عَ ادَّ  لِ هَ − ٧٢ اِت َفـــَال خِ الْ  اءِ َبـــعْ أَ بِ  امَ َقـــ ينَ ِحـــ وْ أَ  لٍ َمـعَ فِـي )٣(نِ يْ طَ بْ السِّ

ــ نٌ َســ َح َال وَ  )٤(][َال ا اَهــعَ ادَّ  نُ يْ َســ الُح َال وَ −٧٣ ــ مْ ُهــلُ ْج  نَ َال  وَ الَّ َك ــَخ  نْ ِم اِت ادَ َســ رِ ْي

ـــَال وَ −٧٤ ـــمَّ  ةُ ابَ َح  الصَّ ـــُث ـــلَ  ونَ عُ ابِ التَّ ـــئِ  اْألَ َال َو مْ ُه اِت اَيـــوَ الرِّ  لِ ْهـــأَ  نْ ِمـــ ةُ مَّ

ــ َح َال ا وَ هَ ُعوَيــدَّ  مْ َلــ−٧٥ اِت ايَ رَ الـــدِّ  ُل ْهـــأَ  مْ ُهـــوَ  النَّبـِــيِّ  َد ْعـــبَ  ًداَحــا أَ َهــوا بِ لَّ
                                          

 َهَذا البيت ال يوجد يف المخطوط. )١(
بت إَِلى » المخطوط«ويف » أبا«يف المطبوع:  )٢( وهو الصواب; ألنه فاعل » أبو«ُصوِّ

 مرفوع بالواو; ألنه من األسماء الخمسة.
 جميًعا. رضي اهللا عنهمهما: الحسن والحسين أبناء علي  بطانالسِّ  )٣(
 ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع. )٤(
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ــَلــْوأَ )١(مُ وْ َقــالْ وَ −٧٦ اِت ادَ َقـتِ عْ اإل يـِث بِ َخ )٢(يٍِّضـافِ َرْنمِ ِهبِــى َوفَ طَ ْصــمُ الْ آِلى بِ
ـــيْ لَ ى عَ رَ َنـــ− ٧٧ ـــَح ًضـــا مَ ْرفَ ْمُهـــا لَ نَ ــــْمهُ تُ بَّ ــــاتِّ َعَم ــــاِعَب ــــالْ وَ  مْ اهُ َدُه ِت اَال وَ ُم
ــىَكــْزأَ ْمهُ تُ نَّ ُســــاُءَرْطــــ اْإلَِالَووُُّلــــغُ الْ  َال َفــــ−٧٨ اِت يَّــحِ التَّ وَ  مْ هِ يْ َلــعَ ِمَالالسَّ
ـــأَ −٧٩ ـــقَ مَ  امَّ ـــَكاُل ـــْح ا أَ َم ـــالِ َج ى مَ َل ــــإِ هُ َس ــــَوى أَ َل ــــإِ رِاِخ ــــدِّ  ءِ َال ْم اِت ايَ عَ ال

 أي: الصحابة والتابعون وأئمة الهدى. )١(                                          
يطلق على  − أعني: الرافضة− الرافضي يطلق على من انتحل مذهب الرافضة وهذا االسم  )٢(

 تربأ من الصحابة. وعلى كل منڤ كل من تربأ من الشيخين أبي بكر وعمر 
) ١/١٥٥» (الملل والنحل«وسبب إطالق َهَذا االسم عليهم هو ما ذكره الشهرستاين يف 

; ألهنما وزيرا ڤأن شيعة الكوفة حينما سمعوا زيد بن علي يتولى أبا بكر وعمر 
 فُسموا رافضة.  ;فقال لهم: رفضتموين جده كما َقاَل رفضوه.

) أنه قيل لإلمام أحمد: من ٤/٤٣٥» (اوىمجموع الفت«وقد ذكر ابن تيمية يف 
 أبا بكر وعمر.  الرافضي? قال: الَِّذي يسبُّ 

 ورحم اهللا هارون بن سعد العجلي فقد كان رافضيا, ثم تاب من ذلك, فقال فيهم شعًرا, قال:
 افكلهـــــم يف جعفـــــر َقـــــاَل منكـــــرَ  ألــــم تــــر أن الرافضــــين تفرقــــوا
 ه النبــــي المطهــــراتْ ســــمَّ طوائــــف فطائفـــــة قـــــالوا إمـــــام ومـــــنهم
ـــد ـــم أقضـــه جل ـــن عجـــب ل ــوم ــن تجف ــرحمن مم ــى ال ــت إَِل  اربرئ
ـــن كـــل ـــرحمن م ـــى ال ـــت إَِل  بصير ببـاب الكفـر يف الـدين أعـورابرئ
ــة ــن بدع ــدين ع ــل ال ــّف أه  عليها وأن يمضوا على الحق قصراإذا ك
ـــاَل زنجـــي ولو َقاَل إن الفيـل ضـّب لصـدقوا ـــو َق ـــراول  تحـــول أحم
 إذا هـــــو لإلقبـــــال وّجـــــه أدبـــــرا وأخلـــف مـــن بـــول البعيـــر فإنـــه

 كما َقاَل يف عيسى الِفرى من تنصـرا ح أقــــــواٌم رمــــــوه بفريــــــةبِّ فُقــــــ
 ) البن قتيبة.١٥٥(ص» تأويل مختلف الحديث«

 وقوله: ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم.
اإلمام كل ما يحتاجون إَِلى علمه,  قال ابن قتيبة: وهو جلد جفر اّدعوا أنه كتب فيه لهم

 وكل ما يكون إَِلى يوم القيامة.
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ــفَ − ٨٠ ــ َس يْ َل ــأَ  َك ُح ْدَم ــْم ــ ْدًرا َق ــَت بِ اِت يَقــــقِ َح الْ  اِب َبــــْرأَ  َدنْــــعِ  ٍجائِ َربِــــِهُفتِنْ
ـمِ َلَمـْج أَ وُلقُ يَ اُبهَ اِرَشــَرْمــَخ الْ نَّإِ َفــَتْح َدا َمــَمــأَ −٨١ اِت َقـالْ فِـي  َت ْلـا قُ مَّ
ــــْمُهـلَ ُيِحـلُّفِيَهـاْمهُ َح ْدى َمـَرَتـ ْل هَ فَ − ٨٢ ــــَذانَّا إِ هَ ابَ َرَش ــــَه ــــمُ  نْ ِم ِت اَال َح
اِت يَبــــغِ وَ  وٍ ْغــــلَ ْنِمــــَكَذلِــــَنيْ أَ َفــــهُ ُسـالِ َج مَ )١(ًراْكـِذْتَوَحـوُلُقـا تَ مَ وَ − ٨٣
اِت ادَ َبـــــــعِ لْ لِ  اٍمَيـــــــقِ َوٍثاِحـــــــبَ مَ ىَلـعَ فِيـِهيِطِشـنْ التَّ َنِمـَتْيـعَ ا ادَّ مَ وَ − ٨٤
ـــــفَ − ٨٥ ـــــةٌ اعَ َس ـــــنَ ْنِم ـــــعَ َأْواٍرَه ـــأَ َوِهتِ يَّ ِش ـــَكَنْي ـــمِ َذلِ ـــا بَ مَّ ـــ هُ َد ْع )٢(يتِ اَي

ــمِ −٨٦ ــمِ ا َونَ ْدَدا َعــمَّ ـــِهِت الَخــــاْلــَنِمــدَُّعــ نَ ا َالمَّ ِت الَّ َخـــ رُّ َشـــ مُ ُكـــلْ تِ َوفِي
ــخِ مُ −٨٧ ــُح بِ  ةٌ لَّ ــمَّاهللاِ وِقُق ــُح ُث ــوقُق ــــالنْ ــاْألَ وَ ِسفْ ـنَ ــِلْه ــنَ ْعَم ــالْ  صِ ْق اِت وءَ رُ ُم
ـــئِ أَ −٨٨ ـــييِنالـــدِّ ةُ مَّ ـــيَ ْح إِ فِ اِت َقـالْ إَِلـى  وااُج َتـاْح )٣(اَمـاًرا َوهَ ًال نَ يْ لَ واُدِهـــَج ِهائِ
اِت اَعــطَ  اِب وَ ْبــأَ َوفِــيمْلــعِ  ِث ْحــبَ َوْمهِ قِ الِ َخـيحبِ ْسـتَ فِـيَليْ وا اللَّ مُ سَّ قَ وَ −٨٩
ـــَوا تَ َمـــفَ − ٩٠ ـــ مَ َالوا َواَن ــــَالَووالُ ِســـ كَ َالوا َولُّ ــــمَ وا بِ انُ عَ تَ  اْس ــــبَ لنَّ لِ  غ ْض اِت اَت
ـ مُ اهُ َس نْ أَ −٩١ ـــَح ْمُهـــلَ اٍتَبـــيِّ طَ ْنَعـــواُدَجـَوالَّـِذيوُقالـذََّوُقْوالشَّ اِت ذَّ َلـــوَ  ْت لَّ
اِت وَ ْقـأَ  ضِ ْعـبَ ْنعَ ْمهِ اتِ قَ ْوأَ  لِّ ي ُج فِ والُ غَ تَ اْشـِهبِـرٍْيـَخ فِيَتقْ َووا الْ قُ رَ غْ تَ اْس وَ − ٩٢
ــَمالِ َعــمَ ْمِهـــبِ يُمظِـــعَ الْ اهللاُ َظِفـــَح ْمكُ ئِ وَلـــأُ − ٩٣ اِت يَصــقِ النَّ  لِّ ُكــْنِمــعْرالشَّ
ــــنَ يْ بَ َوٍةفَ ِصـفِـيِمْوَقـالْ َنيْ َبـَقْرفَ الْ َد عَ بْ ا أَ مَ − ٩٤ ــــنَ ــــا ُح ا َي ــــُح الْ  ِت اَالَث ِت اَال َث

 وهو خطأ.» ذكر«يف المخطوط:  )١(                                          
عند أكل القات ومضغه يكون آكله نشيًطا, فإذا أخرجه اآلكل من فيه بعد انتهائه منه  )٢(

 حصل له أرق وكثرة تفكير وال يحب أن يكلمه أحد وهذا هو الغالب على آكليه.
 ».وما«بدل » ولم«لمخطوط: يف ا )٣(
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ــــعَ َدُدْعــــبَ َتْلــــقُ وَ −٩٥ ــــَرْخ َزَواٍتاَي ــٍةَف ــأْ ا تَ َذَهــوا بِ الُ َق اِت وَصــُص النُّ فِــي ْلمَّ
ـــنَ −٩٦ ـــُتمَّ أَ تَ  مْ َع ـــل ـــيْ لَ مْ ا أَ َم ـــهُ َت ـــْعَم ــِهفِ اَم ــاقَ نَ تَ ي ــَتْض ــْمَل ــقِ النَّ  رِ ْد َت اِت يَض
ــأَ فَ −٩٧ ــتَ  َت ْن ــُمِدْه ــبْ ا تَ َم ــىينِ ــعَ َعَل اِت امَ َد طِ اْصـــبِ  )١(ىَمـــُتْروِرالـــزُُّلاِمـــعَ مَ ٍلَج
ـــْتَظـا ُحفِ مَ َمْوقَ الْ نَّإِ )٢(ُلبْ قَ ْنمِ ُت لْ قُ  ْد قَ −٩٨ ـــَوِر ْمهُ نْ َع ـــيةٌ اَي ـــنَ فِ ـــثْ إِ وَ  ٍي ْف اِت َب
ــكَ فَ −٩٩ ــثْ أُ َف ْي ــأَ ُتبِ ــْم ــفَ نَ ْدًرا َق ــَتْي اِت َبـــثْ إِ  َد ْعــي بَ ِفـــنْ تَ َفْيــكَ ْمأَ اٍءَيــَح َالبِ
ـــإِ −١٠٠ ـــمَ اهُ َد ْح ـــَوٌبِذا َك ـــلِ ٌلْي ـــاهَ عِ انِ َص ـــي الْ فِ ـــَذإِ يَنبِ اِذَك ـــوْ ادَ ا َن ِت يَال وَ ا بِ
ــأَ ًفارَِصــنْ مُ اِتَقــالْ يِحِدَمــَدْعــبَ  َت ْلــقُ وَ −١٠١ ــدُّ مَّ ــْنِمــفَ اُنَخ ا ال اِت اَحــبَ مُ الْ  عِ وْ َن
اِت بَّ َح تَ ْســــمُ الْ فِــــيهُ ادُ َدْعــــتَ قُِّحــــيَ ٍننَ ُســـْنِمـــاَتَقـــالْ نَّأَ ُرعِ ْشـــيُ ا فَ نَـــلْ قُ −١٠٢
ـــــبَ أَ −١٠٣ ـــــتَ َواًءَدَتْح ـــــعْ مَ يًرا َوِذْب اِت اءَ نَ الـــدَّ فِـــي اًســـامَ غِ انْ َوةً ســـفلَ َوًةيَ ِص
ــدُّ َوتْســَووَهُجــي الُووِ ْشــيَ −١٠٤ ــاهُ فَ الشِّ ــلاَو ُب ْلـقَ الْ وَ ِهبِ )٣(اِت رَّ َضــمَ ِمنْـُه فِــي ُرْدصَّ

)٦(اِت اَعـمَ َج لْ لِ ٍذْؤُمـِداجِ َس مَ ي الْ فِ َو)٥(ِهبِــوَنبُ اتِ َكــالْ اُمَركِــى الْ ذَّأَ َتــ)٤(اذَ  مْ َكــ− ١٠٥
 ».ترمى«بدل » تصمي«يف المخطوط:  )١(                                          

 ».قد قلت قبل«يف المخطوط:  )٢(
 ».ويورث الصدر من شر المضرات«يف المخطوط:  )٣(
 ».ذا«بدل » قد«يف المخطوط:  )٤(
, آية »االنفطار«المالئكة, كما وصفهم اهللا بذلك بقوله يف سورة » الكاتبون«يريد بقوله:  )٥(

)١١ −  ١٠ :(﴿o p srq ut﴾. 
وقد جاء النهي لمن أكل البصل َأو الثوم َأو الكراث وهي من المباحات أنه ال يقربن  )٦(

 المسجد, فكيف بمن جاء بشيء نتن ومحرم.
 من أكل البصل َأْو الثوم َأْو الكراث فال يقربنَّ «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ڤ فعن جابر 

 ).٧٤و ٥٦٤رواه مسلم برقم (». ه بنو آدممسجدنا, فإن المالئكة تتأذى مما يتأذى من
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ـــرِتِ فْ تَ ِمـْنَوفِيـِهيرِِدْخـالتَّ َنا ِمـنَ ْركَ ا ذَ مَ  عْ مَ − ١٠٦ ـــجِ ي ـــَوٍمْس ـــبِ لطَّ لِ  ٍق َمْح اِت يَع
ـــْتَزَرَبــْدَقــاُءنَ ْســَح ةٌ وبَ ُصــنْ مَ  َت ْلــقُ وَ −١٠٧ اِت اطَ َشـــلنَّ لِ  يـــرٍ ثِ مُ ٍنْســـُح يـــِهتِ يفِ
ــأَ − ١٠٨ ــيْ َو وُل ُق ــمَ َكَح ــَتوًرا ُفتِ ُرْغ ــبِ ن ـــَواَه ـــبِ ْمَك ـــا ُفتِ َه ـــوا أَ نُ ـــبَ الْ  ُل ْه ِت اَال َط
اِت اَمـرَ المَ فِـي اَهـيْ لَ يـق إِ رِالطَّ اطَ ْخ أَ ْدَقـلَ اَءَجـُنْس ُح ا الْ هَ يْ لَ إِ ٍهْج َو يِّ أَ  نْ مِ − ١٠٩
ــ−١١٠ ــتِ عَ لْ طَ ِنْســُح  نْ ِم ــْما أَ َه ـــيُح ِرْمأَ هــاتِ عَ مْ لَ وِرُن ـــمَ َح ْما أَ َه ـــا بِ اَه اِت انَ يَ الصِّ
اِت وَنـفُ عُ الْ  يـِح ى ِرَدَلـِبَالكِ الْ ِلْوبَ ىَلـعَ اُسَقـيُ اًءَمـْتَوَحـْدبلة قَ طَ  مْ أَ − ١١١
ــَك  مْ أَ − ١١٢ ــعُ الْ َذلِ ــنْ مَ الْ ُقنُ ــُح ــَخ ْنوت ِم ــــَكْمأَ ٍبَش ــــَح الْ َذلِ ــــا بَ وِ طْ مَ ُلْب ــــلِ ي اِت يَّ
ــَك مْ أَ −١١٣ ــَذلِ ــِوْزتَ ُبْوالثَّ اِت اعَ َضـــإلِ ا لِ وهَ مُ تُ غْ ِصـــةٌ َيـــلْ حِ ْمأَ ْتيَ ُكِســِهيــًرا بِ
اِت ارَ َخـبُ الْ فِـي يـٍهرِكَ يٍشِشـى َح لَ عَ ٍسبَ َقــْنِمــوُءُلــمْ مَ الْ ُقَبــالطَّ َذلِــَك مْ أَ −١١٤
ــــَك مْ أَ −١١٥ ــــالثَّ  َذلِ ــــااللتِ  اَرَد ُرْغ ــــ اُمَث ــهُ َل ــمَ  ْعَم ــ ٍةَح ْس ــأَ  َنيْ َب ــمَ تِ ْج اْإلِ  لِ ْه )١(اِت اَع

ــَذلِــَك مْ أَ − ١١٦ ــرًةِغــْرغَ مُ ْتنَّــغَ ْذإِ ُتْوالصَّ ــْنِم ــنْ أَ ِبْذ َج ــرَّ اِسَف ــدُّ  اِب ُش اِت انَ َخ ال
اِت ونَ ُصــمَ  نْ ِمــ ْتَسـيْ لَ ا َويــغِ ا بَ وهَ َشـْتَدَغـًقـا َولَ طْ مُ  ٍءْيَشـ لَّ ُكـ ْتنَ مَّ َض تَ − ١١٧
ــأَ − ١١٨ ــ َل ْبــا قَ َهــوا بِ اُح َبــأَ  ْدَقــَواَهــبَ رَِّج ا مُ َهــنْ عَ  ْل َســفَ  اطُ َشــنَّ الا مَّ ِت اَال ؤَ السُّ

                                          
ْو المداعة إذا اجتمعوا على تعاطيها وهو أنه  )١( يصف طريقة يفعلها شاربو الشيشة أَ

إذا انتهى أحدهم من َشْفطِِه إياها, ناولها َمْن بجانبه فال يزيد على أن يمسح 
ِذي يضعه بين شفتيه بأصابعه, وإنك لتعجب كيف ينزه شفتيه من  الموضع الَّ

موضع لمسته شفتا جليسه, وال ينزه جسده وصدره وقلبه من سموم هذه اآلفة 
 المدمرة.
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ـهِ مُ الْ  مِ َظـعِ  ْنِمـ َيْشـمَ ى الْ أَ ى َرتَّ َح َلــٍدي َج اء ذِ َضـعْ ى أَ َوِقـ ْنِمــ ْتنَـهَ وَ  مْ َكـ− ١١٩ )١(اِت مَّ

ــاْمَكـَووِككُ فُ الْ بِـوٍرُدُصـْنِمـْتَبـرِ َخ  مْ كَ −١٢٠ ــفِيَه ــأَ )٢(َفاَدرَ َت اِت اَخ َســوَ الْ  اعُ َوْن
ــوَ − ١٢١ ــبِ  مْ َك ــا َوَه ــا َوْركَ  ْتَدلَّ ــَح ًب ــــ يــــدِ لِ ْوتَ َو كــــامِ الزُّ  َعَمــــةً َج َرْش االِت عَ السُّ
ـــنمِ َو يمِ ِدقَ الْ  مِ ظْ النَّ فِي اهُ نَ ْركَ ا ذَ مَ  عْ مَ −١٢٢ ـــُل طِ  نُ ا َالَم ـــ ي ـــنَ  ِهبِ ـــمَ الْ  مَ ْظ ِت اَال َق
اِت اَجـَج الزُّ فِـي ْماهُ َوِسـيُغِس ا يُ مَّ عَ وامُ َصــتَ اعْ ِهبِــٍماَوْقــأَ َمْوَلــْعَد َت ْلــقُ وَ −١٢٣
ــكًراا َسـَس َح  ْنمِ  ْنعَ الْ َو ْمهُ نْ عَ  )٣(َض ارْ فَ −١٢٤ ــُخ الْ  َنِم ــأَ َو ورِ ُم ــِش َح اع الْ َوْن اِت يَش
ـــــبِ  اُمَصـــــتِ عْ اْإلِفَ انَـــلَ  اِتَبـــيِّ الطَّ  لَّ َحـــي أَ بِّـــَر وُل ُقـــأَ −١٢٥ ـــــبِ الَخ  بِ ا َال َه اِت يَث
اِت اَسـَج النَّ فِي ٍلْوبَ بِ ٍضيْ َح  ِلْس غَ كَ ٍثبْ ُخ ْنعَ ِثبْ ُخ الْ ِلكْ أَ اًما بِ َص تِ اعْ  نَّ إِ − ١٢٦
ــَالَو يمِ مِ الـذَّ  لِ ْعـفِ الْ َعَلـى ىَض رْ  أَ َال وَ − ١٢٧ ــأْح  ْنكِ ــَر اهللاَ  ُدَم ــي  يبِّ اِت اَفــعَ مُ فِ
ـــــَواَمــبِ فِيــِه َتْرَرْقــأَ  ْدَقــفَ  )٤(انَقــدَ رْ بَ الْ وَ − ١٢٨ ـــــيَ بِ  هُ تُ فْ َص ـــــ مُ َال  )٥(ينٍ ِق ِت اارَ َم
ــُهًفاْصــَوهُ ُتــيَ لْ حِ َثْبــُخ الْ نَّأَ بِــَتيْ َضــقَ  ْد َقــوَ − ١٢٩ ــعِ َل ــْرأَ َدنْ ــ اِب َب اِت امَ هَ الشَّ

                                          
يجلي $ حقيقة اعرتف هبا كل من تعاطى َذلَِك وهي أن المشي صار شاقا عليهم,  )١(

بل إنك لتسمع لصدر أحدهم بعد المشي أزيًزا كأنه يتنفس من ثقب إبرة ويجد ألًما 
 ٍذ يتذكر أضرار تعاطي ذلك.يف صدره كوخز اإلبر وحينئ

 ».ردف«مادة » مختار الصحاح«الرتادف: التتابع,  )٢(
 ».فارض«بدل » فرض«يف المطبوع:  )٣(
 ».نصيحة اإلخوان«) من منظومة ١٧تقدم تعريفه يف التعليق على البيت رقم ( )٤(
 ».بيقين«بدل » ليقين«يف المخطوط:  )٥(
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اِت اَهـرَ كَ الْ  م ْكـُح إَِلـىِثيـبِ َخ الْ َنمِ جـــهرِْخ مُ َتْنــأَ َمــاَذابِ ْهُكــرَِّت ْلــقُ وَ −١٣٠
اِت آَيــوَ  صٍّ َنــفِــي ِهوفِ ُصــْومَ  يُمرِْحــتَ هُ ُمـــِزَالَثْبـــُخ الْ نَّأَ بِـــَتْمـــلِ عَ  ْد َقـــوَ −١٣١
اِت ابَ طَ تِ باْســ )١(ٍلْبــَح مِّأُ فِــيَتْلــقُ ْدَقــاَمـْعَمـِهاثِ بَ ْخ تِ اْسـبِ َكلِ ْوقَ لِ ْبَج اعْ وَ −١٣٢
ــاَهـــمُ اكِ َح َوهٌ ْرا ُكـــَذَوٌلَالا َحـــَذ َهـــ−١٣٣ ــى النُّ َوَه ــوِسُف ــرِ رِ ْح ال تَ بِ ــثْ إِ  ي اِت َب
ــرَّ فَ − ١٣٤ ــ َت ْق ــْرَفــوِندُ ْنِم ــأَ عِمــتَ ْج مُ َنيْ ٍق َب اِت الــذَّ بِ  اكُ نَبــالتِّ َوُهــيــُعمِ َج ا الْ مَّ
ــــرَّ كَ − ١٣٥ ــــَتْه ــــُهقَّا َدَم ــــرِْح مُ وَندُ ِمنْ اِت يَّ ِضـقَ الْ فِـي  ْل ِداْعـَوَكِلـقْ عَ لِ ْعجِ اْرفَ ِهِق
ــ− ١٣٦ ــ نَّ إِ َف ــِذيلَُّك ــهــَترَّكَ الَّ ــعِ ْنِم اِت ادَ َيــزِ  عْ َمــ اٍت عَ مَ ْج تَ ْســمُ )٢(لُِّكــي الْ فِــٍلَل
ــ−١٣٧ ــ مَّ ُث ــةُ يعَ رِالشَّ ــَرْنَم اِت بَ ثْ إِ وَ  ع فْ رَ  نْ مِ  )٤(عفْ الدََّو)٣(ِبلْ َج ي الْ فِ اهَ َداِصــقَ ى مَ اَع
ـــبَ التَّ  عَ َمــ− ١٣٨ ـــيَّ َعـــًعـــا تَ طْ قَ هُ َلـــَناَبـــاِءيَ ْشـــاْألَ فـِــيرِصُّ ـــُكْرن َت اِت َقـــالْ وَ  ْتنِ التِّ
ـ مِ ْسـقِ ْنِمـ)٥(ِلْسـالنَّ وَ اِلمَ الْ وَ هاتُ حَّ ِصــَوْلَبــٍسْفــنَ َوٍلْقــعَ ظُ ْفــحِ فَ − ١٣٩ اِت ورَ رُ الضَّ

 ».الشيشة«يريد بُأم حبل:  )١(                                          
 ».فالكل«لمخطوط: يف ا )٢(
 أي: جلب المنفعة. )٣(
 أي: دفع المفسدة. )٤(
وهذه األربع وهي حفظ العقل والنفس والمال والنسل إضافة إَِلى َذلَِك حفظ الدين,  )٥(

 .أطبقت الشرائع على حفظها
فيكون بشرعية الحد على شرب المسكر, فإن العقل هو قوام كل فعل  :أما حفظ العقل

 ختالله يؤدي إَِلى مفاسد عظيمة.تتعلق به مصلحة فا
 فيكون بشرعية القصاص فإنه لوال َذلَِك لتقاتل الَخلْق واختل نظام المصالح. :وأما حفظ النفس

فيكون بإيجاب الضمان على المتعدي فإن المال قوام العيش  :وأما حفظ المال
رقة.  والقطع بالسَّ
 .عليه بالحدفيكون بتحريم الزنا وإيجاب العقوبة  :وأما حفظ النسل

 فيكون بشرعية القتل بالردة والقتال للكفار. :الدين وأما حفظ
 ).٩٠١ − ٢/٩٠٠» (إرشاد الفحول«) لآلمدي, و٣/٤٢٧٤» (إحكام األحكام«انظر: 
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ــوَ −١٤٠ ــالتَّ ُثــمَّ  اُت َقــالْ وَ  نُ تْ التِّ ِت الَّ ِخــمُ الْ  رِّ َشـ نْ ِمــ ِداِصـقَ مَ ي الْ ِذبِـ اهَ ُد اِحــوَ  غُ ْب

اِت اَجــَح ًعــا لِ فْ  دَ َال وَ  نٍ ْســُح  ودَ ُصــقْ مَ  اَهـــبِ  اُل نَـــا يَ َهـــيَ اطِ عَ تَ مُ  ْد ِجـــتَ  مْ َلـــوَ −١٤١

ـــما بَ  اَهـعِ ائِ بَ طَ  نْ ًصـا ِمـْح فَ  مَ ْلـعِ الْ  زَ يَّـمَ  ْل بَ −١٤٢ ـــا وَ طِ ُس ـــيًئ ـــفْ يُ  ْد َق ـــبِ  أْ َج ِت الَّ ِع

ــــَخ ا أَ َمــــكَ  ًحاِضــــتَّ مُ  ينِ الــــدِّ ا بِ َهــــلُ َال ْخ إِ  نَ اَبــــفَ − ١٤٣ ــــا بِــــقِ يَ  ْت لَّ اِت وءَ رُ مُ الْ ينً

ــ لِ ْقــعَ الْ وَ  )١(لِ ْقــالنَّ بِ  انَ َبــوَ − ١٤٤ )٣(ِت اَال َقـمَ الْ  ُق ْد ا ِصـنَـلَ  يِثِدَح الْ  بِّ طِ  لطْ ابِــوَ  )٢(يِح حِ الصَّ

                                          
 نة.أي: الكتاب والسُّ  )١(
 وهو الموافق للنقل الصريح. )٢(
 أثبت الطب الحديث أن من مضاره ما يلي: )٣(

وهو أعظم خطًرا وأشد » النيكوتين«سامة خطيرة من أهمها اشتماله على مواد   − أ
فقد َقاَل األطباء عنه: إنه لو ُوِضَعت نقطة واحدة منه على جلد  خفتًكا من الزرني

ْو كلب لمات  أرنب لقضت على حياته, ولو وضعت نقطتان منه على لسان قِط أَ
يف فم جمل الموجودة يف الدخان » النيكوتين«لفوره, ولو وضعت خمس نقط من 

 لقضت على حياته.
من أنه مضر بصحة » التبغ«ما ذكره األطباء المتخصصون يف تقريراهتم عن  −ب

اإلنسان عموًما حيث ذكروا من أضراره: التهاب الحنجرة والقصبات الهوائية وضيق 
ل واالضطرابات الهضمية والتهابات المعدة وانتقاب األمعاء التنفس ومرض السُّ 
عدة واإلصابات الكبدية والضعف الجنسي وتصلب الشرايين والحموضة يف الم

اإلكليلية وسرطان الحنجرة والقرحة المعدية وزيادة ضربات القلب والتأثير على 
الكليتين, َهَذا باإلضافة إَِلى ما يصاب به متعاطيه من كسل وخمول وصداع وضجر, 

), ٢٦ −  ٢٥(ص »الدخينة« .وغير َذلَِك من اآلفات الروحية والعقلية البدنية
), ٦٥(ص» فتوى يف حكم القات والدخان«) بواسطة ٢٠٤ − ١٨١(ص» المكيفات«و

 ».ثالث رسائل يف حكم الدخان والشمة والقات«ضمن 
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ــأَ  انَ َبــوَ − ١٤٥ )١(ِت آَال َمـى الْ َبـقْ عُ فِي َتْرصَّ بَ  تَ َالَورٍ َظــنَ  ْنَعــ َتْفــالَ ا َخ َمــ َك نَّ

ـــِذيدََّر اكَ َهـــفَ − ١٤٦ اِت ادَ َقـــتِ نْ اإلِ فِـــي هُ َتـــلْ ا قُ َمـــَض ْقـــنَ َوُشـــَبٍهْنَت ِمـــْيـــقَ لْ أَ الَّ
ــــــِهبِ لنَّ لِ َولٍ َلـــ مَ َالبِـــ ازٍ يَجـــإِ َو ارٍ َصـــتِ ى اْخ َلـــعَ −١٤٧ ــــــتِ اكْ  ي ــــــاْإلِ بِ  اءٌ َف اِت ارَ َش
ــــيْ قَ لْ أَ اَمــبِ  يَنلِ افِ َغــالْ  اُرَرتِــ اغْ َالْوَلــا وَ َذ َهــ−١٤٨ ــــوَ َج الْ ا بِ نَ لْ غَ تَ ا اْشــــَمــــ هُ َت اِت اَب
ــ مَّ ُثــ−١٤٩ ـــَح الْ َوِهِعــابِ تَ ي َواِدَهــالْ َعَلــىةُ َالالصَّ ـــيهللاِ ُدْم ـــفِ ـــقَ مَ الْ  لِّ ُك اِت اَم

 .)٢(]َتَعاَلى اهللاِ  نِ وْ عَ بِ  اُب وَ جَ الْ  مَّ [تَ 
 
 

pn  mP 

                                          
) ال توجد هذه األبيات يف المخطوط. ١٤٥) إَِلى َهَذا البيت رقم (١٣٦من البيت رقم ( )١(

 بيات المنظومة.فلعل الشيخ $ أضافها يف وقت متأخر بعدما كتبت األ
 ما بين المعقوفتين ال توجد يف المطبوع. )٢(
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  تفهرس حمتويا
 نصيحة اإلخوان

  ٣٣١  ......................... ................................   نصيحة اإلخوان

  ٣٣٩  ....................... ................................   نصيحة اإلخوانَعَلى  الرد
  ٣٤٤  ............................. ................................   تأييد نصيحة اإلخوان
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  للعالمة
  حافظ بن أمحد احلكمي

 هـ١٣٧٧املتوىف سنة 

 

  حتقيق وتعليق وختريج

 /حممد بن عيل الصومعي البيضاينأيب مهام

 
 

íÚç¿ß¹]<íéÛé¹]<<êŽÊ
^è^‘çÖ]<h]û]æ<íéÛ×ÃÖ]< <



ORL 



ORM íéÛ×ÃÖ]<h]û]æ<^è^‘çÖ]<êŽÊ<íéÛé¹]<íÚç¿ß¹]Q << <

ORM 

¢ 
َأْهـــُل اْلَحْمـــِد َوالـــنَِّعمِ  وئِـــِه َوْهـــَال آ اْلَحْمــــُد هللاِ َربِّ اْلَعــــاَلِميَن َعَلــــى− ١

ـَمِد− ٢ َبرِّ اْلُمَهْيِمِن ُمْبِدي اْلَخْلِق ِمْن َعـَدمِ ـ  اْلــ ِذي اْلُمْلِك َواْلَمَلُكـوِت اْلَواِحـِد الصَّ
َم النَّاَس َما− ٣  ــــبَ   ْعَلُمـوَن َوباْلــيَ  َال َمْن َعلَّ ــــطِّ ـ ــــْم َواْلَخ ــــ َياِن َأْنَطَقُه اْلَقَلمِ ب

َأْفَضـِل األَُمـمِ فِي  ـُعوٍث بَِخْيرِ ُهًدى  ْكـَرِم َمْبــأَ اْلُمْخَتـاِر َعَلى  ةُ َال الصَّ ُثمَّ −٤

ــْحِب َوا−٥ ــًةألَ َواآلِل َوالصَّ ــاِع َقاطَِب مِ َوالتَّـــــابِِعيَن بِإِْحَســـــاٍن لِـــــنَْهِجهِ   ْتَب

ـَحى َطَلَعـْت َال َما −٦  اْلَكْوِن ِمْن َنَسـمِ فِي َوَعدُّ َأْنَفاِس َما  َح َنْجٌم َوَما َشـْمُس الضُّ

ــــِه− ٧ ــــيُم بِ ــــ َوَبْعــــُد َمــــْن ُيــــرِِد اهللاُ اْلَعظِ ُه ــــًرا ُيَفقِّ ــــي  هُ َخْي ــــَيمِ فِ ــــِه اْلِق ِدينِ

ــِه  َوَحثَّ َربِّي َوَحضَّ اْلُمـْؤِمنِيَن َعَلـى−٨ ــْوِمِهمِ َتَفقُّ ــَذاِر َق ــْع إِْن يِن َم ــدِّ  )١(ال

ــُر  رْ ُكلِّ الِْعبَاِد َوُكلِّ الـَعَلى  َواْمتَنَّ َربِّي−٩ ــنَِّعمِ ـ ــَر ال ــاْذُكْر َأْكَب ــاْلِعْلِم َف  ْسِل بِ

ــَك َأْعنِــي ُســوَرةَ   َنَزَلـتَذاَك ُأوَلى ُسـوَرٍةفِي َيْكِفيَك −١٠  )٢(اْلَقَلــمِ  َعَلــى َنبِيِّ

                                          
 ) من سورة التوبة.١٢٢اآلية رقم (انظر:  )١(
 ﴾{ | } z﴿; لقوله تعالى فيها: »القلم«يقال سورة » اقرأ«وهي سورة  )٢(

أمالي يف السيرة «) من رسالة: ١٦جواب المؤلف عن السؤال رقم ( وانظر ]٤[العلق: 
 ».النبوية
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ـــــي َكـــــَذاَك− ١١ ِة اآلفِ َمـــــهُ َالِعـــــدَّ ــهُ ِء َقدَّ َم ــًرا َوَقدَّ ــي ِذْك ــنِّ فِ ــوَرِة ال  )١(َعمِ ُس

ــُم َعــْن َبــاٍغ َوُمْغَتِشــمِ  اْلَجــَواِرِح َمــافِــيَحتَّــىاهللاُ  َوَميَّــزَ − ١٢  )٢(ِمنَْهــا ُيَعلَّ

ــــي−١٣ ــــاَلىَوَذمَّ َربِّ ــــِه َتَع ــنَ  اْلَجــــاِهِليَن بِ ــى ِم ــْم َأْدَن ــدَّ َذمٍّ َفُه ــُبْهمِ  َأَش  )٣(اْل

 )٤(مِ َكـاْلِعْلـِم َواْلحِ َأْو فِـي اْلَمالِ فِي إِْحَساُن  اْثنََتـْيِن ُهَمـا الــفِـي الَّ إِ َوَلْيَس ِغْبَطٌة−١٤

 بِـِذي الـنََّهمِ  أْغبِطَقى اللِّ َحتَّى  فِي اْلِعْلمِ   َوِمْن ِصَفاِت ُأولِي اِإليَماِن َنْهَمُتُهْم−١٥

َعنْـــــُه َنـــــاطٌِق بَِفـــــمِ  ُأُذٌن َوَأْعـــــَرَب  اْسَتَمَعْت َلُه  َوَأْحَلى َما َلىعْ اْلِعْلُم أَ −١٦

ـــ− ١٧ ــُه اْل ــُه اْلُقْصــَوى َوُرْتَبُت ــُم َغاَيُت  َفاْسَعْوا إَِلْيِه َيـا ُأولِـي اْلِهَمـمِ  ـَعْلَياُء  اْلِعْل

ـــهُ −١٨ ـــوٍب َوَطالُِب ـــَرُف َمْطُل ـــُم َأْش ـــي اْلِعْل ـــْن َيْمِش ـــَرُم َم ـــى  هللاِ َأْك ـــَدمِ َعَل َق

ـــِه−١٩ ـــيُء بِ ـــيٌن َيْسَتِض ـــوٌر ُمبِ ـــُم ُن ـَأْهُل اْلِعْل ـاُل السَّ  الظَُّلـمِ فِـي  َعاَدِة َواْلُجهَّ

ـــا−٢٠ ـــاِد َكَم ـــاٍة لِْلِعَب ـــى َحَي ـــُم َأْعَل ـــمِ  اْلِعْل ـــَواٌت بَِجْهِلِه ـــِة َأْم ـــُل اْلَجَهاَل َأْه

ـــــ ـَوفِـي الْسـ ُيْبِصـُروَن َال َعْقُل َبْل  َال َسْمُع  َال − ٢١ ـــــَذْنبِِهمِ َس ـ ـــــرٌِف ُكـــــلٌّ بِ ِعيرِ ُمْعَت
                                          

 ».النعم«هي سورة النحل يقال لها سورة: و )١(
 ١٣٩(ص» اإلغراب يف أحكام الكالب«) من سورة المائدة, وكتاب: ٤آية رقم (انظر:  )٢(

 ) البن الُمْبِرد.١٤٠ −
) من ٦٣) من سورة هود, ورقم (٤٦) من سورة األعراف, ورقم (١٩٩اآلية رقم (انظر:  )٣(

 سورة الفرقان.
 ).٨١٥» (صحيح مسلم«), و٥٠٢٥برقم ( »صحيح البخاري«انظر:  )٤(
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 َوُظْلِمِهــمِ  )١(ارُطــ َوَأْصــُل ِشــْقَوتِِهم ِل اْلَخْلِق َقاطَِبًةَالَفاْلَجْهُل َأْصُل َض − ٢٢

ــ َواْلِعْلُم َأْصُل ُهَداُهْم َمْع َسـَعاَدتِِهم−٢٣  اْلِحَكــمِ  وَيْشــَقى َذوُ َالَيِضــلُّ َوَالَف

 َوَعْن ُأولِي اْلِعْلـِم َمنِْفيَّـاِن َفاْعَتِصـمِ  اْلَجْهِل َواْلُحـْزِن الطَِّويـِل بِـِهَواْلَخْوُف بِ −٢٤

ــــــُم َواهللاِ ِميــــــَر−٢٥ ِة َالاْلِعْل ــــــوَّ ــوَبى لُِمْقَتِســمِ اُث النُُّب ــبِهُه ُط ــَراَث ُيْش  )٢(ِمي

ــــــألَ −٢٦ ــــــقٍّ َدائِ ــــــُه إِْرُث َح ــــــًداٌمنَّ ـــَواهُ َأَب ـــا ِس ـــىَوَم ـــاءِ إَِل ـــَدمِ  اِإلْفنَ َواْلَع
َة َوِمنْـــهُ − ٢٧  )٣(ُه بِـالنَِّعمِ َفَمـا َأْوَال  اْلُمبِيَن ـَفْضَلَواْلــــ إِْرُث ُســـَلْيَماَن النُُّبـــوَّ

ـــــا َربَّـــــُه بِـــــَولِي− ٢٨  )٤(اآلِل َخـــْوَف اْلَمـــَوالِي ِمـــْن َوَرائِِهـــمِ َكـــــَذا َدَعـــــا َزَكرِيَّ

ــــُدوِن اْلِعْلــــِم َلــــْم َيُقــــمِ اْلِعْلـــُم ِميـــَزاُن َشـــْرِع اهللاِ َحْيـــُث بِـــِه− ٢٩ ِقَواُمــــُه َوبِ
ــَر−٣٠ ــا ُذكِ َم ــَوُكلَّ ــي ْلَطانُ السَّ  ْيـِدي لُِمْحـَتكِمِ ألَ ا ُسـْلَطةُ  َال َفاْلِعْلُم  ُحَجــٍج فِ

ــــِد بِا−٣١ ــــْلَطُة اْلَي ــــألَ َفُس ــــَداِن َقاِص  بِــالظُّْلِم َواْلَغَشــمِ َأْو  َتُكــوُن بِاْلَعــْدِل ةٌ رَ ْب

ــاَوُســْلَطُة اْلعِ −٣٢ ــاُد اْلُقُلــوُب َلَه ــِم َتنَْق إَِلــى اْلُهـــَدى َوإَِلـــى َمْرَضـــاِة َربِِّهـــمِ   ْل

ْنَيا إَِذا َذَهَب اْلــ−٣٣ يُن َوالدُّ ــِعْلُم  َوَيْذَهُب الدِّ ــِذي ـ ــِه الَّ ــمِ فِي ــاٌة لُِمْعَتِص  َمنَْج

                                          
 ».طرر«), مادة ٢/١٠٦» (النهاية«انظر: را: أي قطًعا, وطُ  )١(
), والجواب ١٧٥٧برقم (» صحيح مسلم«) و٣٠٩٤, ٣٠٩٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(

 ضمن َهَذا المجموع.» أمالي يف السيرة النبوية«) من رسالة ٧٩عن السؤال رقم (
 ».النمل«) من سورة ١٦ − ١٥, ورقم (»األنبياء«) من سورة: ٧٩ية رقم (اآلانظر:  )٣(
 ».مريم«) من سورة ٦ −١آية رقم (انظر:  )٤(
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ــاِحبِِه−٣٤ ــَتْغِفر لَِص ــاِح َيْس ــا َص ــُم َي  )١(ِضـيَن ِمـْن َلَمـمِ َرألَ َمَواِت َواالسَّ َأْهُل اْلِعْل

ــيِمــَن اْلبَِحــاِر ُلَجــٍجفِــيَكــَذاَك َتْســَتْغِفُر اْلِحيَتــاُن− ٣٥ ــُه فِ ــْوِء َوالظَُّلــمِ َل  )٢(الضَّ

ـــٌد اِب اْلِعْلـِم ُمْحَتِسـبً طِـَالفِي َوَخاِرٌج− ٣٦ ـــي ُمَجاِه ـــيفِ ـــبِيِل اهللاِ َأيُّ َكِم َس
ـــــَة ا−٣٧ ـــــَالألَ َوإِنَّ َأْجنَِح ــنُْهْم بُِصــنِْعِهمِ ُطَهاِك َتْبُســـــْم ــِه ِرًضــا ِم  )٣(لَِطالِبِي

 )٤(النََّسـمِ  َلى اْلِجنَاِن َطرِيًقـا َبـاِرئَ إِ  الُِكوَن َطرِيَق اْلِعْلـِم َيْسـُلُكُهْمالسَّ وَ − ٣٨
ـوَ − ٣٩ ــــاهُ  اِمُع اْلِعْلـَم َواْلـَواِعي لَِيْحَفَظــهُ السَّ ــــًرا إِيَّ ــــا َناِش ًي ــــي  ُمَؤدِّ ــــمِ فِ األَُم
ـــــاَرَتُه إِْذفَ −٤٠ ـــــا َنَض ـــــاَنَي ـــــًفاَك ِهــمِ ُمتَِّص ــِق ُكلِّ ــرِ اْلَخْل ــَدْعَوِة َخْي ــَذا بِ  )٥(بِ
 )٦(ِمْن َأْجِلِه َدَرَجاٍت َفـْوَق َغْيـرِِهمِ  َفْضـِل َأْهـِل اْلِعْلـِم َأْن ُرفُِعـوافِـي َكَفـاكَ −٤١
 )٧(اْلِعْلِم ِمـْن َتْعِلـيِم َربِِّهـمِ ِك بِـَأْمَالـ الْ َعَلىاْلَقِديمفِيَفْضُل َأبِينَا َوَكانَ −٤٢
ــيَلُتهُ −٤٣ ــْر َفِض ــْم َتْظَه ــُف َل ــَذاَك ُيوُس  )٨(لِْلَعاَلِميَن بَِغْيـرِ اْلِعْلـِم َواْلِحَكـمِ  َك

 ).٢٣٩, ٢٢٣برقم (» سنن ابن ماجه«انظر:  )١(                                          
ابقة.انظر:  )٢(  المصادر السَّ
ابقة.انظر:  )٣(  المصادر السَّ
 ).٢٦٩٩برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٤(
» سنن النسائي«), و٢٦٥٦برقم (» سنن الرتمذي«), و٣٦٦٠برقم (» أبي داود سنن«انظر:  )٥(

 −  ١/٢٠» (الجامع الصحيح المسند مما ليس يف الصحيحين«تحفة), و−٥٨٤٧برقم (
 ) لشيخنا الوادعي.١٠) برقم (٢١

 ) من سورة المجادلة.١١اآلية رقم (انظر:  )٦(
 ) من سورة البقرة.٣١اآلية رقم (انظر:  )٧(
 تستفد.» يوسف«وتأمل يف سورة نظر: ا )٨(
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ــــ−٤٤ ـــاُع َكِلـــيِم اهللاِ لِْلَخِضـــرِ اْل َب ــَمْعُروِف إِ َوَمـــا اتِّ ــَبِهمِ  الَّـ ــُه ُمنْ ــٍم َعنْ  )١(لِِعْل

ـــَماٍعِت اِإلَلـــِه َلـــهُ َالرَِســـاَمـــْع َفْضـــِلِه بِ − ٤٥ ـــٍد َوَس ـــُه َوَمْوِع ـــمِ ِمنْ  )٢(لِْلَكِل

َم اْلُمْصــَطَفى بِــاْلِعْلِم َحاِمَلــهُ − ٤٦  )٣(مِ َتْقـِديًما لِـِذي ِقـَد  َذلَِكَأْعظِْم بِ  َوَقــدَّ

ــاُهمُ −٤٧ ــًة وَكَف ــَوْحي َأْوِعَي ــَدْوا لِْل  مِ ُصـُدوِرهِ ِمنُْه فِـي  اآلُي َوَأْضَحِت َأْن َغ
ـــيَءَالَوإِْن َغـــَدْوا ُوَكـــ− ٤٨ ـــِهفِ ـــاِم بِ ــــْوًالاْلِقَي ــــًالَق ــــرِِهمِ َوفِْع ــــا لَِغْي َوَتْعِليًم
ــــ− ٤٩ ــــَيتِِهَوَخصَّ ــــًرا بَِخْش ــــا َبَص  )٤(َأْصـَدِق اْلَكِلـمِ فِـي َوَعْقُل َأْمَثالِِهُهْم َربُّنَ

ـــَهاَدُتُهْم−٥٠ ـــاَءْت َش ـــَهاَدتِِه َج ـــْع َش  )٥(َصـَممِ فِـي  وا َوَأْهُل اْلَجْهلِ َحْيُث اْسَتَجابُ َوَم

 َيــْوِم َحْشــرِِهمِ فِــي ـــَمْوَلى إَِذا اْجَتَمُعــواـ َأْهـِل اْلَجَهاَلـِة بِاْلـَعَلـىَوَيْشَهُدوَن−٥١

ــاِد َفْضــُلُهُموَعَلــى َواْلَعــالُِموَن−٥٢ رِّ َعَلــى َكاْلَبــْدِر َفْضــًال اْلُعبَّ  )٦(َفــاْغَتنِمِ  يِّ الــدُّ

ــَش ـ ْشـالَعَلى ٌم ِمْن ُأولِي التَّْقَوى َأَشدَُّوَعالِ − ٥٣ ــاٍد بَِجْمِعِهــمِ ـ ــِف ُعبَّ ــْن َأْل  ْيَطاِن ِم

 َلــمِ ألَ َحْبــرٍ َيُمــوُت ُمَصــاٌب َواِســُع ا َأْيَســُر ِمــْناْلَعــّدوَوَمــْوُت َقــْوٍم َكثِير− ٥٤

                                          
 ).٢٣٨٠برقم (» صحيح مسلم«), و١٢٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )١(
 ) من سورة النساء.١٦٤) من سورة األعراف, واآلية رقم (١٤٣ −  ١٤٢اآلية رقم (انظر:  )٢(
 ).٦٧٣برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٣(
 ) من سورة فاطر.٢٨اآلية رقم (انظر:  )٤(
عادة«) من سورة آل عمران, و١٨اآلية رقم (نظر: ا )٥( ) ط. دار ٥١ − ١/٥٠» (مفتاح دار السَّ

 الكتب العلمية.
 ).٣٤مصادر التعليق على البيت رقم (انظر:  )٦(
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َســـَعْتفِـــي َكَمـــا َمنَافُِعـــهُ − ٥٥ ــــــَياطِيِناْلَعـــاَلِم اتَّ ــــــ َولِلشَّ ــــــْوتِِهمِ َأْف َراٌح بَِم
ــ− ٥٦ ــاهللاِ َل ــواوَت ــا َفرُِح ــْيًئا َلَم ــوا َش ِم َحــــْتِفِهمِ َال ِمــــْن َأْعــــَذلِــــَكنَّألَ َعِلُم
ُجـــوُم بَِحـــقٍّ ُكـــلَّ ُمْســـَترٍِق−٥٧ ــَســْمًعا َكُشــْهِبُهـــُم الرُّ ــْم بُِشــْهبِِهمِ السَّ  َما َأْعظِ

َهــــاألَ − ٥٨ ــْيطَ  اْلِجنَْســــْيِن َصــــائَِبةٌ  َال لِكِــــ نَّ ــنٍّ ُدوَن َبْعِضــِهمِ  انَ َش ــٍس َوِج  إِْن

ـَأْهَدى إَِلى  ُهُم اْلُهَداةُ −٥٩  َضـلُّوا لَِجْهِلِهـمِ  ـُل اْلَجْهِل َعْن َهـْديِِهْم  بِيِل َوَأْهــالسَّ

 َعَلــمِ َعَلــى  ِمــْن َنــارٍ  رُ هَ ْشــَحــِديِث أَ   الــَوفِي َنصِّ اْلكَِتاِبفِي َوَفْضُلُهْم َجاَء− ٦٠

 ية طالب العلموصيفِ  نبذة

ــِم−٦١ ــَب اْلِعْل ــا َطالِ ــَد َال َي ــِه َب ــ  َال َتْبِغــي بِ ــْد َظِف ــمِ َفَق ــْوِح َواْلَقَل  ْرَت َوَربِّ اللَّ

 فِي اْلَقْوِل َواْلِفْعـِل َواآلَداَب َفـاْلَتِزمِ   اْلِعْلَم َواْعرِْف َقـْدَر ُحْرَمتِـِه سِ َوَقدِّ −٦٢

ـــ− ٦٣ ـــِويٍّ ال اْنثِنَ ـــْزٍم َق ـــْد بَِع ـــهُ َواْجَه  َيْعَلُم اْلَمـْرُء َقـْدَر اْلِعْلـِم َلـْم َيـنَمِ  ولَ اَء َل

ــ− ٦٤ ــُه لِلطُّ ــَح َفاْبُذْل ــًباالََّوالنُّْص  َواْلَجْهرِ َواألُْسَتاَذ َفـاْحَترِمِ رِّالسِّ يفِ  )١(ِب ُمْحَتِس

ـــهُ − ٦٥ ـــَك َيْطُلُب ـــْن َيْأتِي ـــْل لَِم ـــا ُق ــيِهُمَوَمْرَحًب  ْصــَطَفى بِِهــمِ اْحَفــْظ َوَصــاَيا اْلمُ  َوفِ

ـــًة−٦٦ ـــِه اهللاِ َخالَِص ـــْل لَِوْج ـــَة اْجَع ـــاَء بِـــُدوِن اَوالنِّيَّ ْصـــِل َلـــْم َيُقـــمِ ألَ إِنَّ اْلبِنَ
ـــاُس َيْطُلُبـــهُ −٦٧ ــْفَقتِِهَوَمـــْن َيُكـــْن لَِيُقـــوَل النَّ ــيَأْخِســْر بَِص ــَدمِ فِ ــِف النَّ  َمْوِق

 ».ُمْحَتِسًبا«بدل » مجتهًدا«يف المخطوط:  )١(                                          
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ْنَيا َفَلــْيَس َلــهُ −٦٨ ـــظٍّ وَ  )١(َوَمــْن بِــِه َيْبَتِغــي الــدُّ ـــْن َح ـــِة ِم ـــْوَم اْلِقَياَم َقَســـمِ  َال َي
ــَراِء َمْوِعَظــًة لِْلَحــاِذِق اْلَفِهــمِ َوفِـيُشـوَرى َوُهـوٍدفِـي)٢(َمْن َكاَنبَكَفى −٦٩ )٣(إِْس

ـ)٤(إِيَّاَك َواْحـَذْر ُمَمـاَراَة− ٧٠ ــُرم  َال َأْهــِل اْلِعْلــم )٥(َكــَذا ُمَباَهــاَة ِفيِه بِـِهالسَّ  َت

ــاِس َفــإِنَّ َأْبَغــَض ُكــلِّ اْلَخْلــِق َأْجَمِعِهــْم− ٧١ ــدُّ النَّ ــِه َأَل ــي إَِلــى اِإلَل  )٦(اْلِخَصــم فِ
 اْلَعـــرِم  )٧(َســـْيِلهِ بِ َأْعَمـــاَل َصـــاِحبِِه َواْلُعْجَب َفاْحَذْره إِنَّ اْلُعْجـَب ُمْجَتـرٌِف− ٧٢

ــــمِّ−٧٣ ــــاْلُمِهم اْلُمِه ــــَدأْ َوبِ ــــهُ اْب م َولُِتْدِرَك ــــــدِّ ــــــنَّصَّ َواآلَراءَ َق ــــــاتَِّهم  ال َف
ــا−٧٤ يِن إِنَّ بَِه ــدِّ ــوَم ال ــا ُعُل ْم ُوُجوًب ــدِّ  َيبِيُن َنْهُج اْلُهَدى ِمْن ُموِجِب الـنَِّقمِ  َق

ــابُِرهُ −٧٥ يُن َج ــدِّ ــى َفال ــرِ اْلَفَت ــلُّ َكْس يِن َصــْعٌب َغْيــُر ُمْلَتــئِمِ فِــي َواْلَكْســرُ  َوُك  الــدِّ

ـــمِ  ًالَما َقاَلـُه اْلَعْصـرِيُّ ُمنْـَتحِ َدْع َعنَْك−٧٦ ـــطُّ َواْعَتِص ـــْك َق ـــاْلَعتِيِق َتَمسَّ َوبِ
ــــُم إِ − ٧٧ ــــا اْلِعْل ــــاُب اهللاِ  الََّم ــــٌرَأْو كَِت ــــَبِهمِ  وَيْجُلــــَأَث ــــوِر ُهــــَداُه ُكــــلَّ ُمنْ بِنُ
ــــُه اْســــُتِمدَّ ِعْلــٌم ِســَوى اْلــَوْحي اْلُمبـِـيِن َوَمــاُثــمَّ  َمــا−٧٨ ــــنِمِ َأال ُطــــ ِمنْ وَبى لُِمْغَت

                                          
 دار«بمصر, و» دار اآلثار«وهو ضمن مجموع طبعته » فليس به»: «المطبوع«يف  )١(

 ».المدائن العلمية
 ».بمن كان«بدل » به من كان» «دار اآلثار«يف مطبوع  )٢(
) من سورة هود, واآلية ١٦ − ١٥) من سورة الشورى, واآلية رقم (٢٠اآلية رقم (انظر:  )٣(

 ) من سورة اإلسراء.٢١ −  ١٨رقم (
 ».ممارات«يف المخطوط:  )٤(
 ».مباهات«يف المخطوط:  )٥(
 ).٢٦٦٨برقم (» صحيح مسلم«), و٢٤٥٧برقم (» خاريصحيح الب«انظر:  )٦(
 ».بسيله«بدل » يف سيله»: «دار اآلثار«يف مطبوع  )٧(
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ـــِة اهللاِ َوا َواْلَكــْتُم لِْلِعْلــِم َفاْحــَذْر إِنَّ َكاتَِمــهُ −٧٩ ـــي َلْعنَ ـــمِ ألَ فِ ِه ـــَواِم ُكلِّ  )١(ْق

ـــِه َأْن− ٨٠ ـــْن ُعُقوَبتِ ـــيَوِم ـــهُ فِ ـــاِد َل ــَناْلَمَع ــاللُُّجمِ ِم ــْيَس َك ــا َل  )٢(اْلَجِحــيِم لَِجاًم

ــْن َلــْيَس يَ −٨١ ــ ْحِمُلــهُ َوَصــائُِن اْلِعْلــِم َعمَّ ــْوٌن َف ــْل َص ــاٍن َب ــا َذا بِكِْتَم ــمِ  َال َم  َتُل

ـــهُ − ٨٢ ـــِم َطالَِب ـــُع اْلِعْل ـــْتُم َمنْ ـــا اْلَك َم َتِهـــمِ  َال َفـــاْفَهْم وَ َلـــُه ِمـــْن ُمْســـَتِحقٍَّوإِنَّ
ــَم بِا− ٨٣ ــِع اْلِعْل ــىألَ َوأْتبِ ــاِل َواْدُع إَِل ــاِن َواْلِحَكــمِ  ْعَم ــَك بِالتِّْبَي ــبِيِل َربِّ  )٣(َس

ْسـِل ِذْكـَرى َفاْقَتـِدْه بِِهـمِ َوفِي  فِيِه ىِحـٍق ِمـْن فِْتنَـٍة َوَأًذَالَعَلى َواْصبِرْ − ٨٤  )٤(الرُّ

ــــَذا− ٨٥ ــــُه َل ــــِه اِإلَل ــــَك َيْهِدي ــــٌد بِ  )٥(َخْيــٌر َغــًدا َلــَك ِمــْن ُحْمــرٍ ِمــَن الــنََّعمِ َلَواِح

ــَراِط اْلُمْســَتِقيِم َو−٨٦ ْحَمُن َواْسـَتِقمِ  َالَواْسـُلْك َســَواَء الصِّ  َتْعِدْل َوُقـْل َربِّـَي الـرَّ

 ۵الوصية بكتاب اهللا 
ــيَال اهللاِ َبرِ َوالتَّْرتِيــــِل َفاْتــــُل كَِتــــاَوبِالتَّــــَدبُّ −٨٧ ــي َماِس ــِدسِ فِ ــمِ  )٦(ِحنْ  الظَُّل

 ».البقرة«) من سورة ١٥٩اآلية رقم (انظر:  )١(                                          
» الصحيح المسند مما ليس يف الصحيحين«), و١/١٠٢» (مستدرك الحاكم«انظر:  )٢(

 ) لشيخنا الوادعي $.٧٨٩) برقم (١/٦١٥(
 ) من سورة النحل.١٢٥عند ابن كثير, واآلية رقم (» تفسير سورة العصر«: انظر )٣(
) من سورة األحقاف, وهذا البيت ُكتَِب يف حاشية المخطوط ٣٥اآلية رقم (انظر:  )٤(

 الُيسرى.
 ).٢٤٠٦برقم (» صحيح مسلم«), و٢٩٤٢برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٥(
), ٢/١٦٩» (لسان العرب«ل الشديد الظلمة, الِحنِْدس: الظلمة, ويف الصحاح: اللي )٦(

 ».حندس«مادة 
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ــْم َبَراِهينَــُه َواْعَمــْل بُِمْحَكِمــِه−٨٨ ُه َأِقـــ ِحـــال َحكِّ مِ َوَحْظـــًرا َوَمـــا َقـــْد َحـــدَّ
رِيِح َوالنَّ بِ هُ َواْطُلْب َمَعانِيَ −٨٩  َتُخْض بَِرْأيَِك َواْحَذْر َبْطَش ُمنْـَتِقمِ  َالْقِل الصَّ

ـــْل َفُقـْل ِمنُْه َفَما َعِلْمَت بَِمْحِض النَّْقِل− ٩٠ ـــى ُكـــلِّ إَِلـــى  َوكِ ـــبَ  اهللاِ َمْعنَ ِهمِ ُمنْ
ـــــــَزْيِغِهمِ َالُكْفـــٌر َفاْحَذَرْنـــُه َوفِيـــِه ُثـــمَّ اْلِمـــَرا−٩١ ـــــــَواٌم بِ ـــــــَتْهِوَينََّك َأْق َيْس
ــــُهْمــــُرألَ َوا َوَعْن َمنَاِهيِه ُكـْن َيـا َصـاِح ُمنَْزِجـَرا− ٩٢ ــــِمنْ ْرَداِد َفــــاْلَتِزمِ َتــــَالبِ
ْض− ٩٣ ـــــوِّ ـــــِه َو َوَمـــــا َتَشـــــاَبَه َف  ُموِجُب النَِّقمِ فِيِه َتُخْض َفَخْوُضَكَاللِإلَل

ـــْوَل ِذي َز َال وَ − ٩٤ ـــْع َق ـــهُ ُتطِ ـــٍغ ُيَزْخرُِف ــِدٍعْي ــلِّ ُمْبَت ــْن ُك ــي  ِم ــتََّهمِ فِ يِن ُم ــدِّ ال
ـــَوجَّ  َالاْلَحـقِّ اْلُمبِـيِن َفـَحْيَراَن َضلَّ َعِن−٩٥ ـــا ُمْع ـــكُّ ُمنَْحرًِف ـــْم َيُقـــمِ  َينَْف َل
ْحمَ  َمــْن َقــاَم َيْقــَرُؤهُ الَّــِذي اْلكَِتــاُب وُهــ−٩٦ َمـــا َخاَطـــَب الـــرَّ  بِـــاْلَكِلمِ  نَ َكَأنَّ

َراُط ُهـ وهُ −٩٧  ـــِميَزاُن َواْلُعــْرَوُة اْلــُوْثَقى لُِمْعَتِصــمِ  اْلــ واْلَحْبـُل اْلَمتِـيُن ُهـ والصِّ

ْكُر الَْحكِيِم ُهـوالْبَيَاُن هُ  وهُ −٩٨ ــتَ ـ ْتـالوالذِّ ــِهـ ــاْقنَْع بِ ــي ْفِصيُل َف ــلِّ فِ ــَبِهمِ  ُك ُمنْ
ـــ−٩٩ كِرٍ وُه ـــدَّ ْكَرى لُِم ـــذِّ ـــائُِر َوال  اْلَمَواِعُظ َواْلُبْشَرى لَِغْيـرِ َعِمـي وهُ اْلَبَص

ُل ُنــــوًرا َبيِّنًــــا َوُهــــَدى وُهــــ−١٠٠ ـَفاُء لَِمـا َوَوهْ اْلُمنَــــزَّ  اْلَقْلـِب ِمـْن َسـَقمِ فِـي الشِّ

ــُه ألُولِـــي اِإليَمـــاِن إِْذ َعِمُلـــوا−١٠١  ِمــْن ِعْلــٍم َوِمــْن ِحَكــمِ فِيــِهبَِمــا َأَتــىَلكِنـَّ

ا−١٠٢ ــي يَعِمـَوَتـَولَّى َعنْـُه َفْهـَمـْنَعَلى َأمَّ ــَتنِيرِ َعِم ــَداُه اْلُمْس ــْن ُه ــِه َع  لَِكْونِ

 اْلِفـْرَدْوِس َوالـنَِّعمِ إَِلـى  َخْيَر اِإلَماِمَفَمــْن ُيِقْمــُه َيُكــْن َيــْوَم اْلَمَعــاِد َلــهُ −١٠٣
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ــُه إَِلــى−١٠٤ َلــــمِ ألَ ْنَكــــاِل َواألَ َداِر اْلَمَقــــاِمِع َوا َكَمــا َيُســوُق ُأولِــي اِإلْعــَراِض َعنْ
ُهَمـافِيَوَقْد َأَتى النَّصُّ− ١٠٥ ـــيلَِتالِيِهَمـــاظِـــال الطُّـوَلْيِن َأنَّ  )١(َمْوِقـــِف اْلَغَمـــمِ فِ
ــــهُ − ١٠٦ ــــي َوَأنَّ ــــاِحبِِهفِ ــــْأتِي لَِص ــــٍد َي ــًرا َوَحِجيًجــا َعنْــُه إِْن َيُقـــمِ َغ  )٢(ُمَبشِّ
ــِه َوُيلْ −١٠٧ ــَد ُيْعطِي ــَك َواْلُخْل ــهُ َواْلُمْل  اْلَكــَرمِ  وَتــاَج اْلَوَقــاِر اِإلَلــُه اْلَحــقُّ ذُ  بَِس

 )٤(لِْلَمنْـِزِل الـنَِّعمِ )٣(َجنَّاِت َكْي َتنَْتِهـيـ ُغَرِف اْلـفِيُيَقاُل اْقَرْأ َوَرتِّْل َواْرَق− ١٠٨

َتاِن ِمَن− ١٠٩ ــهِ  اْلِفـْرَدْوِس َقـْد ُكِسـَيْت َوُحلَّ ــا لَِوالَِدْي ــألَ اَلَه ــَواُن َل ــمِ ْك  )٥(ْم َتُق

ـــا−١١٠ ـــاَذابِ  َال َق ـــا َم ـــَل بَِم ـــينَاَها َفِقي  )٦(َأْقَرْأُتَمــا اْبنَُكَمــا َفاْشــُكْر لِــِذي الــنَِّعمِ ُكِس

ـــاْلُقْرآِن ُمْعِجـــَزًة− ١١١ ًمـــا َغْيـــَر ُمنَْصـــرِمِ اَداَمـــْت َلـــَدْينَا َدَو َكَفـــى َوَحْســـُبَك بِ
ــيَوَجــلَِّغَيـــٌرَالَلـــْم َيْعَتـــرِْه َقـــطُّ َتْبـــِديٌل َو− ١١٢ ــْرَداِد َعــْن َســَأمِ فِ ــَرِة التَّ  َكْث

ًقا َجاَءُمَهْيِمنًــــا َعَربِيــــا َغْيــــَر ِذي ِعــــَوٍج−١١٣  )٨(اْلِقـَدمِ فِـي  )٧(التَّنِْزيـِلفِيُمَصدِّ
 ).١٣٨٦) وبرقم (١٨٧٣برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )١(                                          

 ).١٨٧٣برقم (» صحيح مسلم«انظر:  )٢(
 ».تنتهي«بدل » ينتهي«يف المخطوط:  )٣(
الصحيح «), و٢٩١٥و ٢٩١٤برقم (» سنن الرتمذي«), و١٤٦٤برقم (» سنن أبي داود«انظر:  )٤(

 ) لشيخنا الوادعي $.٧٩٢) برقم (١/٦١٧» (سند مما ليس يف الصحيحينالم
) الَِّذي بتذييل شيخنا الوادعي ٢١٣٨و ٢٣٩) برقم (١/٧٧٠» (مستدرك الحاكم«انظر:  )٥(

 ) لأللباين $.٢٨٢٩) برقم (٦/٣٢٨» (الصحيحة«$ و
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 ».التنزيل«بدل » للتنزيل«يف المخطوط:  )٧(
 ».المائدة«) من سورة ٤٨اآلية رقم (انظر:  )٨(
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ـــِه التََّفاصـــ−١١٤ ـــأٍ ألَ ُل لِ يِ فِي ا َسَيْأتِي َوَعْن َمـاٍض ِمـَن األَُمـمِ ْحَكـــاِم َمـــْع َنَب  َعمَّ

ـــاْنُظرْ −١١٥ ـــِهَف ـــاِد بِ ـــاِت اْلَمَع ـــَواِرَع آَي  َواْنُظْر لَِما َقصَّ َعـْن َعـاٍد َوَعـْن إَِرمِ َق

رِيَعِة َهْل− ١١٦  َتَرى بَِها ِمـْن َعـِويٍص َغْيـرِ ُمنَْفِصـمِ  َواْنُظْر بِِه َشْرَح َأْحَكاِم الشَّ

ــَأْم َبــاُب هُ  )١(َنـاَم َلـهُ ألَ ٍح َوَلْم َيْهِد اَالَأْم ِمْن َص − ١١٧ ــْم َيُلــمِ ْل ــْم َيْزُجــْر َوَل  )٢(ٍك َوَل

 ْرِض ِمْن ُنُظمِ ألَ َجِميُع َما ِعنَْد َأْهِل ا َعـْن ِهَداَيتِـِه)٣(ُيْغنِـي َنِقيـًراَكاَن  َأمْ − ١١٨

ــــــٌر− ١١٩ ــــــُه ِعَب ــــــٌة َأْمَثاُل ــــــاُرُه ِعَظ ُه َعَجٌب ُسْحًقاَأْخَب  لِـِذي َصـَممِ  )٤(َوُكلُّ

ــُذأَ  َصـَغْت لَِتْسـَمُعهُ أَلْم َتْلَبْث اْلِجنُّ إِْذ−١٢٠ ــاَدُروا ُن ــْوِمِهمِ ْن َب ــنُْهْم لَِق  )٥(ًرا ِم
ـــرٍ− ١٢١ ـــْن ِعَب ـــاَز ِم ـــْد َح ـــا َق ـــُر َم َوِمـــْن َبَيـــاٍن َوإِْعَجـــاٍز َوِمـــْن ِحَكـــمِ اهللاُ َأْكَب
ــمِ َغُتـــــهُ َالبَ )٦(َواهللاُ َأْكَبـــــُر إِْذ َأْعَيـــــْت−١٢٢ ــْرِب َواْلَعَج ــِه لِْلُع ــُن َتْركِيبِ  َوُحْس

ــِدي ُمَعاَرَضــًة−١٢٣ َغمِ  َكــْم ُمْلِحــٍد َراَم َأْن ُيْب ِل َواْلُخْســـَراِن َوالـــرَّ  َفَعـــاَد بِالـــذُّ

ــــا َهْيَهاَت ُبْعًدا لَِما َراُموا َوَما َقَصـُدوا−١٢٤ ــــْد َب ــــْوا َلْق ــــا َتَمنَّ ــــُذلِِّهمِ ءُ َوَم وا بِ
                                          

 ».أْم مِْن صالح وال فيه البيان َلهُ «يف المخطوط:  )١(
 ».أم باب هلك«بدل » أم مِْن هالك«يف المخطوط:  )٢(
تِي يف ظهر النواة, والنَّقير أيًضا أصل َخَشبٍة ُينَْقُر فينبُذ فيه فيشتد النقير هو )٣( : النُّقرة الَّ

 ». َنَقر«مادة » مختار الصحاح«الَِّذي ورد النهي عنه,  نبيذه, وهو
ل. قلت:  ومراد الناظم $ األوَّ

 ».سحًقا«بدل » سهقا«يف المخطوط:  )٤(
 ) من سورة األحقاف.٣٢ −  ٢٩واآلية رقم (» سورة الجن«انظر:  )٥(
 ».إْذ أعيت«بدل » إْذ عيت«يف المخطوط:  )٦(
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ــوبُ  َخاَبــْت َأَمــانِيُهْم َشــاَهْت ُوُجــوُهُهُم−١٢٥ ــْت ُقُل ــَيمِ َزاَغ ــِه اْلِق ــْن َهْديِ  ُهُم َع

ى ُقَرْيًشـا− ١٢٦ ِهـــمِ َالَأْهـــُل اْلبَ  اْلَقـِديِم َوُهـْمفِـيَكْم َقْد َتَحدَّ َغـــِة َبـــْيَن اْلَخْلـــِق ُكلِّ
ــــــِه َوبِعَ − ١٢٧ ــــــرٍ بِِمْثِل ــــــمَّ ْش ــــــَدٍةُث  )١(َرمِ ْمـُر َلـْم ُيـألَ َفَلْم َيُروُمـوُه إِْذ َذا اَواِح

ـــ اْجَتَمُعوا وِ ْأُتوا لَ اْلِجنُّ َلْم يَ و اإلنُس − ١٢٨ ـــِه َوَل ـــْثِلِهمِ  وِ بِِمْثِل وا لِِم ـــمُّ  )٢(اْنَض

 َوَســِميَلــُه  ُســْبَحاَنُه َجــلَّ َعــْن ِشــْبهٍ  َأنَّــى َوَكْيــَف َوَربُّ اْلَعــْرِش َقائُِلــهُ − ١٢٩

ــا−١٣٠ ــاَن َم ــا َوَك َرهُ  َالَخْلًق ــوَّ ــا َتَص مِ َتْعبِيــــــُر ِذي َنَســـــــ َالَو َالَنبِيُّنَــــــا  َفْيًض
ـــــا َقـــــْوًال−١٣١  َقْلبـِـِه اْلُمْســَتْيِقِظ اْلَفِهــمِ َعَلــى َوْحًيــاَوَأْنَزَلـــــهُ  َبـــــْل َقاَلـــــُه َربُّنَ

ـــــَهُد َوا−١٣٢ ـــــألَ َواهللاُ َيْش ـــــاهِ َالم ْســُل َمــْعَدةٌ ُك َش  ُمــْؤِمنِي اْلُعْرَبــاِن َواْلَعَجــمِ َوالرُّ

 نةالسُّ الوصية ب
ُسـوِل ُنِمـيـنَ ـ نْـُهـُم الِزْم َأْهَلـُه فَ َالاْلَحِديَث َو وِ رْ ا−١٣٣  )٣(اُجوَن َنصا َصرِيًحا لِلرَّ
ــابَِرُهْم َساِمْت َمنَابَِرُهْم َواْحِمْل َمَحـابَِرُهْم− ١٣٤ ــَزْم َأَك ــي َواْل ــْزَدَحمِ فِ ــلِّ ُم  ُك

ــاَرُهمُ − ١٣٥ ــُلْك َمنَ ــَعاَرُهُمواْس ــَزْم ِش  إِْن َتنْـِزْل بُِسـوِحِهمِ )٤(َواْحُطْط ِرَحاَلَك َواْل

ــَيمِ َال ْخــألَ اْلَمَكــاِرِم َوا وُأوُلــ اْلُعـُدوُل لَِحْمـِل اْلِعْلـِم َكْيـَف َوُهـْم ُهمُ − ١٣٦  ِق َوالشِّ

 ) من سورة البقرة.٢٣, واآلية رقم (»إلسراءا«) من سورة ٨٨اآلية رقم (انظر:  )١(                                          
 ) كلها ُكتَِبْت يف حاشية المخطوط اليسرى.١٣٢و ١٣١و ١٣٠البيت رقم ( )٢(
 ).١٩٢١و ١٩٢٠برقم (» صحيح مسلم«), و٧٣١١برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٣(
وأثبتُّ ما يف » رحالك«بدل » رحلك»: «دار اآلثار«ضمن مجموع » المطبوع«يف  )٤(

 مخطوط.ال
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ــمُ −١٣٧ ــٍةألَ ا ُه ــَر َمنَْقَب ــاُزوا َخْي ــُل َح يُن اْلَحنِيــُف ُحِمــي )١(األَُلــى ُهــُم َفاِض  بِِهــُم الــدِّ

ـــمُ − ١٣٨ ـــَذُة ا ُه ـــألَ اْلَجَهابِ ـــرُِفُهْمَالْع ـــُم َتْع ـــِمِهمِ ألَ ْيَن اَب ـــيَماُهْم َوَوْس ـــاِم بِِس َن
ــهُ  وَناِصــُر ُهــمُ − ١٣٩ يَن َواْلَحــاُموَن َحْوَزَت ـــُد الــدِّ ـــَن اْلَع ـــِزمِ  وِِّم ـــرِ ُمنَْه ـــْيٍش َغْي بَِج
ــوِرِهمِ  َبــِلُأُفـــوَل َلُهـــْم َالاْلُبـــُدوُر َوَلكِـــْن ُهـــمُ −١٤٠ ــُموُس َوَقــْد َفــاُقوا بِنُ  الشُّ

ْمِس−١٤١  )٢(ُنوُرُهْم ُمْشـرٌِق ِمـْن َبْعـِد َرْمِسـِهمِ وَ  ِمـْن ُنـوٍر إَِذا َأْفَلـْتَلْم َيْبَق لِلشَّ

ـِمَن اْلِعَباِد ِسَوىَلُهــــْم َمَقــــاٌم َرفِيــــٌع َلــــْيَس ُيْدِرُكــــهُ −١٤٢  اِعي َكَسـْعيِِهمِ السَّ

ـــتِِهْم− ١٤٣ ـــتِِهِم َأْرِجـــْح بِكِفَّ  ا بَِغْيرِِهمِ فِي اْلَفْضِل إِْن ِقْسَتُهْم َوْزنً َأْبِلـــْغ بُِحجَّ

ــاُهمُ − ١٤٤ ــاوَكَف ــــا َشــَرًفا َأْن َأْصــَبُحوا َخَلًف ــــي لَِســــيِِّد اْلُحنََف ــــَيمِ فِ ِدينِــــِه اْلِق
ِهــمِ ُيْحُيــــوَن ُســــنََّتُه ِمــــْن َبْعــــِدِه َفَلُهــــْم− ١٤٥  َأْوَلــى بِــِه ِمــْن َجِميــِع اْلَخْلــِق ُكلِّ

ــرِيَعِة− ١٤٦ ــَث الشَّ ــُه َأَحاِدي ــْرُووَن َعنْ ــْدِر َواْلَقَلــمِ َلَهــا ْأُلوَن ِحْفًظــاَيــ َالَي  بِالصَّ

ـئِمِ َالـرِيَف اْلُغـ َينُْفوَن َعنَْها اْنتَِحاَل اْلُمْبطِِليَن َوَتْحـ−١٤٧  )٣(ِة َوَتْأِويـَل اْلَغـِوي اللَّ

تِــــــــِهَأدَّ −١٤٨ ــاَصــاُنوا ُروا َمَقاَلَتــــــــُه ُنْصــــــــًحا ألُمَّ ــتَِّهمِ  )٤(َواَيتَِه  َعــْن ُكــلِّ ُم

اسم موصول للجمع مطلًقا كما يف » األُلى«, وهو خطأ, و»األولى«يف المخطوط:  )١(                                          
 ).٢/٢٣» (جامع الدروس العربية«

 ».َر َم َس «مادة » مختار الصحاح«انظر: أي: دفنهم, يقال: َرَمَس الميت َدَفنَه, و )٢(
 حقيق دغش) لإلمام أحمد, بت١٧٠(ص» الرد على الجهمية«مقدمة كتاب انظر:  )٣(

 الَعْجِمي.
 ».روايتها«بدل » رويتها«يف المخطوط:  )٤(
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ــمْ −١٤٩ ــاٍل َو َل ــْن َم ــطُّ ِم ــْم َق ــَوٍل َالُيْلِهِه َنَعـــــمِ  َال َحـــــْرٍث وَ  َالاْبتَِيـــــاٍع َو َالَو )١(َخ
 ْمــَواِل َواْلَخــَدمِ ألَ اْلَجْمــُع لِ َال َوالََّكــ َنَسـٌبَالُمْلـٌك َوَالاْلَمْجـُدوَهَذا هُ − ١٥٠

اٌم لِمُ َوُكــــلُّ ُمْلــــٍك َفُخــــ َفُكــلُّ َمْجــٍد َوِضــيٍع ِعنْــَد َمْجــِدِهُمو−١٥١ ْلكِِهــــمِ دَّ
ـــْزبِِهمِ  ْمُن َوالنُّوُر َواْلَفْوُز اْلَعظِيُم َلُهـْمألَ َوا−١٥٢ ـــَرى لِِح ـــِة َواْلُبْش ـــْوَم اْلِقَياَم َي
ــــ− ١٥٣ ــــا َنْح ــــإِْن َأَرْدَت ُرِقي ــــتِِهموَف  َوُرْمَت َمْجـًدا َرفِيًعـا ِمْثـَل َمْجـِدِهمِ ُرْتَب

ــ َنَصـُبواالَّـِذي ُسـلَِّم التَّْقـَوىإَِلى  ْد َفاْعمِ − ١٥٤ ــْزٍم َوِج ــَعْد بَِع ِهمِ  دٍَّواْص ــدِّ ــَل ِج  ِمْث

ـَعَلى َواْعُكْف − ١٥٥  ِحْفًظــا َمــَع اْلَكْشــِف َعــْن َتْفِســيرَِها َوُدمِ  نَِّة اْلُمْثَلـى َكَمـا َعَكُفـواالسُّ

ــطِ −١٥٦ ــُد االْص ــا ُيِفي ــَرْأ كَِتاًب ــِهَالَواْق ـِحيَح ِمـَن اْلَمْوُصـ ُح بِ ـوِف بِ َتْدِري الصَّ  َقمِ السَّ
ــــَتظِمِ َأْحكِـــْم َقَواِعـــَدُه َواْحـــرِْز َفَوائِـــَدهُ −١٥٧ رِّ َتنْ ــــَدُه َكالــــدُّ )٢(َتُحــــْز َعَوائِ

ُة َفاْسُلْك َغْيَر ُمنَْحرٍِفَفهْ −١٥٨ ـَوْهَي اْلَحنِيِفيَّـُة َي اْلَمَحجَّ  ْمَحاُء َفاْعَتِصـمِ السَّ

 َتِهـمِ  َال وَ  )٤(هُ َفاْحَفْظـ)٣(فِي ُسوَرِة الـنَّْجِمَوْحـــٌي ِمـــَن اهللاِ َكـــاْلُقْرآِن َشـــاِهُدهُ −١٥٩

 ِمْن َخْيـرِ َقْلـٍب بِـِه َقـْد َفـاَه َخْيـُر َفـمِ  َنــاِم َبــَداألَ ِم َوِمــْن َخْيــرِ اَالَخْيــُر اْلَكــ− ١٦٠

 ».خ ول«مادة » مختار الصحاح« .الَخَول: الَحَشم, وخول الرجل َحَشُمه )١(                                          
بمصر, وهو موجود يف » دار اآلثار«َهَذا البيت ال يوجد يف المطبوع من طبعة  )٢(

 المخطوط.
 ).٥ − ٣اآلية رقم ( )٣(
 بدل» فاحفظ»: «المجموع العلي«ضمن » دار اآلثار«طبعة يف المطبوع: من  )٤(

 ».فاحفظه«
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 ِســمِ إِْعَراِض َعــْن ُحْكِمَهــا ُكــْن َغْيــَر ُمتَّ ـــ ْلـــْســَراِر اْلكَِتــاِب َفبِاألَ َي اْلَبَيــاُنَوْهـ− ١٦١

ــْم َنبِيَّــَك َواْنَقــْد َواْرَض ُســنََّتهُ − ١٦٢ ــكِّ  َحكِّ  َتُحــمِ  َال َمــَع اْلَيِقــيِن َوَحــْوَل الشَّ

ــٍة َواْعُضــْض َعَلْيَهــا َوَجانـِـْب ُكــلَّ ُمْحَدَثــٍة− ١٦٣ ــِذي بِْدَع ــْل لِ ــْدُعوَوُق ــمِ  َال َك َي  َنَع

ا قَ َنْفِســـِه َحـــَرٌجفِـــي َفَمـــا لِـــِذي ِريَبـــٍة− ١٦٤  ِمْن َقَسـمِ  انِ مَ يْ اْألَ فِي َضى َقطُِّممَّ

ْنِديِق ـ َأْقَوى َزاِجًرا ألُولِي الْ »َوَربَِّك َال فَ «−١٦٥  َصـَممِ فِي  َأْلَباِب َواْلُمْلِحِد الزِّ

 يف الفرائض واآللة والتحذير من العلوم املبتدعة

ــا−١٦٦ ــاْعَن َكَم ــِم َف ــاْلَفَرائِِض نِْصــُف اْلِعْل ْسـِل ُكلِِّهـمِ َأْوَصى اِإلَلـ َوبِ  )١(ُه َوَخْيـُر الرُّ

ــَمتَ − ١٦٧ ــَولَّى اهللاُ ِقْس ــِلَها َأْن َت ــْن َفْض ــا َهاِم ــْم َيكِْلَه ــى  َوَل ــْرٍب وَ إَِل  َعَجــمِ  َال ُع

ــيُكُم اهللاُ يُ −١٦٨ ــاوِص ــْع َم ــِدَهاَم ــَلْت)٢(َبْع  )٣(َلـــِة ُأْخـــَرى َفـــاْدُن َواْغَتـــنِمِ َالَوفِـــي اْلكَ  اتََّص

ــــٍة تُ  ِشــْئَت َمــا َقــْد َتْســَتِعيُن بِــِهَوُخــْذ إَِذا−١٦٩ ــــْن آَل ــــال ِم ــــا َح ــــَبِهمِ  ْلِفَه لُِمنْ
ــْرِف َوالتَّْجِويــِد َمــْع ُلَغــٍةوِ َكــالنَّْح −١٧٠  َما َيْخَفى ِمـَن اْلَكِلـمِ ُيْدَرى بَِها َحلُّ َوالصَّ

ــكِّ َوالــتَُّهمِ بَِهــا ِمــَن اْلِعْلــِم ِم َفَمـاَالَواْحَذْر َقَوانِيَن َأْرَبـاِب اْلَكـ− ١٧١  َغْيــُر الشَّ

ــــٍة− ١٧٢ ــــاُح َزْنَدَق ــــَفٍة ِمْفَت ــــاُموُس َفْلَس َكـــْم ِمـــْن ُمِلـــمٍّ بِـــِه َقـــْد َبـــاَء بِالنَّـــَدمِ َق
 ) من سورة النساء.١٢ − ١١اآلية رقم (انظر:  )١(                                          

» من بعدها اتصلت» «المجموع العلمي«ضمن » دار اآلثار«يف المطبوع: من طبعة  )٢(
 وأثبت ما يف المخطوط.

 ) من سورة النساء.١٧٦اآلية رقم (انظر:  )٣(
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 لُِحْكِمِهـــمِ  )١(اًذاَفـــلِْلَحـــقِّ َردا َوإِنْ  ل ُحْكِم اهللاِ َواْقَتَرُحـواْذ َراُموا بَِها عَ −١٧٣

ـــاَيـــَرْوَك إِْن َتـــِزْن اْلـــَوْحيَ −١٧٤ ــوِل اْلغُ   ْيِن ُمْجَترًِئ ــا بُِعُق ــلِ َعَلْيِهَم ــمِ  )٢(فَّ  اْلَعَج

َمَهـــا−١٧٥  اْلَوْحِي ِمْن ُحْكـٍم لُِمْحـَتكِمِ فِي إِْذ َلْيَس ُكـــلِّ ُمْشـــَتَجرٍ فِـــي َوَأْن ُتَحكِّ

ْف َعـْن َمَواِضـِعِه− ١٧٦ ا اْلكَِتـاُب َفَحـرِّ  َكِلــمِ إِْذ َلــْيَس ُيْعِجــُزَك التَّْحرِيــُف لِلْ   َأمَّ

ــَذا ا− ١٧٧ ــاألَ َك ــْيَس بَِه ــاٌد َوَل ــُث آَح ــقٍّ َو  َحاِدي ــاُن َح ــمِ  َال ُبْرَه ــٌل لُِمْخَتِص  َفْص

ــى اهللاُ إِ − ١٧٨ ــْد َأَب ــَذُلوا الَّ َوَق ــا َخ ــَر َم  َرَغـمِ َعَلـى  َوَكْسَر َما َنَصـُروا ِمـنُْهمْ   َنْص

ــــا− ١٧٩ ُهَم ــــيُم إِنَّ ــــُة َوالتَّنِْج ــــَذا اْلَكَهاَن ــ َك ــَراِن َق ــَدمِ ُكْف ــْن ِق ــاِس ِم ــا بِالنَّ  ْد َعَبَث

ِعـيِن َكَمـا− ١٨٠  ُمُتوُنَهــا َأْكــَذُب اْلَمنُْقــوِل ِمــْن َكِلــمِ   إِْسنَاُدَها ِحْزُب إِْبِليَس اللَّ

ـــا لِلْ − ١٨١ ـــَراِب َوَم ـــا لِلتُّ ـــَم ـــهُ  بَغْي ِف َواْلَمْخُلـوُق ِمـْن َعـَدمِ  ُيْدِرُك  َما ْللتََّصـرُّ

 )٤(َلـمِ ْألَ َأْصـنَاًفا ِمـَن ا )٣(َدْهًرا ُتَعالُِج  ِري اْلَغْيـَب َمـا َلبَِثـْت اْلِجنُّ َتْد َكاَنْت  ولَ − ١٨٢

ــو− ١٨٣ ــَما َوُرُج ــَزْيٌن لِلسَّ ــوُم َف ــا النُُّج َياطِيِن َطـْرًدا الْسـتَِماِعِهمِ   َأمَّ  )٥(ًما لِلشَّ
                                          

 .والمثبت ما يف المخطوط »إنفاًذا«بدل » إنقاًذا»: «دار اآلثار«طبعة » طبوعالم«يف  )١(
» لسان العرب« وانظر: .»الغفل«بدل » المغفل»: «دار اآلثار«يف المطبوعة من طبعة  )٢(

 ).٢/٣١٣» (النهاية«وكذا » غفل«مادة 
 وهو خطأ واضح.» تعالجوا«يف المخطوط:  )٣(
 من سورة سبأ. )١٤ −  ١٣اآلية رقم (انظر:  )٤(
 ) ط. دار ابن الجوزي.٧٠٥ − ٢/٧٠٣» (معارج القبول«انظر:  )٥(
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ــ−١٨٤ ــِدي )١(اَذ َك ــا َيْهَت ــبَِه ــِهالسَّ ـرِ َحْيـُثفِي اْلَبـرِّ َواْلَبْحـ اِري لِِوْجَهتِ  )٢(الظَُّلـمِ فِـي  ْيرُ السَّ

ــــَباٍن−١٨٥ ــــَرْيِن بُِحْس ــــَكَوَوالنَّيِّ ـــــَذلِ  )٣(ـــِديُر اْلَعِزيــِز اْلَعِلــيِم اْلُمْســبِِغ الــنَِّعمِ َتْق

َل−١٨٦  اْلَكـُذوُب َسـمِ  وَما َلْيَس َيْعَلُمـُه َفْهـَغْيــــَر َذاَك َقَفــــا فِيَهــــاَفَمــــْن َتــــَأوَّ

ـــْزُعبَّــــاِد اْلَهَياكـِـــِل فـِـــيَكــــاْلُمْقَتِفيَن لِ − ١٨٧ ـــنُُّجمِ  وٍ َع ـــأثِيرِ لِل ِف َوالتَّ ـــرُّ التََّص
ــــا−١٨٨ ــــاتِبِيَن نَِظاًم ــــيَواْلَك ــــافِ َعْقــــًدا َوَكْيًفــــا َوَتْوِقيًتــــا لِنُْســــكِِهمِ ِعَباَدتَِه
ُه َذا َكــــْم بَِخْرِصــــِهمِ بَ َكــــَذا َوَناَســــ ةٌ َوَذا َنْحـــٌس َوَطْلَســـمَ  َفـــَذا ُســـُعودٌ −١٨٩
ــبَ إَِلــى  ِجَهــاًرا وَتــْدعُ  ُنِشـَرْت الاْلَمـفِي ِت ُسوٍءَالاْحَذْر َمَج وَ − ١٩٠  بِِهــمِ  َال َنْشــرِ اْل

يِن َأْجَمِعـِه وَتْدعُ − ١٩١  َواْلِعْلــِم َبــْل ُكــلِّ َعْقــٍل َكاِمــٍل َســَلمِ  لِنَْبِذ اْلُهـَدى َوالـدِّ

ـــوِن− ١٩٢ ُك ـــى  َولِلرُّ ـــاإَِل ْنَيا َوُزخُرفَِه ـــدُّ ــِع ال ْت ــاْلَحَيَواِنَوالرَّ ــَك ــُبْهمِ السَّ  ائِِم اْل

ــألَ َنْبــِذ اْلُمــُروَءِة َواَعـــِة َمـــَعَالَولِلتََّهتُّـــِك َجْهـــًرا َواْلَخ − ١٩٣ ــَيمِ َال ْخ  ِق َوالشِّ

ــبِِّب ْسـَباِب ُمْطَلِقَهـاألَ اَعَلـىَواالْعتَِماِد−١٩٤ ِق ُدوَن اْلُمَس ــالَّ ــَدمِ  والَخ ــْن َع  )٤(ِم

ــاهللاِ َو−١٩٥ ــرِ بِ ــألَ اَواْلُكْف ــٍلَالْم ــَع ُرُس َممِ  ِك َم  َواْلــَوْحِي َمــَع َقــَدٍر َواْلَبْعــِث لِلــرِّ

ـــاِق الطَّبِيعِ −١٩٦ ـــَوالْعتِنَ ـــايَّ ـــْيَس َلَه ـــَدبِّ اِت َل ـــُم ـــْم َيُض ـــاَء َل ـــا َش ـــٌل َم مِ ٌر َفاِع
 .. والمثبت من المخطوط»كذا«بدل » كما»: «دار اآلثار«يف المطبوع: من طبعة  )١(                                          

 ).٧٠٥ − ٢/٧٠٣» (معارج القبول«انظر:  )٢(
 ».األنعام«) من سورة ٩٦اآلية رقم (انظر:  )٣(
 ) البن تيمية.٥/٢٣١» (الفتاوى الكربى«انظر:  )٤(
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ـــ− ١٩٧ ـــَدْيِهِم بِ ـــَدَعَها َالَقاَمـــْت َل ـــوم َأْب ـــمِ َقيُّ ـــَن اْلِحَك ـــاٍت ِم َراٍت لَِغاَي ـــخَّ ُمَس
وْ −١٩٨ ــَدمِ ـ اْلــاْلِعْلــَم اْلَجِديــَد َبــِلَلــُهُه َمــْدًحاَســمَّ ــْوُل بِاْلِق ــُه اْلَق ــِديَم َوِمنْ ــُكْفَر اْلَق  ـ

ــُموُه اْلمَ −١٩٩ ــَر ِحيــُد الطَُّغــاُة َعَلــىَالَتَقسَّ ــِذي اْلِقَســمِ  َأْهــًال َالَســْهٍم َوَأْكَث  بِ

ـــْرٌن−٢٠٠ ـــرَّ َق ـــا َم َم ـــُروٌنَأْو َوُكلَّ ـــْواأُق ـــَت ُصـــوَرٍة ُأْخـــَرى لُِخْبـــثِِهمِ َعَلـــى ِهبِ
ــِث−٢٠١ ــُض اْلَخبِي ــىَبْع ــَيْرُكُمهُ َعَل ــٍض َس ــَرمِ فِــيَربِّــي َوَيْجَعُلــهُ  َبْع ــاِر لِلضَّ  )١(النَّ

ــ ْعَجــْباوَ −٢٠٢ ــَفًهالُِع ــاَوُلوا َس ــْوٍم َح  َكَمـمِ فِـي  مِ َال اِإلْسـإَِلى  َأْن َيْجَمُعوهُ  ْدَواِن َق

ــِه َحــَدٍثَعَلــى ُطْهــرٍَأْو َمــاِءالْ فِــي َكالنَّــارِ −٢٠٣ ــي َوْقتِ ــنَمِ َأْو فِ ْئِب َواْلَغ ــاِء الــذِّ  إَِخ

  خامتة
  يف حتصيـل ثمـرات العلـم النافـعـة
 واجتناء قطوفه الدانية اليانعة

ــَفاِت َلــهُ − ٢٠٤  َكِلِمـيإَِلـى  َفَأْصِغ َسـْمَعَك َواْسَتنِْصـْت  َوَحاِصــُل اْلِعْلــِم َمــا ُأْمِلــَي الصِّ

ـــا َالَوَذاَك − ٢٠٥ ـــا بَِأْحُرفَِه ـــَك اْلُفْتَي  ْوَراَق بِــــاْلُحَممِ ألَ بَِتْســــِويِدَك ا َالَو ِحْفَظ

ـــْملِ تُ  ُمْحَتبًِيــا )٢(َصــْدَر اْلَجِميــِع َرَتَصــدُّ َال وَ − ٢٠٦ ـــاْلَكِلمِ  ِهي ـــِه اْلَمْعنِـــيَّ بِ ـــْم َتْفَق َل
ــنُّ إِْذ ُتْرَخــــى ُذَؤاَبُتَهــــااْلِعَماَمــــةَ  َال وَ −٢٠٧ ــاَبَتَص ــاْلَكتَ ًعا َوِخَض ــيِب بِ  مِ الشَّ

                                          
 ) من سورة األنفال.٣٧اآلية رقم (انظر:  )١(
 ».الَجْمع«بدل » الجميع«بمصر: » دار اآلثار«يف المطبوع: من طبعة  )٢(
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ــــْم َال وَ − ٢٠٨ ــــا َوَنَع ــــي َدائًِب ــــَك َيْعنِ ــبَِقْولِ ــاْلُبُهمِ  ْســَفارَ ألَ َحْمُلــَك ا َال َو الََّك  َك

 )١(بُِزْخُرِف اْلَقْوِل ِمـْن َنْثـرٍ َوُمنْـَتظِمِ ٍةبَِحْمـــــِل َشـــــَهاَداٍت ُمَبْهَرَجـــــ َال وَ − ٢٠٩

ــَيةُ −٢١٠ ــْل َخْش ــي اهللاِ  َب ــفِ ــي رٍِّس ــٍنَوفِ  َفاْعَلْم ِهَي اْلِعْلُم ُكلَّ اْلِعْلـِم َفـاْلَتِزمِ  َعَل

َفهُ − ٢١١ ـــــرُّ ـــــْذُكْر َتَص ـــــرِِف اهللاَ َوْلَت ــا َفْلَتْع ــى َوَم ــاْلَقَلمِ َعَل ــطَّ بِ ــْد َخ ــِه َق  ِعْلِم

ــَوَح −٢١٢ ــِهُه اْعــرِقَّ ــْم َحقــا بُِموِجبِ  َغْيــُر َعِمــياْلَحــقِّ َفاْســُلك َعنْــُه َوَمــنَْهَج ْف َوُق

 اْلِقَســمِ ِمنْــُه فِــي  َأْدَنــى َوَأْبَعــَد َعــْدًال َأْشَقى َوَأْسَعَد ُمْخَتـاًرا َأَضـلَّ َهـَدى−٢١٣

ــى آِمــًر−٢١٤ ــ  َوَنَهــى اَأْوَحــى َوَأْرَســَل َوصَّ َم َش ــرَّ ــلَّ َح ــَل َأَح ــمِ  ْرًعا َكاِم  اْلِحَك

 ْرِمِهمِ ُجــاْلبـِـرَّ َيْرَضــاُه َمــَع ُســْخٍط لِ َو  ُيِحبُّ االْحَساَن َواْلِعْصـَياَن َيْكَرُهـهُ −٢١٥

ــِن− ٢١٦ ــي بُمْقَتَضــى َذْي ــرِدٌ فِ اَرْيِن ُمطَّ ــدَّ ــمِ  ال ــٌر بُِمنَْهَض ــى َوَال َخْي ــَم ُيْخَش )٢(َال ُظْل

ــْل − ٢١٧ ــى  َفاْعَم ــٍل َواْدَأْب َعَل ــى  َوَج  واْعِزْل َعِن اهللاِ ُسـوَء الظَّـنِّ َوالـتَُّهمِ   َأْجــلٍ إَِل

ــْرِع− ٢١٨ ــْد َوَســلِّمْ  لِلشَّ ــمِ   َال لِْلَقَضــاِء َو َفاْنَق ــِد اْلَخِص ــِه َكاْلُمْلِح ــَمنَّ بِ  ُتَخاِص

ــاِديرِ− ٢١٩ ــِه )٣(َوبِاْلَمَق ــًدا لَِمالِكِ ــْن َعْب ــًدا ُمْخِلًصــا  ُك  َشــْرِعِه اْلِقــَيمِ فِــي  َوَعابِ

ـــاُه اْســـَتِعْن َفبِـــَذا−٢٢٠ ـــاُه َفاْعُبـــْد َوإِيَّ ــِه َوإِ  إِيَّ ــي  ُحــْرَت  الَّ َتِصــْل إَِلْي  الظَُّلــمِ فِ

 ».صح«َهَذا البيت ُكتب يف حاشية المخطوط اليمنى وكتب عليه  )١(                                          
 لمطبوع.كان َهَذا البيت متقدًما كما يف المخطوط ثم وضعته هنا كما يف ا )٢(
 ».فبالمقادير«يف المخطوط:  )٣(
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َوثِــْق بِــِه ُدوَنَهــا ُتْفِلــْح َوَلــْم ُتَضــمِ  َوُخْذ بِاالْسَباِب َواْسَتْوِهْب ُمَسبَِّبَها−٢٢١
ْرِع ِزْن ُكلَّ َأْمـرٍ َمـا َهَمْمـَت بِـِه−٢٢٢ َتِجـــمِ  َال َفـــإِْن َبـــَدا َصـــالًِحا َأْقـــِدْم وَ   بِالشَّ

ـفِي َصـالِِح ِضـْم َفـِذي ُشـرَِطْتَأْخِلْصُه َواْصُدْق َأِصـْب َواهْ −٢٢٣  َطيِّـِب اْلَكِلـمِ َأْو فِـي  ْعِي السَّ

 ِصَراَطُه َواْهِضـَمنَّ الـنَّْفَس َتنَْهِضـمِ   َأْخِلْصُه هللاِ َواْصُدْق َعاِزًمـا َوَأِصـْب−٢٢٤

ْنِب َوالتَّْقِصيرِ َوا َتـــــَرهُ  َال ْعَجـــــَبنَّ بِـــــِه ُيْحـــــَبْط َوتَ  َال −٢٢٥  لنَِّعمِ فِي َجانِِب الذَّ

َدمِ ِمنْـُه َزَلْلَت ُتْب  ِمـَن النَّْهـِي اْجَتنِْبـُه َوإِْنَكاَن  َوَحْيُث − ٢٢٦  َواْسـَتْغِفْر َمـَع النـَّ

 َوالنَّْهي َهـْل َنَزَعـْت َعـْن ُموِجـِب الـنَِّقمِ   ْمـرِ َهـْل َفَعَلـْت ألَ الـنَّْفَس ِعنْـَد ا َوَأْوِقِف −٢٢٧

َرَهـاَفإِْن َزَكْت َفاْحَمِد اْلَمْو− ٢٢٨ ـــــْكَراِن َفاْســـــَتِدمِ   َلى ُمَطهِّ َونِْعَمـــــَة اهللاِ بِالشُّ

ــَداَوَتَها− ٢٢٩ ــْم َع رَ   َوإِْن َعَصــْت َفاْعِصــَها َواْعَل ـــذِّ ـــَوِخمِ نْ َوَح ـــْوِرِد اْل  َها ُوُروَد اْلَم

ـــابِ   ُأِخـُذواالَّتِـي َواْنُظْر َمَخـاِزي اْلُمِسـيئِيَن−٢٣٠ ـــْن ِعَق ـــا ِم ـــاِذْر ذُنوًب ـــا َوَح ِهمِ بَِه

َعَلـــــْيِهُم اهللاُ َأْثنَـــــى َواْقَتـــــِدْه بِِهـــــمِ   بَِهـاالَّـِذيَن َواْلَزْم ِصَفاِت ُأولِـي التَّْقـَوى−٢٣١

َجـا َواْلَخـْوِف ُقـْم َأَبـَدا−٢٣٢ ُنوَب َوَتْرُج   َواْقنُْت َوَبـْيَن الرَّ  ِذي اْلَكـَرمِ وَعْفـ وَتْخَشى الذُّ

 َثــمِ ألَ َمْرَضــاِة َربِّــي َوَهْجــرِ اِإلْثــِم َوا  َحثَّ َعَلـىَفاْلَخْوُف َما َأْوَرَث التَّْقَوى َو−٢٣٣

َجا َماَكَذا − ٢٣٤  ـِديٍق بَِمْوُعـوِد َربِّـي بِـاْلَجَزا اْلِعَظـمِ   لَِتْصــ ثُّ ُح يَ َهَذا َعَلى  الرَّ

ــا− ٢٣٥ ــوِط َكَم ــْوُف إِْن َزاَد َأْفَضــى لِْلُقنُ َجاُء  َواْلَخ  الـنَِّقمِ ْمِن اْلَمْكرِ وَ ألَ ُيْفِضي الرَّ
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ــ− ٢٣٦ ْط وَ  َال َف ْحَمُن َفاْســـَتِقمِ   َتْفــُرْط َوُكــْن َوَســًطا َال ُتَفــرِّ َوِمْثـــُل َمـــا َأَمـــَر الـــرَّ

ْد َوَقاِرْب َوَأْبِشـْر َواْسـَتِعْن بُِغـٍد−٢٣٧ َواِح  َسدِّ ــْج َقاِصــًدا َوُدمِ  )١(َوالــرَّ  )٢(َوَأْدلِ

ــ−٢٣٨ ــِت اْلَكْس ــا َخانِ ــُل َم ــهُ َن ِهمَّ َال َفِمْث ــتُّ   ُت ــرَِم اْلُمنَْب ــا ُح ــب )٣(َفَطاَلَم  َأمِ السَّ

ــى  َوُدمْ −٢٣٩ ــْوَعَل ــالَِحاِت َوَح ــاِت الصَّ ــ  اْلَباِقَي  َواْســَأِل اهللاَ ِرْزًقــا ُحْســَن ُمْخَتــَتمِ  )٤(ْل ِق

 اْلُمِجيُب َوَأْهـُل اْلَمـنِّ َواْلَكـَرمِ  وَفهْ   التَّْوفِيِق ُمْبـَتِهًالفِي اهللاِ إَِلى  َواْضَرْع− ٢٤٠

ـــا َربِّ−٢٤١ ـــَرًة َي ـــوُم َمْغِف ـــا َقيُّ ـــيُّ َي ـــا َح َمــمِ  َي ــَن اْلِعْصــَياِن َواللَّ ــُت ِم ــا َجنَْي  لَِم

ــمِ   َواْمنُْن َعَليَّ بَِما ُيْرِضيَك َواْقِضِه لِي−٢٤٢ ــْن َكِل ــٍل َوِم ــْن فِْع ــاٍد َوِم ــِن اْعتَِق  ِم

ــْدَتهُ   ِدينَــَك َواْنُصــْر َناِصــرِيِه َكَمــا ْعــلِ أَ وَ − ٢٤٣ ــاَوَع ــي ْم َربَّنَ ــمِ فِ ــَدِق اْلَكِل  َأْص

ــَد ا  ْزَب َخاِذلِــِهبَِبْأِســَك َربِّــي ِحــ )٥(مْ ِصــَواقْ − ٢٤٤ ــاِديألَ َوُردَّ َكْي ــي  َع ــوِرِهمِ فِ  ُنُح

ـــٍة− ٢٤٥ ـــَزاٍل َوَدْمَدَم ـــْيِهْم بِِزْل ـــُدْد َعَل  الِقـَدمِ فِي  َكَما َفَعْلَت بَِأْهِل اْلِحْجرِ  َواْش

ــ−٢٤٦ ــنَِّقمِ   نَــا لِْلَخْلــِق َمْوِعَظــًةَربَّ  وَواْجَعْلُهُم ــَبْطِش َوال ــِديَد اْل ــا َش ــَرًة َي  َوِعْب

                                          
 ».ووالرواح«يف المخطوط:  )١(
 ).٦٤٦٣برقم (» صحيح البخاري«انظر:  )٢(
 ).٢٠٢٢برقم (» ضعيف الجامع«), و٢٤٨٠) برقم (١/٢١» (الضعيفة«انظر:  )٣(
 ».قل«بدل » قلن»: «دار اآلثار«يف المطبوع: من طبعة  )٤(
بدل » واقسم» «المجموع العلمي«ضمن » آلثاردار ا«يف المطبوع: من طبعة  )٥(

 ».واقصم«
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ــــٍد اْلَمْعُصوِم ِمْن َخَطأَعَلى ةُ َالُثمَّ الصَّ −٢٤٧ ِهــــمِ  ُمَحمَّ َخْيــــرِ ُرْســــِل اهللاِ ُكلِّ
ــْحِب−٢٤٨ )١(لـنَِّعمِ َوَتمَّ َنْظِمـي بَِحْمـِد اهللاِ ِذي االتَّــابِِعيَن َلُهــْمُثــمََّواآلِل َوالصَّ

 
pn  mP 

 

                                          
جاء يف آخر المخطوط: يقول كاتِبُه من عند مؤلفه األستاذ حافظ بن أحمد حكمي,  )١(

فَرغت من نسخه على ُنسخة المؤلف يوم األحد انسالخ محرم, عام تسع وستين بعد 
 الثالثمائة واأللف هجرية صحح علي بن قاسم الفيفي.

: انتهيت من نْسِخِه والتعليق عليه يف عصر يوم األحد −عفا اهللا عنه−ام قال أبو هم
جبل «هـ بمكة المكرمة بمنزلي الكائن بمحلة ١٤٣٠/من شهر ربيع الثاين ٢٣الموافق 

 , والحمد هللا رب العالمين.»أبو سالسل
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  فهرس حمتويات
 املنظومة امليمية

  ٣٦٦  ........................ ................................   وصية طالب العلمفِي  نبذة
  ٣٦٨  .......................... ................................   ۵الوصية بكتاب اهللا 

  ٣٧٢  .... ................................ ................................   نةالسُّ الوصية ب
  ٣٧٥  .. ................................   يف الفرائض واآللة والتحذير من العلوم المبتدعة

  ٣٧٨  ..............   تحصيل ثمرات العلم النافعة واجتناء قطوفه الدانية اليانعةفِي  اتمةخ
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  للعالمة
  حافظ بن أمحد احلكمي

 هـ١٣٧٧املتوىف سنة 

 

  حتقيق وتعليق وختريج

 لبيضاين/حممد بن عيل الصومعي اأيب مهام
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¢ 

 ةُ مَ دِّ املقَ 

ــــَح الْ − ١ ْحَمِنْم ــــرَّ ــــِد لِل ــــلَّ اْلَحْم ـــِة َواِإلْح ُد ُك ـــانِ ِذي اْلَفْضـــِل َوالنِّْعَم  َس

ــــمَّ − ٢ ــــى ُث ــــَرَعَل ــــرِ اولِِهُس ــــاْمألَ َخْي ـاْآلَوَن ْحِب الصَّ ـُة وَ َال ِل َوالصَّ  مْ َال السَّ

ِّ [أَ  زِ مَ وَ  ةِ نَّ السُّ  ةُ يَّ مهَ تُ نْ  ا]هَ لَ

ــــــــوِم− ٣ ــــــــَرَف اْلُعُل ــــــــُد إِنَّ َأْش ـــــومِ َوَبْع ـــــَمِد اْلَقيُّ ـــــاِب الصَّ ـــــَد كَِت َبْع
لَِمــــــا بِــــــِه َقــــــْد ُأْنــــــِزَل الُقــــــْرآنُ اْلَبَيـــــاُن وِعْلـــــُم اْلَحـــــِديِث إِْذ ُهـــــ−٤
ـــــَق الْ )١(َوْحـــــٌي َثـــــاِنوِلُســـــالرََّفُســـــنَُّة−٥ ـــــد ُأْطِل ـــــا َق ـــــانِ وَ َعَليِهَم ْحَي
ـــــــــْه−٦ َواَي ـــــــــا الرِّ ـــــــــا َطرِيُقَه َم اِويَوإِنَّ َراَيـــهْ إَِلـــى  َفـــاْفَتَقَر الـــرَّ )٢(الدِّ

ِة اْلَمــــْرِويبِ − ٧ ُســــوِل ِصــــحَّ ـــــُيْعَلمَ َعــــِن الرَّ ـــــولِ ا لِ ـــــْن َمْقُب ـــــْرُدوُد ِم ْلَم
ـــثِيَن بِ َوَلـــْبِس إِْفـــِك اْلُمْحـــدِ َد َتَظـــــاُهرِ الِفـــــَتْنَبْعـــــِســـــيََّماَال −٨  نَنْ السُّ

ـــــــَد−٩ ـــــــاَم ِعنْ ـــــــَك َفَق ـــــــْهألَ ا َذلِ ـــــهْ ئِمَّ يِن َوُنْصـــــِح األُمَّ بِِخْدَمـــــِة الـــــدِّ

                                          
 ».ثاين«يف المطبوع:  )١(
فتح «), و١/٤٧» (يتدريب الراو«و ,)٣(ص» ما ال يسع المحدث جهله«انظر:  )٢(

 ).٤١(ص» الباقي
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ــْن ُمْفَتــَرى−١٠ ــِحيَحَها ِم ــوا َص ــــ َوَخلَُّص ــــى َصــــَفْت َنِقيَّ ــــَرىَحتَّ ــــا َت ًة َكَم
ــــــوا الُوُصــــــوَال− ١١ ُب ــــــا َقرَّ ــــــمَّ إَِليَه ــــــــُلوا ُأُصــــــــوَال ُث ــــــــرِِهْم َفَأصَّ لَِغْي
ـــــَطَلْح− ١٢ ـــــِم اْلُمْص ـــــوا َذاَك بِِعْل ُب  اْصــَطَلْح  َحْيـُث َعَليَهــا الُكــلُّ ِمــنُْهمُ َوَلقَّ

   

 ]رِ ثَ األَ وَ  يثِ دِ احلَ  يفُ رِ عْ تَ وَ  حِ لَ طَ املصْ  مِ لْ عِ  وعُ ضُ وْ [مَ 

ـــــا َوَزادَ −١٣ ـــــَدُهْم َعَلْيَه ـــــْن َجـــــا َبْع بَِحَســـــــِب اْحتَِيـــــــاِجِهْم إَِلْيَهـــــــاَم
ــــِل−١٤ ــــِث َأْه ــــلُّ َبْح ــــَذا َوُك ــــنَِّه ْســـنَاِد َوَحـــاِل اْلَمـــْتنِ فِـــي َحـــاِل اإلالَف
ــوا بِاِإلعُ −١٥ ــِقنُ ــنَاِد الطَّرِي ــَلْه ْس ــــهُ  اْلُمَوِص ــــْن َقاَل ــــْتِن َعمَّ ــــهْ َأْو  لِْلَم )١(َفَعَل

ـــَمــا إَِليـــِه َينَْتِهــيُنَواْلَمــتْ −١٦ َمــــا َوَردْ  ِم َواْلَحــــِديُث َالِمــــَن الَكــــ)٢(نَْدالسَّ
ــ )٣(َوَقــْد َيُقوُلــوَن اْلَخَبــْر النَّبـِـيَعــِن − ١٧ ــْن َغْي ــى َع ــا َأَت ــَذا اَكَم ــرْ ألَ رِِه َك )٤(َث

ــــوَ −١٨ ــــلْ تَ  اكَ َه ــــْه يَصِخ ــــلِ ُأُصــــوٍل َنافَِع ــــهْ ُج ــــُلوُه َجاِمَع ــــْد َأصَّ ــــا َق لِّ َم
ــــُتْحَفظ ا−١٩ ــــَواُعألَ َوْل ــــُهْن ــــْهِمنْ ــَهاُمْجَمَل ــِل َأن َنُخوَض ــْن َقب ــَلهْ  )٥(ِم  ُمَفصَّ

» دليل أرباب الفالح«), و١/٢٣» (فتح المغيث«و ,)١٤٠, وص٥٣(ص» النزهة«انظر:  )١(                                          
 ).٥٢) بتحقيقي (ص٥٢(ص

 ).٥٢(ص» دليل أرباب الفالح«), و٤٢ − ١/٤١» (تدريب الراوي«انظر:  )٢(
), ٥٣ − ٥٢ص» (نزهة النظر«), و١٤٨ − ١/١٤٧» (اختصار علوم الحديث«انظر:  )٣(

 ) للسيوطي بتحقيقي.٨(ص» الدراية يف أصول علم الحديث«و
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 , واهللا أعلم.»نخوضها«ولعل األقرب: » تخوضها«والمطبوع:  ,كذا يف المخطوط )٥(
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)١(ُتبـِــــرْ يـــــٌب اعْ رِ غَ ٌد َوْرَفـــــ يـــــزٌ زِ عَ ْرهِ ُشــــــُقــــــْل ُمَتــــــَواتٌِر َوآَحــــــاٌد−٢٠

ـــــابٌِع َومُ − ٢١ ـــــُهٌداهِ َشـــــَت ــــحِ )٢(ىَلـــــاْنَج َل ــــمَّ َص ــــيٌح َح ُث ــــَس ــــبَِال  ْد ٌن َق ُق
       

ـــتَ ُمَعـــاَرٌض وُمْخ َوُمْحَكـــٌم− ٢٢ )٤(وًخا ُعـــرِْف ُســـنْ مَ  َقاَبـــَل ٌخوَناِســـ )٣(ْف ِل

اِجُحوَ −٢٣ ــــــُق َو ُلكِ ْشــمُ الْ ُثــمَّوُحُجــْرمَ الْ الــرَّ ــــــْرمُ ُمَعلَّ ــــــُل ٌل وَ َس )٥(ُمْعَض

ـــــقَ ُمنْ −٢٤ ـــــ ٌعطِ ـــــ لٌَّسَدُم ـــــتُ اْح  ِدَق  )٦(ٌم ُمَعــْل وهِ ُمــوٌك َوُرْتــمَ  وٌعُضــْومَ ْل ِم

ــــــــٌل قَ ُمنَْكــــــــٌر مُ وَ −٢٥ ــــَووَفُهْمُرْعــــــــمَ  ابِ ــــاقَ  ذاَش ــــمْ فُ ْح مَ  َل َب ــــا َلُه )٧(وًظ

ٌف َقــَحــٌف مُ حَّ َصــمُ  وٌب َمِزيـــٌد ُمْضـــَطرِْبُلـــقْ مَ ٌج رَ ُمـــْد −٢٦  )٨(اْكُتتِــْب  دِ رَّ

ـــمَّ وُل َعـــْيٍنُهـــْج مَ − ٢٧ ــــمُ وٌر ُوِجـــْدتُ ْســـمَ ُث ــــيُِّئ حِ تَ ْخ ــــلٌط َس ــــْد تُ ٍظ انْ ْف )٩(ِق

)١٠(َثَبَتـــــا ْد ٌد ُمتَِّصـــــٌل َقـــــنَ ُمْســـــَوَتـــىوٌع أَ ُطـــقْ مَ وٌف َوُقـــْووُع مَ ُفـــرْ مَ − ٢٨
 ).٦٦ − ٥٦(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )١(                                          

 ).٦٨ −  ٦٦(ص» حدليل أرباب الفال«), و١٠٢ − ٩٩(ص» النزهة«انظر:  )٢(
 ).١٠٣(ص» النزهة«انظر:  )٣(
 ).١٠٥ − ١٠٢(ص» دليل أرباب الفالح«و ,)١٠٧ −  ١٠٥(ص» النزهة«انظر:  )٤(
 ).١١٩ − ١١٢(ص» دليل أرباب الفالح«و ,)١١٢ − ١٠٨(ص» النزهة«انظر:  )٥(
 .)١٤٣ − ١٢٥(ص» دليل أرباب الفالح«و ,)١٢٣ − ١١٨وص ١١٣ − ١١٢(ص» النزهة«انظر:  )٦(
 ).١٢٢وص ٩٧(ص » النزهة«انظر:  )٧(
 ).١٦٤ − ١٤٤(ص» دليل أرباب الفالح«و ,)١٢٧ − ١٢٤(ص» النزهة«انظر:  )٨(
) ٤٣ − ٣٥(ص» الدراية يف أصول علم الحديث« ,)١٣٩ − ١٣٥(ص» النزهة«انظر:  )٩(

 ).١٧٢ − ١٦٨(ص» دليل أرباب الفالح«و
 ٣٤٥(ص» يف شرح مختصر نخبة الِفَكرعقد الدرر «و ,)١٥٤ − ١٤٠(ص» النزهة«انظر:  )١٠(

 ).١٩٣ −  ١٧٦(ص» دليل أرباب الفالح«و ,)٣٤٩ −



OUL<íéÛ×ÃÖ]<l^Úç¿ß¹]æ<Øñ^‰†Ö]<ÅçÛ¥< 

OUL 

ــــــْحِب وَتــــــابِِعيِهْمَفــــــرِ عْ مَ − ٢٩ ـــــــاتِ ُة الصَّ ـــــــن يَ  ْمهِ َوَطَبَق ـــــــَوَم )١(مْ يهِ ِل

ــــــ−٣٠ ــــــاٍل َوَع ــــــاٌق َواِزَن ــــــَدْلٌل ِوَف  )٢(ْل َد  َجــا التََّســاِوي َال َذٌح َكــَتَصــافُ َب

ـــــــــوَ −٣١ ـــــــــَالٌق َوابِ َس ـــــــــٌق أَ ِح ــابُِرَك ــاِغرْألَ ا ْنَع ــٍس يَ َوبِع َص ــركْ ك  )٣(ُث

ـــَوٌة وَ َو ُمـــــــَدبٌَّج ُعِلـــــــمْ ُثـــــــمَّ  اُنُهمْ رَ ْقـــــــأَ −٣٢ ـــاْألَ إِْخ ـــوَ َخ ـــمْ  ْد اُت َق  )٤(ُفِه

 )٦(انَـــتِ عْ ِال لِ  )٥(مْ اُبُهْم َأْنَســـاُبهُ َقـــلْ أَ  ُكنَـــــىالْ ا وَ مَ ْســــاْألَ َدا وَ ِصــــَيُغ اْألَ وَ −٣٣

ــــــــرٌِق َو−٣٤ ــــــــٌق ُمْفَت ــــــــُل مُ الْ ُمتَِّف ُلواَســ ْد َقــ ُمْؤَتِلــٌف ُمْخَتِلــٌف ْهَم  )٧(جَّ

ــــــــ الطََّبَقــــــــاُت ٌه وَ بِ تَ ْشــــــــمُ − ٣٥  )٨(َال وَ اْلــ َوَأْقَســامُ  َجــْرٌح وَتْعــِديٌل َال وَ الْ بِ

ـــــ− ٣٦ ـــــلٍ َح نُّ تَ ِس ـــــ مُّ  )٩(يِث دِ َحــــَســــَبُب الْ وَ  مْ اُنهُ َد ُوْحــــ التَّْحـــــِديِث عَ َم
                                          

 ).١٩٤ −  ١٨٣(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )١(
دليل أرباب «و ,)١٥٩ − ١٥٦(ص» النزهة«و ,)٢٦٠ − ٢٥٥(ص» علوم الحديث«انظر:  )٢(

 ».تصافح«بدل » تصافًحا«). َوَقَع يف المخطوط: ٢٠٥ −  ٢٠١(ص» الفالح
دليل أرباب «), و٣٦٣ − ٣٥٩(ص» عقد الدرر«), و١٦٢ − ١٦٠(ص» النزهة«انظر:  )٣(

 ).٢٠٨ −  ٢٠٥(ص» الفالح
 ).٥٥٤ −  ٥٥٣(ص» فتح الباقي«), و٢٠٤وص  ١٦٠ −  ١٥٩(ص» النزهة«انظر:  )٤(
 ».أنساهبم ألقاهبم«يف المخطوط:  )٥(
 ).٢١٨(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٦٨(ص» النزهة«انظر:  )٦(
 ).٢٣٧ − ٢٣٤(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٧٦ − ١٧٥(ص» النزهة«انظر:  )٧(
 ).١٩٣ − ١٧٩(ص» النزهة«انظر: , و»الوال«بدل » تال«يف المخطوط:  )٨(
 ).١٣٤وص  ٢٠٩ − ٢٠٦(ص» النزهة«انظر:  )٩(



OUM áçj¹]æ<‚éÞ^‰ù]<Ù]çu_<êŽÊ<áçßÓ¹]<öÖö×Ö]Q << <

OUM 

ـــــَواِريُخ−٣٧ ـــــوِنمُ الْ َكـــــَذا َت ــــْيِخ َوِبالطَّالِــــَوَأَدُباَعـــــمَ َج ُت  )١(َعــــامَ  الشَّ
ـــــــةُ − ٣٨ ـــــــْهقَ مُ الْ َواْلَحـــــــِديِثكَِتاَب ـــاَبَل ـــاُعُه إِ مَ َس ـــْح الرِّ اُعهُ مَ ْس ـــهْ  ةُ َل  )٢(َل
٣٩ − ِ ــــــن ــــــاُب هُ يفُ َتْص ــــــِذِه َأْلَق ــــــا َفَه )٣(امَ ِســـقُ  َواْلَجِميـــعُ ِمنْـــُه ُدُيْشـــهَ َم

ــاِضــــِعْهَومَ فِــــيلَُّكــــالْ يُدعِ َوَســــأُ −٤٠ ــنَّ فِ ــْج إِ ِمظْ ي ال ــفْ تَ وَ اًالَم ــهْ فَ  يًال ِص ِع
ـــــــجِ ااَعـــــــــــُه ُمْعَتبـِــــــــــَرَونْ يِّنًـــــــــــا أَ بَ مُ −٤١ ـــــــقْ تَ  اِتَه ـــــــمُ  هِ اتِ يمَ ِس رَ َح ارِّ
ــــــَك َمـــــــَال َفـــــــ−٤٢ نـَّ َرَكـــــــا تَ  ُيِملَّ ــــــــــارَّ ــــــــــُه َيْحُل ــــــــــرَرا وَلَعلَّ إَِذا َتَق

 ]رُ اتِ وَ [املتَ 

ــــاِنَهــــَذاْم بِــــَأنَّ َأهــــَلَلــــاعْ −٤٣ ـــالشَّ ـــُموا اْألَ ْدَق ـــْخ َقسَّ ـــانِ  ارَ َب  )٤(بِالتِّْبَي

ـــبِ  ْل بِنَظـــرٍ َبـــَم َالْلــــــعِ يــــــُد الْ رٍ ُيفِ لِــــــِذي َتــــــَواتُ −٤٤ )٥(ىَلـــَج ِة انْ ورَ ُرالضَّ

ــــِذي وَ ْهــــوَ − ٤٥ ــــفَ اتَّ  اهُ َوٌع َرْمــــَج الَّ )٦(واُفـــــاْلَعـــــادُة َأْن َيْخَتلِ  ِتاَلــــَح أَ واُق

ـــــَال− ٤٦ ـــــْثِلِهْم َرَوْوا بِ ـــــَراِءَعـــــْن ِم ــــَدا  اْمتِ ــــِن اْبتِ ــــنَاِد ِال اْإلِ  ِم ــــتِ نْ ْس )٧(اءِ َه
دليل «), و٢٠٥ − ٢٠٤(ص» نزهة النظر«), و٢٤٥ − ٢٣٦(ص» علوم الحديث«انظر:  )١(                                          

 ).٢٥٧(ص» الحأرباب الف
 ).٢٦٢ − ٢٥٩(ص» دليل أرباب الفالح«), و٢٠٨ − ٢٠٧(ص» النزهة«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ».ألفية العراقي«من  )١١( البيت رقمانظر:  )٤(
 ).٥٩ − ٥٨(ص» نزهة النظر«), و٢٦٧(ص» علوم الحديث«انظر:  )٥(
 ).٥٦(ص» لفالحدليل أرباب ا«), و٥٥ − ٥٣(ص» النزهة«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
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ـــــأوَ −٤٧ ـــــتِ َد انْ نَ تَ ْس ـــــلْ ْم لِ هُ اؤُ َه  )١(ىَلـإِ  اَف َض انْ ِل وَ قْ عَ اِء الْ َض تِ َض اقْ ْح مَ  سِّ َال ِح

ـــــَك − ٤٨ ـــــَرا َذلِ ــــاَدَأْن َيْصـــــَحَب َذاَك اْلَخَب ــــعِ الْ  ةُ إَِف ــــيَ الْ ِم ْل ــــرَ َال  ينِ ِق )٢(ا ِم

ــــْد يَ − ٤٩ ــــَفَق ــــي يِج ــــَواتُرفِ ــــِه التَّ ــاَءَلْفظِ ــي َوَج ــاهُ فِ ــَو َمْعنَ ــكْ اْألَ  وَ ْه  )٣(رُ َث

ـــــا اْلُقـــــراُن َفْهـــــ−٥٠ ـــا وَ اَقـــــْد َتـــــَواَتَرَوَأمَّ ـــى كُ عْ مَ َلْفًظ ـــهُ نً ـــَرىَال لُّ  )٤( ُيْمَت

ِ خَ  امُ سَ قْ [أَ   ]ورِ هُ املشْ  يفُ رِ عْ تَ وَ  ادِ اآلحَ  ربَ

ــانِ وَ −٥١ ــ )٥(يالثَّ ــَتَهْرآَح ــا اْش ــُه َم )٦(رْ َهـــظَ  ْد ٌد َقـــْرَفـــُثـــمَّ ِزيـــزٌ ا عَ َذ َكـــ اٌد َفِمنْ

ــــ−٥٢ ــــأَ  نْ إِ َف ــــَت ــــ ْنى ِم  )٧(ْواأَ رَ  اورً هُ ْشــمَ  اكَ َذ ِقهــا َفــْوِمــْن فَ ْوٍث أَ َالُطــــُرٍق َث

ــَح وَ − ٥٣ ــْتُثْي ــَعمَّ ــْهرُش ــلٌَّة ُك ــنْــيُض عِ فِ تَ ْســمُ الْ فَ  نَْدالسَّ  )٨(َردْ  ونِ ُد َدُهْم بِ
                                          

 ).١/٢٤٤» (اليواقيت والدرر«), و٥٦ − ٥٥(ص» النزهة«انظر:  )١(
 ) لمال علي القاري.١٧٩(ص» شرح نخبة الفكر«), و٥٨(ص» النزهة«انظر:  )٢(
), ٢٧ − ٢٣(ص» قطف األزهار المتناثرة«), و٤١١ − ٣/٣٩٦» (فتح المغيث«انظر:  )٣(

 ).٥٨ − ٥٦(ص» الفالحدليل أرباب «و
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ».الثان«يف المطبوع:  )٥(
دليل أرباب «), و٦٤ − ٦٢(ص» النزهة«), و٢٧٠و ٢٦٥(ص» علوم الحديث«انظر:  )٦(

 ).٦١ − ٥٨(ص» الفالح
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
ل المطر على إسبا«), و١/٢٧٤» (اليواقيت والدرر«), و٦٣ − ٦٢(ص» النزهة«انظر:  )٨(

كر  ) للصنعاين.٣٠(ص» قصب السُّ
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 ]يبُ رِ والغَ  يزُ زِ [العَ 

ــــــاِن− ٥٤ ــــــْيِن َرَواُه اْثنَ ـــَوَمــــــا َعــــــِن اْثنَ ـــُز َوَفْه ـــاْفَهَمنْ  اْلَعِزي ـــانِي َف  )١(تِْبَي

َدا− ٥٥ ـــــرَّ ـــــْد َتَف ـــــُد َق ـــــِه اْلَواِح ـــــا بِ ــــاْلَفْردُ َوَم ــــا َولَ طْ مُ َف ــــنِ ًق ــــَدابِ ْس )٢(يا َغ

ــــَحابِي− ٥٦ ــــِه الصَّ ــــْرُد بِ ــــاْلُمْطَلُق اْلَف  )٣(ْصـَحاِب ألَ َعْن َسائِرِ ا النَّبِيَِّعِنَف

ــــرُ −٥٧ ــــْن دُ  هُ وَغي ــــبِيُّ ِم ــــالنِّْس ـــارِ غَ لْ ابِ َواوِن َخَف ـــْد ُعرَِف ـــَدُهْم َق  )٤(يـــِب ِعنْ

ــــــــِع التَّ − ٥٨ ــــــــاِر َمْوِض ــــــــَوبِاْعتَِب ِدَف ـــــبَ ْرأَ رُّ ـــــأَ ةُ َع ـــــَوْن ـــــُددِ رْ اُع َف )٥(ٍد َفاْع

ـــــــُه َو−٥٩ ـــــــْرٌد َمْتنُ ـــــــُه َف ـــــــَفِمنْ ـــ َوِمنْـــُه َمـــانَُدالسَّ دُ فِـــي السَّ )٦(نَِد التََّفـــرُّ

ـُض ْعـبَ َأْو نِ تْ مَ ُض الْ عْ َوَفْرٌد بَ − ٦٠ ــَو نَْدالسَّ  )٧( َســنَْد َغرِيــَب َمــْتٍن َال  ْدِجــتَ  ْمَل

ـــــوَ −٦١ ـــــْهَقـــــثِ بِ َأْيًضـــــا)٨(النِّســـــبيَّدقيِّ َقـــــهْ ْصـــــمِ بِ َوٍواَرَكـــــَذا بِ )٩(رٍ َحقِّ
 ).٨مصادر الهامش رقم (انظر:  )١(                                          

النكت على ابن «), و٨١ − ٧٨(ص» النزهة«), و٢٧١ − ٢٧٠(ص» علوم الحديث«انظر:  )٢(
إسبال المطر على قصب «), و١/٣٢٦» (اليواقيت والدرر«), و٢/٧٠٥» (الصالح
كر  ).٥٣(ص» السُّ

 .)٧٨(ص» النزهة«انظر:  )٣(
 ).٨١(ص» النزهة«انظر:  )٤(
 ).٦٢ −  ٦١(ص» دليل أرباب الفالح«), و٢٧١ −  ٢٧٠(ص» علوم الحديث«انظر:  )٥(
ابق وانظر:  )٦(  ).٣/٣٨٣» (فتح المغيث«المصدر السَّ
 ).٢٧١(ص» علوم الحديث«انظر:  )٧(
 ».النسبي«بدل » النسبة«يف المخطوط:  )٨(
 .)٦٨ −  ٦٧بتعليقي (ص »البيقونية«ا النجمي على ) وتعليق شيخن٢/٧٠٥» (النكت«انظر:  )٩(
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 ]دُ اهِ والشَّ  عُ ابِ [املتَ 

 )١(اعاِضــــَد َكــــاَن  اِدلَِخبــــرِ اآلَحــــ اَشــــــاِهَدَأْو  َوإِْن َتِجــــــْد ُمَتابًِعــــــا−٦٢

ـــــــبِ  اَل زَ − ٦٣ ـــــــرُّ َه ـــــــْرِدا َتَف ـــــــْن َف ـــــــــَتَهرَ َو ٌد َع ـــــــــُز دُ زِ عَ الْ  اْش )٢(دِّ رَ  ونَ ي

ـــاَد دَ ازْ وَ − ٦٤ ـــًة بِ ْهرُش ـــِذي اَه ـــالَّ )٣(رْ َهــــظَ  ْد َقـــ ارِ َبـــتِ عْ اِالَكْشـــُفُه بِ َو رْ هَ تَ اْش

ـــــنَّ إِ فَ − ٦٥ ـــــَبْرَم ـــــْن َس ـــــُل َذا لَِم  )٤(َتَبــرْ اعْ  ااَهــيَّ إِ ُثــمَّ  يِثِدَحــُطــْرَق الْ  ا َيْحُص

ــــمَ  َجواِمــــٍع َوِمــــْن ِمــــْن ُســــنٍَن َوِمــــْن−٦٦ ــــدِ َع ــــانِيَد َف ــــْن َمَس )٥(نْ اِجٍم َوِم

ـــــِه َقـــــَعَلـــــى  َفَمـــــا−٦٧ ــن َذ َتاَبَعـــــهْ  ْد َمْرِويِّ ــحابِيَع ــ ا الصَّ ــهْ آِخ  )٦(ٌر ُمَتاَبَع

ـــــَوافَِرْه−٦٨ ـــــه َف ـــــْن لِنَْفِس ـــــإِْن َتُك  )٨(َفَصــــاِعًدا َفَقاِصــــَرهْ  َشــــْيِخِه وأَ  )٧(َف
                                          

دليل أرباب «), و١٠١ − ٩٩(ص» النزهة«), و٨٤ − ٨٢(ص» علوم الحديث«انظر:  )١(
 ).٦٨ − ٦٧(ص» الفالح

ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
دليل «), و١٠٢(ص» النزهة«), و٢/١٥٩» (النكت«), و٨٢(ص» علوم الحديث«انظر:  )٣(

 ).٦٩(ص» أرباب الفالح
 ما تقدم.انظر:  )٤(
 ».جوامع«بدل » مجامع«) َوَقَع يف المخطوط: ١٠٢وص  ٦٢(ص» النزهة«انظر:  )٥(
» فتح المغيث«), و١٠١ −  ١٠٠(ص» النزهة«), و٨٣(ص» علوم الحديث«انظر:  )٦(

 ).٦٧ − ٦٦(ص» دليل أرباب الفالح«), و١/٢٤٨(
ُه. )٧(  أي: تامَّ
 ).١/٢٤٢» (لمغيثفتح ا«), و١٠٢(ص» النزهة«انظر:  )٨(



OUQ áçj¹]æ<‚éÞ^‰ù]<Ù]çu_<êŽÊ<áçßÓ¹]<öÖö×Ö]Q << <

OUQ 

ـــا−٦٩ ـــُه وَم ـــْتٌنَل ـــَهُد َم ـــَوىَيْش ـــْن ِس ــحابِيِّ فَ َع ــاهِ ذاَك الصَّ ــ )١(ٌد َش  )٢(اوَ ِس

ــــطْ لَ  ى َفَقْطنَ عْ مَ الْ َأِواْلَمْعنَىي اللَّفِظ َوفِ − ٧٠ ــــانِي َأَح ــــُة الثَّ ــــا َمْرَتَب )٣(كِنََّم

)٤(ِعنْــــــَد ُثُبوتِــــــِه َفَبْعــــــَد النََّظــــــرِ يـــُد الِعْلـــَم َأْعنـِــي النََّظـــرِيُيفِ  وَوُهـــ− ٧١

ـــــــُه َو)٥(ٍل ُتْعـــــَرُفْقـــــاُم نَ َكـــــْح ٌة أَ َثـــــَال ثَ − ٧٢ دُّ َوَقُبوُل ـــــــرَّ ـــــــُف ال )٦(التََّوقُّ

دِّ يَ  الَقُبوِل ِصْدُق َمْن َنَقـْلفِيْصُلْألَ افَ −٧٣  )٧(ا َمـن َقـْد َعَقـْل َوالكِْذُب َأصُل الرَّ

ـــاِس−٧٤ ـــْفَحـــالْ  َوِالْلتَِب ـــِه اِل ِق ـــىفِي )٨(ىَلــــــائِِن اْنَج َرقَ الْ َبَيانِــــــه إِْن بِــــــإَِل

 ]ولِ بُ املقْ  امُ سَ قْ [أ

ــــــــٌع مَ وَ −٧٥ ــــــــَرَأْرَب ــــــــقْ مَ ُب الْ اتِ ــــــــــئِ ا أَ يَّنََهــــــــــبَ ولِ ُب )٩(ولِ ُة النُُّقــــــــــمَّ

ـــــــِحيُح −٧٦ ـــــــِهْمهُ َص ـــــــَأْولَِذاتِ ــــَومِ ِهرَِغْي ــــَذ ُلْث ــــٍن َح ْي ــــلْ فَ  نٌ َس )١٠(هِ رِ ْد َت

                                          
 وهو خطأ واضح.» فشاهد«بدل » فشاهًدا«يف المخطوط:  )١(
 ).١٠٢(ص» النزهة«انظر:  )٢(
ابق, وانظر:  )٣(  ).٦٨ − ٦٧(ص» دليل أرباب الفالح«المصدر السَّ
كر«), و٧٣(ص» النزهة«انظر:  )٤(  ).٥٢ −  ٣٩(ص» إرسال المطر على قصب السُّ
 ».عرفاألحكام نقًال ت«يف المخطوط:  )٥(
 ).٢٩٨ − ١/٢٩٦» (اليواقيت والدرر«), و٧٣ − ٧٢(ص» النزهة«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
 ).١/٢٩٧» (اليواقيت والدرر«), و٧٣(ص» النزهة«انظر:  )٨(
 ).٧٠(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )٩(
 ).٨٣ − ٧١(ص» دليل أرباب الفالح«), و٧٤(ص» النزهة«انظر:  )١٠(
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ــــلُّ كُ وَ − ٧٧ ــــي اَه ــــعَ فِ ــــَم ــــ ِهٍل بِ ــــنَ يْ بَ َوكْ َرتَ اْش ــــا تَ َه ــــَف ــــ ونِ ُد اوٌت بِ )١(ْك َش

 ]يحِ حِ الصَّ  يفُ رِ عْ [تَ 

 )٢(َتــــمَّ َضــــْبُط الُكــــلِّ لِْلَمنُْقــــولِ َوَفَمــــا َرَوى اْلَعــــْدُل َعــــن الُعــــُدوِل−٧٨

ــــــًال− ٧٩ ــُيَعــــــْلأَْو َوَلــــــْم َيِشــــــذَّ ُمتَِّص ــ وَفْه ــِه َص ــْل حِ لَِذاتِ ــْد َحَص  )٣(يٌح َق

ـــــاِوَئ اِق الَّالَعـــْدُل َمـــْن َيْلـــَزْم ُتَقـــى الَخـــوَ − ٨٠ ـــــا َمَس ـــــالِق ألَ ُمْجَتنًِب  )٤(ْخ

ـــْموَ −٨١ ـــدٍر َوَقَل ـــْبطاِن بَِص ـــْبُط َض ــالضَّ ُل َف ــِذي اْألَوَّ ــتــى يَ مَ الَّ ــمْ  هُ عْ مَ ْس  )٥(َل

ـــــــــ− ٨٢ ـــــــــا َيَش ـــــــــنَْس َفِحينََم اهُ  أْ َي ــِظَأدَّ ْف ــَر اللَّ ــِذي  ُمْسَتحِض ــاهُ الَّ  )٦(َوَع

ـــاَنهُ  َجَمَعـْه ْدَقـ )٧(ِسـْفرِِهفِي الثَّاِن َمْنوَ − ٨٣ ـــ )٨(َوَص ـــِمَعهْ مُ  هَلَدْي ـــُذ َس  )٩(نْ

 )١٠(ِت ْبــــالثَّ بِ  هُ ُعــــمَ ْج ا يَ َســــمِّ َمــــَوِتْقـــــأيَّ َوِمنْـــــُهَحتَّـــــى ُيـــــَؤدِّي− ٨٤
                                          

ابق.: انظر )١(  المصدر السَّ
 ).٧١ − ٧٠(ص» دليل أرباب الفالح«), و٨٣(ص» النزهة«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
 ».يف سفر«يف المخطوط:  )٦(
 ».فصانه«يف المخطوط:  )٧(
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
 ).٨٣(ص» النزهة«انظر:  )٩(
ابق.انظر:  )١٠(  المصدر السَّ
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َصـــــاُل َكـــــوُن ُكـــــلٍّ َســـــِمَعاوَ − ٨٥ ــىاالتِّ واِة َوَوَع ــرُّ ــَن ال ــْيِخِه ِم ــْن َش  )١(َع

ـــــاذٍّ−٨٦ ـــــا لَِش ـــــِف)٢(َوَم ـــــَن التَّْعرِي ـــــلِّلْ لِ َو ِم ـــــْأتِ ُمَع ـــــي يي ـــــفِ  يَتْعرِيِف

 ]يدِ انِ سَ األَ  حِّ صَ أَ بِ  مُ زْ اجلَ وَ  يحِ حِ الصَّ  بُ اتِ رَ [مَ 

ــــِحيِحوَ −٨٧ ــــُب الصَّ ــــاَوْت ُرَت ــــْد َتَف ــِحيِح َق ــِب لِلتَّْص ــِب اْلُموِج  )٣(بَِحَس

ـــــنٍَّةاُلوا َأَصـــحُّ َســـنٍَدِمـــْن َأْجـــِل َذا َقـــ−٨٨ ـــــحُّ ُس ـــــدِ ألَ َأَص ـــــِل الَبَل  )٤(ْه

ـــيَخاِنَمـــوَ −٨٩ مُ فِيـــِها َرَوى الشَّ  )٥(ُثـــــمَّ الُبَخـــــاِريُّ َيِليـــــِه ُمْســـــِلمُ واَقـــدَّ
ــَما َفَمـــا َعَلـــىَشـــْرطِهِ َعَلـــى َفَمـــا− ٩٠ ــبُ ِط الْ ْرَش ــياِرَخ ــُط مُ ْرَش ــَال ْس  )٦(ِلٍم َت

ِ ى نَ عْ [مَ  هلِ وْ ىلَ  مْ قَ ْ عَ ِ خَ يْ الشَّ  طِ رشَ  ]نيْ

ـــــ−٩١ ـــــل َع ـــــوَن َأْن ُينَْق ـــــِرْنَيْعنُ ــــاِلَج ــــَالْدَق ــــَع اتِّ َنَق ــــْم َم  )٧(الِ َصــــ َلُه

ـــْبُط َخـــْف َوَكـــاَنا ُيَماثِْلـــُهَمـــوَ − ٩٢ ــــَح فَ الضَّ ــــَذ ٌن لِ َس ــــِه َف ــــْف اتِ  )٨(إِْن ُيَح
 ).٤٤(ص» علوم الحديث«انظر:  )١(                                          

 ».للشاذ«يف المخطوط:  )٢(
 ).١٤(ص» علوم الحديث«انظر:  )٣(
 ).١٩٠ − ١٨٨(ص» االقرتاح«), و١٧ −  ١٥(ص» علوم الحديث«انظر:  )٤(
» ح األفكاريتوض«), و٩٠ −  ٨٩(ص» النزهة«), و٢٨ − ٢٧(ص» علوم الحديث«انظر:  )٥(

 ).١٠٠و ٨٦و ١/٤٨(
ابق, وانظر:  )٦(  ).١/١٧٢» (النكت«), و٢٤٨ −  ١/٢٤٧» (التقييد واإليضاح«المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
 ).٩١(ص» النزهة«انظر:  )٨(
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ـــــــالْ − ٩٣ َح بِ ـــــــحِّ ـــــــِه ُص ـــــاْكَتَســـــَب الْ َوُموِعْج مَ بِِمْثِل ة بِ  )١(الُجُموعِ ُقـــــوَّ

ِدوَ − ٩٤ دِ  عَ َأْطَلُقوُهَمــــــا َمــــــْنإِ ُيْطَلـــــــُق اْلَوْصـــــــَفاِن لِلتَّـــــــَردُّ  )٢(التََّفــــــرُّ

ـــاِر الطُّــــــــُرِقَبــــــــتِ اعْ َقـــــــاِن بِ ْطليُ وَ −٩٥ ـــي غَ فِ ـــْي ـــْررِ َف ـــِق اْدِرِه وَ ٍد َف  )٣(َحقِّ
ـــــــْلاوَ −٩٦ ـــــــِزْقَب َدااَدَي ـــــــرَّ ـــــــا َتَف ــاِورَ ًة بَِه ــيهَم ــْم يُ ا َم ــاِفا َل ــاْألَ  )٤(نَ  )٥(ادَ وَ ْج

 ]هِ ريِ غَ لِ  نُ سَ [احلَ 

 )٦(َسـا ظِ ْفـحِ الْ فِي َمْنَوالُمرَسُل الَخِفيوَ  لََّســاَدْنَمــَأْوُتوُرْســمَ َوَمــا َرَوى الْ −٩٧
ــــُرِق الُمْعَتَبــــَره اعِ َمــــتِ اْج  َد نْــــعِ −٩٨ ـــــــالطُّ ـــــــرِه َف  )٧(اْعَتبَِرهْ َفَحَســـــــٌن لَِغْي

ــــهُ َأْوفِيـــــِه ٍءْيْم َأَصـــــحُّ َشـــــهُ َقـــــْولُ وَ −٩٩ ــــوا ُثبوَت ــــوْ  َأحَســــنُُه َلْيُس  )٨(اَعنَ

ـــ−١٠٠ ــــُه َأَقــــ َأَشـــْف ٍء َوْيَزَعُمـــوا َأْشـــَبُه َشـــ ْل َب  )٩(لُّ َضــــْعًفا َوَأَخــــْف َوَأنَّ
                                          

 ).٩٢(ص» النزهة«انظر:  )١(
 ).١/٣٩٧» (اليواقيت والدرر«), و٩٣(ص» النزهة«انظر:  )٢(
 ).٨٧(ص» دليل أرباب الفالح«, و)٩٣(ص» النزهة«انظر:  )٣(
» لم«وما أثبت هو الصواب; لكون الفعل مجزوًما بـ» ينايف«المطبوع ويف المخطوط  )٤(

 وعالمة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء.
), ٢/٣٨» (توضيح األفكار«), و١٧٨ − ١/١٦٣» (النكت«), و٩٥(ص» النزهة«انظر:  )٥(

 للدارقطني.» امات والتتبعاإللز«ومقدمة شيخنا الوادعي $ لتحقيق 
 ).١٤٠ − ١٣٩(ص» النزهة«انظر:  )٦(
ابق. :انظر )٧(  المصدر السَّ
 ).٨٣(ص» دليل أرباب الفالح«) للنووي, و٢٦٩(ص» األذكار«انظر:  )٨(
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
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 )١(اَك بِْدَعــــٌة ُتــــَردْ اُط ذَ رَ تِ اْشــــ لِ َبــــ ًطا الَعـــَددْ َقُبـــوِل َشـــرْ الْ فـِــي َلــْيَس وَ −١٠١

ــإِ   َوُيْقَسُم الَمْقُبوُل ِمـْن َحيـُث اْلَعَمـْل−١٠٢ ــاَرٍض وَ َل ــَتَقْل ى ُمَع ــِم اْس  )٢(ُمْحَك

 ]ضُ ارِ املعَ  مُ كَ [املحْ 

ـــــُث َناَقَضـــــهْ   ا َعاَرَضـهْ َمـِذيالَّـ الُمْحَكُم النَّصُّ فَ −١٠٣ ـــــِه بَِحْي ـــــصٌّ َكِمْثِل  َن

ــــــِحيَحْه−١٠٤ ــــــنٌَّة َص ــــــُه ُس ــــــْن َأَتْت ــــِن َفَم ــــٌة َصــــرِيَحهْ  النَّبِــــيَِّع  )٣(َثابَِت

ـــألَ  َبـــــْد ألَ َعنَْهـــــا ُعـــــُدوٌل اَلـــــُه  َفَمـــــا− ١٠٥ ـــاَن  لٍ وْ يِّ َق ـــْد َك ـــْن َأيِّ َأَح  )٤(ِم

ـــــــ− ١٠٦ ـــــــاَرٌض إِْن َأْمَكنَ ـــــــُرُه ُمع  )٥(َبْينَُهَمــــا اْلَجْمــــُع َفَقــــْد َتَعيَّنَــــا اَوَغْي

 )٨(اْصـرِِف  )٧(النَّـْدبإَِلى  َتْرٍك لَِمْأُموٍر فِـي )٦(ْمرِ إِْن ُعوِرض بِالَجواِزألَ َكا−١٠٧

 )١٠(وَحْظـــرٍ اْنَتَفـــى)٩(بِِحـــلِّ إِْتَيـــاٍنَوِمْثُلــــــُه النَّْهــــــُي لُِكــــــْرٍه ُصــــــرَِفا− ١٠٨
 ).٦٥(ص» النزهة«انظر:  )١(                                          

 ).١٠٤ − ١٠٣(ص» النزهة«انظر:  )٢(
 لأللباين.» ملسو هيلع هللا ىلصفة صالة النبي أصل ص«مقدمة انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).١٠١ − ٩٤(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٠٤ − ١٠٣(ص» النزهة«انظر:  )٥(
 ».بالجواز«بدل » بالرخصة«يف المخطوط:  )٦(
 ».فللندب«يف المخطوط:  )٧(
 ).٩٥(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )٨(
 .»برخصة اإلتيان«يف المخطوط:  )٩(
 ).١٠١(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )١٠(
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ــَداَعَلــى  واْلُمْطَلــَق اْحِمْلــهُ  ادًَّمـا َوُرصَّ ُعموَواْخُصْص بمـا ُخـ− ١٠٩  )١(َمــا ُقيِّ

ـــــ−١١٠ ـــــاْجَمْع بِ ـــــِفَالَوَهَكـــــَذا َف ــــَتَعسُّ ــــَألِِّف ْلَب ــــْدُلوَلْيِهَما َف ــــْيَن َم  )٢(َب

ـــــــــاَال وَ − ١١١ َك اْلُمَعاَرَض ـــــــــوُز َردُّ  )٣(ا َأْمَكَن الَجْمُع بَِوْجـٍه ُيْرَتَضـىمَ  َيُج

ـــْن− ١١٢ ـــْم ُيْمكِ ـــُث َل ـــَو َوَحْي ــــ ُعــــيَِّنابٌِق ُدِريَس  )٤(ِخرِ اْآل َنْســــُخ ُحْكِمــــِه بِ

ــــالنَّْســــُخ بِــــنَصَِّوُيْعــــَرُف−١١٣  )٥(بَِتــــاِريٍخ َفــــعِ ُثــــمٍَّةْحبَ ُصــــوأَ اِرِعالشَّ

ــٍخ َتـْرِك الَعَمـْلَعَلـى ْجَمـاُعوَلْيَس اإل−١١٤ ــلَ  بِنَاِس ــى ْنكِ ــِخ َدْل َعَل  )٦(النَّاِس

ِمْلـــــِم بِ ِد العِ ْقـــــفَ َدنْـــــعِ وَ −١١٥ ــــــيْناْلُمَقـــــدَّ مِ  َفــــــَأْرَجُح النَّصَّ  )٧(َفْلُيَقــــــدَّ
ـــــــِه أَ − ١١٦ ـــــــَكَكونِ ــــَأْوَأَصـــــــحََّأْوْهَرْش ــــلُّ عِ ناِقَل ــــُه َأَج ــــْن َرَوواَدنْ  )٨(َم
ــــيَمن َر وْ أَ − ١١٧ ــــُه فِ ــــاهُ َوُحْكُم ــــىْدَق ـــاَأَت م َعَلْيـــِه اْلُمْثبَِت  )٩(َوَمـــْن َنَفـــى َقـــدِّ
ـــ− ١١٨ ـــا ُخ ـــَذاَك َم ـــى صََّك ـــوِمَعَل ـــَواْلُعُم ـــُطـــنْ مَ الْ  مِ دَِّق ـــومِ  نْ وَق َع  )١٠(َمْفُه

 ).١٠٠ − ٩٩(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )١(                                          
 المصدر اآليت.انظر:  )٢(
 ).١٠١(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )٣(
ابق (صانظر:  )٤(  ).١٠٢المصدر السَّ
ابق (صانظر:  )٥(  ).١٠٣المصدر السَّ
ابق (صانظر:  )٦(  ).١٩٢(ص» لفحولإرشاد ا«), و١٠٤المصدر السَّ
 ).١٠٦(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )٧(
ابق (صانظر:  )٨(  ).١٠٦المصدر السَّ
ابق (صانظر:  )٩(  ).١٠٨المصدر السَّ
 ).١٠٨(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )١٠(
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ــْن− ١١٩ ــْد ِم ــْم َتِج ــِذِه إِْن َل ــْفَه ــيًئا َفِق  )١(اْلَحـقِّ َتِقـْف َعَلىَحتَّى فِي َشْأنِِهَش

ـــــــنَصٍّ َال ونَ دُ وَ −١٢٠ ـــــــاٍن بِ ـــــــُرْدُبرَه ــا َيُشــْد  َت ــَها َبْعًض ــإِنَّ َبْعَض  )٢(َنصــا َف

ــــــْرِع َوَال َوال ُتِســــــِئ− ١٢١ ــــــنَّ بِالشَّ َمــــنَّ الَعْقــــَل فِيَمــــالظَّ  )٣(َال ا ُنِقــــُتَحكِّ

ـــــاَك واْلَقـــــْو−١٢٢ ــــُه  َأْعَظــــَم َالِعْلــــٍم َفــــاهللاِ بِـــــَالَعَلـــــى َل إِيَّ  )٤(َزلــــَال ِمنْ

ِ اخلَ  انُ يَ بَ وَ  دِّ الرَّ  ابُ بَ سْ أَ وَ  ودُ دُ [املرْ   ]وعِ ضُ املوْ ربَ

ــــــُكلَّ وَ −١٢٣ ــــــوَم ــــــْرَط َقُب ــــــَدٍلا َش )٥(اْرُدوِد َلــْن ُيْعَتَمــَد ِمــَن الَمــَوْهــفَ اَفَق

ــُن−١٢٤ ــي والطَّْع ــْقٌطفِ اِوي وَس فِــي الــرَّ
 

)٦(ِن لِـــَردْ َال ْصـــاِن لِلَقُبـــوِل أَ دَِّضـــ

ـــُة ا−١٢٥ ـــا ْســـَباِبألَ وُجْمَل  )٧(ا ُأَســطِّرُ اْدِر َمــَخْمَســَة َعْشــرٍ َفــُتْحَصـــُرِمنَْه

 )٩(َمَحاَلـه َال كِـْذُب بِـالْ )٨(َأْسَوُؤَهاْهَفَخْمَســــــــٌة َتْخــــــــُرُج بالَعداَلــــــــ− ١٢٦
                                          

ابق (صانظر:  )١(  ).١١٠المصدر السَّ
 ).١١٢(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٠٨(ص» النزهة«انظر:  )٢(
» صحيح البخاري«انظر: يقدم النقل على عقله ما دام ثابًتا ويتهم عقله القاصر, وبل  )٣(

 ).٣١٨١برقم (
 ) من سورة األنعام.١٤٤) من سورة اإلسراء, واآلية رقم(٣٦اآلية رقم(انظر:  )٤(
 ).١١٢(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٠٨(ص» النزهة«انظر:  )٥(
ابق. )٦(  انظر المصدر السَّ
 وما بعدها).− ١٠٨ص»(لنزهةا«انظر:  )٧(
 ».أسَوأها«ويف المطبوع: » أسؤها«يف المخطوط:  )٨(
 المرجع اآليت.انظر:  )٩(
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ِهــــْم− ١٢٧  )١(َفَمْتــُروٌك ُوِســمْ  هُ نْــَوَلــْم َيــبِْن عَ َفــــَذاَك َمْوُضــــوٌع وَمــــْن بـِـــِه اتُّ

ـــنْ − ١٢٨ ـــى َوَم ـــيَِّعَل ـــَذْبالنَّبِ ـــًدا َك )٣(َلَهـْب  ارِ َنـاْلَمْقَعَد ِمـْن )٢(َفْلَيْرَتِدَتَعمُّ

ْث بَِحــــِديٍث− ١٢٩ )٤(مُ َســــــقَ ِمنْــــــُه  ِهْيــــــلَ َتْكِذيَبــــــُه عَ َيْعَلــــُم وَمــــْن ُيحــــدِّ

ِ خَ  مُ كْ [حُ   ]عِ دِ تَ املبْ وَ  قِ اسِ الفَ  ربَ

ــُع الْ َو َوالثَّالِـــُث الِفْســـُق بِـــُدوِن اْلُمْعَتَقـــْد−١٣٠ ابِ ــةُ الرَّ ــعِ  بِْدَع ــْد نْ ــْن َنَق  )٥(َد َم

ــــــْد َدَخــــــْلَفَمــــــا َرَواُه َفاِســــــٌق− ١٣١  )٦(ِض َمـْن َنَقـْل ي بَْعـأْ َرفِيَكرٍ نْ فِي مُ َفَق

ــــــــِدِع−١٣٢ ــــــــرِ اْلُمْبَت ــــــــوِل َخَب ـــعِ ويف َقُب  )٧(ُخالَصـــُة اْلَبْحـــِث َســـُأْمِليه َف

ــــَر−١٣٣ ــــُه ُمَكفِّ ــــْن بِْدَعُت ــــْم َتُك ــــْن َل ــــاْهَم ــــْيَس َداِعًي ــــا  وَل ــــاْعَتبَِرهْ َلَه  )٨(َف

ـــِظ− ١٣٤ ـــْع ِحْف ـــْهِديَم ـــْدِق َلْهَجتِ ـــِه َوِص ِ َالنِ ًيـــــــا لِب  )٩(ْدَعتِـــــــهْ  إِْن َرَوى ُمَقوِّ
                                          

 ).١٢٥ص»(دليل أرباب الفالح«انظر:  )١(
 واهللا أعلم.» فليرد«ولعل الصواب  ,كذا يف المخطوط والمطبوع )٢(
 ),٣١٩−١/٣٠٥» (شرح التبصرة والتذكرة«), و١٠٠−  ٩٨(ص» علوم الحديث«انظر:  )٣(

 ).٥٧٩−١/٥٤٦» (النكت الوفية«و
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).١٣٩(ص» دليل أرباب الفالح«), و١١٧(ص» النزهة«انظر:  )٥(
 ) للسيوطي بتحقيقي.٣٧(ص» الدراية يف أصول الحديث«), و١٢٢(ص» النزهة«انظر:  )٦(
 كما سيأيت. )٧(
اري«), و١٣٦(ص» النزهة«), و١١٤(ص» علوم الحديث«انظر:  )٨(  ).٣٨٥(ص» هدي السَّ
اإللزامات : «يبَ لكتا) ومقدمة تحقيق شيخنا الوادعي $ ١٣٨ص»(النزهة«انظر:  )٩(

 للدارقطني.» والتتبع
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 ]ولِ هُ املجْ  ةِ ايَ وَ رِ  مُ كْ [حُ 

ــْج مَ  ُيْقَســـُم َوْهـــاِمُســـَها اْلَمْجُهـــوُل َوَخ − ١٣٥ ــْيٍن َو وُل ُه ــَع ــْبَهمُ مَّ ُيَس  )١(ى اْلُم

ـــــــاِم أَ وَ − ١٣٦ ـــــــَبُب اِإلْبَه ـــــــْذَكَرالََّس )٢(ااْشـــَتَهرَ  َمـــاا بِـــِهَمـــبِ ِذْكـــُرُهْوأَ اُي

ـــــــ َال وَ −١٣٧ ـــــــْبَهُم الصَّ ـــــثِ لِ يَحابِ َيُضـــــــرُّ ُم ـــــال اْرتَِيـــــاِب َق )٣(ِة الُكـــــلِّ بِ

ــــانِيهِ ثَ − ١٣٨ ــــَم ــــْد ُجِه ــــُه َق ــــْن َحاُل ــيَذاَك َمْســُتوٌرَوَالا َم ْكرِ َخــَوفِ  )٤(َال الــذِّ
ـــــْلأَ وَ − ١٣٩ ـــــُه َنَق ـــــْن َعنْ ـــــُة َم ــــْل ْصـــــُلُه ِقلَّ ــــاِت َأَق َواَي ــــَن الرِّ ــــِه ِم  )٥(لَِكونِ

[ لُّ ُعَ  [امل

ــْبِطوَ −١٤٠ ــُرُج بالضَّ ــٌة َتْخ ــَوَخْمَس  )٧(َوْهـــٌم َوُفحـــُش َغَلـــٍط َوَغْفَلـــةِ  )٦(ْيتِ

ــــــــكَ وَ −١٤١ ــَوِف لِلثَِّقــــــــاِتَالِخــــــــُة الْ َرْث ــاْدِر تَ ُس ــٍظ َف ــيفْ وِء ِحْف  )٨(ِت َال ِص
» النزهة«), و١/٢٩٣» (اختصار علوم الحديث«), و١١٢−١١١(ص» علوم الحديث«انظر:  )١(                                          

 ).١٧٠−١٦٨(ص» دليل أرباب الفالح«), ١/٢٩٠» (فتح المغيث«), و١٣٥(ص
 ).٤/٣١١»(فتح المغيث«), و١٣٢(ص» النزهة«انظر:  )٢(
 ) للخطيب البغدادي.٩٦−٩٣(ص» الكفاية«انظر:  )٣(
 ).١٣٦−١٣٥(ص» النزهة«انظر:  )٤(
 ).١٣٤(ص» النزهة«انظر:  )٥(
) مع ١/٥٢٢» (متممة اآلجرومية«انظر: اسم إشارة للمفردة المؤنثة, وللفائدة » يت« )٦(

وما » وهٌم وُفحٌش «إشارة إَِلى » وهي«أي: » ويت«فقوله: » ب الدريةالكواك«شرحها 
 بعدهما مما تخرج عن الضبط.

 ).١٢٣(ص» النزهة«انظر:  )٧(
 ).١٢٣(ص» النزهة«), و١/٣٨٦» (شرح علل الرتمذي«انظر:  )٨(
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ـــ−١٤٢ ـــْرِويَف ـــى الَوْهُم َأْن َي ِمَعَل ـــَوهُّ ـــُيْفَهمِ  وَوْهـــالتَّ ـــَدُهم َفْل ـــلُّ ِعنْ  )١(اْلُمَع

ــــوًرا− ١٤٣ ــــُه َط ُت ــــنَاِد)٢(ِعلَّ ــــعباالِْس ــا اْنَقَطــعْ  َتَق ــوٍف َوَوْصــِل َم ــِع َموُق  )٣(َكَرْف

 )٥(َال فِــي اْلَمــْتِن َلْفــٌظ ِمــْن ِســَواُه ُنِقــ َالُأْدِخـ )٤(]َحيـُث[اْلَمْتِنفِي ةً ارَ تَ وَ − ١٤٤

ـــمَ قَ وَ − ١٤٥ ــْل ا َهــَذيْ رِجُعَهــمَ  َلـــْلَعْشـــًرا العِ )٦(اْلَحـــاكُِمسَّ  )٧(ِن ِمــْن ُدوِن َخَل
ــــاِحُش ال− ١٤٦ ــــرِْدَوَف ــــُث َينَْف ــــِة حي  )٨(ْغــالِط ُمنَْكــٌر َيــرِدْ ألَ َكَفــاِحِش اَغْفَل
ــــاِت أَ −١٤٧ ــــي اْلُمَخالف ــــقْ وفِ ــــْدَس ــــْن َذاٌم ُتَع ــــٌر ُيــــَردْ ِم  )٩(اَك َشــــاٌذ وُمنَْك
ــــْدَرُجوُمــــْدَرُج اْلَمــــْتِن وُمــــ−١٤٨ ــُب َوَونَْدالسَّ ــُدالَقْل ــِه اْلَمِزي ــْد َوَردْ فِي  )١٠(ق
ــــا بِ −١٤٩ ــــُه َم ــــَرُفاَوِمنْ ــــطَِراِب ُيْع ُف  َذلَِكَكــالْض  )١١(التَّْصــِحيُف واْلُمَحــرَّ

الدراية يف أصول علوم «), و١٢٣(ص» النزهة«), و٩٣−٨٩(ص» علوم الحديث«انظر:  )١(                                          
 ) للسيوطي. ٣٧(ص» الحديث

 ».ط ور«مادة »مختار الصحاح«الطور: التارة  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط. )٤(
 ). ٩٣−٨٩(ص» علوم الحديث« انظر:  )٥(
مة أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن  )٦( هو الحافظ العالَّ

» السير«), و٣/١٠٣٩» (تذكرة الحفاظ«هـ), ٤٠٥ري الشافعي, مات سنة (البيع النيسابو
)١٧٧−١٧/١٦٢.( 

ابع والعشرين«), ١٤٨ −  ١٤٠(ص» معرفة علوم الحديث«انظر:  )٧(  ».ذكر النوع السَّ
 ).١/١٢٧» (تدريب الراوي«), و١٢٣− ١٢٢(ص» النزهة«انظر:  )٨(
 ). ٨٢−٧٦(ص» علوم الحديث«انظر:  )٩(
 ).١٥٠−١٤٤(ص» يل أرباب الفالحدل«انظر:  )١٠(
ابق (صانظر:  )١١(  ).١٦٣−١٥٨المصدر السَّ
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 ]رُ كَ املنْ وَ  اذُّ [الشَّ 

ــــْه− ١٥٠ ــــِه الثَِّق ــــاَلَفُهم بِ ــــا َخ ــــاُذ َم َقــــــهْ َفالشَّ  )١(َقاَبَلــــــُه َمْحُفــــــوُظُهْم َفَحقِّ

ـــــوَ −١٥١ ـــــِعيُفَم ـــــِه الضَّ ـــــالُِفُهْم بِ ــــــُروُف ا ُيَخ ــــــُه اْلَمْع ــــــٌر َقاَبَل  )٢(َفُمنَْك

 ]جُ رَ ملدْ [ا

ــ ٌم َأْجنَبـِــــيَال ُمــــْدَرُج اْلَمــــْتِن َكــــوَ −١٥٢ ــُل هُ ُيْدِخُل ــي النَّاِق ــِظ فِ ــيَلْف  )٣(النَّبِ

ـــــــا يَ − ١٥٣ ـــــــي ونُ ُكـــــــَفَغالًِب ــــلَّ آِخـــــــرِِهفِ ــــي َوَق ــــِهفِ ــــْدِرهِ َأْو  َأْثنَائِ  )٤(َص

ــــْن َقــــْد َنَقــــْل− ١٥٤ ــَتَحاَل  وِ أَ  ُيْعــــَرُف بالَبَيــــاِن ِممَّ ــَن[َأْو  اْس ــ )٥(]ِم ــْل اْلَم  )٦(ْتِن اْنَفَص

ـــا بَِتْغيِيـــرِ− ١٥٥ ـــِســـَياَقاِت )٧(وَم ـــاَك ُمـــْدَرُج َخـــاَلَفُهْم َفـــَذ  نَْد السَّ  )٨(نَْد السَّ

 )٩(يـــٌق ُمْســـَتِقْل رِ طَ َلـــُه فِيـــِه ُكـــلٌّ  َكــَأْن َيُكــوَن اْلَمــْتُن َعــْن َجْمــٍع ُنِقــْل−١٥٦

                                          
ابق (صانظر:  )١(  ).١٦٥−١٦٣المصدر السَّ
 ).٩٨−٩٧(ص» النزهة«انظر:  )٢(
 ).١٥٠−١٤٤(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط )٥(
 ).١٥٠−١٤٤(ص» أرباب الفالح دليل«انظر:  )٦(
ند«يف المخطوط:  )٧( ندوما بتغيُّ «, ويف المطبوع: »وما بتغيير ساق السَّ  ».ر سياقات السَّ
 ).١٥٠−١٤٤(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )٨(
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
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PLR 

ــــرِيـــــِق طَ َعَلـــــى لَّ ُكـــــالْ  َفَيْجَمـــــُع−١٥٧ ــــرِ َتْبيِ ــــْن َغي ــــِق َال يٍن َوِم  )١( َتْفرِي

ـــنَْد−١٥٨ ـــْتٍن بَِس ـــِض َم ـــْرِويُّ َبْع ـــُه َم )٢(َال َطَرًفـــــا َفَمـــــْن َرَواُه َقـــــْد َوَردْ َوِمنْ

ـــــــــــــــوَ رَ −١٥٩ ِلاُه بِ ـــــــــــــــبِ  اْألَوَّ ــــامِ التََّم ْي ــــمَّ َأَضــــاَف الزَّ ــــامِ ُث  )٣(َد لِإلْتَم

 )٤(َذْيـــــنِ  َرَواُهَمـــــا بَِواِحـــــٍد ِمـــــنْ َوِمنْـــــــــُه َمْتنَـــــــــاِن بِإِْســـــــــنَاَديِن− ١٦٠

ـــًرا− ١٦١ ـــْن َذاَأْوُمْقَتِص ـــرِ)٥(َزاَد ِم  )٦(يْ قـد َبـرِ ِمنْـُه َكـاَنفِي َذاَك َلْفًظا اآلَخ

ــــَوِمنْــــُه َأْن َيْعــــرَِض آِخــــَر− ١٦٢ نَِدالسَّ
 

ـــ َذلِـــَك  نُّ َمـــْتَنَظـــٌل يُ ْوَقـــ  )٧(نَْد السَّ

 ]وبُ لُ [املقْ 

ـــــــَداِلاإلِ ْنِعَكـــــــاِس َوَوَمـــــــا بِاِال− ١٦٣ ــــَذاَك ْب ــــَد َف ــــال ِج ــــوٌب بِ  )٨(الِ َمْقُل

ــــــَر− ١٦٤ ــــــُب َســــــنٍَد ُدوَن ِم ــــــُه َقْل اِوياَفِمنْ ـــرَّ ـــَدَل ال ـــَراَأْن ُيْب ـــرَ  وٍ بِ  )٩(اآَخ
                                          

 ).١٤٥−١٤٤(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٢٤(ص» النزهة«انظر:  )١(
 ).١٤٥(ص» النكت المالح«), و١٢٤(ص» هةالنز«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ).١٤٦(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٢٤(ص» النزهة«انظر:  )٤(
 وهو خطأ.» ذا«بدل » ذي«يف المخطوط:  )٥(
 ).١٤٧− ١٤٦(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٢٤(ص» النزهة«انظر:  )٦(
 ).١٤٧(ص» ب الفالحدليل أربا«), و١٢٤(ص» النزهة«انظر:  )٧(
), ٢٢٨(ص» فتح الباقي«), ١٢٥(ص» النزهة«), و١٠١(ص» علوم الحديث«انظر:  )٨(

 ).١٥٤− ١٥١(ص» دليل أرباب الفالح«و
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٩(
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PLS 

ــِل االاَوِمنْــــُه بِالتَّْقــــِديِم َوالتَّــــْأِخيرِ فِــــي−١٦٥ ــَما َكَجْع ــاْعرِِف اِب ألَ ْس ــا َف  )١(ْبنً

ـــ−١٦٦ ـــْتٍن َوُه ـــُب َم ـــاَوَوَقْل ـــَل َم ـــْيِء لِِضـــدٍّ ُعِلَمـــَيْخـــتَ َأْن ُيْجَع  )٢(اصُّ بِالشَّ

ــــــكَ − ١٦٧ ــي أَ  )٣(فِيَمــــــا َرَواُه ُمْســــــِلُم ِهَقْولِ ــفِ ــِدَح ــمُ السَّ ــْن ال َتْعَل  )٤(ْبَعِة َم

ــــــا−١٦٨ ــــــَماِل َأْنَفَق ــــــا بِالشِّ ــــــُه َم  )٥(اَوالَبْذُل ِمـْن َشـْأِن الَيِمـيِن ُمْطَلَقـَيِمينُ
ــــا−١٦٩ ــــُه َأْن َيْجَعــــَل َمْتنً ــــ لَســــنَْد)٦(َوِمنْ ــــِه لِ ــــُب َمْتنِ ــــ َذلَِك َوَقْل  )٧(نَْد السَّ
ُغوا−١٧٠ ــــــــوَّ ــــــــَذاَوَس ــــــــاِرِاللِ َه ـــَح لِ ْختَِب ـــْن ُدوِناَج ـــَرارِ ٍة ِم ـــا إْص  )٨(َم

 ]يدِ انِ سَ األَ  لِ صِ تَّ مُ  يفِ  يدُ [املزِ 

ــــوإِْن ُيــــَزْد− ١٧١ ــــُدٍوَرانَِد اْلُمتَِّصــــِلفِــــي السَّ ــــَذا اْلَمِزي ــــِه َف ــــلِ فِي  )٩(َفصِّ
ـــِمْعُتَيُكـــْن َمـــْن َلـــْم َيـــِزْدُه َأْتَقنَـــاَفـــإِْن − ١٧٢ ـــْد َس ـــاَل َق َثنَاَأْو  َوَق ـــدَّ  )١٠(َح

                                          
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )١(
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٢(
 ).١٠٣١برقم( )٣(
 ).١٥٢(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٢٦(ص» النزهة«انظر:  )٤(
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
 ».متنًا«بدل » متن«يف المخطوط:  )٦(
 ).١٢٧(ص» النزهة«انظر:  )٧(
» فتح الباقي«), و١٢٦(ص» النزهة«), و٢/٤٨٥»(اختصار علوم الحديث«انظر:  )٨(

 ).٣٠٦(ص
 ) ألحمد شاكر.٢/٤٨٩» (الباعث«انظر:  )٩(
 ).١٥٧−١٥٥(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٢٦(ص» النزهة«انظر:  )١٠(
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ـــــرَ −١٧٣ ـــــَقاُطجَّ َت ـــــكَّ َوإِْن َح اِإلْس ــال َش ــْد َزاَدُه الَّــِذي اَنَك  )١(ِمــنْ  ْتَقــنَ أَق

ـــــــِقطِِه َال−١٧٤ ـــــــاُمْس ـــــــيََّما إِْن َعنَْعنَ  )٢(َفْلَيـــُك َتـــْرِجيُح اْلَمِزيـــِد َأْبَينَـــاِس

ــَتِوي ا−١٧٥ ــَتَمَالألَ َوَيْس ــُث اْح ــَراِن َحْي ــاَن إِْن ْم ــَك ــا َق ــْن كَِليِهَم ــ ْد َع  )٣(َال َنَق

 ]بُ رِ طَ [املضْ 

ـــــَذُأْبــــــــِدال وٍ بِــــــــَرا وٍ َيُكــــــــْن َرا نْ إِ وَ − ١٧٦ ـــــْرِويٍّ وِ َك ـــــْرِويٌّ بَِم  )٤(الاَك َم

ــــٌع َو− ١٧٧ ــــْرِجيٌحَالَجْم ــــِه َت ــــــَد َحَصــــالفِي ــــــَطرٌِب ال َج ــــــُه ُمْض  )٥(َال َفإِنَّ

ــــِه− ١٧٨ ــــنٍَد ُتْلِفي ــــي َس ــــْدَأْو فِ ــــْتٍن َوَق ــوُنَم ــي َيُك ــفِ ــا َوْه ــْد  وكَِليِهَم  )٦(َأَش

ــــي  وأَ  اسم الثَِّقـْهفِي وَلْيَس َقْدًحا ُخْلُفُهْم− ١٧٩ َقــــهْ َلــــُه  َصــــَحابِيٍّفِ  )٧(َفَحقِّ

فِ املصَ  ةُ فَ رِ عْ [مَ   ]حَّ

ـــــَراَمـــــوَ − ١٨٠ ــَأْوًماَرْســوأَ ا َيُكـــــوُن َلْفُظـــــُه َقـــــْد ُغيِّ  )٨(ىى َفَتْصــِحيٌف ُيــرَ َمْعنً
ابق. انظر:  )١(                                            المصدر السَّ

ابق.انظر:  )٢(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
» دليل أرباب الفالح«), و١٢٦(ص» النزهة«), و٩٤(ص» علوم الحديث«انظر:  )٤(

 ).١٥٨(ص
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 ).١٦٣(ص» دليل أرباب الفالح«), و٢/٧٠» (فتح المغيث«), و٢/٤٢٢» (النكت«انظر:  )٧(
 ).١٦٤−١٦٣(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٢٨−١٢٧(ص» النزهة«انظر:  )٨(
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ــــ− ١٨١ ــــيُّاْحَتَجَرَك ــــا النَّبِ ــــَل اْحَتَجَم ُفواِقي  )٢(ُمَزاِحًمــا ُمَراِجَمــا )١(َوَصــحَّ

ـــــ َالا بَِشــْكٍل ُأْبــِدًمــواْخُصــْص ُمَحرَّ− ١٨٢ ـــــَثَال  ُوَنْح ـــــَليٍم َم ـــــِلٍم بُِس  )٣(َس

ــبِـــــــَأبِي يٍَّبـــــــأُ  َوِمنْـــــــُه إِْبـــــــَداُل− ١٨٣ ــاَم ِس ــْيًئا َوَص ــَل َش ــِب تا ِقي  )٤(َفاْكُت

 ]ظِ فْ احلِ  ئيِّ سَ  ةِ ايَ وَ رِ  مُ كْ [حُ 

ـــِذيوَســـيُِّئ الِحْفـــِظ−١٨٤ َحـــَمـــاالَّ  )٥(َحاحِّ َعْن َخَطئِْه جانُِب َما َقْد ُصـاُرجِّ
ــــْن−١٨٥ ــــإِْن َيُك ــــَكَف ــــْهَذلِ ــــْد الَزَم َل ـــاذٌّ َق ـــيَفَش ـــضِ أْ َرفِ ـــهْ  ي َبْع )٦(النََّقَل

ِه−١٨٦ ـــــمِّ ـــــَرُمْخ َوَس ـــــُث َط ـــــا َحْي ــــَواَتِلًط ــــرَ ُردَّ َم ــــَد اْخــــتِالٍط ُخبِ )٧(اا بْع

ــوا َمــوَ − ١٨٧ ــياَحَمُل ــىفِ ــِحيَحيِن َأَت )٨(ِمنْــــُه بِــــَأْن َقْبــــَل اْخــــتِالٍط َثَبَتــــا الصَّ

 ]قُ لَّ [املعَ 

َصــــــــاِلَســــــــٌة َتْخــــــــُرُج بِ مْ َخ وَ −١٨٨ ــــــٌق َواتِّ ــــــَي ُمَعلَّ ــــــالِ  وذُ َوْه )٩(إِْرَس
 ».وصححوا«يف المخطوط:  )١(                                          

 ).١٢٧(ص» النزهة«), و٢٧٩(ص» علوم الحديث«انظر:  )٢(
 ).١٦٤−١٦٣(ص» أرباب الفالحدليل «), و٧٣−٣/٧٢» (فتح المغيث«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
اري«), و١٣٩ − ١٣٨(ص» النزهة«انظر:  )٥( » دليل أرباب الفالح«), و٤٦٠(ص» هدي السَّ

 ).١٧٢(ص
ابق.انظر:  )٦(  المصدر السَّ
 ).١٧٢(ص» دليل أرباب الفالح«تعليقي على انظر:  )٧(
ابق.انظر:  )٨(  المصدر السَّ
 ).١١٤ − ١٠٨(ص» النزهة«مع » خبةالن«انظر:  )٩(
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ــــــــوَ −١٨٩ ــــــــَدلَُّسُمْعَضــــــــٌل ُمنَْقطِ ـــدَّ ٌع ُم ـــيُّ ُع ـــ َواْلُمْرَســـُل الَخِف اِدُس السَّ
ــــْد ُصــــنَْع ُمصــــنٍِّف َفَتْعلِ  نَْدالسَّ ْقُط ِمْن َأْصِلالسَّ َكاَن ُث يْ َح فَ − ١٩٠ ــــٌق ُيَع )١(ي

ــــيُءَفَمــــا َيِجــــي− ١٩١ ــــكِ فِ ــــَزْمَت ُتهُ اٍب ُيْلَت ـــحَّ ـــمَِّص ـــَزمْ ُث اِوي َج ـــرَّ ـــِه ال )٢(بِ

)٥(اَوَرَوى َوَذَكــــــرَ َقــــــاَلِوْحــــــنَ َو أْخَبـَرا)٤(ًفـا َكنَْحـِوَمْعُرو)٣(اْقَبْلهُ فَ − ١٩٢

ًضــــا َفِفيــــِه َفــــتِّْش وَ َكُيــــْرَوى َقــــْد ُذكِــــْرا َكِقيــــَل َوَمــــوَ − ١٩٣ )٦(اْخَتبـِـــرْ ُمَمرَّ

ــــْهوَ −١٩٤ ــــٍب َجاِمَع ــــا بُِكْت ــــا َج ــــُه َم ــــوٍل َوِمْثُل ــــِذي َقُب ــــهْ لِ ــــْرُدوٍد َمَع )٧(لَِم

 ]لُ سَ [املرْ 

ــو−١٩٥ ــا َيُك ــُنَوَم ــابِِعيالسَّ ــْوَق التَّ ـــعِ  ْقُط َف ـــٌل َف ـــِه َفُمْرَس ـــِع َمْتنِ ـــْع َرْف  )٨(َم
ــــــتِ ْعُضــــــُهْم لِالْح بَ فَ −١٩٦ ــــــاَج دِّاِج َأْطَلَق َقـــاَواْلـــَبْعُض لِلـــرَّ )٩(َوَبْعـــٌض َحقَّ

)١٠(ِمْن ِجَهـٍة ُأْخـَرى َكـَذا إِْن ُعِضـَداَفَقبُِلـــــوُه إِْن َيُكـــــْن َقـــــْد ُأْســــــنَِدا− ١٩٧

 ».تغليق التعليق«), و١٠٨(ص» النزهة«انظر:  )١(                                          
 ).١٢٢ − ١/١٢١» (اختصار علوم الحديث«), و٢٥ − ٢٤(ص» علوم الحديث«انظر:  )٢(
 ».فاقبله«بدل » فلته«يف المخطوط:  )٣(
 ».كنجو«يف المطبوع:  )٤(
 التعليق اآليت.انظر:  )٥(
 ).١٢٢ − ١/١٢١» (اختصار علوم الحديث«), و٢٥ − ٢٤(ص» ثعلوم الحدي«انظر:  )٦(
اري«, و»التقييد واإليضاح«) مع ٢/٢٥٤» (علوم الحديث«انظر:  )٧(  ).١٩(ص» هدي السَّ
 ).١١١ − ١٠٩(ص» النزهة«), و٥٥ – ٥١(ص» علوم الحديث«انظر:  )٨(
 ).١١٥ − ١١٢(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )٩(
 ابق.المصدر السَّ انظر:  )١٠(
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ـــاِهيرِ  َســَلْفَأْو فِْعــِل َصــْحٍبَأْو ِلــهِ بِِمثْ −١٩٨ ـــاُء َجَم ـــِه إِْفَت ـــَعَلْي )١(َلْف السَّ

ـــــــــُروَ −١٩٩ ـــــــــهُ َغي ـــــــــاِبَالُردَّ بِ ــــَحابِي اْرتَِي ــــُل الصَّ ــــرُّ ُمْرَس  )٢(َوال َيُض

 ]عُ طِ قَ واملنْ  لُ ضَ [املعْ 

ــــيِن َفَصــــاِعًدا َو−٢٠٠  )٤(َال ُمْعَضـ ِمْن َوَسـِط اإلْسـنَاِد َسـمِّ  )٣(َالَوَســــاِقُط اْثنَ
 )٥(َوَمْتنُـــــُه َعـــــْن َتـــــابِعيٍّ ُوِقَفـــــا َوِمنُْه َحـْذُف َصـاِحٍب َوالُمْصـَطَفى−٢٠١
ـــْد ُأْســـنَِدا−٢٠٢ ـــٍف َق ـــِق واِق ـــْن َطرِي ــَوإِْن ِم ــَداَج ــْن َأْحَم ــِه َع ــُر َرْفِع  )٦(اَز َغْي
ـــــ−٢٠٣ ـــــوَف َقْي ـــــرَِج اْلَموُق ِلُدلُِيْخ  )٧(ُج اْلُمْرَسـلِ َكـَذاَك بِالثَّـانِي ُخـُرواْألَوَّ
ــــٍع− ٢٠٤ ــــْن َمْوِض ــــٌد ِم ــــَراَأْو َوَواِح ــــَأْكَث ــــرا )٨(َوال َالبِ ــــٌع ُدوَن ِم  )٩(ُمنَْقطِ

ابق.انظر:  )١(                                            المصدر السَّ
 ).٥٦(ص» علوم الحديث«انظر:  )٢(
بكسر الواو, أي: متابعة; ألن المواالة المتابعة يقال: وآلى بين األمر مواالًة ووالء  )٣(

 ».َولي«مادة » لسان العرب«انظر: تابع, 
» الحدليل أرباب الف«), و١١٢(ص» النزهة«), و٦٠ − ٥٩(ص» علوم الحديث«انظر:  )٤(

 ).١١٩ − ١١٨(ص
 ).١١٩ − ١١٨(ص» دليل أرباب الفالح«), و٦٠ − ٥٩(ص» علوم الحديث«انظر:  )٥(
), ١٥٩ − ١/١٥» (اختصار علوم الحديث«), و١٧٩(ص» شرح علل الرتمذي«انظر:  )٦(

 ).٣١٦ − ١/٢٩٤» (تدريب الراوي«و
 ما تقدم من المراجع.انظر:  )٧(
منه, وقد تقدم الكالم عن معناه قريًبا يف التعليق  حذفت الهمزة» والء«أصله  »ال«و )٨(

 ).٢٠٠على البيت برقم (
 ).١/٣٩٩» (النكت الوفية«), و١١٢(ص» النزهة«), و٥٨ −  ٥٦(ص» علوم الحديث«انظر:  )٩(
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 ]سُ يلِ دْ [التَّ 

ـــــُه َووَ − ٢٠٥ ـــــيَحْذُف ـــــْن َلِق ـــــَطًة َعمَّ ــــيَغٍةاِس ــــيبِِص ِق ــــاٍل اللُّ  )١(َذاِت اْحتِم
ــــــــاَال− ٢٠٦ ــــــــا َوَق ــــــــْن َوَأنَّ ُموِهًم ـــَكَع ـــنَاٍد ُي ـــْدلِيُس إِْس ـــاَت َص  )٢(َال رى اتِّ
ٍث َحـْكِت َعْن مُ السَّ بِ اَدَوِمنْـــــــُه َأْن َيْقَطـــــــَع ِصـــــــيَغَة اْألَ −٢٠٧  )٣(اابتِـَد ُثـمَّ  دِّ
ــ− ٢٠٨ ــَف َش ــُه َأْن َيْعطِ ــيْ َوِمنْ ــِمْعًخا َم ْيِخَعَلىِمنْهُ  ا َس  )٤(َسـِمعْ ِمنُْه  الَِّذيالشَّ
ــــِعيَف َبــــْيَن الثَِّقَتــــيِن− ٢٠٩ ــــَوَحْذُفــــُه الضَّ ــــْينِ َوَس ــــُدوِن َم ــــِويًة بِ ِه َتْس  )٥(مِّ
ــوَ − ٢١٠ ــيانِ الثَّ ــيوِخيُسلِ ْدَت ــْرْنإِ الشُّ ــيًْخا )٦(َذَك ــُهَش ــَل ــَوىٍمباْس ــِذي ِس ــتََهرْ الَّ  )٧(اْش
ــــــهُ وَ − ٢١١ ــــــُكلُّ ــــــِغ ــــــَرْرِدشٌّ َش ــاِد اَدنْــِضــدُّ ُنْصــٍح عِ َويٌد َوَغ  )٨(َثــرْ ألَ ُنقَّ
ــــِذي َفُحْكُمــــُه َردُّ ًة َمــــْن َفَعَلــــْهَقــــثِ َكــــاَن ُث َحْيــــوَ −٢١٢  )٩(َقــــْد َنَقَلــــهْ الَّ

                                          
 ».اللُّقي«بدل » للُّقى«يف المخطوط:  )١(
), ٢/٩٥» (كتالن«, و»التقييد واإليضاح«) مع ٤٥٧ − ١/٤٤٦» (علوم الحديث«انظر:  )٢(

إسبال المطر على «), و٣٦٦ − ١/٣٥٢» (تدريب الراوي«), و١/٣١٤» (فتح المغيث«و
كر  ).١١٦(ص» قصب السُّ

 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٣(
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٤(
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٥(
 ».إْذ ُذكر«يف المخطوط:  )٦(
» تدريب الراوي«, و»التقييد واإليضاح«) مع ٤٥٧ −  ١/٤٤٦» (علوم الحديث«انظر:  )٧(

 ).١٢٢ − ١١٩(ص» دليل أرباب الفالح«), و٣٦٦ − ١/٣٥٢(
ابقة.انظر:  )٨(  المصادر السَّ
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٩(
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َثنَاَحـــَأْو  ُت عْ مِ َمـــا َلـــْم َيُقـــْل َســـ−٢١٣ ــــبَ ِم َشــــْيِخِه مُ اْســــاَء بِ َجــــ وْ أَ  دَّ  )١(ايَّنَ

ـــارِ  وأَ  اِإلْقَرارِ ُيْعــــــَرُف التَّــــــْدلِيُس بِــــــوَ −٢١٤ ـــِم باآلَث ـــِل الِعْل ـــْزِم أْه  )٢(َج

 ]يُّ فِ اخلَ  لُ سَ [املرْ 

ـــُل−٢١٥ ـــَرِفَوالنَّْق ـــْم ُيْع ـــْن ُمَعاِصـــرٍ َل ـــــاه ُمْرَســـــٌل َخِفـــــ َع  )٣(يلَِقـــــاُؤُه إيَّ

ــْن ُمَخْضــَرٍم− ٢١٦ ْفِع ِم ــالرَّ ــْد َعاَصــَرا َك ـــــــــاٍء ُأثِـــــــــَرا  َق ـــــــــا ُدوَن لَِق  )٤(َنبِيَّنَ

 ]يفِ عِ الضَّ  يثِ دِ احلَ بِ  لِ مَ العَ  مُ كْ حُ [

ـــى ا− ٢١٧ ـــى َأْوَه ـــْد َأَت ـــاألَ َوَق ـــانِيِد َكَم َها فِيَمــــ َس َماا َأَصــــحُّ  )٥(َمَضــــى َتَقــــدَّ

ــــــَفا− ٢١٨ ــــــْرٍك ُوِص ــــــِعيِف ال بَِت ــِحيِح َقــ َوبِالضَّ  )٦(َنَفــى ْد َوال لَِمــْدُلوِل الصَّ

ــَال ْعَمـــــالِ ألَ َفَضـــــائِِل افِـــــي ُيْؤَخـــــُذ− ٢١٩ ــَراِم واْلَح ــْرِض واْلَح  )٧(لِ َال  الَف
                                          

 ما تقدم من المصادر.انظر:  )١(
ابقة.انظر:  )٢(  المصادر السَّ
 ).١٢٤ − ١٢٣(ص» حدليل أرباب الفال«), و١١٤(ص» النزهة«انظر:  )٣(
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
 ).٧٨ − ٧١(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )٥(
), ٢٦٧ − ١/٢٦٣» (تدريب الراوي«) للعراقي, و٤٦(ص» فتح المغيث«انظر:  )٦(

 لأللباين.» مقدمة صحيح الجامع«) للمعلمي, و٢٨٣(ص» الفوائد المجموعة«و
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
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 ]وعُ فُ [املرْ 

ــمَّ اْنتِ −٢٢٠ ــُث ــنَاِدَه ــاَن إِْن )١(ا اِإلْس ــىَك ـــــَنبِيِّ  إَِل ـــــوٌع َع ـــــَذاَك َمْرُف ـــــا َف  )٢(َال نَ

ـــرِ َأْوَتْصـــرِيًحايــــرِرِفِْعـــٍل َوِمــــْن َتقْ َأْوِمـــْن َقــــوٍل−٢٢١ )٣(ُحْكًمـــا بِـــال َنكِي

ـــــ−٢٢٢ ـــــوُل وُ َنْح ـــــِمْعُتُه َيُق ـــــْلَأْو َس  )٤(ِه َحَصــْل َشــْخٍص ِمــْن ُحُضــورِ  فِْعــُل وأَ َفَع

]كْ حُ  وعُ فُ [املرْ   امً

ـــَكـــَذا ِمـــَنَيْبُلـــــُغ بِـــــْه َأْو َينِْميـــــِه ْنَوَألَِحَقـــــ−٢٢٣  )٥(ْطَلُقـــوا اْنَتبِـــهْ أَ نَِّةالسُّ

ـــا نُ ِمـــَنُنِهينَــــا إِْن َصــــَدْرَأْوَكــــَذا ُأِمْرَنــــا−٢٢٤ ـــَحابِيِّ َكـــَذا ُكنَّ  )٦(رْ ِقـــالصَّ

 ]وعُ طُ واملقْ  وفُ قُ [املوْ 

ــــ−٢٢٥ ــــيَوَحْي ــــى  ُث َينَْتِه ــــَحابِيإَِل  )٧(اْرتَِيـــاِب  َال َفـــَذاَك َموُقـــوٌف بِـــالصَّ
 ».اإلسناد«بدل » اإلسناء«المطبوع:  يف )١(                                          

دليل أرباب «), و١٤٨ −  ١٤٠(ص» النزهة«), و٥١ − ٤٥(ص» علوم الحديث«انظر:  )٢(
 ).١٨٢ −  ١٧٦(ص» الفالح

ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
» النزهة«), و٥١ − ٥٠(ص» علوم الحديث«) للخطيب, و٥٨٦(ص» الكفاية«انظر:  )٥(

 ).١/١٩٢» (تدريب الراوي«), و١٤٣(ص
دليل أرباب «), و١٤٨ − ١٤٠(ص» النزهة«), و٥١ − ٤٧(ص» علوم الحديث«انظر:  )٦(

 ).١٨٢ −  ١٧٦(ص» الفالح
 ).١٥١ − ١٤٨(ص» النزهة«), و٤٦(ص» علوم الحديث«انظر:  )٧(
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نَـــــاُمْؤِمنَــــا النَّبـِـــيَّ َلِقــــيالَّــــِذي وَوْهــــ− ٢٢٦  )١(بِـــــِه َوَمـــــاَت ُمْســـــِلًما َتَيقُّ

ــــابِِعيِو أَ −٢٢٧ ــــى لِلتَّ ــــاْنَتَه ــــِذيوَوْه ــَحابِيَّ َفَمْقُطــوٌع ُخــذِ الَّ  )٢(َلِقــي الصَّ

 ]دُ نَ [املسْ 

ــــَحابِي− ٢٢٨ َصــــاِل َوَمــــا الصَّ ــــبِاتِّ ِه بِانَِدالسَّ  )٣(ْلُمْســـــــنَدِ َيْرَفُعـــــــُه َفَســـــــمِّ

 ]لُ ازِ النَّ  ادُ نَ سْ اإلِ وَ  هُ امُ سَ قْ أَ  وَ ايلِ العَ  ادُ نَ [اإلسْ 

ـــــــاِل− ٢٢٩ َج ـــــــَدُد الرِّ ـــــــلُّ َع ـــــــا َيِق ــــِهَوَم ــــ َأوِ  فِي ُة َفْه ــــدَّ ــــالِي وَ اْلُم  )٤(اْلَع

ـــــــــٌق إِْن−٢٣٠ ـــــــــاَنَفُمْطَل ـــــــــيَِّك وه بِالنِّْســـــــبِيِّ لِلنَّبِ  )٥(َوَغيـــــــُرُه َســـــــمَّ

ــــي ا−٢٣١ ــــرِ ُتْوْألَ َوفِ ــــْهِخي ــــُد اْلُمَواَفَق ـــاِوي َج ـــَذا التََّس ـــَدٌل َك ـــهْ َال َوَب  )٦(ِحَق
ــــــــابٌِق َو−٢٣٢ ــــــــاُفٌح َوَس ــــــــُقَالَتَص ــــِح لَف اِوياْألَوَّ ــــرَّ ــــُق ال ــــِه ُيَوافِ  )٧(بِ

                                          
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )١(

» النزهة«), و١/١٨٥» (رة والتذكرةشرح التبص«), و٤٧(ص» علوم الحديث«انظر:  )٢( 
 ).١٩٣(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٥٤وص  ١٥٢(ص

» النكت«), و١/١٤٤» (اختصار علوم الحديث«), و٤٢(ص» علوم الحديث«انظر:  )٣(
 ).١٥٥ − ١٥٤(ص» النزهة«), و١/٣٣٤(

), ٧١ – ٢/٥٩» (شرح التبصرة والتذكرة«), و٢٦٤ − ٢٥٥(ص» علوم الحديث«انظر:  )٤(
 ).٢٠٥ − ٢٠١(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٥٩ − ١٥٦(ص» النزهة«و

 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٥(
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٦(
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٧(
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ــنًِّفا−٢٣٣ ــيُمَص ــَوىفِ ــْن ِس ــْيِخه َأْي ِم  )١(َعــْن ِســَواُه َقــْد َرَوىَأْو َطرِيِقــِه َش
ــــَدْلَشــــْيِخ َشــــْيِخِه َفَصــــاعِ  وأَ − ٢٣٤  )٢(َمـْتٍن َوَصـْل إَِلـىُثمَّ التََّساِوي إِْنًدا َب
ــُه َتَصــاُفٌح وأَ بَِســـــــــنٍَد َكَســـــــــنَِد اْلُمَصـــــــــنِِّف− ٢٣٥ ــْن َرَوى َعنْ  )٣(َيِفــي َم
ـــْنَعـِذْخ اْألَ فِياكَ َرتَ اْش ُثيْ َح  انِ نَ اثْ وَ − ٢٣٦ ـــوَ ٍخيْ َش ـــَذَنيْ َب ـــنْ ذَ ا وَ َذَأَخ )٤(ا َزَم

ــــــ ٌل وَّ أَ وَ −٢٣٧ ــــــهُ نْ مِ  ِتْومَ الْ بِ ــــــَم )٥(ْق َســـــاتَّ  دِ َقـــــ ٌق ِحـــــَالَو ٌق ابِ َســـــفَ ْق بَ ا َس

 ]لُ ازِ النَّ  ادُ نَ سْ [اإلِ 

ـــــ−٢٣٨ ـــــدِّ َذاَك َفْه ـــــا بِِض ـــــاِزُلَوَوَم  )٦(ُمَقابِــــُل  وْقَســــاِم اْلُعُلــــألَ َوَوْهــــالنَّ

 ]رِ اغِ صَ األَ  نِ عَ  رِ ابِ كَ األَ  ةُ ايَ وَ [رِ 

ـــــَوَهـــــاَك َأْنـــــَواُع َلَطـــــائِِف−٢٣٩ ـــنَْدالسَّ ـــَتَفْد  وَوْه ـــُه َفْلُيْس ـــٌل ِعْلُم  )٧(َجِلي

                                          
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )١(
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٢(
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٣(
فتح «), و١٦٢(ص» النزهة«), و١٩٤ −  ٢/١٩٣» (بصرة والتذكرةشرح الت«انظر:  )٤(

 ).٤/١٩٤» (المغيث
 ما تقدم من المصادر :انظر )٥(
ابق والالحق نوع  )٦( ابق والالحق, ثم النازل; ألن السَّ الناظم $ ذكر العالي, ثم السَّ

) بخالف صنيع ٢٦١(ص» علوم الحديث«من أنواع العلو, كما ذكر ابن الصالح يف 
 ) فإنه جعله قسًما مستقال.١٦٢(ص» النزهة«فظ يف الحا

 ما سيأيت.انظر:  )٧(



PMS áçj¹]æ<‚éÞ^‰ù]<Ù]çu_<êŽÊ<áçßÓ¹]<öÖö×Ö]Q << <

PMS 

ــِن ا− ٢٤٠ ــا َع ــْرِويألَ ِمنَْه ــَغرِ َي ــُرألَ ا ْص ــا ْكَب ــِنألَ َك ــٍن ِب َع ــُه  اْب ــرُ َل ــْد ُيْخبِ  )١(َق

ْيِخ َعْن تِْلِميِذ−٢٤١ ْحِب َعْنَوالشَّ ــ ِه َوالصَّ ــُر َعــنْ ألَ ابِِعِهْم َوَعْكــُس َذا ات  )٢(ْكَث

 ]اءِ بَ اآل نِ عَ  اءِ نَ بْ األَ  ةُ ايَ وَ [رِ 

ِه−٢٤٢  )٤(َينَْتِهـي )٣(َعْشـرٍ َفَصاِعًدا َأْرَبَعـةَ َوَمــــْن َرَوى َعــــْن َأبِــــِه َعــــْن َجــــدِّ

ِة− ٢٤٣ َهــــا َعــــْن َجــــدَّ ةِ َواْمــــَرَأٌة َعــــْن ُأمِّ ــــْوِع َقِليــــِل الِجــــدَّ )٥(َلَهــــا َوَذا النَّ

 ]جُ بَّ واملدَ  انُ رَ قْ [األَ 

ــــَوَمـــــا َرَوى اْلَقـــــرِيُن َعـــــْن َقرِينـِــــِه− ٢٤٤ ــــيهرِيكُ َش ــــنِّهِ فِ ــــْيِخِه َوِس  )٦(َش

َحابِي− ٢٤٥  )٨(َماَذاَك َمـــْن َبْعـــُد َفـــَأْقَراٌن َســـَكـــ )٧(َعْن َصَحابِيٍّ َنَمـا ِمْثُل الصَّ

ــــَوىَفــــــإِْن َرَوى َعنْــــــُه َوَذا َعنْــــــُه َرَوى−٢٤٦ ــــَراٌن َح ــــَدبٌَّج َوَأْق ــــَذا ُم  )٩(َف
) ٢٣٤) ومن البيت رقم (١٦٠(ص» النزهة«), و٣١٤ − ٣١٣(ص» علوم الحديث«انظر:  )١(                                          

 ) غير واضح بالمخطوط.٢٣٩إَِلى (
 ).٢٠٦(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٦٠(ص» النزهة«انظر:  )٢(
 .»أربع عشر«يف المخطوط:  )٣(
 ).٢٠٨(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٦٢(ص» النزهة«انظر:  )٤(
 ).٢٠٩(ص» دليل أرباب الفالح«انظر )٥(
 ما سيأيت.انظر:  )٦(
 ».سما«بدل » نما«يف المخطوط:  )٧(
 .)٥٥٤ −  ٥٥٣(ص» فتح الباقي«), ١٥٩(ص» النزهة«), و١١٠ −  ١٠٩(ص» علوم الحديث«انظر:  )٨(
ابق.انظر:  )٩(  المصدر السَّ
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 م]هِ ضِ عْ بَ  نْ عَ  ةِ وَ خْ اإلِ  ةُ ايَ وَ [رِ 

ـــــــَو−٢٤٧ ـــــــْدألَ ٌة َواَوإِْخ ـــــــَواُت َفْلُيَع ــَد اْجتَِمــاعٍ َخ ــي  الِســيََّما ِعنْ  )١(َســنَْد فِ

 ]لُ سَ لْ [املسَ 

ــــُل−٢٤٨ ــــا اْلُمَسْلَس ــــْن َأْلَطِفَه ــــَذا َوِم  )٢(بِِصــــَفٍة َيتَِّصــــُل الَّــــِذيَوَوْهــــَه

ـــ−٢٤٩ ـــاِق اِال وُ َنْح َف ـــِماتِّ ـــيْس َواِةفِ ـــرُّ ـــي وأَ ال ـــَفاِت َأِواْنتَِســـابِِهْمفِ  )٣(الصِّ
ـــــــِل وأَ − ٢٥٠ ـــــــيَغِة التََّحمُّ ـــــــاِق ِص َف ـــــٍنوأَ بِاتِّ ـــــلِ َأْوَزَم  )٤(بَِمَكـــــاٍن َفاْعِق
ـــــــِت ا وأَ −٢٥١ ـــــــَفٍة َقاَرَن ـــــــاألَ ِص  )٥(فِْعـٍل َكـَذا إِْن ُجِمَعـاَأْوِمْن َقـْوٍلَدا َمَع
ــــىَالَوَأْفَضــــُل اْلُمَسْلَســــ−٢٥٢ ــــا َأَت َصـــــاًال ِت َم ـــــا بِِصـــــيَغٍة َتْحـــــِوي اتِّ  َثَبَت

ـــــمُّ− ٢٥٣ ـــــْد َيُع ـــــَوَق ـــــُلالسَّ  )٦(َوَتــــاَرًة َأْثنَــــاُؤُه َقــــْد َيْحُصــــُل نََد التََّسْلُس

لِ وَ حَ التَّ  قُ رُ [طُ  غ األَ مُّ يَ  ]اءِ دَ صِ

َثنِي َأْخَبَرنِــــــيَفـــــــاْعَتِن َدا َثَمـــــــاٍنألَ َوِصـــــــَيُغ ا− ٢٥٤  )٧(َســــــِمْعُتُه َحــــــدَّ
                                          

 ).١٧٩ − ٢/٧٥» (شرح التبصرة والتذكرة«), ٣١٢ − ٣١٠(ص» علوم الحديث«انظر:  )١(
), ٩٥ − ٢/٩٠» (شرح التبصرة والتذكرة«), و٢٧٦ − ٢٧٥(ص» علوم الحديث«انظر:  )٢(

 ).٢١٤(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٦٧(ص» النزهة«و
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٤(
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٥(
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٦(
 ).٢١٨(ص» دليل أباب الفالح«), و١٧٠ − ١٦٨(ص» النزهة«انظر:  )٧(
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 )١(َواْلَجْمــُع َنــا ْنَبــانِيأَ ُثــمَّ َأْســَمُعَعَلْيـــــــِه َوَأَنـــــــا َقَرْأُتـــــــُه ُقـــــــرِي− ٢٥٥

ـــــــىثنـــــــاَوَرَمـــــــُزوا−٢٥٦ َثنَاإَِل ـــاْلَهْمِزَحـــــــدَّ ـــا َوبِ ـــىَوَن ـــاإَِل  )٣)(٢(َأْخَبَرَن

ــَعَلــى َوَعــنْ −٢٥٧ ــْن َعاَصــَراالسَّ ــــَرا َال َماِع ِممَّ ــــْن ُتْعَتَب ــــَدلٍِّس َفَل ــــْن ُم  )٤(ِم

 )٧(َوَردَّ َذاَك ُمْســــــِلمُ  )٦(ُخهُ َوَشــــــيْ  ُلِقيـــا ُيْعَلـــُم )٥(اْلُجْعِفـــي َواْشـــَتَرَط−٢٥٨

ـــــــمَّ −٢٥٩ ـــــــْههُ َجـــــــاَزأَ ُث  )٨(َقاَوَلــــــهْ َأْو ُدوَنَهــــــا كَِتاَبــــــةٌ وأَ َمـــــــَع اْلُمنَاَوَل

ــــــــــُر اِإلَجــــــــــاَزْه− ٢٦٠ ــــــــــا ُتْعَتَب َم ـْخَصَوإِنَّ  )٩(َأَجـاَزهْ الَّـِذي  إِْن َعيََّن الشَّ

ـــا− ٢٦١ ـــا ُعُموًم ـــْم ُيوَجـــِدَأْو َأمَّ ــــــعً لَِمـــْن َل  )١٠(ا َفَلــــــْيَس بِاْلُمْعَتَمــــــدِ َتَوسُّ
ابق.انظر:  )١(                                            المصدر السَّ

 ) غير واضح يف المخطوط.٢٥٧) إَِلى رقم (٢٥٠من البيت رقم ( )٢(
 − ١/٣٢٣» (تصار علوم الحديثاخ«) للقاضي عياض, و١٢٤ −  ١١٦» (اإللماع«انظر:  )٣(

 ).٢٢٢ − ٢١٨(ص» دليل أرباب الفالح«), و٣٣٤
 ).١٧١ − ١٦٩(ص» النزهة«انظر:  )٤(
هو اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن َبْرِدْزبْه وقيل: بْرُدزبه  )٥(

 .)١/٢٤٨( »تذكرة الحفاظ«), و١٢/٣٩١» (السير«هـ),  ٢٥٦البخاري, مات سنة (
هو اإلمام محمد بن يحيى بن عبد اهللا بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي, مات سنة  )٦(

 ).٢/٥٣٠» (تذكرة الحفاظ«), و١٢/٢٧٣» (السير«هـ), ٢٥٨(
هـ), ٢٦١هو اإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري, مات سنة ( )٧(

 ).٢/١٢٥» (تذكرة الحفاظ«و
 سيأيت.ما انظر:  )٨(
وما بعدها),  ١٥١(ص» علوم الحديث«) للقاضي عياض و٩١(ص» اإللماع«انظر:  )٩(

 ).١٧٤ − ١٧٢(ص» النزهة«و
 .)١٧٤ − ١٧٣(ص» النزهة«), و١٥٥ − ١٥٤(ص» علوم الحديث«), و٩٩ − ٩٨(ص» اإللماع«انظر:  )١٠(
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ــــُف− ٢٦٢ ــــي َواْلُخْل ــــْهفِ ِد اْلُمنَاَوَل  )٢(َصــاِء َلــهْ َواِإلي )١(مِ َالاِإلْعــفِــي َكــَذاَكُمَجــــرَّ

ـــــ− ٢٦٣ ـــــا ِوَذ َك ـــــعُ نْ مَ َوةٌ اَدَج ـــــا أَ َه ـــُنْذا اْإلَِذ إِ الَّإِ ْحَص ـــهِ وِ ْريَ ْنأَ بِ ـــ ي )٣(ْح َص

ـــــــاَل  َوَحـــــــَذُفوا−٢٦٤ ـــــــيَغِة اَق  )٤(َتاَبـــــًة َوْلَيْتُلهـــــا َمـــــْن َســـــَرَداكِ َداألَ بِِص

ــاء−٢٦٥ ــوا اْلَح ــِل )٥(َوَكَتُب ــلَِتْحِوي ــاَو نَْدالسَّ ــْد ْلِف ــَرْأَت ُدوَن َم ــا إَِذا َق  )٦(ْظ بَِه

ُ سَ نْ أَ وَ  اةِ وَ الرُّ  ءُ امَ سْ [أَ  ُ قَ لْ أَ م وَ اهُ نَ كُ م وَ اهبُ  م]اهبُ

ـــــى−٢٦٦ َواِة َواْلُكنَ ـــــرُّ ـــــَماِء ال ـــــمَّ بَِأْس ـــــىَأْلَقـــــابِِهمُث  )٧(َأْنَســـــابِِهم َفْلُيْعَتنَ

ِ يَ فَ وَ وَ  اةِ وَ الرُّ  يدُ الِ وَ [مَ  ِ قَ بَ طَ وَ  مْ اهتِ  ]مْ اهتِ

ـــــــْم− ٢٦٧ ـــــــِد َلُه ـــــــاِت َواْلَموالِي ـــــَوالِِهمْ َواْلَوَفَي ـــــَذا َأْح ـــــاتِِهْم َك  )٨(َوَطَبَق
ــَب َمْحُض َنْقٍل َفـاْعرِِف)٩(َوُكلُّ َهِذي−٢٦٨ ــِع اْلُكْت ــي َفَراِج ــيالَّتِ ــا َتِف  )١٠(بَِه

 ».كذلك األعالم«يف المخطوط:  )١(                                          
 ).١٦٩ −  ١٦٥(ص» الحديث علوم«), و٨٨ −  ٨٥(ص» اإللماع«انظر: )٢(
 ).١٧٣(ص» النزهة«), و١٨٠ − ١٧٨(ص» علوم الحديث«), و١١٢, (ص»اإللماع«انظر:  )٣(
), ٢/٦٧» (تدريب الراوي«), و٣٧(ص» مقدمة النووي لشرح صحيح مسلم«انظر:  )٤(

 ).٢٧١(ص» دليل أرباب الفالح«و
 وهو خطأ واضح.» الخاء«يف المخطوط:  )٥(
» مقدمة شرح مسلم«, و»التقييد واإليضاح«) مع ٢/٦٩٧» (ديثعلوم الح«انظر:  )٦(

 ).٢٧٦(ص» دليل أرباب الفالح«) للنووي و٣٨(ص
 ).٧٣١ − ٢٢٧(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )٧(
 وما بعدها). ١٢٧(ص» دليل أرباب الفالح«), و١٨٥(ص» النزهة«انظر:  )٨(
 ».وكان َهَذا محض«يف المخطوط:  )٩(
 الفن, وسيأيت ذكر بعضها يف البيت اآليت.أي تفي هبذا  )١٠(
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ــــــــــــ−٢٦٩ ــــــــــــاتِِهْم َوَكالتَّْه  )١(َتْقرِيـِب  َوَما َحَوى التَّْهـِذيُب َمـعْ يِب ِذَكَطَبَق

ِ املفْ وَ  قُ فِ [املتَّ   ]قُ رتَ

ــــــا بَِلْفــــــٍظ−٢٧٠ ــــــٍم َيتَِّفــــــْقَوَوَم ــَف ابَِرْس ــألَ َواْخَتَل ــَخاُص َفْه ــْق  وْش  )٢(الُمتَِّف

ـفِـي اْبـِن َزْيـٍد وُ َنْح − ٢٧١  )٤(َذانِ ألَ َوَصـــاِحُب ا )٣(اْلُوُضـــو يَراِو اِب اْثنَـاِنَح الصِّ

 ]لُ مَ [املهْ 

ــمَّ  ِب ألَ فِــي االْســِم َواْســِم اَوإِْن َعــــــــِن اْثنَــــــــيِْن َرَوى َواتََّفَقــــــــا− ٢٧٢ ــاُث  )٥(أَْطَلَق

 )٦(َال ُهَمــــا َقــــْد ُعــــدِّ َالَيُضــــرُّ إِْن كِ َالبِــــــــُدوِن َتْميِيــــــــٍز َفُمْهَمــــــــٌل َو−٢٧٣

ــُه َوفِــي الْبَُخــاِري− ٢٧٤ ــافُِظ َكــْم َترَجَمــهَجــاِمنْ ــَحَها الَْح ــي  أَوَض ــهْ فِ َم  )٧(الُْمَقدِّ
كالهما » تقريب التهذيب«و» هتذيب التهذيب«للمزي, و» هتذيب الكمال«يعني:  )١(                                          

 للحافظ ابن حجر.
 ).١٩٨ − ١٩٦(ص» النزهة«), و٣٦٥ − ٣٥٨(ص» علوم الحديث«انظر:  )٢(
ابي, شهير, روى هو عبد اهللا بن زيد بن عاصم بن كعب األنصاري المازين أبو محمد صح )٣(

 ».تقريب التهذيب«هـ) ٦٣صفة الوضوء, وغير َذلَِك استشهد بالحرة سنة (
هو عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة األنصاري الخزرجي أبو محمد المدين الَِّذي  )٤(

تقريب «هـ), وقيل: اسُتشِهد بُأحد ٣٢ُأرَي األذان صحابي مشهور, مات سنة (
 ». التهذيب

 المصدر اآليت.انظر:  )٥(
إرسال المطر على «), و٢٧٠ − ٢/٢٦٧» (اليواقيت والدرر«), و١٦٣(ص» النزهة«انظر:  )٦(

كر  ).٢٣٤(ص» دليل أرباب الفالح«), و٢٨٣(ص» قصب السُّ
اري«المعروفة بـ» فتح الباري«أي مقدمة  )٧(  ».هدي السَّ
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ـــــاِن بِاْختَِصـــــاِص النَّاِقـــــِل−٢٧٥  )١( َفبِــــاْلَقَرائِِن اْبَتِلــــيَوَحْيــــُث َالَوُيْعَرَف

 ]فُ لِ تَ املخْ وَ  فُ لِ تَ [املؤْ 

ـــُق− ٢٧٦ ـــوُن النُّْط ـــا َيُك ـــِهَوَم ـــْففِي َفاِق الَيْخَتِل  )٢(ُمْؤَتِلـْف الْ  وْسِم َفْهـرََّمَع اتِّ

ـــهْ ْشـــــَتبِْهتَ ُشـــــَعْيٍث بُِشـــــَعْيٍب وَنْحـــــ− ٢٧٧ ـــائِي َفاْنَتبِ ـــائِي بِالنََّس  )٣(َوَكالنََّش

 ]هُ ابِ شَ [املتُ 

ــــِه ا− ٢٧٨ ــاُءَواآلَبــــا َتتَِّفــــْقُءْســــَماألَ َوَمــــا بِ ْســِم َواآلَب ــي الرَّ ــِه فِ ــرِْق فِي  )٤(َتْفَت
ــ ْشَتبِْهاْلمُ  وبِاْلَعْكِس َفهْ َأْو فِي النُّْطِق− ٢٧٩ ــهْ باِال وَوْه ــاْعَن بِ ــِديٌر َف ــا َج  )٥(ْعتِنَ

ـــــ− ٢٨٠ ـــــٍل َوُعَقْي ـــــاْبِن َعِقي ـــــَداٍل ُوَك ـــاَالكِ ِج ـــاَنُهَم ـــُمُه َك ـــًد اْس  )٦(اُمَحمَّ

ــــس− ٢٨١ ــــُل اْلَعْك ــــاِن َوَمَث ــــي النُّْعَم ــانِيْ اْبنَ ــَرْيُح الثَّ ــاْعَلْم َوُش ــَرْيُج َف  )٧(ُس
                                          

 .)٢٨٣(ص» إرسال المطر«, و) ٢٧٨ − ٢/٢٧٠» (اليواقيت والدرر«), و١٦٣(ص» النزهة«انظر:  )١(
شرح التبصرة «, و»التقييد واإليضاح«) مع ١٢٦٤ − ٢/١١٧٣» (علوم الحديث«انظر:  )٢(

» تدريب الراوي«), و٢٨٤ − ٤/٢٢٢» (فتح المغيث«), و٢٥٧ − ٢/٢١٦» (والتذكرة
)١٨٠ −  ٢/١٧٠.( 

ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
ُمنِّي, و١٧٠(ص» الرتبةالعالي «), و١٨٠ − ١٧٩(ص» النزهة«انظر:  )٤( اليواقيت «) للشُّ

 ).٢/٣٢٨» (والدرر
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )٥(
 ).٢٤٢ − ٢٣٩(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )٦(
ابق.انظر:  )٧(  المصدر السَّ
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َ تَ  اعٌ وَ نْ [أَ  َّ  بُ كَّ رتَ  ]قَ بَ سَ ا ممِ

ـــاَوفِيــــــِه َمــــــَع َمــــــا َقْبَلــــــُه َأْنــــــَواُع− ٢٨٢ ـــاعُ  فِيَه ـــاْدِر َواْجتَِم ـــَراٌق َف  )١(اْفتِ

 ]انُ دَ حْ [الوُ 

 )٢(ال ِســَوى وٍ َعنْــُه َراَأْوَعــْن َواِحــٍد َمــْن َرَوىوَوْهــْحــَداُنالُوِفرَ ِْعــَوْليُ −٢٨٣

ــــ−٢٨٤ ــــْن كِ ــــَذيِن َالَوَم ــــِه َه ــــَدافِي  )٣(اَحـــِديًثا َواِحـــَد  الََّمـــا َرَوى إِ  وأَ ُوِج

ــــنْ −٢٨٥ ــــُه َوَم ــــَردٌ َل ــــٌم ُمْف ــــُبَأْو اْس ــــــَرَدةٌ  وأَ َلَق ــــــٌة ُمْف ــــــُب َأْو  ُكنَْي  )٤(َنَس

ـــــــنَْدٍر−٢٨٦ ـــــــيَأْوَكَس ـــــــِفينَِة التَِّق ـــَكَس ـــوَأُب ـــَدْيِن َوَنْح ـــيْ  واْلُعَبي  )٥(اللَبِق

 ]اةِ وَ الرُّ  اتُ قَ بَ [طَ 

ــــــْهِال وَ − ٢٨٧ ــــــوَن الطََّبَق ــــــتَِراٍك ُيْطِلُق َقـهْ السَّ فِيْش ـُيوخ َحقِّ  )٦(نِّ َمَع لَِقا الشُّ

 )٧(َخَفـا َال ُعْرٌف  وفِي الطََّبَقاِت َوهْ  ُح َمــْن َقــْد َصــنََّفاَالَواْخَتَلــَف اْصــطِ −٢٨٨

                                          
ابق.انظر:  )١(  المصدر السَّ
 ).٣٢٣ − ٣١٩(ص» علوم الحديث«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ما تقدم.ر: انظ )٤(
 ».للبقا«يف المخطوط:  )٥(
» دليل أرباب الفالح«و ,»التقييد واإليضاح«) مع ١/٨٠٤» (علوم الحديث«انظر:  )٦(

 ).٢٣٣(ص
 ).٢٤٢(ص» دليل أرباب الفالح«), و٣٩٩ −  ٣٩٨(ص» علوم الحديث«انظر:  )٧(
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ْخُص−٢٨٩ ـــمْ  ِعنْـَدُهمَأْيًضـا َوَقْد َيُكوُن الشَّ ـــاَراٍت َلُه ـــاٍت بِاْعتَِب ـــْن َطَبَق  )١(ِم

 ]يلِ دِ عْ التَّ  بُ اتِ رَ [مَ 

ــْن− ٢٩٠ ــرِيِح ِم ــِديِل َوالتَّْج ــُم بِالتَّْع ـــــِه َفْهـــــ َواْلِعْل  )٢(بَِتْحِقيـــــٍق َقِمـــــنْ وَأَهمِّ

ــــِب− ٢٩١ ُلَهـــا ُثُبـــوُت ُصـــْحَبِة َمَراتِــــُب التَّْعــــِديِل َســــْبًعا َرتِّ  )٣(النَّبِـــيَأوَّ

ــــيِل− ٢٩٢ ــــُل التَّْفِض ــــَبَهاَأْو َفَأْفَع ــــا َأْش  )٤(اْلُمنَْتَهـــى َكَجَبـــِل اْلِحْفـــِظ إَِلْيـــهِ َم

ــــــَفْه−٢٩٣ ــــــرِ الصِّ ــــــٌد بَِتْكرِي ــــــمَّ ُمؤكَّ ــــهْ ُث ــــا َراَدَف ــــَذا َم ــــْه َك ــــٍة ثَِق  )٥(َكثَِق

ـــمَّ بَِوْصـــٍف−٢٩٤ ـــَدا )٦(ُث ـــا ُأكِّ ـــٍد َم   )٧(َكَحـــافٍِظ َثْبـــٍت ثَِقـــْه َقـــْد ُأْفـــرَِدا َواِح
ــــْه−٢٩٥ ــــوا ال َبــــْأَس بِ ــعْ ُثــــمَّ َصــــُدوٌق َأِمنُ ــِديِث َم ــالُِح اْلَح ــهْ  َفَص   )٨(ُمَقاِربِ
ـَفاِت ِقـْس بَِتْرتِيـٍب َلَهـاُثـــــــمَّ ُصـــــــَويِلٌح َوَمـــــــا َماَثَلَهـــــــا−٢٩٦   )٩(ِمَن الصِّ

ابق.انظر:  )١(                                            المصدر السَّ
 ).٢٤٢(ص» ليل أرباب الفالحد«), و٣٩٩ −  ٣٩٨(ص» علوم الحديث«انظر:  )٢(
شذا «), و١٨٩ − ١٨٧(ص» النزهة«), و٣٧٩ − ١/٣٧٠» (شرح التبصرة والتذكرة«انظر:  )٣(

 −  ١/٣٥٢» (اليواقيت والدرر«), و٢٧٦ − ٢/١٥٦» (فتح المغيث«), و١/٢٣٥» (الفياح
 ).١٥٨ −  ١٢٩(ص» ضوابط الجرح والتعديل«), و٣٥٥

ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق.ر: انظ )٥(  المصدر السَّ
ابقة.انظر:  )٦(  المصادر السَّ
 األلف ليستقيم البيت. فحذفُت » بواصف«يف المطبوع:  )٧(
 َهَذا البيت ال يوجد يف المخطوط. )٨(
 ).٢٤٦ − ٢٤٤(ص» دليل أرباب الفالح«و» مقدمة تقريب التهذيب«انظر:  )٩(
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ــُف− ٢٩٧ ــي َواْلُخْل ــاِمفِ ــْع إِْبَه ــِديِل َم ــــرِ ا التَّْع ــــْوُل َأْكَث دُّ َق ــــرَّ ــــألَ َوال   )١(مِ َال ْع
ــَأْخَبَرنِــــي اْلَعــــْدُل الثَِّقــــْهِهَقْولِــــكَ −٢٩٨ ــْم َيُك ــا َل ــاَم ــُه ْن ُعْرًف ــهْ َل َق   )٢(َفَحقِّ

َّ  حُ رْ [اجلَ   ]لُ بَ قْ يُ  نْ ممِ

اِع ُنْصـٌح َفاعْ َوالَج −٢٩٩ َمـــــهْ  َلَمـْهْرُح ِعنَْد الـدَّ ـــــْرَعِة اْلُمَكرَّ   )٣(ِصـــــَياَنًة لِلشِّ
ــــْه− ٣٠٠ ــــْدٍل َفِقي ــــْن َع ــــوُز ِم ــــا َيُج َم ـــُلَوإِنَّ ـــُه ُمطَِّلـــٍع ُيْقَب ـــهْ ِمنْ   )٤(اْلَقـــْوُل فِي
ـــــَرااِجُحالـــــرَّ وَ −٣٠١  )٥(َوَكوُنــــُه ِمــــْن َواِحــــٍد ُمْعَتَبــــَرااْشـــــتَِراُط أن ُيَفسَّ

 ]يحِ رِ جْ التَّ يفِ  لِ اهُ سَ التَّ  نَ مِ  رُ ذَ [احلَ 

ــــاُهِل−٣٠٢ ــــَن التََّس ــــُد ِم ــــَذِر الَعْب ـــَوْلَيْح ـــوٍض بِ ـــْن َخ ـــِه َوِم ـــلِ  َال فِي )٦(َتَأهُّ

 ]يحِ رِ جْ التَّ  بُ اتِ رَ [مَ 

 )٧(َكَأْكَذِب النَّاِس وُرْكـِن اْلَكـِذِب ٌع َفاْكُتـــِبَمَراتِـــُب التَّْجـــرِيِح َســـبْ − ٣٠٣
 ).٢٤٥ −  ٢٤٤(ص» دليل أرباب الفالح«انظر:  )١(                                          

 ).١٣٥(ص» النزهة«: انظر )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
 ).١٩٢(ص» النزهة«) للنووي, و١٢٥ −  ١/١٢٤» (مقدمة شرح صحيح مسلم«انظر:  )٤(
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
التقييد «) مع ٥٦٦ −  ١/٥٥٧» (علوم الحديث«), و٣٤٣ − ١/٣١٧» (الكفاية«انظر:  )٦(

» تدريب الراوي«), و١٩٣(ص» النزهة«), و٨٦ – ٨٢(ص» الموقظة«, و»واإليضاح
)١٧١ − ١/١٦٦.( 

ابقة.انظر:  )٧(  المصادر السَّ
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ـــــْو− ٣٠٤ ـــــاٌع َدَع اٌب َوَوضَّ ـــــذَّ ـــــِه َك  )١(َكـــَذاَك َيَضـــعُ  َيْكـــِذْب َوَبْعـــَدهُ اَيِلي

ـــــــا− ٣٠٥ ـــــــِذِب)٢(َرابُِعَه ـــــــتََّهٌم بِاْلَك  )٣(َواْلَوْضِع َساِقْط َهالٌك َكـَذاِهِب  ُم

ــــَذا−٣٠٦ ــــْأُموٍن َك ــــْيَس بَِم ــــِه َل ــــْرنَ فِي ـــُروكٌ َظ ـــرْ  َمْت ـــُه َســـَكُتوا ال ُيْعَتَب  )٤(َعنْ

ـــــمُ َيِليــــــِه َمْطــــــُروٌح َوواٍه َأيُّ َشــــــْي−٣٠٧ ـــــْيَس بَِش ـــــِه َل ٌه اْرِم بِ ـــــوَّ  )٥(يْ َم

ـــــ−٣٠٨ ـــــُب)٦(وَوهـــــؤالِء َعنُْهُم   )٨(َبْل َعَلْيِه ُيْضَرُب )٧(هُ َما َقْد َرَوْو ال ُيْكَت
ــِهُثــــمَّ َضــــِعيٌف ُمنَْكــــٌر ُمْضــــَطرُِب−٣٠٩ ــْعٌف )٩(َفِفي ــُب َأْو َض ــاٌل ُموِج  َمَق

ـــــيِّنُ ُخْلـــٌف َطَعنُــــوافِيــــِه َلـــْيَس بِـــَذاَك−٣١٠ ـــــٍظ َل ـــــيُِّئ ِحْف ـــــَذا َس ـــــِه َك فِي
ـــرِْف َويَ −٣١١ ـــْريُ ْع ـــِهنْكِ ـــوافِي ُم ـــْد َتَكلَّ ــــْنَق ــــوا َع ــــُؤَالِء َوَكَتُب ــــوَه ــــا َنُم َم

ابقة.انظر:  )١(                                            المصادر السَّ
ابقة.انظر:  )٢(  المصادر السَّ
 ».رابعهم«يف المخطوط:  )٣(
 ).٦مصادر الحاشية رقم (انظر:  )٤(
ابقة.انظر:  )٥(  المصادر السَّ
لف والصواب ما أثبت, والواو ُتزاد بعد ميم الجمع بزيادة أ» عنهموا«يف المطبوع:  )٦(

 ).١١٩(ص» اإليجاز يف اإلمالء العربي«انظر: نتيجة إشباع ضمة الميم, وللفائدة 
 ».رووه«بدل » رواه«يف المخطوط:  )٧(
) مع ٥٦٦ − ١/٥٥٧» (علوم الحديث«), و٣٤٣ −  ١/٣١٧» (الكفاية« :انظر لما تقدم )٨(

تدريب «), و١٩٣(ص» النزهة«), و٨٣ − ٨٢(ص» موقظةال«, و»التقييد واإليضاح«
 ).١٧١ − ١/١٦٦» (الراوي

» شرح التبصرة والتذكرة«, و»التقييد«) مع ١٣٦٩ − ٢/١٣٥٢» (علوم الحديث«انظر:  )٩(
 ).١٩٨ − ٢/١٩٤» (تدريب الراوي«), و٣٦١ −  ٤/٣٤٥» (فتح المغيث«), و٢/٢٨٧(
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ـــــمُ لالْعتَِبـــــــاِر ُدوَن َأْن ُيْحـــــــَتجَّ بـِــــــْه−٣١٢ ـــــهْ  َوِعْل ـــــمٌّ َفاْنَتبِ ـــــوِع ُمِه َذا النَّ

 ]يلِ دِ عْ التَّ وَ  حِ رْ اجلَ  ضِ ارُ عَ تَ  مُ كْ [حُ 

ِم الَجــــْرَح−٣١٣ ــــــاِهيرِالتَّْعــــِديِلَعَلــــىَوَقــــدِّ ــــــَد اْلَجَم ــــــى ِعنْ َتْفِصــــــيلِ َعَل

 ]مُ هَ [املبْ 

ـــــنِّ− ٣١٤ ـــــمِّ الَف ـــــْن َأَه ـــــاُت ِم ــــــي َســــــنٍَد ُوُقوُعَهــــــاَواْلُمْبَهَم َمــــــْتنِ َأْو  فِ
ــــُرِقَوِعلْ − ٣١٥ ـــِق  وأَ ُمَهــــا ُيــــْدَرى بَِجْمــــِع الطُّ ـــالٍِم ُمَحقِّ ـــْن َع ـــِذَها َع  )١(َأْخ

 ]هُ خيُ ارِ تَ وَ  يثِ دِ احلَ  ودِ رُ وُ  ابُ بَ سْ [أَ 

ــــَذاَوِعْلــــُم َأْســــَباِب اْلَحــــِديِث َوَكــــَذا− ٣١٦ ــــمِّ َفُخ ــــَن اْلُمِه ــــُه ِم  )٢(َتاِريُخ

 ]ءِ الَ الوَ  ةُ فَ رِ عْ [مَ 

ـــــَو−٣١٧ ـــــى َالَوْلُيْعـــــَرِف اْل ـــْقَســـــاِمأَ َعَل ـــِف َوبِاِإلْس ـــاْلِعْتِق َوالِحْل  )٣(مِ َال بِ

نُّ  ل واألَ  [سِ مُّ  ]اءِ دَ التَّحَ

ـــــُل− ٣١٨ ـــــزِه التََّحمُّ ـــــْع َتْميي ـــــحَّ َم ـــــــا اَوَص ـــــــألَ َأمَّ ـــــــُل  هُ َدا َفوْقُت  )٤(التََّأهُّ
 ما تقدم من المصادر.انظر:  )١(                                          

 ).٢٠٤(ص» النزهة«انظر:  )٢(
 ).٢٠٤(ص» النزهة«, و»التقييد«) مع ١٤٨٨ − ٢/١٤٨٦» (علوم الحديث«انظر:  )٣(
اليواقيت «), و١٩٧ − ١٩٣(ص» العالي الرتبة«), و٢٠٦ − ٢٠٤(ص» النزهة«انظر:  )٤(

 ).٤٢٨ − ٢/٤٢١» (والدرر
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 ]بِ الِ والطَّ  خِ يْ الشَّ  ابُ [آدَ 

ـــــــ− ٣١٩ ـــــــُب لِ ـــاِب آلَدَوْلَيْعـــــــرِِف الطَّالِ ـــي لِلشَّ ـــا َينَْبِغ ـــَم  )١(ِب الَّ ْيِخ َوالطُّ

 ]هِ طِ ضبْ وَ  يثِ دِ احلَ  ةِ ابَ تَ كِ  ةُ فَ [صِ 

ــــنَْع−٣٢٠ ـَواْلَعْرَض َو كَِتاَبــــِة اْلَحــــِديِثفِــــي َوالصُّ  )٢(َماَع َوالتَّْحـِديِث السَّ

ــْبِط وبِالتَّْصــحيِح َلــ−٣٢١ ــكَِلهْ   هْ َواْعــَتن بالضَّ ــيِّْن ُمْش ــُه َواضــًحا َوَب  )٣(َفاْكُتْب

ـــْح رِ وَ −٣٢٢ ـــَذا التَّْصـــنِيُفيـــِهفِ  ةٌ َل ـــِن َلـــهْ  َك ـــا بِـــِه ِم  )٤(َلهْ التِبـــاس َشـــكِّ  َوَم

ــهْ  وأَ   اٍن ثَِقـْهَثـ وْ شـْيِخَك أَعَلـى  َواْعرِض−٣٢٣ َق ــِحيٍح َحقِّ ــٍل َص ــى َأْص  )٥(َفَعَل

ـــــــعِ وَ − ٣٢٤ ـــــ ا َيْســـــــَمُعُه ال َيْشـــــــَتِغْلمَ َد نْ ـــــأَ بِ ـــــبِ  ٍءْييِّ َش ـــــْل مَ تِ اْس اِعِه ُيِخ

َ  خِ يْ الشَّ  اءِ دَ أَ  ةُ فَ [صِ   ]هِ يثِ دِ حلِ

ــــوَ − ٣٢٥ ــــُهِمــــْن أْصــــٍلُخيْ الشَّ ــــَل َســـــْردِ  ونَ يَث دُ ِدَحـــــالْ ْلَيفِصـــــِلَوَؤدِّيُي
ــــــــــــــِهاؤُ َدٌب أَ اِجــــــــــــــوَ وَ − ٣٢٦ ـــــــغَ  َالُه بِلْفظِ ـــــــهِ رُه إالَّْي ـــــــوِت ِحْفظِ  لَِف

                                          
 ).٢٥٨ −  ٢٥٧(ص» دليل أرباب الفالح«), و٢٠٦ − ٢٠٤(ص» النزهة«انظر:  )١(
 ).٢٦٠ − ٢٥٩(ص» دليل أرباب الفالح«), و٢٠٨ − ٢٠٧(ص» النزهة«انظر:  )٢(
ابق.انظر:  )٣(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٤(  المصدر السَّ
ابق.انظر:  )٥(  المصدر السَّ
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ــــــعْ مَ بِ  ازَ َجــــــ−٣٢٧ ـــا َوفْ حِ مِ ْهــــــفَ الْ  لِ ْهــــــِألَ  اهُ نَ ـــلِ بْ تَ ًظ ـــا لِ ـــُح الْ  )١(اكَ َذ يًغ مِ ْك
ـــــــِديِث ِمْصـــــــرِِه َفْلَيبْ َحـــــــبِ وَ −٣٢٨ ـــــدِ ِديَت ـــــْن َبَل ـــــرِه ِم ـــــِديِث َغي ـــــمَّ َح ُث
ــــْيَسيَيْعَتنـِــــفِيــــِه َكْثــــرِة الَمْســــُموِعوَ −٣٢٩ ــــرِ ثِ كْ تَ بِ َل ــــ ي ــــيوِخ َف اْفَطنِ الشُّ

 ]يثِ دِ احلَ يفِ  يفِ نِ صْ التَّ  ةُ فَ [صِ 

ــَج الْ وَ − ٣٣٠ ــلْ ُع لِ ْم ــنََدْهِدَح ــا َأْس ــ يِث إِْن َش ــِديَث ُك ــاحٍب لَِّح ــى  َص ــَدهْ َعَل  ِح

مِ ْفَهــــابــــواِب للِفْقــــِه ألَ َفَعَلــــى ا وأَ ُحـــروِف اْلُمْعَجـــِمَعَلـــى َوإِْن َيَشـــا− ٣٣١
ــِحيِح َواْلَحَســْنَعَلــى هُ َوَقْصــرُ − ٣٣٢ ــْع الصَّ ــى َوَم ــبْ تَ َأْوَل ــنْ  ِهيينِ ــُع َحَس  الَجْم

ــــاُمَبيِّ الِعلـــــْلَعَلـــــىهُ َبـــــَوإِْن َيَشـــــا َرتَّ −٣٣٣ ــــِهنً ــــتِ فِي ــــ َف َالاْخ ــــْل َم ْن َنَق
ــــعَ فَ  وأَ −٣٣٤ ــــى اْألَ َل ــــمَّ اِفَرْط ــــِقُث ـــاْلَيُس ـــْتٍن َم ـــي ُكـــلِّ َم ـــُه  فِ ـــْن ُطـــُرِق َل ِم
ـــــَد وأَ ُمْســــَتْوِعًبا َجِميــــع َمــــا َقــــْد َوَردا− ٣٣٥ ـــــٍب َتَقيَّ  )٢(ابُِخُصـــــوِص ُكُت
ــــــاِر−٣٣٦ ــــــُت بِاْقتَِص ــــــا َأْمَلْي ــــــمَّ َم َعَلـــــى ُأُصـــــولِِه َمـــــَع اْختَِصـــــارِ َوَت
ل وَ ُيِحـــــيُطَالاْلِعْلـــــُمَن َهـــــَذاَكـــــا إِذْ −٣٣٧ ــــــــــوَّ ــــــــــِه ُمَط ــــــــــ َال بِ يطُ َبِس
ــــنْ −٣٣٨ ــــْن َلكِ ــــاَنَم ــــىهُ ُأُصــــولَ َك  )٣(اَعـــرَّ فَ تَ الَّـــِذي ِمنْـــُهيـــِهعِ يُ ْمَلـــَوَع
ــــوٌن وَ َوْهــــ−٣٣٩ ــــُهَفــــنٍُّكــــلٌُّفنُ َمــــْن َجــــدَّ َوَجــــْد فَ َد َتْصــــنِيًفاْفــــرِأُ ْدَقــــِمنْ

 ».لذاك«بدل » كذاك«يف المخطوط:  )١(                                          
 ).٢٦٠ −  ٢٥٩(ص» دليل أرباب الفالح«انظر لما تقدم:  )٢(
عابِهَ «يف المخطوط:  )٣(  ».ا َيِعي مِنُْه الَِّذي َتَفرَّ
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ُة الْ − ٣٤٠ ــــــرَّ ــــــْت ُق ــــــيَن َتمَّ ــــــوِنَوِح ـــــــونِ ُعُي ْؤُلِؤ اْلَمْكنُ ـــــــاللُّ ْيُتَها بِ َســـــــمَّ
ـــــالُة َوَواْلَحْمـــــــُد هللاِ ِخَتاًمـــــــا َواْبتِـــــــَدا− ٣٤١ ـــــُثـــــمَّ الصَّ الُم َســـــْرَمَداالسَّ
ــــاِم ا− ٣٤٢ ــــى ِخَت ــــيَنألَ َعَل ــــاِء َأْجَمِع ــــــــابِِعينَ ْنبَِي ــــــــِه َوَصــــــــْحبِِه َوالتَّ َوآلِ
ــــــــــَوَمْغِفــــــَرْهَرْحَمــــــًةوَأْرُجــــــ َواهللاَ −٣٤٣ ــــــــــةً لِ ــــــــــَرهْ  َذْنبِنَا َوَتْوَب ُمَكفِّ
ِحيُم اْلَغـــــافُِر التَّـــــوَّ وَ َفْهـــــ− ٣٤٤ ــــــاُبالـــــرَّ ــــــُر ُه ــــــِدِه اْلَخْي ــــــاُب  وبَِي اْلَوهَّ
ــــْل (قَ − ٣٤٥ ــــا ُق ــــَأْبَياُتَه ــــَتنِْرٌرَم ــــِه اْس  )١()رْ ِمــهَ نْ ٍم يَ يْ َغــاُءَجــا (َزَهــَتاِريُخ ) بِ
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ل فقوله:  )١( َهَذا البيت فيه ذكر َعَدَد األبيات وتاريخ االنتهاء وهذا على حساب عدِّ الُجمَّ

) ٢٠٠) والراء بـ(٤٠) والميم بـ(١٠٠بيًتا, َوَذلَِك أن القاف بـ( ٣٤٠أي أن عدد األبيات » قمر«
هـ َوَذلَِك أن ١٣٦٦ينهمر) يعني بتاريخ ). وقوله: وتاريخها (زجا غيم ٣٤٠فالمجموع (

) والياء ٤٠) والميم بـ(١٠والياء بـ( ١٠٠٠) والغين بـ١) واأللف بـ(٣) والجيم بـ(٧الزاي بـ(
 هـ). ١٣٦٦) فمجموع َذلَِك (٢٠٠) والراء بـ(٤٠) والميم بـ(٥) والهاء بـ(٥٠) والنون بـ(١٠بـ(
للدكتور » ح اللؤلؤ المكنونالمسلك الواضح المأمون لشر«) من ٢٤٦(صانظر: و

 ».دار عفان«بن محمد ط.   حافظ
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  حافظ بن أمحد احلكمي

 هـ١٣٧٧املتوىف سنة 

 

  حتقيق وتعليق وختريج
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¢ 
 رُ يْ غَ  دِ نَ السَّ  ُل ِص تَّ مُ  طِ بْ مِّ الضَّ اتَ  لٍ دْ عَ  ةُ ايَ وَ رِ « :وَ هُ  هِ اتِ َذ لِ  يُح حِ الصَّ  −١

 .)١(»اذٍّ  َش َال لٍّ وَ عَ مُ 
 طَ بْ الضَّ  نَّ الَّ أَ إِ  يِح حِ الصَّ  وطَ رُ ُش  عَ مَ ا َج مَ « :وَ هُ  هِ اتِ َذ لِ  نُ َس َح الْ  – ٣ – ٢

 .)٢(»هِ قِ رُ طُ  اعِ مَ تِ اْج بِ  هِ رِ يْ غَ لِ  يُح حِ الصَّ فَ  هِ لِ ثْ مِ َد بِ َض تَ اعْ  نِ إِ فَ  ,فَّ َخ 
 ظِ فْ حِ الْ  َوَسيِِّئ  لِّسِ دَ مُ الْ وَ  ورِ تُ ْس مَ الْ  ةُ ايَ وَ رِ « :وَ هُ  هِ رِ يْ غَ لِ  نُ َس َح الْ  −٤

 .)٣(»هِ رِ يْ غَ نًا لِ َس َح  ارَ َص  هِ لِ ثْ مِ َد بِ َض تَ ا اعْ ذَ إِ مِنَْها  دٍ احِ وَ  لُّ كُ  لِ ِس رْ مُ الْ وَ  وِق دُ الصَّ 
 امٌ َس قْ أَ  وَ هُ وَ  »هِ رِ يْ غَ لِ  نِ َس حَ الْ  ةِ بَ تْ رُ  نْ عَ   رَ ُص ا قَ مَ « :وَ هُ  يُف عِ الضَّ  − ٥

 .)٤(ضٍ عْ بَ  نْ ى مِ هَ وْ ا أَ هَ ُض عْ بَ 
َأْو  لٍ عْ فِ َأْو  لٍ وْ قَ  نْ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى النَّبِيِّ  يَف ا ُأِض مَ « :وَ هُ  وعُ فُ رْ مَ الْ  −٦

 .)٥(»يرٍ رِ قْ تَ 
 ).٨٣ – ٨٢ ص( »النزهة«و ,»التقييد« مع) ٧٢ – ١/٧١» (علوم الحديث«انظر:  )١(                                          

 وص ٩٢ – ٩١(ص » النزهة«), و٧/٣٣٩» (السير«) للنووي, و٤(ص » التقريب«انظر:  )٢(
 ).٣٩٥ – ١/٣٩٤( »والدرر اليواقيت«و ,)٩٢ – ٨٢

 ص( »المنة إتمام«و ,)١٣٩ ص( »النزهة«و ,)١١٢ – ١١١(ص » علوم الحديث« انظر: )٣(
 .بقلمي) ١٨ – ١٧ ص( »الحثيث التوشيح«و ,)٣١

 ).١/١٧٩» (تدريب الراوي«), و١/٤٩٣» (النكت«), و٤١(ص » علوم الحديث«انظر:  )٤(
), ١/١٨٣» (تدريب الراوي«), و١/١٨٦» (فتح المغيث«), و١٤٠(ص » النزهة«انظر:  )٥(

 ».التوشيح الحثيث«و
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 .)١(»هِ لِ عْ فِ َأْو  هِ َقْولِ  نْ مِ  يِّ عِ ابِ التَّ إَِلى  يَف ا ُأِض مَ « :وَ هُ  وعُ طُ قْ مَ الْ  − ٧
 .)٢(»اُل َص االتِّ  هُ رُ اهِ ظَ  دٍ نَ َس يٍّ بِ ابِ حَ َص  وعُ فُ رْ مَ « :وَ هُ  ُد نَ ْس مُ الْ  −٨
 نْ لٌّ مِ كُ  ونُ كُ يَ  ُث يْ حَ بِ فِيِه  وطٍ قُ ُس  نْ مِ  َسنَُدهُ  مَ لِ ا َس مَ « :وَ هُ  ُل ِص تَّ مُ الْ  − ٩

 .)٣(»هِ خِ يْ َش  نْ مِ  َذلَِك  عَ مِ َس  هِ الِ َج رِ 
 وِ أَ ي اوِ الرَّ فِي  ةٍ يَّ لِ عْ فِ َأْو  ةٍ يَّ لِ وْ ٍة قَ فَ ِص َعَلى  دَ رَ ا وَ مَ « الُمَسْلَسُل هو: − ١٠

 .)٥(»ةِ ايَ وَ الرِّ َأْو  )٤(هُ نْ عَ  يِّ وِ رْ مَ الْ 
 .)٦(»نِ يْ نَ اثْ  نِ مِ  لَّ قَ أَ  نْ عَ  نِ يْ نَ اثْ  نِ لُّ مِ قَ َيْروِه أَ  مْ ا لَ مَ « :وَ هُ  يزُ زِ عَ الْ  − ١١
 .)٧(»ًدااعِ َص فَ  ةٍ ثَ َال يُّ ثَ وِ رْ مَ « :وَ هُ  ورُ هُ ْش مَ الْ  − ١٢
 .)٩(»)نْ (عَ  ةِ يغَ ِص بِ  هُ تُ ايَ وَ رِ  )٨(ْت تَ ا أَ مَ « :وَ هُ  نُ عَ نْ عَ مُ الْ  −١٣

                                          
 ). ٢/٢٢٥» (اليواقيت والدرر«), و١٥٤(ص » النزهة«انظر:  )١(
 ). ١/١٠٠» (فتح المغيث«و ,»)١/٣٣٤( النكت«و ,)١٥٥ – ١٥٤(ص » النزهة«انظر:  )٢(
 .)٨٢(ص » النزهة«), و١/١٨٤» (شرح التبصرة والتذكرة«), و٤٤(ص » علوم الحديث«انظر:  )٣(
يف الراوي «بدل قوله » يف الرواة«ولو قال: » والمروي«ط, والصواب: كذا يف المخطو )٤(

 لكان أحسن وأخصر. » والمروي
 تدريب«و ,)٩٥ – ٢/٩٠» (التبصرة والتذكرة شرح«و ,)٢٧٦ – ٢٧٤(ص » علوم الحديث«انظر:  )٥(

 . )٢/٤١٤( »األفكار توضيح«و ,)٢/٩٢( »والدرر اليواقيت«و ,)٢/١٨٨( »الراوي
 اليواقيت«و ,)٥٩ – ٥٧(ص » النزهة«) مع التقييد, و١/٨١٢» (علوم الحديث«انظر:  )٦(

 ). ١/٢٩٠( »والدرر
 ).٢٧٩ – ١/٢٧٠» (اليواقيت والدرر«), و٢/١٠٢» (تدريب الراوي«انظر:  )٧(
 , والصواب ما أثبت. »أتت«بدل » أديت«يف المخطوط  )٨(
 . )١/١٣( »الراوي تدريب«و ,)٣/٣( »المغيث فتح«و ,)٦٢ – ٦١(ص » علوم الحديث«انظر:  )٩(
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 .)١(»مَّ َس يُ  مْ ٌل لَ ُج رَ  هِ دِ نَ َس فِي  امَ « :وَ هُ  مُ هَ بْ مُ الْ  − ١٤
 .)٢(»ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى النَّبِيِّ  طُ ائِ َس وَ الْ فِيِه  ْت بَ رُ ا قَ مَ « ي:الِ عَ الْ  − ١٥
 .)٣(»ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى النَّبِيِّ  طُ ائِ َس وَ الْ فِيِه  ا َكُثَرْت مَ « :وَ هُ  ُل ازِ النَّ  − ١٦
 مْ هِ الِ وَ قْ أَ  نْ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  اِب حَ ْص أَ إَِلى  يَف ا ُأِض مَ « :وَ هُ  وُف قُ وْ مَ الْ  −١٧

 .)٤(»مْ هِ الِ عَ فْ أَ وَ 
 .)٥(»ملسو هيلع هللا ىلص إَِلى النَّبِيِّ  يِّ عِ ابِ التَّ  وعُ فُ رْ مَ « :وَ هُ  ُل َس رْ مُ الْ  − ١٨
 .)٦(»دٌ احِ الَّ وَ إِ  هِ َيْروِ  مْ ا لَ مَ « :وَ هُ  يُب رِ غَ الْ  −١٩
 .)٧(»الٍ حَ بِ  هُ ادُ نَ ْس إِ  ْل ِص تَّ يَ  مْ ا لَ مَ « :وَ هُ  عُ طِ قَ نْ مُ الْ  − ٢٠
 .)٨(»يالِ وَ التَّ َعَلى  ًدااعِ َص فَ  انِ نَ اثْ  هِ دِ نَ َس  نْ مِ  طَ قَ ا َس مَ « :ُل َض عْ مُ الْ  − ٢١

                                          
 فتح«و ,)٤٣٥ – ٤٣٤(ص » النزهة«, و»التقييد«) مع ١/٣٨٥» (علوم الحديث«انظر:  )١(

 ). ٤/٣٠٢( »المغيث
), ٢/٤٤٣» (مختصر علوم الحديث«), و٢٦٤ − ٢٥٥(ص » علوم الحديث«انظر:  )٢(

 ص( »الفالح أرباب دليل«و ,)٢/٩٤( »الراوي تدريب«و ,)١٥٧ – ١٥٦(ص » النزهة«و
 . بتحقيقي) ٢٠٥ – ٢٠١

 ). ١٥٧ – ١٥٦ ص( »النزهة«و ,»التقييد« مع) ٧٥٥ – ١/٧٥٤» (علوم الحديث«انظر:  )٣(
 ). ١/٣٩( »النكت«و ,)١٤٨ ص( »النزهة«و ,)٥١ – ٤٦(ص » علوم الحديث«انظر:  )٤(
 . )١/٢٣٩( »المغيث فتح«و ,)٣٦٥ – ١/٣٦٤» (النكت الوفية«), و٢/٣٣» (النكت«انظر:  )٥(
 ). ١/٣٢٦( »والدرر اليواقيت«و ,)٨٢ – ٧٨وص  ٧٠(ص » النزهة«انظر:  )٦(
 . )١٥٠(ص » فتح الباقي«), و٨٢ – ٨١ ص( »النزهة«و ,)٥٩ – ٥٦(ص » علوم الحديث«انظر:  )٧(
 »النزهة«و ,)٦٥ – ٢/٥٩» (النكت«و» التقييد«), مع ١/٤١٠» (علوم الحديث«انظر:  )٨(

ين لتقي) ٨٣ – ٨٢ ص( »النخبة شرح يف الرتبة العالي« ,)١٠٨ ص( ُمنِّي الدِّ  . الشُّ
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نْ عَ  هُ لَ قَ نَ وَ  هُ ثَ دَّ َمن َح  يهِ اوِ رَ  طَ قَ ْس ا أَ مَ « :وَ هُ  لَُّس َد مُ الْ  − ٢٢  هُ قَ وْ فَ  )١(مَّ
) وَ (أَ ) وَ نْ ـ(عَ بِ   مٍ اْس  نِ مِ  هِ بِ  رَ هِ تُ ا اْش مَ  رِ يْ غَ بِ  نْ كِ لَ  هُ ثَ دَّ َح  َمنْ  رُ كُ ذْ يَ َأْو  امَ هِ وِ حْ نَ نَّ

 .)٢(»ةٍ فَ ِص َأْو 
 .)٣(وظُ فُ حْ مَ الْ  هُ لُ ابِ قَ مُ وَ  »اِت قَ الثِّ  ةُ قَ الثِّ  هِ بِ  َف الَ ا َخ مَ « :وَ هُ  اذُّ الشَّ  −٢٣
 .)٤(»هِ نِ تْ مَ  رِ يْ غَ ٍد لِ انَ ْس َقْلب إِ َأْو  هِ رِ يْ غَ بِ  يهِ اوِ ا ُأْبِدَل رَ مَ « :وُب لُ قْ مَ الْ  −٢٤
 ,نٌ َال  فُ الَّ إِ  ةٌ قَ ثِ  هِ وِ رْ يَ  مْ لَ  اُل قَ يُ اٍو فَ رَ َأْو  دٍ لَ بَ َأْو  ةٍ قَ ثِ ا ُقيَِّد بِ مَ « :دُ رْ فَ الْ  − ٢٥

 الَّ إِ  نٍ َال فُ  نْ عَ  هِ وِ رْ يَ  مْ ا: لَ وهَ حْ نَ َأْو  ,ةِ ينَ دِ مَ الْ  َأوِ  ةَ كَّ ُل مَ هْ إالَّ أَ  َيْرِوهِ  مْ لَ وَ 
 .)٥(»نٌ َال فُ 

:ا − ٢٦ ٍة يَّ فِ ٍة َخ َض امِ ٍة غَ لَّ عِ َعَلى  الُمْتِقنُ  ظُ افِ حَ الْ فِيِه  ا اطََّلعَ مَ « لُمَعلُّ
 .)٦(»هِ نِ تْ مَ َأْو  هِ ادِ نَ ْس إِ  ةِ حَّ ِص فِي  ةٍ َح ادِ قَ 

                                          
 ». عن من«يف المخطوط  )١(
, »التقييد«) مع ١/٤٤٦» (الحديث علوم«و ,)٣٥٨ – ٣٥٧(ص » الكفاية«انظر:  )٢(

تدريب «), و١/١٧٠» (فتح المغيث«), و٢/٩٥» (النكت«), و٢١٥(ص » االقرتاح«و
 ). ١/١٩٠» (الراوي

, »التقييد«) مع ١/٣٠٨» (علوم الحديث«), و٣٧٥(ص » معرفة علوم الحديث«انظر:  )٣(
 ). ٩٧(ص » النزهة«), و١/١٣» (النكت«و

(ص » النزهة«), و٢/٣٢٢» (والنكت«, »التقييد«) مع ١/٥٤٨» (علوم الحديث«انظر:  )٤(
 ). ٢/١٣٣( »المغيث فتح«و ,)١٢٦ – ١٢٥

 ). ١٨٤ – ٢/١٧٩» (النكت«, و»دالتقيي«) مع ١/٥٠١» (علوم الحديث«انظر:  )٥(
 ١٢٣ ص( »النزهة«و ,)٢٤١ – ٢/٢٢٠( »النكت«و ,)٩٣ – ٨٩(ص » علوم الحديث«انظر:  )٦(

 ). ١/٢٣٦( »المغيث فتح«و ,)١٢٤ –
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ِر التَّ  عَ مَ  نُهُ تْ مَ َأْو  َسنَُدهُ  َف لَ تَ ا اْخ مَ « :ُب رِ طَ ْض مُ الْ  −٢٧  .)١(»يِح جِ رْ َتَعذُّ
 النَّبِيِّ  يِث دِ َح فِي  ُل اقِ النَّ  هُ لُ ِخ ُيدْ  ٌض ارِ عَ  يٌّ بِ نَ ْج أَ  مٌ َال كَ « :ُج رَ ْد مُ الْ  − ٢٨

 .)٢(»هِ رِ يْ غَ َأْو  يرٍ ِس فْ تَ لِ  ملسو هيلع هللا ىلص
 .)٣(»رِ َخ اْآل  نِ عَ  نِ يْ ينَ رِ قَ الْ  نَ مِ  لٌّ ى كُ وَ ا رَ مَ « الُمَدبَُّج: −٢٩
 ْت فَ لَ تَ اْخ وَ  اةِ وَ الرُّ  اءُ مَ ْس أَ فِيِه  ْت قَ فَ ا اتَّ مَ « :ُق رِ تَ فْ مُ الْ وَ  ُق فِ تَّ مُ الْ  − ٣٠

 .)٤(»مْ هُ اُص خَ ْش أَ 
 ْت فَ لَ تَ اْخ طا وَ اُت َخ مَ لِ كَ الْ  ِت قَ فَ ا اتَّ ذَ ا إِ مَ « :ُف لِ تَ ْخ مُ الْ وَ  َتِلُف ؤْ مُ الْ  −٣١

 .)٥(»َشْكلٍ َأْو  َنْقطٍ  ةِ َر ايَ غَ مُ ًظا بِ فْ لَ 
دُ  ُل مَ تَ حْ  يُ َال  نْ مَ  ةِ ايَ وَ رِ « :وَ هُ  رُ كَ نْ مُ الْ  −٣٢  اِت قَ الثِّ  َف الَ َخ  نْ إِ . فَ »هُ َتَفرُّ

 .)٦(وظُ فُ حْ مَ الْ  ةُ لُ ابِ قَ مُ فَ 
 . )١٢٧(ص » النزهة«), و٢/٢٤٢» (النكت«, و»التقييد«) مع ١/٥٢٤» (علوم الحديث«انظر:  )١(                                          

 ,)٦٥ – ٢/٦٤» (توضيح األفكار«ألحمد شاكر, و )١/٢٣٦» (الباعث الحثيث«انظر:  )٢(
 ص( »الحثيث التوشيح«و ,)٨١ – ٧٧ ص( »البيقونية المنظومة على البيضانية الدرر«و
٧٩ – ٧٤.( 

تدريب «), و١٦٠(ص » النزهة«و» التقييد«) مع ٢/١٠١٤» (علوم الحديث«انظر :  )٣(
 .للزرقاين) ٩٦ – ٩٥(ص » شرح البيقونية«), و٢/١٤١» (الراوي

 ,)١٧٦ – ١٧٥(ص » النزهة«, و»تدريب الراوي«) مع ٢/١٨٧» (تقريب النواوي«انظر:  )٤(
 ).٤/٢٨٥( »المغيث فتح«و

 ,)٢/٢١٦( »والتذكرة التبصرة شرح«و ,)٣٦٩ – ٣٤٤(ص » علوم الحديث«انظر:  )٥(
 ).١٧٩ – ١٧٦ ص( »النزهة«و

 ص( »النزهة«و ,)١٥٣ – ٢/١٥٢( »النكت«و ,)٨٢ – ٨٠(ص » علوم الحديث«انظر:  )٦(
 ).١/١٢٨( »الراوي تدريب«و ,)٩٩

= 
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 .)١(»هِ فِ عْ َض َعَلى  الِ َج الرِّ  ادُ قَّ نُ  عَ مَ ْج أَ  نْ مَ « :وَ هُ  وكُ رُ تْ مَ الْ  − ٣٣
 .)٢(»ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ َعَلى  وُب ذُ كْ مَ الْ  مُ َال كَ الْ « :وَ هُ  وعُ ُض وْ مَ الْ  − ٣٤

ْت عَ  رِ يْ خَ الْ بِ َتمَّت وَ   .)١٣٦٩( امَ ُأتِمَّ
 

pn  mP 

                                          
أي راوي المنكر » فإن خالف«لقد دمج $ بين المنكر والشاذ; ألنه َقاَل  تنبيه: =

ألن المقابل » المعروف«الثقات فمقابله المحفوظ, والصحيح أن يقال: فمقابله 
 رسالتي شرحي لهذا النوع يفانظر: للمنكر المعروف والمقابل للشاذ المحفوظ, و

زوال الرتح بشرح تعريفات العالمة حافظ بن أحمد الحكمي يف فنِّ علم «
 ».المصطلح

 ,)٨٧ – ٥/٨٦» (سير أعالم النبالء«) للفسوي, و٢/١٩١» (المعرفة والتاريخ«انظر:  )١(
 ,)١١٧ ص( »النظر نزهة«و جماعة, البن) ٥٦ ص( »فرح ابن منظومة عن الرتح زوال«و
 ). ٨٩ – ٨٨ ص( »البيضانية الدرر«و

تدريب «), و١/٢٨٠» (فتح المغيث«), و١١٨(ص » النزهة«), و٢/٢٩٩» (النكت«انظر:  )٢(
 ). ١/١٤٩» (الراوي

قال أبو همام عفا اهللا عنه: تم التعليق على هذه التعريفات ليلة الثالثاء الموافق 
 هـ بمكة المكرمة زادها اهللا تشريًفا. ٣/٥/١٤٣٠

زوال الرتح بشرح «التعريفات وسميت َذلَِك الشرح وقد يسر اهللا لي شرح هذه 
دار «وطبع بـ» تعريفات العالمة حافظ بن أحمد الحكمي يف فنِّ علم المصطلح

 بمصر, والحمد هللا على ذلك.» االستقامة
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يفِ  تعريفات فهرس
 املصطلح معل فن

 ٤٣٧  ......................................................  الصحيح لذاته

 ٤٣٧  .......................................................  الحسن لذاته

 ٤٣٧  ...........................................................  الحسن لغيره

 ٤٣٧  ..........................................................  الضعيف

 ٤٣٧  ...........................................................  المرفوع

 ٤٣٨  ...........................................................  المقطوع

 ٤٣٨  ............................................................  المسند

 ٤٣٨  ...........................................................  المتصل

 ٤٣٨  ..........................................................  الُمَسْلَسُل 

 ٤٣٨  .............................................................  العزيز

 ٤٣٨  ..........................................................  المشهور

 ٤٣٨  ...........................................................  المعنعن

 ٤٣٩  .............................................................  المبهم

 ٤٣٩  .............................................................  العالي

 ٤٣٩  .............................................................  النازل

 ٤٣٩  ..........................................................  الموقوف

 ٤٣٩  ...........................................................  المرسل
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 ٤٣٩  ............................................................  الغريب

 ٤٣٩  ...........................................................  المنقطع

 ٤٣٩  ...........................................................  المعضل

 ٤٤٠  .............................................................  المدلَّس

 ٤٤٠  ................................................................  الشاذ

 ٤٤٠  ............................................................  المقلوب

 ٤٤٠  ................................................................  الفرد

 ٤٤٠  ...............................................................  الُمَعلُّ 

 ٤٤١  .........................................................  المضطرب

 ٤٤١  .............................................................  المدرج

 ٤٤١  .............................................................  الُمَدبَُّج 

 ٤٤١  ...................................................  المتفق والمفرتق 

 ٤٤١  ...............................................  المؤَتِلف والمختلف

 ٤٤١  ..............................................................  المنكر

 ٤٤٢  ............................................................  المرتوك

 ٤٤٢  ...........................................................  الموضوع
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 فهرس حمتويات املجموع
 ٣  ................... ................................   صورة إذن الطباعة لدار االستقامة
 ٤  ...................... ................................   مقدمة العالمة عبد اهللا بن عقيل

 ٦  ............... ................................ ................................   مقدمة
 ١٧  ............................. ................................   عملي يف َهَذا المجموع

 ١٩  ........ ................................ ................................   شكر وتقدير
 ٢١  ............ ................................   كلمة فضيلة الشيخ علي بن قاسم الفيفي

 ٢٩  ...... ................................   ترجمة العالمة حافظ بن أحمد الحكمي $
 ٢٩  ............ ................................   ترجمة العالمة حافظ بن أحمد الحكمي

 ٥٧  ...............................   التحقيق  المعتمدة يف  المخطوطات صور لنماذج من
 ٨٩  ............................. ................................   النبوية  السيرة  أمالي يف

 ١٥٣  .............................. ................................   النبوية  منظومة السيرة
 ٢٣٧  ........... ................................   والمنسوخ  المنظومة الالمية فِي الناسخ

 ٢٥٧  ............................. ................................   مجمل تاريخ األندلس
 ٢٦٩  .....................   الصحابة والتابعين لمع حافلة بذكر الفقه والتفقه والفقهاء فِي

 ٣٠٩  ................. ................................   الشرباوية  الزيادات على المنظومة
 ٣٣١  ..............................   القات والتبغ والدخان  تعاطي  نصيحة اإلخوان عن

 ٣٥٩  ... ................................   العلمية  واآلداب  المنظومة الميمية فِي الوصايا
 ٣٨٥  ..... ................................   والمتون  األسانيد  اللؤلؤ المكنون فِي أحوال
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 ٤٣٥  .................. ................................   المصطلح  علم  تعريفات فِي فن
 ٤٤٣  .......... ................................   المصطلح  علم  فهرس تعريفات فِي فن

 ٤٤٥  ...................... ................................   المجموع  فهرس محتويات
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