




ه١  ٤٣٥، محمد عيدافه 

اكرمنسههمشتكء 
محمدعيدالله الشمراق، 

٠١٧^'؟المي. أبوي حال ص محل لما عدية الخزن،دراّة درء 
ه١  ٤٣٥الرياصن، ~ الشمراق محمد عبداثثه ذلك./ عل الرنة 
م٢٤x١٧ّص؛٥٧٦

٩٧٨-٦٠٣-١•-٤٥٤ردLْك٩-•

الفترةأهل ٢- الإسلام مل الرب ١- 
العنوانا~ 

٩٥٣•،١ ديري 

رةمالإداع:م\ئآ'آ>/همأا
>-آ'1-ابتمابمردْلث،;آ-'أهأ-ا

:لإ؛ائوقمحهئ
الظبمئالآو.ك

0ص.لأ.م

v\^A؛w.aliTioqnea.corn

امياض<الاوسودةأاهرامليما؛ 
،VTTO*ءيطرهد ،) V^^Tأا«ااىسأ ص.وا•٦v،،٢ام>اكرإدي 

pop@madaralwatan.com(درسالإاءتررض 

www.madaralwatan.com.>سأءالىالإسرذت 

متياضيمدةواتجن>يي4؛ ٠٠٠٢٢٦٩٣١٦ امياض:

•O'Vnx؛• صعاسميسمجهاتاسات: ٠٥٠٤١٤٢١٩٨

سمبمآبمبم.0• امءوقسات1سمب! ا،أأآوا؟.0. اثرتعات:
خآ7«؟ا،.0. اث1ستوااشأيأ(:



مز

الئث.زحمة - المشي يحيى ئى الرحمن عبد الخلأمهت ء1ل 
الثتي*'أبوقا رإحيا■؛ مسألة غاى نحلما ه(  ١٣٨٦)ت 

الحجة،محشحهلى الناص، يتعض المحقه جمح ما ركينا 
المشزوغة،للمحبة مناف دلك، أف علم وقى وس وبماريها، 

ا•هالمنتعاذ( والأة 
(اأ0ٌ،ح)١ ٢ المجموعئ(()ص لررافزامم> 

m



الئفنمه.وطئه.)٥(-.

وطء

لالع1ل<عن.رحمة المبعوث عر واللام والصلاة العالمن، رب لله الحمد 
يعدتأما 

جهديبدلت وقد سة، عشن على يويد ما قبل كئه قد كتت يحق فهنا 
يالموصئ،المتحإمة المختلوطات وتمؤير واليراسة، والجمع البحث في وطاقي 
بحدأوطبعت، البحث، إعداد وقت معلبوعت كن لم التي الكتب مخطوطات ولاسيما 

عمدا!والتبديل التحريف فيها جرى أن 
اشتهر•ؤيهدا المصهلفى(،، والدي ش المصهلفى ررالقول البحث؛ اسم كان وقد 

منهم:الحلم؛ وطلثة المشايخ من جماعة عليه وعلق قرأه منه، فراض ؤبعد 
العلماء،كبار عضوهئة الخفير، ءبل«اااله ين عبدالكريم الدكتور؛ العلامة، شيخنا 
للأفتاء.الدائمة وعضواللجة 

العنسي.الروش ماح عبياممهبن الشيخ؛ الفضيلة وصاحب، 
اممةتعالى.حفظهم الجؤيان يير الشخ؛ وفضيلة 

حيزا.الله وجزاهم الشكرر؛ مي فلهم منها، استفدت لهمتوجيهايت،، وقل،كاك 
 Iأمور؛التتيهإلىحمة الك؛؛اب،- مقدمة ى الييء قبل وأود

اةس((.نقكن لا ش اش نقكن ))لا الك.؛ رسول قال )١( 
ى؛))سنه((وأبوbود ٢(، ١ المفرد(()٨ ))الأدب ى: والبخاري ٨(،  ٠١٩نن.(()ي؛))المأحمد أحرجه؛ 

منوغينهم، م، ٤  ٠٧))صححه(()في: حقان وان بمثبه، (، ١ ٩ ٥ ))سننه(()٤ ى: واترملي (، ٤٨١١)
صحح.وإّناش 4رمءا، ه هرررْ أبي عن نياد، محمدن عن ملم، ن الؤيع طئق: 



بممحّبممحلصخلمحىمح.

االأمالأولأ:
فوالدفحب، الئي. أبوي حال يال مته القصد لص المسألة لهيا يخي إف 

نيإزوجتا وكيلك كيلك، الوؤ؛ نؤح وابن ذلك، على ومات، كافنا، الهفأوكاف يراهم 
تمدعته ورد الحم،.، عن يافع اليى الٌي،.، عم وأبوطالب الملام، عليهما ولوي 

اسأنياء ذلك، صؤ فما كافنا، مات أمرها، أول ي فنمي' الدعوة اسيه ومع الكائيين، 
اللام.عليهم 

ءؤق،البج، عن صح لما لم الاعتماد وحون، هو ذلك(، من أجل أْر ثمة يل 
عنهصح مما يعارصه ما ورود ولاسيما عنه، شنا لم ما وتركه به، والرضا والتسليم 

شرعا.حرام عنه؛ شن، ولم يصح لم ما بما الئي. عن صح ما ومعارضه .• 
منبإسلام القول يجوز لا فكدللث، يجوز؛ لا حق. الملم.بض تكمن أل وتما 

ويرجالْ•وجه، لأله بملم لم 
البحث،.حلال مجن سفلهز تما الني.، أبوي شحتنى ثجاور إدا؛ فالخأله 

االأمالتانيأ:
الإحوةأحد و؛؛ن سى يار محلؤيل هونقاش اليحث،، هاJا لكتابة الياعى النث، إف 
ذلك،،عند وقم، ولته الثرك، على ماتا . الحم، أبوي بأل القول أنكر ممن الأفاضل 

منىوطلن، فوله، س، يخلافقالوا علماء على - طؤيل بكلام ■ ثجئى ولكنه سلم،، وله 
المسألة.يحث، 

الخلالالاط، كلام ^^لمفىالخألة؛زأث، 
بالعجاف،؛فيها وأتى رسائل، جيق الماب في ئدألفا وكان( . الله رحمه . الميوطى 

البحث،.هانا يكاية ئاعة حيها. . فانيين 

ونشره،طبعه عن الفلر صرفئ، نم صاحي، على عرضته ْنه، الاثهاء وُعد 



\ه/ؤيخ)لإ<..

أور.ءه والإعراض، اJحث، هذا لطإعة حاجتي، بعدم لقّاء؛يا 
محلفولم نهما، أحوض حش اس. رموو رؤآبوق رشي: و؛لت، 

فييلك إلى أمرت وند نهما، يسأل أو يخوض *ن اللف، بعض نهر وفد ،*، iUw؛،
ماءفعل.وما قئراس ولكن،...! أت«ه، ولم أبدأف، لم ولتي ا، الكتابر 

المسام،.هيه بملإ، يثنتغل لا أن الحلم طالب الأول أف ورأيت 
للمسألة:تماشه آحر س.ز، الشحاويلم.رحمة الثمؤ، الإمام: قال 

بمطرإليهلا قيما الخوض وترلتب أحكم، الصوم، ْع )الومدس، 
إنإلا نه، الخوض وترك ذلك، ن، الكلام إشاعة محيي.عدم الأول ولياكان م؛ 
تصححأمرين،: أحد لامتتلزاْه الأسممتتاء، سبب في اتفق كما إليه، الضرورة تبُتا 

الخيرييكلم لم ولدا هيا، عر لزائد ْكإهمن ولنا الصؤيح، الصحح أورد ،، ٣١٠١١
ولاالخطايي،ل،ربم.عالخ((فيه(اؤه)المتن،(((، هم،)رحاشية: 

ا*آ.أموا<ا-،و'اا<\(.)ا(اظر)صر،

(؟٩٧ o/vالموضة(()»الأجوة همر: )٢( 
فيياشها اكي، اك موهم، ظك، ئن، قدذكرها وكان انيتن، م ل الدرية المرض •راق )٣( 

الجواب.

ايارهم، كون أن ييمى ور>سأيا - محنالب أ؛ي، عر يشفق كان س قمة آحرالجواب ذكرش عئ 
أحكم(.المريجة المرمى •ع المارة؛)الوقوف هيه قال، ثم يد.لأمنه! 

النارن، وانه همركفررؤنالب' الهأريحة اكومى أراد؛ أئه فثحمؤ، 
عرؤييل، التي. أبوي حاله لخالة جوابه أحر ل الجملة هنه ذكر لاه وأول؛ أمى( والأول، 

أم.واست كلامه( تم فلك 



صء ٌ

المن.أنني حاو ض نل لما علمثة ال>؛زن.دزانة 

الإحياء(<ت)رحدث على عندآحركلامه ، آحر ْوصع ?ي وقال 
ا.هؤإنائا( مثا لهنا التعرض عن \ذد أراه )والدي 

الله:رحمه ا ءاددينُ ابن أمين محمد العلامة: الحنفي، الفقيه وقال 
إلاتغالمنأله، هذْ ذكز لاثغي أنة L المحمى نغص كمافال رؤيالجملؤ. 

آوفيالمتر، في عنها بمال أؤ جهلها، بمؤ الخي المنال مى ولبمث الأف. مزيد 
صامذها.يبج.أورونم(له

ميرةأبي حديثا على محقا اممة. رحمة . حازر٣؛ حن صديق العلامة: وقال 
فرأمه:لنيارة الرسول.، استنان ر ا، ماام((ر ))صحيح ش ه، 

فينانع وقد الإيمان، على نمت، ولم ئومن، لم أمه. أف عل لحدين، اج 
ماأقري ولا موضوعات، بل ضعاف، باحاديث وأتوا ال٠تأحرين، من ٢ شرذمجأ ذلك، 
وأئمتها.الأمة، هنه ، ّلففيه، يخض لم فيما الخوض، إلى دعاهم الذي 

ا.هعتها( والسمت غرها، على المسألة هيه محش والحي 
ققئوثاص;ممهمحة

ءلثناآلأوق.UJ ءاوئاثال؛لمون ؤ ه ااكر؛|. تتزن.آه 

(.٦٧الخة(()ص ))المقاصد فب: )١( 
(.٣٥))ندالحان()؛/• ى: )٢( 

)-ا(فى:)رحنالأّوة(()بي؛1(ّ
٤(.٢ .٠ ٤ ٠ ٥ )ص وتضه الحيين،، ش الموطئ وانفلرطس (، ١٦١.١٥٩سا!يضج،)ص ( ٤ر 
وممنالأمة، علماء كار من يقون كاليوطي الخالة ى نالمخالفون بملها، لم ك قاسة، كلمة ( ٥) 

الجميع،الله فرحم المسلمين، على فضل لهم 



_)٩( الئمدقه-وطئهء .

بملريىلأينيى'ج؟يمبم|
لالأ.رصا:

والمحبة،العاطفة، بدافع بحثه في اندفع المسألة، هدْ عر تكلم مهن كيرا أل 
الحزنييافع نابعة كتاباتهم وترى الحقيقة، عن والمحنا للحق، التجني يافع كتبا ولم 

وفينه.0، اله على 
الأبيين■إحتاء مسألة عر تحلقه ر اللة. ،.زحمة الحلهيُ العلامة مول 
ؤئقومي ؤبماببجا، الحجة، فحش الناص، بتغض المحثه ماتجنح )ممزا 

ا.هالمتثنال( واللة المثروعة، للمحئة ئناذا دللئ، أف علم 
فاتواالمائل، بعض مجن شديد، •مج ر الناس بعض أوقع حْلتر' ٌرلؤا وهذا 

منها؛ءقالأمنتv؛ علق ذللث، ر لهم وصار والغرائبا، بالعجائسا 
بحالها.اعترافهم ح الضعف،، وثيييه الموصوعة، يالأحادJثV اسل.لألهم •١ 

تندلثما صعق، عر مواضع علت ر - الله رحمه اليومحر. الجلال وقدنص 
ُ.السألةأ ر وهوئص اإباُب،، ر وبثح صح ما ورك به، 

،؛٧٥١رحمه عابد؛نا''محينافال ان الفة؛هت العلامة ومنهم؛ غيزْ؛ وكنافعل 
ا.ه؛( ار صعف_حل>يئا ى ورذ كما يه؛ وآمنا لة، اق.رعار-أحياهما أن )ع 

بأنهماماتاعلىقولون فمرة أتوابالتثثاةضاُت،؛ الأيؤين بنجاة القول رميل -٢ 

)١(•(،ح ٣٢٢المجموعة،()ص )ل(فى؛))الفوؤد 
٢(.٦ ١ و ٢، ٦ • )ص منها: مناالحث؛ من محغيية رمواضع فلك أمثلة صش )٢( 

ئوته.ميم بمايعلمون لاسدلالهم هتا.لثل ولكي. ٢(، ٤ ٥ موضعه)ص ُوصوغكْاسيأرى )٤(ل 



اللهب1ل ومرة تلغهما، لم الدعوة وأل الفزة، أهل من انهما ومرة يرامم.، ملة الحتمية 
الواحدالعالم تجد وقد القيامة، يوم الامتحان عند يوفقهما الأة أل ومرة قامتا، أحياهما 

ؤبأيناجيان أيهما المهم ذللث،، ش ءندْ حؤج ولا واحد، كامس، وش الئبل بهدم يقول 
بعضها.مع الهلرق مض تعارضت ولو يهم، لا طريق 

تعالى؟!باس مومين وهما ماتا كان إفا والإيمان، الإحياء فائية ما أثري ولا 
الدعوةؤيقولون.ؤبادلتهم.أن التوحيد، على ماتا يانهما للقول يتنصرون وكف 

مابمتتهْا؟!

مىلممع القيامة، منمتحنانيوم القولبانهما ْع والإيمان، الإحياء فائية وما 
الجنة؟!ؤيدحلأن بالحق، ومتجان الدعوة، تلغهم 

تإلى بجانهما، القول 'آ-ذءغهم 
•النار ش وهما عنهما، لثزصي ا- 

هوأءغلمبل التح، ليذا■؟ ي يدخل هيا لأف ام؛ ي بايهما القول ■وتحريم 
رالهناهرر سبه ظاهربشرف إظلال أيؤيهه ش الشرك ؤإفإئايت، الإيذاء، 

يعارصه.ما ئوت دون من المحح، الحديث ثبوت رغم ييللئ، قالوا 
بلبلاءنه، فقالوا المح،.؛ عن صح لما ذجاتهما، بعدم قال من على التعدي و- 

٢،!متمزد وأئه عنقه، صرب ووجوب وحرقه، وزندقته، الملة، من وخروجه بكفره، 
المختلفالتح،. أبوي فئل أف إلى المسألة، هم، القول هم، يعضهم غلا ل، -٤ 

العلمية[.الكب دار ]ط. اللينة((()ا/\ام )الواهب ر)شرح: وانثلر؛ (، ٣٧٥انفلر)صح، )١( 
سها.(وما )٢(انذلر)ص٩٦(،و)ص٧٦٣

(.٣٧٦T٧٥و ، ٣٦٧و ، ٦٤انثلر)ءى )٣( 



-)١

به.آمنا كونهما على المجمع عنهما. الله وعمر.رصي يكر أبي على الهما، حي 
،!بالجةرالمبشرين ْن وهما ذلك، على ومات 

عدمعلى إصرار0 شون من الرغم عل الخ.، عم '؛٧^٠٠ أبي بنجاة القول - ٥ 
الم،.قول وبون عابه' الحجة قام عر الشرك، على وموته تحار، الله توحيد 

التاو((.من الأنمل الئزك ى محان ولولاأئا؛ ناو، بى صخصاح ))خوى 
أعثثما محي.ت همال عنيما ه، ^، ٥٧١عبد بن لخةهًالةاس جوابا وذلك 

لك،؟ؤمضن، حوطلث،، كاف ؛ه ئك،، غص 
عمةعنية يكر ه الثي ونول أن فهغ الحيوي نعد أبي احوعن حديث، وى 

ثالأنار، من ص«حصاح في ضبمل الهتامة؛ نوم سهاعني ثممغة صال؛))لخلة أبوطالت،؛ 
يماعة((•متة يثلي كم؛ه، 

))الصء،بحئن((.وهماز: 

هاو،ته الث؛ رنول، أف عنهما- اللة رصي - عثابى ابن عن ثالث، حديث، وش 
ظبج،:شهادقاعة((.

و))ملم((روأحمد((، وهوعند: 
س(ت٩٩الله.ت)المالمررم.رحمه محمدالتنيي، أبوعيالله، الإمام؛ قال 
علىبالإيمان، له يحكم أل يعد فلا بالشهادتن... بمنح ولم بقلبه، صيهم، )إله 

(.٥٨سا؛ي)ص كما الحلي، الرهان الإمام عله: للرد تمئى وفد )١( 
(.٤٧٠.٤٦٩ْونحعه)ص ؤر ض؛ها، ؤيال الثلاثة، الأحاييث، هذْ تخنج سأي )٢( 

)٧٢(.ْخaلو٠ل[ّزورقة اليروالعقان(( )رنفلم )'آ(فيكايه: 
(.١٣٤)ص الحزانه( )صط شؤح• ش »ااطراز كايه؛ محقق عنه النصر هنا مل وقد 



اي.أبزي حال ص محل لخا ئ

يتركعاصتا ؤكون بهله، صئق فيهن وغيره' عياض' ذكرهما الذين القولين أحد 
منص1حصإح ر)خوى ءةالت عنه. الحديث ي روي ما ؤكوف غيرمخلل، الشهاية، 

ا.هيالشهادتن( التصربح زك ي لعصيانه كان إئما ش(. 
كاففى>حه.اس القول هدا حكاية قالت: 

الجنة؛ْعه فدحلأن به، ليومنا أبؤئه للبي. أحيا اللهجق يال - كنبا - قيل وكما 
،! ٥٥١١أماته ثم بالبي. ءاْن موته، يعد أحياْ الله. وأف طالب، أيي ز ذلك قل فقد 

منوليس الأحاو' مجن النار ي بانه طالب، أيي عته عن اللمي. قول أن ومعلوم 
يالإحٍاء!القاظون له يته لم مئا وهدا \دخم يدقها لا والأحاز الأحكام. 

والحزنالعاطفة من انحللأثا طالب أبي عن الدفاع في قرأت ما طؤيف ومن 
للمآلة:آحرنقاشه ايلة.ى ؛.رحمة الشحاوى١٣الثمس الإمام حكاه ما والشفقة؛ 

كانالمحاصرين المغار؛ة أئمة يحفى عن )يلغنا 
ومزيداللمي.، ٌع محاقه واستحقر ه، امحي، غم ء؛لالب، أبا ذكر إذا كان انه 

يقولتوحتوْ؛ عليه، شفقته 

ؤبمول•والنُحيب' ؤكرالكاء يل• مص 

له.ئاة أكون يان علي تمن أف ءهلائك،، وجزيل ،، ^١٧من أمأللث، رن، يا 
وأرأفأعالم ،^ ٥١١ولكس لأبي،.١ حبه عليه له الحامل مما أونحوهذا 

ا.هأحكم( الصؤيحة النهوصرإ والوقوف،ع وأرحم، 

٣(•٠ / وأمورالاحرم()١ الو؛ى ياحوال انفلرت))اكن.كرة )١( 
(.١٨يش)ص ما وانفلر (، ٢٧٧و، ٢٧٥الحن،)ص من موصعه ز _، ياذ سأي )٢( 
المرصة(()"ا/ه^(.))الأجرة ز: )٣( 



(-١٣).الئموئث\زه 

ئىنعيد رواه لما مخالم، وهذا البي.؛ جذ المهللب عسي بإيمان القول - ٦ 
'هأيه عى اكشس،، 

أناعئية هوجي الئي.، ننول جاءة الوقاة، طال—، أنا حضزيئ، لما أئة أ>؛تزه 
طال-،:لأي اش. ننول قال الئغتزة• بن ك ر ن اس وعئذ هشام، ن جم 

^هئأنيJكهابمه١ل)رناغ؛امت 
^^^اطال،فيلإ،صئضاما؟!

أبوطال—،هال حر المهالة، طلث، ؤمويان عقب، نغرصها ه القي رشون، ^_J، فلم 
قغبماشإ،ووأو:قوللأبمإلأاش

أيةلم ما لل؛،، لأنتفمزن والقي ))محا ه الله رشول صال 
مثلفرإإلثنيسا0ا0 ءامو1 واقن يلثي ماَلكركت■ ؤ ت فه هث الثئ داُزل 

.آثمي أصخن، أمم لم تهمنح< ما بمد ثى همش أول،  ٧١٤٠ئ
لسكمى لا-هدى إظئ، ؤ القده لزنول صال طال—، أي ي هلث اخ و؛رل 

لالضص[ر؛،< أصترمى. 
منفيها لما ه، البي، تؤذي لأنها د((؛ محورة))المقراءة بكراهة القول . ٧ 
جمتل((رتمغمه)أم وزوجة لهب' أمحي، يمه اكميض، 

(،و)اماا"آ(. ١٢٩٤))صححه(()ي: أحرجهاالخاري بهاعتداشؤ(. ، ilJآ-ظح رواية؛))كلفه وش )١( 
(،وسامفى:٤٤٩٤(،و)٤٣٩٨■٢(،و)٦٧١(،و)١٢٩٤بب«)

))صء«ب>ه(()إآ(.

زماننا.ى الموفة غلاة أحد من يأش ذللثط عن الهي وسعملم، )٣( 
المد.محورة زاءة على ض من ذم ش الني.، عن ياتللة رؤيا ذلك ي حكوا الباؤلل؛ ي ونياية 



اله.أبوي حال عن محل لما عأم؛ئ يراضه • الجرن ضء ( ١٤-)

كتابهفي وجعلهاثاية سه.، على ه الله أنزلها سورة بكراهة قال فانظركف 
الضلال!من بالله نعوذ الشامة. يوم إلى تثر الكريم، 

بلادفي ولاسيما المحوفة، عندبعض ومشهور اليوم، إلى باق القول وهنا 
الملي.المانرب 

١هّ(ت٤  ١٣ات)الغمارىل الصييق ين المحرث؛العلامة، قول 
لأيهاراءتها؛ كراهة معقدين الصلاة، في السورة هيم الناس من كيز )ينجب 

بالله،قريش أكفر كان عم ذم يفيرْ لا والجي. له' أصل لا شيء وهدا 
لرسولهعياوة وأثيهم 

حثالهؤ على محلم حنن - الزمخثري صع المقام هدا في ؤيحجني 
الثانيةالقراءة ووجه ونصه، يرفع)حمالة( القراءسن، وحش اعصي[. ي آلحكب)٠ 

فال:الشتم.فإه على النحب يأف 
شتمأحب من بجميل' الله. رمول إلى توسل وفد القراءة. هيم أتحب وأنا 

ا.هلهح( أبي ذم أحب من بب، المي. إلى توصل فد أهمللآ؛ت "وكيلك 
لمالأثه وذلك اثنين؛ يوم كل لهب أبي عن الناريحمم، ءداب يأذ القول . ٨ 

وكانبالخر، فرحا أعتقها ذكزا، مولوئا ررآمتة«وصحت أحيه زوجه بأل جاؤيثه أحزئة 

الةدهم(()أ/ا"ا"ه{،ح)١(•العلي ت)رسم للأهمية واننلر 
ح)١(.(، ١٧٨المن«)ص الغران )ردلألة )ا(فى: 
الشحعبالاهالغماري.)٢(أي: 



.الئهدةه\زم)هابم

عندضمد لا واهية، أدلة وهي عله، تستند لا ما على متدين يدلك وقالوا 
العالمي.الحث 

إلىبه معمولا - للأمفا يزال. لا والوجدان، العامحلمة وهوتحكم المنهج وهدا 
الأكاديمن.إلى عدوا0 نزت وقد اليوم، 

•١([  ١.٩٧  ٩٦/١لكاوي()ا))الحاوي الشط-(( و))حن ١(، ٦ الحقا(()ص ))ماللث، انظر: ر١( 
ضة!أياُن، ومل الخرينلك، صحح الأحر ى وحش 

أمح،فعتب؛>( ص نام' بن المح( شق■' من، (، ٤٨١٣)رصححه(()في: الخارتم، وفدأَج 
بجانفاق أبي بب حنة أم عن نية، أيب بت نيب عن النمحد، بن عروة عن، الزهري، م، حئزْ، 

قولأةوؤقه عزوة: )ءا)ا آجرالخ؛ر; ق وخاة غزة، أختها من اازز|خ اش. زئوو من طلتها وذكزمحت، 
بثرحنة،أهله تغص أؤة أبولهت،؛ فائت، قض البق.، هآزصغت، أغممها، أبولهت، كال( لهت،، لأي 

ه،فيس،بماشئلإشا3إزاقزة3ال،لة:طذافيغ؟ا 
الأصابع[(.فن تيها واؤ الإبهام ثن ار 

.١ النوة(()\ا\؛ و))دلائل ٢(، و))الممى()أ'مث ١(، ؛■ t/u)الكرتم((( ز؛))سه اليهقى ؤأحرحه 
يه؟نافع، ن الحكم طرُق: . عساكري؛)ضص«)y٦ا^v\ وان (، ١٤٩

(.٦٧)آ/آأ.الإاماز((( ))شم، y،؛ يوذإساد اليهقي وذكره 
بمثك.عزوة، عن الزئرتم(، عن قغئر، ءييق؛ س ١(،  ٦٣٥)بمصفه(()• ز: محيالرزال( وأحرجه 

الهمة.ذكر يولت، شل، عزوة قول عر ))الثعب،((مصرا ى: واليهقي ءدالرزاوا، عقل وورد 
البخارتم،.حلا الجمع، عتد يردنا - ٌعكوشن ين والزدادْ-ما 

ربمنيْ((وأجمدش. (، ١٤٤٩)رصححه(()ى: ملم مثهم: جماعة؛ غزوه لون القمة، وأحؤج 

لبتا.أبي عن عزوة قاله لما علمي، ضج ٤(  ٩/٩اتاري(())روح اهه-م،•-رحمه وللحاففل 



ٌ ٠١٠

أنويحاو غن مل لغا علمثة الحزن-دزانة (^^^—ضء ١٦■)

شعوط.'علي يراهم الدكتور؛ ب»الأزهر«، الإسلامي النائح أستاذ قال قد 
الإحساسأف أشعز جعلي مادته، ش وتخصصى ال؛تارح، كب ش محّاءبي )إف 
ا.ههلش( قلما المعرفة، نثل ملأمن يعتز يالوجدان، 

زالمسالة ز طؤيل كلام - الله رحمه . الألباي اليين ناصر محمد وللعلأمة؛ 
الياب؛لأحاديث، ذكره بحد المواصع أحدهيه ز وقال كيه، ْن مومحع آكرْن 

حيزكزررى.ذكرنا وفيما البابكيره، هنا ش )الأحايين 

عتتيمماصتثحياد لا اليوم. وقل - اليوم الناس بحفي أن الملم؛ الدح أيها واعلم 
الرسولوالدي على بالكفر الحكم من فيها ما وني اكمحيحة، الأحادسثا هنْ لقبول 

التعرضالاستنكار أشد لمتكر الإسلام، إلى الدعاة من أنه فلن من فيهم ف إل 
\مووحة\ودلالتها الأحاديث، هيه لدكر 

إذقالها الني ءقإ، اليى على منهم يمحب إسا الامتكار هدا أف اعممادي وى 
رووهاالنين الأئمة على الأقل• أوعلى بو؛ح' كفز • هو٠لاهز كما • وهنا بها، صدقوا 

صو؛؛•أوكفز قس، وهنا وصححوها، 
والإيمانمعرفته إلى لهم ءلرُيى لا لأيه بدينهم؛ المسلمين تشكيك مته يلزم لأيه 

يصنقوالم فإذا يدينه، يصير ملم كل على يخفى لا كما نيهم.، ؤنيق من إلا يه، 
أشدمختلفون ذلك ى والناش . وأهوائهم وأذواقهم لحواطفهم مواقتها لعدم بها 

الصحيحة.الأحادث لرد حيا عفليم بامحت، فخ ذلك ش الاختلاف.كاو 
ك؛يكتاياتهم؛ الملمون ابتثلي الدين الكتاب من كير من اليوم مشاهد أمز وهنا 

٩(•اكارغ(<)ص من نمص أن يجب ر)أياطل :١( 
(.٢٥٩٢رقم؛)حليث تحت الجسم[ ]محل. ( ١٨٢. ١٧الصححة(()اُ/هص؛))السلسالة ( ٢] 



.السقه\ؤم)لإا(-

لممححعتسم ميزان لا ممن وأمثالهم' المنان، عد وابن ؤبل؛ق' والهؤبمي' الغزالي' 
أهواوهم!إلا وتضعفها الأحاديث 

أنإليه" المسمين بعفس يأقلأم يهدم أف ليه على المشفق - الملم اتها واعلم 
الأمورمن هو إئما ،♦؛؛ jLajlأو أشخاصن يكفر الإحاز فه مما ونحوها الأحاديث هيه 

الآنهثب يممى 'رئٍاآ اتتن ؤ تحار؛ لموله بالقول، وتلمها بها الإيمان يجب التي التية، 

■ؤمحياَ؛انجمحالإخّمحوقوله• ؛ه لألب أنيفبتيوذ ج؟ بممحت ندى مب رثب 
[.٣٦]الأحزب ؛ه آمهم من إق\رآ .آلم بحن لق آمإ وئبموكُ أش ثنى إذا 

لهما.وأحلاهمالاثالث أحدأمرين منه يلزم بها' الإيمان عنهاوعيم فالإعراض 
مد.م.كما القات رواتها كديب ؤإما .، النج، إْا؛كذيب ْرن 

تأولونهاأو الأحاديث، هذه يكرون الدين بمص أل أعلم هدا أكب حن وأنا 
يحملهمإئما رررصاظه((، يعفى ش وعنه. عنا اللة عفا السيوطي. فعل كما باءلاs تأؤيلأ 
كما. أبواه يكوف أف فينكرون إيا0، وحبهم الني.، نعفليم ز غلوهم ذللئ، على 
أمنه.إ! عليهما أشفق فكائهم عنهما، تفنه هو أحير 

بمضألسنة على المشهور الحدين، إلى ذللث، ي يركن أل مصهم يولغ لا وقد 
موصؤغوهوحييث، أبؤه• رواية• وش أمه• له الله أحيا ءقإ امح، أل قه' اليي النامي 
والعسةلأني،واليمي، عساكر، وان والجورءابي' اليارقطي، كن العلم؛ أهل عند بامحلل 

موضعه•ى سمن هو كا وغترهم' 
عبدالدكتور بتعليق للجورقاي، والخاتمر(( شئثج.كتانحت)رالأ؛اءليل له.إل ورائع 

(.٢٢٩.٢٢٢/١الفريوم)الرحمن 
٢(؛٨ ٤ / »الموصوءات(()١ في: الجوزي ان وقال 
لوإذ العلم، عييم الفهم، قليل وضعه والدي شلئا، بلا مجوصئ حييث، )هلها 



0اش أنوي حاو ص محل لما عيثه الحزن.دزانة 

عندلوآمن بل لا الرجعة، بعد يؤمن أل يممعه لا كافنا مات ْن أل لخلم علم؛ له كال 
[.٢١٧ل1ومة: ي وهومحفاز ؤمثغ تعارت قوله الحيين، هيا رد ي ؤبكفي المعاية، 

ل،•اين ظم لأتي؛ أشثعمز أف ئيي زن))الصحتح((؛))انإييت وقوله. 
اليماز.الرحمن عد وحنن؛ ناصحه بمائة هؤلاء ش القوو أحس ولقد 

للإمامالموضوعة(( الأحاديث، ى الجموعة ))الفومحد على: تحلقه ي الله. رحمه 
(:٣٢٢الثوم،مال،)ص 

لمح، ifjوبماربجا' الحجه، فحز الناص،، هحض الخخثه جمح ما )ممزا 
الننتغاJا(.واممة المشروعة، للمحثة مثاف دللخ، أف علم 

تصححإلى مان، فإئه عته، الله عفا الئسوطق المحه به حمحث، وممن قلئ،ث 
ر)اللآلىء((كتابه: ي وحاول، ميم، كما العلماء كار عند البامحلل الإحياء(( ))حديث، 

وهوْنوخ، يأه معناه، ى وما الأ>سثداو(((، وي؛ن))حديث، سنه ال؛ومحي، ٢(  ٦٨- ٢ ٦ /٥ )١ 
الائه وذللiإ الأحكام! ز ؤإئما الأحار، مح، بمغ لا المح أل الأصوو،« من،أءلم تحلم 

ىإه بقوله: ذللثج يتح ثم النار، في أمحه ثخمى عن الصدو3، الصايق، يخر ( jlتحمل 
العلماء.لدى معروف هوظاهر كما الجتة! 

هأنٍرر عن ))مسلم(( حدين، ذكر عن أعرض انه ذللث،؛ ي جموحه ومن 
يهاشتقل فد إمحه يل أض إليه يشر ولم ئفللما، إعراصا الرحمة لحديث الءلارق 

وهوملمة! ين حماد رواية ز يعضهم بكلام متعقا يالضعمؤ، عاليه فحكم وغلا؛ الملم 
الميييابن قال بل صحج، ثايتؤ عن رواثه وأف وقاتهم، الملمين أئمة من أنه يعلم 

وهم،نيد، حمادين ثم صليمال، ثم حماد، نامت،: أصحار_، أست، وأحمدوغزهما: 
صحاح.

-الإحياء( ))حديثا ش له ))رسالة(( ز حد.ا قديما قرأته كنتا المدكور وصعقه 



١(-^٩ ئوطهء الئفنئه. .

ثاءمن فليراحعها عواره، ومحع كلامه، لأقل الأن؛ يدي طولها ولا - )الهند(( طع 
الشت.

زأبما. ذكره. عن أعرض أيه لاحظش م إظْ؛ معتقه آءر من كالث( ولمي 
و)الجاحوررنيادته((، الصغٍر{، ؤالجاح ت مثل وذب؛ ماهئ، لكل الجامعة ممه من شيء 

باسإلا قوة ولا حول ولا المستعان، واممه العمال(( رركتز منه؛ حلا ولذلك ااكٍير((إ 

علىوالممييق، الإيمان قدم الذي التهقي، الحافظ رسن محنه المرق وتأمل 
)وأبواهت عقيه قال ماماح((. غئر هح بى حديث؛ يكز لما فإئه والهوتم،؛ العامحلمة 

ميرْأيي وحدين، هنا، ههغ أسى حليف ساق ثم أحثزئا...(. ما بنلل مئركن؛ كانا 
ا.همحإ( أمه نر نياؤة ي المتمنم فهم 

هذانثر من اْتعت، قد كنت، الأفاضل. مشايخي بعضي رغة عند ونزولا • إئي 
ووصعثالعلم، محللة خواصي من مي بملله من على تونيعه ي واقتصرت الكتتاب، 

أوتتثى(.ملع سح أي عن ءسووو( وغير الكتاب، هنا نثر )أمغ المارة• هذْ عليه 
أساب؛لثلأة اليوم محلعه رأيتر ولكي 
الأول:السب 

الأولكتب؛ ثلاثة الباب في محلع وفرسا علمي،، جرالث لها يزال لا المسألة أف 
الحجمصغيرة ءرمالة(( والثاني يمدقليل، سيأني، للتززنجير، الأبؤين، نجاة مجلد٥۶؛، 

والذيفي السيوطي الك مونقض بعنوازت مجلد والثالث ا الحليرأ الرهان للأمام 

(.٥٨. ٠٧)صى المسالة! ى الماقة ]انمراسات علهازالتمهيد؛ الكلام سش ١( 



الش.أنوي حاو عن قل لخا علمة الحزن.دزانة _)• 

الأبؤين.نجاة عدم ي الأحيران والكتابان الزهراني، أحمد للدكورت ا المصطفى.(١ 
الثاني:والسب 

مزحناتم وقد ؤيشرونها، بملعونممتهم يزالون لا الأبؤين تجاه يروق من أف 
للتززئجيا ر الوالدين(( نجاة إسات فكب الدين وسداد الدين )بمياد كناب: ونثر تحقيق 
حير.فاعل من مدعومة طعنه وكانت اللف رحمة 

بعيني،رأيثا وقد لها؛ ؤيتصرون المسالة، عن تحدثون يزالون لا وهم 
ديسمونهم عمن متحدخ للحق. الله هداه الجمري. علي، الجيب بأذن، وسمعت 
المهحاصرة.ش بمتهم ولم ))الوهابية((، 

منها:كان طعون؛ علة إليهم وجه وقد 

عنه.!!الأمة فصل ؤيريلون امح،.، يولون الهم 
فاللهالأ؛ويز،، نجاة بعدم قولهم منها• كان ائل؛ مبعدة البهتان هذا على ودلل 

الخصوم.تجت،ع الله وعنتي حسمه، 

فى،اكلأْتؤصومكهأنكُ

نمتي,أوآ جآءك ألأ.؛عوهواثس ثدءئهثناس ثك 
١^،حؤ، ي مزذيه أنها بزعمه لءس[ؤ دلإ.أئأ،■ دو.?آق أ0امئتا 

ليةرأها؟االسورة غيرهيه الإمام وحد أما ؤتساءل: 

(.٤١المسالة[)ص ى المايقة زاليراسات التمهد: ى إله الإث.ارة متأى آ ١ ر 
(.٦١٢. ٦١٢الخالة[)ص ر المايقة ]اليراسات التمهيد: ى عليه الكلام سش )٢( 



٢(-ر١ الئفتمه. .

صلبعن لخرجت فعلث ولئن ئمصل، قاثى إلى تحتاج أموو وهنه 
ؤيصرونالمسألة، في رأيهم يشرون القوم أل لأنت هنا ذكرت ولكي الموصؤع، 

لصرحمن-مخاله(إليرط
أمورأرمة:على مي وكلامهم 

الهسح.الصحح الدليل د ر- 
والموصؤع•بالضعف، الاستدلال و. 

بالهوى•-والقول 
والعامحلمة.العقل -وتحكيم 

وتأصله.بدليله الآ"حر للرأي إفلهارا الكتاب، هيا احرنج المناسب هن رأيت ليا؛ 
الثالث:والسب 

لونوالتتونع، بالممؤير الأيدي وتناولته حرم، انتشر قد الكتاب، وجدت فد اني 
إذنيون الإنترنت( على))شكة إنزاله أوينتم محلعه، ينتم أن فخمت أورصا، مي، علم 
محلؤيلة.سنوات من عليها ادىتركته الصورة يغير ؤكونذللث، مي، 

كانالتي بالحالة ونثره يطحه أقوم أن - كير ثريد يعد • رأيت، الستين؛ لهذين 
جياقليلة ؤإصافات إجراءتعييلأت ع عليها، 

النزول((للأيةأسباب علىمألة))تعند الكلام ومنذللئ، صياغتها، من يعلم الزياbات١، ؤيحفس )١( 
ونت،المستعملة القسة، الطعان، زض حلية، طعامحن، إل الإحالات، بعض تعييل ومنها الواحية، 

إليهاالإحالة وقدكانت، الحث،، إعياد وفتا مطوعة كن لم كب إلى الإحالة ومنها الحثا، إعداد 
أحرى.كث_، بوامهلة 



بمقكامحز(صحالمحيمح.

الخاص[:رالأمر 
ينيلما نل المسألة هنم بحثت أي تعلم أل الكتاب، هيا طالع من كل أودمن 

وطرمتىالى^وهه، صورته على الوم اطيعه انا وها منمسا، سسا ورركته منه، انمبمرين عن 
عشؤينبل ضض عن كبرا تخف وضرئ، ؤيرانبجا، المحوث، 

■الحث هيا قراءة أناء ش الاعتار ش هيا يؤخذ فأرجوأن منه، 
هوهواليومثتاج، من إليه توصلت وما علم، مجن اعتقلنه ما أل حسي ولكن 

فيماوالإنمبماف، والميل الص • الكعبة وئيي - تحزين لأي إلا ذلك وما تغير' يونما 
القوم.عند لحساستتها الخالة؛ هيم ش وأحرر وأقل أكني، 

والآ-محرة.الديا ش والداي التوفيق اللهL وأسأل هدا 
ربلله والحمد أحمحين، وصحبه آله وعلى محمد نستا على وسلم الله وصل 

العالمين،،،

وي:

Email: ShajT_45@Ho_.com
[wwwAlmoqnea.com] : الشرْويا 
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(-٢٣).اكمدقه 

]ه(

ومنأشيط، شرور س بالاه ونعوذ ونثنفزْ، وسعيه، نحش، س، الحمد إل 
إلاإله لا أف وأشهد ك، هائي فلا بملل وْن لة، مضل فلا اللة يهيم من أعمالنا، محسات 

ورمحوله.محمدأعده أل وأشهد له، لا وحده الله 
lf،يمدن ويم إب مايدءولاعوى حى أق، ألي 

نبمآوبئ يو-جه؛ ثما لذونقث صن بن حلقؤ ١^، رهقم أدموأ الشاس يآما ؤ ٌوئا■ 
^?Q' رمى عوقم ^١^( ٥١إن خءؤآلأيام لون مآ؛ أدى ؤايقوأأقن ومآأ بمالا 

ؤيثغزتلإ بمئ تدث!. مثُ ^٢ أثن آئمأ ■آ\ئث\' أقن ]كاء[.ؤلثأثا 
،•?3؟ عطيت! دع' 

يعدتأما 

غالهي الكلام وحمحغ اكزة(<، ءأهل من مات من حكم ش يحثا فقدك؛بتا 
اله..يعثة نل الجاهلية، أهل محن مات من على 

يافونوهم الس؟، إيراهيم ملة على))الحنفثة(( كانوا ميسا أف إل فيه وتوصك 
عربها يلينون لا ■ بها دانوا ؤإل - فهم ودلوا• مها حرفوا ولكنهم بها، ؤيديتون علها، 

وجهها•

لصعمروبن ت الهالك العرب، أشقى والتديلت اكصف هنا راية حمل وفد 
-حزاعة.ين حيف اين 

يدعواإليها.من ومنهم المحق، اكوحطد عقيلئ على العثة.بقيه الحرن.نل ول 
مرمحب؛ثلاث على الجاهلية أهل أف إل؛ المشارإليه؛ الحث ل وحالصث، 

ياسفهومومى إليها، ولغا يها، وصلق وآمن، الوعوْ، يلخته من الأورت المرنة 



١٠ه ٌ اي.أبوي حاو غن محل كا علمة ال>زن.درانة .)٤ 

■الاحرة ي المومين حكم حكئه يه، موحد 
عهلما،آحر ي لضعفها الحجة؛ يه تقوم بوجه الدعوة تا؛غه لم من الثابة• المرنة 

وهوممنومعلوز، فهوجاهل الموجدين، الدعاق باحد يالتق ولم الحجة، عله تقم فلم 
القيامة.يوم يمتحن 

يؤمذ1ولم الحجة، يه تقوم بوجه صافيه، صححه الدعوْ بلغته من التال؛؛ةت المرنة 
النار.وهوي كافزبه، فهومشرف؛اس، بها، 

أعلم.تعالى والاه والتحقيق، المحشر بعد إليه توصلت، ما هل.ا 
الوصوعّهانا لمحن، دفعي الذي السنا الذكور المحث، قلمة مي 

الكتاب(،هدا أفردلم، فيهما؛ قيل وما ه الني أبوي عن الكلام لكثرة ولكن؛ 
الثابق،المحشر فصول من صغيرا فمال كاير أي( بعد وحالهما، أمرهما ى للمحشر 
ولهلوله.لأهمته، أصله؛ عن ومحك 

؛دللثرئحاولأ حيتناك؛ فيه نكن لم الي المائل من الكير إليه أصفث، ثم 
لدي،رجح ما مرجحا ثم ومجن لها، مناقشا الخالة، هله ش أنر ما ٢ غالمار عرض 
فول.ؤز أدلة من لي ظهر حسبما 

التيالعلمة الخنق الكئيم للقارئ أوصح أف أحب الموصؤع، ي أبدأ أير ومحل 
الموفق.والأة المحشر، هانا ى عليها بوتر 

****

تناقش.( jlعن فضال الدكر، لمتزلة لايرمى المسألة، نجرش ما إذبعض ١( 



ثُُ

ء٢( )٥ النحب حتنلة لقفنمة. ا. 

]حلاالتحث[

منلكلام متأنة طبب وُعد حوايها، جمع مجن الماثة ش والظر الإمعان بعد 
مجن؛مجكوئا البحث هدا كون أل رأيت المسألة؛ هيم ي بالبحث ر؛ممني 

وحاتمؤ.وقصفن، وتمهيد، مقيمة، 
المحوالآتيتعل ذك ل سريت، وقد 

المحث.وختله التألفسافها، ومس!، للمسألة، نوة' فها؛ وذكرات، .الةدءةت 
الخالة.ل المايمة الدرامار.ت، ءي4ت ودكرمحت، .التمهيدت 

مجيحثان.وفه المسألة؛ ل ، الخلافالأول: -الفصل 
المسألة.ل العلماء أقوال سرد الأول: المبحث 
مهلال_،.مخمة وفه والترحح؛ الأقوال مناقشة الثال• الحث، 
مشركان.ماتا لأيهما النار؛ ل إيهما وهو: الأول؛ القول مناقشة الأول: الهللثذ 
 V—المسالة.ل ح ايوقفوهو: الثاني؛ القول مناقشة الثال: المعلل
ؤيحتويوءوحل.ان؛ ناحيان، انهما وهو: الثالثا؛ القول متاقثة الثالثؤ: الهللم، 

مناقشات،.حمس على 

الف؛زة.أهل من كونهما ناجيان؛ إئهما وهو: الأول؛ الخللئ، متاقشة 
تبلغهما.لم الدعوق أف وهو: الثال؛ السالثا مناقشة 
أماتهما.ثم فآمنا، أحياهما ،،^، ٥١أل وهو: الثاك؛ السالك، متاقشة 
الامتحان.عند الأاتؤويوفقهما أن وهو: الراح؛ الخللثط مناقشة 
الحنفثت.عر كانا أيهما وهو: الخامس؛ الساإاوث، مناقشة 

عشرم؛أحةاّأحد وفه بالخالة؛ مصاقة عامة مساتل الثاني: لفصل ا- 



ال؛اب•نصوص ز الوارتة وول( المراد الأول؛ الحث، 
•النار يانهماش عروانميه محق اللمي حكم توجتة الثار• المبحث 
التار•ر وانهما مشركان، ماتا الني. واليي باق القول حكم الثالث،؛ البحث، 
عله.والرد الباب، ر ررمسلم(( حد«يثإ ر اليومحر الإمام طس الرابع• البحث 
الني..ْع ال؛ثأدب، الخاص؛ الحث، 
الني..بأبوي المثل صرب حكم السائس؛ البحث، 
:الني أم نيف حكم الساع؛ البحث، 
المشركين،قبور ريار٥ حكم الثامن• البحث، 
الفضاثل.ر الضعيف بالحديث، العمل حكم ات؛امحع؛ ال؛ححإ 
المشركين.ر الشفاعة حكم الحاشر؛ البحث، 
[.١١٤.١١٣]نورة)رالمية(( آسق نزول أسبايتؤ تعيد حول عشر؛ الحادي اليحث، 

ال؛حث،.ن؛ثاتح ومها -الخاتمة؛ 
وهي،تالقارئ؛ تساعد فتية فهارس اليحح، أتعئؤ ثم 

ءهرسالآيات•
والأثار.الأحاديثج، فهرس 
الأعلام.فهرس 
فيهم.المكلم الحييث، رحال فهرس 
والراجع.الصائر فهرس 
الافصل.الوصوعات فهرس 

العام.الفهرس 
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(-٢٧)الثامهيىاكأف .التةه1.الدزس 

هًء.ً^أًء.؛ًًء 

اصهيد

ص'و\م\ؤالدرس 



المق.أبوي حال ص قل لما علميه ترانة - المحزن ترء — ( ٢٨)-

فدافيها، النصوص لوصؤح الأمة؛ هنْ ملف عند بال ذا المسألة هذه كن لم 
الله•رحمهم العلماء متأحري من حماعئ بها افتعل ولكن بها، شغلوا لم 

مقلا.مؤلما فيها أف من نمهم 
بحصكبه.صمها من ومنهم 
والضمين.التألق ى مفاوتن وكانوا 
مجملاتمذفنا نها أف ثى أولأت 

وأحل،الت٠يوءني، والجلال الشخاوي، الشمس العاشرت الهرد( من .  ١
الحسوأبو الحلي، ؤلبراهيم محلولون، ابن والشمس باشا، الكمال وابن ؛ معا 

الخفيةل٢آ.متأحرى وأحد الجزار، 
والشهابالتززئجي، وْمحمد القاري، الملأ عشر: الحادي الهري، ومن . ٢ 

التوري.وعدالأحد المنيي، 
العباسوأبو الؤو؛ي، المهملة[ بالمناء إمم.ا وحدي عثر: الثاني القرن ومن . ٣ 
الأمتري■ومحمد الماصي،، وحس الداؤيض، وحين الد"ئرق، 

اللهحميعا•رحمهم النيدي' مرتضى عشر: الثالثا القرن ومن .٤ 
تألماوأكثرهم ياكألة، اهتتماما أّيهم باعتباره هوأمينهم؛ اليوؤلي والجلال 

قلتل•بعد ترجمته ى ّيأني ما واظر الثخاوى، الشمس الإمام أه ٥( .٥ ٥ ٤ ص ي) ^ )١( 
كون)احمالأ(.س محال ٦( ٠ -  ٥٨ص ى) وسأ؛ي أهتدإله، لم )٢( 

منإيه عنه وقال، قاري، علي الملأ هوالإمام ذكره اليتم( لأل العاشر، القرن علماء صمن ووضخ 
منالحفي هناالعالم ذاس_اكون ه(،  ١٠١٤ستة:)ش وى والقارئ مئة، الأزمنة ى علهاءالحقة 

واليهأعلم•الحاشر، دن علهاء 



ستجفياك1ف__^^^_^^^_-)هآ(-

ّثأزى'كما فها 
اياب-ش مؤلفان منهما واحد م النمحيكا، دموض محأبوالماس 

^^٠٣٥٥٠١١من بشيء الساقه، اليرامات لأهم يان وهدا 
وفاتهم•حسب قرن كل غلماء وزئث القرون، ترتب حسب رتثهم وقد 

لااالثخاوق)امخ.أ''هه(.

الدين،شمس بكر، أيي ين محمد بن عدالرحمن بن محمد الإمام: هو 
ش؛ووش ررالقاهرة((، ش: ؤلد الكيرة، التصانف صاحب الشاض، الئحاوي، 

ررالمدية«.

مزتصانفه:

الحيبعلى الصلاة ش الدع و))القول التامع((، القرن أعيان ي اللاح ))الضوء 
الألة((،على المنتهرة الأحاديث، من كير بيان في الحسة ؤالمقاصد و النفح((، 
وغيرها.)الهياة(((، شرح: ش و))الغاة 

مجلدأر؛عماق على تم، مضئاثه إل ومل: 
اش.أبوي مإحياء حديثإ عر الكلام عقب - اس رحمه ا. الشحاوفيل قال 
حبىآمنا«؛

ا'هفيه))جزءا((( )وقدكبث، 
عقبذللث، قال فقد الأبؤين((؛ )إحياء حديث،تخؤيح ز المدكور )الجزء(( )و 

سأفهارس(()يمسمو.يه(،و,الأءلأم(
<١٥١لأ/إهن0ها(،و)ماضش(اا)«>/'ءا.

(■٦٧الحنة(()ص ش؛))المقاصد )٢( 



اله.أبزي حاو ض محل لما علمق الحزن.دوانة 'آ(__^_^_^ذرء -)• 

الحدث.على الكلام 
علىعائد وهو بقى، مجرور • )قه( الم بحرف المتصلة الهاء - هتا فالفمر 

١^وهوالحييث. مذكور، أنب 
ررجزءا((.الح1ل.ث ش كث وقد 
هياررالجزء((.على أطلع ولم 

تتحرفه أن يجب الذي ولكن 
موصؤغ.))الإحماء(( ش الوارد الحديث، أن يرى الحاوي .أن 

١^•هم، وانهما مشركن، ماتا - رأيه حسس، ))الأبؤين((. أف و. 
المسالة.هيه ش الخوصى عيم عتله. الأولى. أل و- 

لما؛ش:ذلك،؛ وهلت، 
فيهاوحزز ءؤْ، من محز 0 اله أنوي عن القت. زحنه النحاوتم،. نئل . ١ 

قليل.قل عنه ذكرته ما فيها ، مرصق[ا( ٠اأجوبة 
تشه،ولم الحديث،، ي كير ابن ^Jc مل الإحاءو(لآ،، ))حديئ، ل ذكره يعد - ٢ 

وترلابز،كبرمصت
تتتالذي لكن تعان،، الله ةدرْ إلى بالنفلر مجمكئا كان ؤإي، جنا، مجتكز )حديث، 
الأهيعارصه( ى))الصحح(( 

)٦^y^^(ج()\إr)Ji\٩اv٦Aه٦

(.٦٧الحق؛()ص ))القاصد ش: )٢( 

(.٢٦١/٢)٣(فى:))اللاةوصة(()



(.ص)١٣المنألإ فير الثايمه النزاناث التمهيد. •

رالأئ،ة عن المحل هن ومحن جئا، الحدث وش قد ، ءأجوبم« ش فعل وكنا 
الحديث.وصع 

،؛مJlsحيث الشخاوي؛ رأي على به بمثيل كلام، ولليوطن . ٣ 
مهانةسخ. وهزي. علي، أنكزة اليى ما نعرى )ليث 

النجاة؟إجاست، أرحح 
صايع؟؛...سلف من فه لي أما 

الأبوين؟أبه اف بمجي أف القلن، اثبه ألجى س بجدعلى هل 
ذلكاشكر ؤإل الؤحاء، من أرجح عنيى الشيم فليست ذلك، م امتعل لإل 

والءاتتف)±ق* فه وهو)الشحاء(، الأئئن، ياجمل فح حين لخل، فإه 
والأممالأتثاء نتد والدي عن ندمْ بالإنجا■؛ الئعحاوي فح 

امحموال ئ نقي ئ يا روى الحمم ابمحز يبغ أل عر 1ف 
ذللعثر س الثنهي' بمجرد أو لمتني، لا الترجح على أفيمئ ر ظن أم 
الله...معاد مغتمد؟! 

قياامحهمأته، على أجبة أف مي ورام الأحر، القول عن السكونر علي أم أم 
ولحكاته؟!...مال الله، سحال 

(.٩٧١. wwhالرصق(()))الأجرة )١(انفر: 
المؤهل([.كان؛))تمِح؛)مقامات( اضمن ( ٥٩٨. ٥٩الثننمة(()ل/ه ))المقامة ل: ر٢( 
آما.الات.كور ل؛))جزمح(بم أعالم.)الئحاوى( يلك.واللة المراد )٣( 

الخة((،في؛))المقاصد ولا الخرنحة((، في؛))الاجؤية للموهل مدتعرض الئحاوي أجد ولم 
اللهالئخاوق، ل؛))جزء(( موجها الموطئ، من الكلام هدا فكان 



المق.أنوي حال ض قل لما علمأ الحزن.ترانة ضء — (^-)٢٣

الأدُس،،حنن من وعيوة الصمت، إلى هذا مثل ي أرشدوا الغلما■؛ لأف 
■والثم>تا** والهدى 

ا.همحال( بملم ما وْاكل مقال، مقام محل واممه. كلأ. 
حلاله؛ومن الأيات،، ى اسمه على للنص الئمحاوي؛ الإمام الض بهيا والمراد 

المسألة.ى الخوض عدم يرى كما الأبؤين، نجاة عدم يرى الئحاوى أف لنا ظهر 
))نجاةش صتما ائه عليه وعتب المسألة، ش السيوطي رأي على اطير إه ثم 
ولمنجاتهما، بعدم القول عن ومكث، للنجاه، مسالك، عية ذللث، ي وحش الأبوين(<، 

به.قال صن أدله يررد 
المسائل.طزق قي الإنصاف، ، حلافهنا وأن 

علىملمبه ي اعتمد انه ؤيرى بن.للأإ، له نسلم ولم ذلك،، عليه ننكر والسيوطي 
إرأرشيوا اس لأف المسأمح، ش المخالفة الأهوال حكاية يرى لا ه قاطعة، أدلة 

محال.يعلم ما كل فليس ذللئ،، مثل ى الصمت، 
بعلم.وما قله وما الثابق، السيوطي نض من فمهمته هنامجا 

ي))جزئه((.الشحاوي رأي يفلهريا ؤيهنا؛ 
ؤيينهماعلوه، إلأانه ؤيلديه، عصريه كان وهوؤإن اليومحر، أل إلى التته >ع 

أعلم.والله الأحر، عن أحيهما ينقله فيما الروي فالإنماف يخفى، لا مجا العداوة من 
الحدمثج،أهل من )مجهول( عالم المسألة، ي الخصمين من أن ، . ٤ 
الواردالحديث، وأل النار، ي وانهما الأبؤين، نجاة عدم يرى اليوطي، للأمام ومحاصر 

والاهأعلم.السحاوي، انه ومحالأجزم ي®الإحياء((ْوصوغ، 

(.٥٥.٠٣)ا(فى)ص 



فىالثامه .ام؛د.الأزس 

؛على آخركلابه عند الخاوي قال . ٥ 
ا.هؤإناتا( نفثا لهيا امحزض عن الكم أرا0 )الذي 

؛:وءالفىموص٠اآخر١ 
إلهبمطؤ لا فيما الخوض وترك أحكم، الصرJحة١٣، الموصى مع )الوقوف 

الكلأمفىذك،وتركالخوضب،إلأإلس الأولمحالي.عوم كان نم؛ولذا 
ا.هإله( الضرورة لحمت 

المألة•في الثخاوي رأى في صريحؤ أدلة خمسة هدْ 
الدين،ناصر لابن أيائا للمألة، تحريره بعل حش - الئحاوي أي - انه والضب 

فقاول؛،:متحستألها، 

الله:رحمه الدين ناصر ابن الشام حاففل قول أحس )وما 

(.٦٧الحنة(()ص ش؛))المقاصد )١( 

المرفه(()مآ/ْيه(.))الأحؤة ي: ر٢( 
ذلك.مل ذكرها قد وكان الأيوين، زممر الواوية التصوص ماذْ )٣( 

الكابءهنا مجن مكانها ش ذكزها وساني 
(.٩٧٤.* wr/v(،و))الأحؤةالمرصثة(()٦٧)٤(رن))القاص،دالحنة(()ص 

كتايه؛))موردى ذكرها وئ. \/هّ(،  ٤٢. ٧٧٧اليمشقي)اليين ناصر ابن الحاظ للإمجام الأيات وهنه 
الهايتم،((•مولد ز الصادي 

الئخاوى:غر ذكرها ؤمجئن 

كاب))نرحتاضمن ( ٥٧٧/الئقمجئة(()١ و))المقامجة (، ٦٢الحقا(()ص المومحرش؛))مالك< 
٢(./٨٦ ر١ الممنوعة(( و)راللالي الموءإي((|، )مقامات( 

(.٢/٣٣ )١ ١^١^(( ))تنئه ش: عناق( وابن 



و)و،به نكال محل عر محل ا شدأ اي اللة حبا 
طنالفم—اs به لإيمان اة أبؤكدا ة أمفأحتا 

ا.هصعنا( ه الخيث كاف ؤإل نمير ييا ، م١ JJهالمانمنم 
الشخاوي.رأي هياعن 

فاماناالنجر.، أبوي بإحياء قال انه فكمك اليمسقي؛ انمين ناصر ابن رأى أما 
ناد(.الإّ)صعمح العصتة المسالة هيه الواردى الحليف الثت.؛أل رحمة إزاره. ح به، 

باقآخرا ءف<الآ زانه ثم علق، فضائل . امح، وهب قلذ الثت إن أيام ?ي ؤبمول 
يونذك، عر قاض هق الله كون بيلك، سلم أف علينا ؤسغي به، ليومنا أبؤيه له أحيا 

صعيف.ولوكان الحديث، إر الفلر 

يمكنولا ساقط، فيره. جلالة عل اثمين. ناصر ابن الحافظ من الكلام وهذا 
ولاسيماالحدث، صغم، »ع ولو والأحكام، الأمحار لقبول الباب ومخ به، سلم أن 

الإيمان.فى؛اب، 

بابي كان إذا . سنيه صح ولو . الأحاد({ رؤخبر يزيول القوم أل والضب 
وهوالإيماناثمين، أصول من بامح—، ر الأن وهم العلم، فيد لا إنه ؤمولون ))الاعممام(، 

■بضعفه قرون بما يقبلون المويتؤ، بعد 

محل(.لكل شه: انموعة{(، محوي:))!_ انمام، ر )١(كنا 
ءدم(ّينا )فتلم»إلأو< شه: ١^^((، ررميه سوى: رالصائر، )٢(كدا 
الملف.بعفى عنتي ذكره حاء وقد ))المليم((، ه: الله أسماء من أل وررالة(( ر))الكاب(( شن، ولم 

بعلما.(وما ٧٥/١الهلحاؤة((())الشية ))قمح: اننلر: 
سإرأ■ذْا ميفعالث، فإه له؛ وسه ملم، ما احففل )٣( 



-٣( )٥ المنألب^ ى الثامه اليراناث التمهيد. .

(.٠٩١او؛وطي)ا،؛\>.ا]٢[ 
الموطئ،الدين، جلال محمد، ن يكر أبي الكمال بن عيالرحمن هوالإمام؛ 

ر؛بها وئوش ))القاهرة((، ي ؤلد ؛^_j(، جمع ش التصانف صاحب اكاصي، 
المفاس({.))روصة 

تصانفه؛من 

الراوي((،ررميب و الصني(، ))الجامع و بالماثوربم الضير فير المثور ))اللر 
أ.ور>طقاتالحفاظ(<،وغيره\ 

منفهوأشد الباب؛ هنا ش الصيارة له كانت هوالذي . الثن رحمة والسيوطي. 
ونياءج، المصطهى ي محبه القس؛ وأءiال فيها، الكناية س ومحن للمالة، حمش 

■pd؛؛؟،.الئب فنحنه والديه.، عن ودفاعا عرضه.، عن 
|عدذقؤنميىالابا:

اللة؛وحمة العجالوني قال 
والديإسلام في الحقا الالث، ر)ممنها؛ عديية؛ مؤلفات ذلك ش أقسا نايه 

r٣iي٧م'y^-\اT(جوجص٩^^.
(.١٣١الؤلفن(()ه/ااآ؛.

مالةفي كبها العلمية، الرسائل من الكير وله ،، اكنفمن ال٠كشن من اليوؤلي والجلال( )٢( 
واحي..مجلتي ى الواحله الرّاله كتب ؤئما بل الله، رحمه عنه مشهور وهيا واحّح، 

(؛٢٨الزهويآ()آ/١ ش•))^؛*؛ إياس ابن عه قله فيما السيور مول 
|مالآا.ه الحق( وجه فيه ث موكا؛ مألة كل ش فهمت( صالة، حمين ش عصري أهل )حالفي 

١(ا١ّ ٠ صمن؛))بحويث،نلوةالسيور(()ص عصاماليين، عن؛))مؤلفا)؛؛(السيور((،للا.كورث 



.امح، أبوي جال ض محل يا علميئ ترانه - الحرن ضء — ٣( )٦ -

اا.هالمطش(((أ 
اسارحمه الكاني؛ الحي عد المنندت وقال 

ا.همطوعة( مؤلفات الباب)صتة( هنا السرمحلي.ش )له.أى: 
الله؛رحمه ال؛وءرلم الجلال وقال 
ماللسافها ؤييتت ؤهد، الله رسول والدي نجاة همئ مولفامت عيه قمت )لقد 

بماالواردة بالأحاديث علمي ْع واستدلال، وحجج مقال من لهم وما ذلك، ش التاس 
ا.هيمقتماها( العلماء كيرمن وقول ذلك، تخاف 

ولممؤلفات، المسالة))متة(( ي اليومحلي الجلال مؤلفات تلنت وقد تلت(: 
كمامبق•الكاي العيد هنا على ومي غيرها، على له أمحس، 

كبهلبعض امم أك؛رمجن فلوحود ؛ أوررثمانة(( إيها))ميعة(( قال ومن 
أناءش ذللث، وراعيته التتألمؤ، حين، من يعضها، رسنه كيه يحض قى ثن وقد 

ذللئ،.إلى التيه مع سرتما 
٢؛وهيابيائهار 

•٦( ٠ / ر١ الخفاء(( ))كثف ش: )١( 
)'آ(فى:))مرساضاص()آلأل'ل(•

ص■بمد الكتاب هنا على الكلام وسٍأنى ٢(• )"ا(فى»سراسن((>ص 
(.١٤عرمسلاJثال(:))الفجرالساطععلى:)اكححالجامع((()ه/اُ)٤(اتفلر 

ّيمب•كما واحد، اكنادتح أسماء لكنها الكامنة،(، و))الفوائد اأكامة(<، و)))السر والمته((، )٥(ك))التعظم 
فدصعودالإسلأمة،)الياض(، بن محمد الإمام جامعة في المخعلوطة، السيوطي مؤلفات )٦( 

خرمعلمث، الكونغرس(، الخفاه،)نسخة ومخلوط)بمسالك، مرة. من عليهاآم الاطلاع من تمكث 
والخة((،)نسخة))اكعذليم ومخلوط الإسلامية((. وانمرامات للحوث فصل المللئ، ربمركز من 

ي



-)٧٣( المنألأ ي الشامة الترانات التمهيد. .

قصْشه.والدي ي الحقا )رمسالك آ ز١ 
سماه؛ْن ومنهم نذكر، لا محلمها اخلائا الكتاب هدا اسم ش النثاخ احتف 

المصهلش((.والدي ]اسلامإ ش الحقا )رمالك 
آ.مسهأ الكتاب زمقيمة المصإف سمية ش رذ ولم أ، )إملأم(أ ازيادْ 
المورمذ/ْ 

واJغدادي^١٧،.وحا-آيحلفةل^، ٣، والعجلوبي انمدروس؛٢، وذكره: 
محمدالإمام حوزة)لجامعة في وهي له، حطة سح ثلاث على اطلعت، وقد 

و))الرداض((.المركنة بالمكتة المختلوطايتت، قم الإملأمة((، ممعود اُن 

المالمناوش محمد قلم: معتاد، يخط كست، /خ(، ١٢٨٨)برقم الأولى• 
■(•٥١٣ ٠٣عام؛)من الأحر، ريع سخها؛ وتارخ المني(، 

عام؛كتها الدي الحفي، إسماعيل بن محمد بخط؛ نمخة من ماكا وقد 
الفقيرتباسم؛ تمنلث، احرها وى نسخكن، على وصخخثا قوذتأا، وقد ه(، ٩٨٨)

من!فمفاذ وجوهما، أماكن وذكر الخلة، النتمخ من _، عيا وما منها. ينخة أحففل ياروس(، 
(.١  ٥٣. ١ ٥ • )ص اليوءلي« مخلوطان )بملل 

وغرهط.والرجلو;ي، المدروس، (ى ا) 
الختا؛()ءسآ(.))•سالالث، اتنلر: ( ٢) 

)م(فى:))اكلاسة<،)صم

(•٩٢)ص ا؛ر« الرالتدر )ث(محات 
٦(•الخاء(()ا/• ))كثف ش: )٥( 

مي١٦٦٣/٢)٦(فى:>)ممفالظول(،)

•٥( ٤ )ا/؟ العارذن« ز؛))ملة )٧( 



ٌ ٌْ الش.أنوي حاو عن فيل كا علمهة الحزن.يزانة _)خمآ(_______ضء 

عامي امتلكها أنه آخرها ي محب ما خلال من لي ؤفلهر ناوش، خلل عيالميز 
والاهأعلم.النامخ، أقارب ْن ولخئه نفه، النمخ 

حوزة■ش تمتلكها>)الجام*اة« أل لجل كانت وقد ورقة، ( )٩٣ش المخهلوط ؤخ 
(•٥٣)٤ رقم تحت »مصر« بت ■تحرى«، روصة ))مكة 

والأحمر،٠، أمامي . الأزرق بالميادين؛ كنت وقل أهاُ/خ(، )٠ برثم؛ الثانة؛ 
المتعزالورى لجها وامتحلم ه(، ١٣١)ما/ا/ا الموافق الأؤيعا•،، يوم في؛ نسخها وتم 

م

حنا.جميل نح وخطها النح، تاؤيح لحياثة وذللن، )الحديث،(. 
أزفلم التتونق، يقصها أيه إلا والرتب، والمخ الورق جولة ْن الرغم وعلى 

أوالساخ، لأحد تملك، أو تعليق، أو المخ، أحد على مقابلة أو للنامح، امما لجها 
النثخ.حياثة ولاسيما ذللث،، مائه وما المعروفن، العلماء 

الأخرى.المخ عن أخرها ، اخلأفؤتلاحظ 
المخعلى بمتميون لا غالبا المحممين والعلماء المخة، هف عيوب من وهدا 

جيدا.خطها كان ؤإن المستوى؛ بهيا التي الخهلية 
والأحمر،)أمامي(، الأموي ؛الميادين محت، وقد )اها"آ'/خ(، برقم• الثال؛ةت 

آخرها!ز ولحب، كيره، تعلهاث، وعليها صفحة، ( ٤٣)ش ومع 
ا.هوه(( ٥ )٥ ت منة فهد ابن الحافظ بخط مقابلة )بئر 
ورقة؛أول ش محب، وقد 

معتة؛الأة مكن أيقا. )ولالمصقسا. 
))المقامةالعلية((، الأباء ي الجلية اررالمل أ الشرفة((، الأباء ش المنفة ))انمرج 

يأش.مما وكنا الطم،، ييون،)واؤا (كدا؛ ١إ 



(-)٩٣— المنألةى الثامه .التمهيد.الترانات 

شالكامنة ر)الدرر الأروين<بم إحاء ش العالمين ))نثر الصهلفوة^ النية ش الثننصة 
ا.هالجة(<( ز المصهلفى واليي أف ي والمنة ٢، آمتة((ل اليدْ يمان 

وهيي:علها، أطلع لم ،، ١^١٢نح المخلوط ولهنا 
(.٢٦٩٩ر)مكتةرون((برءم).١ 
،.ء؛لم)٥٩(' ١٢٣برقم■)١ معوي(؛ الملك ))جامعة -٢ 

مجاميع.( مجاميع،)٥٦برقم•)٧٩( المحمودية((؛ ٣.))المكبة 
(.١٠ ٢٧رقم•)ْجْوع ب.))الرياط((؛ العامة ))الخزانة - ٤ 
د(.١١٩٤رقم•)ْجْوع ب))الرباط،<؛ العامة ))الخزانة -٥ 
(؟١ • ت)٨٧ يرقم ملل القتلرية((؛ الكتسج ))يار - ٦ 

١(.)٨٦ (، مجاميع،)٢٣مجاميع،)٧( ٥( ١ ت)٦ يرقم المصرية((؛ الكتب ٧.))داار 
(.٦٢٧٣خ.))مك؛بةالذلاهرية((ئ))د.مشق((؛يرقم•)

(•١٣٩برقم•)الكؤيت((؛ مخلوطان))جامحة .٩ 
.))الخزانةالتمورمح((ا١ * 

-))مكبةالأٌّكوريالء■١ ١ 
منهاصورة وموجود المحوري،(، ))مجموعة تصمن الكونغرس((، )رمكية . ١٢
(.فك-١٨٤٦(مكرونلم)٢٢ ٦٧٥يرقم:)الملكفيمل((؛ ز)رْركز 

أسماءوالمنة((، والدييله؛))اكفليم وهما الكامنة((، - بمش؛))الموات؛ الكامنة((، ))اليرر الكاب؛هال.ا )١( 
٥(..١ ٤ ٨ ذلك)ص يان وسيأش واحد، لكتاُس، 

(،١٤٠ال؛وطي(()ص مؤلفات و))معجم ٩(، • الموطئ(()ص مخلوطان وانفي؛))دلمل )٢( 
ا(ح)٥(•٤  ٦/٩الجامع((؛،)على؛)الصحح و))اافجرالماطع 



الش.أبزى حاو عن قل لغا علمثئ الحزن.دزانة إ(____^__ضء _)• 

فاآعلم:لجان ستا الكتاب، هنا وتدطخ 
والذلامة(( المعارف دارة مجلس )رمتلعة ى؛ ،، ٥١٣١٦)عام؛ في الأولى؛ 

عام؛في ثم نقبه، الموصؤع للسومحلي((ي رررمحائل مجموعة صمن الدكن(<، آباد 
)١(،.،

)رحلر

(٥١٣٣٤)

مخلوقمحمد حنن النخ بتحقيق الالماهرْ((، ي؛ ٥(،  ١٣٨٤عام؛)في الثانة؛ 
أبوينجاة تحقيق ز المومحلي اليين حلال الإمام *رسائل اسم؛ نحتا اس، رحمه 

الأحرة((.ي الجة أهل من وأيهم وآم، الصaل٠ىهؤ 
رسائل.)ست،( على هد0 وتحتوي 

المقيمةحلال ومن اكحبميق، ش عليها اعتمد التي النتخ المحمق ذكر ولم 
واللهأعلم.مطوعة)ردلهي(<، على اعتمد انه لي، فلهر 

للفتاوى;أ٢٢.))الحاوي كتاب،؛ صمن (، ٥١٣٥٢)عام؛ ش الثالثة؛ 
نصه؛ما القيمة ش ويكر العلم، ء؛للأد-، من مجموعة بنشره قام 
الكنما))قار ش؛ حإف سخ على ومزاُع ممتثانة، نسخة على مطؤغ ))الحاوي( )إل 
ا.هفنمه( وم.حيءحادت، كيره، نيايات فيها وحاء الأزصة(،، الكم—ا و))قار المصرية؛(، 

أعلم.واييه ذكر، هكنا 
الطعة.هدْ عن مصورا ه(، ١٤٠)٣ عام؛ العلإ(أ(، الكنب، ونشرته،بجار 

ضمن؛))يٍرومتج(<، و العلوم(، إحياء قار ))مهلعة ي؛ ( ٥١٤٠٥)عام في الرابعة؛ 
وعلقوشرحه، له، هدم للتومحلي، رسائل سع على تحوتم( وهي التسع((، ))الرسائل 

)٥(.(ح ١ ٤ )ه/أ الج1هع(((، )المحح على؛ ))الفجرالساطع واننلر؛ ( ١ ) 
)٧٦(.)آ())الخاوىلكاوى(()آ/آ'آ(، 



٤(-)١ — المنألإفى الشامه النرانات التمهيد. .

الثعيري.عزانمين الدكور: عله: 
(.٥١٤٠عام:)٩ ي طعها وقد!عند 

»حدرب: الْع1رف(<، يائرة مجلس )بمشة ي: اكع(<، ر)الرمائل محلع سق وقد 
ه(. ١٣٨٠سة:)في وهي منه، الثالثة الهلعة عر امحللعت وقد )رالهندر(، ب الدكن((، أباد 

عزب،محمد نيتهم محمد الدكتور: بتحقيق؛ ه(، ١  ٤١٤)عام: ش الخامة: 
عليه.اشر ولم الأهين«ئ)رالةامة(<، )بمار نشر: 

متجههكانت التية لأف الحقا((؛ ررمسالك سخ عل الكلام ل وئث وقد 
أ-حادث.وتضج عليه، التعليق بحد ونشره علميا، تحقما لتحققه 

قداي ولاسيما ذلك، حيوي بعدم لعلمي العمل؛ هذا عن النفلر صرفنا لم 
البحث.هاJا ل وآراءة أقواله ناقشت، 

cCالمصعلفى والدي ل اليومحلي مّاللئ، »نةص مجلد؛حنواj^: قراتا طع ثم 
لاليومحلي كلام في حاء لما علمي نقلم. وهو الزهراني، صارح بن أحمد للدكور: 
المصهلفى.((.والدي فى الحقا اللئ، >)مكابه: ل المسالة، 

الجتهءر؛فول اس رسول أنوي أو ل والمق ))التعظيم )٢( 
للسيوؤلي:وسبه الكتاب، يكزهنا 
والُداديلبم،٢، حلنةر حاحى 

فانفلرآمة((، السلت إاو»ان ل ))الموائدالكامة باسم! (، ٥ .١ ٤ ٨ )ص أحرى. هذاالكتاب.مرة سأني )١( 
مامقال،عههاكّ

و:>صي)\إ^ن.)٢( 
العارض(()ا/مامه(.))هدية ل: )٣( 



بمسلخاملصخاوأيرىيهصه  ١٠

الُيوعد وسركس١م، ع أُادير والعظم 
أولقي لليوطي سب اُه الحقا(( ررمسالك ْن الثالثة الخطثة النسخة ي ومؤ 

الجة((•ي المصهلش واليي أف ش والمنة اااالتعذل؛م باسم: المخهلوط، ْن ورقة 
ز:وهي عليها، أطلع لم ٢، أحرىر سخ وللمخهلوط 

بالمحفوظة الأصلية النسخة عن مصورة نسخة الصره<;(، الكنس، حال .  ١
ْكمومحلمعف مصورة للسيوءلي، رسائل مجموع صمن وهى الشوام(<، رواق ))مكنة 

رتجْم'ً'.
(.٢٧٠٣آ.ربمكةبرون((:)

مجمؤع.بررصنحاء((، الكير((، بر)الج1ْع الضية((، م.ررالمكنة 
١^٠۶^((.))الخزانة .٤ 

الأّكوريال«•ررمكتة -٥ 
علىؤيحوي مجمؤع، صمن (، ٤٥٨٨)ُرةمت الوطية«، شس )بمكة . ٦ 
ش:نمخها م صفحة، )أرُعين( ز الرسالة ومع لليوطي، رسالة وأرمن( )حس 

المخة.لهدْ صورة ومعي معتاد، وحطها اه(، • ٤ ا/آ/• الموافق:)٩ الأنين، يوم 

٤(.٩ /أ \ المعود(()٢ ))عون ز: )١( 

(.١٠١الفهارس(()أ/ا" ربمهرس ز: )٣( 
وقد(، ١١٩الميوش(()ص و))هعجممولفايته (، ٨٩الميرطي(()ص ))دليلْخْلوء!ات< )٤(وانظر: 

للكاب،.اكابي العنوان وهنا يامحم؛))الفوائدالكاْة((، الخطة اكازنخه ذكر 
يهناالطعة هف على الكلام وسر ٩(، )ص عاشور همعلفى تحقيق؛ الكامنة((، انظرن))الفوائد )٥( 

اكءق؛ق)ص.ه.اه(.



(_٤٣اكابمفىاكألأ_^______^_^^.)-التنهيد.محس 

ور)المامة((.ررالهند((، زن المطوعة التوءلي(<، صمن•)ررمائل ؤبغ وقد 
٢•و))يروتء ر)الهند(<، زت المطوعة التسع(( ))ارمأيل تصمن وطع 

اكرفة(<.زالاياء التة )'آ(>رالدرج 
؛الموؤرأ ذكرْ 

والُداديأ؛،.حاJفة١بم، حاحي وذكرْت 
ياّم•ذوصغتن مح، ُ ّركس ودمْ 

الشريفة({.الأعباء ش المنفة ))اليرجات 
الموضعى ْصدر0 عزا \ة يوكله النسخ؛ أثناء ى أومحهو مطص، حطا ولعثه 

)رالهند((.ي والمطؤع الخالة، ز السيوطي رسائل لمجمؤع الأابي 
زافتاحتا،لمالسيوطي قال 

أحمرهاوهو .، الله رمول واليتم( صالة ى أكف ئوف ثالث، )هدا 
وأوجزها...
ا.هيرجان( ثلامث، على ذلائ، منرك ى بالجاه الةائاإوj( احتشح وقد 

الإسلامية®معود ين محمد الإمام زت))جامعة محقوظة حهك، نسخه وللكامحبح 
وهومجمؤع، ضمن )٩ برقم ))الرياض(( المركزية، يالمكنة الخهلوطاُت، نم 

الحقا((.))مالك طعك عر الكلام آحر ق وتاؤخؤا، الطعان، هذْ ذكر قلل. نل مر. ١( 
)أ(فى

)م0فى

)أ(فى

)ه(فى

)0يى

الجلة«)U(•»الئثل 
٧(. ٤٥)؛/الظون(( ))كثف 

العارفن(()ل/ارمآه(.))هلية 
و)سل(.، ١ • UVالمطوعات(()؛))محجم 
٢(.المنفة(()ص ))١^^ 



المجمؤع.هيا ش ما أول 
ش:وهي عليها، أطلع لم ٢ أ->وىر نح وله 

(.Xyowlxر,جاْعةضدج(()ا/ب؛ما(مجامع،).١ 
<٢٧٠٢\.ميربيبرقم:)

مججمؤع.المللث،معود((يرقم-))حاهعه .٣ 
؛(أم.)٥ يرقم• مجموعة صمن الخيه يرامم محمد الثخ رلمكية ش سحه وله - ٤ 

و))القاهرة((.)رالهند(( ي المطوعة الميوحليأ( ))رسائل ت صمن طع وقد 
و)ريروت((.))الهتدص ش المطوعة ااشع(ا ))ارسائل وصمن 

مولقثن؛ع عزب، مجحمد نيتهم محمد ئ. بتحقيق ه(،  ١٤١٤)عب*' موُحرا وطبع 
يدكرولم ررالقاهرة((، د الأمنآآ رردار نشر السيورإ(< تراث >رمن اسم■ تحت للسيولمب 

عليها.اعتمد الي اشح المحهؤ، 
الثرض،<•الأبيين، إحإء ش الممح( الطمتن )انثر )٤( 
الٍوطيفىافتاحةة1ل 

ا«هالرفين«آ الابؤين إحياء هم؛، المنفن العلمين سهي*)رسر تألف، )هذا 
أتهءإ"حياء لحديث عندماشه أحرر٤٢ رموصع و3ال 

ء

الأيؤينإحياء ش المنفين العلمين ))نثر ممض جزءا ذللث، ش ألوتأا روقد 

(٧٤و>)معجم.ولقاتالتوطي(()ص ٩(، • »دللمخلوطانادوءرر«رص )١(وانفلر: 
(.^١٣)صن ه(،  ١٤١)ماّةت (، ر١ عفد" (، ١ ) مجلد• المخطوطات((؛ عالم ))مجلة اتفلرت ، ٢) 

٢(.ر)سراسين(()ص )٣(مقلمة: 

رأ(فى:))اللآنىاسمض(()\/آ1آ<



_( ٤ )٥ المثألبفي الشايمه الترانات التمهيد. .

ا.هالشريفين{(( 

الزاعوترتيه ه الرسول أبوي )إحاء حديث تخرج حول حدش حزء فهو 
■شبها المسالة هم، كتبها الهم، كه محن 

عه؛وقال ، آحرأ مكان ش اس.إليه وأثار-رحمه 
الحييثصناعة جهة من والكلام إحيائهما، حييث هم، رابع مولنا )ور 

ا.هالخاصة( 

وّركسأم، ٢٣٠وحام، ٢٢انميروس وذكرْ: 
منأكل هم، ، سخ ولiكتابا 

٦(.رقم؛)٥ فيلم (، ٢٢٧٩برقم)معود(( الملك، ))جامعة -١ 
إلصمت، وقد المنورة((، ))المدية بث الله. رحمه حكمتؤ((. عارف، ))مكتبة - ٢ 

مجامع.( ١٤٠عبدالعزيز((.برقم؛)اّلأإ ))مكتبة 
مجامع.( برقم؛)٥٦المحمودية(( ٣.))المكتبة 

(.١٠٢٧رقم؛)مجمؤع ))الرياءل(<، ئ■العامة((، ))الخزانة .٤ 
(.٦٥رقم•)٥ مجْوع ب.))استانبول(،، أغا(<، بشير )بمكتبه -٥ 
(مجامع.١٨٢)ورئمت (مجامع، ٤١٩الكتب،المصررة«برقم•)))نار -٦ 

المنة(()صخ\(.ش؛))انمرج )١( 
(•٩٢الاز«)ص )٢(ر))النور 

)'0تي:))ممفحائون(()آ/أهها(.
و)سا(.و2ؤوء\ّ)\ائ-١(، ))معجم هم،: )٤( 
(■١٥٠شموي)ص مولفانه و))معجم ٩(، ١ ■ ٩ * التوطيا()ص مخْلوؤنات وانظر؛))قلل )٥( 



اله.أبوي حال ض يل لما عله يرانة - الحرن ضء — — ( ٤٦-)

الأمكوؤالء.ما.)بمكتة 
التموؤة((■))الخزانة .٨ 

و))الماهرة((.))الهند((، ش: المطوعة الموطئ((، ارصائل ت صمن وقدطع 
و))يرون((.الهند((، ش المطوعة التع(( صمزت))الرسائل أشا- وحير. 

الخضطفؤية((.التسة هم، الشتيسثة ره،))المقامة 
ؤمحالمن،الئنيسق؛،، ءالقامه وسئثهات المقاْه، هذْ رأنثأت ر' حاتمتهآ حاءفى 

ا.هالميسه( الطاهرة، اكصشؤيه، الثرفه، النسه بها وخدْث 
المق.((•حير واليي نجاة فى الئثيسية أيقات))المقامة وسئى 

يقوله;النفة(،، آحر))الدرج هم، المثارإيها وهي • اليوءلي١٢٢ذكرها 
ااهالإنشاء( طرمة عل ممورة ))مقامة(( وهو حامجى، عمل ى شرعثا )وقل. 

مقيمتههمر حاء فتذ كذلك(؛ والكتاب 
ا.هاله،.( والدؤ( ي الإنشاء، طريق عل نزيه، مقامه وهم، الئثلهئه((، )))المقامة 
وسركسر،؛'م،ّ، ٢٧٠وحا-م ، ٢٦العييروس وذكرها: 

؟الموءر((| )مقامات( كاب؛))شرح؛ اضمن ٦( ١  ٥/١الثنلمة(()))القامة )١( 
٦(•الجلة،،)ص هم؛ت))الثنل )٢( 
الضمير.لي وليلك )العمل(؛ أي: وهو؛ )٣( 
(•١ ٨ المنبمة،()ص ))اللحج )٤( 
او؛وءر((|.)مقامات( كاب؛))شرح؛ ]صمن ( ٥٦٧/١الثقنمثة(()))المقامة )٥( 

)أ(فى:))الورالمز(()صي(.

)م(فى:))كفامموذ،(()آ/ْخبا(.
١(.و (، ١  ٠٨ ٤/١المطوعات(()))معجم ل: )٨( 



(٤٧ِ)المنالإفي، الئامه التمهيد.النرانات .

اللغةن، الله. رحمه . اليوطيغ براعة على ؤيدل بابه، ي عجيب والعمل 
يتحمل فئة، م_الب ش صياغتها ثم وم، والعبارات، للالخاظ واستحضاره وفنونها، 
داخلها

احيرعليهارم.لم خنفه، نح ؤل))المقامة(( 
تستة عزض؛< مقامة، عشرة( وهي)ائتي، اليوءلي(<، ))مقامات صمن•بغن وقد 

ين))القطتهليتة((.وتنرتها))الجواب،((، ه(، ١ ٢  ٩٨)

سائما.المذكورة التع((، و))الرسائل اليوني،((، ))رسائل صمزتوءرعئ، 
سميرالدكثورإ قل م، شرحها ع ختقة، سخ عن وموثقه، محمقة طت نم 

الالروءي،ر"ام.محمد 
^^^^لالجليةفىالآياءالعلية<(.

افثتاحت؛هل؛اإالله.ز، الموءلي-رحمه هال، 
حقهمافى، فال( اللد.دز، الله.، رسول، والدي مسألة ي أقته مؤك-ح اض ّ)هدا 

متم،.كامحت، كل،))مقامة(( تلأين))مقامة((، أكرمن وله نر))المق١ءات((، االه.إ.ام (والٍوءلي-رحمه ل) 
تحققها،نام ثم مقامة، للاثين الخلية النخ يجمع اليرؤيي محمد ٌمءر الدكتورت نام وقد 

حلل،،وهوعمل، مججللش، فهم، طعه نم الوني((، اللين جلال، >رشرحت)مقامات( زن ونرحها 
مجاغ.والكتاب 

اللينحلال، )مقامات( مقلمة؛ فهم، اليزؤيي الد.ك؛ور بالفصل النسخ محق عن >كلم )٢( 
(ء١v٧/١(ومجامدها،و)١٤٦/١الوبي(،)

(.١٤٨السوبي()مى مؤلفات و))معجم (، ١  ١٧الوي)صر مخْلوءلات »دلل وانفلر؛ 
الهلعة.عرهدْ الكلام تم، ٢، مدم )٣( 

٢(.)؛())المثل،الجلة(()ص 



شئبممحو(صظلمحىمح.

حغإله يمب كما رالجة((، ويحول بالنجاة، ش لهما ومحكوم ناجيان، أنهما 
ا.هنئل( على ذللث، توجه ى احتلموا يم الأتمة، من 

سيل•كل شارحا نبل أريعه ذ/ ثم 
ز:وهي عليها، أنشع لم ،، حه؛ نسخ وللكاب 

٢(. ٢٨٠معود،()الملك ))جامعة .١ 

(.٣٤الصوري)اا\ (، ١٠٦٦)٧(،  ٠٢١مججمؤع)و))يغداد«، العامة((، الأوقاف ))مكة .٢ 
•ما/ا( ٠ ٢ ْجموع)١ الأوقاف(،، حزاين ش 'آب)رالكثاف 

(.١٠٣٤١>وؤن(ا)ر)مكية . ٤ 

ساما.المل.كورة النمع((، و))الرسائل السيومحلي((، ت))رسائل صمن محلع وقد 
سائما.المذكور اليوؤلي(( آرايثج كتاب،))_ صمن ْوحرا وطع 
امتة((.اليية يمان ش الكامنة )رالهوائد )...( 

آمنة،(.السيعت يمان ش الكاهنة ءاليرر أيقات ؤبممى 
والمنة((.غيرت)رالتعفليم المسألة، جديدفي هداكتان، أف الباحثى يحفى ؤيفلن 

اثنين.فجعلهما والمنة((، ))التحفليم ' وذكر^١٢الكامنة((، ))الفوائد ٠؛ .ادير الغا.ذكر وقد 
كتابانأئهما الحقا((، ل))مساللث، الثالثة. الخلية. النسخة من الثانية الورقة ش وذكر 
ءخ؛تلفانا؛؛ّ

(•٩٣اليوطيا،)ص مؤلفات و))معجم ٩(، الموطيا()ص ٠خهلو٠لات رهلل واظرت )١( 
٥(.العارفن(()ا/ا٤ ش؛)رهيبة )٢( 
الع1رذن({)ا/م\آه(.))هد>ة ز: )٣( 

(•١ ٩ ذلك)ص مل( سخ، )٤( 



٤(-)٩ المنيى الئامه النرانات .١^٠؛^. 

آحراسم العوان هذا ل صقلا، كتاثا ليس الكتاب هيا أف والصحح 
>,اكطموسر^

مؤلفاته:ْن عيه حن اليومحرأم محه قال وقد 
آمة((.السيية ليمان ش الكامنة )ر)الفواك 
ا.هالجنة((( ش التمح،.؛ أبوي أل مح، والمة أيما؛))الممفلتم ؤبمئى 

منه.نقل الله.عتلما رحمه . ١^^٧ قال وئا 
اليومحلي:لهولفات سمية الله.عند .رحمه الكتاي؛ الم، عد المنند: ؤيبمول 

أبويأل ز والمة »اكظ؛م وثسةىت آمته((، السيية ليمان ش الكامنة ))رالفواJال 
النى0فىالخة(((ا.ه

مكتةي المحفومحل والمنة((، ررالممقليم مخهلوط من الأولى الورقة عل ووجدت 
التالية:المارة ٤(  ٥٨٨يرقم:)مجمؤع صمن الومحلتية((، ر)باريس 

أفز والمنة )]العظيم أثا. ؤيثى. امنة((، اليية ليمان ل الكامنة )»الفوائاو 
ا.هالجتة((( ل الني. أبوي 

افتحهالكتاب، افتح الله.حن اليومحر.رحمه أل التنمقن؛ ى السبب ولعل 
الجاهلية((.ررأهل من تحنق من مع وائهاكانت بإيمانها، والقول بذكرالسيية)رآمنة((، 

الله:رحمه فقال 

<٤٣.٤١اممابقلء،ول)ص شهدا

(•٣٤المحاصرة(()ا/ا))حن ل: )٢( 
الكبالعلمية[.bر ]ط. ( و)ا/آ٢١٣(، ' ر)شرح•)المواهباللينية((()ا/ُ)٣(فير• 

١(•• ربمهرم،الفهارما((رآ/ا"١ ف■' )٤( 



بمتيّبمظضخاوأنوىافي0

فيتحنق من حكم وحكمها موحيْ، البي. أم أف المختار بال )أفيث 
غمروبن كزيد الأصنام عادة وتنك الخليل.، إبراهيم دين عل وكان ر)الخاهاإة((، 

ا.هب)بموصوع((( ليس له، أحياها اللة أل ي الوارد ؤيال)رالخديث« وأصرايه، مثل ابن 
ْنشيثا أمج ثم قريا، الكتاب محق إر الكلام هنا دعم ي اصتطرذ ثم 

وغيرذلك.ناحول، وأيهم وأحيائه، أيه. على الكلام 
رحد.ثثم الكامنة...(<، ءالفوائد فتاسبت ءآمنة((، الميم عن أوله ي الكتاب فكان 

والمنة...((.فناسب؛))التطيم ر)ءا.اس((، عن ذلك بعلأ 
الكتاب.هيا عر الأسمين ين الخ،ع يمكننا هنا؛ وعل 
إتمه{؛

آمنة،السيئ ليمان في الكامنة ))الفوائد اسم؛تحمل للكتاب طعة على امحليث 
غلافه؛على ومحب اسمه؛ كنا الجنة(( ل المصهلفى. أيوتح( أل ش والمنة والتعظيم 

بأ]الةاهرة(ء.القرآن((، ل؛)بمكية وطع عاشور، مصعلفى عليه؛ وعؤ وهينه، حممه، 
٢؛^١٠١ ٠۶مقيمة ل المحمق وقال( 
يأثي؛ما ٥( ٠ رقم)٠ السيوطي الجلال( مؤلفات محجل ي )حاء 

واليتم(أف ش والمنة ))التعفليم ؤبممى؛آمتة(<، الميية ليمان ى الكامنة ))الفوائد 
ا.هالجنة®.( ش ه الممهلفى 

منالثاز المم ونمى مسمين، إر للكتاب المحمق بقيم ءو>ئت، ثم 

٢(■والمة(()ص مقيمة؛))اكفلم ل !١( 
)صْ(■:آ(فى: 



-٥( ١ ) المنالإفي الشابة النرانات التمهيد. .

اسم

الجنة((.ش الني. أبوي أف في، والمنة )رالتعفلم 
ْاأقري ولا الكامنة((• هو))الفوائد انه يقصد فلعله الأول، المم نثى أرْ ولم 

للمحق.الجواب ؤيقى ذلك؟ ش ومامتيم ُه؟ ش أين ومن التقسيم؟ هدا مر 
خالفه؟!كف فعجث واحد، لكتانم، اسماي( أنهما اليوحلي عن نقل انه مع 

مسألةحث، ش الله. رحمه السيوطي. الجلال ءولفارتs من عليه وفمتح ما هانا 
الأبؤين((•ر>نجاة 

أطبخولم أخرتم(، ■محاؤين لها اس، رحمه للسيوؤل الخلية، النسخ بعض وهناك 
المؤلفات،من مؤ لما تكرار هي كانت، إذا ما الجزم وجه على ؤ أعرفلا ؤُالتالي عليها، 

الأبض،؟م، الديع أوهي،رسائل(أحرىفي، والرسائل، 
يا>متالنسخ وهنه 

lwLjهالمصطفى أبوي ( )أ())الاصعلفاز'
؛.الشيابي' ومحمد الخازندار أحمد الشيخان،: ذكره 

(.٢٠ رقم•)٠ ْجْوع يغياد((، أوقاف، لخزش ))الكثاف، ي: نسخه له وذكراأف 
ؤقة((تالني والدي في، التجاه )ب،())نل 

))الثلكتاب يحد وحعلاه الثسابيلبم ومحمد الخازنيار أحمد الشيخان،: ذكره 

إلآخرالكتاب( ٦٣)ا(ومحدأس،)م، 
(.٨٩الموطئ(()ص مخطوطات ))ينل ز: )٢( 

)ص^٢[ ز اثركاخلك ثم أطا1، ل ا(وذلك ٥ • ))يللمخطوطاتاكوش،)ص )م0فى: 
الرسول.(((•أبوي نجاة النجاة)ل بذكر•))سل واكفتا '٩(، 



اشر.أنوي حال عن يل لما علمة ترانة - الحرن ضء —— (٥٢-)

الجلة«ممرمح،خا•
رالسايق(.الجلة((، )رالثسل هوكتاب! ان4 والصحح 

؛حلنة؛ حامي قول 
السيوطي.الدين لجلال رسالة ءة، المح، والدي مح، الجاة*، )بمل 

ا.هقه( ألفته مؤلف مادش هدْ اليوطي. أى - قال 
الجاوة((ت))البل ي; السيوطي قول( مدم وقد 
ا.هالله.( رسول والدي مسألة ي ألفته مؤلف سادس زهن.ا 

تباسم الغدادي١٣٢ وذكره 
شل.ه الني واليي ي النجاة أألّبل 

ى؟ب أي يذكر ولم 
الأكوان؛سيد واليي ي الجتان مسالالئ، )ج( 

٠٢ورفقهل النسائي محمد والشح؛ ٢، الظم١ جميل الأستاذ؛ ذكر0 
أعالم.والله المتقنم، الحقا(( ل؛))ماللث، آحر اسم انه الظن عر ؤيغلن، 

الكائنيكز لاه نمته؛ ي وم قد الفلم ُاك، جميل الأستاذ؛ أو أظن ولا 
مختالمئن.كتاثن يراهما انه عل فيل، مجنا؛ 

الظنون(()\/au؟(.ي؛))كثف ( ١إ 
النوكسااهنا أي؛ مادس(. )هنا الار• الموضع ي الرسالة. هله ق■' صادس(. )هنه ءول4ت ( ٢] 

)م0فى

)اآو

)ْ(مح،

ءهد.ةالعارذن(()ا/ه'اه(.

٢(•١ ٢ الجرم()ص >رءةود 
|ّ|ط.ل ي J_، (، ١٥٠الموطى(()ص مخلوطان »دول 



_)مهبمالشاظيىاكأف^___^_^__.اشه1.امس 

٢.ذلكر امتيرألك فقد ورممه، النسابي ْمحمد الثيخ أما 
امة((تاليية مناقب في ))الثغور رد، 

تكب بأئمة ميم ذكز الكامنة...(<، )رالفوائد كتايه؛ ذكر حين ، اليورر رأث 
آمنة((.السيية مناما في الباسمة ))الثغور 

أعلم؟فالله أولا؟ نمها؟ المسالة مالح هل مجوصوعه، عن أقوى ولا عليه، أؤي ولم 
فيلوعدْ، ذكزْ لائه آمنة((؛ السيئة ليمان ز الكامنة ب األالفواوالهوت كون أل ؤيبعد 

سهما•المغايرة علمح، 
للسيومحلي.تبغا الكامنة((، ))الفوائد ؤيزت يته وذكرْ 
الباسمة))الثغور صوانه؛ تصحيف عليه جرى العنوال أل محلى على يغلب والذي 

سوىالأول، يذكرون أرهم ولم مترجموه، له نسبه وقد ، ٢٤فاءلمة« السيية نام، مر 
أعلم.واس ١^١^،، 

الأبؤين((•نجاة ر))مسالة السيوهلي ءولفارنت، على الكلام انتهى هنا إلى 
اعوذْص؛نفىطا:

الأونن((تررنجاة مسالة ش صق، وممن 
محدُث،(.عالم، مجهول؛)هوت )•.•(.مؤلف، 
اس.للسيومحليرحمهما معاصر بالحديث،، العلم أهل من وهورجل 

مها.أزه فلم لط٢[، ى ويلك ٩(، ٠ يوي)ص ))دلل ز: ( ١) 
عدهولفاته.حن ( ٣٤المحاصرة(()ا/ل ))حن ر: )٢( 

)م(ش:)بمهرسالمهارس(()آلأل'أ(•
•( ٥٥السوؤلءرص ور)ْعجممؤلفات ١(، ٢ ٥ ادوءل(<)ص ))لليلمخهلو٠لات الخ1ةي: )٤(وانئلرنسخه 



ٌ ٠١٠

الش.أبزي حاو عن محل لما علمتة المحزن.دزانة _ضء ٥(—_-)٤ 

قالالمو>،رم
كؤا،وأف ذلك، ي عارض أنه بالحديث، العلم أهل من رحل عن زيش 

ومحفهمح٠افىام
الثمفل.الشم لاه فالحمد ووهاها، بجانهما القاثلن حجج عن فاحاب 

كينامن سقمها نعرف الخج تلك بها وهى التي ))الأحؤيه(( أن شك ولا 
بها.للاشتعال حاجة فلا الهالة؛ ي الموكة 

الحديثبأل وحزم نطع انه وذللث، الحديث، بصناعة يختص واحد أمز ؤيقي 
ا.هموصؤع( إحيائهما ش ورد الدي 

مخالفه.قول من مستله مومحه وعن الكتاب، هدا عن مسطة كرة فش 

دم.غيرما شيئا، الكاب هذا عن أعلم ولا 
الخاوي.الإمام عمريه بدلكر المراد باق أجزم وأكاد 
السيوءليتوقول 
ا.ه^^١..( ١١تلك بها وهى التي ر)الأحوية{( أف شك، )ولا 
غيزذكره، لما مطابق فيها فما للخاوي؛ ، المرصية« ))الأحؤية أراد؛ن.لكا: لعله 

أعلم.والأه المسالة، ى ءرسائله(( لت ولا يشرااوس؛وءاي، لم انه 
به.حاطا رقما المؤك، لهوا أضع لم لذلك 

مستقل.رقم تءح.ت، المسألة في كب وعما عنه، الكلام سيق فقد الشخاوي؛ أما 
ا)رّامحء(أف الأحير هنا لأف )الأبي(، الحليي إبراهيم الإمام كونه واّت؛حاومحت، 

اليين(()صرأ(>)سر ت مقلمة ي )١( 
(.٩٧٦.٩٦١/٣(،و)٢٨٣.٢٨١/١^^^ضةاJرصة(())٢( 



اكنأدق___^^^_^^_^_)هه(_في الشامه .اضو.النزس 

السيوطي.الجلال وفاة يعد أي (، ٠٩٣)١ ف' واحر أى 
(.٠٩٤٠يافا)....ابنكمال ]٣[ 
وهوباشا، كمال بابن الثهير الحفي، الرومي، محلمان، بن أحمد الإْامت هو 

ىكيره، تصانيم، له ورجاله، ؛الحال|وث، العلماء مى قاض، ْستمب، الأصل، ترش 
و))الفارسية((،»الميية(<، ب وصني رّسالة، الثلاثمائة على تزيد رسائل وله الفنون، أءاوس، 

ولم))القعلطيتية((، ش وومح، ؤبميواسر،، نواحي ْن ررطوقات((، ي ؤللّ التركية((، وو 
موليه.نائح أرف، 

مزمانفه:

ووشيراللغة((، وومهسملؤ للمرغيتائي، )الهياية،(( و))شرحت المجتها..ين((، وطقالتؤ 
وغيرهارالصافاتا، محورة إلى 
عليها.أطير ولم المسألة، هيه ي رررمحاله(( ظ وف 
^٢،:١٥علي الئلأ قال 

ا.هالأشياء( من لابمبني ما فيها باشا، كمال لأبن المسألة، هده ى )رأيث،)ررمحماله(( 
هله))رسالة®.على الرد تولى ثم 

باشا.كمال لابن ترجم من يذكرها ولم هذه)رالرسالة((، أجد لم المحث ؤيعد 
ولاالقاري، سوى عليها ثكلم من أجد ولم تراجمهم، على اطنمن، مثن - بها ئعرئا 

أعلمأبنتأولا؟

ووهلية(، ٢٢٢. ١ البهية(()ص و»الفواتد السنة(()ا/ههم_أه٣(، ))الطقات ٥^٠٠: اننلرزجمته )١( 
ووععجمالمؤلف؛ن(()اصم'ا(او>)الأعلأم(()ا/'ا"آا(، ١(،  ٤٢. ١٤الخارذن((را/ا 

(•رحنفة(()ص^١ معقد مح()رأللة )٢( 



بمضٌلخاظضخاومحىهم0

امحئن®•إح؛اء مح، ءرُالة عوانها• أف الازي القاوي كلام ْن ؤيبموا 
لمالكمال ابن أف يضح إلرسالة((؛ هذْ من الهاوي، مله ما قراءْ حلال ومن 

والنور•الئهئلي ْن قل ل جدي، بنيء يأت 
؛الةاري١ عن نقلا من)ررأعالتبم((، مقتهلفات ومحنم 

الأبؤين*■ي»إحاء الكمال ابن )محال 
ماستقائه، قل قضهما يم عمنا، الى. لأبوي ائكتب بكون أف بمغ ولا 

يه.معد وآمنافيها، الباقة، اللحظة لاستقاءتلك أعاتمما 
النار.ي أه أيه عن بمال أن من أعفلم أذى ولا وقال: 
للقلبحظ فلا الاعتقادثات؛ من ليت المسالة هذْ ؤيالجمالة؛ أشا: وقال 

ا.هوتداركه( دفعه ساترعلى عما صان أن فحمه اللسان وأما منها، 
ّلتراهمس)؛لسمخرم.1ههه(.

كبارمن القططيي، ثم الحلي، يراهم بن محمد بن يراهم الفقيه: الإمام، 
ب)رالقسهإنهليتيةء.الفاتح( محمل. القلهلان وحهليب)رحامع ؤإمام الحفية، علهاء 

محزتصانفه:

فقهيةمون عدة فيه جمع الحفي، الفقه ي مشهور وهوكاب الأبحر((، 
))تفيهو المصل(®، )منية شرح: ل المثملي ))غنية و عليها، مائل وزاد معتمدهر''م، 

(.١٤١)صم\"اا.حٍفة« معقدأبي ))أتلة ز: ( ١> 
ستة.التعن تجاوز إه قالوا: وفاته؛ ستة ذكروا حن مزحمه لأل ونلك )٢( 
-(،٥٦١ت)■٣^للمءحسوبي الرواية(( و))وهابة ه(، ٤ ٢ ت)٨ للمنؤري وهي؛))الكناب(( والمنون )"١( 

عليها.زياbت هع ماه( ت)'١ للنفي و»كتزاليناتق(( ت)"احا'ه(، للموصاي و))المحارللفتوى(( 



مجفياكألأ_______-__)به(-.التئه؛د.امحس 

٠•،،وغرهار 
تألفهامن الملخ أف وذكر احرم، ي باسمه وصؤح المسألة، ي ))رماله(( أف 

^.٩٣سة؛)١ شوال( سائس الخميس يوم كان( 
قاومس:شرفاّاسإأبائي؛ وأثارإر))راكه((تيالمكة: 

الله.رحمه الحلي. إ؛راهيم العلامة: الوالدين، نجاة عدم ي الكلام بط )وقد 
ا.همقالة( ش))رسالة(( 

ولمبائي، العفليم الحق شرف المحدث؛ محوي ؤالرٌالة(( هذْ ذكر من أحد ولم 
أعلم.والله له، تراحمهم على ومحث، ممن له ترحم من له نبها 

علىابن(ءرمح،«•الخمح(مح،الرد )١(محبمشأشا؛»سه 
(،٢٢٣..آ-هه(،و))الطقاتاكة((رل/آأأ رجمهفي:)صانماية(()صههأ 

،٢٨٦/١و)ركثمsالظون(()، or• ٩ ٣. • jJl،،_))(A/Aوربمانرات و))ااكويىالمرة(()آ/بي.ص 
ارذن«)ل/َاآ(،انمة وررهلي٢(،  ٠٣٤و، ١٨١و٤ ، ١٣١• (، ٨٩و٠ ، ٦١٧و

. Twiiالممض(()و))معجم (، ١ /٣ المطوعات(()١ و)بمعجم (، ٤ ٦ ١ / المكون(()١ و)لضاح 

لنأوذكركبه، له، ترجم سز، علته وشغ ذكرس تعمين لنا الموصؤع؛ ش ذكرواتألغه ولم 
أرادالرجوعلها•

مقلمةوجلمتج - وة سنوات، الحث، هيا الانتهاءمجن يعد الني.(( ي))أنوي، طعت،))رسالته(( وفو 
العلماءعلبه،وثناء ونيوحه، علمه، وعن )يقلمه(، المفق فضالة عن بالكلام جئا هتخمه اكحقيق 

ترحمةفه نتجاوز لم اليي( زالوقت، صفحات، علة ش ذللث، كل العلية، أعماله ؤييان له، وتركتهم 
ولمومحانه، كوصفه، المخلوط عن سا مقلمتها في ^كرالمحقق ولم موف))الرسالة(()صفحتين(، 

ه•نفيترحمة لانشغاله الخهلوط، هيا عن يشيء يقيم ولم التحقيق، أول( ز منه نمايج يصور 
٤(.٩  ٤/١المعود(()٢ ))عون ش: م م) 



٠١٠  ١٠ اله.أبوي حاو عث محل لما علة المحزن.ترانة -)امه(_^^__^ضء 

أفإلى علوه ُه وصل ممن المسالة، ش الغالتن أحد عل ردا رمالثه كب وقد 
عنهما.الله رصي - وعمر بكر أبي عل حالهما، ل المخلف امحا. أبوي فئل 

بالجنة!المشن العشرة أحل وهما ذلك، عر ومات به. آمنا كونهما عر المج،ع 
تالته(( مقيمة)رّش الله. رحمه قول. 

ارإ-جماعو )رالمة(<، و ررالكتابا<، فه هولأخالف ابمغ ال-اس بعض أل )؛لش 
كافز.فيهم ليس إرآدم وأحيائه التحر. آباء أف زعم باق الأمة((، 

ذلك.خلاف اعقد من عر بمنع وائه 
العتق.صرب يتوجب خلافه اعتقد مى إل ومول(ت 

ا.هبكروعمن( أيي من أقفل وأحيائه اله. آباء وأف 
ج•الرد ل مع ثم 

حقق)مجهول(•عالم ]٥[ 
محاصرولحله الفتوى، مرنة ل القصوى الغاية بغ الك؛ار، الحمية علماء وهومن 

الاه.رحمه القارى للأمام 
الأي.القارى كلام ذللث، عر ييل، 

كلاممن الأن سأذكره مجا ولكن الخالة، ل أف ممن انه شغ ما عندي وليس 
كاد_،مجن يقل أل القاري كلام ظاهز لأف الخالة؛ هيه ش ألف أل احتمال، فيه القاري، 

واللهأعلم.أورسالة، 
القاري١٢،رح٠هارله:هال، 

٢(■١ الرسول،.(()ص أبوي حل ل )١())رساله 
١(■خيفة(()صرآ٤ ر معقد ل)رأللة )٢( 



.ام1.امحس

بئائه مع الخفية. علماء مفس أف امية؛ الأزمة ي الغنية الوقاغ ْن )ثم 
اطلاعهسمر الشاقُية. س وجم لليوهلي، تعا أفي - الفتوى منة ش القصوى الغايه 
قال؛حث - الحنمة الملة إمام عقيية على 

العلامهأف غير عنه؛ يرخ ولم الأعظم، الإمام ذكره ما العلماء، عتد المشهور 
يه.فامنل أيؤئه أحيا الله أل ْضمودهت ُه، التمساك ملح حديثا سنيه أحمج الموطئ، 

ثمءالمحاآ"مْ•
يه.الله وندين نمقيه، وهوالدى 

وأمكنعنهما، الله رصي عبابن ابن وحديئ مسمد، ابن حديف تعارض إئه ثم 
لهأذن ثم عود، مابن حدين، مضمول وهو أولأ، الاستغفار مى ميغر ُأوه ينهما الخْغر 

ا.هالميوطي((( الجلال يه أحد الدى عبابي' ابن حدينا وهوْضمول ثانيا، 
:٢١وهاوأهدا، كلائه القارى عله عابج وقد 

أمانه؛يعتدي ولا إمافه، بمثى أذ هيامه. دليل لا حيئؤ عليه. الواجن، )وكان 
القائلتلقول تصدما 

ا.هحيام( ء١لثا فا المؤن، لإل هصذهوها خيام هالته إيا 
عته.وجدته ْا غاية هو نقلتته ما لأف كلامه؛ نقل ش أطنست، وقد 

ولمسإلمشملص
علماءكبار من فهو )السابق(، باشا كمال ان أراد انه خاطرتم( ى جال، وقد 

القاريووش -(، ٤٥٩ سنة؛)* ي وش فقد للقارئ، القرية الأزمنة ش وعاش الخفية، 
منة.( وفائهما)٤٧فبتن ه(،  ١٠١٤ت)سنة 

١(.٤ حيفة(()صرم أيى معتقد ررأيلة ال(فى؛ 



٠ٌ  ١٠

اش.أبوي حاو عث محل لما علمثة المحزن.دزانة نوء -)• 

)هنا(؟!كنه قلم سق، فيما باشا كمال ابن نمى الهاوي أف هنا، تيفع ولكن 
غينه،أراد فكك 

الأزمةوش فهوحفي، (، ٥٩٥٣اللة.تا)هلولون.زحمة ابن الإمام أراد 
ا.أ المسألة ش أف ممن أبما. وهو. القاري، الملأ من المية 

ألفالأحير هنا لأف )السابق(، الحفي الحلي إبرامم الإمام كونه وامتعدلم، 
المراد.ليس انه فتعي قاري؛ علي الملأ به قال بما فيها فقال ،ررمالته((، 

حقق،فهو (؛ ١٢٠٥يتؤ)- اللة رحمة • النييدي مرتضى الإمام كونه وامتعاست، 
هوالمراد.من أعلم فالله م، ل قاري علي الملأ عن ْتلحز لأنه المسالة؛ في ظ وممن 

٠(: ١٠١٤لأ[اكلأةاري)ب...

عليبالملأ المشهور الدين، نور ، محمد بن ملهنان بن علي الإمام• هو 
بها.اهه.ووفى حرسها إ)بمكة((. وحاور ررهراة(<، ي ؤلد القاري، 

هطقه.'من 

و>)شرح•)الفقه٤،((، ورر'ئرح•)السفا(؛ الصائح(((، )مشكاة شرحت الفاتح ))مرقاة 
وغرهارأم-الروص ذم و العوارض ورنم الأك0لْبم 

٦(•٤ كابه)ص وذكر ذكره، مش ( ١> 
)آ(سشذكزْ،وذكزكابم)صه1(.

 o*( •هوالصواب.أعلاه والمشت سلطان، ين محمد ابن وهمل
الأنيلمى،المحصى، موصى ين ءٍاض للقاصى• المصطقى.((؛ حقوق يعرض كاب؛))الثما )٤( 

اواهم)ا"ماأ.إ؛ههن(ء

١ه(.٥ ٨.• تميم)• بي مولى ثابت، بن العمان حهة، ر للأمام؛ منسوب الأكر((؛ )٥(كاب؛))الفقه 
^h())(،و))الأعلام((٤٤٦.٤٤(،و))المرالهلالع((را/ه١٨٦١ ١٨)٦(اننلرترجمتهش؛))حلاصةالأر

ت



_^^___^_)ا0-_تجىاكالإ_.ام1.امحس 

مؤلفا.( ١ ٢ الله.)٥ ؛.حفظه الصاغر لطفي بن محمد شيخنات له عد وقد 
القاريامرحْهاسم قال 

ا.همستقلة( رررساله(( المسألة هل ز وصعغ )وئ،. 
عليهالرصول أبوي ش الأعظم الإمام حنيفة أبي معتقد ررأدلة يعتوان؛ وهي ت قلت 

واللام(.الصلاة 
سسىرم.ز أشارإليها وقد 

ل١^^ له ويها 
،حففلهالله:هعجمالالصاغلاللكور: العلامة، قال(شيحنا، 
ا.همنها( نسخه بن))المدينة(( الإسلام(، شيخ )في)بمكنة 

-٢  ٦٦٦٨برقم*)منها نسخه ثن))حلب(( الل.رسة))الأحمدية((، ش و.أيصا. ةااتت 
هي؛الرسالة وهنه للقارى،' رسالة فيه)٦٥( مجمؤع صمن النسخة هانا ونير عام(، 

ءشر(رم.)الثامنة 

١(•• /• J_))(U(،و))معجم^١٣- ١٦)٥ا
•( ٣٢. ٢ )صر؛م المرفوعق(( ))الأسرار تحققه ْقلهة ش ( ١ ر 
١(■)صزز المرقومة(( ))الأسرار ى؛ ( ٢) 

الأق0<ا■)الفقه وحمح■' رالثفا((،، )اشرح؛ •؛J(؛ )٣( 
إلىوعزوة المسالة، ى الهارتم، قول( منهما حنق وقد طبعان، عية >لمعا الكتاثن هدين أف وّد 

(.٨١.٧١اظر)ص محنم))الرسالة((■ 

)أ(كطفى:))-محلأصةالأر(()بيحل(.
٢(.٤ المرنوعة(()صر ))الأمور لكاب: تحققه مقلمة ش )٥( 
٤(.٥ . ٤ ٤ حنفة(()ص أبى معتقل. 8أدلة محمق؛ هقلمة انظر: )٦( 



ضّكاقوضخاوأنويش.

شرفهاالمكرمة(( )بمكة بت اللفة((، ر)الطعة ش؛ ه(  ١٣ ٥٣)ءام1 مطوعة وهي 
الله.رحمه نصيف صالح محمد الميت ممة على ا)اله، 

وفدذكزفىآحره\^ث
الإسلام((،شخ د»مكتة موجود أصل من الفريية، ))الرسالة(( هيه سخ )حرى 

ا-هالمنورة((( زإ))المدينة 

شاعتتمد وقد سلمان،، ُن حن ين مشهور الشخت ت تحقيق حلبا ومحلمت 
))الأحها.دة((.نسخة الثانية، المخة على اكحقيق 

الحيخ،العلوي، المسلآ، عيد ين الرسول عيد ين محمد هوء 
الشافعي.الملغي، الشهرزورتح(، الموسوي، 
المررة((.ش؛))المدية ووش ررشهرزوم ش: ؤلد 

ومنمح<انمهت

)ألفية))شرحإ و الميي((، ابن مثكلاتر ))حل و الساعة(،، أشراط ي ))الإشاعة 
•وهمرهال للروافص*، و))التواقص المطلع(،(، 

سماهثكتابا المسالة ش وقرأف 
للوالل.ين((.اللرجات ش التجاة ١^١^؛؛، ى الدين ومياد البين )بمياد 

مش|ّاط. ( ٥٦رحنفة(()ص معقل.. إيلة انفر؛ )١( 
لتكارته.وءءر؛ه راسمه؛)علالرسول(أ الأصل )٢( 

•٣(،و))الأءلأم((٤T•٢/٢بمانمارض((ر



)٣٦(-المنألؤي الثامه .التمهيد.النزانات 

المحقله نسه وقد 

اوغداديرمدا<متوذكره 
للوالدين((.واليرجات النجاة يإئات الدين )رمداد 

عنهانقل لم ليا سنوات؛ هيا بحي من الانتهاء يعد حديثا، الكتاب، هانا محير وقد 
حير.فاعل من ءاJعوءة طعنه وكانت، لهيا، فلينته إليه؛ أحل ولم لكتاب،، اش 

١^(. ١٧٢٨ ٠٨٩ا\>أالميي)
علي،ين أحمل. النجاح، أبو الدين، شهابج الأديّ_ات المحد>ُثإ، العلامة، هو 
الحنفي.اليمئقي، المولد، المنيي الأصل، الهلرايلسي 
ين)حمثق(<.ووش شمال؛»0نق(<، ،بمنين( ش؛ ولد 

مزتصانفه؛

فضائلش و#الأعلام كمله، ولم البخاري((( )صحيح شرحت اليراري *إصاءة 
النحؤة((الفوائد على السنة وررالفرامم. الشام((، 

وةدأك،فىالم،الإكتاتاظ:
الكونن((.مسد لوالد واللرحات النجاة إنات ز الهرين( >لْهلير 

اسمه.غير عنه ؤ أعرفولا عليه، أطلع ولم 
الأبوين(([تربمجاة تسمح ى أحزى امحمايت، 

0/ا-ما(.الأثر(( )ا(فى:))حلأصة 

 )٢(ij ■ ٠ اتحارفن()'آ/م ررهية■>y
العارذن(()ا/هلإا.أبا(،و>سم()ا/اما(،وررمحلية (، ١٤٥.ر)سلكانفلر: )م 

١(..٦ ١ المولنى(()أ/ه وررمعجم 



اله.أبزي حال ص يل لما علميه يرانة - الحرن ترء —— ٦(٤ ) -

"الخفي الصالي؛ محلولون، ابن الدين، شمس علي' بن محمد الإمام* ]٩[ 
•الجة* ي . التح، أبوي كون ش اشة ^ ٠٠٠١٠أف• (، ٥٩ ٥٣)ت اهة. رحمة 

الحفي-زبالمصري، أبوالحن، الدين، نور الجزار، بن علي الشيخ: ١[ ]٠ 
اللهبفضل المصطفى. واليي أل ي الراجز آمال ررتحمق أف: ^؛ ٩٨٤)ت اللة. 

الخالدين(؛س الثائن ي تحار 
الدين،أوحد بكر، أبو مصطفى، بن التوري عيالأحد الصوي: الشيخ، [ ١١]

الأ؛ؤين((؛"^•حق ي القمريين أك،ت)بماديب (؛ ١ ٠ ٦ اممة.ت)١ المواسى.رحمة 
المهملة[،اس ]كنا وحدي مصهلفى، بن إ؛راهيم القاصىت المرضى، الثخ، [ ١٢]
.الني.،( والد"ي نجاة ي الهلى ررْرشل• أك،• ه(؛  ١١٢٦ت)اللة. رحمة - الروي 

الشافي.الأزهري، الد>يزتي، العباس، أبو عمر، بن أحمد الصه؛ العلامة، [ ١٣]
المصطفى.؛<.بأبوي تحلق فيما الصفا ت))يحفة أثق ه(،  ١١٥١ت)اممة. رحمة 

•المختار.((؛ بابوي يعلق فيما المختار و))القول 

له.^؛4 وهوسيره (، ١٣٤طولون(()ص ابن محمد أحوال( ي المشحون كايه:))1_، ي ذكره )١( 
المؤلف؛ن(()ما/ا٥(.وررمجعجم العارفن(()ا/مألأ(، و))هيئة (، ٣٧٧/الظون(()١ ))كثف املر: )٢( 
٤(. ٩٣/١العارفن(()و))هلبة ٢(، ١  ١/١المكنون(()))]يضاح اننلر: )٣( 

١(.١ (،وترجمتهي؛))الأعلام(()A/١ ٣٧/١)٤(اننلر؛))هلبةالعارفن(()
بمحاوكون(()ا/آهآ(،و)آ/آءآ(،وبم

الأول،بالكتاب الزركلي ينمااكض اثين، كأنهما؛رانهما الكائن، كلأ والغال.ادي وقدذكرالحرني 
ذكراوللأول•الئاي يرى فكأنه 

اعلم.والله ))ممر((، )^ Ijومخض حنا، الئمحه من الخهب• مين، والمحري 



(-)٥٦المنألةفي الئاؤه النزانات .التمهيد. 

ت. اللة زحمة الحفي. الداؤيض، الحلي، أحمد بن حين الشيح• [ ١٤]
،.الوالدينإ ليمان ش العين )رفيْ أف؛ ه(؛  ١١٧٥)

الأة.رحمة - الحلي الخني، ■ءداس، ين حن اكاةت الأديب، النخ، [ ١٠]
.٢٢المكرمينء زالأبؤين المنح اقتحم ؤوإعرمن ت أف ه(؛ ١ ١ ٩ * )ت 

اللات.رحمة - الحفي الأمري، الغزالي، يوسف، بن محمد ت المني الشخ، [ ١٦]
ليدالمكرمين والني نجاة ر اكنانيين ؤإرغام العاييين ®لحز أئف؛ (؛ ٠١ ١٩٤)ت 

المرملين

تا)لأن. رحمة - ، الحقي١ النيييي، مرتضى، محمد، بن محمد الأمام؛ [ ]^١١
المختارامS اله لوالدي ))الأنصار أف: (؛ ١٢٠٥)

حنالشخ: عليها وهرقل .«، المصهلفى والني ر الصفا )حدقة )و 
اواوا؛نىأا'ا.

والمصمحاج،الأ؛وين<، )بمسألة ر الشاقة النراسات مى حمله فهنْ ؤيعد؛ 
واسأعلم.سريا، مردتها لذا عليها؛ أمحللع لم باممها، اكفيت الي الأحيرة 

والتألم،.بالحث، هلمارالمس.ألة{( أقرئ عمن هنا 

{،٣٢العارني()ا/ا' و)رهيبة ٢(، ٢ المكت-ول{()أآ/أ وااإضاح ٤(، )YU الار;بم الث، ))مّاننلر: ( ١) 
٣(.٠  aIT)المؤلفين(( و)بمعجم 

العارض(()ا/•'"ا0•وءهية ؟(، UAالرى<)اظر•'يملك )٢( 
 )X( االمكنون(()ا/• اننلر؛)طضاح)٤ه

اليين((.علوم إحاء رشؤح المنن المائة و))إتحاف الحروس،(، »تاج ت صاحب، ( ٤) 
(.١٥٠ i/tالثر(()'و))جة (، ١٣المكنون(()ا/• و))إضاح ٢(، الآثاى()آ/ماا ))ءجاس_، اننلر: )٥( 

ض)\سيوجّ)ه'0\(.



بمضّكامحوصخاوفيىش0

مؤلهاته.أناء ش المالة عن كئم من ثانتا؛ 
احمحر•ْن ومنهم أطب، مذ ومنهم 
ثهمها أطثب فمئن 
؛المرصهء ))الأجؤة ش; الشحاوي الإمام 

الادنة(«م»شرحت)المواهب y،: الزرمحاني والإمام 
المحار((رم.رررد ش: عابدين ابن والعلامة 
المعم((ل؛رفح زن ، الشقجرأالاه حس، والعلامة 

صورةومعي مخطوط، اكووة(<؛ الأحاييثح من عنه هممانئل)الثحاوي( المرصية إررالأ-موة ١ ر 
د))رواقاالازم((، علماء))الجامع الله-عل محمداللكفوي(.رجمه الإمام أوقها التي الخطة للمخة 

تهميا•( ٣٨٠صفحاتها)وعلي الثيء، بعض المميي إل بميل كان ؤإن جتد، وحطها الأروام(، 
يعارة؛،، للولفنستها يؤكد ما الجواب انتهاء يعد موصع من أم ش همها وجاء 

ا-هيخ؛و( له حتم الخاوي، عيالرحْن ن محمد ومجه؛ قاله الرفق• )ؤيالله 
للغاية،منة ءأءياو»تااaإرقة المجلدسا؛رتا، أوراق ؤفلهرأف وتاحير' وفهامليم وترنثهاميء، 

أزنجي.ترنم ومرة عئي، ترقم ومرة العض، ل وموحود أؤداقها، بحض ل مخيم التربم ومملك 
المارJ:،.عربعض طش وهاك أرلها، من رم آحرها، من وهمهاقض 

منها.امسفلعت، وقد 

١يراهم،محمد إمحاق محمد اك'كورت سنوك.يتحقيق؛ عملي هن الأنتهلء مطوعا.يعد رأيته ثم 
(.٥١٤١منة:)٨ ))الرياض(، ئ: الراية((، ونشرئه)^ر مجليان، لأيث، تى 

الخالة.مجختمزاى كلاما له ةلل.أل وسيأتي.بح. ٦^١٩(، . ٩٦المرصة(( واننلر؛))الأجؤية 
ملط.bرامح،اسة[.١٢/١(،و)٢٢٦.١٩٨/١(()))شرح:)اJوام، )٢( 

الكفار.نك؛ح باب؛ ^. ٠١كاب: ٥م، ٠ ١ "٢ ٤ المحتان(()٤٧ )م))رذ 
الجكني،نأيي((، ب))ما الشهير أحمد، ين ءأّلااله بن اممه حسب محمد الحال^ثا: العلامة، هو: )٤( 

ء



الثامهيىاكألأ__^^^^___^_)؟0..الضيد.محس 

ؤمئزاصر:

الإيمامضفى:همةام
■الفتاوى، ارمجمؤع كماش• الإسلام ومخ 

ن.المرصية« ر)الأجوة زن الشحاوي والإمام 
؛.ماحه(((لابن )سن ربمرح: ش: التندي والإمام 

المحارء'٢.ءرد ر: عابدين ابن والعلامة 
الإن;ال،إل بمجردالإشارة اكفى من ثال؛ا• 

رالسيى«ر لوي مناقب ي القي و\ررذحار الين محب 

ه(.١  ٣٦٣سة؛)))القاهرة((، والمتورل! ه(،  ١٢٩٥سة:)المولودل؛))ششط(<، الميني، المالم، 
الؤلف؛ن((و))معجم (، ٥.٣٧  ٤٣٧ / الثري(()١ و))الأعلام ٧(،  ٩١٦))الأعلام(()في: انفلرترجمته 

(١٧٦/٩.)

المغم(()آ/؛.٨(.)فح )١( 
)آ())اكلكرة(()ص-آ.ام0.

)م())ْمعالةتاوى(()أ/؛آبهآم
المسألة.طولأى كلأنا له أذ قلل. قل وسق. (، ٢  ٢.٨٣ ٨ ١ / المرضية(()١ ))الأجؤية ( ٤ ) 

(.٤٧٧. U٤٧٦/١جه((<)ابن )سن )ه())شرح: 
المرتد.باب الجهاد. كاب؛ الحتاؤآ()آ/ه٦٣(، )٦()مد 

تالشاض، الطري، انمين، محب محمل. ن عياممه ين أحمد أبوجعفر، ومل؛ أبوالعباس، هو: )٧( 
الةرى((اأم لهاصطو و))القرى الحثرةa، مناقب ش الظرة و»الرياض مانفه؛))الأحكام((، هن !ه(، )٤٩ 

(،و))النجوم١٤٧٥_١٤٧٤/٤الحفاظ(()و))تن.مة (، ٢١الإسلام(()آه/• ل؛))تاريح انظرترجمه 
\(.^٦^هو)إلأم^)\اA٦0٩0^^^)0ا

 )Aتعاليق.حو0 إحياءنه. حليث، ذكر واكفى (، ٤٣١))ذحارالعقى(()ص ر



^^^^محكاظ(صحالمحىمح.

)اكفا(((ل؛ز؛)يرح: والقارئ 
.®الخطة، زن حان وصديق 

المسألة،هيم ي وصف أف عمن الخديث ي الاسهلراد هنا ؤيعل وآمرا؛ 
و)إشكال(.قديردعلينإ)محوال(، 

المسالة.ز السيوطي الإمام ر)مؤافات(( حول ءب)الؤال( 
المسألة.ر القاوي علي الإمام ®رأى( حول و)الإشكال( 

فهوتالسؤال؛ آما 

وأشعل الموصؤع، هنا عر الكلام من - الله رحمه - السيوطي الإمام أم لمايا 
ُحا؟الموصؤغ 

لباساا؛رمح،'؛أقول 
الله؛رحمه السيوطيل"م الخلال قال 
مالكفها ؤسث اس.، رسول والني تجاة ر مؤلفات عيه أكث )كد 

الواريةبالأحادث علمي ْع واستدلال، وحجج مقال، من لهم ومجا ذلك، ر الناص 
يمقتفاها.العلماء وقولءكيرمن ذلك، بمايخالم، 

أمور:الأقوال تالك< بتصرة ومحيي 
ائهعلى نضوا قد الأئمة لأف الصم،؛ اكول بهيا التكلم عن الناس مم، احيمحات 

اسرسول يؤذي لائه نقوله، ياأن ليس 

٦(•))مج؛)الشفا(({)ا/ا٠ )١( 
(YY_)«_)(T.)؛

اياحمحال.( ٤.٢اسئن(()ص ))نشر )٣(زهقلمة: 



—٩٦(—-)

وغره؛ءأملأأ« حديث ليرايْ يعد الأمم( »الرؤض ش الشهثلي الإمام قال 
ينبالأحتاء ومحوا ر)لأ لمله .؛ أبؤيه ى ذلك، مون( أي( لنا وليس 

الأية[ ٠٧لالأ-حزابت٤" في(لأكهسوإدء ؤ واس.تعالى.قول; الآ؛وات(<، 
بتجاة( من؛١١العلماء يى أ0 نجغ تى كل لأل بيلك؛ صيووالمومنن ئمخ ال؛انيت 

قاعيةعل وأحرجه دللا، ليلك اّتمج وله ودخؤلهما))الجه«، اس.، رسول واليق 
فلك.ؤممجثه حاطز0، ؤبمر قلثة، وبمرح صيره، ي؛ثرح شك بلا لإو4 ؛مرنة؛ 

شفاعتهإر والتوسل مرصاه، وطلن، .، اس رسول، إر التقربخ الثالث،ت 
بعضهاوصم والأدلة، القول( استخرنج ل الجهد ؤإعمال( الأمر، شرهيا ل بالسعي 

عقلنا.أحزا ذلك ل فإف بعض، إر 
أصابحال(رم، كل على مأحوز فيها الشاعى احتهاديه، مأله أنها شك ولا 

ا.هأ■خهلا( أم الأم نفس ل الحق 
الموصؤع.هدا ل التألم، ْن لإكثاره اس؛ رحمه إحابئه هدْ قالتات 

هداكل يدل( ألئ( ؛عال؛ لائق غ؛ز وانه هدا، صيغة العلم أهل بحص ساء وقد 
بفيها ؤسيلر ائل، والرسالكنت، هدْ مثل تالف ْن الإكثار ل والجهد الوقت، 

ذلككل، مها' ْا مع ؤيعارض، بماقص بما فيها ؤيال »الوصوع((، و ))الضعمم(، 
لوالمربح الصحتح انمليل وصوح مع بتممرهم، قال من ^، لا أناص عن  ٤٣

أمهم،وأئهممحاالار•

سبخلاف، أخطأ، أم أصاب حال(، كل عل •أحوز لمألة، _>، ني الناعي أل الحق، هنا نعم؛ ( ٢) 
(.٣٧٦. ٣٧٥و، ٣٦٧)ص وسش ١(، • )ص سق كما الأبؤين، يعدنجاة قال محن وممن ولس نئ، 



ٌد م الش.آئزي حاو غن محل بئا علمة الحزن.يزانة _)• 

ه(ت ١٣٢٠)الله.ت ٢.رحمه العقيم الحق شرف ال>لأمةت قال لدا 
والعلماءالحماظ حالف قد . الله رحمه . السومحلي الدين حلال )الشخ 

ذلك...ش العليية، الرسائل فصثما والنجاة؛ الإيمان لهما وأنت المحمقين، 
هناز بكلامه همرة لا جنا، متساهل - الله رحمه . السيوطي العلامة قلغ؛ 

سطلميوامهكلأمالأىةاص(ا.ه
مكانهذا ليس موحدات، ثذ' الأنؤثن(، ))مسالة ى مؤلفاه على أحدت وقد 

أشيرإليها.هنا.إشارة؛ولكن الحثا، هدا من متعيدة مواصع ومحثها بسطها، 
المسألةهده ي مؤلفاته جمع فكأن والمناقثات، الأدلة من لكبر النكران منها؛ ف- 

الأحر.ي ؤبط البحفى، ي إجمال هناك أل يل. واحل•، مولت من مثتقه 
ئانه ع >)الضعف((، بالحديث، استدلاله .ومنها؛ 
المحالمة.الأحاديث، مواجهة ز الثاويد> اصهلرابه ,ومنها؛ 

النار(.ي وأباك أنج؛ حديث•)إن الشديدفى؛ اصهلرابه منها و- 
منوخّإه فول فتاره 
مرزن،)نطما رواية؛ والصحيح محفوظ.، عئز بائه ؤضمه سنيه، ش يهلعن وناره 

مرك...((.بهئر 

الأعرابي؛حاطر لمملسّت، قاله . التح، أف وتارْ 
)اج.وانه أبيه، حان، يعلم أف فل قاله امح،. أف وناره 

٤(.٩ ا/أ المعود(()٢ »ءون )ا(فى: 
الرمحقاءالغمام في•)بمر كما ه(؛ ١  ٣٨الاه.رن؛ح)* رحمه الغماري. المليق ن أحمد الحاظ؛ قال( )٢( 

ا.همالئه( تحالف إلاما ررموصوغ(<، فلاذكاذأوجدعنله الموش؛ الحاظ )أمحا (: ٦٩)ص 



فيالئامه .التقهد.امس 

سمايالأدلة، ؤيؤييه الاحتمالات، هيه من واحدا مرر الله. .رحمه نجده وهكذا 
ترجيحه.ز ؤماتى احت،الأآحزا، م ْوئف ي بمرز 

الامتحان،عند يوفقهما هر الله وأل اكزْ((، )رأهل مجن انهما يرج^ . أيما ونجيه. 
اكحاجة لا بائه العلم ْع فامنا، أحياهما هث الله أل آحر. موصع ي جحه. رع 

الفتزة((.®أهل مجن انهما ماتام للاحماء 
كلامه،من المحن،، هنا ثنايا ش أحرى ملحوظات الله. شاء إل • بنا يمر ومحوف، 

مناقشتها.مع الله، رحمه ومريراته 
؛هوتأماررالإشكاو((؛ وجوابه، هناعن 

المسألة.ارله-ش القارى-رحمه الإمام اصهلران، 
شالكتاب هذا إلى وأشار الخالة، ي مستقلا كتانا صنم، القارى أف تقدم فقد 

الأكمآ((.)الفقه و)رشرحت )الشفا(((، كن))شرحت كيه؛ بعض 
الشزحين.هذاين ي رأته نقز س اسرا، من وجذ بل 

كلامهلتوئق ؛ العثمانية(( ررالمعلعة ءJعةت ، ))اكفا(( ل إل رجحت، وعندما 
لقولوحدته 

إسلامهماوالأصح أهوال(، نحيه أ؛وإه إسلام وأما إسلامه، بمح لم )وأبوطالب 

ممل.يعد كلامهم مل وس1تي اكحتج،، ومنهم )١( 
)الشفا((()ل/ل'٦(•))مح: )٢( 
العلمية((،اأكتح_، صورتها)رbر ثم (، ١ ٤ ١ عام؛)٩ والثاني (، ٠٥ ١٣١٦منهاعب■')الأول( صلرالمجلد )٣( 

الإمام((.مكنة)رحام،ة ي عليه وا٠لااعن، الوم، نايرة والأصل المءل.اولة، هي وطعنها 



ٌه ٌ المي.أنوي حال ض مل لما علمثة المحزن.يوانة يوء ( -)٢٧

بمالأةل^اكؤكة(1ه
لالمسألة، هنه عن كلاما له أحد فلم الأكره، |(رالهةه عل• لشزحة رجعت، )م 

الأص.هنا ل أيصا. ه. حشفة لأبي كلاما أجل لم 
علاماتمجن العديد قلي وحالج الكلام، هنا ةرأُث، عتيما يهشت، ولمد 

والأمفها^التعجّتا، 
القاري؟!المحمى الإمجام كلام من حما أهذا 

الكتاب،؟!مجن الختلية النسخة على مجيموش هذا أوأق 
حنفة({؟!ر معقد وتألنه؛))أدلة هدا، قوله سن نجمع وكما 

علىفه يشغ الذي ١^؛،؛ ال؛ززئآي، وكلام الكلام، هدا ين تجمع كف بل 
للأبؤين؟!كفره القاري 

تيل بما الجزم امطع الأمر هنا التفلرى ؤيعدإمعان 
)الفقه)يممح: و رالثماه، ))شؤح! و حنمهء، أيي معتقد ))أدلة سة صحة أ. 
ذاالثv•ل أومئة ثلث، ثمة أف ولاأقلن للقارئ، الممايح((، و))مرقاة الأكن(، 

الأرُحةكنه إر النفلر حلال من المسألة، ى القاري يرا0 الني القول أف ب. 
الأكرآ((تو»شرح•)الفقه >رشرح•)الثفا(آ؛ا، مجن الم٠حرفة١٢آ الهلعات باّستاء السائقة، 

))رماله((،المسألة هنه ى وأثم، النار، ل وهما مجثركن، مجانا الأبؤئن أف هو 

بلخه.ما ذكر ولعله ٢(، ١ المايح(()؛/v كتابه))مرقاة ي العيد ورد كنا وأينا كنا، )ا(ملهت)الثلاثة(. 
الكب،■هنه كتابة منها.وقت، 

الحيي.^ا ، صحفالمسألة ي المؤهل الإمام أف))ْؤكاد؛إ(( سق وقد 
قلل.بحد ياذذلك، سأل )٢( 



-)٣٧( — المنألإ ي الشامة الترانات التقهد. .

وي\كآوضس
رالشفاه،وءبمJرحت الأكر(؛(، )))}_ ل شرحه فير المسالة لهيْ ملرق الماوي أن . ج 

سه.فيهما ؤئر 

الماوي،مصقه فول من، لسر )النفا(«، ))شؤح• من - ساما - القول القول أذ . د 
أنأستعد ولا منها، لسؤر ما النسخة همئ هلش المعالن، نغض من التحؤف جرى يل 

اصيم٠•لأاشنمريىطا
١؛)^:للأيلة الأمور؛ بهدْ ومزمت 

الأول:انمليل 
يأنر:ما وفيه ^(، ١١٣ عام:)٤ ١^(، مير: الأكر((، عر))الض القاري فزخ ؤبغ 

^^^نمارمولاسمحم1ُاءلاممر(أه.

فيره أبئرحنفة عن مل، ما )وأما آم: الميد(()ص وتحفة نر: الله. -رحمه اياحوري العلامة قال أ. 
فيروالييقول، أف وحاثاه عليه• دمدّوس الكفر؛ ماتاعل المصطش. واليي أن من الأثر® ))الفته 

م.١ المدء)ص إتحاف ت وحاشية نرت الله. الكم.رحمه الأم العلامة ا.هوكناقال فقإخلك( المصهلش 
موهم.من إمامهم يمنمتا أعلم الحفي المنمتج عالماء ت هلت 
هونجاتهما، ملم القول أل يرى ذلك وُع الأيؤين، نجاة يرى العلماء أحد أن ٥( ٩ )ص ممق ومحي 

عنه.يرّتع ولم ذكره، وقد ه حية أبي الإمام وهوط العلماء، عتد المشهور القول 
الفتوى.مرنة ش القصوى الغايه يلغ وقد الحفية، غلماء القارى.س عنه قال الكلامءكما محنا وءائل 

امملأم.سا ؤكد القارى ن عض 
ُدفىُ •( ٠١٢٥٢)ت - الله رحمه - الحفي عابمين، اثن عمر، ن أمين محمد الفق٠هت العلامة، وقال 

الأيؤين'نجا؟ عل الكلام معرض ل ( ٣٤٨المحتا0()؛/
ته



المي.أبوي حال ض قل لما علميئ يرانة الحزن. ضء ( -)٤٧

هناتحممة أى قول شارحا القاري فقال 
اللهأحياهما ثم الكفر عل أوماتا الإيمان، عر ماتا إنهما محال: من عر رد )هدا 

الإيقان.مقام ي فماتا تعار، 
رماظهر السيومحر ذكره ما ودفعث، ْسقاة، المسألة)ررساله(( لهيه أفردط، وقد 

ا.هعرالكمآ مات أفوانميه0 من الأثر((، ))الممه ر الإمام قاله )ولابافى.اذا.ءا 
الكلامهنا نسه خزكد زمنه، فير محققيهم وكيو الحشة، مهاء كير من مخ نص أيفا. وهنا. 

الأثر((.كابه))الممه وش ه، حتينة لأيي 
حفة؟؛عرأبي ميعوش للقول هنا بمنرقول-ومرء؛رالحشة.إف هالا-زئو، في—،-يعد 

وأبوذلاائ،(؟! المصطفى. والدي في قول( أذ رحاثاه ه.' حفة أيير عن، ؤقول يجزأ وكم، 
ابنهما..عن المرح الصحح اليليل قاله مجا قال( بة 

إذت<حرما، الأكر؛( ررالفقه نخة ش إف مرقول - الحشة من الأبؤينر. القاتلمربنجاة ؤوحدس ب،. 
علؤرالتامححالكما-ولكنرانتهت،)مجا( •اتاعل الله.٠١ )وواليارمول ه حنفية أيي، كلام أصل 

أالكفن عالؤي مجانا الله. رسول الجملة؛)وواليا فأصحن، حطأفحيفها؛ وؤرت فظنها)نائية(، 
ولكنالفطرة(. على ماتا ،. ٧٥١رسول )وواليا ه' حنفة أيير كلام أصن، إف فال منر ومنهم -ج 

الرمم!شر وذللث٠لتشابههما .إل)الكفر(؛ ضد .يون الناصح تمحرينه)الفهلرة(قلم 
أصل،وأف عليه، ئئحمة ؤيرقرأتحا أصلا، الأثر(( ررالفقه شركامح—، الجمله كون أذ نفى، مجن، ومجتهم - د 

(.١٦٠العالمية(()ص الكنب، ط-)بمار ش، كما علؤرالإيمان(! مايث، اس. )ورسول، فه؛ العاية 
الأتمر((أصلا،ؤيرىانهانشحغهعان،الكاب،،ه—ومنهممن،نفى،أذكونالجمالهش،كاب،ررالفقه 

١(-^١٦ ))القتلرية(()ص ط. ن، كما أحرتم(، حملة من، لها ذكر؛يل، يون ؛نلك،، واكم، 
المسألةفي، وهوبحثؤ الحلومي،، عمر عاصم أبئر بقلم• الأبؤين،(، كفر هم، وانظرأئات»فمزإت 

أبوالأمينر ْمحمد المحالاrثه؛ لشيخنأ المردية((، الرئة لأيات الجلة ررالتوصيحات كاب،؛ ياحر ؛الم، 
.الشاملة[ المكنة صمن ميؤج اوهو الكلوار، حرة 



__^^_^_^)هيبماائاظفياكأف__.الثئهد.امحس 

)رالة(<،و ))الكتاب(، من المحممة الجامعة بالأدلة المقالة، هيه مؤية ش الثلاث، 
وررالإحماع((.و))القياس(، 
طش علي' الخفة س الجهلة بعض إنكاو القضثة؛ ش وقع ما غرب وْن 

الإمام(را؛ا.هبمقام ثاملأم،لأشازإرمحنخلأش 
الآت؛ةتالطبعات من تمامه الكلام هذا حدن، الأمم،! ْع ولكن 

ه(. ١٣٢عام؛)٣ الأولى ط التقدم((، ))دار .طبعةت 
ه(. ١٣٢٧)عام! الكبرى((، الميية الكتس، ))دار بعة! ط. 

ه(.١٤٠٤)عام؛ الأولى ط العالمية(،، الكتب، ))نار .طبعة؛ 
(.٥١٣٧٥)عام؛ الثانية، ط ))الحالي،(، .طبعة؛ 

\ذذوح.كلام لل.لائط وتبعا ؛ حنفة أبى كلام على الخوئ،، واشتمل 
فيهاوجد فقد ه(،  ١٤١٩)عام؛ الأولى، ط الإّلأمة((، البشائر ))نار ط بامتتاء 

ه(|.١٤ ١٩زط.bرالبشارالإسلامية)يرون(،)( ٠٣١ {،و)ص ١٣•)١())ئمح؛)الفقهالأكؤ{(()ص 
مقيمةي مشهور' الشح منها الض وقل إلها، أشار وقئ عنها، بمحكب رغم يلهي، بملمة أظفز ولم 
عليها.وقفئ، ذكرتهالهناالكتاب، التي الهلعات، وم (، ٤١حتيقة(()ص معتقدأيي لكتاب،؛))أدلة ت1ءفقه 

لأبيؤبمتب الأكر((، ))الفقه كتاب حول، العلماء بكلام علمي ع ه حنيفة لأ؛و، الكلام هدا سثط ( ٢) 
حتفة.لأيي سبه لن مجاراة له، ئنثه ولكي ه، حنفة 

تالخصر[ (. ١٣٦])ص الخر؛))اأعالو،،إ كتابه ز اليمى قال، 
ا.هالأكبر،،( صاحب،))الفقه اللض عبيالله بن الحكم مهلع أبي عن )ؤيلغنا 
حنمةأبي أصحاب كبار من هنا )أبومحهلح فقال؛ الله؛ رحمه الألثاتي الإمام ذلاثح على وعلق 

ليسالأكثر(( ))الفقه كتاب أف مذإلى إساره الأكر(((• )صاحن،))الفقه ١^^،؛ ، JjSوى وءقهائهم..ؤ 
ا.هاالحفة( عند مشهور محو لما حلائا تعالى، الله رحمه حننمة أبى للإمام 



المن.مها حلا حماؤة على الشؤح فكان حنفة، أبي كلام دون المسألة، ش القارى كلام 
السامة،للطعان إصافة المطؤع. الأكر(( متزت من - كيللئ، - وحنق 

شالصفحات. أوبأعلى قوسن، ين »الئرح(( صمن إما فها، الأكره ' ١٥٠١١١٠لوجودْتن 
الأنة:الطعات 

المرة؛ال.ى،الارbJي، متصور، أيى محمل.، ين محمد د لمطؤع ا. 
ه(.١٣٦٥و)ه(، ١٣٢١عام:)الحثمانة(<،))الهنل.((، المعارف دْطحةت))دائرة الحفي، 
الحفي،المغنساوي، المنهي، أبي محمد، بن أحمل. >رشرح(( ئ اأمْلوع ْن و- 
ش)رمحلو((.اللسدة((، الشؤون نشرهما»وزارْ وأعادت المايقة، الطحة بديل ملحق 

الفارض(،و)وابن الغزالي((، ثان،))مكنة الكريم عد الثرح« ب المطؤع س و- 
ر)محوريا((•))حماة((، 

صط:للمن المقرئة التالثن الطغقن من وكيللئ، 
السابقة.التقلم(( )بمطحة طحة: بآحر المطؤع لمس ا' 
المايقة.الكرى( ١^٠؛؛^ الكب هيار بآُحرطعة: المطؤع و- 

ه(ا١٣٩٩عام:)الثالثة، ط ))الهند((، في: المطؤع الخن ■وكن.الئ، 
،.ه.(ل١٣٢عام•)٤ الثالثة، ط الشرفة«، العامرة رن))المطعة .والمطؤع 

متحح؛نتلتاآنشامل، والآن.ّ. 

وتأحرمليم بتن ما المشوي، المرصع ي احلاقاكنوا ورأيت الهلعات، عرهف ومث، وند )١( 
ييلك.الماقة الطعات سحةةى يحص صؤح وند وحلنا. 

(.)بمارالكباالحر؛ةالكرى(()ص٨٨١(،وط.. ط.)بمطعةالقدمأ()ص٣٨١ر؛ ٠١٩لخرما-انظر 
السخ.بهل حفثؤ أتي. وجود وهيايركد 



)٧٧(-المتالإ في الشابة .التمهيد.اليرانات 

أوالنثاخ؟! أنبي الأم محنا م وهل حيض؟! وJاذا الكلام؟! هيا خيف من 
كهيا؟!أم عل أوالناشرون يواطافليغخ، وؤف إمحقاحك؟! ثعئدالناشرون 

العامحلمةوأف وأله، ه، الني هوحب هذا، عر لهم الحامل أف ل أشك لا أنا 
التصرفات.هزْ لمثل دافانا كان عروالديه، والحزن 

فصدعن كان هنا، ضلهم أل أئن ما فير لهم، أبرر ولا عنهم، أدافع لا هنا- - وأنا 
أويتسخون، فيما عنهم، الثقة ملرحون هنا فعلهم ائهم علموا وما حسنا. نوه. ظ. 

ؤيشرون.يحمحمون 

سوم:
القاري•الإٌام رجمة ر ■ اهه رحمه - ، الْجير العلامة قال 

التزريي،الرسول زرب[ عبد ُن محمد عنه قله مجا ذللث، من )وأءجّ_.، 
للوالدين(:اليرحات ر النجاة رإئات الدين ومياد البين كتابه)بمداد ر الحسي، 
وتعييتعار. الاه رحمه - حنمة أي الإمام إر المنسوب الأك«ر« »الفةه فنح: إه 

ؤرماله((.فيه أك< حتى ذللئ، مجاكفاْ إيه ثم >)الوالد؛ن(<، رخؤ، الإ>اءة ر ًلؤرْ نه 
يدللث،نومئتخزا لررالئما((.ئثجحا فزجه ر وفال 
أاوسامح((.ممرهما ر أكث، مر 

ذكرهن استحى كان ُاوللث،. 1ذاه حمن، الله.. رمحمول حق يؤنع لم إن! فلتته 
ا.هالمصهلفى.( ، شرفليان الموضع )الشفا(((؛ رررشرحت ذللث، 

الاممح('ممر مح، )رساله؛( ألف القاري أف  iJامحرنجي، من صرثخ ضش وطا 
)الثفا(((.و))شرحت \لأنمرهأ )الفقه ٠شرحت ركتايه• بقرهما - أيما - وفال 

)\(و:حئ\س)س\ه



ٌ ٠ٌ

التحر.أنوي حال ض قل لما علمية بوانة - الحرن ضء — — ( ٧٨)- 

اس٢رحمه أدادير الفلم المحنثت العلامة، قال 
ىالله. رحمه الحلي. يراهم العلاقه الوالدين نجاة عدم ي الكلام نط )وقد 

ا.همستقلة( وى))رسالة(( الأكؤ(((، ت)الفقه نر؛))تمح القاري علي والعلامة مستقلة، ))رماله(( 
اسواراع:

ماكل حاثيا المسألة، ي صراحة رأيه معلنا حنفة((، أبي معتقد القاري))أدلة ألف 
المسألة،في ؤيحنا ))الإ-حْاع((، و ))النة((، و ))الكتاب؛(، ي؛ الأدلة، مى عليه وص 

علماءتمار وأحد الكمال، وابن السيوطي، ك المحالفين؛ على ورد وناقش، فيها، وحمق 
الأيؤين.بنجاة يقولون ممن الخفية، 

نجاتهما؟!يعتقد من هدا فعل فهل 

ل))الفقهوءزاْ ظبم، حنفة أبي كلام إلى (، ٦٢الكتاب)صى مقيمة في أثار وفد 
عنه.ساما.والمقول. الأتميآ((، )الفقه ش))سرحت ذكره الذي كلامه، نقل ثم الأتمر((، 

المنارإليهما.كتايه ز إليه سب ما كدب من على قوي دليل وهدا 
الخامس؛اليليل 

بمامه؛هنا أسوقه الأنؤين، كفر ش ملمته لإكد ما المفايح(( تمايه؛))مرقاة في 
)بمكة((ين ))الأبواء(( ب أي؛ . أمه(( فر ه اله زار ءال<ث ه فرإز0 ر )))عث 

بموتها.موته أوعلى عنابها، أوعلى فراقها، عل أي؛ و))الميتة((.))ميم((. 
المقابر.حضور عند الكاء جواز على يدل الملك؛ ابن قال 

(.١٤٩٤/ المعود(()٢ ى؛))عون )١( 
اكوؤا.نيارة باب؛ الجتار. أكتاب؛ ٢( ٥ ١ . ٢ ٥ المفاتح(()؛/" ))مرقاة انفلر؛ ( ٢) 



٧ِ( المنألإ.ّ)بم فير الثاُمه النزاناث التمهيد. .

الوالدين،حقوق للأمة منه تعليم كافرة أنها مع أمه نيارته قل؛ خوم س )زأنش 
كفرها.سمر حقها ففاء يرك لم فإئه والأقارب؛ 

لأنهااJالك: ابن، قال ل,. فلم لها؛ أنقمز أل ى ض اشتاقت رظ: 
أبدا.لهم نغمز لن، اممة لأف يجوز، لا للكافرين والاستغفار كافرة، 

فلملقوله؛ ئراعاه المجهول، علهم، بناء لي((. ق فزفا أزيز آذ ش ر)وانتأدةة 
الفاعل،.كوذبصيغة أذ ؤيجوز لي هرذن 

ر)الوفاء((تكاب؛ ي الجوزي ابن، يكر 
حرجغسنٍز،، مت نغ فلما ررآمنة((، أئه خ كال أيه، وفاة بعد اللب. رصول أف 

زجغثثم أيوب، أبو ومهم تزورهم، ؛))المدية(، الجار، بن، عدى ني، أحوالها إل به 
هناك.ممثرها وفيش، كانوا؛))الأواء(( فلما إر»ْكة((، به 

فةالتمتحيزا. قام نم قيرها؛))الأواء((، زار ))مكة((، الله. رسول افسخ لما وقتل؛ 
ليلأتأدذ فلم لها؛ بالامتغفار واسانثه ر. فأذن، م؛ قير نياية ش ّ امتادنث إي 

لأننيك؛0لأطاوا1وؤاوماَكاى ونزل؛ 
يفيمالآيةاالرة:ماا4

حيئحجر؛ ان وأغرب 
يعدله يإحائها عليه العمة إتمام لها؛ الاصتغفار في الإذن عدم حكمه وتحل 

فتتحقبه ^٠>، إحائها إر الإمهال أو المومين■ أكابر م، تمر حك( ذلك، 
حيثيا.هالتكاملإ الاستغفار 

لاتتحؤ،الاستغفارمهللما.قيل،الإيمان،، أف وفته 
حقهما.ي ورد ما رح الظ.يف وهذا كامين،، ماتا والده أن الجمهورعلى ثم 

حجر؛ابن قول، وأما 



مائسلخاولضخ1وأبرىاي.١١١ه ٌ

الإمامت صححه وممن صحح، حديث توقا، ثم ُه، آمنا حى إحاتهما وحويث 
الدين.ناصر ين والحاظ القرطي، 

صلم.لحدث ئعاوصا كول أل بملح لا صحه؛ ميير فعلى 
شولغير اليأس ليمان يأل أمبما، جوازه ومبجوا قه، طُنوا الحفاظ ل أح 

هوإنما الئكف من المه!الوب الإيمان و؛ان و)رالة(<، عاليه،إالكتاب(( ييل كما اجماعا؛ 
الغيى.الإيمان 

الماد/أِنلإوأسيملالأيم:لأأ.
»أهلمن كانا يانهما يعضهم تثئث؛١٠ ما ؤد ش أيصا، الصحيح الحديث وهنا 

المسألة.ي اختلاف سمر عاليهم، طاب ولا الفزْ(ي، 
الجانينمن الأدلة وذكر والديه، نجاة ي ثلاثة ))رسائل(( اليومحلي صنف وقد 

ا.هبعلها، أردت إن يها فعلك 

وحمق•فها' يحث ٌر، إلا فوله لا للمسألة، شابه يال هدا تلئ،؛ 
الماص:انمليل 

الفتوى،مرنة ى القصوى الغاية يلغ ممى الحفية غلماء أحد عن نمل القاري أل 
عنهيرم ولم حفية، أأي وهو^j، امح؛وين، نجاة عيم العلماء، المشهورعتد أل 

امحن•نجاة يرى اليكط الحفي' العالم هيا عر الرد معرض، مح، ذك حم، 
]سمهإ:

منان؛هانى ؤيعد الخسألة. ش القاري ^، الملأ الإمام رأي حول، وره ما هدا 
منقيه؛ الأمر ؤبمحمتق الإشكال(، هدا ش الحث، ْن نحست، وقد سنوات، سق ما تقؤير 

:ا(مءّ،ذكرذلكف)صهْ<



٨ِ( ١ ) المنألة ي الشائقة النرانات التمهيد. .

قوحدتالك رحمه للقارئ )الشفاه، ررثمحت ل طعان انع عر بالعثور علي هك الله 
يارتما ماما، مته نقلتا اللي نفسه الموصع وش مها، 

إملائه.بمح لم طالتا )أبو 
أيؤيه.إسلام وروى بإمادصحح، أته إملأم وزوي التلماني؛ قول أما 

راليوطى عر ريا مسقلة؛ )رر<االة(( ر المسالة هدْ سن، كما عليه، ثمريوذ 
ا.هالثلامثؤ( ورسائله(( 

الطعا>تاتلتللئا محرد وهنا 

(.Ya/Tر)والض ^، ١٣٢٧عام:)الأزهرية«، »اسة ر: مطوعة الأور: 
٤(.ر)ّا/آُ والقش تاؤيخ، بيون المدنى(<، رت)بمطحة مطوعة والثان؛ةت 
٦(.٠ ١ / ر)١ والقش ه(،  ١٣٠٧عام:)رن))اّتانول((، مطوعة والثالثة: 

٦(.ى)ا/ا٠ والقش (، ٠١٢٨٥عام:)الوسوى(<، ر؛)بمطحة مطوعة والرايخ 
المصهلفى..ر-جتاب، الغالن تحريفا لكشفا عرتوفقه، لله فالحمد 

لخرأ:ا-حتماو، حول ]سة: 
عرالكلام عد )الثفم(، ))مرح؛ طحاُتؤ لأ-محلأذح . آحر احتمال ,'وجئ 

صدم'م
القاري،الإمام كون أن لاحتمال صحيحة؛ المطوعة المح هدْ كون أن 

يرمائل٣^١ الأيؤين، نجاة يرى - حينها - وكان الأكر(<، ))الفقه و »النفا(<، فنح 

ينء؛اوالكر>م الدكور: شيخناالعلامة، وي؛ن bربض مننقاثىعلمي، الاحتمال(، هنا امضيت، )١( 
ور)ئرحت)الثما((<،وشر-حبم، الأكرا<، ؤالفقه في: الواقع الاختلاف حول اس حففله الخضر عياس 

يه.وصر لة، اللة فغفر مثوايتط، مند ، ^١٧كاْالآ، المصثا هيا عر اطغ ممن وكان للقارئ 



YA(- ضء——__) الش.أنوي حاو ض مل لما علمق الحزن.يزانه

راجحا.يراه ما فيون المسألة؛ ر ،، اليوطي١ 
عاودثم عصره، ش منهما والمحل نسخهما، وتم )رالشزحان(<، طان نتشر ام 

ماعلى ؤيتاء له، رجح ما حب على مهما وعيل أحرى، مرة مراجعتهما المؤلف 

مرضونكانوا ■صث، اللمؤ، مجن الئضشن عند معروف فهدا بغريب، هذا وليس 
مماذلك وغير وحنق، ؤإصافات، ^»<؛،، JbJمهان ؤيحدون مرة، من أم مؤلفاتهم 

ونحوذللثام.حيين،، أوامحللاع دلل، من مايأزإليهم بحسب منامنا، يرونه 
منومنهم المييمة، النتخ طعته ى اعتمد من والمحمقين، الناشرين مى فكون 

المعيلة.الأحيرة النتخ اعتمد 
التزرنىكلام ؤنحمل الطعايت،، احتلأف، ش الحاصل الإشكال يزول ؤبالتتالي 

أعلم.واممة المعيلة، المسحة مجن قل أه على 

****

•الثلأيث،((( >رراٌاتله )ى• فوله. ص كما ضل، رسائل )ثلاث( على إلا يطلع لم أه ؤنحتمل ١( )
فييمم،الأولى نختان، فله مرة، أكرمن مضقة قدكيه عساكر، لاين يمنق(( )١تارح ومثال ( ٢ر 

مجلب•مح،)ثمامح(( وتبع جديدْ' والثانة مجلد، وحمى( )سع ش ومع 
أوأممي■ويبمازاد ؤهح' بمزرمه، ه كتايه، كناية نمد وكيرممن 

ذللث،.علم الأ؛؛ايت،؛ عربعض الشزيح وتعلق »ااجزرية«، نقلم إل تقلن ومن 



•(٨٣)-اضفياك1ف.الأؤJسمذماJ الفضل 

قئخثانوفيه المسألة؛ في الخلاف 
الخالةفى الشاء أئواو شزئ الأزق: الننخث 

وافزجحالأفواو ئناممه الئاني: اسط 
فطالبفلأيه وفيه 

الأزواقوو ثئائ الأزق: انمللث 
الثانيالفرو ننائ الثاني: انمللث 
الثالثالمزو ننانفه الثالث: الخللث 

تنام—اتحض عنى نيخثوي 

محٍ





-٨( )٥ — المنانة في العلماء أقزال منذ . الأوو المضل 

اسها؛لوو

اكئألإفى الشاء نزذأفواو 





^_^^^_^.ص-ضفياكألإ_

ء.  م الأقوالونية ه^((، اللمي بزي لة مح، الأهوال صرد محسم المبحث؛ هيا ني 
أوتحارصتوافق من الأقوال هيم ش جاء ما وتحقيق وتونبمها، قائليها، إلى 

القادم.المحث فلها وْناقثتها، الارال، هيم ذكزأدلة أئا 
اكومق:ؤياس فأقول 

البع؛ة.قل مات فيمن العلهاء أقوال من متوشْ الأصل، ش المساله هيم 
أولا؟الفترة((؟ منررأهل هم هل يأمرهم، أحئلف وقد 

وسم،.الخلاف، هيا سار لما ؤإلأ نهم، ءة اللمي أبوي دخول ولولا 
زحاء ما رد فيلزمه الفترة((، >رأهل من هم العنة قل مات من باو يقول من ف- 

حتهاوصراالأحاديث، لصحة ط؛؛ صعب وهدا تاؤيلها، ش أوالكف النار، ش انهما 
فى،الاب•

زكلف، فلن ،، الفترص )رأهل من ليسوا البعتة، قل مات من إف قال ْن و- 
ءأهلعلى بغرب كن لم محيجم، ورد ما لأل وغيرهما؛ اشن عن عط ما تاُول 

له.علمهم >ع أصلها، وتركوا بدالوها، دعؤة((، 
تاؤيلأيتؤإحداث إلى القول هنا بهم أدى بنجاتهما؛ العلماء بعض قال ّ ولكن 

المسألة.ز المرؤية الأقوال تللث، فخرحث الباب،، ي رد و٧ 
التح.((ا:ررأنوي طة ي الخلناء ^ ١١

وومعل.ءلرفاj(، أقوال، ثلاثة إلى اللمب،.، أبد-ي مح، العلماء اختلف 
نجاتهما.قز؛عل.م ف• 

الأنوال.ُافى من أهومح، وأيكهما المسألة، أصل هما القولان هنان ;١( 



اله.أنوي حاو عن محل لما الحزن.دزانة —ضء 

لقؤلهم•مالك عيه القول هنا أصحاب واتخنا ينجاتهما، .ونل 
بالتوقف..ونل 

هضلأ'هيم سال وهنا 

مثرفن.ماتا لأيهما النار؛ ش انهما 
منلسوا الة. قل كانوا ممن - الجاهلثة ش مات من إف ةالت من ينلك وقال 

النار•فهوي منهم؛ أشرك ومن الفترْ«، »أ،مل 
الموتيا،طااكولإرمحساس^^ا

المقاوسنتمن ينلك وقئهال 

هأ؛حننة أبو الإمام 
١^٧٦٢،وان ر عاص والقاصي ع واليهفىل ،، ١^٠٧٣ان-مير والأئمة: 

٢(•العلمن(()ص ربمشر شمقلمة: )١( 

»اكرح((.مع انملؤع (، ٠١٣١٤عام:)رردلهي(بم ط من (، ٠١٣ )ص الأكر« ))الش انفر: ( ٢> 
هحغة لأيي وب زالكاب، الواقع المحمف عل الكلام .٧٣  ٧٣وسق)ص 

واسأعلم.إريلك، بمجه كلامه ولكن عر_، يص ولم ٥(، ١ اوان(()ا/ا' »جامع ل: )٣( 
١(.النوة(()ا/آأ< وءدلائل (، ١٩الكريه)U/، )رالمن ل: )٤( 

صرلحه،لأيه نحرض أره ولم للأم' منه؛كمزْ نأخذ (، ٤٠)الئغلم({( ؤآكمال: ل: كلام له ( ْ) 
(.١٨٣. ١٨٢رص كلامه وسأل مسه.يشمله. المومحع كلامه.ى عموم ولكن 

٢(./٣٨ »اووصوءات(()١ ى: )٦( 



_^_^^___لأص->ذماواضيىاك1مح_

اس.رحمة علهم م بجو وان ان و؛ 
عيالزيزر٤،فهمعمرن الراشد: الخلقة كلام وهوءلاءز 

المأضن:بن يللك وهال 
ا]كتاتا(ااأ،.المسألة ش وأل ْنكتار_،، أك؛ر ش اس. القاري.رحمه علي العلأمةت 

جْ،.
يوففقط، الأم ممر على . اااا4 رحمه -خفازه. حن صليق العلامة: وص 

)هلم0•الحجإج(« بن ملم )صحح همح■' ز رن))المهاج ( ١> 
(.٣٢٧.٣٢)مكمافي:)معص()أ/أ 

(•٢٦والنهاة(()أ/اى؛)رالد١ة )م 
يرىأه كلابه فلاهر ولكن المسألة، ى نص له لمي )٤( 

في)صرالّآي،.لأ السل؛أيرتما صرب وحكم الماقس: المحث.، اكاي• الفصل ش قوله وصيأي 
.آم((،ومهنأخدرأيهفىاكألة.٤٢٩

الفضلله القرشي، أبوحنمى، مروان، ين عدالعنين عمربن الزاهي•• الراشد، الأموي الحلقة وهوت 
يعن.الإسلامية، الأمة على مجر وما الحكمة، الشرعية الياسة ش المثل وصرب النؤة، المنة لؤين تى 

الراشيين.الخلفاء فغدحامجتى متهها ولاأزهدولاأؤيع أفضل الأؤيعة، الؤاثاJين الحلقي 
١<، ١.٤٨ ١ المبلأء،()ل،/أ أعلام وص (، ٣٦٤ء ٢  orloالأوو1ء«)ؤبملية ز; وسيرته انثلرترجمته 

٢(. ٨٨. ٢٧•)ص الخاتلء® وررتايخ 
الجوزمح،■لأ؛ز، مدالحنين،(، عمربن ءبمءوْ منها؛ كف؛ مجن أم زسمته وكب 

(.٧٨٢، ١ و ، ٠٦٢ ٦ ٠ )ص الخالة[ ي المايقة ]اليراسات المهيد: اننلر: )٥( 
٦(.٤ الأسوة(()أ/ا، )رحن ش: )٦( 



س-دواطكامحوصخالمحىامح.

رلأيه.ل \مض 
ومزالخاصن:

توالشيخ صهل، الأيت، على ونص ا، هراس؛ حلل محمد الدكتور؛ العلامة 
الدينناصر العصر؛ ومحدث ، ٢٤بار بن العزيز عيد والإمام• الرءا'شل"'م، نتب محمد 

وغيرهم.ه، الطر،محوي رزق ن محمد والشيخ الس رحمهم ، ١^٧ 
الله.رحمهما شاكر ومحمود أحمد العلاقثن• وهوظاهركلام 

تعجناأف لك، العلماء؛ من الكير إلى سق. كما القول. هذا اليومحلى ية نو؛عد 
اممه؛رحمه الكرم الألأي مجحمد الخخ قول مجن 

رمالأبأصرخفىصسالدللهمرد
حممهالقي كايه، ى منهجه ى الأب، لون محل للأم نحرض أيه هتا. - اقصد ولكي لأم، اش 

يالناء.يعو عما للحييث 

آ('ح)١(•على؛))الخماص()؛/٤ تعلمه ي )٢( 
م«)ا/خه(،ح)ا(،و)سم'ح)ا(و)م•

المولى.حممله الخيي اروز مانع بن عيالاه الثخ؛ فضيلة تلامييْ؛ أحد قوله أحرنى )٤( 
ضسى ذلك وكان هلرقه، فهومن الخالة، هنه ي الله. رحمه ٠ الثيخ سماحة عن أقله ما وكل 

اه(. ٤١٣عام)ى وررالرداءس((، الكير((، ي))الجامع سماحته، 
(.١٦رربيايةالئول(()ص ومقيمتهل ٢(،  ٤٢/١المححة(()الأحاديث ))سلسلة )٥(ش: 

(.١٣٤.النمية(( ذ))اليرة المعروفة المرة((، ى؛))صحيح )٦( 
يالموصؤع.التعلقة المواصع أحل. على أناءالتعليق كلامهماي من هياماقهم ، مل) 

شاكر[.]ت؛. ح)؛( (، ٥٦١-  ٥٦٠/٢المان(()انفلر؛)رحاْع 
)،م(فى:))رفعالخفا(()ا/هه(ّ



x٩١—^^^)سءنياكآلإ—

متيلنالآ؛ءرة، ي ناجان لها إلى الأعلام، الاممة س كين جمغ )يهب 
ارواس(_J أدلة 

فيها،الأفواو يربها، منه وأعلم بالمسألة، الألأي س أحص اليوطي هلتات 
الألائي.قول على مقدم فقوله جهله؛ فيها امتممد أبحاث، عية فيها وكب وأيكها، 

هفحال البحب ثنايا ي فسيأبي الرواسي(• كالجبال بائلة )متدلي ت قوله أما 
أبنا.بالمالة غيرحاؤتن فهوعام منها الصحيح أما والموصؤغ، الضعف، وفيها الأدلة، 

صلثى
Jرراكزة((.يغيران ولا عليهمابنرك، يحكم فلا الأسلم، هوت المسالة ى اكوقم، 

اممه.رحمه ، الفآكهانيل الدين تاج بدللثإت وقال 
اممه.رحمه أبائي أبوالْلمبا القول هذا وحس 
أبماتبه قال وممن 
المسألة؛ز معه تباحثت، وقد المح، رحمه الظاهري ترابح أبو العلامة؛ شيحنا 

•فيها برأيه فحييي 
أعلم.واممة القول، بهيا القائلين ْى غينهؤلاء، أعرئح ولا 

الةولاس

الجنة.ى وأيهما وموحدانل٣،، بل ناجيان، أيهما 

(.٦٣الحقا(()ص )رماللثح انظر: )١( 

٤(.٩ ؛/٥ المعود(()٢ ر)عون اتنلر؛ )٢( 

أعلم.والله عموتا، العثة نل مانف من على منمهسئح المللث، هذا أرياب١ كلام ولعل 
السهاللثح.كل على يايهما))ناجيان(( القول( بمجه )٣( 

ت<



التحر.أبوي حاو م نل لما ترانه - الحرن ثرء ( ٩٢-)

مخلفهمنالك، حمة على ليلك، الحجة ي القول يهنا القاظون واصهلرب 
؛ومتاقفأ ومضهلؤة، مضها، عن 

قوله،اصعلرب فقد نل؛ ؤإل بغيرها، الهول، يغة لا تغفبا، قول س بل 
وناقض.

مالكه.ى الله. السيوطي.رحمه الجلال >ع حمل ما وهنا 
اسرحمه الكرديل٢، الآلأبي محمد العلامة: قال 

الآحرة.ء؟ى ناحيان أيهما إلى الأعلام، الأئمة من كين حمغ )يهب 
ا'همإرب،( ثلاث على دللها ش احتلموا القاظون؛تجاتهما ثم 

المناللث،تحاليا> ر احتار ولكي نجائهما؛ ترى ؛من اليوطؤ، والجلال، هلث،: 
حلاله.من ئجثأ الازى 

قونه؛ومحارتا منللث،، كل عن منافحا نجاتهما، ى المعيية الننالك ذكر فقد 
مناللث،ّيكل القائلين العلماء من ماش قيمن أذكره فلن ليا 

الفترة؛(،من)أهل بأئهما ؤتول موى المالك،، أغالس، على فتجة يأئهما))موحيان(؛، القول يخلأنؤ 
تلغهما.لم والدعوة(( يأن وكناالقول 

مالهما))الجنة؛؛.أ0 على قى الجمع أل عل 
ذكرتهافيهنئ ليوطي مؤلفارت< يمراحعة فعليه قفمله؛ السالالث، على،)،Je أ< أرادالوةوءومن ( ١) 

(.٥٣.٣٥)ص شالمسالة[ رالالرا،ار.ت،السايقة التمهد؛ 
شكاذ ؤإي، لة، واسمل، يه وفال مؤد، وله إلا ننلها أنكز ولم بخلاصتها، هتا. أست،. فد أر على 

إفراتماأويليلها.حك، نفلنمن الناللئ، يعض 
٥(..٦ ٥ /٥ الخفا؛()١ )وقع ش: )٢( 



والخلاصه؛

لمؤإل كان، طريق بأي مط، الأبؤين نجاة يرى - قعة وقى • السيوطي الإمام أل 
المهم:يخالفه، بما ولوصح))المحي(( بمح))اليلل((، 

لش..ومحة عامحلفة، ذللث، وكل الجنة؛ أهل وْن وناجيان، موحيان، أئهمات 
فهي:الخمه؛ الخناللث، أما 

الأول:الملك، 
بالإحماع.ناجون الف؛؛رْأا( و)أهل الفتزة((، ءأهل من ؤهما 

.جماعة الله.عن .رحمه الجوزي ابن سط ومله ر الماوي١ ييلكا وصؤح 

٢(•الحقا(()ص ))مسالك ش: كما )١( 

المصري،الحيالي، الغين، شرف أبونشا، محميا بن بمي القضاة: كٍر الإمام، هوت والخاوي؛ 
(.٥٨٧١.٧٩٨الشانحي،)

و))حاشيةعلى؛)شمحالمزر((<، )مخمر و))شرح: )\أوذضالأنف(((، على: ))حائية ءنمؤكاه<: 
الماعون(((•و))تاخمحر:)^i( الوردية(((، الهجة 

١(، ٦٧/٨و)لالأعلأم«)(، الخارينء)أ/خ٢١٥و))هية ، ١or  y/uالنمب(()))شنرك ز: انفئرترجمته 
(.١٢٢٨.٢٢٧/١٣و)بمعجماهممن(()

القدير((.))فقس صاحس،: المعروف، المحنث المناوئ، عدالروف وهوحد؛ 
٣(.الحقا(()ص ))ماللث، نر: كما الزمان((، )بمرأة )٢١(ى: 
المعروفالحفي، الغين، شمس أبوالئظمر، ئرآوعل، بن يوسف الأتحاركا• الواعظ، الُالم، وهو• 
و)بمتهىالأءٍان«، ر^١^ الزمان )بمرآة مولخاته: من (. ٥٥٦ .٤  ٥٨)١ الجوزى(( ان مج أبي ب))متهل 
الرسول،(•محيرة ى النول 

المولمن((و)بمحجم (، ٤١٢ و))الأعلام(()^٦ (، ١٢٦٧. ١٢اليم،(()ه/ا■٦ ))شلرات ش: ترجمته انفلر 
<p



ص-درانةكانحصخالمحىامح

يه:وقال 

اممه.٢،رحمهم اسالخنمهرل وحسب وال؛جورىلبم، ع الكيرر الأمر 

.(T^orrilsT)

لخووسسفياسمحصضىاسس
(؛٤٧١الاعتيال(()؛/مزال ز• عتلماقال اللحي؛ نلك جزم ل يه؛ ُوثوق غٍز قل تجل أمورا' 

يجتن،بل يقال4، نما هة أظنه وما الحكايات، )مإ[تح فه يأني فراه الزْان(<، رمأ0 كاب؛ رأك_، 
ا.هالخامة( الله نال ^1؛،، ش ْؤإم وله ترصي، إئه ثم يحازف، 

نيالله.أل فئدذكر.رحمه (، ٩٨اكوة(()أ/يه.الة »متهاج فب؛ عته الإسلام شخ واظركلأم 
هماصدخزلمايحب وانه والموصؤع، يالضعف أغراصه ش وأحج والثمن، الغب أنواعامن ك؛ه 

•• _؛.،• لمصوْ ماقاسهم للتبة وكاذخنلف ازص، 
م•١ المريده)ص )بمتاف ررحاشة: ش: )٢( 

الأزهري،المصري، الناوي، الكير، الأمير اللين، شمس محمد، بن محمد وهوالخلأمة؛ 
شؤح؛)مخصر■حلل(«•وررالإكلل الليب(((، مؤلفاته؛)رحاشة؛)ْغنى من ه(،  ١٢٣٢.١١٥٤المامر)

(.٣٣.٣٢)م(فى؛ررينةبي)ص 

.١١)٨٩ الشانحي الأزهري، المصري، )الباجوري(' اليجوري محمد، بن ؛براهم ويوالخلأمة؛ 
الميةو))التتحفة المحملية(((، )الشمائل على؛ مولخاته؛))حاثية من الأزمحر، الجاح نخ ه(' ١ ^١^١٢ 

شجاع(((.أبي متن على قاسم ابن عرت)مح ))حاشية و الششورية(؛ا( على؛)الفوائد 
)لأا\جو))سمسمض(ا)\ا1\ه

الضعم()أ/أ(.ي؛))فح )٤( 
ذكرث<وقد المان((، صاحس،))أضواء الماخر ولمس َاا"(، .  ٦٦)ص ترجمه مبق هنا والثضلى 

ت<



_)ه0-__^^___ضياكاف_الأؤو.نزذ1هواو الفضل 

علىكلامه يعد قال حيث الله؛ رحمه ، حجر ابن الحافظ كلام ظاهز وهو 
فيهم؛الوارد الحديث ؤذكر اكزة((، ررأهل امشحان 

وي؛يدحلها من حملة ز ينته، وآل المهللب، حمد يدحل أل نرحوا )وسحن 
ا.هفينجو...( ءلارغا؛ الجنة[ 

النياق.يظهرمن كما وأملا، رجاء ذلك يقول بل بالمسألة. لايجزم هنا. وهو. 
الأي.الرابع الملك ي عنه محيري ما وتأمل 

م:المالك 
الجهل،فيها عم الى زمن)رالجاهلية((، ي كانا  ١٠^?؛الأنؤثن؛ تلغ لم الدعوْ أف 

تلغهلم ْن على عداب ولا وجهها، على الدعوة، يه من فيها وصد الأرض، وطق 
^١٢۶.،

رحمهالجوزي. ابن محط عنهم حكاه كما العلماء، من حماعه بدلك صئ وقد 
وغيرهر'أ،.الزمان((، ى))مرآة الله. 

الحكمفها التي للأحاديث اليان((، صاحب))أضواء نوحيه حكمهم((، ى ونى الفتزة تابي؛))أهل كى 
يالإثارةصم4)صسل،ومآ\،و^م

يإ(،و)ا/'أ\/ا(ط.))المواهب(()ص زكمافي: وكابه))الأحتكام(<، (، ١ ١ /٨ ))الإصابة(()٤ في: )١( 
الكبالإّلأميى[.

١(.٤ ٣، الحقا(()ص الك وانفلر؛))م

(.للندى)؛/٠٩السار((( )محس ))حاشية: انظر: )٢( 
٣(•الحقا(()ص الك )رمانفلر: )٣( 



الش.أنوي حاو عن مل لخا الحزن.دزانة ( ٩٦-)

رالأى؛ محمد وهوقول 
عتهلُنئل إذا يه؛ ؤنجيب الملك، هدا على تحول الماوي وكاذ 

همالدعوْ، تلغهم لم من أل حث قبله، والدي الملك، هدا ين فرقا أعلم ولا 
دملحق فهو ، الكلم، عنه نتمهل عارصن يه مجن أو المجنون، يامثتاء اكزْ((، ®أهل مجن 

ؤُلغته.الدعوة، عاصز ؤإف حقمة،، )لا حكما الفتزة(( ®أهل 
اللاحق•بمركوا ولم المايق، دعوة تلغهم لم من "حقهثهم• فإل القرة((؛ »أهل وكيا 

الؤاحداُت،مجن وهيم ذلك،، ي متريي اللة.منه اليومحلي.رحمة الجلأن، أل مع 
الأثؤمح،•مح، ْؤكاه عل 

س^اهثن،سجعلهط والاُى، الأول المسلك^ان ين ثفرق ارم هو فه 
حدةر''م.على مسلك، لكل ؤيستدل 

مغالوالثاني الأول الخلكن أت.أة مستدلاله واحنا، ملكا يجعلهما وتارة 
عنيمجا4ُ، وأحاب، الخسللث،، هنا على قدعول كان فهووإJ( ا مله الماوي. وكنا 

(.٣٧٠بماسلم(«)\/ه1أ )إكمال: )ا(فى: 
هن(، ٠٨٢٨أو)ه(، ٨٢٧ت،)المالم، الوني، حلمة، ن أبوعياسمحمد العلامة: هو: واالآش؛ 

و®اشو{(.)الميونة(((، و))شرح: ))الإكمال{(، مؤلفاته: 
١(،١ و))الأعلام(()ا"/ه (، ١٨و))هيبةالعارض(()ا*/؛١(، اكلالع(()آ/\'٦ ر)الدر في: رحمته انفلر 

حلغة.ابن ومحله: المؤلة؛ن(()\الأ\ت( و)بمعجم 
(•٤ الجلة(()ص كماى؛))الل )٢( 
الجلية((.»الئل كايه: ي فعل كما )٣( 

الحقا((.و))ساللن، المنعة((، ))انمؤج شكتانه: فعل )٤(كما 



سيىاكآلإ__^__^^^.)^بمالفضل 

د4،وقال الأول، المسلك أيد قد ممن كان - اهله رحمه • انه إلا التي.، أنوي عن نئل 
كاسبر
واحد.ملك إلى والثاني.يرجعان الأول - المنلكن هدين كون عل يدل مما 

حثقال:ويؤكدْجمغالثخالألألالكرديل،ينالنا^كن؛ 
محترق:ثلاث عر دليلها، ل اخلفوا سجانهما، )المائلون 

فيهالجهل عم فرم(، رزمان لكؤنهما الدعوة؛ تلعهما لم انهما الأول؛ المريقة 
والخرب...الشرق 

ُهلأا.ءآمتا له؛ أحياهما تحار. - اللات أف الثانية: والهرمة 
ا.هوالسلام( الصلاة عليه \>ريو؛ ودين أيهماكاناعرالتوحيد، الثالثة: الهرمة 

هوالجاية.واحد؛ لك مل الخنأكن، حع ل وءرمثه هلت،: 
الثالث،:الخللث، 

آماُه.له، ورفعه رمحوله.، مجحه مويهما؛ أحياهمابحد وتعار. تارك الله- أل 
العلم:أهل من بيللث، وقال 

والخعلمث،الغداديل٢،٠، شاهين؛ ابن 

كلأفي ظك يرى وأئه محه، السيوطي حكاه إلافما المسألة، في الخاوي كلام أحدص لم )١( 
•الناك^ن 

المنلكنكلأ في رأيه شل الاصطرل،، من الله. رحمه الخاوي. ف}{ سلامه ؤيحتمل 
j_Jنقريين،المنامحن يكز اهه. رحمه اليوءفي. أف صاما، بمافلته للقول يفعتي والذؤ، واحي، ، ؛

اعلم.واهه كلأالخلكن، ش ويكزالخاوي واحدمهما، ننتدلألكل 
(.٦٤.الخفا(()؛/٦٥ )ررفع )٢(ز: 



التحر.أبزي حاو ص قل لما ترانة - الحزن ضء — ( ٩٨)-

،٢٧والجلوي المتررم بن الدين وناصر ؛ الطري؛ والمحب والقرطي،رم والئهئلرم 
اوبذب؛،رحمهمالله.واكجوري؛ 

الرابع;المالك 
القيامة.يوم الامتحان عند يوفههما ؤج الله أف 

ا؛ءالر حيئ كته؛ بعض ش - الاه رحمه - حجر ابن الحافظ ذلك إلى ومال 
الامتحان؛عند بمليعون انهم الممة. قل ماتوا الدين .-يض ٢ بآبائه؛ روالقلن 

ا.هعينه( بهم لممر له.؛ إكراما 

٤(.٢ .٥ ٤  ٢٣والمؤج()ص ))الناسخ ش; )١( 
المهلؤعفي الحدث \->ب ولم واللاحق((، ))السابق كايه; ى واحد، من محن له ذللئ، عزا )٢( 
٢(.٤ ٦ سياقه)ص وسانى سنح، وحدث، ولكن منه، 

(.١٨٨)مفى:))الئؤضامح(()آ/^ا.
لأحكامالةران(()آ/ما،(.و))الجامع (، ٣١. ٢٩))الذكرة((،)ص )؛(ز: 

(.٤٣١)٥(زنررذحائرالشى(()ص 
سرقفي كتابه•))المقفى إلى قوله و١لخجلوبي اليوؤر، وعزتم( واحد، محرمن ^i^، له ب )٦( 

انمعلفى.((.
(.٦١/١و))كثفالخفاء(()(، ٦.٦١ ٠ الحقا(()ص انظرن))مسالانا 

٦(■الخفاء((ش؛))كثف )٧( 

الأول،•الملك قليل-أهيرتم، وقدءز-ةل (. ٣٣.٣٢المريل•(()ص ))تحفة )٨(ى: 
(٦.٦٤ ))رفعالخفا(()ا/• )٩(ش: 

(١ ١(.٤ الحقا(()صرآ، ))ماللث، ش: كما ( ٠

الخ•كبهم•••( ه اله الخفا(()ا/هه(؛)الظن ى؛))رفع ( ١١)



_)هم_اسءياط^_^._^^الأود.نرذ|ءواو الفضل 

اكزة((،ررأهل من الامؤنن وأد الأول، الملك قالوا س خ الحافظ ذكز وسق 
كلامه-من ؤ->ذ فيما هوالأصل وهذا 

اكزة(<،ر>أهل من الني. آباء أف ٠ الموصمن كلأ ش نقه ش - يرى فالحافظ 
القيامة.يوم تمتحنون موف ؤيالتالي 

ورجاء•ظنا ل والجزم، الشن عرميل لم؛كن وقودبمجاتهم 
اللهلهم.وامتحان القزة((، ررأمل حدث عل مجي الموصمن، ركلأ وكلامه 
الأزل:المالك ى قاد كاف الأزل، المالك عن مفزغا المالك هذا فلوكاو 

أولى.لكال ؛^،؛؛ ٧٥١يإذن ؤيتجول بمتحون، وسوف اكزة(<، من))أهل بالهما 
قنلكاالامتحان ى التوفيق جعل - اللذ رحمة - ، النندىرالحسن أبا ولكل 

لذلك<.كيلك، فجعلته 

الأول؛الخللث، يه الأزر أف ْغ هنا، حجي ابن الحافظ فول ذكر محبب عن أما 
فلأسزت

الامتحان.ز وهوالتوفيق الراع، الخلك، ر صا كونه الأول• الأمر 
بقوله:عقته وعلق الأحير، الحافظ كلام نقل ا اليوحرل آل الثار• والأمر 

الأولاّك، لض الملك هنا ز داخله الامتحان قضه جعلئ، )وقد 
ذللث،وجدت لكن مستقل، مسللث، أيها الظاهز أل مع الفترة(([ »أهلي من أيهما وهو: 

اّهالتحقيق( عرذوي نخفى لا دنن(، لمعي 

دشالثافل)بمسابنماجه(()ا/ا"مائ(، وشرحه ٩(، )سنالنش(((للنيي)؛/• )١(ر؛))حاشية: 
الأول.بملالح س يلاحظه الشاهد، محل في نقط 

الحقا(()صرم•ررسالك ش: )٢( 



—ضءالحون-دزانةكاظعذحالأبوياللمي.١(٠ -)٠ 

الخاص:الملك 

اؤقؤخ.إيراهم ملة الخنفية وعلى موحدين، كانا أيهما 
_J1لذب 

اس.رحمهما اكمعر الاه وحيب ، الماوريي علي أبوالخن 
اس؛رحمه امحموسأبم محمود العلامة: وقال 

ممزسأجالةضاوةاما.ه
وهوءووالؤاكةلْر

إناتى ؤيالغوا التي.، عم ءلاو_ا أبي بإيمان قالوا بل بدلك، اكفوا ولتهم 
الشفاعةبعد ماله أف مجن أحه.، ابن قونا رامحين ذلك، ش الممتنات وكنوا 
دماعة((لا،.مقت تش كميه، يلغ ناو، من )ضمحملح ش؛ 

الله.رحمه الرازيل٧، الدين فخر إلى القول هذا وسب 

٨(•الخبمة(()ص »الا>ج كاز؛ ( ١) 
فى:»فحدنم()أ/؛(.)٢( 

)مفى:))روحاوع1يى(()هلسل(.
؛وءرخلافها.المل وسق لمالت، ش قرأؤيحث بمرئهامن ظامْ، مالة الجملة ^j>B ش ( ٤) 

(.٣١٥.٣١٤طها)صوانفلرسق 

ا(،و))اسماس(()ب/أأ(،وم1ي،
الةرآن(()ا،ا/ه'\.ا"ي(.

(.٤٧٢. ٤٦٧ضخطذلفىأبيط\فضلأ)ص 
١(.٩ الحقا(()ص ررماللث، ى: )٧(كما 



١(.٠ __^^___)١ اضفىاكه_المحل 

الآلأبيامتي^رساس:محالاللا،ة: 
لآبمم0مإرلخمصضابلهض

ا.هجماعه( ذلك على ووافقه منرذ، فيهم 
رله سب ما يقذ كلام للرازي ل للرازي، سشم لا المنهب هنا ت تلت 

للرازي.سب ما متاهثة - نمه الموصع ى وميش. موجذأم، ر سش المسالة، 
ايه،ى الني.؛ سب عمود كل بإيمان قالوا القول، هذا أصحاب، ْن وكبر 

هاشم•و)جدله( ءدالطلسا، و)جنْ( عياس، 
الأول،بالمالالث، فال ممن - الاه رحمه - الشنمعلى الله حسن، العلامة أ0 ؤلأحظ 

آياب،.تعن قالأ"أ، حيث، الخللئط؛ بهيا المائلين مجن وهوالأن 
منهمسوروف؛ فهم مدير أقل وعلى ه، زراب؛ ملة على معبدين ركانوا 

ا.هاكرض( وأهل من 
وهياغرم؛ يعارصى ؤيعصها غ؛رْ، ح متداخل بحصها الخمه، اكساللثإ وهدْ 

أوببعضها.بها، فال بمن كير اصهلرابخ ؤبجن يركدبمللأنها، 
محييوتارة تارْ، الخللئ، هيا كيد - اس رحمه - اليومحلى الجلأن، أف نجد فنحن 
ْهاثاثا.

الخامس.محتجا؛الماللتؤ ومجرة الثالث،، محتجابالخللثؤ بتجاتهما؛ يقول، ومرة 

مرهنراه ثم الأول، محتجا؛الخسللث، مول؛اتجاتهما الختاوي أل فتجد غ؛زْ؛ ؤكنا 

٦(•٤ / الخما(()١ ى؛»رزع ( ١> 
(.٣١٤.٣١٢)٢(انذلرuسأتي:)ص

 )X( :وح ى«.)اوغم«)'ا/أ



بدزانةكاتيضخاوفيىش0

^،.٥١الملك على مول أحرى 
ي:والتثجوري الخعم(بم ))فح تصاحب الشقجل قرأكلام فمن الحال وهكدا 

المريد((.))تحفة 

وذلكواحد؛ ملك إلى الأصل ي مودان والثامح، الأول الملكن باق علما 
بلؤغوعدم الفترة((، ))أهل من كونهما نجعل فكيفا دعوة، نلغهم لم الفترة(( ررأهل لأل 

مختلمن.لكن ملهما، الدعوة 

فهومحصلالامتحان؛ عند يوفقهما اممذه وهوأل الراع، السلك، حان، وكنا 
لمكمن حكمهم فهي ومن الفترة((، »أهل أف وذللث، والثاني، الأول الملكين لتيجة 
صرأحلصحبرح حييث، ذللئ، وش القيامة، يوم يمتحنون الدعوة؛ تلغهم 

الأول،السلك، ْغ الرابع الخسللئ، تداخل إن، الإشارْ - قليل قن، • وسبق، 
متقفن.لكتن Jمإقرانهما ش المسنا وذكرلم، 

لأنهاُبمضرر؛ عن والراح، والثاني، الأول، السالك،ت فصل يبغي فلا وعلته؛ 
يتفلث،.لا واحد شيء 

اكاللث،.هنح جعل فقد اس، رحمه الكردي١٢ا الألأني الثخ خميقإ هم، وهذْ 
الأولى،الهلؤيقة صمن لها، مستدلا وذكرها واحدا، ملمحا والثالث،. واكاز، الأول، 
الجايْ.هى وهلْ 

قائل؛قول وقد 
كلذكريث، يعفى.فلاذا خ الخالكؤ بعض ثياحل من كدللث،. الحاJا كاف إذا 

٢(.• .١ ١  ٩٩الأول،)ص الملك، محيمانثة الحيين، سشذم )١( 
٦(..٠ ٥ /٦ الخما(()١ >)رفع ش: )٢( 



١(- ٠٣————)اسءفياكاف_الأؤو.نزذله القمل 

مقل؟لك مز منها واحد 

التونق؛ؤياس ^)، ١٠
هداإلى ومال القسم، هنا هئموا العلم، أهل من المسألة هيه ش حاض ئى إل 

مشابهه.زبعضهم أدله كانت ؤاف وذصز0، لموله، استدل وكل آحرون' فاك ؤإلى قوم، 
بحمى.لأدلة الغالس،. 

وعدمالمالك، بحص ي صعق على القيم، هدا على سرت ذللث،؛ لأجل 
أوْع ءسللث،، كل مجنامشة عتد ذللث، إلى أثرت وقد أحر، مللثج عن مجضلة نهوضها 

بملك•دبمّرخ واحي"' وقب مح، بملكن اشجاة نرى من هناك 
اس;ارحمه الكرديرل الآلأنى الشيح قول 

فائيه))الإحياء((؟!فما الناجين؛ الفثزة(( من»أهل مررانهما قد )فإن؛لث،ت 
لأنالقزة((؛ ل>رأهل يحمل لم كماJ(، بمزيد إت،حاههما ظوغ باق أجيب ءلئ،ت 

العلثة،إتحافهم؛الراتّ_إ ي لا النجاة، مجرد ى ؛السالمى ألحمواأئهم أمرهم غايه 
ا.هفرفهما( فى نياية الإيمان بمرتة فاتحما 

■التوفيق و؛الأه مجحلها، ش الخاللث، هيم مناقشة عند الإرضاح، من منيي وسياتي 

٠٠٠٠

لا()ررفعالخفا«)ا/أا"(•









ء. .َ. ءة، ..،ء. ءه. ءَ ُ (-١٠٧)تتركان ماثا لأيهما ام؛ فى يانهما المول ناهثة ق. 

الفووالأوو:نناقشة 

نشركان IjUلأنهقا النار؛ و إنهثا 





١^_)ه• لأيهمكان__^_^^^سموبمفيام؛ 

لائهماوذلك الثار؛ ش وأنهما الأنؤين، نجاة عدم إلى العلم أهل من جمغ لهمحب 
مشركان.ماتا 

و))الإجمإع((تور)الة((، ))الكتاب(، ْنت بأدلة ذلك عل استدلوا وقد 
الآةينر)الأاب،،[:لأؤلأ:
الأول:اسل 

أغض،عن قثز ولا وثديإ يثيإ الحؤ أيبمثظق إدآ ؤ هث؛ الله قول 
اةبمر.غ
،•الآقا١ ءاذْ ^?٠^، ]نثب 

كنمحواي، قعل ما ثغري لئن أنواي، فعل نا ثغري رقث، الله ننول قال 
قثزولا ؤبمذنجإ ينيا بالني ملثلى إيا ؤ ةزلث،ت يلائا؛ ؤوي( قعل ْا شعري 

4مء0أش،آمح0ِ 

ْقاتل•عن آحر، ب الأية هدْ ثزول مح، ،وذي )١( 
(.٩٢/٢القرآن(()لأحكام و»الجاهع (، ٧٥النزول(()ص انفر؛)رأساب 
الراحلة.للأية الرول({ ررمئدسب على الكلام ( ٤٨٢. ٤٧٧وسش)ص 

محمدنعن عممت، ن موّى عن ال؛ورتم(، ْلريق: من ررشره(()ل/ا،ه(؛ ل: أ-محرجه )٢( 
له.كعب، 

بارزافا،أحرنا قال؛ بمش، بن الحس خمق■' من ٥(؛ ١ التان()ل/ا" ررجامع •جريرمح(؛ ا؛ز، وأخرجه 
إرعيْ[■الطلع ل ]وتحرفت عتلة موّكان  ifالثوري' آخرنا قال؛ 

بهمحيْ' بن موسى ع>، وكع' ثنا مال محب' انح، طري3،ت من ٥(؛ ١ ٦ - ٥ ١ في)ل/ْ وأخرجه 

ء



الخأبوي حال عث محل بما ال>رن-درانة ——^^ضء ١(

الهزظي.كى ن محمد عن المنر، وان خمد، ن وعد عية، ن وممان وكع، وأخر-بم 
ىماْلمالموخفى:رماكور(()ا/الأآ<

االتكمضسد[ت
(■١  ٦٣/١كيرى؛))شوه(()ان الحافظ بالإرصال عاله حكم 
صمماالإستاد(ا-ه)هنامرصل، (؛ ٢٧المثوؤ(()ا/ار)الدر الموطقش؛ وقال 

(•٢٣القول(()ص رياب وانفر• 
لأمين؛ويلك قال؛ كما وهو 

أبوهميالخنيز،المش•امحبمؤا' الأول؛صشيثدق؛وهو؛مّىينبنتجل-نتمد' 
ا.هديتايآ ن عياممد ش ولاسيما ش؛))الضب(()أ/آخآ(؛)صعس، الحافظ عنه فال 

روائهذلك على إئماحمله عليه، الحكم ش سند ومن ذلك، ْن أش كن لم إذ قال؛ وهوكما 
الحفظ.عن ألهاه المائة؛ ي وانشغاله ديار. ن عدالله للماكوعن 

ا.هبحجؤ( ولى كيزالحدين،، مه، )وكان (؛ ٤٠٨المتمم()ص ر)طقاته(()المم زر معيب ان وقال 
(.٣٦٠. ro\l\ر)اكهذيب(()• وانظر: 

*وّذ■فالحيين، نامي؛ إلاأئه ؤإذكاذمه، الهزش، كم—ؤ ن أذمحمل. ^٠؛ ١٥الأم 
ثناقال؛ القاسم، ؛ ٠٨^من ٥(؛ .أبقا.ش؛))مسره«)ا/آ١ انحرير أحرجه أحر؛ وللحيبمث,،ؤريق 

يائيالمعلؤع؛ ش رعاصم ناولن أ"مبي قال؛ مج' - ان عن حجاج' نا ءالت الحض' 
ءنأبيءاصم؛وهوخلآا؛

ودي-يااثئا إمآأيههبألم، و فرك؛ لمواى(؛ أن ثمري يؤم؛))ليثا ذا'ث' ءال، ه اللمب أذ 

ا.هقلة( كالني )هنامرسل (؛ ١ /٣٦ ى))نفيره(()١ كير ان قال 
ا.هصعبمج( الإستاد )مضل (■ ٢٧المنمن()ا/ا ى؛))الير اليوش وقال 

(•٢٣القول(()ص وانفر))لابا 



)١ئئرلكن ماظ لأيهما النار؛ في بانهما المول ئناهثه ■

وجهئن؛س انملل هنا وئونس 
الأول؛الوجه 
ُه.الأحتج1ح ثم وس الخر، صحه 

مرفوعا.طرق ثلاثة من روي أه تخريجه من سن وقد 
الأيلاسق 

صعق.، وهوْرّلل طرقان، عنه وله المزش؛ عن 

منالوسهلى الطقة وهم؛ الثالثة، الهلقة ما>ّن، وهومن القفي، عروة بن عاصم أبي ابن هوت وياوذ؛ 
والتابعن.ه الصحابة بعض عن روى انابعن، 

وصحابي.تابص، هناالحانمثؤ 

(.٢٣٢و.•بما(،وررالءرب«)ا/ه انذلر:)رالهف،(()م/هح؛ 

نعقا.اللهعنهما، رصي عابى ابن عن (، ٧٧٥. ٤ النزول(()ص ش؛)رأساب الواحدي أحرجه وقد 
عطاء.طريق من الكمحهما، رصي عاص ابن عن (، ١ ١ التنيل()ا/• ز؛))معالم الغوق( وأحرجه 

٩(.ز؛))مسيره(() القرطي • أما - له وعزاه 
أعلم.والله عامي، ابن إلى الحث،.ضإّتاده أف.بعد ولم 

واللهأعلم.([، الوجيز(()ا/؛٤٣اكماي؛))النحزر عنالتحره وحكاهالمهلوي، 
عن))النزمل((:١(  ٣٢. ١ ٣ ٠ ))مقلمه(()ص ز: الصلاح ان قال )١( 

إخاّ وجانهم.. نارالصحابة من جماعه لقي الكرالي؛ى الخبع حليش بها؛ لاحلاف، الي )صورئه 
اّهعنهم( الله رصي زذلك، أجمعين اتايعى بين والمشهورالتؤيه ه. اس رسول( ءاJ( ءالت 

^S؛منها، الظ؛ي وذكر لعرف))المرمل((، أوجه ٥(ليحة ش؛))الكتؤ(( الحافل عند تلت؛ 
بالكير.ميي. عثر محن ه، اله إلى النابض أصاقة )هوما 

ء



م.دزانةكامحلصخاو|نزيمح.

أوالإرماو.، ٢١الإعضاولوهولايخلومن عاصم: 1بي ابن عن 
الثالث:والهلؤيق 

علمتوقما عليه فالحكم محتد0، أجد لم و عنهما، الله رصي عيامن ابن عن 
إستايه.معرقة 

حجةل الواقع للخلاف وذلك آخرون؛ ورثه الحديث، بهيا قوم احج وقد 
)رالئرشل((•

اممه:رحمه ١^٧٢، علي العلامة قال ليا 
والاعقاد.٣،، الأصول ل العلماء مى الجمهور عند حجه )))إلمزنل(( 

عندأوالصحة الحسن، إر ووصله الضعف، ترفع للحدث المتعلية واليق 

عنعييالتر ابن قله لكن أحد، عن صنخا بالكير أرميله ولم المحدين، جمهور عليه اليي وهيا 
ا-هالمهضتف*■•( كلام يوهمه ْا خلاف قؤثأ، 

ميا.إليه الإشارة سش حلاف سنْ. صح إقا حجته. وى قلث،؛ 
ل)المعضل((؛عن ١(  ٤٧ى؛))مقلهته(()ص الصلاح ان قال )١( 

وومكل)بمقطع(())ْعضالآ((. وليس فكل)بمعفل(())مةطع(بم من))المقطع((، حاص لمالتؤع )هو: 
ا.هفصاعناآ اثنان إمنايه من عماّقط وهوعبارة سيق، كما ))مزنلأ((، نمونه: 

(•٦٦حبم(<)ص ر معممد إيلة ى: )٢( 
بعضبأف علما البعص، نازعة وقد الأصول، علماء عند أفر)النرسل((حجه في قزله قبل فد )م 

مرضي•غم تومغا حد))الئرنل(<، والفقهاءتوقعوال الأصولين 
اكعم،.أنؤئ من ذ)رالمرسل((، النخدنن عند أما 

سله.صح يما إلا يحج فلا الاعتقاد؛ مسائل ى وأما 



ِ( ١ ١ )٣ ئثرلكنماثا لأيهما ام؛ ي بتهما المول ئثاهنه -

اتقزفىالأماد(له
وقدتعلقولاميما يالتعيد، يقوى وصعمه حجه، عتينا ر))الئعصل(( ت أقال وقال 

ا.هروايته( قى إلنا بالسمة صعق ولوحديث، صحته، عل فيل المجتهد، اجتهاد يه 

سمان:كلابه عل ور 

الئبالأول:
إلح.الجمهور...( عند حجه قوله؛)»الئزمل(( أل 

-محأأ.اا(إلح.سل((عتد.نا
يلوامغ، الئرنلء حجة))الحليث في الواقع فالخلاف إمحللاق، هكيا ليس 

أقوال:ثلاثة إل الأصل ل  Uvكان ؤإن أقوالل٢،، عثرة فيه الأمال بلغت 
القول،أوالردطافا،أوامل.

يسهلها.مكان  LjiAولى 

إب؛أمل والني الث.اجح دلكن 
يه،احتج توفرت، ْنى بشروط، ولكن شل، بل ذاته، ل حجه لمس أف))المزنل( 

وإلأفلألبم.واللهأعالم.

(•٦٧)ص حثفة« معقدأيي را(تيت))أيلة 
الواوي()ا/هأ٢(.))هميب )٢(كماى: 

 )T( ا عن انظر)عيةل الموصؤع أقرئ ونح، الفقه، وأصول الحيين،، مصطاح كب وحجته: ))\ذئذنل
حاممه.رمحايل م ما ومنها مستقلة كب 

لكزةطعه عن واهتعتؤ الإمحلأهي(<، الفقه وأثرهال المرمل يامم؛))حجة المسألة يحن، لي ومق 
شء•دبها المونحؤع، مح، طع ما 



س.بمكامحوضخاوفيىهم0

الشروط:هلم ومن 

القرشورواية إله، أرمل من إلى صحيحا الئزنل( إستاد))الحدث أف؛كون 
كيلك•ليت 

ابنرواية ي ينحس لم الشرط ومنا التتامين، كيار من كون))المزمل( أن ومنها: 
لا))مزملة((.عون))مغصلة((، أن احتمال، سمر عاصم، أبي 

لها.مند لا عنهما.فهي))سمكة(( الله عباس.رصي ابن رواية أما 
قضزائه إلا الجمهور، عند ب))المانذ>ل(( فكف ))المزمل((؛ سان هيا كان فإنا 

الحنفيةعلماء كان ؤإن إطلاقه، على الكلام هنا وليس الحنفية، عر حجية))المعصل(( 
حلاقهم.عل فالأكثرون يملون))المعمل((، 

الثا:ي:التف 
الضعم،...(إلخ.ترفع للحدث، المتعيية على))المزمل((:)والشؤ( قوله أف 

إلخ.باكيي...( يقوى )وصعقة على))المعمل((: وقوله 
زشاف له الهلرق، ميد أف ثالث، ولا إمحللاقه، على ليس أيفا. وهنا. هالث،: 

أو))الصحة((.إلى))الحسن((، الحديث، رنه العيديرفع أل حنث، المسألة، 
لهالهلرؤ، بنعيي والأول ))الضعف((، أمام من ))المحمل(( و ))المزمل((، ولكل 

حتنهض لا فيها، بما الثلاث، الطري( وهنه الحديث،؛ هنا على تنطق ولا صوايهل، 
والاهأعلم•الاحنجلج، إلىيرحة بعضها؛ 

الحييثج:بهنا امتيل( من على الرد ز الاه- رحمه - اليومحلي وقال 
الحديث،:علوم ز )مزر 

(.١٤)صى الندس>ة(( ))المقامة زت ( ١ 



-١( ١ )٥ — قشرلكن ئاظ لأيهما النار؛ في يانهما المرل ئنامحته .

))١^^^(إلا منه قبل لا ))المرفؤج((، الحدث حكم حكمه النووو مبب أف 
ولا))ْقهلوع((.ربجعيف((، لا الإستاد، المتصل 

ا.ه( مضل صحح إستاد اللسا ي له تحرف لا السن، وهذا 
التازرمالوجه 

التاءصم ش الهناء، احتلم، فقد قوله قراءة ش الأحلاف 
اللازآجزم ْع أوفتحها اللام، رفع مع 

اسالطرىل؛أرحمه الإمام قال 
ْن)تسأل(،التاء، يضم : ^١١١٥عاةه )قزأت 

يمض؛الخر، على منها اللام ورفع 
عليلث،ؤإسا به، أزسنث، ما أ هتثغثا١ ونذيرا، بشيرا بالحق أرسلناك إيا محمد يا 

الاستدلال.ي منهجه هنا أن يقلن الله. الموء؛لي.رحمه كلام نقلوإلى من )١( 
الحليثإ■يحال معرفته ْع بالموضع، ل بالضعف، يستتيل أنه وي[را 

الأول.القليل مناقشة أوجه هن ر٢( 
(؛١٦٩زالمراءايتح(()محس ش؛))السعة مجاهد ين أيويكر قال )٣( 

اللام.مجزومة التاء، مفتوحة سأزب وحدْ! نافع رزأ 
ا.هاللام( مرفؤكة التاء، مضمومة ولأكنثل،. ؤ الاءون؛ وقرأ 

المع(()ا/آآأ(،و»حجةالقراءات وحوم عن و))الكشف—، ٢(، ٠ للقراءالمعة(،) وانفلر؛))الحجة 
(.١١١القراءات(()ص 

٥(.١ السان(()ا/ه )؛(ش؛))جامع 
>،(.oa/t)شاكرا ]ط. وهيسفى ))،(كنا؛ 
وهوأهرب،.)قبعناأنبلت،يه(. (: ٤٨)Y/•انترش[ اؤل. وى 



درانةكامحوسحالمحيمح.

الجحيم.أهل من ولكن الص، من به اسه بما ممر عمن مسثولأ ولث والإننار، البلاغ 
محنالتاء محفتؤح الهي، يمض جزما، ساوب ال٠دسةت أهل بعض ذلك. وقرأ. 

مها.اللام وحزم )ناو(، 
هؤلاءتواءة على ذلك ومض 

أصحابعن لتال لا به، أنبلت ما لتلغ ونقنا؛ بشيرا بالحق أرسلناك إيا 
حالهم.عن سأل فلا الجحيم، 

ذللمثالش القراءْ هن عتيي والصواب 
مجنأقوام قصص قص - ثناؤه جل الله. لأف ٢، الخبر على بالرفع زأ ْن قزاءة 

صلألاتهم...وذكر والمحارى، اليهود 
ليه.:فال ئم 
^ؤزوثدتجأ . ٠ واتعك. يلث،، T_ من ٤• *ؤدث-قا يط يا غ ماؤبمئننلى إؤ 

إبلاغكيعد بك. ممز من أعمال مجن عليلئا فلسى رمالي، فيغ وحالخك، بك، ممز من 
ا.هذللئ،( بعد قعل عما ةسؤول أنث، ولا إياْرسالتي.بعه، 

سأله:الهي على اكاء بمح قرأ ْن على نعقا ، ٣٧١٥ثم 
يثتهدلاله ش حى المفهوم، ءلاهز٥ عله مائل إلى معناه موجة الكلام )ؤإئما 

)ا(أىنذضمرانص؛
الأحرى.على يزححإحياهما مدحل فلا ْتواؤتان؛ القراءقن أل 

■اكرر[ ]ط. ^٧( (، ٤٨))جامع_(()T/؛اننلر: 
قلتل-مل مجا كما الجمهور، زش' وهي )٢( 
نمه.المرصع ى )٣( 



.ئنامشه

للحجةئتلئا حثي فكون ، o^u؛عليه دل ْا عين يه المراد أف على الحجه، بها موم 
الأيةهف ش بمأز أن عن _ المق. ئ على الخجة يه موم حز ولا بدلك، الثاثة 
التتنيل...^ ٥٧٥ش كيلك ذلك أل على نيل دلاله ولا الجحم، أصحاب عن 

امحتحالةر فإف صحتح، كعب ن محمد عن زوي اليي الخز أل ءلال ظل فإل 
ما. منهم كانا أبؤيه وأف الجحم، أهل من الثرك أهل أف ز الرّول.- ْن الشك 

..صححال،. عنه الخز كال إل كعب، بن محمد قاله ما صحه تليغ 
ه:معود ابن قرءة وى سأل(. )وما ه: أق قراءة ش الأية. أي أئها. يكز وقد 

ا-هالتمحا يول إيالضحة[، فه والخر للرفع، تشهد هاتىوكلتا سال(• )ولن 
سةننلر، فه إلخ. السلام..( عليه الرسول من الثك استحالة ش )فإف وقول٠ت 

صالرح٠هاس^^، الحافظ 
لأ؛وإه،استغفاره حال ى كان هيا أف لاحتمال نفلر؛ فٍه ههنا سلكه الني )وهيا 

كماالنار، أهل من انهما عنهما وأخر منهما، نرأ ذلك علم فلما أمرهما، يحلم أن قل 
واللهحرُر، ابن ذكره ما يلزم ولا ونذلار، كيره أشباه ولهنا حح((، ٠۵ررالش هدا ثبت 

أعلم(ا.ه

(عناسثكاله٣٤ ٤/١ررالئأ*حزرالو-نيء)ش؛ )١(وقالانعطة 

أمةوماتت شهر.ّ ويوابن وفل أمه، بملن وهوش مات أباه. لأف أوظه؛ رواه )وهنا"حهلأممن 
ا.هرعله طي أه يوهم لا مما فهنا سين.. يحمى ذلك يعل. 
ثادتان.وهماآراءتان )٢( 

(.٥٣٨/١المءعل«)و))الحر (، ١٦الغرآن(()ص شواذ ش واتنلر؛))مجخمحر 
)م0فى:))شمامحرآناسم(()ا/م1ا(.



التحر.أنوي حال ض محل لما قرانه - الحرن ضء — (١١٨-)

يرتضياولم ذلك، ش كير ابن عر شاكر ومحمود أحمد الئئخان رد وقد 
للأة.وتوجيهه جرير، ابن رأى عن وbضا جرير، ابن على ْؤا-خدته 

وؤشث-ردكيرا مِتعفثوا اف »اموأ وأفيننك للبي م١كرنتs ؤ .ت هولة 
امة[•،■ . آثبمو أصحب ألمم لم بمدماتئى ئ ؤن ^ji، ْفاما 

لنثؤولسالآةآم:

الئثش؛علته نحنت، حتى أئه، هر على وص قدم)بمعه((، لما امح،. أل روي 
،.٤١ثآرأمنه،•ؤ قوله• إر الأة ذذْ ازلث، حى لها، هبمشمحر لة، هويف أف رجاء 

شاكر[.]ت. آ'ه(،ح)٤( ١.٠٦/«jLJl)))(y)١(ر؛ررجامع
ا1دروين.ئجاة وهوغنم الأول؛ بالقول القايلى أبلت س )٢( 
لرؤلها.لمامتج عانة الأة هيم ر يززى )٣( 

لأته.ءق الش اسغفار وهور الأؤل،، هوالسن، .هنا 
الشواستغفار لأبائهم، ه الصحابة من جماعة استغفار وهور الثاني؛ الئشن، قليل. •وسيأر.بعد 

;له.

طالي،.أبي لغمه ه راسغفارالتح، وم ثالث،، ستردسن، ٤(  ٦٨. ٤  ٦٧-ور)ص 
لريبها■راخ ّجب ث.ءءلْ' (، ٢٨٩■  ٦٨٨ءالمحزرالوج؛زء)خ!ر• ءْلبم غدان -وقل 
الأية.هدْ نزول يسبب بما؛بملق هنا 

(.١٢٧،و١٢٣.١٢٢)صذكرها سأتي منا، ^^ها 
سح.من لأم ءرْ، من أم الأية ويونزول التزول(<، مسالة)رتعيدسؤ {، ٤  ٨٢. ٤  ٧٧)ص ومحتش 

ثناأبوأحمد،نال؛ إسحاق، حدتاأحمدبن قال؛ ٤(؛ /٢ ١ اليان(()١ جؤيرر؛)رجالع ابن أحرجه ( ٤ ) 
الحديث.فيكر قال: عطية، عن قفل، ثا قال: 

ء



-( ١ ١ )٩ —— مشركانهائا لاعقا النار؛ يانهماى المول ئناهشه .

^١١٩١
التلغة.صاحب اواز، أيوإسحاق، الأهوازي، عسى، ين إسحاق ين أحمد ا. 

ا.ه)صلوق( (؛ ١ ر)الءريب(() زن الحافظ قال 

مولاهم.الأسس، أيوأحمل.، عمر، ين النير ين عناس بن محمد .٢ 
ا.هالثوري( حدث ش قدبمخطى انه إلا بث،، )مه (؛ ١  ٧٦/٢)زن الحاظ قال 

الكوز.أيوعيالرحْن، الأغن، مرزوق بن م.شل 
ا.هيالتشح( ورْي تهم، رصنوق ١(: »الءريب(()آ/مآ١ ى: الحافظ ء1ل 

الكوش.أبوالحسن، الجير، الخور جناية، بن ذ بن عطثة .٤ 
ا.هنيلنا( سئما، كان يحْلىكيرا، )صلوق ٢(؛  ٤٨ر)الءرس،(()رن الحافظ فال 

لالءمحاشسدا؛
٢(:رن)رالءرمؤ(()آ/؛ الحافظ فال والخوركما وام،.، ١^,^؛، محن مقطع إسائْ الحيين، 

ا.هعشرة( إحيى ّنة مجان الثالثه، )مجن 
البي.ؤيثن يته كون وقد عثرة• ؤإحيى مجائة سة ومجاُت، التابمن، مجن الوسهر الطقة فهومجن 

أعالم.والله صعقه، ؤن صعق، فهناإساد حاله؛ ي نل ما عر نياية راو، أكرمن 
قال:سعد، بن محمد ء1ريق: مجن (، ٤ /٢ ١ ))تفسيره(()١ ر: أبما. حيير. ابن أحرجه لخر ساهد وله 

اللممحهما.ثحو0.عاس.رصي ابن عن أيه، عن أبي، ثر فال: عمي، ثر قال: أبي، ثر 
الضعفاء.الكوفي الجاين الخومن أأ فهومجلل جنا؛ صعنؤ وهدا.أبما.ش 

([؛٣٩ممر(()آ/أ ابن ))تفسير |ويظر: ١( • ٠ ٥ ))نفيره(()١ ر: حاتم ر ابن أحرجه شاهدثالث،، وله 
عنمروق، عن هائ، بن أيوب عن جنج، ابن عن وهب،، عياللدبن حلثا حياثر: ابن حالي عن 

فه،.مجهولث بن ءٍلالله 

(.١٦١إسناص)ص عر الكلام وسار مجقال(، ورإساهْ 
محمدبنطريق: مجن (؛ ١ ٢ ٠ ٤ )٩ (، ٣٧٥. ٣٧ا/؛ ))الكير(()١ الطرازر: أحرجه شاهدرايغ، وله 

له



^م.دزائبمظصخاوأنوىامح

عنأيه، عن عياسبنكان، بن ثناإسحاق المنب: ثاأبواليرديلسملأبن يوؤذي•' علي، 
مطولأ.يتحوه عنهما، اس رصي عياس أين عن عكرمة، 

ا.هءح؛ن*( وساق •ضم،، )هناحعيث، )رشٍره(()آ/ه٩م: انممرنير: الحافظ ، ١١٥
ربمجمعالزواتل(()ا/يا١(:وءاJ،الهثْيى: 

عياومن عكرمة، عن أيه، عن عبياس، بن إسحاق عن الحب،، بن الخمار وعل أبواليرد، )فه: 

ش*قنمي سماه وJذلك إستاد١١٥^٠١^،، ؤردش كما )عبمؤهن( صوايهت خطأ؛ ت ومحوله 
كسان.بن عياس بن إسحاق ترجمة صمن ٧(، ٢ / ))المعزان(()ا/؛ها(،و»العيا()١ 

وملخ)وم،ءدايلمأرتيا<
عياسبنكسان،منرواية: الطران، عند ■حيها ))المجع(()؟/٧٢( ذكرش: ائه حيف، ^j(عجبّتج! 

عقه:، ١١٥عنهما، الله عاسرض ابن عن عكرمة، عن 
ا.هحبان( ابن وومه أبوحم، صعقه المرؤزتم،؛ كان بن عياللد )وفه 

الأبؤرواية أيه، عن الابن ولأسمارواية فهمامقال،، إسحاق، وابنه كان بن وعيالله 
هنامع.مجن الي، وحعيئ، عكرمة، عن 

الإطالة.وتركته.هتا.حشية الشمراتي((، كابير•))كاشة فهمان، الكلام أطلت، وقئ 

م:٠ اليوترفى:))الدرالخورا<)؛/٢ قال، 

وا$تتاَك>ك<لإتي y ^۵■' في حماس، ابن عن الروز،، عللة خميق؛ من  Jifrابن )أحرج 
))لإ0قزامحمفئثاو: ثهاهاقعثيلكه، المق0أزادأي؛،سقمحزلأيه؛ هال،:إف [. الأية^٣١١؛  ٢٣١^

[.١١،،امة: وما'ثاُى،آستعثارإيديئنيه ز فزلتؤ: لأيه((ّ ائتقز 
عنطلحة أبى عربن لرواية وهومخع، صعمج، عمليه •عالول،؛ الأثزصعن، هانا إل هلث،: 

ا.هجلل( مه وعق أضم، وتلك الشاقة، عياس ابن 
ت<



١ِ( ٢ )١ مشركان ماثا لأيهما النار؛ يايهماي المول ئثامحشه .

ولوكانتئنركئ، انها وأحره ؤق اممة نهاة لأته يتمر أن أراد لما المي. أف 
لها.الامتغفار عن نهاه لما ئوحيه، 

كيروى 
بمنكاف تن آناتنا ثن أئ اس نق نا قالوا: S الشن أصخاب ثن رجالا أل 

لهم؟ننقمز أفلا بالنمم، وظ الخاق، ؤبمك الأرحام، ؤمل الجواز، 
قاوالثش0:

لأيه((.؛،؛ انظمز^١٠كما لأي، والدلأشظفزف »نر،، 

اظرهاشطيحت أبي ين علي ؤرواية تنظفنلأيه(، بهياالساق()أزلاأل جؤير عندان أجدْ لم ؛لش: 
 )V"•/شتزلت فلما المثرمر، من لموتاهم كانوابمتغقرون المومين إف وفها؛ نمه، المصير من )؛

. ٢٠٠^الاستغفار١٣أمكراعن الأيه، 
(:٥٥مها)U/؛ الض ثرأث ال؛رشا، ]ت• للكتابا جسم ؤلمة •وحزا صلرت ثم 

لأته(.تنظفن أف )أرلأ 
الكبbر ]نسخة الخطية المخ إرإحدى الثايق اللفظ. وعزاالمحق 

التركيأ،زؤل. و)٢؛/tT( (، ٤٢/١انجنرفي•■»م؛رْ«)١ عتد ير الترمأ، أط■ الواردمح، ؤياللفظ 
س(رإّابمدءوطز،بموص

يه.قاية، عن معيل، عن ينيل عن يشر، طريق: »شرْ(()\\امص ميرفي: - ان أحرجه )١( 
وجل،صغارالتاثمن' س لأته المرامتل؛ أوهم، م، قادْ فماسj( صمنا؛ وهذال'ساذ•رمن، نلت• 

ماكهن إلا_،أنى سمع ل(ذل(؛لم اكابعن،• عن، رواياته 
(.٤٨٤٨(،)٤٩٨١٦٣ررتهليبالكمالء(()انظر؛ 



ص.دزسلخامحوصخاوفيىتي.

|وجةالأشبملأوا:

ئئرلث■انه وأحرم تحار، الله نهاه لأيه نتغفز أف أراد لما اشر. إف 
وئوءشخواالأسش

ولمؤرأبوطاب، عمة ^٢^٠٠• لأنتففز0 أا؛واس .• اش، ُول من المقصود أل 
الحقميرر١علالله((واليم 

صاله وابن بها ذكن ُم اله، ر الدارئ الروايات م إذ ل: بل 
أبوطالت،.عهة بها المقصود 

•غإؤإدقلذت قوله نر ذكره الواوي اصو»رآزر(<، يرامم ام حلل أبا إل أيصات ونل 
الحمقير.أيه لا عمه، ُه الممصود [، ٧٤ءارر ءاد,إبرهم-ممحبمه 
رالحث؛ ْن مكانها ر الإيزايات هدْ عل الند وار 

الالللالثالث،:

ؤعدهامنهدؤ إلاعن آنتنمارإبزيينر[دبمي وماكارك ؤ هلق؛ الله لإل 
االوةال''م.إفءاثه-،ذلآوأءثلث.ا،• ث؛رأمنه عدو.نت أئه> ه ي\ثاههاوناتؤ؛ 

ظك.وت^>رج طالم،، أ؛وإ لعمه التي. استغفار ر نزلت، الأية أل ٤(  ٦٨. ٤  ٦٧وّيأآي)ص )١( 
(.٢٥٨.٣٤٣اكوم،[،)ص ي الوريْ ب>أمحار لالْراد اكاي• القمل من المحشرالأول،، انظرن )٢( 

ص(•ى روأباك حديث،ت)إن ر الوارص ر)أبي((، تأؤلركلمة تغع وفه 
نولهج؛قت-وم_، الثاني اليلتل ش بها المتشهي الماقة. تانرالأية الأية ءدْ أف لأ-حذل )٣( 

بمدماتى محق ثلأْقاماأوؤ، لآم؛=كير، ،نوا وأمحك؛■ للقي اَةرى نؤ 
محمأمس،م©<ٌآ

يمر؟!مر أردت فكف 
ت<



.(١٢٣).نئرلكن.ه لأي ام؛ ى محا افوو .هناقشه 

لنثؤووسالآةآتم
'هك غظ 

َكارنثاوت\ ؤ ئننئات حى مشركان، وهما لأبؤثب' بمثئمز كاف . التح، )إل 
،•4\ ■ؤأثيرأبنه لابمؤ،إلقولب؛ إث؛يحَ استثمار 

وهوماواحدا، مغا. الاثتن. هاقن نزول سبب جعل ئى - منهم والمهمين العلماء- مل إل أئول؛ 
مقل.محر سب—، الثانة. - الأة هدْ حص س ومنهم الثان(، اليلتل ل ذكره سق 

اوان({)اا/ّاأ(.انظرن)رجاْع 
لتزؤلها.أساس عيه الأية هيم ز ذوى )١( 

لأتؤتب.ه اش استغفار وهوى الأول، السب هو وهدا 
مئركان.وهما لوالنيب، ه الصحابة مل استغفاررجل وهوش ال٠اني؛ الثيب - قلل يعد - وسمش 

من(، ٣٢واتكى(()؛/آ" في؛»الأسامي الكتر والحاكم ا/م؛(، ابنجئوي؛))شءرْ(()ا أحرجه )٢( 
يه.ه علي عن الخلتل، أي عن إسحاق، أبي عن ممال، عن بمحى، ثنا قال؛ بمار، ترق؛ 

]رج\لإص
بمار.الحافظ أبوبكر، العيي، ئار، بن محمد بمار؛ -١ 

ا.ه)ثقه( (ت ١  ٤u/tى؛))القريب(()الحافظ قال 

(.٧٧٣. ر)الهذ.يب(()ه/• وانفر؛ به. نمآ لا كلام، فه وقل الأئات، القات، الحفاظ وهوْن هلث،؛ 
الصري.أبومحعد، ^j^، بن سعيد وهوابن التطال؛ بمي -٢ 

اّهقيو،( إمام حافظ، هضى، )مه، ٣(؛ ٤  a/x)ر)ااضروب(( ى؛ الحافظ قال 
عنهماوكلأهمايروي الثي؟ي، إسحاق أبي عن يرؤيال عينة( وابن )الثوري، الثياين كلأ ّف؛ال؛ ٣- 
ونص(، ٣٣٥)أبىيعلى(( ))مسند ى؛ بيانه حاء وقد الثوري، سعيد ابن هو؛ هنا واراوي القهلاذا، يحي 
متنه.مياى وّ؛أاى ش؛))التلخمى(()آ/ْمآ(، ذلائا.أشا.اسى على 

ته



م.دزئلخاظصءوأتويشء

وروك(، ٤٨قودحي)ص برواية رامحايى.كاي))العلل( ى الاس محت من محوري وممان 
الشيخان.احج عته 

عنهرواياته عل مدالأخلاط، الئس،ى إمحاق أبى عن روى فهوممن عنة؛ ابن ماز بخلاف 
صعقه.مطروحه 

روايته.غترعلى فلم مة، كث لم اخلاطه، أف والضبمح إسحاق، أبى ياخلاط الهول، *،"اعل 
اله٠ا.٠ابي•الكوني، عد، يني عيياممه عجروين الث؟م،• أيوإصحاق ■٤ 
lJر)ال؛مس_ج(( رن الحاظ ( ؛(ut/t ؛) ،ا.هرانحرْ( اخلهل عابد، مه، )ئكر

Jf :،الخاريبه؛ واحتج الأئمة، تمأ جع ومه مه، أنه فه الهول، وجمله ■يالتيلس، ورمي.أبما ؛
تنلع(ا.هبلا حجه، )مه، و٠الااللمؤيى؛)رالتم(()ه/؛٩٣(؛ ومسلم. 

يالاخلاط:رهام ؤمئن، 
(،٨٨. ٧٨ر؛))الاغتاط(()ص انمبمي ابن وسهل ٥(، ٩ ٤ الحليثم()ص ن،؛))علوم الصلاح ابن 

(.٨٨.٨٤اليرات،(()ص والكواك_، وابناعال،ز؛ (، ٦٧.ررالهانم_،أ()aIw ر: والحاففل 
اّهيختالهل( ولم وني، شاخ )إنه (؛ ٢٧ش؛)رالمٍزان(()م/• اللمي الحاففل هال، لكن 

متهم؛غمواط يه رمحاه فهومحشهوزييللثح، تليه؛ أمحاعن 
(،والعلام،محي؛٣٧(،والْقلمك،م،؛»ءقلومح؛؛ه«)صيي٤٢الماركماز؛طق\تاسءنا()صري 

<٤٤لخس/،يمح،«)ص، ١ »جا'عسءن)صح* 
٤(؛ءدالااه.)ئ/آ؛ ن،؛»الُلل(.يرواية كما محغٍرة عته وفال، 

اهوالأعمش( إلاأبوإسحاق الكوفةه، ءأحل حلبّثج أفسل. رمحا 
وفال؛المقنم، محغ؛رة ى؛))المر(()ه/آآم0 وذكراليميي يالتللس، أي 
ؤبمعالإملأم، يواؤيني ن، به ءح؛ج إسحاق أبى وحليئ، _)_(، ن، يعضهم الأزان نمع»ول، )لا 

ا.هعريه( محن يا 
٠



١(_٢ )٥ مائامنرلكنلأنهما ام؛ بانهمافى المول -ئنايثه 

أبيبن ص ءداس؛ن ومحل؛ الخلل' •ب-اس؛نأ؛ي ومحل؛ اسل' ءداس؛ن أبوالخلل؛ -٥ 
الكوى.الحضرمي، الخلل، 

ا.ه)ْمول( ة(ت ١ )ا/آ )رالتميب(( ب الحافظ قال 
الحليث.إمحناد ش هوالمذكور التزحمه هيه صاحب أل شك لا قلتات 

الكريالخفرْي حلل ين: ٨( • . uu^(()؛،ي))١^ يزق الخاري أل ولبملم 
ا-هالخلل( ابن بضهم؛ قال )ؤأجمه الأحر؛ عن وقال خلل' ر ابن وباس 
٢(•و٩ ))امحاينن،(()ه/'آا' j،■' حان وان ٤(، )ْ/ه واسل« »الجرح ي؛ حاتم أبي ان وكنا

هعلي عن روى اكا؛ي وأل الثمي' عنه وروى ه، أرقم ندبن عن؛ روى الأول، أف وذكروا 
الكوفة.أمل حان: ان وزاد كهل، ن ملمة رحاتم: ان وزاد الشيمب• أبوإسحاق عنه يروى 

هائلا':أرقره ندن عن الراوي عن ٤(، ٢ )ص »'_( ي الئياق سأله فقد ْعين وأماان 
ا.هاسمه( ي بممن يحي: قال حلل؟ ءداسين بضهم: قال حلل، أبي )عدالأهن 

لهماواحد.يرى أه على نيل، فهنا 
عن:٥( ١  v/vي))تاؤيخه(()انمؤرى سأله ينما 

اّهلاأيرى؛( قال: هنا؟ أبوالخلل س الخلل• أبي عن التجئ' أي إسحاق- أبي )حيث 
فقال:أ(الأؤل؛ ١ »المزان(()آ/أ وذكرالدهيفى: 

ايننياسل'ءننط-ينأرقم---(لخمح-وئلث
فهو

^^،(()ه/أآا(،و))الكامح()س(،

واحل..لرجل اسمان يراهما:  ٢٠١٥١(؛ ١  ٥٧الضعفاء(()و)بميوان (، ٣٣٦/١ورالمغي(()
١(. ٠١اكهدم_،(()ه/ه )رتهدم، ي: والخافنل ٤(،  ٥٧/١الكمال(()؛ ))تهنيب، ي: المزى وكنا 

وغضمل؛،، عر وذل واحد؛ لا اتان، أيهما ( ٣٢٨.؟ YU/U»الأكمال(()ى نع^هلاى الخاظ ؤيرى 
ت<



^^ن.دزانةكاظصخاوفييش0

لوِ؛ةالأنذلأو[:

مشركان،بأيهما وأحرم ذلك، ْن معه ألآ؛وته، يستغفر ه ئثة رأى لما ؤو اممه أي! 
ذللئ،.من ئح لما مؤ؟ثن؛ ولوكانا المشرك حق ي لايجوز والاستغفار ذلك،، عر وماتا 

واج•لرص الأسمى بجُله البزتم، 
هناوعل اسمه؛ ر نشدن ولكن واحد، والهما الئهاق، ممن ابن يه أجاب ما لي؛ يرجح والذى 

^ضاسبمموىسصوص،داستم•
مول(.)أد4 الحاظ: رل منم حاله، عن أما 

الكير((ر)ااتارخ في؛ الخاري وذكرْ غيره، يومه ولم ٢(، ٩ و ، ١ رررالقاُت،(()م/"؟ حان ابن وذكره 
ولكنجرحاولاتعديلا، يدكرامه ولم ٤(، واكعديل(()ه/ه ررالجرح ر؛ حاتم أبي وابن ٨(، ٠ - )ه/أّب 

ا.هعله( وفال؛)لاقابع حييث،ر)الةرءة((؛ له الخاري ذكر 
(،٢٤٥^^^ْامحتاليفى:ر)اساء(<رأ/أأآ.

ا.هالحييث( قليل )كان ١(؛ ررالتهانيس،(()ْ/ه؟ ر؛ ّعد.كْا اين وقال 
ر؛وومه ا.ه صيوق( غٍره؛ الخاري؛)وقال فول ذكر أن يعد ٤(، ١ ر)المٍزان(،)y/؛ ر: اللمي وفال 

يزدعلىولم و>)الخي(()ا/ا-امآ(، ٢(، ١ الففاء«)تم\ه »ديوان ر: ينماذكرْ (. ٨٣
١(.وانفلر؛))الكال(()؛/آآ٤ عله(• السائق؛)لايابع الخارى رل 

لاويمضالإشاد[ث
إناالاقة  ijiومعلوم ياحتلاطه!، اعرالقول احتلهل وقد الئسعي، أيوإسحاق القة الحاو.ث رإستاد 

فلسيعدالأح؛لأءل ء؛ه روى ومن لاشيءفها، صححه الاحلاؤل، قل عته روى من فرواية لمحلط؛ 
الأح؛لأءل.نل روعته وفد فه، الناس أبنت، وهومن هو)ال؛ورتم،(' عته الراوتم، أل نيل وحئ بثيء' 

واللهأعلم.الخليل، أيي لأجل أحواله؛ أحن عر حس فالإّتاذ 
الإستاد.يهيأ حديث، عر الأئمة قليل.حكم وّيأبي-يعد 



(-١٢٧)مفرلكن tuلأيهما ام؛ في راده٠ا المول مثاهنه -

لأُوه،ستغفز ك1ل ه، الصحابة مى رجل ي - أيمحا - نزلت الأية هدْ بكون 
ء

مشركان،وهما 

ضعاتىف4ةال:

لأنؤيه،الرجل أبمغئمز ظك'•' مشركان؛ وهما إد؛وثب، ستففز رجالآ )نمغش 
هزك:0؛ لم ذلك ؤدكزث ي! m بمثغفزوئزي اولم قاذ: ٤^^؟! وهنا 

ويهنأقوله؛ إر ي. إلثشردك؛0 مثعفثوأ أن ^١ ٠١٠واكهمخ .يمبي اَلكركث- مؤ 
قاو:لئائت(لمِظ؛. 

شتى:مما وغنم الأنتدلاد، هيا نوتش كفا 

،٨٩٣تيه(()ربمفي: والزار (، ١ ٠ )٥٨ و له، واللفظ ( ٧٧في؛))ممتله(()١ أحمد الإمام أحرجه؛ )١( 
،٣٣٥وأبويعلى؛))مدْ(()٢(،  ٠٣٥والمشل؛»سا<(()(، ٠٣١ )رسه(()ا (،واكرْذيى: ٨٩٤و

٢، ٤٨الآس)• مشكل ررنرح في: والهلحاوي ا/م؛(، اليان(()١ ررجامع وابن-ميرفي؛ ٦(، ١ و٩ 
(.٨٩٣٣واليبميل؛))شعبؤالإيمان({)والحاكمل؛>>ءثرى<()آ/ه٣٣(، (، ٢٤٨٢و ، ٢٤٨١و

به.ه عل عن الخلتل، أبي عن إسحاق، أبي عن سمان، عن؛ رق، طس 
يه.إسحاق، أبي عن الر؛ع، ين محس مزرض: (؛ ١٣٣ر>سدْ(()ل: الطالي وأحرجه 
به.إسحاق، أيب عن زاتلذ، أبي زماين ؤلريق: من (؛ ٨٩٣٣الإيمان(()))شعب ل: الهمي وأحرجه 

\مغو\لإمج\:
(،١٢٥قلل)ص محل مؤ عشه، عن الخلل، أبي عن إسحاق، أبي عن شان، الإسناد؛ هنا 

همسماسلأجلأنح،اس
ر>تلخمى؛في: اللمي ووافته الحاكم، وصخحه الزمني، حث الإسناد، بهنا والحنيثا 
»ّتنفي: والألال (، '١ ٨ و)٥ (، ٧٧))المد(()١ ل: صم أحمل. وصخحه: (، ٣٣آ/ه )المتيرك((() 

(•٩٦الجنائز(()ص ))أحكام ول؛٢(،  ٠٣٦الش(()>)ّنن ل؛ وحثته ٣(• ١ ٠ الترمنؤ((()١ 



التحر.أبوي حال عن محل لما برانة - الحرن ضء ^( ١٢٨-)

ولاإللاإرر)ادءني((، نمصيزخمأ الدعوْ، نلنهما ولم الفترة((، وأمل من يكونهما 
ربلي٠تحئون١ ))اش، 

ليللث،•وجه لا ولأه الاستغفارلهما، س قغ. حالهما؛ هئنا كان، ولما 
الهائلنهساللث، أحد وهنا الفترة((، من»أهل يايهما الهول، على مثثه الننانثه وش 

مموصيه ل ومتاتثغ عله، الكلام وسأل ؛رجؤخ' وهو ١^٥^،' يتجاة 
ءأملمجن أيهم يروق انيين، بتجاة القايلن أل المناهثة، ض عر خوخي ؤمما 

إآُّا؛امح،:١أحافما الأةهث أف يروق هبه الوقت ول وسبمنحنون، الفترة((، 
لهم•فتقول عليتا؛ أوريوْ ما - هنا - عليهم وئوود 

لأنهمالهما، للأستغفار حاجه هناك ولمتى الفترة«، صن»أهل الأبوان كال لما 
أحياهمافلما كيلك؛ الأمر كان فإن الجنه، ؤيدحلأن وسحياؤ، القيامة، يوم سمشحناؤ( 

٠٠٠٠

هم:لهممهشوس[)صص.يم.
جاسنساةش)صههممآم

الحلين،أل على (، ٤٢٧ سو)ص جواب، ولهم (، ١ • ٣ ضى)ص _، على جواب، لهم )٣( 
٢(. ٢.٦٤  ٥٦محوصعي)ص ى فلك يان وسأنى ذلك،أ ثةؤول وهم شن،، لم يررالإحاء((، الوارد 



-١( ٢ )٩ قاثائشركان لأنهما النار؛ فير بانهما المول نناثثة 

)مطوود'وو4شم(.■
اسوالأول:

فلماهال: اش. )هم، فاو: أيير؟ أم؛، اس؛ رنول يا هال: رجلا، أف ه' سى أص 

ئجاةعيم وم الأول؛ بالنول القائلى أف س )١( 
وهويواش' والودي' ومط-ي' وباض' المازري' ل م' ئروخ راجم، )٢( 

ومناءرس1ا!أونماه، هناالسائر،، ^، أجدمركلم نلم والعنماز،؛ وااتير٠رر، 
تقيل المتن؛ يميهمات عتت التي الخصام ى سث ووردت 

عنهما(.الله رصي عمران )والد عند ن لحصثن * ٠۶٠٠
•ونلهوتأ^ورذئناصه•

('و)صن(،و)ص١٣٧٣٤١-١٣فىظك،'وصا)صْ
ولمحذؤزد.ومتانشة، يحن المألؤ هم، ١(•  ١.٥٩  ٥٨

(،١٧٧وانفلر)٢(، ٠ العجم(()٢ مر و))الإفصاح ٤{،  ٤.٢٨ ٢ والمهمات،(()ا/ه وانفلر؛))الما«ضرإ 
(.٩.٩٢ ١ المعلم(()ص و))ته (، ٢٣٣، ١ المهمات،(()٢ من، و)رالخقاد 

رواتان؛ربم، مإفالوارذم،أمح، 
^لأورسمشصنم،كماخم)ص،م؛ا.1أا(.

صعن،.ونهما (، ١٧٩.١٧٥مٍآز،)م، كما أته' عن سؤاله والثانة 
عتدأنسره ^_، مؤ، لامئابمان صعقهما٠ عان، - النواتان وهاتان مرأيه، سأل، ه ائه مذ ولم 

»مام((،واسأعلم.
هوالمقصود.وهيا التارا<، نجر آيير... )إل قوله الحيين، من، الشاهد لأف يهم، لا الممر، وتحييد 

الحييثج.علؤريرجة لإبهامه ر ولا المقصود، سخريا•من، الممر، كحيييوالد المحث، والممقيرهم، 



النارآ(ل؛ى وأناك ر رإن : ذ■ءاه، قش 
الحدث(.هاو:... زجهه؛ فى قا نأى )قلما ،: رواة؛ وش 

قاللة رصي نحى ن ب ص
محملالصف، فرى زجلا آرأيث لات ه اش. عيد ن حصى ش أر 

أبوك؟خون ؤبمل، محمعل، الرجم، 
نغي.لجينأ. أي بث.١ قما اش(. ى ^^٠١ وآناك أنجر، )رآرأث اللمي.I قال 

في؛)رميم((يعلى وأبو (، ١  ٣٨٣)بمسنلح(()٤ ش: وأحمد ٢(، ٠ ))صحح،(()٣ ز: سلم أحرجه؛ )١( 
ررالإبمان((ز؛ قننه وابن (، ٥٧٨))اكحح(()نر: حان وان (، ٢٨٩ز؛)رمسيه(()وأبوعوانة (، ٣٥١٦)
في؛وابن (، ١٩وفي؛))دلائلالموة(()ا/ا(، ١٩واليهقيى؛))السنالكترةا(رما/• (، ٩٢٦)

ٌالل~،بن أم( عن، ثاب، عن، نلمه، حمادبن، عن، عمان' ءرمح،• س (، ٣٩٣والمهات(()))الغواض 
ه.يا 

(،واليبميفي؛»الن٢٨٩(،ؤأبوعوانةفي؛))مدْ«)٤٧١٨أبوضفي:)بممته(()وأحرجه: 
 U7())به.ءوسينإ"ماعل،ءنجماد، شق؛ من (، ١٩>)دلأثرااكوة(()ا/اوش؛ ١(، ٩ الكرى
تحوه.حقاي، عن الجزلح، ن وي شى؛ من ١(، ٢ ١ ش؛))مستلم(()٢٩ أحمد وأحرجه 

الحليب،ستد ز القيح النيوحلي وحاول اس يحمد فه ولاإشكال ؤجا، متنا صئآ والحييخ 
■٤( ٢ ٠ - ٤ ٠ ٥ )ص ذلك يال وماثي له، بملم ولا ْقه؛ وتأؤيل 

الجزبح.ن وي ٍلريق من ١(، ٢ ١ ))مثْ(()٢٩ ش: أحمل محيالإمام )٢( 
بعدمهال، من تحب ولم وكناأبوه، جلن،، صحاق خلفإالحزاعي- غثيبن بن حضتن بن عمران )٣( 

(.١٣٧ب،وسأتر،مائذك،صهما.



-( ١ ٣ ١ ) ———— ئئرلكنقائا لأنهما ام؛ في أيهما الفول مناهفه .

(،٢٨.)رالكير(()؛/UY في: والزاني (; ٢٣٥٦والثاني(()ررالاحاد في: عاصم أبي ابن أحرجه )١( 
٢(،))أحبارالةفاة(()ا/أا' في: القاصي وركع ٥(، ٤ و٩ ، ٥٤٨)(، ٢٢!' ١٨و)(، ٣٥٥٣و،  ٣٥٥٢)

من(، ٣٩٥والئئهمات،(()))الخواض ى: ئؤوال وابن ٢(،  ٥٢٧الأناى()منكل زن»شرح والئحاوى( 
به.جمن،ءنئراننمحنرصياسجما، 

زسة،أبي بن نشا بن يحي طربق؛ من (؛ ٥٤٨الطراز)لفظ م أعلام، زالمن الوارد اللفظ .١ 
يه.ءنbود، 

)إنولفظه: عنb^؛ الأحمر، خالد أبي شق: من (؛ ٥٤والطراز)٩ عاصم، أبي ان وهوعند -٢ 
تشركا.ءماتنحئ ءاJ،: نيص(. أبي^١^زأنث، 

Xt^j.T (٣٥٥٢الطراز ،) الناب((.ي وأناك أي )إ0 ولففله: داود؛ عن حاليالأحمر، أبي شق من
تشركا.مات حز لثلة؛ عسزو0 نضث فما 

مفأناك أبي، بلفظ؛)إل هاوي؛ م، ئنهر، بن ض ريق من الطحاوي؛ وعند (، ٣٥ ٥٣وعلم)-٤ 
مئركا.حرمان، اتله؛ عنزول مرمن، فما اانابآ<ّ 

النرلب..عل ومات مشركا، كا0 لألمن،. جاء عنيٌا حضتئا بأل ممسح الرواة هيه وز 
فقيعل قفافئ، ءاو،ت التابآ(. ))هوفي بلفظ: عنbود؛ علممة بن ننلمة شق؛ وعندوشرمن •٥ 

ص• Jfد1ظك يأباك أنج< »دأيث، وض bو؛ عن تنهر، بن زيقت من ^١^،، نمد؛ا؛ن آ' 
مئركا،ثان حر ليلة؛ عئرول ْضث فما قال؛ 

االيمظرا>ضادا:
(؛٥٤٩الطراز)شمح، عن ١( ١ /٧ الزوص()١ ررمجْع ز: الهبمي قال 

ا.هالصمم( رحال، )رجاله 
ا=<



اش؛أنوي حاو عن محل لما المحزن-دزانة -)٢٣ 

الزومحد((ربمجمع ت في ه لعمران نرجم انه ولاسيما سر، ظركما نه الهثمى كلام ؛لت- 
نمهالمر-بع من ١( ٨ /١ ١ )٠ وفي يلك• يعب ولم العلماء، عن وأيه م إملاته ونقل (، ٣٨)؟/١ 

إملامه.ر تهش حيث 
وشوظ، صعماصتنا، اياب وحيث 

تجري.أبويكر، *ولاهم' المقري، هتف أي بن ناول فىإساه0: .١ 
ا.هآحرْ( يهم كان مس، )قة، (؛ ١٨٢٦ي؛))الميسم()الحاظ عته )( ١٥

ا.هوالخلاف( كيزالاصطرل، )كاف ٢([; ٠ إلتهنمم()م/ه ى: زكما وثقه أن الإهامأحمديعد وهال، 
(■'٦٧ ٨١٦ز؛))القات(()حان اين وهال( 
ولاحقظه، من إناحيعث( تهم كال إلاأئه ااروايادت،، ى المقنن من خارأمل))الصرة((، من )كاف 
ا.همنه( فحش حتف السيريهم، والوهم السيريخهبير، بالخطأ الرك الإسال ننتحل 

مولاهم.الهاشمي هملالرحمن ين العياس داود! شخ ■ونيإّتاهه1 •٢ 
ا.هرمستور( ٣(!  ١٩٢رت)رالتقري.ّ_((()الحامحل عنه هال( 

مهيكلموا ولم الرحال(؛ يعصكنب، ى ولهذكز صط، هتي أيي ابن b^- سوى( يروعته لم ةالت،ت 
نهال(؛)هناوصححه، ٦(، ٠ .٤ ٦ ٠ حييازن))المثرك(()أ/م أؤرذله الحاكم ولكن أوتعييل، يجؤح 

اللمي.ا.يرووامه يترجاه( ولم نالم، شرمحل عل صحح، حيين، 
كاثثهتفي أيوb^ صوى، الة{(، ولاأصحا'كا))الكنب، يل لم، ولامالبخاري، له بمخمج لم ت فالت، 

ئ)ُد(•المرمح( لنار*رله وهه؛ »ادرامتر،«، 
•مسالم( شرؤل الحاكم•)عل ، ا.يروكنا؛j_Jالصحيح( رحال بمؤله•)رجاله الهبمي، لقم ليهنابجح 

والعليل(()خمم\ا(،ويجرح ١(، ررى«)ا/مأ أبي وا)نارخ (، o/Uالكير(()»اكارخ انظر: 
٢(،٠ ١ الهديبؤ(()UI و)إكمال ٧(، التهذيب،(()ه/ا و))___، ٢(، ٢ /٢ ١ الكمال(()٤ و))تهذيب، 

(• ١٢١)؛،/ااتهذهبإ(( و))نهنيب، 

أمامات، الأول فرجال ( ٥٤٨الطرانم()جش سوى صعق، لاتخلومن، الحليث، طزي، -٣ 
٠



١(-)٣٣ مشركانئاثا ام؛ ى يؤهما المول مئايفه •

-له ترجم أجدمن لم فالأول العسكري، محمد ن وعيان العكرى، عمران ن فعب شه؛ ال-اني؛ 
عتهم:وفال آضن، رجلن ُع فذكره ١( ش))اللسان(()'آ/خأ الحافظ حديحى-سوتم( عل 

لأكلأةتلأيرمن(له

مح؛ظمألضطمح-م(رجمم
الأزقي•■>ظن ن ملمان وم؛ الأحمر، أبوحالي مها؛ الطرر)هأه،وأآْهم وعرش 

ا.هبمحطئ( )صيوى، م: ٢ /٣ ش؛))اميب(()١ الحاظ عته نال 
(.١٨٢ررالتهديب(()؛/اخا. وانظر؛ الأئمة. صرواحدس ودرمه قلت؛ 

وةالانءدىفى:)ص)م/اماا(؛
انقال كما الأصل وهوش ؤيخطئ، فنال3ل حفظه، سوء س هنا أق ؤإئما صالحه... أحاديث )له 
ا-هبحجة( ولس صيول(، ممن؛ 

 Jالجض•ملثمان بن بمكب مها؛ ٥( ٤ الظرر)٩ وءلري
ا.هنحش( )صيوق، ٣(؛ ٤ )آ/ه >>الءريب(( ق؛ الحانفل فه نال 
المضرى.عف ين الحسن الطراز؛ شخ ومحا 
ا.ه1ش( به )وس (؛  ١٧)ا/• >>اميب((؛ ى؛ الحافل مه قال فقاو 

مهقال الكوي، ننهر بن علي مها؛ يدكوال وابن والشاوي، (، ٣٥)*١٥ الطراز وءلريق 
ا.هأصئ( ئا يعل. غرمحنا له )مه، ٧(؛ * ٥ )ص )>اإءريب((؛ ي؛ الحافل 

»ادوطأ(<لأزاوي الخيفاز، الهزري، ّعد، مؤيدين فته؛ (، ٣٥٥٣الطراز)وطرى 
(؛٤٢٣)))الضب((؛ ز؛ الحافل مه قال 

الأهالقول( ممن ان فه فأفحس حليه؛ من مالس قماربلمن ■ض،، إلاأئه )صيومحازنمه، 
المازز.عالقمة ين تنلمة فه؛ القاصي؛ وي وطرى 

ا.هأوهام( له )صيوق، ٢(؛ ٤ )آ/ح ررالضب(( ز؛ الحافل فه قال 
وهوكنب، المري. أبوجمر بزرمحن، الحجاج بن "سد أجمدبن فه؛ وطرىانمال؛ 

ت<



محاطبمبج،صحالمحىامحأ

جنه.وأبو وجيه، وأبوه، مو، صعمح 
واسل(()A؛،U(؛^ ١١٠ز: حم ر ابن فه هال( 

لماتكلموافه(ا.هعته، أحلمث، ولم و)بمضز[ا(، مه رصممئ، 
٢(:)رالكامل(()ا/ا• ز: ص ان مه وء1ل 

ا.هصهفه( ح حييته محب ومحومقن ممارواء، أشياء عله محزن كئر... حليث، رصاحب، 
ا.هبالصعق( خصوا رئيين ئنل )كال وءالت ٦(، ٥ ١ )مآ/ الخجاج جنْ ترجمة ز وصمة 
٥(،/٤ لليمى)١ وررالغي(( ٨(، /٤ الجوزي)١ لابن اننلر؛))الضعفاءوالذروكن<( العلم؛ أهل وصعقه 

()آآ/م0،و))اصفاسا()صمه(،
(.٣٢/١(،و)شرهامعة(()٢٥٨

أبوحاتم.فعمه تزيلربمصر((، الري، ينالصموت، ألوب، سحمدبن ونه: 
و))شلراتالخاصرة(،>ا/هآآ(، و))-صن 

(٣٦١/٢٠الدم،(()

يمة.؛وجئتهم تنعتهم، قد الحيين،، هنا اصتاد باىرجال أما تلث،: 
عنمحروم للم الهاشمي، عبارحمن بن الماس غم ه عمرال عن الحيين، يروهنا فلم الممني؛ .٤ 

_•تاودبنأنح، غن الماس 
الحليثا،من ش الوارد الأح؛لأفح على الكلام قلل" وقدمر-قل الحلين،؛ من ى الاصهلرابخ . ٥ 

ووالدإوف، الحم، والد على الكلام النص ثمل حث الش< ى لإئهما وأباك ر، ))ارأتث، فمره؛لفذل؛ 
النيوالد على الكلام النص شمل حيث ش( ى وآنت، أنجرومحاك )إل _؛ ورة حضئن)غثي(• 

أيهف؛ختغز، الرواية، نر وهومهم التابأ(• »هوهم، ومرة منة. وحمتا )ع؛؛-(، حمئن ووالي. .، 
داليعيد' انه ؤبمثمل عنه• هوالمسول أه فها يكر حيثح الأحرى، الروايايتن، همر كما ه، الحمر والد 

الرواية.هف فيه الل.ي الحدين، آحر هم، ورد لما حمين، 
وفيهوحضتن، مشركا اليؤرمات أئ رواية ففي الحس،؛ ّسياير بحد مات الن.ى، تعن وكللالئإ 

ت<



ء( ١ ٣ )٥ مشركانقاثا لأنهما النار؛ تحر بانهما القول ْثاقنه •

كونأذ يحتْز، الهلرق أحد وساق التخمر، بمم لم غويا وش العزمرلبيه، لون لكزموثه، رواية 
أبوحمتنر.غثي انه أحرى وش منة، حصثئا 

يعدمات اره شررواية وحاء له، الني. إجإر ُن ل؛لة ءثر؛زا يعد مات انه الْلرفى يعفى ش وجاء 

الحيين،،منرهنا القة يْلرح وفائه، وتخييدوقب تحييدالتخمر، الشييدش الاحتلال، وهنا 
روام؟أإياعلماصعق، قيل 

عمرالأل حث، المحح؛ حلاف وهنا مشركا، حمسامات مهاأل الي الرواية ش الواقع الخطأ ■ ٦ 
ررخر((عام ش واحي، وفن، ش أسلمواجمعا وأياهريرْه غثي، ين محن وأيام وأخة حضتن ابن 

للهجرة.ستة)مم( 
^؛لإا((،وصج4ه:

وابنرسعدفي:البابج، هنا معبرفي وقوله ١( * ٣/١٨الكتر«)الطراني كماش■)بمعجم الواقيى 
المحاه(())أحار في: القاصي ووكبع )"؟/ا()٣(، الكير« ر)الت-ارغ في؛ والخارتم( »طقاته(()ي/ا'(، 

(،٢٧/٤<واممرا;يز،:))٠عجu٠امر«>^ابوىز،:ماكحابة(()أ/م1؛(، 
(،وصحح١١٣٠(،وفهمحححالهول،يإسلامه،وانالجوزتم،ى:))تلذحاأمهوم(()مإ  ٠٣/١٨و)

(.٥٠ a/Y)النلأء(( أعلام )يمم نر: والنهب بإسلامه، القولء 
المختلف،إلؤرمعرفة أإلالإنابة فير: صحته ^١٥( )٢٦اس.ت مفjطاي.رحمه الكمال( الحافظ ؤرحخ 

وقال؛١(، ٩ )١ ١(،  ٦٨- ١  ٦٧/١الصحاية(()من فهم 
ابنعلي وأيو نير، ين وأبوسليمان قانع، واين أيومتمورالباوريتم،' الصحابة: فيرحملة )يكره 
ا.هلايحمركترة( ومن وأيوالحنرالمرائي(، السكن، 

(:١٨٣/١))الءره-ا(()همر: عته وقال (، ٣٨٤))التهنيِ،(()y/شر: إسلامه الحافظ محدجح 
ا.همرإسلامه( مجن من، لم صحابنر، )والدعمران، 

)مجختصزا(،الكسر(()م/١( ر)تاريخه شر• الخارتم( أحرجه• إسلامه، ش اللميه ْع حييث، وله هلث،: 
ته



محةمن.دزئلخايلضخاومحيش0

ل-صراضبوهال؛ ٣( ٤ )٣٨ ش؛)م والزمنى (، ٢٣٥٥»الآ>ادوالثاني«)ى: رعاصم وان 
٤([،الأحوني(()ه/هه وررتحفة (، VAi/Tر)اكهف(()من: وأنتها الطؤع، من مانطة انياية)حن( 

مودنهمفى:شمالخاةء)أ/ْيس
لأن؛)٠١ه البق قال قال؛ حضتن، ن عمزاف عن الخن، عن شتة، ن ثناسب، ساؤة؛ أن طئق؛ 

الحييث■ممدعومإلها؟أ<••• كم حض؛واا 
صعما.ؤإساف ؛لت: 

أبومعاؤة(ا.هالطراني؛)منديه قال 
ا.هالخليثؤ( ش تهم زصيوى، ،: ٣٤ ٦/١ءاميب(إارنر؛ الحاظ فه نال وسب؛ 

"0•^٨٠ ررالتهييج،(()؛/U' ى؛ حزحة واظرس 
المحأئمة قاله كما نحضتؤر، عمران من سمع ولم عتحن، وثل ميلس' والخنر*وانمري، 

اس.رحمهم ممن؛ وان وأبوحعم، انمي، وان أحمي، والنسل؛ 
م:ررادهف(()سأايأ<

^يمومم،فى:،بمسبمهمرأأ()ح\/خمأ(،
أوبنرحضتير، عنران عن حزاش، ن رص عن المتر، متصورن عن فتان، شق: مجنر (؛ ٠٩٩)

عرإنلامه.التمش أحمد سق ون، الخيش، .ء. .. ٠ اذحضتتارالبق عتره، عن 
بخالآحربملكوةسهمساةه

للإرسال.الأسلدمحمل محون 

٩<والللة«)٣٩ الوم ز؛»ءمل اي والت<، ٢٣٥٤والمثانحا()ش؛»الآحاد عاصم أبي ان وأحرحه؛ 
عنبمحا'المتر، ن متصور عن يهيونس، إسركل شق؛ من ٥(؛ ١  ٠/١ر)المثرمح)واسرنر: 

)مجخصزا(.ه مرالبق ))ه مرأيه: .يمراف، عن،
بمرافءن J_' عن مصور، عن إسرابل، شق؛ من (؛ ٨٩٩ررصححه(()ش؛ حقان ان وأحرجه 

•((•• قال. اشاورجل ننول رش ال؛ قه 
ت<



_١( )٧٣ مئرلكن نالا محمنا ام؛ ى بأيهما المول مثامحسه ■

طالإم،ولكن،ولكن،فيي؟
قاو:ظه.1يالأماق.وخدينذك، قاومح0:همش. 

هانتبالناى(• فنرة مثرتشرك، رؤطما؛رزن الله. ننول ممال ؤاأبوك؟ اليدإ رنول 

هافي ننول رش ئال؛ أيه عن ه ءمرا0 عن (، ٢٤٣١ربمواردالضمآن(()ى؛ القش جاء ينما 
رجوقال—«•

الأ-حٍر:وقال والحاكم، حبان، - ابن صححه والحييثؤ 
ا.هيخرجاه( ولم الثخن، شرط على صدح حييتح )هنا 

عرت)المتيرك(((.))الظخص ر: اللمي وواقه 
او\ؤرباله)^^TX(.رن استاقه ال>افظ وصحح 

(.٢٠٦الض»ان((()•ر)صجح؛)موارد رن الألانى وصححه 
تلخرجه من عند ورذ تلث<ت 

عبيد.ين حضتن أبوعمران هوت وأسلم إرالش.، جاء اللكا ارجل أل 
عمران(.وهوحضي)واك أبهم؛ بل عندابنحبان، راؤق.، الني الرجل ثم ولم 

صأءم،أوسله أبومعاؤية، مؤدبه الني الحليثاالئابق عن >)ال؛هليء_ءا)آ/إ٨٣( ر؛ اJحاءذل وقال 
ا.هإصرانل( لحييث جين )وهوشاهد 

قلل•ُل وه اللي الثامح، الحييث إمرمحل بحيث يعك، قلث؛ 
والجورقارى:(، ٥٩٥والللة(()النوم رن)لءْل الض وابن (، ١٠٨٩)ندْ« الزارر؛))ءلمحرجه؛ )١( 

ثناهارون؛ ثنايزيدبن أحزم؛ بن نيئ ؤلريق؛ من ١(؛ ٠ ٠ والضياءى؛)رالمخارة(()٥ ٢(،  ١٣»الأ؛اطل(()
ت



م.دزاذةكامحلضخاوفييش،

به.ه، وقاص أبي معدبن أمحه عن سعف بن عام عن اوري، عن معف بن يرامم 
سبنرمحاراطي;تاس

انذ'ءناؤهمىبم•
٥(• ٤٣الصحابة(()ش؛)يمعرفة أبونمم أخرجه شف ومن 

قال:ذممن، بن المقل نمم أبي ءرس: من ١(؛  ١.٩٢ اكوة(()ا/اه رردلأتل ز: اليهقي واخرجه 
به.معد، بن إزاهم حدنا 

وأؤرتْفى:([، ٤٩٢لأبنالمرو)راطرافالغرف(( ]كماز؛ ١^٠٥^،زن))الأفراد(( وأخرجه 
ومى،ءنعار؛نمعد،صأيمجه،؛ه.

به•تحم، أتح، وابن، هارون، بن ثنيي ٠^٨،؛ م، (؛ ٢٥٧٢>راس<)■' ij■ءم أتح، ان وأدددْ 
اكنحريمحمدبزإّماعل خميق: ءفىمح،آخر؛من من (، ١٥٧٣))-ته(()ش: ماجه ابن وأخرجه 

عم.بن الله عد أيه عن سالم، عن الزهمتم،، عن معد، بن ليراهم عن هارون، ا؛ر، م،،ويد الواسطمح،، 
به.ه المح، عن ء؛هما" اهه رصي 

أتح،ولاابن الزار، عتد وليس ثحوْ، والصاء التمح،، وهوعندا؛ز، والطراتح،، ٌاجه، ابن لفظ■ وهنا 
أيه.لحالي، الأعراي وصما حاتم 

_،[:غل [الكلأ؛ 
أرجؤ;من؛لاقت فه وقدمحلم إّنايه؛ ش الحييثرنكقئم 

ماجه-ضغاا؛ز، منوذ الأول؛ الوجه 
صق.يإمحسادءلاصءالسلامة.الحيين،٠كما ابنمجاجه روى، 

أبووقال به( لابأس سان؛)صيومحاعنلنا بن أحمد فه نال الوامي،؛ ببزي سحمد؛ز،1مماءل( 
وقال)مابه؛L_(. وقال■؛وامرصئاصيوقا(. وقالالاغندتم(ث)كان حاتمالرازتم،؛)صيوث،(• 

)صيوؤ،(.الحافظ: 
أينا.والنهي وابنحان، اليارفطي، وومه 

>=<



-( ١ ٣ )٩ ئئرلكن ماثا لأيهما النار؛ فى يانهما الهول قنامنه •

٢(،ور)اتةاشف(()*؛/• (، ٤٨٢الأحدال(()"؛/أخ؛.وءمزان ١(، حان)ا،/ما لابن )رامحات(( انفلر: 
١(.٤ ورإلائب(()آ/؛ و)رالهديب(()ه/ماه(، 

3لأمزتللحييب رواتته ش حالمح وتكسه 
ا.هحاظ( )مه (: ٢٧٢. ٢٧رراكفىب(()؛/ا ز: وهوكا الطش، بنأحزم ند -١ 
))المحوالتعييل(()م/ه٢.في: صيوقا،كما وهوؤإنكالثتحا ينعتمانينمحاق، ومحمد .٢ 

وضالْ■أحرم ين نيل رواة أف إلا (؛ ٦٢ 
الدفري'ص سعد، بن إراهم عن هارون، ين يزيد شق■' من الحليث فخليرؤيا وابن أحزم وابن 

وءاصه،يه.أبي ين معد أيه عن معد، ين عامر عن 
عم.ان مسند ْن جعله والواصطى صعدا سند من جعلاه فهما 

أحد.يواقه ولم منه، موأوثق من - وفد الواسهني، من ■>هلأ وهدا 
٢(؛اك،حيحه(<)ا/آ" ررالاسلة ت قي قول 

أيه.عن ّالم، عن • • • فمجت فقال - الحييث.أيما هيا إسناد ز أحطأ الواسطي محميا أل )الذلاهز 
ا.هوغيره( أحزم، اين عنأيه، معد، عامرين عن والصواب،: 

ا.هنغد( سند من انه والمحفوظ )شاد، (ت ١ ٩ ٩ )ص الجتائز(( زررأحكام وفال 
ماجهتاين إستاد عر قال عنيمحا (؛ ٥ ١ /٥ ١ ) الزجاجة(( ))مصباح زن الوصيري تساهل بملم ؤيهنا 
ؤباشواليهي، واليارقْلي، ■حبالنا، اين ومه إمماعيل ين محمد مات، رجاله صمح إستاد )هنا 
ا.يرالثسخن( شرط عل الإستاد رحال 

غزه.صححه أزمن ولم 
١(. ٥٧٣رم/هه(،ح)ماجه(( اين دررمنن تحققه ش عواد كثار المعاصرين يحض وءأدْ 

الإساد،لا المن، أرادتصحح فلعله (، ١  ٥٧٣ماحه(()ابن ي)رمنن للحييث الألازي محيح وأما 
واه4أءاام.

الحديث،.لطزق توصبمحية، شجرة ففيه (، ٤٩١)ص الكتاب، آحر ى الملحق وانظر 
ت<



م.د3طكاظضخاوميهم.

الإرسال.ن عرالحييثا حكلأم أوجه الثار.س الوجه 
نه.الثازكلأم لأنمة ولكزكان ظارإسادالحيت)الاضال(؛ 

٢(:٥  ٦/٢رن))العلل®)أبو-حم محينال 
الرهري'عن إلما،روونه غرهما، أحنابمجامحدته أعلم ولا تحم، أتي وابن تزيد، رواه )كنا 

ا.هأفنة( والنزنل إرالش.، جاء١^١^، قال؛ 
(:٣٣٥r٣٤/٤^نالانمارشفى:)س>

عن!يراهمثرؤيه وء؛رْ معف ن عن!يراهم الأغر' عطأءين والولدين تحم' أيي مجمدين )يرؤيه 
ا*يروهوالصولب( ؤوضئ ١^٠^^، عن صعيا ابن 

ؤبممونهاعرالصالة.المرصلة، الرواة مححون واليارمحلى حم، ر فابن 
ولا١(' ٩  ٦٨٧كايه؛))الجاح(()ر فلك روى محزنلأ، الزهري عن هوممن؛رؤيه رابي ين ومغمر 

لموطلأ•الرهري عن رواه أحناعترمعم أعرف 
•سباباسوا،ول 

روىسءنمحيت
يغيادشل الميز' أبو!محاق الرهرى' معدينليراهتم ين !يراهم 

ا.هبلاناتج فه محلم حجة، رن))اامس(()ا/هم؛)مة الحافنلء نال 
(.١٢٣. ١٢))الهف(()ا/اكمار: الأئمة، وقدومه نلت: 

(-■٤٣اليارمياء)ص ز؛»تارخ معتن-كْا عنهااين مثل قد الرهري؛ عن أئاروايته 
ا.همتان( كلاهما قال آ معدا بن ]أي؛ أولث، ^ ^؛،١١٨]أتما؛ أحب!لك معد ين )!يراهم 

ا.هلأضب( أبي ابن من الزهري ز إلق أحب )!يراهم (-؛ ١٢أبما-كمافى؛))التهنيب(()ا/ا ونال 
٢(:فى:»الكامل«)ا/حأ علي ابن وقال 

ا.هفه( قاله فيما عاليه تحاءاs فه كلم ما يمقغار - يكرتاه ممن - صعد بن ز!يراهم نكلم من ^^3، 
ولمغيره، وعن الرهري، عن مسممه صالحه احامثا سعد بن )ولإبراهيم ٢(؛ ٤ /٩ قال)١ ثم 

>=<



١(.لأهماظتائشرك1ن__^_^^_^)ا٤ افؤو،هاقاهم؛ .ننامنة 

ا.هالماّن( م1ت محن وم ورريغداد؛بم و||راكرة« ررالكوفة[ا( ئ عته الكاية أحدعن تخلف 
ممتثدكردا،صلترسمنسمدكوست

الخلمم.الإمام، الواصش، أيوحالد الشني، عارون بن ينيل .١ 
ا.هينئي( من حفظا أنس )مارأيثؤ شية؛ أبي ابن ا.هوةال منه( أحفظ )مجارأث المييي؛ ابن فه قال 

ا.همتله( عن لابمال صيوق، إمام، )مه حاتم: أبو ونال 
(.٣٦٩T٦٦/١١ييب(()

ا.هفث( )مه ١(: ١ ى))المسم()آ/• الحافظ قال الأحول. الكوش، أبونمم، ٢-المقليزلفن' 
الوامطي.نمم أبي بن موسى بن محمد ويو: مم، أبي "ا-ا؛ن 

ا.همعن( ان طزحة ولكن )صلوق، ٢(؛ ١  ١١٦ررالميب(()،؛ jiالحافظ عته نال 
إليه،لابمفث مم؛ أبي بن لمحمد ممن ابن )دطنح ٥(• /٥ المححة(()١ ش؛))اليلة الألازي قال 

ا.هزإمنايه( مع وفد لاسيما إوا0، حاتم وأبي أحمل. تونق بعد 
الحث،.يعد أر. ولم صيوق(. )قه فه: نال فند منان. ين أحمل. ضل.؛ لعله فوله)أحمد( نلئ،؛ 

محم•أمحي، لأن حل الإط؛اأحمدن وخ 
ز:))ماتها٠.ذكره فقد حان؛ اين أبوحاتم مزاذْ فلعل حاتم(، هوله)أبي وكنا 

ا.هويثيء( فنال؛)لمس معين؛ ابن عنه نبل ا.هوند عته•)صيوث،( ثال مد الورى؛ أبوحم أٌا 
ايجلاي،اض؛ىنافي:مح:

ا.هال؛ةا>ت،( عله لاتايعه مايرؤيه )عامة علي: ابن ونال (. ١٨٠الصحاح()ص )بمختار 
(٢٢٦٣.٢٢٦٢/٦ّ(،و>بمكا٠ل(()٧٥/٩طمحات(<)

ءرات.._ه،من لمارواه فلعله عليه؛ ممن ابن وأماتحامل أحواله، أحن صيوقاى أيه إله أمل والني 
ضب■سائل له الأ/ابي فومح، وعلته؛ ترحمته، ي ص ابن صيع من ومحناماقهم تنزلبها' 
وهماهنانلكن، بن والمصل هارون، ينيدبن تابعه بل الوجه، هدا عل الرواية بهذْ تقرئ لم ولكنه 

ومؤيه.ئعصنه له ومتابعتهما سان، 
تث<



اللميأبزي حاو ض قل لما يزانة المحزن. ضء ( ١٤٢-)

ثيب؛بن باس ونال سلمة، بن والضر ثاخان، ومة شح)بمكة((، الأغر، بن  AlaPين'ملو . ٤ 
ا.همأموئا( مأ )كان 

نالبرأسا->تبم.كما ند عيي ابن ؤإنكان اليهيفلك؛ عله وعاب ش)١الكا٠ل((، عيي ابن وذكره 
لى(•فإل ثاخان؛ من فه )واللت عتيماقال؛ النمي. 

وء)لانالمزان«لأ/؛آم.

ميه،ذكثن بن والمقل هارون، يزبدبن من م متابعة إل ّاقه؛ قمح، نلت كما هنا، ي وأنول 
واسأعلم■وتضله، 

نجهثم الإرسال، في النارمحلي قول قل الحييث، رواته المقيسيبعد الضياء وئدكز.أصا.أف 
ا.هالمصل( قوي رؤياها اش الرواية )وهدْ ٢(؛ ٠ ررالمخ؛تارة(()مآ/ْ ش؛ بقول 

قال؛اليراقطي أف ساما المعلوم ومن نلن،؛ 
ّعد(•بن عنإ؛رامم الأغر، بن عطاء بن والولد نمم، أبب بن محمد )ئرؤيه 

مقن؛مه وهو هارون، بن تنئي عن رواه الرحلن، هنئن غر من سعد، بن لبراهم عن رواه والضياء 
أعلم•واس الإرسال، عل قاضيه متتابمته فكاننح 

اقري.الءديث،أ على الكلام أوجه الوجهالتاوث،.من 
^^^^^«.كْافى:)رأ>افالخر1ب(()ا^ه(؛

ا-هالزهري( عن سعد، بن نبراهم )مردبه 
٣(؛٠ الزض)م/• الزارل؛))المحر وقال 

ا.ههارون( إلاتنيلبن معد بن إ؛راهتم عن رواه ولانعلم إلاسعي، رواه لانعلم الحيين، )وهيا 
واسلاأرى• ولكن صحخ؛ فوأ الزهري• عن معدبروايته بن إ؛راهم بفرد الدار٠طى ط إل تلتا؛ 

لأمين؛وذلك، الحيين،؛ صعق التفرد هنا .أن أعلم 
مدم.كما للغاية، موثق هنا إبراهيم أف الأول؛ الأمر 

له



(-١٤٣)—— ئئرلكنماثا لأيهما ^؛ ٥١ى بأيهما الهول قنايثة 

اشغر وداذي بمد ٠ الفرأ وبك ر حديئ 

منوااد1رثطي، حاتم مادمءأبو صوى ئرٌالآ، الرهري عن زواه حالفه، من لاأعلم ^،؛ ١٥١الأمر
منم.كما راشد قغمرن سوى خمأتوز رواه نى على أص ولم مزملا. زوي أيه 

سعي.(.إلا رواه نعلم )لا الزار؛ قول أما 
شاد.وأيه إمحتايه، عل الكلام وهلم ماجه، ابن عد ّيق عمركما ان رواه ل فاقول؛ 
هارون(•إلانحيدبن ذ بن إراهم عن رواه )ولاتحلم ولموم 

وهم:غزه، معد بن زراهيم عن رواه بل 

الطراتي.عتد كما الواسهر، ئعتم أيي ن موسى ين محمد ١- 
^^لل.؛نمحلاءينالأم،كمامحدسرشّ

اليهقي.عد كما ذكن، ين ٣.الفصل 
عرس[:اعم 
٢(.٠  o/t)ل؛))المختارة(( والضياء (، ٢٣٤/١ل؛))الأباطل(()الجورءاني الخليث: صخح 

ا.هالصحح( رجال )رحاله (؛ ١ ١ /٨ ى؛))المجمع(()١ الهثمي وقال 
ارهالثبنيي( سرؤل )هناإستادعل (• ٢٢أ/ا" الحقا(() الك ل؛))ماليوحل وقال 
ا.هصمج( )إّتادْ (؛ ١٩٩الجنائز(()ص ))أحكام ل: الألبال المحلث وقال 
الطوال؛إسناد عن ( ٢٦-٢٥/١الصحيحة(()ل؛))اللمالة وقال 
ا.همعروفوذ( ماينؤ، كلهم رجاله صممح، سند )هيا 

شلؤذإّتاده.محال وسق اليوصيري، سوى يصححه فلم ماحه، ابن حلؤيق وأماعن 
ادعاهما يايهللان هز عدالمعللب ن عيالله ه رالرّول ل لماروى الموقع ؤبهناالتخؤج 

أعلم.واممه حديث،))ملم((، إلا أيه. ل بمح الخفا(()ا/هآ'(ءنأدهلم ل؛)ارفع الكرلمح، 
هوازن•بن بكر بن( معاؤية ن صعصعة ين عامر بن ر؛عة ن كب ين عميل إل: نة التهبجي،؛ )١( 

ت<



^ص-درانةبممحلصحالمحيمح.

وجاءمح،ملأتم
جاهلبجم؟مذحئرف ض لأحدمئث هل اي ياونول صك؛ عقب' ومحك 

فهووانمعم.ثبKA_؛^j،((؛ ؤإله 
هوكما وهيم ثانه؛)■_L_(، وكر أوله، نخ المحممين مثاهو يعص رأيت لأئي ذلك؛ هلث، 

.مروفبإرصلينرطو،ه
المثته((و))توصح (، ٣٥و)أالاواب()آ/• ٢(، وءالأتساب()؟/• ٢(، ٤ ررالإكمال(()أ/ا اننلر: 

جسم()ج\\لإ(.

(.١٧٥ترجمه)ص متأتي جليل، صاحي ه، العاري المعق عارن ن فيل. وم• 
عتدوالكتة الاسم س البمغ وؤدذ منه، ومأيوزنين غار' ن كبمل ياّم ؤعد الْلرفى أم وش 

بنضط ننين، )أي ظ ش »المد[ا(، ش: الحسث، ذكر وؤرد ٢(، ٤ »الكس( ى: علي ابن 
ا(،و)؛'آآا(11^^هشمحرسضا:)اها1ا(،و)أ'

الحيين،ني حاء .،وقد ١^، على المملى زنين أبى ونائ ى ومشهور، ضل، وهوحليث، )١( 
التفصيل.هن يثيء وم، والجة والحوض، والعرض، والعث، الخسة، العيب •مادح ذكر 

قليل.يعد دراست4 م،تأبي اليي الوجه ومنها أوجه، عيه من العلم أمل من جع مجنه أجراء أّنمج وقد 
قحدث،ولآمضونأحرجهمن 

محل.الأماني لمارنة احتجت إنا إلا مه، ذكرالشاهد يون مخصزا 
الئلتاممات يعلى مما الحيبث، أجزاء يعص ش ؤرد مما الئحاونن المحقنن بحفي غص وقد 
الحلبث،.على تعلمهم من _، لهن فق 
ئزمحى،عاقة س والمراد: الخائة، هومن أي: الناص: عزص فلاذمن قال،: مسي((. ر)ءزض )٢( 

خاصتهم.من لا 
١(.٠ " i/yالأءاني(()٤ و))بلؤخ (، ٦٦٤ )ص الحهل« و»الةاموس ١(، ٠ »اكحاح((امملر: 



-( ١ ٤ )٥ ئزمأ ماظ لأيهما ١^؛ قيئ بانهما المول ئنايشه -

ولض،رمووجهي جلدي محن حو ولغ هلكاه مال؛ اةز• كي ٢ ١^٠١ أتاك إل واس 
إظئم اس؟ رنول يا وايوك أهوثات أذ محهمئث النامئ، زؤوص عر لأنجب قال مما 

فثكزا>إ<U مآش، 0; فاق ومحلك؟ اس! زنوق يا قلت: ؛-^]،١٢ الأغنى 

الغنممؤئ.بن عار بن لقط الحألثت إرجدراوي نة اكممهمئ■ إلها والنسة صثطها، كنا الئقق، )١( 
اظر:)رابماب(()بيْآ(.

يرذأباه)عاِ(•ولم أرادجد؛لراوي، الئاى(• في كهى محاك )إن ؛ ^١١٠
وافيشرٌ)صخها<

مممحدعلاسنأجماو،والخاكم.
ولخه((.جلدوجهي )قن واممراني: -حنيمة، وان غفقة، ر وعتلان 

وجنيي(■لجيي جلد عاصم؛)قذ أف ان وعتل 
ولخمه«.وجبي رقن : الأشيلي:وعندعبالحق 

المج.شيم ْن فتة ما ذالال؛ا والرادمن يتها، الجم ي ولاإشكال 
الله.٠رمول مقام ح اقأدب ظك، عل حملة ( ٣) 

ررنمزإلإك((.تخصنا: أنحرجه وجاءمحيس تهلولأ، كنامحيس )٤( 

أونمي.منمي، مديوْ؛ مطون■! وحزم بالأيتيلء، ويورمغ ويوابه، اللب^؛3؛ ببم؛ وهونم 
بمق!لالأي.تكوف لا ونل: يمن. همئ قل؛: العلماء. ين حلاف بمنا ونوعها وش 

ورلعون١(،  ٥٧/١٩القاري()ور)ءمدة (، ٥٥٥/١ور)فحالثاري()١ (، ١٢انفلر؛ررشرحانبطال((()آ"/ا 

ررلخئزك((.عاصم: أ؛ي، لأن ( ٦٣٦ى؛»الئق(()وجاء 
كيرء،وئواهيه شعناوترا، العرب، عرلسان قجاري الكلام س و8كئري• »لغغزق(<• ولمظ؛ 
هاولانرات. لماسة، عراللسان تجرى التي الأمفاظ س ولعلها كأحمد، اللف يعفس س وامنمل 

ل=؛<



بمافأبمرك ، نحمد إليك قل؛ ^^"' ٠٠من أد عابري م من عل؛ب 
اش.م نطتك ئيزز بمووك 

،لأ;^١٢غثل غر لكنوا وقئ ذلك، بهم نجل U اس! 3نوو :ا قلت: قال: 
بم:صلومسولم!

غصىض بثل مي أتم. نح كل آجر ى مث الأة.ك لأ0 هولك .ت قاو 

منالمع الأقرب، ولغل غهاكلام' ولهم النئكلة، الألفاظ من الثميع عندأهل وهي معناها' حهقة 
أور.وتركها حؤج' فلا عراللسان جرت وأماإن اسخيامهاللسم' 

القرآن((لأحكام و)رالجاهع (، ٤٤٨٩ . )ه/ّاهخأ الكوسج( رواية أحمل.(() الإمام ائل ر)ماملر؛ 
^٧٤(.٤٦٩)'ا/اأ(،و)زمعجمالماس()ص 

المعاد(()مآ/بمههإ;)زاد اس.فى; القيم.رحمه ان ء١ل، )١( 
المحوركلامأفل آصخاب نطع غلى يلل ؤيه ونهي. أمر فلغ لا وتؤيح' ميع إزنال، )هدا 
ا.هلهم( وبطانهم الأحياء' 

ابنررواية وجاء المنير' أوابن( حمزة ابن( رواية من نواء بالنون، بمثول( الجمع)لا عتل كنا )٢( 
حمزة.ابن عند كنا امحها عر وحس بالياء' مححيتول( حسمهت)لا أيى ان عند حمزة 

وانذلر:ررالأخكاماممرتم،((0سم
الئخمن،وحكم ح)٣(' (' ٤٧ ٠/١حنيمة)لأن التوحيد(( >)كاب نتح .ربعص جاءت.محالياء وكنا 

دالتأمم،أعليها 

بموفأفلأمح،يبم

اتكهف1*ه صعارق^؟ محءستورر بمسونأي ؤم 



(.١٤٧)نشركانمائا لأيهما النار؛ فى يايهما المول محنامنة -

المهتدن((ربى كاف بثة؛ آطغ ومحي الصابى، مى كاف ية؛ 

له.؛والالفذل. (. ١١٢٠)الئنه(( رى•)ركاب (، ١٦٢٠٦المني(()ررزوائل ش؛ أحمد ين عال.الأه أخرجه ( ١ ) 

جاشبن جيارجمن عن الجراي النهمْ بن بارحمن عن ١^^،' جمرة بن لبرامحم ق؛ شس 
س؛نحاب؛نءامر؛ناكمحام،،ءن

يه.فهم، عامر ن أمط عمه عن أيه، 
فيكرم.عامر••• ين شط أ0 عام؛ ين شط ين عاصم عن ءدالل4، الأمحوذن أى وحش للهم: قال( 
وأشاركط.... ين عاصم عن الأسود، أيي وحدسه)ابن( يلهم: قال المنة((: من)ركاب المطؤع أش 

هنا.عنيروى. فنلهم حنقها، والصواب هنانطا، قلتا: المح. منإحيى زيادْ أل)اين( إلى المحقق 
٠ماشرة[ أمه)الأسود( 
بنيلبراهم المنر، بن لبراهم ءلس؛ من ٢(؛ ١ الكتر«)٥٦ ر؛)١١^ حفة أيي ابن وأ>حبم 

يه.المغيرة ين عيالرحمن عن كلاهما الؤيري، حمرة 
عياممهءجدْ عن للهم، عن المننر: اين فال ولكن 

أيه.عن للهم، عن فقال: حمزة؛ اين وأما 
ه.عا؛ر ين شعل غمه عن جميغا• وقالا 

عامره..ين لقبمل أل فيل.، ين عاصم عن ءبدامم4، رالأسودين وحئسه للهم: قال وعيهما: 
عن(؛">،ءنيق؛يرامحمينالمنلر، ٣٩٤وأحرجهايىيشعوالفي:))الغوامضوالمهمات(()

يه.عامره، بن لمط عمه عن أيه، عن ذلهم، عن جاش، اين عن المعرة، ين عيالرحمن 
الحليث.من واقصرعريكر مجخصزا، رواه 

ينعيارحمن عن الخدر،، بن نراهم شق؛ ْن (؛ ٦٣٦المة(()ر؛))كاب رعاصم ابن وأحرجه 
يه.المعرة 

يه.عام،،هع، ن لمط عمه عن عيالك حنْ عن ظهم، عن وعيه: 
فلوكره.ءامرلأ.لأ ين لقط أل عامر: ين لقط. ين عاصم عن عياهع، ين الأسوئب أيى وحيز ظهم: قال 

ل=<



اللمٍأنوي حال ص قل لما قرانه - الحرن ضء س ( ١٤٨-)

الزهري'بى ن محمد بن بموب ").ق■' من (؛ ٢٧التوحد(()١ ءكاب ي؛ حنيمة ابن وأحرجه 
صضناهمدنءداس'سله'عن

يهه عامر ين لأط عمه 

بنليراهم زؤاعزت من (، ٤٧٧)٢<، ١ ٤ - ٢ ١ الكتر(()٩ ررسحمه y،: الطراني وأحرجه 
بنعاصم الأموي'عن بن ض( عن ص، 

نذكره.وافيا... حنج ه عاير ن لأعل أ0 كبمل' 
عسىين محمل. بن يعنوب شق: من (؛ ٥٦٤- ٥٦»افدرك(()أ/• في: لحاكم واحرجه 

مح'ءنءمبنالأمود'ءنعدالأه؛ن
فذكرْ■ • زاثنا• حنج انه عابره ين لأجل عته عن أيه، عن عابر، ين حاجب 

]طءهمكي[؛صبه( ٣٥٣.
الجمالالمزى...،منطؤيقءداس؛نأحمل..الحاففل 

عنأبوالحجاج' طاهر بن الشر من'شق؛ (؛ ٦٣٧الة(()ز؛)ركتاب عاصم أيي اين وأحرجه 
هباسنضب،عنئهلأبملينغامه؛ه.

؛الث.اهاد.بملؤله، الحليث أحيج بمن • سنياوم~ا - هناماومحناعله 
عله.أم< لم ولكي دكزث،، الرلماء.يطوله.لخرس عزاه وقئ 

تحراْا؛ناأممإرن
في:الأصهازر وأبوالشح كبه، من م في والطراني ن،؛))المعرفة؛(، العسال أبوأحمد الحافذل 

ّالقافل من وحماعة الأصبهاني، وأبوليم مريؤيه، وان مننه، وان ))المنة((. 
وءزدا؛ز،همو؛

مح،؛))الخامة((•الإشتر، وبالحق ش؛))المثاوالشو;؛بم اليهقي 
>)مظهبمز: الطيالي  Ubأيي الأرطي.بله.إل: وعزاه 

^^اظا؛نحجرإل؛أنح،مراالأ،شامن■
ت<



-( ١ ٤ )٩ نائاننركان ؛دؤهما الناو؛ بايهناى الفول نناهفه .

الأرولح((ور)حادى ؟؛،(، y/vالمعاد(()وررزاد ٢(، ١ الويى(()ا/،■ أحوال ش ذلك؛))الندرة ز اننلر 
زط.و»الهاةفىاضوالخم(()ها/مهم الترشأ، ]ط جللاةوالهاة،()بيم )ص 

ولا»الثالطالي((، تد من؛)رمالمهلؤع في الشامي(، )سحل بملؤله الحلين، أجب. لم قلئؤ؛ 
ماما.واحدذرته موضع وش الطررإلاش))الكير((، مجنيب، الْطوع ش أجيم ولم وال-شو0بم 

)بمدالطالي((ى:  'هالغش رنبئن عن لحرتم( وجوْ من مخمراجناتحوم، وإنْاوجلة 
ولمي٦(، • و٢ ، ٣٩و٠ ٣، ١ للهيرر)٩ وش؛))مثرالئاءٍنا( (، ١  ١٨٨و، ١ ١ الثال)٥٨ سيل عل 

الئاهد.ضحل عتلحما 
أبيلابن وعزاه الإثيل، لعيالحق ٢( ^١ »العانة[ا()٥ كناب في الئاءلّ. سحل بملؤله. ووجيته 

إستاد.بيون، وساقه حسغة، 

(.٣٧٣.٣٧الكرى(()ج• ))الأحكام شكابم؛ رحفنة، وساقه.طوله.إّنادابن 
شواهدفها مخضرة، أحايين، ءاا،ة ذكر ولكنه أحيه، فالم للهمي، والتثون( كاب؛))العن، أما 

ههريرة أبي حلين، ذكر ؤدأئه الشاهيا مجحل يدم ولم عامر، بن شط عن بروم ولم للحليثإ، 
سليىانمثإوالهاديى1حركاي4ّ

والنيحليث، من أكثر في ونواهيها كيره، وحويحلؤيل، قلتاسابئا- كما - والحليثا 
منييي بض فما أحيها ولم .، التح؛ أبوي حال ور صأل؛؛؛ا، ى يه تشهد ناتح؛ الفقرة الأن يهمنا 

أعلم.واهه ماذريت،، سوى المصائر 
إسنادالءييأث،إ؛سياى خزل اقية 
الأشرف(()التأحفة في،؛ المرى الحافظ- وندنال عله؛ وهناماوقمن، مثم، بما الحيين، سٍق 

(TTilA ،) ١(؛١  ١٧٧)تحترقمث
■يترحمنمح،المملّْنهمنارجمن،ال؛؛را؛محا'م، جمرة م،لرامم.fC )رواْغمواؤًب 

ا.هغاير...( لقط؛ن، عمه عن حدْ، عن أيه، م، ظهم، عن الثئعي، ع؛اش عيارحمن؛ن، عن 



الرأنوي حاو غن محل لغا الحزن-د3انة —مء ١(  ٥٠-)

هوالمخريل.أيه( عن ، 4j1عن الوجه)ذلهم، هدا أف  ٤٢٣٣ . ٣٣٣/١٧الكمال(()ررتهنيب ش: وذكر 
يهاسقط.قط( عنغقه أيه، عن )يلهم ؤرواية: 

ممام،ْن عاله مماومحغ لقط(، غمه عن جنْ، عن أيه، عن )ضم، بهناالوجه: أجنة لم قلثا: 
أعلم.واس وهيممره، 

تأحمد([ الإنتاد)إشظذعنباسبن ررجال 

صالئقدى' -لراهمبن،جمرة، 
(.ut/Aءالقات(()ى: حان( ابن ودي ررالصحح((. ز؛ له وأ-محرج الخاركا، نثؤخ مخ 

.١([  ٩٨/١)التهييب،((()ش؛)بمال: ]كما اكاة(<، رن)ركاب قاسم بن مسالمة وومه 
ا.هالحليث( ش صلوى أ(ت)مة، ر؛))الهلقات(()ه/'اآ٤ معد ابن وقال 

ا.ه)صلوق( والممييل(()ا/هه(: ررالجرح ز؛ حاتم أبو وقال 
٧'١(.ر)الءريب(()ص ش: والحاففل (، ٧٩/١»اتكاشف(()ر: النمي قال وكنا 

الخزابي.الأنيي، النغ؛رة، بن .ء؛الالرحمن 

(.١٨٧.  ١٨٦/٢)رالكاثف(()زنالاحى ووثقه (• ٣٧٧/٨ررالقات(()ي: حان ابن ذكره 
ا.ه)صلوق( (: ٣٨٤برقم؛)(، ٢٣٦الحاكم(()ءس )رموالأت ز: انمرانحلي وقال 

'٦(•٠ >رالقرم،((؛)ص ر: الحانفل وكناقال 

صفله مها، أجدْ ولم الئهمي(<، ربموالأت، ل منسوب ( ٢٧ش؛»اكهنيب(()آ/ه النارفلي وهول، 
ةال؛إهنالحاءفل.
الهثهم،•الأنصاري' كم،، حاش)حاما، بن، .عيالرحمن 

(،٢٧واكد؛ل(()ه/اررالجرح ى؛ حاتم أبي وابن (، ٣٣٦الكم(()ه/هآم ال؛؛ارخ ر؛ الخاري ذكره 
٧(• ١/٧ز،ت)رال؛قاتا(()حان ابن وذكره عنه(. أوتحليل)محكا بجؤح يكراْ ولم 

ا-ه)ؤص( (؛ ١٨>)اتكاثف(()٢/• ز: النمى وقال 



-( ١ ٥ )١ مشركان مائا لأنهما الناو؛ فى يانهما الفول مناهفة ■

ا.ه)شول( (؛ ٥٩٤رص ش؛))اميب((؛ الحاظ وقال 

هيهاليهي ستعمل ما وكيزا لاغير، حيان ابن توص إلى فإشارة )ؤنل(؛ الشائق اليهي محول أما 
تفيه.اللمي ْى تونق الاصطلاح فلابمدهنا ر؛؛وئقهم؛ حان انفردابن فن العارة، 

س؛نحابنشمينممذ(صني،•
(،٤٣٦/٣ى؛))الجرحوانميل((رحم أبي وابن ٢(، ٥ .٠ ٢ ٤ الكير(()م/بم ))اكاؤغ الخارتم،ش: ذكره 

٢(.ش؛))القايت،((؛)ا"/ا٩ حان بن وذمْ أوتحليل)مكناعنه(■ بممح يدماْ ولم 
ا.هيحرف( لا ايابعن، ي رآ/مآ(؛)عيايه ى؛))المزان((؛ النمي وقال 
)ناميمجهول(ا.ه(؛ ١٣•وهال،ز؛)بميوانالضعفاء((؛)١/ (، ٢٢٣قالز؛))المغى((ت)١/ وكنا 

صرم.سق كما لاغير، حان ابن تونق إلى لإثارْ ا.ه )ؤيى( ٢(• ش؛))الكاشف((؛)ا/؛٩ أمجا 
ا.هرمفول(( (؛ ١٨٣٨ر)التةريب((؛)ش؛ الحافظ وقال 

؛؛^.حاجي،النتممق١١٠٥ينء؛الاسبن .الأموي 
ولموالمحييل(()آ/آه٢(، ي؛))الجرح حاتم أبى وابن ٤(، الكير(()ا/يأ ))التاؤخ ي: البخاري ذكره 

(.X^liرش؛))القات((؛ حبان ابن وذكره رمكاعته(• أوتحليل بجؤح يذكراْ 
ا.هالصلق( الأسود؛)يله أهءال(ءن اللمى عن ( ٣٤ز؛))ال؛ثهليب((؛)ا/ا الحافظ ومل 
و))الميزان((؛و))الكاشف((، اللمي؛))ال؛تنمّثؤ((، كنب من ٠ظائه ش ^؛، أحد ولم 

ا.ه)مقبول( ٥(؛ ٠ ز؛))اات؛ةر>بي،((ت)٩ الحافظ وقال 

النه؛اي.الئعق لقط بن -عاصم 
فىالإذاداكا:ي.مالكلأمضنبه)ص؟؛ا.؛؛ا(في

(.١٧٥ه)ص عامر بن لقط اسم ز الخلاف وسأ؛ى ه، عامر ابن قط لب 
مجخنلفان؟شخصان هما أو صبرآأ بن لقيط بن عاصم هو عامر، بن لمهل بن عاصم فهل 
أعلم.والاه ابنه)عاصم(، عنه بالرواية وامرئ كيه)أبوءاصم(، أل الثاني زرجمة وش 

ا.ه)مة( ٣(؛ ٠ ٩ ٤ و ٣، ٠  ٩٣ش؛))امب((؛)الحاففل عنهما قال والأتتان 



(^^—^^م؛^ن-بم'بممحلسءلمحىمح'١٠٢•)

ٌثمث'دمتبيخمل(ه
الخبث[:عل ]الخكم 

وقئرئبمجهولان؛ ؤهما وأيه للهم حال في الأقرب ولعل صعقا؛ • يهناالإستاد الخليث. 
ومنها؛)المرنة(.أحوالالروا؛إلىاقيعشرةمنة؛ ٨١.٨٠مقالمة؛))القريب()ص الخاط.في 

ؤإليهأجبه، من حييته يترك ما همه يتب ولم القليل،إ إلا الخليث من له ليس لمي وهي* الادٌة(؛ 
حثياح،ؤإلأف)ينالخديث(،ووصعهمامى)السائمة(.الإثارةيالفظ.:)مقول( 

الخييب.هانا غز ليلهم ولس غره، يروه ولم للهم، امرئيه الخييث، وهانا 
الخليب.هنا سوى له ولمس للهم، ايئه سوى يروعته فلم الأسود، أبوه وكانا 

ء؛اش■ن عبمارحمن موى ى ^ وذلهم-ءذا-لم 
المعرة.ن عيارحمن سوى يروعنه لم عاش؛ ان وأينا 
هؤلاء.ترجمة مصائر من يلك تحرف 

أ/'حه(،و))تهان؛ب:)امامح)سأآ(،
AW(٤.٩٤ \< و  ،)٥٤٢. ٥٤و)مأا/ا(، ٣٣٤. ٣٣٢/١٧و)٤>

العالم.أهل من جمغ صعق؛_^، ونم. 

ا.هفه( الذكور الأسود ن يلهم وجه١لة لكائيه، هناى)أؤبيي(لأ أذبمحل )لابمي 
علىيه اسممرك الني( كايه في للخييث، إحراجه الخاكم على سستعرك هنا وهوبكلامه 

))المسن((.

فى:بمايةس)ي/هآم(لطّمي:
شيضهامحر؛(ا.هوألفاظه 'مينؤجنا، )هاناحاليثا

))ال؛تخالمى(()أ/؛1ه(تي: فقال الخل.ث؛ هنا لمحححه الخاكم النمق ونعمب 
ا.هصعما( اازُرىإت عسى ن محمد ن )يعقوب 

ت<



-١( ٥ )٣ مشركان مائا لأنهما الناو؛ بانهماى المول قنامحسه •

لغره.ثثزض ولم الزهري، ص،مة.ك>ارأث>را<ةوب ولكي 
م؛٤ * / ١ الزوائد{()٠ ربمجمع زن قوله أحمد، لعلهلدن الإستادالثانيب الهبمي وصم، 
ا.علهطا...( إف لههل.: ن عاصم عن الطرررسل، ؤامتك لمياس(، الأحر)أي؛ )الإسناد 

ا.هجيل( عؤينه حليف ررالتهديب<<)ه/ماه(ت)هو ر؛ لقط ين عاصم زترحمة الحافظ وقال 
(،٦٣٧و، ٦٣٦و، ٥٢الجة(()أ ))ظلال، ز: ١^ الحليف وصعق 

ري'محلظسممح-اينية•
كماه عام لمْلابن عمه عن عامر، بن حاجب بن عياس جنْ عن للهم يرؤيه والإستاد^١^،؛ 

٦(.٤ ٤ الصحابة(()• )بمعرفة ي: وأبونحم عاصم، أبي وابن حبمة، أبي ابن عند 
(،٣٢٧٧))الميب((؛)كمافي: وهو)مجهود(، عامر، بن لمط أحي هوابن حاحّط، بن وعباس 

فالإسناذصعم،.

والإستادكماعندالطرر، ه عار بن لنط- عن لقط، ن عاصم عن للهم، يرؤئه والإّتادالتالث؛ 
ض؛عينموطصا•

سساقه (، ٤/٣٣  ١٧وش؛))تهليب؛)الكمال((،)الكءر«، *المعجم من المطؤع ش وكناوحلته 
حاجب،.بن عياس المرلد؛ أل والأملس، حاو0. عن عنللهم، وفه؛ الْلرابي، 

الأموي.له عن للهم والمحفوظ؛ عليه، الكلام سق وقي، 
و*ال؛تهافاء.قكٍءو1( ماحلءش))المعجم ين ؛المقارنة بمحظ. هناالإّنادإصكال؛ وش 

لقطعمه عن عامر، بن حاحس، أيه عن حاجب،، بن عباس جنه عن فلهم، ؛رؤيه والإّثادميع؛ 
الحاكم.عتد كما عامره ابن 

الحاكم.إمحتك صعق على الكلام وصق عامر. بن لحاجب، ترحم أحدمن ولم 
ءز،ضبه•ص ن عيارحمن م، ^٠، ميرلإصثن، هومنرواية؛ تقدم  ١٠بأل علمإ 
فه.الوارد الحلاف، عل 

الحيين،■ءلر)شغ من السابقة.هوالشهور .بأساس ^؛؛؛ ٥١١وهنا 
ت<



دزانةبممحوضخاوفيىش0

باسجدْ عن ض، عن طام، بن الم تجه عن برؤه رعاصم، فهولابن م؛ أثاسق 
هعابر ين لقط عن حاجب، 

عنالكلي، صالح بن محمد عن حنا[، لمخ؛صنا ٢( ٤ ))الكامل(()لأ/ُاه ش: عيي ابن وآحرجه 
الضرنشم،عنضبم•

يه.للهم عن طام، ن الضر عن جنأ[، رمخمحرا ( ٦٤٤٠)الصحابة(( ررمعرءة زت أبونمم وعلمه 
الحليث.الثاجدمن ندرا ولم 

ومالصري، المسي، طاهر، ين الضر أيوالحجاج، أييعاصم؛ ابن شيح فه صعناجنا؛ ؤإساش 
روك•ي مهم ق الدأكرين.إلأ الفلحاء من كان .ؤاذ 

ءةال(؛حليه؛ رواية عقب عاصم أيي اين تلميه يالكدب اتهمه وفو 
يننيد ين عيالرحمن علمامع فيم  Jiذلهئ1؟ لمثؤ آؤآ نإنلئ، له: قالت يلهم. عن يه )حدثي 

فدمأسلم نيدبن بى عيالرحمن أل أحنايدكن فماسمعغ فالث، نماه. فر ف؛زو(موصغا أسالم، 
على]يعد[ الئخ هنا من وصت، نم النائي، عنه لكنن، لوفبم؛ نهرته، في وعبيارحمى الصرة، 

منليس بآحايث غيره، وعن ملم، الوليدبن عن وهوحنش يمنه، يعيهاكم، ورأيته الكلعت،، 
([.٦٤٩يرتم:)٤( ٤ /\ يرالممر)١ ط.. ض سمكومن ]ماين ا.ه العضمه( الله سال( الكنب، ش وتابع حليه، 

(;٢٤٩٤صفى:»اإكاملفىاساء((>سإأ.
يأئهمعرون، يراهم•.. أل بنة ولابمحمل ^هم، لم عمن ؤحلت الحلين،، بمرق جنا، )صعم، 

اءهئ( حليه على والصم، يلحقهم، لم عمن  iSjjjؤيرفه، الناس، حليث، على ثن، 
الحلين،:عمح وقال( مسألتنا(؛ للهم)'حليث عن روايته وأئمج 

ينعبلهارحمن من فسرقه عليه، وب، طاهر ين والضر الأسود..• ين للهم ؛حليث، بمرق، )هيا 
ا.هالمغيرة( 

ا'همبثي(ء( )ليس ١(■ ٦  ١١٣الجوزتم،)لأبن ز■))الضعفاءدالمر-دلك0، كما الأزيتم، عه وفال 
ا.همتروك( )بمري (: ٥٢٥يرقم:)(، ١٣٩الرقابي(()ص ))سؤالان، ي: الدارنحلي وقال( 

له



يىاهم؛لأياهضكان^^^^^_^^)هها(_.ئناقثة 

(،٦٩٧/٢الضعفاء(()في و))المغني ٢(، ٥ ٩ . ٢ ؛/٨٥ ) الأءتدال٠(( ربميزان ت سق ما على نياية وانظر 
١(. ٦٣. ١  ٦٢/٦الميزان(()و))لسان ٤(، ١ * رص الضعفاء(( وررديوان 

عنه:قال \ة على ٢(، ١ زن))القات(()ه/؛ له حان ذكران إلى ؤيعدهنالاتلفت 
ا.هووهم( أحْلا  ١٠٧)

الميزان((!)لسان ى! بقوله حبان، ابن عن الحاظ وقداعتنر 

ا.هعاصم( أبي ابن كلام على وص ما حبان ابن )كاف 
يهمند وقد صعم،، الحس، أف نا ئ ؛ الحالث، لطز3، المفصل التحلل مجن سبق ما حلال من 

مجهولظهم،وم 
الخبث،[:صح ]من 

يه.واحتجوا والتسليم، بالقبول ونلموة العلم، أهل بعض الحيين، هنا صحح 
الله:رحمه منية ابن أبوعبياممه الحاظ الإمام فقال 

حيل،بن أحمد بن وعبدالله الصعابي[، الأصل ]ى المعاي إسحاق( ن محمد الحلينإ: هنا )روى( 
وغينهما.

وأبوأبوررعة منهم• الأئمة؛ من حماعه الدين(، وأهل العلماء، بهجمع ي))العراق(( رواه وقد 
محلعلى رووه يل إمحايه، في يتكلم ولم أحد، تكره ولم إسماعيل، محمدبن وأبوعبيالله حاتم، 
والتسليم.الهبول، 
ا.هو))الئنة((( ل))ااكتاب(( أومخاف أوجاهل، حاحلل، إلا الحيينح هنا نكز ولا 
(.٣١٨.٣١٧الأرولح(()ص ))حايتم، وش: المعاد(()جأهْ(، ))زاد ي: القيم ابن الإمام عته ذللئ، نقل 

إحراجه:غم، وقال الصحة، فيه انزم \ذذي ))المتيرك((، ز: الحاكم الإمام الحديث، وأحرج 
ا.هيحزجاه( ولم ميقون، كلهم الإستاد، صحح الباب،' ش حاخ حديث، )هيا 

الحيابوالكلأيي.ين ترجمةكعّت، ى (، TUA))الإصابة(()^ي: الحاففل وحسإّتاف 
ا.هجثا( ضبا ءلٍل(-؛)حديث، نل مر آحر-كما موضع ن، عله قال باه علما 

0



المن.أنوي حال ص محل لما قرانه • الحرن مء ( ١٥٦■)

(:٣٤ا/• الزواُد(()• )بمجع ش: الهبمي وقال 
ا.همات( ؤرجالها أحمد.إمائها•تمل، ابن عباس.أي: طؤمي )أحن■ 
لرحاو4.حان ابن قصدتونق إلاإذكان فلائطتل' الإسناد، رحال حال عليك نؤ ؛لت: 

(:٥٩مادالمعادء)م/از: قال الشهور؛ يإملخه لهنا المم ابن وؤمحرالإمام 
الالثموة، مشكاة من حؤج ند أيه على وعفلمته، وفخاش، حلاك، ثالي حلتل، كٍت حيث )هنا 

حمزةبن يراهمم عته رُاْ بارجمن بن الئغرْ بن حليناهميالوحمن إلامن ، تحر؛
إمام)أهلبهما احج في)>الصحح<، بهما قحنخ متان الطبنة((، كار))عياء من وهما النيري، 

الخاري•إمماعل محأحمادبن الحييثا(( 

فه،منهم أحن• بملس ولم والامياد، وفابلوه؛الملم بالقول' وئلموه كبهم' ش القنة(( أئمة))أهل ورواه 
ا.هنوص( من أحد ش ولا 

فه:حاء ؤمئا (، ٣١٨٠٣ ١٧الأرواح(()ص ))حادي ى: قال سق ما رسل 
والميم.القول مل على تجهم، ى الحيبث، أئمة رواه مشهور، كؤ )هناحيين، 

الحجاجأبا مبمحتا وسألت، مشهور. حس، ثاث، كيز، حلين، هنا حميان: ابن أبوالخير ونال 
]مخصزا[ا.ه ق( حلاله عليه قال: عه؟ المزي 

رواته.على الكلام من لمامنم الحلين،؛ صعئه الأزب، هالت،: 
قريتهلكبرمن الورية الشواهدالكيرة اءمدواعلى به وامتشهلوا نالواصحته، مجن ولعل 
بعضفي الجهالة المشهورة، رواة'شمه ى قل مجا غاية إذ ثم 0، اله أم ش نل ما ومها الحيين،، 

سرىوابنرختمفىمما،م
واسأعلم.عيجم، مكوا ل أوتحلل، بمرح ذكروهم ولم والأسود، ويلهم، عئاش، ابن من: 

بينحيته اشتهر إنا الجهول، رواية حكم وهي: الحيين،؛ علم ش حيا حلله ماله هاك إل ثم 
بخلاف،زالمسالة، دفق مصل المقيمين وللأئمة بمابمر. حدثه ى يأيت، ولم الأئمة، ورواه الناس، 

المسالة.بط مكان هل.ا ولمس لجهاك. الجهول)مجهللما( حر بريون الني المتأحمين 
ي



^__^__)يها(.محاق1اضلكن_.ئنامثه 

سث،واظوه[:

سمينر'صلراباينح>ة'ص
محطنشمموصم،صلمالأ-ود'ص

جملت:موى الخيث س ذكر ولم وايناإرالش.... حزخ غابره ؤن أذقط فهل: ن عاصم 
^؟LUلماسها الفك(( ررلخ«إ 

وليئاس0:
عنحمزة، ن عنيرامم يروى حث سق، بما بمقارنته ذلك ؤظهز إمائه، ش الأول؛ الإشكال 
عنحمزة، بن زيراهم عن ئروى قائد وعدأمح، م■ بن بالرحمن عن المغ؛رة، بن بالرحمن 
عثاش.ن عدالملك 

عوالمخوفل.الأول والوجه 

بنحميالوحمن عن المنمرة، بن ءنإ؛راهم حمزة، بن نراهم عن نخ))المن،؛ مح،.صض وجاء 
والمحفوفلماسقذكره.عئاش. 

عاصمبن قط أل فبمل، ين عاصم عن لنلهم: _ الطربج، سياق عتد »المن(بم نخ جض ومح، 

هولازالصحابة زالرواة، ولايوجد ه عابر ين لقعل عن لقط، ين عاصم عن والمحفوط: 
ءاصم(ؤين )لئْل اسمه: من 

فوذيني'^-٠ اصتثكال، ش والجب داود(<، أبي دررسن الحييث ينا رنة ^،؛ ١٥والإيكال 
ر)أ؛ي،رواية من بمحطه، كزيوما( نخة)را؛ن ز< لنوالمن، باب مح، الحيين، هنا وجين )هكنا 

الزواوي.ت،،ياش ش أجيئ لم نق الأءرابي((؛ نيايات)را؛ن س بكوف أل وأحثمح، الأغرامحا،— ابن ممد 
ااه؟قوصعء..( غر ش وهم فه وقع وقد واممنأعلم• الهاسم((، ر)أبو ذكزه ولم 

معرفةعل ))الإشراف كايه: ي U؛،،،J( ت)١ عساكر ابن الحاففل أي: أيوالقاسم(. ذكره ونوله؛)لم 
جزنا.لمت، ولكنها ميه، ميته للحييث عساكر ابن ذكر وعدم الأؤلراف((، 



المن.آنزي حاو ص محل لما ال>ؤن.دزانه  ٥٨-)

إفكال،شه صحه؛ فرض وعلى بمح؛ لا - تخريجه ش كما - الحيث وهنا 
وزثن«إبي ايه وؤللب الئمح<، بن زين)لعام أبي والد إسلام روايه وهو؛ ذقغة؛ يلزم 
والخمزه،الحج ننظع لا كر، سيخ ر إف الله؛ ونول نا قال؛ حسنا عته؛ الخ أياء 
.:ر)ّضبم،وامحزامولا 

اممهومحول له أذل لما السابق؛ الحديث ش كما اةر، أهل من كافنا أبوه ولوكان 
عنه.الخ ز . 

بم)الأباص،وساواردمحداترب،
سنا.سونامالأبشالخورم.

ررالس((.سخ بعض ي الحييث زد ولم 
في))مختمر؛)السن(((المتنري يذكره لنالم اللولزيءصحح؛ في)وواية نرد لم يائه والجزم 

مهما٠احتهايا المحققان فأضافه م،  ١٣٤)
(،ورراضاة٣٣٤-٣٣٣/١٧^^صال(<()مح:جالأئراف(()م/أم،و))ض: 

^^ي،و>,ءونانمود(بم)ه/أه(،و)ربدلاّود((
أبير)سن محقق وحاشية (، ٣٦٢.٣٦١ومخمر؛)المتن((()،/محقهق وحاشية (، ٢٣٣)؛ا/امآ.

أحرى•روايات من وعلتهانيايات اللولوي' برواية وهي عوامة!، أط• ^،( ٣٢٦ظود«،)•
وسنته((في: وأبوbود ٢(، ٩ ٠ ررستته(()٦ في: ماجه وابن ١(' ٦ ١ ٨ ند0(()٤ ر)مفي: أحمد أحرجه )١( 

العمانعن ثغتة، تلريق؛ من ٢(؛  ٦٢»ّننيج«)٠ واكارى: (، ٩٣ومننه(()• ر: واترمني (، ١٨١)•
به.ه الغش نبين أبي عن آوص، عمروبن عن محالم، ابن 

مسالم.مرط على صيح وإّناذه 
الهؤوذ ه عازمح—، بن الراء حييث، هن ررالصحيحين(( ي: سث، فقد شواط؛ ولهدا )٢( 

فباد_ TUواالوزلأس، 
ته



-( ١ ٥ )٩ ئاثامشركان محلهما الناو؛ يانهئاي المول ماقنة -

لمضيف ثاث، صحح تحارض لا أذ والأصولت القواعد مقتضى ولكن 
صح.بما تحارض فلا يبمح، لا الاُب(' )حديثا الطؤيل رنين أبي فحديث شف، 

ررالة،(.فى يواليالش. احتص مما الباب،' ذكرماوردش انتهى 
)ب(:ناوزذنيأمايه.

الأول:اسل 

قالحولا• س ه ،' أبه' فز اللمي. رار قال؛ ه ئزيزه أي عث 
ءأيو^^1؛ أرؤز آذ في وانتأدمح ر، فنم؛j_ ؛ l^Jأنشنحز أل ى 3>، ))انتأصئ، 

؛ل،ووروااشوز؛لإ،اممكزاكؤث« 

١(. ٧٧ملم(()٦ و)رصءح ٢(، ٨ ٦ البخاري(()٤ املر:)رصحح 
ال٠آيلي،البكاء من ؤم0 لها؛ تعفر يأن ش ؤثه سمح، أن قبل عندنبرأمه، التح،. يكاء كان إن )١( 

عته.ؤيعبما زاقها' جراء وس لها، لخنه لأمه، الابن قلب ى كون واليتما 
لعل..ومن همل الأمرمن وهلب النار، ش مؤبجا علتها' شفقه ؤوف ئيه؛ اّسغان بعد الكاء كان ؤإن 

في:لم وم٩(،  ٦٨٨)رمستيم()في: وأحمد (، ١١٨٠٧)بممنفه(()في: شيبة أبي ابن أحرحه: )٢( 
والناش"T(، ما٢ ))منته(()٤ ش: وأبوحاول (، ١٥٧٢)بممته(()ي: ماجه وابن له، واللفظ (، ٩٧٦))صءح؛*حه(()
ى:(،والجوي ١٩(،وش:))دلائلال;وة(()ا/• ٧٦/٤))سهالك;رىا(()واJهةيفى: ٢(،  ٠٣٤ي:))^،(()

(،٢٣))الأياطل(()ا/« والجورنازفي: (، ٣٣التنيل(()؟/١ وني؛))معالم (، ١  ٥٥السنة(()٤ )بمرح 
رحازم''م( كان' ن ؛نيئ• م، ب  ijiمحمد،؛ ^L،jمن، (؛  ١٣• )رالاعتايا،)صى والخان٠ياي 

مرفوعا.هميرةه،يه، أبي عن 
من،ءلر؛نجذ،'(؛ ١٩اتكرك،«)ما/' »سه ('والتهقك،رن ٩٧٦ملمفي؛))صححه«)وأحرجه؛ 

محصنا.بحوم كان، ين ينيل عن معاؤية، ين مروان عن؛ كلاهما 

فيددز،يانعن، عند' بن، يش ٠^٨،؛ من (؛ ٣٧٦-  ٣٧٥/١ر>افلرك(()ي؛ الخاكم وأحرجه 
ت<



اش.أبزي حاو ص محو الحزن-دوانةلما ١( ٦ ت' 

ا.هيخرجاه( ولم ملم، شرمحل عل )صحبح وقال؛ تحو0، 
oJii يق•كما مالم لمحرجه يل ؛

^محد،دهينجاس،وهمص(ه
ةثر وابن (، ١ ١ /٧ رن))طقاته،()١ معد ان أحرجه؛ b؛4؛ الأشلمي المحئب تن تنممم نحييث 

(.٢٣ ٠٣٨و، ٢٣• ١ و٦ ، ٠٢٣ )بمناو0«)م• ى: وأحمد ١(، ١(،  ١٨)رتحقه«)خ' ش: 
٢(.٢  ojx))الإرواء(()ى: الاكاق إستاض وصخح 

وابنحييرفى؛١(، • و١^٠^۶،ر؛))سنته(()٤٥ ٤(، ٤  ٥٤الزحادا«)زت»المحر الزر محدواْ-أشاا 
والمؤخ(()صش؛»التاّح ثامن وان ))الكامل(( ر: عيتم، وان ٤(،  ٢/١ءفو0(()١ 

(،١٤٩(،وأبوميمفي:)بمسندأبيحننة(()ص ^٦/١١٣والحاكمى؛)بمتيركه(()(، ٤٢٤. ٤٢٣
)رالأباطل((ى: والجورش ادوة(()ا/بمحا(، ))دلائل ،■' jj(' ٧٧- ٧٦/٤الكبرى(())بمنته ش: واليبمي 

•تقاؤة.يألفاظ ه، أيه عن ، ٠٧ن ملمان طؤيق• من ٢(؛  ٠٨)
أته..أم ذكر لون ٩(، ش؛))صححه(()^١٦ عتدمسالم الحييث وأصل 

لأمه.الثفامة اش. طلب بلفظ ال؛اب' مح( ه آحرله حييق - مدفلتل - وسأنر 
ضدبنشق■' س (؛ ١ ١ ٨ ٠ ي؛)بمصض«)٩ ب أنح، ان أحرجه ؛ معمد٠٠ين ■مياهه وحليف 

صا الأحيع ان حلتامسروق. يند؛ جابرن حيتنا الئتئي؛ حيثنافرند نيد؛ ن حماد عن مارون، 
مخضرا.يه، عيالاده، 

في؛))ال؛قرس_ا((الحاففل ءال٠ الصري، أبويمقوب الثتمر، يجوب ر3دن الإستاد منا وش نلث،؛ 
(Ajy ' ؛)صلوق ١( ،.في؛ لكنه عاين ،،_«J كم )ا.هالخطأ

(،١٩٠.^مومحهاهيفي،؛))الدلأتل(()ا/هما 
ناتحر• ن بحر نا مقوب؛ ن محمد ْربجات من؛ "ا0؛ ٠ .٤ ٣ • ٣ )م، ١لتJولا(( ى»اساب والواحيتم( 

مجطولأ.يه، مروق، عن هائ، ن أيوب عن، حنج، ان أنأنا وهب؛ ن ميالله 
عياللهم، حدام؛، ن حالي عن أيه، شق من (؛ ١ ٠ ٠ ٥ ))فرص)١ ي: حاتم أبي ان وأحرجه 

٠



(.١٦ئنرك1ن___^^)الاكغاu، ام؛ ئهخاى الفوو .قنامنه 

اسوم:

طولأ.ه، مروق، عن ش، بن أتوب عن جنج، ابن عن وهب، ابن 
ا.هالسياقة...( بهاله هكنا ولميخرجأْ عرشرطهما، )صحتح الحاكم: نال 

ا.هممن( ابن صعقه مار بن قال؛)أيوب ءاكيحجس(( رن اليمي و-حالفه 
(•٥.٥٦ )رماته،()أ/ه حانار: ابن ءانى•هنا-ذم، بن فأتوب اليعي؛ نال، والأمركما ؛لث،• 
ا.هصااح( كوق )شح ٢(: ٦ والغليلء)T/\ ®المح ر؛ أبوحاتم ونال، 
المطلق.استل لاشد الرازتم، وعارة راكومح،، متساهل حيان وابن فه، مل مجا أحن وهنا 
ا.هالحيين،( صمم، )كال ،: ٤٨الدىوى،(()أ/، أالتاوخ ر: ممن ابن ونال، 
محاترراص)ا/اهم؛عدك، ابن، ونال 

ننكرحزام(•رركل ا-هيض(؛ الحليثح( ولاثحضررغرهنا )لاأءرءه، 
به(ا-ه)نمز ٤([: ١ رراكهلي-إ(()ا/إ ]كمار: وقال^٥^؛، 

ا.هئ( فه )صيوق،، »الءرس-ا،()ا/ا٩(: ى: الحاففل وقال 
طولأ.٢(، ١ ١ ٢. ١ »أ-محارأ،كة(()^« ى: وأحرجه.أيصا.الأزرفى 

مغأئا.( ٣٧)بمتهء)م/• ال؛زمدءار: وأحرجه 
نامنيإّطولأ، واممراني جييرمخمحزا، ابن أحرجه عتهما؛ اس رصي عئابن ابن دحليث، 

الحاشة.ر (، ١٢٠.١١٩إسالتهما)ص عر الكلام وسق مختلمن، 
ه.ضلمه إم ّمدالحيري، وايي مالك،، بن أنص عن أبمات  ٠٢١^ون، 

ادعاهما بمللأن أنصا. كا. قص وم،.، ضث، آمة اله.- أم ى ريكا لما الموئع التضج ؤيهيا 
ههريرة ر عن حليثج»ملماإا إلا أنب. مح، ^ لم أقٌ ُن الءما«)ا/اّاُ( ■' ijاهريتم، 

ممايخالمه،مجايروتم(.راياب. ولاسيماأل قوله، عله فرض كال محبمتخ؛ ءتدْ، لما'؛،،خ علماباه 
أعلم.والله أوموصؤغ، جنا، أوصن، رال؛اب، صح غين فهوإمام 



س-بمكاظصئلمحيامحه

أؤُوداللا؛ كئا إذا خر اوS زنوو ههأوك؟اةغ الخضتب ن بزينة غن 
سقمنءلأ وءالت صيره، . جتريل ففزب قال؛ أخنثة لأته الثماغه نأل بالمثوو، 

روفوحزن هزجغ ئشرلك((• مات كن 

وهووهوالمحة، الود، من فعلان كأئه وزن؛غلان، عل ثانه، وتثييد رأؤله، يالفتح ررويان((• ( ١) 
المورة(<،و))الملية المكرمة(( أحلماين))،كة مواضع، ثلاة الأمم بهنا ؤيوحد القرف، من ممتؤع 

زيهوهى الالية(<، لها))وثان ؤفال هنا، المراد وهى أمال، يثمانة ))الأيواء(( وراء ))الميتمة((، من ميه 
ومهميش•وغماز، وكثاث، صنزه، ورمنأمهعت،المرتم(ل لت،بالكءرْعلشاضلم، 

الخربمن حماجة د))أزشا((بها الئر بلاد آحرل موضغ ورروثان((؛ 
اوان((ال1و)بمعجم (، ١.١٣٧٥  ٣٧ا(،و)؛/؛ و)م/'آْ• (، ٩٥٤ماامتعجم(()ج ))معجم انظر: 

)ه/ه1م

الونرعن ست،، بن لغة ن طريق: مجن ٤(؛ ٤ الزحار«0ه ))الحر ل: الزار )٢(أحرجه: 
تنبمقبن نلمان عن عيارحمن، ين القاسم عن حريتج، ين مماك عن حائر، محمدين عن الطافي، 

يه.ه، أيه عن المحضثس،، 

ضينج، 
٣(.٤  a/a)))القات(( ل: حان ابن سوى ذكره؛ أزمن ولم الونيراكياقى؛ ابن داممٌ ء. 
(:١٥٨ ))الممريٌ_ا(()٤ ل: الحاظ عته قال النغامى، أيوعيالاهء مثارالمخثى، جابرين ين محمد و. 

يلمن.ضاز وغمي كمحزا، وحلط حفظه، ماء كمحه فمئ، )صيوؤ،، 
ا.هلهجة( عرابن أبوحاتم ورجحه 

٥٦)الكمال،((()))تهليب: وانفلر: واحد؛ وصعقهء؛ز هالمت،:   ٤.٥٦٨.)

٢(: ٦٣٩))القري._،(ه)فى: الحاففل عته قال الكول، أيوالمعحرة، اليملى، حرين، ين .ومماك 
ا.هيلمن( ؤئما فكان باحرة؛ ممعر وفد مضهلؤيه، ١ حاصة ٠ عكرمة عن وروابه )صلوؤ(، 

(.١٢١.\\ \Ia)الكمال((()٢ ))تهيم،: ل: عتته الأئمة كلام واننلر دفق، عته الحاففل كلام نالت،: 
ء



-( ١ )٣٦ مشركانقائا لأيهما الناو؛ في انهما المحول ئسايثه ■

الزوج،ص كانت ف إذ مالأ: S، اي إز الخمحازأ^. ئلإئ. اثنا خاة 

عمه:ايزار قال وقد صش، فالإسإذ وعله؛ 
جابر.ين محمل. إلا الإستاد، بهلها الحيين، ءا.ا روى نعلم )لا 

ثما.ه اس....( سمررسول كانوا انهم ه، أيه عن تربمْ، ن سليمان عن مرمما ين علقة روى وند 
لأنه.الأس،مار اللمفيرمحل ءلل_ا ى الثايق الحيين، ذكر 

ولفنله:يه. سماك، عن جابر، ين أيوب، ؤلريق؛ من (؛ ٠٢٣  ١٧ندْ،()ررءز؛ أحمل. أيما؛ وأخرجه 
وقوله.اممه، حيل فغل يرذعس ولم فمنغنها((ّ الئهاعة، ني مألتؤ نخملأ؛ فزأم فث، )ق 

ضلني 
(:٦١٢))القريِخ(()ش: الحاففل عنه قال أخوالث،ايق، التنامي، أيوسليمان، مثار، جابرين ين يوب أ• 

(.٤.٤٦٦ )الكمال((()م/هآ وانفلر؛)رتهليسح: غيرواحد؛ وصعقه ااهنل.ثؤت )ضعف( 
صعن،.فالإّتاذ 

النيلأم ذكز عسم المن ز يرد لم ولكن والزار، أحمد، غز نفه يالإمناد الحيين، روى وقد 
غرهما.من أخزجه لم لنا .؛ 

لأنه.الاسعفار الني. ءلاو_، ش بنئية .حيينؤ قليل ومن.قل 
يحثهما:النهم من أجد.ها.أمجرين، )١( 

^^^ل:نملشةمفكه:
(:٢٣٢ا٢٣١/١فى:>١١لأ؛١طل(()قالالجورقابي 

اّهالحارن،( ين كمإ ين مججعر ين قثخغة تا إنهما ؤبمال: تجيد. ين ؤتجيد تجيد، بن نشة )هما: 
الرجءا_<[،من ( ٥٧٤ . ٧٤الثالحإ.)يم؛ وإالمسم (، ٣٢الكرى(()ا/؛ )رالطقاُت، وفي: تلث،: 

الني.هما:إلى وفيا اللنين أل و))الإصابة(()٢ر٧٦( 
م،؛>،ّدة؛٧شراحل(•لأبمّ؛ وأحث-ْ ّلْةنح،نحيد' 

>=<



الهأنوي حاو عن قل لنا المحزن.يزانة (^———^—ضء ١٦٤-)

الجغفي.ينيد بن ملية م؛ أذالثاتل - ؛إسادضعف . ( ١ ٤ • ربمندالطالي(()٢ ى؛ وكدا 
^١٧٢.١٧١طنىض،عصمرسفى)ص 

ء

ءج.اله أم ذكز فه وليس وء؛وْ، أحمد، عتل • صمح يإعتاد صحا. اسئه ويرد 
(.١٧٤.١٧٢)ص ي يزواه إمائه، على الكلام ح ئلهه، وسأتي 

هضخ.ين شجية ينيلبن ين منية وغمهمات والحاظ، ال>؛ورءابي وموكما3ال، 
ومْىنيبانمح

منمراحل، ين ملمة ين فتى لأته؛ فهوأحوه ومآلامغا؛ الهره، إلؤر وفدمعه الني أحوه أما 
٠أما يأتهما))ملذمح«• تحرفان وهووأحوه حشر، بن رواق بكى  نهوابنفدالبجي، ن نلئة بن  ٠٣٥

وعمه•أيه ح النير. ممنروفدعف وكان الأول،، 
بنرجمرينرمعد.ماللث، بتت ماكه )ا/آّاآ(؛ ر)الأ؛اطز،(( مماهاالجورهانرفمر؛ صد أماأتهما؛ 
ميريمرالحلوينرماللث، يتت ملثقة ([: 1٧٤كالثا.)آ/ه الك؛رىاار)الطقات معدنر: وّئاهاا؛ز، 

ملوثه٢(؛ ٤ ررالإصا؛ة(()٣١' نر؛ الحاظ وسماها مايزدمسننا. حس، ينرجمر-وهوالأمبتح "ميم 
والاهأعلم.ملخميريمرحريمبنرجمر• ولعلهاخصرهوالةطعيأيها: س<الحالوا؛يرالجغفق• 

أوطح.ولعلهنمق،، الحلؤر. م، هة حلمة(()ص^لإ(\ ربملقات ونر: 
سق:ما علمر نيائ نظر 

الصحاية((و)رمعجم ١(، ١ .٦ ١ ١ )"ا/ه الصحاية((للغوي ور)محجم (، ٧٤)_xs. )رالطقاُت،((لخلفة 
(،Aa/t)وااالأّتعاب،،( (، ٦٩١. iau/y)الصاحا؛ة(رلأينرتئيئ وررمعرفة (، ٢٧٥. ٢٧٤/١)فانع لاين 

(.٢١٧/٤م١(،و)٤٢.٢•٤١/٢(،وإّلالخا؛ة،()١٢■٤٦ؤ-٤٥/٢١١)

همش[.]طُ. 
صحثهقا:تآتمن. الأم 

وآمنوايه،وقلواإلؤرالمير. ملمة، ينر نس وايته فمر، لأمه وأخاْ ينرينيل.، سلمه أف الأئمة ذكر 
ي



-( ١ ٦ )٥ مئرلكن ئائا لأئهما الناو؛ ى انهما المول مثاهنه •

علىفنا أخاه إقة اس رمحول اسعمل كا .، امح، عن أحاتجغ سلمه محدوى ه، ظك عل وُاتوا 
مايذكروا ولم التحر.، إر هؤلاء وفد خثز الأئمه دؤ وقد بللك، كانا له وكب وغيرهم، مروان بني 

_،.نخالف 

الثالث.)أ/هأم0ساورج(،وااكم ٣٢٥T٢٤/١فى:ر)اتجاتاممرى()
خراالجمحي نس بكربن أبي وعن أمحه' عن ^c؛،، الق محمدبن بن هشام طريق؛ س صه[؛ 
«فادهت

جق.فامانآله أتهماوأته، ل قاله.  ١٠وسماعهماالخ.، يعددُوبٌاإل ابني أل 
فيالقلب بمحرمول جمحي يلتهم لأف ويلك - القلب رجلا إف والئي بمولازت وهما وتمنا، 

زجلأمنلقا اكفيق، بتغض كانا فلما ويهنا، بمع، لا أف لأهل النار، في محا أف ؤدغم الجاهقة. 
هلغنهئافتىاله. ذلك نلع الإل، وطريا ءأوماْ الفيثة، إبل مى إ؛ل نعه اش. رنول آصخاي—٠ 

وئزان((•خبيم، ن ئقكة وش ؤلخاف، نعمة، ؤدكوان، يعلا، اث رض ؤله؛ ي نش كال 
منكونه على زيادْ •تروق، فكيلتؤ الكلي أما هشام، وابته الكلي وعلته لابمح؛ الخليثه وهنا 

أيه.من حال ياحسن مجحمدلى ابنه كيللئ، عله، ى الغلاة الساية 
٢(;٥ )رالمجروحن(()أ/ه ز: حان اين قال 

ا.هوصفه( ى الإغراق إر بمحتاج أف من أظهز فه؛ الكنما ووصؤح البين، ى ميهثه هلما )الكلثي 
الأءءوال(()'آ/ا،هه(:)منان ل: النمى وفال 

ا.هيه؟!( الاحتجاج مف الكثب،، ش ذكره بمحل لا الكلي )محمد 
ا.هعنه( أحنابمحفث أل ظتئ، )ما عياممه[: .برواية ا)آ/ا٣( أالالعلل« أحمدزت وفال 
ارالمجروس()"آ/ا٩(:ل؛ هثام ابنه عن حان ابن ونال 
ا.هوصفها( ش إرالإغراق يحتاج أن مجن أشهر الأغلوطاُت، ل أحارم التنع، غالثال )كان 
ا.هيه( لام؛ق )هثام T(•' ٠ »الءزان«)أ/ه ل؛ النهي وقال 

وجماعة.اليارفهلى، وزكهما هلثات 
>=■



^^ن.دراطكاظصخاوأيرىش.

S ى وأذث لكت فيا الشف.عتز وذكز .ء1و: الولد غر وتم  JU:
يزىزالئروز فزجغا ءزدا، بهما، قابر وجوههما، في ذى والئر هأئبزا، اش• في اقمحا 

أنكما((•خ ررأبي .'• ءماJ، فيء، قدحدت كوف أف رجتا وجوههما؛ في 
زجلقال عغيب• طا ونس فظ، أبه عث هيا تش وقا المناشزت رجزبث قال 

فيها،، iij3وغيك فل اش! ننول يا ت بنة نوالا أكر ظ رجلا أز انتحاره.ولم بئ 
نه،وها ئي، ناقة  ١٠٠٠ممال.• نمعة؛ قي. في■؛ بث أنة ظث قال• فهما؟ آؤ 

ا.١^^ اكاتت(،... انمحموذوم المهام لأزم ئي 

(.٥٦٣، ٤٦٧انذلر:)راساءوسموض(<)

وأشاإساذالخرغتزصل.
اضرافيذكزأحد ولم أجلأءه، صحابة هؤلاء كون س منم لما ثه.متاف •ام الخز.عل وهيا 

معد•ايث أسدْ ها غر صحتهما ش محنم أرمن ولم يه، الإبمان وعلم النج،.، م، البممح، 
ألاس.يعد قال-رحمه الخوزتم،؛ ابن عل زن))طةاة(<، معد ابن رواه الني الخليثؤ أشكل وقد 

٤آ(ت.٠  ٢٣ذكرالخديثفيرنررجاحالمساند(()م/ه
ا.هالخليث( وزؤيا عاياإرالبينر، علرأيهما ^1، الخيبث،؛ ومازؤيامن، هياكفنهما. )فذلاهز 

iJأعلم.واس ردتهما، ش الخليث، صحة عيم يان بعد التأؤلر؛ هيا إر حاجة لا *،: ؛
والطرش(، ١٠٣٤ر)الحراازحار؛()تي؛ والزار له، واللفغل (، ٣٧٨٧ررمنيه(()أحمد آحرجه: )١( 
غابمبنسءلريقت ر)ادحلة«)؛ّلإ^ وأبوتحمض؛ ١(، • ٠  ١٧ا/ما'(،)الكير(()• ))معجمه فير: 

عنمرعلقنةوالأموي، عيرليراهم، عمال، عنر الباني، علؤرئ،الخكم نا معيدبنرنيئ: تا ،: ٢٠١١

٣([. ٠٣المثون()؛/ررانمر ش: أكما مسحؤدهمرفوعا؛ ابن، عن الخير ابن وأحرجه 
الصحابة(())معرفة همر: وأبوتحنم الكير(()؛/٣٧(، ))الثاراح تي: نمه.الخاري ^، ٢١وأ->؛رجه-مر، 

ي



ئنركان_^^__^_)^ا(- L"Uلامحط ام؛ تيئاى الفوو 

.OTioIt)

اش..لأم ذكر عنغما يرذ ولم 
تياحلمحثه وهو->هلأ؛ نيئ(• ابن ثنا ت أبوسعي. الطعة))الممنة((؛)ثنا ش ى))المني(( ؤرد اي[: 
لتحققه الله-في شاكر.رجمه أحمد العلامة أشار وقد أعلاه، السند ى ذكرته ما والصواب الإسناد، 

الطحة))الهنلية((.ي ما والصواب طعة))الحلي((، ش واقع هناالخهلآ أل إلى ))المني(( 
الرسالة(([.طعة))ْؤمة ي الخنا يدا تيارك وقدتم 

لرخاو،الإشثاد|:
الثصرى.الشيومي، الفضل، ين محمد أيوالفضل، وهوت الفضل؛ ين غارم .١ 

بث،،ئوىآيترغمره(ا.ه)ثقه، آ(ث ٠ الحافل■ى؛))التمسا(()y/• قال(
نيئ.بن حماد أحوالراؤة وهوت الأزلي؛ يرهم، بن، نيد بن ٢.سمد 

ا.هأوهام( له )صيوؤ،، ٢(؛ ٩ /٦ ))ال؛قري-،(()١ الحافظ قال( 
م-ضين،سمجتاز،،أ؛وسم'كري

ا.هحجة( يلأ الأندى( صعقه زت))الءرس_ا(()'ا/هُا(إ)ثقه، الحافظ قال، 
زرعة'أبي، ابن وذزا؛ حبي' أ؛ي، ابن، ومل،؛ مؤ،، ابن، هوا؛ز،غبر-؛اكمر-وبز،؛ ماز •٤ 

يالرححة.لأسم0 وهوٌمز، غال، شيم، الأعمى،، الكوهم،، أيوالقفا)!،، التجلي، 
ا.هالحليثج( عبيالله)مآ/اُّآه(؛)صعم، برواية أحمدفي،ث))الحلل(( قال 

والغييل((فيرث))الجرح كما معين وابن مهيتم(، وابن ممد، بن يحك، حدثه: ثرك وفد »لف: 
لآ/لآ-ل(،وا)الضعفاءامر(()جآاآ(.

(؛١ ٦ وانميل(()؛"/١ مح،؛))المح أبوحاتم وقال 
ا.هيرضاه( لا شعة كان الحديث،، هز الحيين،، )ضحم، 
نفسه.ادر-ج ش نميركما ابن محمد وصعقه 

٤(؛٩ الرحال(()٥٢، هم،؛))أحوال الجوزحاني، وقال 
ء



م-دزانة/كظصظلمحيمح

ا.هالئاء( ياك وف، الخليث، محم م قول؛ حتل أحمدين سمعت الحيث، >و؛ؤ الملهب، )غال 
كنع■؛ أش! ضدياس.واس ط ئ؛ 
ا.هالحيين،( رصعم، (• ٤٣الثوذءى.)آ/* ل؛))الضعفاء((-أسلة الرازتم( أبوورعآ وقال 
ا-ه•بالهوى( )لش ٢(؛ ١ ٥ رالمحعماءوالمردمحر،)ص j،■' السائفي ونال 

٣(.١ ١ »اكعفاءومتروكن(()ص ل: انمارظي وذكره 
ااكر-أي(•خغكان)ابن وابن والرنال، انمارظي، محي: فهومحروق هنا^١>-،؛ ل محِ س وم 
ا-هبمج؛١٠( لم )3^' ٢(؛ ٤ ٥ الحاكم«)ص ى)بموالأيتق اليارهطي وقال 
٩(:ررالجروحن(()'ا/ه ل؛ حان ابن ونال 
ولاالقاتأ، وافق ( ۶٧١بحرم فلايجوزالاحتجاج به، مابمبث لاييرمح( حتى احتلط، ممن )كان 

ا.هيالعص( المص لاخلاط الأنات،؛ عن امرئيه الني 
ا.هالنشع( ؤيغلول بملي، وكان واختلط، )صعفج، ١(: ل؛)وال؛قرس،رر)آ/م الحافظ وقال 

ا-هذ؛-/(؛( )ض ٤(■ اللورتما)٦^٥ برواية »التارخ(( كمال فه نال قد ممن، بن أمابمي 
ا.هيناف( )لني (؛ ٤٠٢محني®)ص اين #رواة ول: 
ا.هصمغه( الجيد؛)كه الراوي-ابن ؤزات- نفسها، الرواية من ( ١٤٨ ى)ص نال وكنا 

ا.هاش( )لنزيه محه: ا(قول  ٥٨الدارءي(()ص فىمواية وجس، ولكن 
قوله؛الئعحمق علق وقد سق، لما مجخالمه وهنا 

ا.هأعلم( واس توممه عن رجع وكع القاد••• قٍة عن النص، هنا ل يتوممه بملي )انفرد 
_،ومعرفة الجيد، وابن اليؤري رواية عن محقيمه الكارْي روايه أل ولاسيما وحة، وكلامه ٠،!^،؛ 

في؛يأيلته الكلام هنا وتجد رجال، على الكلام في معتز ابن روايات، ل الفلر يياوم لمن ممكنة 
٣(•٤ .  ٣٣)ص اليارى( #رواية محق •قيمة 

واسأعلم.المحقق، مقلمة من (، ٣٠. ٢٩وانذلر)ص المارة، ل ا تحرف_.محاك بكون وءتزمتعي.أن 
ماث،؛الإستاد رجال ؤبال 

ت<



-١( ٦ )٩ مشركان هائا /دؤهما ام؛ بأيهماى المول مئاينه ■

ه.لراممم:

سي،حاللراي('مس•
انمىاضما-دءكةم؛

ل)رالمسناو(()ه/به٢(؛تحمض اس.فى شاكر.رحمه أحمد قال 
ا.هضش( رإ>صائ؛ 

هنا.غمر ابن فزد - أشا - الحليث أعل وقد غمثر، ن ء>مال لحال نال؛ وهوكما تلت؛ 
(:٣٤)بمس(()أ/اايزارى: محال 

ا.ههناالوحبم< إلاس عباس عن عكة حليث 0ن بهنااللفظ يزوى لاتحلمه الحليث )هنا 
\'إ٦^X(:وءالالهبم<يفىرراسمع{()• 

لكهممحانننمرومث(لهوالطرر، والزار، )رواهأحمد، 
صخرب' ن المس ص مارم' شق؛ ْن الكءر«)أّ ز؛»اكارخ ابخاري سث؛ دأخرح 

امح،لأم ظر يّ للص ئدم)مّلإا• عن عقم، ثن عتحاف عن الخكم ثن ءل؛ي، 
الأومط«)ا،ههأ(،)بمعجمه وفي: ١(، ٠ ٠  ١٨)< ٩٩١١الكير(()• ي؛)بمعجمه الطرش وأحرجه؛ 

الخكمثن علي عن خرب، ثن المص عن عارم، شن،؛ من ،؛ ٣٦٥- ش؛)بمستلركه«)يمإ٦٣والحاكم 
معوده)رمغا(.ابن عن وم، أبي عن غمر، بن محال عن _، 

عنعيالرحمنبنالمارك، من>،^_: (؛ ٤٢٥ثامنش؛))الناسخوالمنؤخ(()ص ابن وأخرجه 
الصسبه)'رمءاآ

هن(؛ ١٣٤الصحابة(()م/ه )بمعرفة ش: وأبوتحم (، ٦٩الصحابة(()آ/• ابنمدْش؛)بمعرفة وأحرجه؛ 
معودهابن عن قمر، عيالملكإبن عن الباني، الخكم ثن علب، عن خرز، الصغتابن شغا؛ 

لأمامح،وبنسأمحي،محم^ 
ا.هيخرجاه( ولم الامناد، صحح حييث، )هنا الحاكم: فال 

تث<



^^ن.درانهلخاموصخاوفييافي.

ا.همات( ٧^١^ اليارهطي، صعقه قضال واس؛ )لا قال: ي)راكو؛سى((؛ اللمحق ونعمته 
هنا.خزن ين الصعق عررواية الحماظ كئم وقد هلت؛ 

ا.هأصح( نيئ ين سعد >،_ ند: ين خئاد قال غارم: )قال 
(:٣٤ررمتيه(()إ/١ ش: الزار وقال 

عبياس.عن روم، عن غئز، ين عنمال عن الخكم، ين علن عن خزن، ين الفص >وءدروى 
ا.هالإستاد( في علط الفص أف وأحسب هنا، 

(:٩٩/١الكير(()٠ )رمعجمه ى: الطرا؛ي وقال 
ا.هفىإمنادْ( نيد ين سعد فغالف الخكم؛ ين علي عن خزن، ين الفص الحيبمث، محنا )روى 
(:Av/rالأوسط(()))معجمه ز: وقال 

ا.هالفص( يه قني عماذ، إلا وائل ر عن الحيث زوهنا )لم 
أبوعجاس.المرى، الكرى قس اين هو: خزن(؛ بن والفص قلت: 

وأحرتمازّلأمرهوغا، يرينه قرة الإّتا0 ش ؤنلاحظ.أينا.الأخلاق 
عمم•ن عيالملك عن ومرْت عمر، بن عمان عن وناوت رواه ورة 

•عمر ين أخوعثمال وليس عقتراللخهي، ين عييالمللث، هو: والأخر؛ 
ا.هر؛مايلس( حفنله، تعر عالم، ضح، )مه، (: 0٦٢ ))القريب(()ص ش: الحافظ قال 

حليب،نلة ح جثا، الحيين، )ضلرب أحمد: الإمام قد؛3، حمظه، ى الأئمة يعص كلم قلتخ: 
وقالممن؛)محلط(. ابن وقال جئا• فعمه وقد مها(. غلطوفد حدينا، متة حمض له أزى ما 

مي(•ؤذ نقمحمظة الحلينا، صالح هو الرازي؛)لس؛(حافظ، حاتم أبو 
الحافظوفول، (، ٦٦الأءتدال(()آ/• ى؛)رمزان الدُي وأنصفه (، ٣٦والتعديل(()ه/ا))المح انفلر: 

مث.شه 
ء



(-١٧١مئركان ماظ لأنهما الناو؛ فى بانهما المول منامحقه .

بنحمدالاه عن ئشكوانة، ت طريق من (؛ ٥٧٤ياصبهان(()المحينن ))طقات ي أبوالشيخ وأخرجه 
ينحوه.ملمة عن الثعى، عن معيد، ين مجالي عن الهمياى، الأصول 

والضم.الفتح، يجوزفه؛ والكاف الكوى. عمر ين عياس هوت مشكد.اذة صعق؛ ؤإسائه 
ا.هتشع( فه )صلوق، (; ٥٢٩))الممريس،(()ص ز: الحاظ فه قال 

ك.ترحم يحن،.من طوب، أحد.يعد لم والهمياني؛ 
(:٠٩٢ ى؛))ااممري_إ(()ص الحافظ فه قال سعيدالهمياى، ين ونجالل، 

ا.هعمره( أحر ى وقدتعر يالهوتم(، )لس 
وابن٢(،  ٤٧٥))الأحادوالثاني(()ى: رعاصم اين ومحه (، ١٤٠))مندْ(()آ ش: الطالي وأءر->هت 

ين Jbjعن؛منلم، ين عن معاذ، نلماياين طريق: من (؛ ٦٩الصحاية(()A* ))معرفة ي؛مندْ 
ؤروكانت،...، وكانئ،.ّ. ماثئ،، أمي إف ت هنئ، الش. نالت، ءاJ،؛ الجعفي هنئن. ين نلغة عن مره، 
إئهاوماأئزكة، إلا؛_ الإسلام ))لافي اس ءمالارسول علها؛ ؛؛۵-^، أي، أفقعها ْاو،؛ مق تعذ 

خر((.مى فهما ما معهما، محمي. ))وأم صان،.؛ ■٤^،، ٣، ثن دلك ؛رأى سلمه؛ ؛،3، اص• ي وأذث، 
المتن.نش ان يل.كر ولم 

ام،لأم بؤ عاصم أنح، عندانح، وؤس 
قالالصري، أيوداود، القي' معاذ بن قزم ثن سلمانا وهو؛ محاذ' سلماناين فيه؛ ضعفا؛ ؤإستاص 

اّهقنع( الحفظ.، )مئ (؛ ٣٢ش؛))الءرد._،(()ا/ه الحاظ 
زم.ين سليمان غير محاذ، ين سليمان فميز: وحاله، اسمه حلامحاى وقع وقل. 

وقوللجنه، ينسبه من ومنهم لأيه' ينبه من فمنهم واحد' الاثين أل من أعلام' ذكرته ما والصواب، 
أءاومّواممه الارال، هوأقربؤ فيه الحاظ 
يدكرفهولم (' ٢٨٧/٩والمس()>)الجرح ى؛ حاتم أنح، ابن ذكره الجهم،' مرة بن ينتد أيصات وفه 
_^S.ولا جرحا 

ا.ه]الحفي[؛)لابم.ححدبمه( (وعنله )^الكسرا()^١٥١٩٥٣ي؛))وقالالبخارتح، 
ت<



م-محانةكاظصخالمحيمح

ا.ه)لابمرق( ٣(:  ٠٨)ص )الكاثف(« )ييل: ر: الرش ونال 
ا.هظن( )مه (: ٢٢)آ/• أااالأكطل« ش: الختش ونال 
(.٣٧المفعهء)'ا/ه اووُج؛ل ر: الحاظ دى 

جابرسي،صتماشي،ضضلاس)هآمأ(؛سشوت 
0.الش لأم بؤ يردعيه ولم يه، البمني ينيا. بن نشه عن اكضي، علممة عن 

(;٨٨٦)في:)رالءرإب(( الحاظ عنه نال الجعفي؛ ينيل. بن بن حار لحال صعناحنا؛ ؤإصتايه 
ا.يرراشق( )صعق 

بالزحغة.لإيمانه عليه؛ قم ْن ولل ومط، فه الحاففل وقول همزواحد؛ وكلبه بعضهم، ركه قلت: 
(•٤ ٦ .٩ ٤ )ااكمال(ه) ررتهنيب: واظر: 

طرقمن لاأعلم ولكن النار، ي وأنها شك، ولا خزربموكة(( بها بمح أحرى، طرى ولالحاريث، 
اعلم.واس ه اله يكزأم و4 ءلرماصيتا، الحليث 

له،واللففل (، ١٥٩٢٣))المني،()ش: عندأحمد الش.. يكرأم بلون قمحه((. حتز)وا؛ني صح وقد 
مح،•داكاثم، ٢(،  ٤٧والمثايى(()٤ »الآحاد ش وابنر'عاصم الكٍرء)أ/آي(، والخاريش؛»ال؛اريح 

١(،وبت(ماغ٠ والغوىفي•')بمعجمالمحاة«)ا١ّ ١(،و»الضر«)آآأ(، »الناتتمرى(()هخه١ 
همدالنرفي:وابن (، ١٦٣ برقم:)٩ ٤(،  i/v))اتكير«)والطرازى: (، ٢٧٥/٣الصحابة،())بمعجم ش: 

اا()مخم>مدبر،الأبرفى(تشم
بملمح)اا/'مم،إئ3،م،؛ظددين،أمح،ش

مة؛نض،ءندة؛نردسنى،قال،:
■الرحم•• مل كانث ئلبمثه أمنا اسإف رسول، نا يلنا: يال،: ه اممه رسون، إلى وأجي أيا ااطلمث، 

قايىسم،محل؛ياك١ثومحتأخا مما: 
همها،(•اس فغم الإشلأم؛ الواتنئ ممرك إلاأن التر، في والموموق ر)الواممه ٠اJ،: فثا؟ ئافعها يللاه 

الخارمح،أما لم، مله فقدأحمج داود، سوى النيتي،' رجال، ماثا، ورحاله صيح، إساذ وهدا 
ء



_١( )٣٧ ئثرلكنئاظ لأيهما ام؛ ى ُانهما الفول ئنامثة .

تعلما.له أ■؛مج مد 
١(;١ عدالثرزن)رالممهد(()A\/\< ابن قال 

طود.رواه كما الخعى، عن جماعه ورواء الإسناد، هنا من وأحن إسادمحوي، الحدث لهنا )لتس 
ا.هالإسناد( جهة من صمخ وهوحييث، الثغي. كمارواء علممة، عن أبوإسحاق، وقدرواء 

من:هيكل أبي بن bود عن الحييث هدا روى ثلثا: 
والمري•الغوي، شمه؛ وس أجمد، رّواْ؛ وهومه، عيي، ر ن وراهم ن -مجمد 

عنالتر.وابن والطرر، قانع، وان والمر، الخاري، رواء: وهومه؛ سلمان، -ومشرن 
عاكر•ان رواْ حاظ؛ وهومه، عي(، محراهتم)ان ثن -ؤإّماعتل 

عاصم،أبي ابن رواء ؛ ؟•؛ssUرُما وهوصيوق، )الخئاء(، الصي جميد بن أؤله[ ابمح -وعيية 
له.فنه نى بمتابعة ؤيهوى 

:اله هندذكرأم أثي ان عن هؤلاء رّواة ى ولمى 
قلئاآخره: فى وجاء شه، هندبالإسناد أبى ان عن مدرواه غتاث، ن حفص هزلاع؛ وحاف 

أتمحا((ّخ ٠>^.؛؛#,، قالعلتّا؛ ذجل ما رأى 
وعنهالصحابة(()آ/خحا"(، ررمجعرفة وانمنيةى: ١(،  ٠٢))معجمالصحابة{()٠ ش: الغوي أحرجه• 
٢(.١ ®الأس()٠ ى: الجورقان، 

ءالالجورةا؛ي:
منهم:هندجماعه ر ن bود عن رواء )هناحيينامشهور، 

وغرهم.راشد، ن ؤبمي وعيلة، والمعمر، مهر، ن وعل عناهه، ن خالد 
ا.هالئمي( عن خاليا أبي ن ورواءإسماعل 

مت.'ضؤ الخن ذم أرمن ولم الخن، ذر يون العلم، أهل بص إسنايها ساق المأزق هف تلئ،: 
غياث.ين حمتس ( Ubبروايتها.فماعلمش.عن فقدانفرد التح،.، لأم الئمم.-ةنة الأحرة، أماالريايْ 

اله..أم ذم يون الجماعة، رواية - أعلم والاه - المحفوفل ولعل 
ت؛<



ئبممحو(م،حالمحيمح.

عنفئنم، طريق: من (، Vrv/vبغياد({)ر)تارخ في؛ الخطيب ه. اللمؤ؛ أم ذكر -يون وأحرجه 
تحوه.الجغفين عن الثمي، عن ثلامحهم حنئد، ن وءيدْ هد، أبي ابن وناول حاليا أبي ن إسماعيل 

يه.عالقمة، عن الثعى، عن داود، الثقايت،؛ رواية من والمخوظ فاد، وهوإستاد 
الصحابة(()ُا/ْماآآ(•)رمعجم ش: فاغ عندابن الجاية وحاءالإستادعل 

(•٧١٠١١في والغؤءوية ))الواتنف اس.؛ رسول، قال مختمرا، العلم أهل بعض أصا- ■ الحيين، وآمج 
تخريجه.ز نطيل فلا الثاهيا محل فيه ولى 

قيه؛والأخلاق الحييث، ذكرطزق، ش وأفاض 
وابن(، ٢٧٥الصحابة(()ا/أماآ'.ش؛)رمعجم فانع وابن ي؛))اكاؤغ البخاري 

(.١٣٤٦.١٣٤ ٥/٣الصحابة(()ررمحرفة ش؛ وأبوئعيم ٦(،  ٩١. 1AA/Y)الصحابة(( ر)0عجم ى: مننة 
\لإ%آ■'

)رالوائنت:٠ وهما الحييث؛ ولوفلنابصحة عنيها؛ ، يجمتاالوثوقالحاّيثالفظه، جاءش 
فيولادتها. حال، ّ تؤ البنترمي الي المرأة وهم، الوأد)اليفن(، فاعلة هي والوؤية ((. jOى ذم'ؤق'' 

ظاهز.وحاكمها الترامح، عليها ُهل ثم حية، وهي الحفرة 
ممت،أه'٤■دنٍ، ،يك أأتو»,د، وإدا ذس_،٠ؤ ئاوت<.بلا وقئ ١^^^١! ف  ١٠ونكز 
زهم،هم، الرسالة، زمن في مكلخة غيز أيها على معقد والإحماغ صغيرة، طفله وهي ]الثةو>وأّ 

أوزم،هم؟إاختلفذه،هل،هوزس،ضعث؟إ 
الإيمان؟على >كن لم هل؛ لولم بائها علمه. سابق همر ّ يعلم جث الله لأي، ل ه. 

مكلف،،غير وهوصغثز ؛؛، ٥٤١١الخضر قله الني الغلام مثل عاملة، بماكانت أعلم الله لأو وذلك 
معينة،نازلأعلىحايثة الحليثج ؤون [، .A١a ٠ و ، ]٤٧آية: الكهف سورة فى محروقة وصته 
الجواب،هان الصغيرة)أحنهما(، وابت؛ها أمهم عن سألا وأخاه الجغفي ملمة أن حسثح بها، وخاصا 

النركينأطفال عموم ؤيقى و٠وءودة• وائلت كل على حكئا وليس الوال، ي ذكرْ يرد بمن خاصا 
الإشكال.يزول فد ؤيهنا الجنة، ي وأئهم الباب، ش الواردة النصوص عموم على 

٠



بم؛. .ِ ر ملكن.,)ْلأا(-لأنهفاه ام؛ بانهئاي الفوو .ئناقثة 

ئك:قاذ: اش. ى )ص M■ قاو أتي؟ أنن اممه! زنوق :ا أنورنيزأم ماق 

رأيركت،بلغت 1وا يعد ؤئيت وقد المحييث، في عتها المؤول الموءودة خاص الحكم .أوأف 
حيثي.ولاإشكال ْككة؟ وهي مؤمنة، غم فكانت 

أمكل في عاما الحيين وءلمه٦آفكول بطلبها )الأم( لها_، المفعولة ي1لموءودةت المراذ وأف أ. 
أءاام.قاس حثذ، إشكال ولا ابتها، وأد طلت 

عنفؤغ وهي وأحدورد، ومتاقئه، ففيهايحن مذلابها، وتحممهاى المسالة هدْ يحن ونحلو_، 
المنرتن،■أطفال مسالة؛)رمال 

(،١.١١٥٨ ٠ ٧ ١ أ/ اللمة(() أهل ور)أحكام (، ٤  ٣٨. lyvjAوالقل(()العقل تعارض وانظر؛)ريرء 
)آ/'آبرْمو)الواصمسامحوسم(

.(YVI.XiY/U)

^ا،ءورتج'واخفيىاب•
الئقق.نج، وافد العامري، الئعث، ين عامر ن، لقعل قيل: 
عامر.ين النعؤ، ين باس ن، صبزة ين شط ومحل: 

فل)0■'التسمية وفقر 

لجنْ•نسه قد عام(، ين )لفيهل ومنرفال: اثنان، لا واحد، لتخمق الأشم،، أف الأول: 
عامآ•هو)ابن أعلاه، نج،الرؤة وأفالمدكور أفالاصمانلشحضثنمخلفثن،، والثان،: 

وهوألالاسم،لثخمم،واحد.والصححالأول، 
و)رالغوامفم،(، ٩٢■و)؛الجامع((للزمني)٠ ٣(، ٠ .١ ٣ • • أبؤرحثمة)١/ لأن، الكٍر(( انظر: 

(،٢٤٩م،وءلتهاو؛ب:)الكمال((()أآ/م؛آ.■؟ ^ّمات(()ا/هآ؛(،ور)الأسحاب(()*ا/ه•
ض(()صههم،ور>الإصا؛ة((0/اا'آ.آام

(.١٤٤١١٤٣وسه)م، امحمه، هم، ملم مجا للأهمية. وانفئر٠ 
ت<



م-محطبمظصخالمحيمحُ

٢.أةي؟« خ آئك أذمحرف اناوصى هاو أهلك؟ من ئصى تئ ء1ئن 

(.١٥٩.١0٨،و١٤٦٨٤٣شصمض،وشUJبي)ص
في:والطراني (، ٦٣٨في؛))الة(()عاصم أبي وابن (، ١٦١٨٩ربمشْ(()في: أحمد أحرجه )١( 

ي)مونالتاس مثل وابن ٢(، ١ ر>الأباطل(()١ ي؛ ود>ورقتي (، ٤٧١)٢(، ' ٨١١٩الكتر(())رسبمه 
يه.عمه، زنين أيي عن خنس، بن وكع عن م ن يطى عن شعة، طئق: من (، ٢٣الأثر(()ا/• 

صنالأثر(()ا/آمنمما(؛سشقالإيمس
لرجاو،الإئظد[:

الطاهي.أبومصماالملي، عامر، ين خنس ين ربع .١ 
لحنس،فقال؛ بمح؛ وقد والثاني، الأول، بضم وخنس ه، ءلاو_، أبي بن إرعقل تسه وءناي 

المهملة•يالعن عنس، ؤيقال؛ 
وأبوعوانة.وعيان، وأحميا وخماد، محميان، : ؤممنتاو(إه؛١^١٠

(؛١٧٦. ١٧٥)ص (( أبيbU))موالان ى: أحمد قال 
يوافقخنس، بن وبع عن عطاء، بن يعل عن سميان.الثوري(، عن الأشجي(؛ ى؛))ك؛؛اب، )رأينا 
ا.هملمة( خمادين 

١(.)؟/٢٦ ءيداس يرواية وانظر؛))الحلل(( 
ا.هآحرْ؛)وهوالصواب( ش وقال نحوه، ١( وى))العش((.أيصا.)؟/٩٨ 

يحيه؛وقال (، ٤٩٦/٥))القايت،(()ى: حيان اين يلك ومل 
معيةقال ؤإئما لحنس. الصواب مول؛ الجوالمي ّمعتاعييان يالحاء، الصواب يكول )وأرجوأل 

ا.هالناس( فتتايحه عدس؛ 
ا-هعنص( الصواب أيي؛ الحليث؛)قال !، ٥٤( ١٦١٨٩))المسند(()أحمدش: ين ءيداس وقال 

(؛٤٢عبداس)م/ه يرواية ى؛))العلل(( رأبت، تلئ،؛ 
ماعتيه، الخهلآ وكأذ لحلمي. ين بع قالوا؛ وسفيان. وأبوعوانة، ملمة، ين حماد قاله ما )الصواب 

>=<



-( ١ )٧٧ ٠ ئشرلكن ناثا لأنهئا الناو؛ ى بانهما الفول نناهثه .

ا>هشب( كان؛تابع هثيم قال■ وأظنه وئنيم، ثب محال 
س<)يم'أا(،صصنمحنيثمخلأبيطودن

ا.هحس ان مال: وي؟ عن فاك عنس؛ ين وي ولد رجلاس )رأيث 
معدر:وابن ٤([، ٠ ا/أ »اكهذيب(ا)١ لكْاش: انمي وابن وشعة، ئنثم، ك *او وسن 

(.٥٢ر)الطقات(()ه/* 

كلأالوجهثن.محهم نزوي زصطه، علهم لكزلخنق س ومص 
أعلم.واممه الأول، القول والصواب، 

الآجرى«و®موالان (، ٢٣٠.•خبمة أبي لأبن الكءر« مامزت»ع؛اوخ عل واظرزيادْ 
(،ور)الإك٠ال((١٦١٦. ١٦١٥/٣(،و)٧٧٤.٧٧٢/٢محضواسلف،(())أ\\ 

 •A(٤٠ ،).)ا"/مها(،و))تصرس()جأمه(
ا.هامحثماات،( )_ ٢(؛ ٠ ٠ ش؛)رالمشامحر(()ص وقال حان، ابن فقدوقه حي؛ عن أما 

هص)س(:)ؤقاثم
وةالفى:»او؛زان(()أ/0مم(:

ا.هدء3لاء( بن مل عنه مرد مرق، )لا 

ا.هدالحال( مجهول الضنان؛ ابن وقال ءٍرمعروفه. الحديث(<ت ل؛))احتلأف قية ابن )فال 

صالحالحعيث،(ا.هوفالالجورفالل؛»الأياطل(()ا/آمآ(؛)صلوى، 
ا.هرشول( (؛ ٣٣ى؛))اكةري._ا(()؟/١ الحافنل وفال 

واك٠اليل((و»الجرح (، ١  ua/aالكيرء)و))١١؛؛^^ عياسإ، برواية . ل)آ/آا"ا( اظرأيفا؛»العالل(( 
و»ضوك(()جأي(.){<احم\ج 

الإمنادماتتو؛افىرحال 

اللآي،ؤفال اتحامرى' عطاء بن يعل -٢ 
ت<



^^ن.دزئكاظصحاوأيرىشا

ا.ه)مة( (; Tua/x)ى: الحافظ قال 
٤([؛• رراكهفج()اا/؛ اكماي: ابن فه وقال 

الالحجاز ؤأهل عنس، بن وكع منهم؛ ءيرْ؛ يروعنهم لم ورجاذ غره، يرويا لم أحادث )له 
ا.هبر)واط((( قوم عته ؤإئماروى يعرفونه، 
كمافي)رالجؤحخترا، عليه وقداني ثئة، حال أية على والرحل يهناالكلام، كأيهيعمزه قلت؛ 

ا.هحلومه( )شخ (: ٢٣٩)ص أبي ))محولات ش: أحمدكما فيه وقال ٣(، واسل()بم/آ٠ 
ا.هالحدث( )صااح ٣(: )ه/آ٠ وانميل(( ررالمح ى: أبوحاتم وقال 

الأحيروأعاد ٢(، ٠ ))السر(()ه/ا واليميفي: (، ٢٢٦الدارهي(()ص ر)رواية ابنمعنى؛ وومه؛ 
ذلكعلى ينه ولم الأحرى، في ليس ما ترجمة كل وش شه، المجلد من ٤(  ٥٢ش)ص ترجمته 

•صححة غين الأول المومحع حاسة ش ونحعنإ التي ترحمته ْراج ونث المحقق، 
(؛١ ٥ ش؛))الضب(()الحاففل قال عتنر، وهوت حعقر محمدين ٣. 

ا.هغفله( فه أف إلا الكتامح،، صحخ رمه، 
قاليكم)ركابشعة؛ حلث في الخلاف، وعند سعة، حييث، في الناص أئت وهومن ثلث؛ 

■ifjXs ) شعة.ولاسيماعن عتزواحد، وقدومة شعة، عن عنه، الحدث وهنا
]مخو\لإمج\:

ا.هص)\اس)ط\ذحموس( 
(،ح)٢(؛٣٢٢الأه.فىت>رالهوائدالجموعة(()ص .رحمه عيالوحمنالخعلميال>لأمةت وقال 
ا.هنما( كلام حجر ولابن الضحح، ش بعمها نابه، أحاديث، المس هنا )ى 

والاهأعلم.لأحلويو، هناإستادصعنط؛ ةلث،ت 
علتها■اسلوا يثواهن. صححوه، قد رأيتهم لقؤم عجبتتا وقد 

(؛٦٣٨تضج؛)الة((<)ى الجه ررظلأل ى؛ الألاني قول 
يانه،'>سيق كما صعقا وإستاذْ صحح، )حسثا 

تت<



(.١٧٩)مشركان ئائا لأيهما الناو؛ في الهول مئاهفه ■

'■kUJiJJ■

وماثثومعل، وشتل، الرجم، مل كانث أتي إف الله؛ رنول نا آبوونيزت هان، 
هالأئك؟ فائز اص! ننول تا ؛نث: قال: اص. ي رص M■ قال ص؟ قاين ئنرئ؛ 

بوالديه..مخصفا ورد ما هدا 

كايي؛ي مخزجة، ذكرتها الجاهلية؛ ش مات من ش عامة أحاديث، الار-v وش 
حكمهم(•ش ونى الفترة ءأهل 

يافار،عليهم الحكم أل ؤيال بالجاهلية، مات من لبعض باهر الحكم وسيأتي 

اش{.ى زأناك أي رإل رفوعا؛ ه ْاللن، ن أنس حييث، شاميس له لأف صححته ؤإئما 
ا.هملم( أحرجه 

(.٦٥نفسه)•للاكاب تحنقه ى الجوايرة ممل ت•• ذللن، على ونمه 
مخش،.حكم فه أحر يحييثإ يقوى ثم ثيء، حكم ش صعق حيبثإ يمب كم، إذ غرينح، وهنا 

ممرالوابدس يلزم ولا ش وال- ش ه أم وحيث الني. أم ش ه رنين أبي فحديث 
مأنبي حييث، لا أحرى، لصوصي اللمي. أم لأممر نل ولكن لوالية، ام 

ومنلاأمه، ه اللممح، أم بماول حليب عن بحث أن علنا فجب رنئن' شاهنالحييث، أرينا ؤإظ 
حييان؛المسألة معناي 

صعقه.ؤيان ذكره، وندسق رنين، زحلين، الني نفته، النص وفه نمحة، اتى حلين، الأول،؛ 
أعالم.والاه أته، لمر اه الني نيارة ز ملم، عند ه هريرة أبي حديث، الثاني• 

))الغوامضفى؛ نثئرال وابن له، واللفظ (، ١١٨٦)))مسممح(( فى؛ الطالي أ-محرجها الرواية هنه ( ١ ) 
نقبه.السابق الهلؤيق من ٤(،  yu/t)والمّهمات(( 

الفف...(.مري الجاهقة ى أتىكانت، )jo نمحوال؛ ابن وعني. 



دزانةكامحلمميىش0

عتره.عن ُه فنتش ش نص وهو بالأبؤين، متعلق ها أورد.آه ما ولكن 

****

(.٢١٧)\(اظر:)صإ«أآ.



-( ١ ٨ )١ ——— مشركانمائا لأنهما الناو؛ ى بانهثا الفول مناقفة -

يمحشينالآساكابما:
شونص بابها، ش صرحه وهي قراها؛ لمن جئا واصحه الأحاديث هنا دلاله 

لمالدعوة أن أو الفتزة، أهل هن انهما أو الإيمان، على مأتا الأبوان كان فلو المسألة؛ 
بالنار.عليهما حكم ّ تلغهما؛ 

فعندماالأحاديث، هيم الجمع.لدلالة الله بعيهم.رحم ومن المف ولقدنحلن 
شمياوكهم واساع فقههم، سعة على تدل أبوانا؛ لها بؤبؤا الأحاديث هدْ الأئمة أمج 

اللهرمؤول عن ورد ما فقه 

عليهاتأوالتعلق التصوصن، هيه زتؤيب لصنعهم أ،ثله وهدْ 
أمه،لقر النح،. نارة حديث،• الجنار، كتاب، ز في،بمتنه((، ماجه ابن ذكر - ١ 
؛•المشركن؛ نور نيارة م، جاء ها تحت؛)باب؛ الأعرانح، وحديث 
ت)ياي،تتحت، المر، نيارة ت حديث، الجنائز، كتاب، فى ربمتته((، فى الناي يكر . ٢ 

نرالمشرك(نيارة 

صمن^(. ٥١ي وأباك أبي )إل ه؛أسى حييث، )ومسثدْء نرثأبوعوانة يكر . ٣ 
ينفحهلا والكافر ءلاو._ا.•. أيبر عل العياب، تهؤين بيان )باب؛ تحنؤ■ الإيمان• أبواب 

مات،(ربم.إيا معروفه 
ما)باب؛ ت تحت، الأءر١يي٠' حديثؤ والليلة((، اليوم >)عمل فى، الثغ، بن يكر - ٤ 

(•١  ٥٧٢ماجه(()ابن ربمس )١( 

)آ(>)ذناوش((>أ/'بم(.
)مآررمدرءوانة(()ل/'آه(.



ص-درائلخامحوصحالمحيامح.

•المقرين( قرشور إظ بمول 

أهلنكاح )باب: تحت: ملث؛ حديي الكرى(، )رالنن ي اليهقي ذكر • ٥ 
١^^٠٠٣.)

الباب•زآحر وقال 
ا.ها وأيه.(ر أمه ي لم محجبلي( ذكر ثم • • بدليل• مئركن كانا )وأبواْ 

الأعرانجى،وحدث أته، لشر الني. نيارة حيث ذكر النوة((، ر)ت.لأئل وش 
بعدذلك:هال ثم عيالمعللب، جنه وحديثاعن 

حىالوثن يعبيون وكانوا الأحر؛، فى الصفة يهنه وحيه أيوا0 كون لا )وكف 
م1وا(ما.ه

الله:ارحمه رر عياصؤالقاصي قال . ٦ 
القور،نارة حواز على تليل ذلك؛ ش والإذو أمحه، فر نؤ\ ش اله )امثيانه 

الهقصد وكانه آحى، الحياة قي الموت، بعد هدا كان ؤإذا المشرتمن، الاياء وصنه 
عليهبه ْى ما على الله وشكر قضرعها، ورؤيه فرها، بمثاهية والذكرى؛ الموعفلة قوه 
الحديث،:آحر قوله نهضية ؤندل منه• لمكانها فرها؛ وحمى حرئتة، الذي الإسلام ْى 

(.٥٩٥والللة(()الرم ررعمل )١( 
الكرى(()ي/'بمل(•)أ(رلالن 

اكوة(()؛/مآه؛(.ر,دلائل )"0 
(.٤٥٢/٢)النعم((())؛(فى:,إكطل: 

ذأُ■يمماجاء ياحتمار، عاصي كلام (، '١ .٦ ١ ٠ )ُآ/ْ .؛((( L>mJI„1كمال،ت)إكمإل المرش وقل 
ا.هللكفاي( الاستغفار عن الهي )وفه 
 :،;Jأعلم.قاس المذكور، الموضع ى ال٠عام((، )إكمال( عاض: كاب ى الجملة هيه أحد م ؛



-١( )٣٨ مشركان مائا لأيهما ام؛ في باقهما المول مناهفه -

ئدكزالموت((.؛ئها القثوز؛ ر)ءووروا 
ا.هيه( والإي٠اJ( أيامه، لحال( من فاثها ما عر تكاوة ت وأهمي(( فؤز، وقوله• 

اش•ش ريآلأك *إن ت لحديث لم(( مالله.ز)بمرح الو_وكا-رحمه ما-بؤب 
قرابةتضه ولا ثماعه، ناله ولا اض، فهور الكفر؛ عل 0ات من أن( يان( )باب: 

المسم(•
للحديث؛ثزحه ر وقال، 

اكار،فهوي الأوثاj(؛ عباتة مجن العرب عليه كانت ما على الفترة ى مات من )إل 
وغيرهإيرا٠يم، دعوة بلغتهم قد كانت هؤلاء فإل الدعوة، بلؤغ قل ءؤاحذْ هنا وليس 

ا.هعليهم( وسالمه الله صلوات الأنساء من 
أته!لقبر . المح، نيارة عد أبقا" - وقال( 
اا.هالاستغفارللكفاط عن الهي )وفيه 

سياررم.الله.كلام تيمية-رحمه ابن الإسلام م.ولشخ 
مح،الخلول، ه الشي، رنمح، ئ حليف - الله رجمه ■ ، ١^١ ابن، وذكر - ٩ 

ومنها;الحديث؛ فوائد مجن حملة عقيه وذكر ه، للتح، و-إاذبه 
لأفالغة؛ فل مان، ؤإي؛ ام، فهوق مشركا؛ قات من أف غز ذليل ]فه[ )و 
وازثكوة،^i،، بجا وانثيلوا _، ص دين الحيفتة غئزوا قد كانوا انئنرين 

)؛(ررالمهاج(()7/*ه(.
))المنهاج(()م/هي(.)٢( 
٤(.٥ ١ )ص المنركن نور نيارة حكم الثامن؛ البحث الثاني، النمل اننلر؛ )٣( 
(.المعاد(()م/ه٩٥»زاد ر؛ )٤( 



.التح، أبزي حال ص محل لما ■يزانة الحرن مء ( ١٨٤-)

ؤكشمئسامحي
مثحمم، الرنل دين بث مغلونا لم.وذ بام' عقب والوعد النزف[ وثجة!أي؛ 

فيناتغدون.الايم، كث ئتناولث لأهله اش وأحيانعمتان آجرهم، إل أيلهم 
مونموؤلهمح،]لأئظزبم

أفوعمل ظن؛ فل ل بمتجل وأق إلهتي، لوجد الئنظزم وثؤتب، توجد بث عنب، 
رلفلم نحيفا، الفطنة هذْ يئهثفم، ممدب لا ننحائة ؤإلكاف آحز، ئعةإله محول 
الغيابننتحى هالئنرلث لأهلها، مغلوْه الأرض، في، الوحي إن، الزنل يعوم 

ذءوةالإم،،وأشأنم(أه
الأعرايير،حديث، الإيمان، كاب ن، الأمتاى<، ))كثما ن،الهثمي، وذكر - ١ ٠ 
عرالكمآأ؛مايت، محمن ت)باب تحت، لأته.، الشفاعة وحديث، 

أمه.،حديثه الإيمان، كاب ن، ذكر حيث، الزوص، ن،))مجمع صغ وكنا 
٢.الجاهلة(ل م_،أهل )باب تحتؤ: وحديثإالأعرابي، 

ماتمجن تحلب بملتل المترة؛ أهل من لموا وأثمم جالهم، إل شر وكأه 
أعلمواليه توحد، غر عق مهم 

ن،ه، ميرة أبي حييثإ الله. رحمه - حازأم حمن، صييق العلامة وذكر . ١١
ا.هالكافر؛( الأم مر نياؤة ن، ورذ ما له؛)باب،ت ؤنوبؤ فرأبه، لزيانة المي. استنان 

لاوحديث،تتخريجه يعد قال ثم 

٦(• ٤٨الأساه)))كثف، )١( 
١(.الزوص)ي/آ"اُ )بمجمع )٢( 

)*ا(فى:))الأسةانمة(()بيأم



اهم؛لآبمهضكانض)همايم.ئناينة 

رذا3ع وقد الإيمان، عر تمت ولم ومن، لم أمة. أف عل الحديغ )ذو 
موضوعات•بل ضعاف، وأحاديث وأتوا المأحرين، ْن شرفْة ذلك 

الأمةهنح سلف فه يخض لم نما الخوض إر دعاهم اليى ما ألري ولا 
ا.هعنها( والسين غرها، عل المسالة هدْ محلي والحي وأئمتها، 

العليحاشية»سٍر ر - الله رحمه الرفاعي. نسيبا محمد الشيح ويكر - ١ ٢ 
قال:ثم القدير((حلشبمسلم{، 

))صححرن هو ما عر منها اقصرنا الاد-ا هدا ر شتى أحاديث، )وهناك 
قوةولا حول، فلا الترك، عر ماتا الرسول(. أبوي أف حميعا، منها ؤيضح مالم«، 

ا.ه، ١٣١العل باس إلا 
وهوأمه؛ نر عند الني. بكاء تحليل اياب هذا ر أيشا نأحدْ ومما ؛تالئ،ت 

المابق.ه بزينة حديثا ؤلرق بعض ر كما النار، من عليها حوفه 
القريقوله:عند الي. لكاء تعليله ش الله. رحمه عياض. القاضي ؤول( وتقدم 
ا.هبه( والإيماي( أثابه، لحاق، من فائها مجا عر )يكاوة 

وزثذللث،اكنلؤ،رمفقالا:
يمكنبل الكفر، أو العياب الحل، ذلك ش الحضور عند البكاء مجن يلزم )لا 

ا.هأبما( والإسلام النجاة، >ع تحققه 
صاحبه،عر العناب ومع ر بثرط لبى القر، عند البكاء أف شلئ، ولا تالث،: 

/٨٩(.القد؛ر{()١ العلي »نسءر )١( 
٩(.))بمتناكهم،(()؛/• )رحاشة: )٢(ر: 

٤(.٧ /٦ ١ السندى() ماجه((( ابن واننلرأصات))ئمح؛)ستن 



الش.أنوي حاو عن محل لما المحزن.دزامة —^ذزء ١)٦٨ -

منهاتعياض؛ القاصي إليه تهب ما تؤيد زائن هناك ولكن 
المميجة.الصحيحة النصوصى مث كفرها شت ما ورود . ١ 

يلهبكان أيه. ئت وما حيص، ى ماتوا الذكور ه الني أبناء جمع أف ٢• 
بالنسةالحال وكذلك بمصيرهم، علمه وهي دلالة ولذلك ؤيش؛ أحدهم محر إلى 

عنهما.الله رصي المساكن أم حزيمة بتت ونيتب حؤيلد، بنت حديجة لزوحتيه 
لها،الاستغفار ْن ه له اممة مغ وهو للكاء، ظاهز سب الحديث ى ورذ ٣. 

أحرى•روايات ومضيها النار، ى بائها الممريح ه بزينة حديث محلرق مص وش 

٠٠٠٠



(.ئشرلكن tuلأماام؛ يماي الموو 

يجظ\ص\:
من:كز سرلكن، الأنؤئن 1و على الإج٠اغ ذكز 
الك.رحمهم والقارئ، والقراي، الجوزى، ابن 

الاه;رحمه الجوزيأ، ابن أبوالمج الإمام• ؛فال - ١ 
يوْئدالله. لرسول وكان كافنا، مات أف))عدانملب(( الملمون يختلف )لا 

ض■در 
كافنا.مات أه ولاحلاف حمل، اممه. ورمول مات فإئه وأماؤعطاس(( 

سنن.ست الله. ولرسول ماتنت، ^٠٠^٠ وكيلك 
ا.هبهؤلاء( تختلهل. ولا ؤيايعت، أسلمث، فإثمها أسال(<، يشت، فاقا))فامحلمة 

اممه:رحمه ، الةرافى١٣الإمام وقال - ٢ 
كوفأف يجن، فتله، س بثميع نوته قبل معبدا كان أئه. ش الخلاف )حكايه 

بهائكشن الجاهلة ش الناش كاف العقايي. هواعن. فإف الأصول. نون بالفرؤع مخصوصا 
ولولاكفرهم، على تحيبون ، ٢٤النار ى موتاهم أل على الإحماغ انعمي. واذللئ، إحماعا؛ 

(.٢٨٣/الكرى()١ ررالموصوعات ش: )١( 

بهؤلاء(.فلاتخكل. ُعلمات)أمافاطة... وقال زوجهاعياس على انملف دلٍل كافرة، ماتت، أي؛ )٢( 
سق؟ما على نغطمها فلم 
شه.الكاب من ( ٩٤هأله)ص بما وقارن ٢(،  ٩٧الفصول(()ص نقح ش•))شؤح )٣( 
فيالخلاف أتهم المالي حش وقد بها، له نلم لا ذكرها، هي المسالة ش للإح٠اع حكاته )٤( 

ذكرها.السامحالي 
(،٤٨..ها'(،ور)ثرااورودا،()ا/ه؛ ٦ ٤ عويب(()ص الو»ماقي ٢(، /٢ وانفلمّ؛))نثرالوله)١ 

؛(.ور>أصواءاوان((رآ^مم(،و)م/07



اله.أنوي حاو ص مل لما الحزن.درانة _)حا/ا(___^^^_ضء 

بنةلا هيا ئكلنا. بض.' اياء فح - قله ْى بشيع معد فهو. غالبوا، لما التكلض، 
ا.هُالإحْاع( العلماءمخصوض إمحللاق فعموم حاصه؛ الفرؤع ش الخلاف إئما فه، 

بمالكه؛والثاك الثاني القول ذكر ومحي مئوي، ادعاء الإح٠اع وادعاء ؛لئ،ت 
انمليل.بهيا الاحتجاج بزول 

صحح.فهذا الأولى، القرون إح٠اغ ، مقصونم\ يكون أن إلا 
عليالملأ الأب قال •أ.لذا 
والأئمةوالتابمن ه الصحابة ْن والخلمح المالمؤ امق فقد الإح٠اع؛ )وأما 

هنالاثا.لما حلاف إظهار غ؛ر س ذللئا١٣،؛ على ومارالمجتهلين الأؤيعة 
حضمن كون مواء المابق، الإح٠اع ش يقلح لا اللاحق مجن والخلاف 

ا-هالموافق( أوصنف المخالف، 

****

اس.رحمهما القراي والثهابح ابزالجوزي، النين الإمامن؛ أي؛ )١( 
(.٨٤ععقدأييحنفة(()ص ر)أدلة ى: )٢( 

>'0أىءلممروالدفيالنىه



(.١٨٩)ص المشأف ى يالوص المول نناهمشة -

وُ َْ 

الثانيالموو ئناممه 

الغنآلةي وهوالتنس 
——حءمحٍٍٍٍٍءٍ^^^-—_ٍ





_( ١ ٩ ١ الفنألإء) ى يالوص الفول منامسه -

نولهم،على دليلا ه للقاثلين أجد ولم المسألة، ز الومط القول، القول، هنا تحد 
وهم:العلماء؛ من اثتين سوتح( به القائلن من ولاأعلم 

الله.رحمهما آبائي، الفلم الحق، شرف والمحدث: ،، الفاكهاي العلامة: 
الاه:رحمه اليومحلي قال 

الدينظج الشخ قال - وهوالوقوف - خاس قول إلى نهب من الخلماء )ومن 
ا.هأبؤيه( يحال أعلم الله المنرا٣،: زكايه)الفجر الفاكهاي 

الله:أبادى١٤،رحمه الفلم الحق شرف المحديث،: وقال 
الغالماء:بعض )قال 

ا.هحسن( وهوكلام هوالأصلم• اياب، ش التوقف 
^،.Jbحدتي وقد الله، رحمه الذلاهري أبوترامح، شيخنا القول بهيا قال وممن 

بالنجاة.القائلين حالأْن أحن - الأدلة وضح ومع وهؤلاء- 
أعلم.والله ثلاثه، وهم ذكرت(، من إلا القول بهيا القائلين مذ أعرف ولم 

أبوحفصاللخس، صلة، ن سالم ين عل رالمن ن عم انمن، تاج الل،رى، العلامة هوت )١( 
بهاعام)٤٣^(،وتول عام)اُها"ه(، ومل -( ٥٦٠٤عام)الإسكهمية ل ولد المام، الإمكلري، 

الميزوحن الوك؛ا(، )الموردل صماها: رائعة ورّالة الخمدة(<، تضانفه؛»سرح من "الأه(، )١ ونل 
تيشرح؛)الأرس(«■

الوعاة((و))يغة ٢(،  ٥٥.٢الكامنة(()مآ/إ٥ ورالعرر (، ٨٨٢. رإليياجاليم-،(()آ/• اظرترحمهل؛ 
)آ/لآآ(،و))مم؛ماسمك؛ن(()بيآ\(.

(•٦٣الحقا(()ص ل؛))مساللئا )٢( 
التدير((.الثير عر الصلاة ل المز كابه؛)المجر واسم )٣( 

٤(.٩ /٥ ١ المعود(()٢ ))عون )؛(ى: 



مانةلخاظضخاو1تويش0

فلاوه 

لموهمهم ولكن يه؛ ئال من كلام حلال ُن ويلك القول، هيا لأش أهتد لم 
ياليليل؟علمهم لعيم قهدئا. كن. 

ممالأمالفىاطضوفىمسلكس
وهماتلملهم؛ احتمالأن، وحد ولكن 

الأول:-الاحممال 

خرالبيه..واليا هما فهما، المكلم لمجردأل التوق، أف 
كانتؤإف العلماء، هؤلاء من الأدب منه ؤيفلهز حس، اتجاه فهو كان؛ فإف 
المسألة.ى جلي قدمحتإبحكم الصحة الصحيحة الأحاديث، 

ام:.الأحمال 
الأدلة؟محن تحارض وجود لظنهم توقهم أف 

الحمد.ولله الأه، ين لاتعارض يأو4 فليعلم كان؛ فإف 
وصحه،صححه، التجا،(، يحيم )المائلٍن الأول القول أصحاب فاه .  ١
أوهوصوعه؟إماصعقه فهي يالجاه(، )القائلين الثالث، القول أصحاب أش يخلافح 

ماسث،؟أشئ، لم ما تحارض 
القولأش بخلافه بالمسألة، خاصة أدله الأول، القول أصحامحتؤ أدله إو ثم . ٢ 

عامة.اش فهي منها(، )الثابت، الثالث، 
الخاض؟أالعام نعارض فكمه 

ش)رالأصول((•هونقرر ما وفق الخاض، على العام حمل - حننهما - جب يل 
الأقوال.هنح أش مناقشة محي موصعه ي مجمصلأ' هيا كل ياف وميأتي 

٠٠٠٠



-١( )٣٩ الهئزة محل يى د1وهما الموو ئتاهثه •

٩١

ادصامم1دق:

وهوتالثالث؛ الفول مثايشة 
وموخذانناجيان أيهما 
مناقشاتحمنه وفيه 





غ. .،َ ُ (-١٩٥)اكؤو،بمينصامة .قناقثة 

ََُُ َ م 

وخو:الأم؛ اسك ئئافشه 
كوئيماناجنان؛ أيهما 

الفم؛ص س 





١(.الفئزة___^^^_^^^.)يه م بن فهنا الموو .ئنامثة 

ماقطهحجتهم كانت ؤإن وجها، ثه للقايلين إلاأف هناالمسالالث،، صعق على 
ذلك.ش تفصيل عر مشركون، الجاهالثب(( »أهل إف يقولون• ْن حجة عند 

عناس رحمها السيوطي الإمام بحضرة مجليي ر ٢، المناوي١ الإمام نثل وقد 
هلوالداله.، 

مييلت.زجرة ننحرالمائل 
إملائه؟نث، هل ت المائل له فقال 

المةل٢،.ئل تحديب ولا ر))اكزة((، مان؛ إه صاوت 
وشمشهورة، معروفة ماله وهي العثة، قل ماتوا فيمي للخلاف يرجع وهيا 

حكمهم((.ى ومن الفترة ك-ا؛ي،•»أهل مفصلة بيتها أقوال، ثلاثة بحثها 
و))المنة((،منا)الكابا((، عامة بأدلة فترة، زمن العثة نل ما بأف القائلوو اّتدو، وفد 

الأمحسبخأة:
*0^>^ثارر عث< تمح( ته رتوقا جآتم ث y ءق'ت قال - ١ 

ثيءؤ عل، وأس وثذؤ دفة ءلإ ب,رممد وي ث؛و بمن ثاثدا ما ممدلوأ أن 
مدتح.يملدمئأ•

رالإ.ما،[.ؤاي هدب بغث حة _,؛؟؛، رماَقا ؤ ه' وقال - ٢ 
رممكىتن ثنمه دادثا إي ِأ؛عانس<آلقويي وماَئث ؤ ه وقال - ٣ 

هوحله.ل القيير((، صاحب))مض الماحر المناوئ المحاظ لمس أه ( ٩٣ميم)ص )١( 
.٣(.٢ الخفل(()ص رن)بمسالك الموطئ بجوابه الموال هنا حش )٢( 

ا.هشالييه( زانه رالناهل الملمة((؛)رأز الكتب رط.))ار وحاء 



د3انةٌبممحلضخاوفييش0

ر,لني 

أتنهممآ ميا رظىِلثنذر من آنثى هو بز آقميه ريمئى ؤ ه' وقال . ٤ 
طدك>أهيماّئ4تلمهم 

"LrJاه، دهمع؛ومحا شذرومآأبرءابآمحيم ؤ ه-وقال.ت 
يه.احتجوا ما جماله وهذا 

لأالأسبجينالآناتتج[;
الحق؛جاهلين قوم إلى أرمل الني. أن على صربمحه دلاله الايات يه هز 

هملا لمبمروا، ائهم سب ا الحق أي • عنه غافلون أيهم الايات، من هوواصح كما 
بالرّل؟إالحجة عليهم قم اللههكولم فكف؛عيبهم ولاآباؤهم، 
•أحكامها عليهم وتجرى اكره«، ررأهل من هدم بض فهم 

رسول.إليه تعث لم من تعليب عدم ي صرح ررالإّراء« زآية والقش 

٠٠٠٠



الةؤوبماينضاتيةملأ؟ا(-.ئثاقئة 

بمول•يم ناوا' لهم فنلئ الرسول، فأيهم ايمة. هوزت رئولأ، ^ا ااةدإكهم صث 
ككةغالئب خفق لأر١،، وئن ونلأئ، نزذا عك كانت انمجا؛ فقن افجئوظ. 
اض(رم.

بمحمها.لا ومن أي: )١(كنا؛ 
ر)كابش؛ عاصم أبي وابن (، ١  ٠٦٣ ))مسنله(()٢ ش: وأحمد ٤(، ر)مسنده(()أ ى: إسحاق أحرجه؛ )٢( 

))الأعمام(في: والتهقي، الأمان([، آ(.))كنف  ١٧٥])نيه(( )بمش: والزار له، واللفظ ٤(، ٠ السنة(()٤ 
مرفوعا.ه صرة أبي عن رافع، أبي عن: ٍرق، من ٢(؛  ٢.٠٣ ٠ ٢ )ص 

إكها((■سخن، تنحلفا لم وش وسلاما، علئه كانئ، ذحلفا ))فمن وأحمد: إسحاق، وعند: 
>رفوءا.ه صرة أبي عن ٢([، )ه/مه ))انمراJنورآ( زكماي: مريؤيه، ابن أيبما: وأحرجه 
طزقه.أحد اليهقي وصخح أحمي، الجنة((.إسناد الأواق.فى))فللأل( وصح 

مهم:ه، صرة حمرأبي ه، الصحابة من جماعة عن ١^١٠-، وي 
ا-الأمودينّريعه

(.٢١٧٤])ى))ثْ(( والزار ١('  ٦٣ ٠١ي>)مندْ(()وأحمد ٤(، ))ْسنده(()١ إسحاقى: أحرجه: 
وأبو(، ٨٤١الكتر(()ررمعجمه في؛ والظراني (، ٧٣))صححه(()٧٥ ي: حالن وابن الأثمتارا(ا، ))كثف 

٢(•٢* ررالاعقاد(()ص والتبميي؛ (، ٩١٠الصحابة(()نعمي؛)رمعرفة 
المتون()ْ/آه٢([•]كمازت»اللر ابنمرميه، وأحرجهأيما: 

والزار.أحمد، (،إمناد: ٦٥٣>)ءلريقالهجرنن(()ص ابنالقتمز: وصخح 
الهلراني.إسناد (، ١٤٣٤المححة(()))الململة في: المدماي وصحح 

([•٤٦٥ الهجرتق()ص )>ءلريق ي ]كما الأشتر(، الحق، عد صححه والحييث 
ء



ايأنوي ح1و ض محل لنا ال>زن.درانة ٠

آ.وأيوّماوسريه
٢(، ١٢٦انالخد(()ربمند والغويي: آ(.»كشفالأسايء[،  ١٧٦])الزارى:)بمنيه(( أ-محرجهت 

عدمفى:ص(()ما^آا(.وان (، ١٧١س(()آا/'يا.

(.١١٩علهما)ص الكلام وسق صعنان، رهما مرزوق، ابن وتحل الرش، عتب وشإمتايه؛ 
'آ.وأاسنم،م

واليبمي(، ٤٢٢>بمدهء()أ ش: وأرمل الأسايوأ، ٢(.٠كثض ١  ١٧])ربممه« الزري: ؛رجه: -أ
يى:ررالأءقاد(()ص'أ'آ.أ'أ(.

الأخلاط،ثل مقال( وفه فرك، يمعنحث؛ فلم اخلْل، وقد نالثم. أيي وهوابن لنا- إمتلخْ ول 
ْقال(.وفه مواله، أح. وهوعدالواريث،، أس عن للراوي الحال( 

أينا:أنس عن وأحرجه 
•>)اكهد«(()خا/مآأ١( عدالرهم،؛ ابن ُشبمه ومن، ٢([، ررالدرالمسرة)ه/'آْ ]كماشر؛ بنأصغ، ثامم 

فدتحاذ؛نج؛له
-أس )بمعجمهالكير؛()• والطرانيني: ، OTA١هنولخرالأصول((()المم١^٠^،ني: أحرجه: 

 ٤٨ ،) Dره/م؛آ>((ربم/ه»مأ.)رالحلمة؛( ل: وأبومنم (، ٢٢٠٥و)بمنيالثامن(()٧(،  ٩٥٥الأومهل(()و
عيامرة' بن( يوم( من واني' همروبجن م،'ًنيق؛ ١(؛ ٢  ٩/١٨الرو\))التمهد(()عد وابن (، ١٢'٦ 

أييإشسالخولأل،ءنساذهُرمعا.
دندمؤدبم؛عموينداند•

حييث،من 0، الني صلاعن نمنا هناالخبث لابمرق، ١(: »الحاوة(()ض ي أبونمم هال( 
داقد-عمرويل عته به مرد سرة، ين حمايونس إلامن معاذه، عن إميى، أبي 

))المم،((في: الخاتل عته نال، مولاهم، القرشي انممثقي، أبوحمص، واقي، وعمروبن ثلثا: 
)أ/اخ(:)مروف(ا.ه

تث<



٢(-.مماموبمينمامحةا)ا٠ 

لحججهم؛ذكز صرم هد وجاء مختمرة، ه هؤيرة أيي روايه حامت هكنا 
اكزة؛ش الهالك وحجة 

رمولصلك ض ئا مت! ه• مرع بن الأسود واية رى 
ولانفوق((.كاب، ض >رلم ه: سعدالخيري أبي رواية وش 
نثرقاةماكان رنول؛ مئلث، ■جم، لؤ 0؛؛؛  ١٠٠ه• جل، بن معاذ رواية ومح، 

مى((ربعهيك يأشعد عهد متلث، 
تالخييث،[ الأنتنلأJابى ]وجة 

فهورموز، ؤه الاه ْى له يأت ولم مات، فيمن واصحه الءاليثا دلاله إل 
لمايحاب؛ ولوكان اللنيا، ر أعماله عل يحاسب ولا القيامة، يوم الله عند معيور 
والااهأعلم.اةر، أوإلى الخته، إلى ْصرهت يحيد امجتحايا اشحن 

.٢([ المش(()ه/؟ه'آ.؛ه ر؛))الثر إكما ثسة، أبي اين ت أحرجه 
ا".وأيرمر0همأونا:

والديلمي٥(، ا/ل اليان(()٥ ي؛))جامع وان-ميو (، ٤/٣٧ القرأن(()١ ))تمر ءدالرزاقفىت أخر->هت 
(.١٥٢٣فى:))الممسآ()

المثو)(()ه/مآه٢([.))اللر ى: أكما حاتم، وانأيي انالمنر، وأحرجهأينا: 
والليأعالم.(، ٦٥٨.٦٥٣الهجرين(()ص )ضق وانذلرساممثكاب: 

و))مسندالثامن((.اتك؛ر((، )١(كناعندالطرالىى؛))معجمه 

ني((.يغيبه عفتايأشغن. طث، س نى فاكان عفيف ظث، لوم، رقادب؛ الأوّط،• ،بمعجمه وم،• 
بائرش•ران الأولاء(بم ر)حلة ش وأبونمم الوصول((، ))نواتر ي: ال؛زءن.تم، الحكم عند: وتحوها 

))المهتد((.



اش.أنوي حاو عن مل لما المحزن.دزانة ٠ -)٢ 

فمالوا؛عليه؛ وجودإح٠اع المسالك هدا أرُاب زعم 
إليهم،الرمل إرسال لعدم وذلك ناجون؛ النتزة أهل أف على العلماء أجمع 

ضلالا،!على تجتمع لا والأمة شرعيه، حجه والإجماغ 
ااكاذثان،واوذوذ[:

مؤلهالاستدلال عن النارا، ي يانهما القائلون الأول. القول أصحاب اعترض 
أيالقول، بهذا القائلين على ]الاسردا. ُو؟إه ٧، بعث معند\نخ ورماَؤا هك؛ 
؛الفترة أهل من أنهما 

الأول؛الوجه 
الينيوي؛هوالتثعديب إئما الأيات، من وأمثالها الأية هيه ى المُهيا التعذيب أف 

اللهوأن وأمثالهم، الملام، عليهما صالح وقوم نؤح' بقوم العذاب من الدنيا ى وقع كما 
والإننار.الإرسالإليهم، يحد إلا يحذف؛ أمة يهلك لا قك 

.٤ الجمهور قول وهذا 

حئمعذب؛ن َقا وما ؤ ؤؤق؛ قوله ش عليه الخصوصي الغير؛الفترة محل أف 
فىغرتراصحمحلأ,ضضأضم،

"0•- ٢ الجلة(()ص و))الئل الخفة(()ص"ا0، و))اللرج ٢(، الحقا(()ص الك انفلر))م)١( 
(.٢٢٨الإجماعفىاط)صهآآ.وبو\سمبض\ح'ج 

الفتزة.أهل لمواْن العثة قل كانوا من يأف قولون؛ من إجابة وهي.أما. )٢( 
(.٤٨١)رأصواءاوان(()*ا/ت،(اأ.)"أ(انذلر; 
(.٢٣ا/الأحكامالهران(()• >)الجاْع )٤(انفلر: 



الةؤوبماينضامحةذ0'لإ(-.ئناقشه 

أحد.فيه تحنر فلا الأوثان، كم1دْ عمل، محيه من عر يخفى لا اليي الواصح أما 
الصار.الئاغ' الرازق، الخالق، هوؤيهم، اممة بال قرون فالكفار 

صر•أود؛، مع، جلس، عر ميز لا الأوثاف أف العلم. كل • ؤيعالمون 
لايئرولايفر•غيره أف لعلمهم الثيائد؛ الأعاءونت، لله يحلمون وأيهم 
آلثموتحتى ئن سأقهم وجثآ •؛ز هك؛ قوله منها كيره؛ الهران  ٧٢٠ذللث، وأدله 

•ؤو وقوله ر اأ«ذتموتأر .٤• لأمأق لمؤئ محألتر ننحرألثمس وآكدٌن، 
إزعمهم ثلثا الين لد غفيغت ل-عوإألله رءًضوإؤ،آلمنا؛—، لإل و L نفسها لسورة اى 

التلآائلم:عن©<م
اللهإر مريهم أيها فزعموا لأوثانهم، تحصهم لنية أمنهم؛ غالخلوا الآكفار ولكر 

ثآلثبمى"ؤز ؤهإ•قال ذللث،، بفي مطغ العقل أف ْع الله؛ عند شفعازهم وثها زلفى، 
٣[•ماثسل-همإلأل؛ثنيويآإل،أثهرلئ؛يرمحنأيلتثهأء ين أعمدمإ 

الثالث،:الوجه 

الحجهوأف اللام، عليهم الرمل يه جاءت، مما إننار، قه عتلحم المشركن أف 
اللام.عليهما إسماعيل وابنه ليراهيم دعوة ولاسيما بن.للث،، عليهم قائمه 

الرابع:الوجه 
النيعن و))المسانيد(( و))الشن((، ))الضحاحبم، ر: الله. رحمهم الأئمة. أحرجه مجا 

رقموالأية محورة))شان((، من ٢( رنم)٥ والأية مجها، الورة من رنم)٣٦( رالأية ونحو )١( 
محورة))الزحزف((.من و)٧٨( رقم)٩( والأيتان سورة))الزنر((، من )٨٣( 

(•آية)٢٣وصورة)محمان(( رقم)٧٦(، آية محورة))الإسراء(( ر نحو وورد )٢( 



اللمي.أبزي حال محوض محن-دراطكا —يرء ^٠—٢(—٠ -)٤ 

رالنارر عليهم والحكم العرب، مشرش من فله مات ممن يعفى سمة ن جمه 
الرج1لتمن يالتار عله وحكم الجاهلة، ش مات ممن فمي نمقن 

حيف.بن نمة بن لض بن عامر غمروبن الحرب: شقق حزاعة، رئس -١ 
وكالم، ي ، عابرنجرمحتةرغمزوبن ))وأين المي قول وردفيه ؤمما 

ؤبمحزاكصزْ((أ"آا.الئاثه، نثب مى أول 
منأش؛الأصنام من وأول اهو، إسماعيل دن يدل من أول الله. لعنه وهو. 

ْنهمل؛لمكانه الناس فأءلاءه وأمر؛عيادتها، لتعيدي)رهكة{(إ ))الشام(<، 

منشيء بالنار' عليهم اللمي. حكم فهيا ؤرذ التي الأيله ذكر مع هؤلاء' من يعفا مأزرذ )١( 
حكمهم(بمي وئن اكرة اهل كا؛ي: الأئزش محلت وقد المام، هدا ي لنلك لاحتاجتا الفصل، 
بءح؛تامابثاى والأصل اصتدلالنا، حايج وهم، كماميأش' سدْ' يبت، مالم المحوص هدْ وش 

يعلما.ومحا ١(، • ٧ الأول)ص الهللس، ي بالفصل وتخرئجها نانها ومنم الني.، أبوي ال ثش 
أمحاءْ،وقل.ورذالقشوالمراد: (، ١٢٥ررالقاموسالمحط(()ص من: والمهمر. الظهز' )٢())المم،((: 

٤(.٢ ))مسنيه(()٨٥ ي: أحمد عتل بها 
في:وملم (' ٣٣٣٣ر)صححه(()ش: اليخاري له، واللفظ (، ٨٧٨٧)رمتيء(()ش: أحمد أحرجه: )٣( 

('١١٠٩الكبرى(()١ ))سنته في: والمار (' ٤٤في؛))الأوس()عاصم أبي وابن (، ٢٨٥٦))صححه(()
ش؛جئان وابن (' ١٤٧٩الأثان()تنكل في؛))شيح والهلحاوي ))شرْ(( في: جؤير وابن 

(؛٩٨))صححهء()'آآآ('واممرا؛يفىت))الأوائل(()آ١(،واليهةيفى؛)بمنتهالكرى(()اُ/آا"١('و)' 
^^مى،صابناكذ،ءننيسرةهمفوغا.

(،و))ءعجمالطرييالكير((٨٢.(،و)يمءرْابنهشام(()ا/ا٨ ٤٢٥٨)٤(اظر:))مدأحمد(()
و))محال؛ركيإ' أط• ( ١٩٥-  ١٨٥/٣و))الييايةوالنهاية(()٢(، ٠ ١(،و))معجمهالأوسط(()١  ٠٨٠٨)

(.١٣٥المري(()آ/؛مآ(،وبخأآا.



٥٠، ءم م 'َ 

-٢( ٠ )٥ الفتزةأهل ْى انهما المول نناقفة •

الكتدى.حجر بن المس ائرؤ الجاهلي: والشاعر .٢ 

١^٠'مح، شي الئمحا مدميي زجل فاك الني. قول فه؛ محمما،روى 
إلبموئغم الش>ا؛، لولء قدْ اس م؛ يجيء اص?، ي حامل امحا، ف ضنا 
.،١^١

رلولءاشنزلءإرالتار^(ل صاحب أيفات»ائرؤالشن ؤمئاورذقه 

واللمظمنشقن، (، ١٨٠و ، ١٧٩(،رقم:)٩٩/١٨الطرانيفي؛)بمعجمهالكسرء))١(آحرجه؛ 
.٣٤٨/١والمعاشفي؛))الجلسالصالح(()(، ٣٧٤. TUr/yر)تارخيغياد(()والخلبش؛ للأول،' 

بنهشام عن؛ كلهم طرفا، عدْ من وغدهم؛ <، ٢٣٢- ٢ ٢ ررتارخدمشق<()؟/٤ عساكرزن وابن (، ٣٥'
كربمعدي بن عميقا بن معدا بن نزلة الطرقا؛ ايض نزوة بن معد عن الكلمح،، السالب، بن محمد 

طؤيلة.ققة صمن ؤرذ والخيلم، ٠رمءا، جنهه، عن أيه، عن الكتيي، 
^^T١)وخض)٩إ٦:JمiCمحرذالكنب، هشام عن:  ٦

ئرملأ'.أيه، عن الكلب، هشام عن: ٢(؛ ٢ المصيرمجه)؟/٩ ش وأحرجه 
١(:١ الزواتد(()ا/ه ر؛)رمجمع الهبمي نال، 

أرمنولم جبه؛ عن أيه، عن ■محق، فنية:>، معدبن طييمحا؛ ص مح،»الكءد«؛ الطرامح، )رواه 
ا-هترجمهم( 
وهشامفروة، سعيدبن عن رواه فهومن الكلي، الساب، محمدن ن هشام ؛ الحيين، أفت ؛لت،: 
صعق،جنا.فالإساذ (، ١٦٥حاله)ص وسقيان مرولث، 

القصة.ذكر بلون هرملأ، ني، ن عادْ عن ٣(، ٠  ٦٦٢ءمصقه(()ش: شية انأبي وأحرجه 
ؤتخئلالأسان([، ؛(.))كشف، ْ ٢/٢ل))بمنيه(( والزارفىت ٧(، ١ أحمدي؛ )٢(أحرجه: 

))الكامل((في: عدى وابن (، ١٠))الجروحن(()م/• في: حنان وان (، ١٢٢واط(()ص ))تايخ ش: 
م،أ؛ي،هنيمبنبشم، ُذ،ضمح،؛ يغرهم؛ ٢(، ٠ المتاهة(()٠ الجوزيش؛))الخلل وان (، ٢٧٥)ما/ْ

أ؛يهريرةه،مفوغا.عن نلمة، أبي عن الزهري، عن الوابطي، الجهم 
٠



م.دزانةلخايصخاومحيش0

ص•اضزبمءإل ه- اشس رائرؤ رواية- ول 
اش-الشعراءإل نائو المحي ))اترز أ■حرىت ول 
٢•محامحها« أحكم س أول لأه الئار؛ إل قادالسعنا؛ المحن رائعة-»ائرؤ ول 
بهمهنخذق اكائة، مم اضني لواء تعة لممهثة؛ رلو^3؛؛4 أينا؛ له ورذ ؤمما 

فىجهم<رم-
الطاي.عداuه ين حاتم أبونمانة، الجوادت والكؤيم .٣ 

سصرجاسه،إلأُهذااس(لخالزار: هال، 
١(:٥ )"T/• ررالمجروحن(( ش: حتان ابن عته قال الإيادي، أبوالجهم آفه تللمات 

ا.هامرئ( إخا برواته الاحتجاج يجوز لا حييه••• س مالس الزهري عن )؛روى 
ا.هالحليث( يهنا تحرف إئما الحييث••• )مكر (؛ ٢٧٥ر)ااكامل(()م\/ه ر؛ علي ابن وقال 
(:١٣اوتاهة(()\/• )رالخلل ز: الجوزي ابن وقال 

ا.هالحليث( واهي أبورزمة: وقال مجهول،• أبوالجهم أحمل•: هال( لابمح؛ )هياحييث، 
هنيمبه،'وم.*اعن،أمح،سرةه•سُرزات ٢(؛ وأحرجهالخاريش؛))١^الكيو(<)اّ/• 

عنهمااللي رصي ميرة ؤأبي انق، عن: (، ٢٣٩. ٢٣لمش()ه/ث ر)تارخ ر: عساكر ابن أحرجها )١( 
يماطرحها.أمانيمحا، عل وكلم مرملا، ال٠أ٠ون الحالمة وعن مرفوعا، 

عنالمأمون، عن مكلة؛ ( ١٢٢واسط(()ص ر)تاريخ ل: بمحنل أحرحها المرسلة، المأمون ورواية 
عريناالإسناد•ومدم.ءلةلٍل.صم به• الجهم أبي عن هثنم، 

أحمدالمحدث: وللعلأمة، _؛c؛ JbJيها؛ولابمح الإطالة، حشة تركها أحرى، طرقا وللحليثا 
والثعراء((عر: تحليه أناء ل التنس، امرؤ عن الق لذماوردل ل يحث، اممه- رحمه ماكر. 

(.١٢٧)ا/أآا.

فهمرفوعا.الشاعر لدريعة معلقاعن (، ٢٢هيجشق(()بم/ْ ررتاؤح عساكرفي: ابن ذكره )٢( 



وذلك؛. ١^١١مي: ص أنزا أزاذ أنالأ )إة ءووالتح0; فه: يروى ومئا 
الزحم،مل لكف أي إف اش! ونول ؤا لألمي، مال عئىْا ه ^٠٢ ن لغبي جوابا 

وبملمحاومحا'ا(ام
بمحجه.الحجاغ نرى كان اليي ال٠حجنربم، وصاحب .٤ 

)بمسندش; كماحاءاكسحيه وهوسماك، رلأحدرواه؛ هن الحيين،، ش نيؤج اشر )١(هدْ 
(.٣٦١/١١(،وا>تالحص(()١٨٢

ني)بمفي: والنوى (، ١٨٢٦٢>)متده(()وأحمدفي: (، ١١٢٨»مدْ(()ز: الطالي أحرجه؛ )٢( 
(،٣٣٢ررصححه(()في: حنان وابن أ"ا؛(، الاثان()٠ >ئذأخإا ررشؤح ش: والطحاوي (، ٥٧٩الجعد(()

مخر('وان ٢٧٩/٧مح(مح،؛»تميى،)
عنحرب، بن سماك عن شعة، عن؛ طرق من كلهم وغرهم؛ (، ١٣٦ - ٣٦)تارخدثق(،)اا/' >ي 

مرفوعا.ه حاتم بن عدى عن ئري، بن نني 
عهوفدنال بماك، موى يروعه فلم الكوز، ظري بن نزى لجهالة صعما؛ والحييث،إستاف 

الدميفى:ررانيان(()؛/هه(:
ا-هكوفى( حرب، بن بماك عنه مند لابمرق، حم، بن علي عن ظري، بن )نزي 
ا.ه)هفول،( (: ٦٦٢٢))الممرم،(()ر: الحاط وفال 

))المم،(()صعهازمقيمة: فال اش الحافظ، محي الماسة المرنة ضمن يدخل وهناالوصم،، 
ؤإليهأحله، من حيلمه ماتنرك فيه ينر ولم إلاالملل، الحيين، من له لمي لئى )اهي[ ٨(: ١ - ٨ * 

ؤإلأف)لىالحيين،((ا.هحثيابع، الإشارةبلفغل؛)مقول(■ 
الباب.الواردمعاي ؛الالففل هناالحيين، عل ئرتما باع ولم 
.١٠٦دمشق(()ار)تاريخ مخر: ابن أحرجه اللهءنهما.مرفوعا، عمر.رصي ابن عن الباب وش 

ذلالئهّوعلة ك، الدارنحدي تضعمؤ عقيه ونقل (، ٣٦٢
١(. ١٨٨))القاموسالمحمل(()ص مجن: وكلمعطون،موغؤج. المعوجة، الخنبما )X())المخجن((؛ 

٠



اله.أبزي حاو غن هل لنا الحزن.يزاتة  ٠٨.)

بممحرالممحجن، صاحب الناب[ وي: مها زأث ))حى اله قوو فه ورذ ؤمما 
ؤإليمحجي، ئش إيفا فاق: لة نلن لإذ يمخجتب، الحاج سرق كان التاو، ى محتة 

عةلئنماه(أا،.
كانْخجته، غل ام ل قكثا المحجن، صاحب )مآث الز.؛ وقوو 

جزام•ن ق ومل؛ الغفاري، حمران م؛ ومل مها؛ مهنا حاء ل الروايات، ي اسمه فلهر ولم 
ور)المغاد(()هم.(، ٣٢اوعجم(()ه عن و))الإمحاح (، ٢٧والمهمات(()١ ))الخوامض انظر: 

مهاأحاثير)ىوأيث، (: ١٤٩٥ابي(()ور)الم(، ٦٧٦٣ل)راحمي(()رواية في يتنبه الممسح وحاء 
المخجن((.هثاعمل فاق لة ؛يايطن الخ؛ج، نابهم( ذعنع، 

وحتىلعلع، ثي أحا فها ررؤرأنث، شه: الطريوا من ٦(  ٤٨٣))أحمد(()رواية: في اليتم( ولكن 
عوه.فهوإيا المحجن•••((■ صاحب 

ينفعالدغييع، آحايي التظن مهاصاحي، الطريزاشه:))^jI^، من ١( ٤ ٨ ابي(()١ ر)النورواية: 
اليخم(■•■((•صاحب مها يأيث، وحك، ام، نج( فغقن( يغصائاج، 

أحا0، اش زئول بمش صاحي، ر)ىوأيثإمها شه؛ الْلربج( من ٢(  ٨٣٨حبان(()))ابن رواية: وش 
الميجن.^((.صاحي، ؤدأتث، ئغثن، الناربمضسنذى، في ينفع ذغنع، 

الإسنادهيا على الكلام قليل. ومسأيىءمد الموصع، هيا ر هضهلؤية فالرواية 
نيه((ررمجفي: وأبوعواتة ٩(، ٠ ))صححه(()٤ ى: وملم (، ١٤٤١٧تله(()))مى: أحمد أحرحه: )١( 

(؛٢٧١))الغوامجضوالمهمات(()في: بشكواJا واين (، ٣٢oItالكرتم((()))ته ل: والتههي ٢(،  ٤٣٣)
مرفوعا.يه، عنحائر، عظاء، عن الخززْي، عداJلك، شق: من 

منه.الشاهد لفظ أؤرد من يدكر اكفيثإ ؤإنما المشهور، الهلؤيل الكوف(( مجن)>حديئا وهوجنة 
لض،عمروين وصمإ ى مجحفوظه الرواية، هدْ ل المحجن((، مها))صاحب،  tjjjالي والصورة 

اعلم.واممه _،، ش وهم الرواة أحد قلل سق، كا ى))المححن((، مخثج وحزم 



.ئنامفه

رإد؛انحلى آشرمحم، ق لنت قاذت ؛ياعبغوا٩؛ يمعحخب، ايظخ نئرى 
القرصي•مناف عيد بن هامم ين ال٠اطلبا عيد قريى، صيد ء^د• وجيه - ٥ 

اسننول سمر نمني نحن نضا قال• - 'عئهما اللة رصي غئرو- ين اللي عتل• قس 
؛خاإك، اذهش خر وف م اتحرس وخهنا قلقا ع3ءها، ف لاظئ بائراة .،إذنفز 

ءاطمه؟ا((.b محك بن آخزخك ربما صال عنها. اق رصي القي.• رنول نث قاطمه 

واين(،و)ههأا{،  ١٤٨١ررمنته(()ش: والش {، ٦٧و)٠١٦ ٦(، ٤ تيه(()٣٨ ررمش؛ أحمد ت أحرجه )١( 
الشاب،ين عمياء عن: طزق محن (؛ ٢٨٣٨ز:))صححهأأ()خان وان رن))صحتحه«)أهما(، حنبمة 

باسين،سمورض،اسس(-هممعا■
الشاهدمحته.لفن!• أيري محن ؤإنمااكمتايدكر المشهور، الطؤيل الكسوف، حيين، وهوحزءمن 

٤(. ٦٢ررال؛ميسم()٥ ى: كما قداخلط، صيوى، وهو: الكوش، الشاب، عطاءن وهمرسنيه؛ 
والعجر.والنمو، أحمي، **هم- نحرواحي■؛ ومه ثلثا؛ 
الأخلاط،يعد قدمسمرمحنه الأول كان فإن وصفيان، وصعة، صتل، مححمدن ءهلاء؛ عن رواه وند 
وأبووأحمي، القطان، ابن ك الأئمة؛ وذكر الأخلاط(، قليما)نل عته رؤيا ند وسفيان، معه إلاأ0 
علىونصوا صحح، محته فماعهم قييما؛ محنه صمعوا من أل وغيرهم، عيي، وان ْعن' وان "حاتم، 
نميل.ان تابع قد فكونا محنهما، هنا لس لثعة■ حلين إلا الهطان: ان ؤزاد وصفيان، سعة 

(،Y««Y.همحلفيصحفاءالرجال(()ه/هبمها •٢ bلخرحواص()٦/■٢٣
آ/هم(.وررتهيمج:)اتكمال((()• 

أعلم.والله صلوق، عطاء بآل القول عل حس، إّتادْ فالحليث، وعليه؛ 
هووهل لعلع((، ثي بيان)رأحي في محته في الواقع الاصهلراب، إلى قليل.الإشارة وّبق.نل 

 V—فكحزرهاناالموصع لا؟ المحجنءأو )رصاح■
خان؛ابن ورواية اميؤا(• وشطئا ربملما ار؛ النرواية قئه الشنا؛ وّط- ر أصحتا فلما أي؛ ( ٢) 

عيالحكم.ان رواية ونحومنها الهريق((. ووصط باتة، حائي ربملما 



بمكافيوصمييهم0

بمئت)ئك قاو ورم. ئم، إم ثزخئت الثت، خدا أخز 1تت قاك: 
دلكفي، يدكن نمهظث وقد قعهم، ثنتثها أكوف آو< الش؛ معاد ه1لشت ،؟!((. امحاJىرمعهم 

،.٣Yيناخاجدأيلثار حى الجتذ، ماوأين بممحهامعهم؛ ))لؤ مال ثدكز• ما 

يعمللا الم، الصلة الأرض وهي: مكون؛ ثم يضم كنية، مقرئه: جمغ فح: ثم يقم، )١())اتكنى(؛ 
تمار.لا همر الصلة؛ الواضع لقريا يختارون كانوا [دمهم المقابر؛ والراد: الفأس. فها 

١(•و)؛/آ٦ ١(، الحيين،(()؟/٦٥ ضب ش و))النهاية (، ٢٨٨)الئّتز،((()؛/))معالم: انظر: 
الروايةوعلى ءبدالهلل-إ، عبياسين الرواية: هذْ والمرادعلم، >)جدك؛يوأيلث،((؟ حان: ابن عند )٢( 

عيالهللبينهاشم.الأشهر(: الميتة)وهي 
٢(،٥ ٩ مصر(()ص ))مح ن،: وا؛راءدااحكم له، واللففل (، ٦٥٧٤نيْ(()ررمأحمدى: أخرجه: )٣( 

م)*سا<ش)ص()ها'مواينجانمح،ت
٦(،• / الكرى(()٤ ءبمنت4 هم،: واليهقي (، ٤٣٧ -  ٣٧٣/،بمتيرى(()١ ز: والحاكم (، ٣١٧٧)رصحيحهء)

('دايناسمري٢٧٨محلا«)
نيمةعن؛ ١(؛منؤزق،  ١.١٥ ١ (،والمزيز،ت))هف؛)الكمال(«)ا،/؛ ١٥ز،:>)العاإلالمتامةو))م• 

مرفوعا•به، عنهما' اس عمرورصي ن عبماس عن الخلي' عيالرحمن أيي عن المغانري، نف ابن 
الخاركافير؛))اكايحوذال٠ الحييثا، عقبا اكّهم، صعقه الخعا؛رى، نف ين نعة إسكه: وزٍ، 

(ا،وهال،١١]كمان،:))تهنيّط:)اتك٠ال،((()آ/؛(ابنيونس، ١١٥(:)عنلهمناتمر(اّهوكنا٢٩الكير(()م/•
٤(منلاقاععلها(اؤهوةالافي)ا/ا٥ )روىأحايين، (: ٤٤))صخالأوط(()ا/أالخارىفير: 

وفالابه ممزا( يخش )كان ))القايتح(()آ/ا'٣(: ن،: حان ابن ا.هوءال، )متكزالحليب( نمه: المريع 
ا-محالأحاين( ى يهم )كان (: ١٥١الأمجصار(()آ علماء )رمثاهير ن،: 

>>تهنيبؤ■اكمافيأت التساز،، وهاناعته (، ٣٥٧ال؛قايث،(()ص العجليرفير: وعرهياقدومه 
))موالانوقال،انمارمحليى؛١([؛)لسبمام،(لهوسمأتيمحةال،س)صيوق(• )الكمال،<()بم/؛١ 

ا.هصالح( )ممري ١(،: الرهان،(()٣٥ 
ء



.(٢١١)

ا.همايآ له )صلوق (: ١٩١٦)))تصب:ي: الخاظ عأ؛ه قال لنا؛ 
المعاني.صش ن محّيتط لحال صعما؛ فالإمتاذ وعليه؛ 
وشعنا[؛ضصحا، عزالخبيث الأتئة اكلأم 
صعماالخبيث؛؛ى أولأ؛ 

ا.همتهما حال.ذه ش ءال.ا؛ على  JJ*4بابع )لا ٤([؛ )آ/إ الاعظال(( ))منان ش• ]كما حان ابن قال 
ورهسحح.و))اكاهمأبم سمِوص(بم )رامحات((، كنه: س هنافماطع أجدكلامه ولم 

للحديث:الإشارة عقب ( ١٥ y/Y)الومهر(( ))الأحكام ش: الأشيلي وقال 
ا.همتهمآ عتيْ الخييب، صعن، هنا ولئيمه صما؛ ن ري؛عئ اسايْ )ش 

ؤيمة:عن كلاهما ؤلؤقين، هن الخليث ذكره عقب الجوزي ابن وقال 

ا-همجامل( اميق وي يثبمة، ورالطرمزت لاشن' حليث رهنا 
ؤيمة:زترجمة ( YYY'/Yالكمال((()")تهليب ))تنمب: ش: النهى وقال 

وهومكنسواه، ^؛<o و))اكافي(( bود((، )ش ى: ليس لوذكرال>دثا، الخثلي... عن حيث )له 
ا.همتان( عته رواه غميب، 

حنة:أؤ الخبيث، صحح ئى ثاثا: 
له.تصحح وهنا ))الصحيح((؛ ى: للخليث حيان ان خرنج اص 

))اك.,حيح((.ش: إحراجه وعلم زيه، والخليثا، ؤييمة حول كلامه هن محامنم ؛لتات 
ا.هلخرجاه( ولم الثئحين، شرط على صحخ، حلي<ّثا )هنا الخليث: عقب الخاكم وقال 
نحرجاله.لم الثئخن إل ثم المعاقري، قدعلمترحال نلث،: 
■٢(:٥٩.٣٠٨/٤))الترغيبواكرهيب(()الخليقى: اكيرتم،يعدذكره وقال 

ا.هالإمناد( حن ز بملح لا •قال، فه أهل)بمصر(<، تابص من ينا؛ )يئمة 
إلتم عليها، لاقابع أحاديثه وله ؤلخطئكنزا، باهصاحب،ماكر، قلحالأئهةفيه، سيقييال تلثإ: 

فيهو الخليثج:))؛؛*4هنا؛ (عمحذكر ٢٨٩)سننأييbود(()؛/))مختصر: قالز: المنلري-نمّه- 
"=؛<



المأنوي حاو ص قل لما الحزن.درانة  ١٢-)

•أءاام واس الحييث، ضعف مه إثعاز وطا ذلك، على يزد ولم ا-ه مقال( وفه • • الحليث• إستاد 
نيا[:وحبؤب نف، تن نيغه اا،ن.في .نجمة ^؛ ١١لإمام اس 

ا.هصعق،( عقه؛)ؤيحه وقال سق، كما ز)رمته(( الحييث هنا المش الإمام أثمج 
ني- المزؤ، وأثار (، ٨٨٠٣الأشراف(())رتحقة وكنا أيلبا، بين الني( المطؤع ش كنا ؛للث،ت 
واسأعلم.صيوؤا(■ من»الس((؛)ؤيعئ أ-محرتم( نسخن وحدش شه.رأه الموضع 

ا-هأش( يه عن;نعن؛)لص وقال ٤([، لكْاى؛)بميزانالاعتعال(()آ/؛ فى)راضز(بم وذكرالحدب1، 
ء1سأعلم.م.، يعزضله ولم ش•)رالكرقا(كماسق، واثرجه 
ايث(

زأنت،ما تعهم؛ رفوبمحا مه• الأحكرة الجملة ذكر لون القصة، بكامل أبيقاود عند الحدث ؤزذ 
ا.ه^؛،( ش )فيكرتشيلما قول4؛ واكفى يزاناحدأيلثا((• حى فجته، 

١١ ٠ )ص الجهود، و)جذذ1 (، ١  ١٧يال؛؛واخ،()ص ؤالاعلأن اس.فى؛ الشحاوي.رحم4 وذرالإمام 
صيغه.وحقن عنها، اس ُهراءرصي فامحلمة الملة ذكر ح أليه وفور من للسل هنا أل (، ١ ١ . 

كا.الآ،الخر نص ذم مجن أل ورأى ناوي، أبي من المحرف هنا على تحمفل من الخلخاء من ؤمحد 
ياودأأبي صتنامن أحن وغيرهما، والماش، احيي، كت 

حامدفقي؛شاكرومحمل أحمل. وهماالشيخان؛ ٢(،  ٨٨/٤)رbود((( مجحمقا؛)رمجخيحر؛)سن قول 
رفويلقهاوهو؛زله.؛ مهبمّزحا، المش مارواه ب؛)الشلبد(، عته وكنى أبوbود، حنقه )اللي 

ءيدالْلل_،ؤفأ bود، أبي صح المارمزمجن وصح حريزاناحدآيلث،((• الذ، مازأنت، معهم؛ 
هقإمىكلامه محن كلمة كل وش لعلمهم، الناص ؤقذبهناأمام الرسول، نكلم وفو اس.، موحدرسول، 

بيونالرسول. فاله كما الحديث، رواية منغي ءيرْ' على ؤشخفى الناص، بملهزلبعض مجا الفوائد، 
ا.هرماك.( ع اللأؤ هوالأدب و٠اjا تغٍو، ولا حنق 

حملةترك -احتهدفي اس أباbوذ.رحمه الإمام إلاأل اس؛ كلامهمارحمهما وجاهة وعلى ثلت؛ 
نفلرلهنا.الاصطرادلذكرت ولولاحشية مج، لها تركه في كن فلم عندغترْ' ومرؤية معروفة 



-٢( ١ )٣ — المرة أهل من بانهما المول مناهئه -

)واسقول؛ إذ النار؛ ي اه ه، الماس اينه مريح مه حديث، يعد نما وسيأزي 
قدغاثالجاّفيايم

غمرفا وفه؛ للأملأم، وفاه. عند ءلال_ا- أبى لعمه الني. دعوة حديث، وْر 
ياك: ر ن اص وعثد أنوجهل، قال ق. عند بجا لأث، أشهد كية ج ئل: 

عرخو: ض آجزU فوطابم، قال خر الئطبي،؟!... عند ق عن ازعن، طاب أنا 
الخديثإلم،وزأل:موولأإلخإلأهب.

كافنا.مايتح بل الإسلام، ملة على يمث، لم ءطلانملوسإ أف على القش وفه 
المهلاوس،عيد ين اس عيد وأيوه.إ. * ٦ 
فهدوقد العرب،، أجواد هن وكان عمروالتهيْي، ين جدعان ين اس وعيد - ٧ 
الفضول((.ررحلفح دارْ فى الئى. 

ابناس! رنول( نا ت هنئ، ءال£إت عنفا. اس وصى - عائثه هوثا ت فيه ورد ؤمما 
ياكفهل التائ؛ المنكى، ؤبمم الرجم، مل الجاجلثب في كاف جدعاف 

النء0<ل؛ق؛ ■؛*؛٠؟^، قي، اعفز زب ■ بمل لم ٩ »لأبجنة؛ قال. نافغة؟ 

صعئه.مسل ت وطه (، ٣٨٦الثاني،)ص النمل من ااثال.ثإ، المحث، اتفلرت )١( 
وعوش»المحجن((١ّ(، ٣ المحنا)ص زتوطة نضجه سق )٢( 
ومايعلما.١آ،  ٠٧الطاو_االأول،)صى ش فه، التموصرالواؤية وتضج الكلام مؤ ر٣( 
وأبوعوانة٢(، ١ ))صححه(()٤ ني: لم وم،،، UIjlp•وايته ٢(، ٤  ٦٢نيه(()١ ى؛))مأحمل. موجه )٤( 
))صصحه((في: حان وابن (، ٤٣٥٧)الآتار^( مثكل في؛»نرح والئحاوى ٢(، ))مد0،()أا* في: 

عن_، ناويانأمح، تم،نماث'عن )ا'آ'ا0،وان؛شز،ت 
مفو■عا١به عنها. الله رصي - عائشه عن الأجيع، بن مروق عن الشعي، عام 

.هاعينحنمى )رواه فمال: بالإرمال، مئلح ابن وأعله 

٠



ص.دزانةكامحوصمفيىشه

وهلاغغ؛ أبظء بكر أيي فهوووالد ه، الصديق بكر أبي أقارب من جدعان وان 
أمره.عن أسها. وعن عنها' الله رصي - الضنمه برنوال 
عتها(.الله رصي نلمة أم )عم الهزشي' الممرْإ ن هشام الكريم؛ . ٨ 

كالالمغيرة ن هئام اغميأ إف الثي؛ رنول يا عئهات الق رصي نلمه أم قاك وقد 

مروئايتهما.يذكر فلم عنها، الله رصي عائنة عن الشعي، عن رواه أي؛ 
عنىو0 عن ء؛ارالأعاى، عن (، ١٦٣١))مله(()في: إسحاق ماأحرجه ،؛ ilijjمرايه ولعل 
مرفوعا.به عتها- الله رصي عائشة٠ عان الثمى، 

كلام.محل عتها. الله رصي ■ عائشة أتنا من الشمي بغ أل وْعالوم 
ا-هفهورمل( عاثثه؛ عن الثعي روى اليمحرتمات)ما ل)"ا/هاِأ(-رواة ررااتارغ« ي؛ معز قاوان فقد 

٢(:١ /٥ ر١ (( Ubلأيي ربموالاته ش: الأحرى قال فقن. اممه؛ ثاء إن ١^{..؛، مؤ لا نل وما ةالت،ت 
ا.هنعم( نالت عائشة؟ هن سمع رالثعي 

(؛١٦٠>ص ®المراسل، ش؛ حاتم ر ابن وقال 
ا.هعائشة( عن مروق، عن يحلعثؤ إنما رمل؛ عائثه، عن الثمي قول؛ أبى )سمعت 

روق،وهومءائث<ة، وبٍن منه يالواسعلة الثمي فقدمخ اياب؛ حليثؤ وهناماوردش هلت،؛ 
غٍايثؤ.ين حفص رواية هن ذكرناه كما 

ا.هحفظه( قد حفص كون أن )يشبه ٢(؛ ٩  ٠/١ررالعلل()٤ ز؛ الل.ارقطى قال وقد 
اللهعائشة.رصي عن ثلاث؛تهم نلمة، وأيي وعكرمة، عمعر، عيدن عن ءلرداأحرى، وللحيبثؤ 

محها.يهرفوءاء

في؛))شمحوالطحاوى (، ٢٩>)مستدْ«)•ش؛ وأبوعوانة ، ( ١٦٣٣أ)محندْ(()ز؛ إسحاق لمحرجها؛ 
(،٣٢)٠ )رصءحح4(( ش؛ حبان وان الخافي((. وعتلحمانياية؛)رؤملئ، ( ٤٣٥٩و)(، ٤٣٥٨الأم()منكل 

ا.هيخرجاه( ولم الإسناد، )صحح وقال؛ (، ٤ ٠ ؟/٥ ) ربمنثلركه(( ي؛ والحاكم 
فها.الحديث، مجن الشاهل. ورود لخدم عنها؛ أءرصئا أحرى، وله 



٢(-١ اكثزة___^^_^^^^)ه ص ئ الموواصا .ئنايقه 

ذلكهل أنلم■ زلولتزكك الشام، نشم الغنام، نمك الصف، نقرى الرجم' مل 
قلزم و-سا، نذكرئ، ، ١٥بمطي كاو و ءلأ؛  ■Mاش زنوو قال ناقثة؟ 
٢•الدين«ل لي،٣ اعقز ن زظ 

الوذغ،حجة وم مرة امح،. آمح، جنام ن الحارث إف ءالث،ت أئصا. وعئها. 
محلوا■؛الجار' امحأ إن، والإحناق الرجم' صلإ غلى ئخث، إتمث، اش؛ رنوو نا صاوت 
همامطه؛ الميزة ن هنام كاذ هدا وكل المنكن، ؤإطغام الصف، ؤإطنام اليم' 

إلاإلا لا أف صاجثة: بمهد لا نز فر ءكل اش ننول قال، الثب؟ ظن،ك،بهتازنوو، 
٢.الحديث،أ التار...(( فهوجيزةمى ؛ ٥٥١

(،٦٩٦٥)ش:))_(( وأبو؛عل العالية((!، أ(.ررال<ءلالب  ٨٧ار١ )رمنلح(( ى: ثية أبي ابن أحرجه: ( ١ر 
(،٣٩١/٢٣(والزادةله،و)٦٠٧(،و)٦٠٦)(، ٢٧٩/٢٣في:))٠عجمهامر(()له،واممرانى والكفل 

مرفوعا.محها.يه اممه ضكة.رصي أم عن نجاهد، عن اضضر، ن مصور عن: طزق من (؛ ٩٣٢)
lJا.همايث،( (ت)هناإسنادرجاله ١ ٢ الخرة(()٠ ررإ>حاذ< زت الوصعرى، ، ؛

ا.هالصحح( رجال، )رجاله (؛ ١١٨الزوس(()؛/زت))مجمع الهشي و٠ال، 
J،i :،*.الحيين،صئ

منله؛ واللففل ( ٧٣٨٩و))الأوسعد(()(، ٩٧٢)٤(، '  ٥١٦٢الكير(()ش•))معجمه الطراز أحرجه• )٢( 
ب>،بكر أبي، عن، جذا بن، محمد بن، صداس عن، ثابت' عمرو؛>، م، أيان' ؛>، إسماء؛ل( طرير،ت 

مرفوعا•عنها.يه الله رصي ٠ نلقة أم عن هشام، بن الحارث ين علار*جمن 
الحييث:عقب الأوسط(( ي:)رالمعجم ومحال 

ا؛ز،م، ولا جذا بن، محمد عياس؛>، إلا صيالرحمن،' ين، بكر أمح، م( الحليثا يروهنا )لم 
ا.هالإستاد( بهيا إلا ملمة أم عن ولايروى ^1)1،، بن إسماعيل به؛ مند ثابنح، إلاعمروبن عمل، 

١(; ١٨وهال،الهثمح،ز؛))مجمعالزوؤد(()؛/
ا.هظ( وند يحليه، يحتنجوي، لا الحيين،، وهومكن عقل، ين محمد بن عنالاه )فه: 

ي



المن.أنوي حاو ص مل لما يزانة الحزن. ضء ٢( ١ )٦ -

؛حصتزل ن عمران الجاJلت الصحابي جد وغد؛ . ٩ 
الأءرليالJيدصJ١م.ووالد ١ ٠ 
ه.عامر ن ملمان والد حجرالئش، ن أوص ين وعامر . ١ ١ 

الصف،فري كاف أيي إف قال؛ المي. إز حاء ه ملمان ابنه أن وروي 
)إنقال،0; الإنلأم؟ فل قات يإه ضل، ضل لقي الرجم، الهذ 

ومحيقعة؛ لن دك )إن فلماحاءمحال.؛ يالثبمي((. ر)عافي فنماورفال؛ يلك،((• بمة 
صمحمحا،ضطا،ذفبجلأ'•

عتهقال( الكوش؛ المفنام، أبي ابن الكري، ثات، عمروبن عمل؛ ابن من هوأشد من وفه قلغ؛ 
ا.هض؛الرفض( )صعق،، (: ٥٠٣٠)ايهانيس،((())رمم،: ش: الخاظ 

٥(. ٥٨.٠٥)الكمال،(()اآ/ه ش؛ عته الروايه الأئمة وترك معفبْ، فه انظرمانل قالت،؛ 
يالإطدصعف.

بعيها.وما (، ١٣٠فه)ص الوائد الحدين، ونسمط عليه، الكلام مر )١( 
(.١٣٧)ص فه الوائد الحيين، وتخؤج عاليه، الكلام مر )٢( 
والخطب.والطرانر، السوي، عتل؛ الزيادْ هدْ ورديت، )٣( 
في؛»الآحادعاصم أبي وابن له، والنيايْ (، ٣٢وال؛نادخ(،)ا/ا »المعرنة في: كوي أحرجه؛ )٤( 

))معجمهوالطرازر: له، الآثار؛()'آ1م؛(واللفظ منكل ز؛)١شرح والهلحاوي ١(،  ١٣٥والثاني(()
(؛٤٣٤. irrl\)^yX(،والخد_إتي:٣٣٦الصحابة(()• (،وأبوممى:))محرنة ٦٢ ١٣الكير(()

به.عامره، بن ملمان عن عجالضز١^،، عن رنعامة، عن عاصم، أ؛ي شق؛ من 
أبيشق من الهيي؛(، ))كاب، ز: ١([  ١.١٧ ١  ٦/١٨لكْاز؛))تهف،؛)الك٠ال(ا٠)أبوظود وأحرجه 

يه.نعامة، 

ا.هاحتتلط( )صيوؤ(، ٥(؛ ١ ٢ ض؛))المم،(()٤ الحافظ قال الحيوي، عبي عمروبن هو؛ وأبونعامة 
<p



(.٢١٧___^__)بمسماتية^^__.قنائثة 

قعة((.)رلأ ه1و،ت نعم. ءاو،ت كا؛زا؟ا((. ؤوك ))تات قال رواية؛ وش 

ومر(اص
•٢٢جم بن مالايُ ث ممحة وهي؛ ه؛ الجئفي يؤيد بن تية م أ- 
نلمةأحن وهم، ابمتها؛ و■ 
،.الزهرة،ل عساف ن وهب بنت آمة أمة.؛ و. 

روالموؤدْل .والواممة 

(.١٨٢كافى:ر)،فصل(()آآ/اخا.
غينه،الحيين، طا يرو ولم أبونعامة، عته قرئيالرواية الصرى(، الصنجر، نشير، هوابن وعيالمير؛ 
حك(ءرفبه•

ا.هنعرفه( لا )مجهوو، ([: ITUa/o)والتحييل(( زت))المح اكما الميض ابن عته قال 
ا.ه)سو0 ٤(: ١  ١٣))الممري_،(()ي: الحاففل وقال 

١(.٢ ر)ةاته(()آ/ه زن حان ابن غي يومه ولم ثلث،: 
اّهءو>وف0 )رجاله ١(؛ ١ الزوائد(()ا/اُ ي؛))مجمع امحبمي قال لغا 

(.Tua/o)والتعليل(( و))المح ؟(، r/lالكير(()وانظر؛))اكاؤح 
شر.عيالحنيزين لأجل الإستاد؛ صعم، ف١ل٠ليث، 

الءطس،.وعته المثوى، رواية؛ هاله )١( 

(.١٧٤٠١٦٣صالخديث،الواطذها)ص 
الموءوية.النث، وهي السائق، ١^١^( ش إليه النشار أمهاملكة، حديث، مجرذكرهاى )٣( 

(.١٧٩ا١٥٩،و١٢٣،و٩١١A•١،ومهإ)ص الوايئ الأحايين، وتضج علها، الكلام > ( ٤) 
قاليل.ئل إليه المشار ئاأبم؛ة حيينط صمن الوائدفهما' الحديث، وتخيج علهما' مرالكلام )٥( 

ء



التح،.أبوي حال ص محل لما يزانه - الحزن ضء ٠ ٢( ١ )٨ -

LUp  ترى الذي المخجن صاحب أوAj  ،للدلك؛ الاز يدخل لم الحجاخ
سلولا ، الحديث ش يكر ما الشرك. على نياتة . عمله من وكالت( ئئركا، لكونه 
 ،Jذلك يغير لالقو•

الطرق•بعض ش ورق■ ما ذلك يوصح جدغان؛ ابن وكذلك 
لياللهم واحد'ات ^٠٠١ قال )رفل عنهاتالله رصي لعائشة اتح،. هال، رواية: فقي 

•٢٢)رفلاإدا« قال ■جهنم؛ ئاز ئا بمري كال ما قاك: نارجهم(■ من يك أعوذ 
بالنومثومن ولم؛؛^!، بالدعاء، لله. يوجه لكن لم أه على دلاله الحدث وش 

المأخذ.هنا عليه أخذ ما القرة؛ أهل ومحن معنورا، ولوكان الأخر. 
المحوص.هانح من اللف فهمه ما وهنا 

بقوله:جدعان بن عدالله لحديثا الله, رحمه . حتايت، ابن بوب قد و. 
صالحة؛أعمالأ كاك ؤإي، بمسلم، ليس قى يعملها الي الأء٠ال، باو اليان )ذكز 

ا-هاللنا( مح، عملها من الش ي لانفع 

ومافهامنإثكال،.ش(. هم؛ والموغويئ )رالواتنه جملة: عل ( ١٧٥. ١٧٤ونبهت)ص 
تركهاهي، ولا أطمحمها، هي، لا حستها، هرة لأجل الار دخلت، الهم، إمرايل بي، من ١^٤ وكنا )١( 

المخجن(بمذكرررصاحب فه ؤرد الذتم، الحلبث صمن خزها ورد وند الأرض، خشاش من، تأكل 
الجة■يوجخئ مآل لأف النار؛ ئحلدهم، ؤإلأفلن همر؛»صحجهما(<، اشحان نفثها اجج وكفللث، 

عن،ياوق■' أبي ابن، رشغ،؛ من، (؛ ٤٣٥الأس)٩ منكل ريرح فيرن ااطحاوتم، الرواية هذْ أخرج )٢( 
اممهرصي، عائشة عن عكرمة، عن حفصة، أبي بن عغارة عن زيع، قدبن عن المهال، سمدبن 

جدعازا١ابن، روصم، زيادْ رفه مرفوعا، ؛١٠، عنها، 

٤(.٠ )مز،:)بحٍ«حه(()بيم. 



X٢١٩محJبمينمامحة^^_^^^^^^^.).قثامشه 

منهايفئه لم . الأنا ى منه الخر أعمال كرث ؤإف . الكاق بأف الإح؛ار )ذكز و
لءرامحا شيء 

قوله.آحرْ ور عنهما؛ اممه عمرورض ابن حدث ، ال؛هةيرأحمج عنلما و- 
أيك((•حد يناخا حى الجثن، رأيت فا فغيم؛ بمئبها رلؤ عنها- الله رصي فاطمة لايثه 
اممه:رحمه قال الأبؤين، ز ورد ما ذكر قد ذلك قبل وكان 

حرالون يملون وكانوا الآحرة، ز الضفة بهانه وحيه أيواْ كون لا )وكيف 
ا.هماوا( 

ا.هالجاهلة( أهل ش بت)باب الصوصى لهدْ الهثمى .وُوب 
ا.هالنا;( ش كافنا مات ئى تخلد )باب بن المغيرلأم؛ بن هشام لحديث -ؤبوب 
دوائل؛ ين والعاص المغيرة، ين هشام لحديث ٢ ال؛وصيرير الحافظ .و؛وب 

ا.هعمل( يممغة لم يالله حومن لم من )؛ان، 
ينالمغيرة؛ ين هشام لحديث ا حجرل اين الحافظ -ؤيوب 

ا.هالغمل( نول ي شرط الإمحلأم )باب 
تؤيبكان لما ر)1لف؛زة«؛ و معلوؤين النموص هلم فيهم وردت تى كان ولو 

كفرهم.ي المأريحة المارات بهله الأئمة 

)؛(فى:>)دلأتلاكوة(()؛/أا<؛(.
١(•١  ٦/١الزوص()ررمجمع ر؛ )٢( 

(•١٦٤/١)٣(فىترلمجمعا0ّ<)
الخرةاوهرة(()؛/م؛(.)إ(فى:)رإتحاف 

؛/ا"هأ(.العالة(()٢ ررالمهنالب ى; )٥( 



اللمي.أبوي حال عن محل لما المحزن-يرانة أ(.-خوئ  ٢٠-)

تبمايلي الأؤيعة الأوجه هذْ عل ، المالك^ هيا أصحاب وقدري 
الأول:الوجه ا.اردءال 

وجهي؛من عله رنوا 
ْنفهوأعم ههللما، ايعديب اثفاء ظاهره لأف ؤالهرآن((؛ ظاهر خلاف انه الأول؛ 

•إليه الرجؤع يجب بملل إلا ممتؤع، ظاهره عن وصرف»القرآنه انمنيا. ل كونه 
ىالمفي التعذيب شمول على ^٠، آيات ي دل اأكريم« أف الثاني• 

إنناريعد إلا الأخرة، ز غيبوا ما ام أهل أؤولج جمح أف على يلل وهو لولك|. 
الشلأم.عليهم الرمل 

آ-اردعلالوجهاهم
الالذي الواصح ين الفرق لأل شبه، الأول الوجه عن بجوابهم عليهم ردوا 

إليه،الرجؤع يجب يلل من له بم فلا لثناهر»الةرآن(<، مخالف وغيره، أحد على يخفى 
يعدالينيا، bر ى الرمل كنبوا حش بها علبوا ما النار أهل أل على ص هك الله ولأل 

الكفرالواصح•ذلك من اننارهم 
اس:الوجه •ا.الردعلى 

أيهممقضاه لأن يهللأنه؛ المصرحة الأ؛؛ات لكرة شك؛ ولا باطل قول إئه قالوا: 
لئنذرؤ قال هنا، يفي و))الةرآل(( اللام. عليهم - الرمل يحض ألنة على أنيروا 

الفترة((.من))أهل هم المنة نل كانوا س يأل قولون( محن ريوذ أينا. وهيم. ( ١] 



.ئناهثه

لمت»U((لكضق، ناقة وؤمآ؛.هظ ه،"لسا• قفؤق ئهم مآأنمرءانآوئم م، 
كقولهكير؛ وغيرها شلأُهُ،•• قوله• ش ذلك))الهاء(( على ؤيدل، الموصولة، 

^ك(صلمةتثثه؛لس4ه' 
الرابع:الوجه ؛.اردعلى 

تأوجه بثلاثة عته أجابوا 
آحادأحادث الجاهلية، ى مات من لعض بالنار الحكم ي صح ْا أل الأول،ت 

ذلكوغير لالإمراء|. ،  ١٥١تثوثأ بعث حئ تعديثى وماَة ؤ القرآني• القاطع تقاوم لا 
سالآياتالا؛ةةرتم

زبأيهم 0، الرسول مجن حكم بحقهم صير من على المحديب هصر إسا الثاني: 
الار؛إنماذلكسبرم

مجنبه تحنر لا بما الفترة، أهل مجن وغم ْن؛دل( على ال؛تعديب محز الثالث،؛ 
هل\"ا،.ومجاإلى وتغيرالثرائع، الأوثان كعياية الضلال، 

١م.(،و»تحةةال٠راJد(()ص ٥٨.٥٧/١(،و)ررفعالخما(()٣٧)١(واننلر:))إكمال:)إكمال(المعلم((()١/•
(.٣٢.٣١)آ(وا:ذلر:جالسد«)ص 

__،.أبي ين لعمل الثلاث مجرم وعزاهدْ (، ٣٧المحلم((()ا/• )إكمال؛)إكمال اننلر: )٣( 
نحوالخما(()ا/مه(، روفع ش؛ الكريى( الألأني الثخ ونال 

والثالث.الثاني الوجهى ين فرقأ ولا)ى •محم،، وهوهول، نلئ،ت 
وماهوالسسا؟!ست،. الفترة(( بعض))أهل على ايءدسنامقصون أف الثابي؛ ففي 
وأشرث.من؛ثل( ممصورعلى اإ؛تءذم، أف الثالث،؛ وش 

ال؛؛عيم،؟!أساب، هن التديلوالشرك ألص وأقول؛ 
ت<



^ص.دزانةبمظصخاوأبرىش0

اغرصىاش الأرُعة الأوجه عل الملك، هيا أصحاب ُه أجاب ما جمله هيم 
الأول.القول أصحاب يها 

فقالوا:الراح الوجه ل قولهم عر نحض الأول، القول أصحاب عليهم ورد 
يقضيالخاصى لأف سنها؛ تعارض ولا حاصه، والأحادث عامة، الأياب إل 

أياحنةه.الجمهورعيا وهوميهب العام، عل 
٢.العموم من حرج حاص دلل أخرجه ما أل الأصول ل وتقرر 
العياب،نفي ي العامة الايات أف إر لما مجن الثال القول أصحاب من وهناك 

١^٠.سلأنملجاب 

جهلهم؟مع ذكماتحلبون' معيرون، اكرة((.ازعمهم.فهم ؤإنكانوامنر)أهل 
لملهم.الامتدلأل ى هياالهول، أصحاب اصهلراب عل ؤح عرشيء؛ يل، إن وهنا 

ووقراإله، الد'ءوه بلؤغ عل شحمل تمنيه، صح وُن القرة،( ر)أهل مث الجاهلة أهل يأل ولونالوا؛ 
أعلم.واس وحه، يلل لون الأبؤين اسثاء من وأجود سق، ما مير ْن أول لكان عندظك؛ 

وما)علما.(، ٧٢الاءلر(()آ/؛ ررروصة انفلر: )١( 

وهوتالشاق؛ الراع الوجه عر ;_%؛ عر للاجاية آخر، وجه وهناك 
أحكامعكيرمن ؤإلأكلع القانيوالأحكام، يهال صحن،.فجناالعمل الاحاد.إن أحايين، أف 

القرآل.للنص معارصا كول فلا وبث،، الحيين، صح وإJا الشرأاة، 
سخ،كوحود اليفثن، ين التوفي عما؛كون؛؛١< - عتد - فتحنج الئعارصة؛ ءلاهره ما وجد ؤإل 

أوالق..كاكخصص، أوالامحللاق، للعموم، أوصارف 
الخما(()ا^ه(.)وقع اننلر: )٢( 

الأحارمن لأئها المخ؛ >ل.حالها لا الي الشرعية المحوصى للايؤينمن النار ليجاب وأحايين، تلث،؛ 
،.٢٧٧و، ٢٧٥ال؛؛الث،)ص المالك متانثة عند ،، ijUiJiضيد.إض«اح؛وسال الأحكام، لا 



شوقال بأدلتها، الأقوال، هيه الله. رحمه . محمدالشنمجرل العلامة وقدناقش 
الم3لافتأحر 

لا؟أو يالفتزة المشركون يعير هل هي؛ الى المسألة هيه ي التحقيق أف )الظاهر 
أمرهمينار، يمتحنهم القيامة يوم اس وأل الينيا، ر يالفترة معيورون انهم هوت 
الينيا.ي جاءته لو الرمل بميق كان وهوالذي الجتة، دخل اقتحمها فمن باقتحامها؛ 

اللنيا؛ي جاءته لو الرمل كدب كان الني وهو فيها، وغيم، النار، دخل امتنع؛ ومن 
ا.هالرسل( جاءتهم لو عاملين ماكانوا نحلم الله لأل 

عموما.الفترة أهل ش فيه إشكال لا هنا وكلامه 
مبقل الشرك عل وماتوا الجاهلية، ل عاشوا من عر يطق هيا هل ولكن 

الياب.هيا ل يدخل الجاهلية ش مايت، من أل يرى - الله رحمه الشخ. إل 
؛ ١٥٠نبثده ثعث حئ >أذدبم وماَة ؤ ه■' قوله بين الج٠ع ل ا فةالل 

الجاهليةأز مات من لبعض النار ليجاب أحادث ؤيين الأياُتؤ، من وغيرها 
أولاليللتن إعمال لأف ،؛ خلافبلا أمكن، ما مى واجن، الأدلة ين الجمغ )إل 

فمنوالامتحان. بالعير، القول؛ هذا إلا الأدلة بين للجمع وجه ولا أحيهما. إلغاء من 
الأدلة،جمع بيللث، ؤيفق الامتحان، ذللث، عند به أمز ما يتمثل لم الذي فهو النار؛ دخل 

ا.هاللهتعال( عند والحلم 

)؛(فى:)رأباوان(<بم؛(.

)أ(فى:اأضاءاوان((^/إغ؛(.



اله.أبوي حال عن محل لنا ترانة - الخزن ضء — ( ٢٢٤-)

قال؛حيث اس رحمه ، كير ابن قال ؤينحوذلك 
الحديث^١^؛، لا النار، أهل من بائهم ■ميالمهللب، وجنْ أبؤيه عن )إحازه. 

شنمحتون والصم، والمجانتن والأطفال الفترة أهل أف معنية؛ طرق من الوارد 
منهؤلاء فكون لايجيب، مذ ؤبمهم حب' مث منهم فكون القيامة... يوم الخزصات 

وسالحمد(!.هفلامنافاة، لايجبّس،، س حملة 

أم_لثالمناقثة، هيه ؤيعل. 
يأن(•ما لي يرجح المسألة، هدْ ش القلر إمعان بعد 
معبدللث، ؤمحرون لبراهيم.، ملة على وأيهم قرة، أهل لمسوا الجاهلية أهل أو 

الشرك؟هيا على يعيرون قلا باس، وشركهم لها، تديلهم 
الأتاتألمحن ذللئ،، محن وجمعا الني.، عن صح ما وعلى ذللث،، على ؤبناء 

أهول؛العامة 
ماتساثتلأيث، على الجاهلة أهل إو 

باس،فهومومذ إلتها؛ وذعا بها، وصثق وآمن، الد.ءوة، من؛لغ؛ه الأولى؛ المرنة 
فه.إشكال لا وهنا الأتؤرة، في المومين حكم حكمه به، موجل. 

اللهعهما؟رصي نقيل غمروبن بن ونيد نوفل، بن ورقة مع؛ هنا ومجن 
عهيها،أحر ش لضعفها الحجة؛ به موم بوجه الدعوة تلغه لم من التانة؛ المرنة 

وهوممنومعيور، فهوجاهل، الموحيين، الدعاة بأحد يلتق ولم الحجة، عليه مم فلم 
ذللئ،.على العامة ١^١؛.^ ونمل القيامة، يوم يمتحن 

والعقلوالمح، الحسن ممرك العمل أف لاعقايهم يعيرونه؛ فلا المحترلة؛ وأما 

٢(■٦ والنهاة(()آ/ل ))الياية ش؛)١( 



-٢( ٢ ء)٥ الهرة أخل بى لأنهما الفول مثاهنه -

؛وعلا شرعا باطل قول وهنا حجة، 
ُوءنولم الحجة، يه موم بوجؤ صافة، صحيحة الدعوة بلغته ْن الثاه؛ المرنة 

.٢٢١٠١٠٠تننع لا وهنا النار، ى وص بم،، كافز باس، فهومشرف بها؛ 
زايارىأنهم S الني صئ من هلامع: ومن 

محلل.فل ذكرهم مؤ ممن وغرهم، ووانميه. جذعان، عيلأسبن 
بلغتهما،الدعوة أن على ييل فهنا الأبؤين، لكلا إم الحكم صح انه وحيث 

التتأؤيل.ش فلاُتكك، الحجة، يه موم يوجه 
أعلم.تعالى واس والتحمق، الحث بعد توصلتاإليه ما هيا 

ص،ءلىدلسمضهاب4.
المالة.هلم على مطق عير وصوابهله، بشروطه المعروف ))الاحملع( ولكن 

فلاالدعوة، تلغه ولم مامحت، من أو الفتزة، ش مامحتف من أو عر العلماء أجمع 
٠٢٣٧١ذللث، ز بما قولن، أو فعلن محتكر من فحل بما ,^١^ 

٢(.٤ .٠  ٢٣٧الاق)ص الملك)ص ماقثة عد ذللث، مانثة متر )١( 
(.١٢)ص الخفا« اللث، انْلوت»م( ٢) 

وهؤلاءيرحد، ولم وحرم، وحش وشئ ش وحرف بدل تى المرنة هيه أصحابا ومن 
همالآمسصّ/،سمب•

(.٣٧٣وانذلر:)إى<ال:)إىال،العالم<()ا/'يج 
الأصول.ى والجماءةأ( السة دهأهل لمحالفتهم يها؛ فلانمآ ءالخح؛؛زلةأ<، مخالفة ياستل )٣( 

ولوواقونا.لرأيهم، لابظن - وررالرامحة(( ك))الجهمة((، الضلال؛ أهل من وغرهم ذ))المعتزلة((. 
>=<



لأالخزلجدزاطكاظصمفيىش0

صط•الجملة حث ْن م وهذار)الإحْاع((، 
الجاهلية((-على»أهل ماأجمعواعله، تطيق ش نشأ الأحلاف ولكن 

ضلسمانلحمهمجمسممح؟رلأ؟
ولممنهم، الوثن عد من بكفر قال الفترة((، هن))أهل لسوا أيهم إلى تمب فمن 

ى))الجاهلية((.مات من ايارلعض بايجاب جاءت التن الأحاديث يجدإشكالاى 
مجنيأته لم ما منهم أشرك من بعنر قالوا اكرة((، من»أُل انهم إلى ذهب، ومجن 

للتوحيد.ويد,عوه ينهه، 

انارلهم.يليجاب الموصى اختلفوافْنجاءت الثايى المنهب أصحاب ولكن 
ذلك.عند ووقف الأحاديث، يفلاهر تمنكا يكفرهم، قال من فمنهم 
إرتأؤيلها.ومال لمخاكهالمنمه، استشكلها؛ مجن ومنهم 
المألة.ي دعوى))الإجم؛ع(( إلى عوية والأن 

على»أهلالقرة حكم تطين، ش ءرإجماع<( لا أه بج، السابق اتحرض حلال مجن 
النن..يعثة نل ماتوا من وهم الجاهلية((، 

والأشاعرلأميالشافعية، حاصن ))الإجملغ(( أف اليوطيا، الإمام أوصح ولقد 
الله:رحمه فقال فقط، 

يأتوايجييد.فلم واءةونا؛ ؤإي( بخلافهم، فلاعبرة خالفونا؛ إذ فهم 
يهللأنه؟!ؤيان( بغيرصدرذْ، وثتغة، رأيهم، ظزش فلم 

•٣(•٢ )١())الل،الجلة«)م، 
أذلايلزم الفرؤع، ش كفاشافمئا فهن الأثعرتم،' والميْب اكافعي، الفقه ين لاتلازم انه معلوم )٢( 

الفرؤع.ى أن؛كو)!( يلزم لا الأصول، ي أشميا كان ومن، الأصول، ز أشعريا كون 



(-٢٢٧صبماينمامة^^_^_^^_^^)

يوالأثاعرة الفقه، ي الشافعة أئ،سا ين ذلك ى حلاف لا ٠ذهثنا، )هذا 
وتعهو))المختصر((، ))الأم({، ش ه الشافعي الإمام إمائنا ذللث، عل نص وفد الأصول، 

ا.هبخلاف( منهم أحد يشذ فلم الأصحاب، مار 
أمرينتيخلومن لا هنا الذكور ف))الإج،<اغ(( ةالئ،ت 

لوس الفترة((، ب))أهل خاص والأشاعرة الشافعية قتل من أف))الإح٠اغ({ الأول: 

ضءةسمممح
الله،عرْاؤاذلقلل.شاء إف إشكال فلا الأول؛ الأمز كان قاف 
الله.رحمه السيومحلي ذكره ما خلاف فكون الثال، كان ؤإل 
ئخالم،الله، رحمهما والمهقي الووي، الشافعية: أئمة عن مول عدة ^م وقد 

الله.كيررحمه ابن عن نجوها ومحيأل الخل.كور. الإ-حماغ 
علمائها.كنار ومن الشافعية، الخيرمة أبناء مجن هؤلاء وكل 
لوهيا الأمرين، كاد على الن.كور الاستدلال؛الإ-حماع مضل التقرير ؤيهذا 

يختصاجخ فيها بمج لم فالخالة ؤإلأ المسالة، ل إجماع وجود حدلأ افترضنا 
؛الأبوين،وارلهأءلم.

*٠٠٠



الي.أبوي خال غث محل لما يرانة - الحرن خرء ٢( ٢ )٨ -

ااذطنكالإيمسيىذمحى.الإم[:
عتهرأيت المسألة، ى اجميع وجود والعاص الموطئ، قول ْن مدم ما يعد 

اسرحمه ، ١^٥١٧ الإمام قال قد السابق؛ قوله يخالف 
ءول،تز الموطئ الإمام )وقدأحس 

كحكمفحكمها حلاف، ذارت^ مسألة هي ل إحماعق، المسالة أن أيع لم إيي ثم 
بهياالأنسب لأه بالجاه؛ القاتلن أقوال احزيت، اني غير فيها، المظلف المسائل سائر 

ا.هالمهام( 
ممدأنه المابق، يؤكد ولعله المقيم، لكلامه مناهضه فيه هيا وقوله ؛الئ،ت 

أمرعلى ولمس حملة، اكرص( ءأهل نجاة على الإجميع مق' فيما االالإجْاع(( بإطلاق 
أعلم.والله حيتي، تناقص فلا كان؛ الأبؤين• 

كلأuليس المام(. بهنا الأنسب لأم بالجاه؛ القائلين أقوال )احترت قوله: إذ ثم 
لألكونهالأنب؛القام.لليليل، علمتا؛ 

هيا^j،[:آصخامحت، راصعلزابر 
الشهيرالأزهري، محمد العلامة: أف ح٠اةر٢، المسألة ز للاثوال ذكرنا عند سق 

الكير((.رحمهالله-؛رى(أف١^^،مجن»أءلالفترة((.بت»الأمءر 
أماالأصنام، وعيلوا وغيروا، ولوبثلوا، ناجون، الفترة(( وأهل أف - الله رحمه - ؤيرتم، 

القطع،تعارض لا آحاد أيها إما فهي الجاهلية(،؛ يحفى))أهل ي وردت التي الأحاديث، 
فهم•وردت  °ضيخص لمض وردت محا ؤإما 

٢(•٢ )الموام<ه)ا/، م،•))شؤح: )١( 
(.٩٤)ص انظر )٢( 



^٠٧١٥:
ا.هوالده.( نجاة قاولي عمونا؛ الفترة(( ش)رأهل هذا كان )إيا 

القهكر،ئعارض لا أحاد الجاهلة(( ءأهل مفس ي ورد ما كون كف تلت• 
أينا؟!آحاد ذكرها التي وامتحانهم القرة(( ررأهل وأحاديث 

ومنهمذكر، كما يخصهم لمض الجاهلية(( رأهل مض ش أحاديث تر وكف 
دلل؟ابمون محنهم ص فتخرجهما الأس 

قولازتالجاهلية((، وأهل ي إله بميروا أن يجس، والذ"ؤا 
أحنا.نثي ولا يخمه، يلل فه ورد من إلا الةتزة(بم »أهل من أيهم إما 

القطع.لايعارض فهوآحاد فيبعضهم، ورد وما الفترة((، منررأهل أنهم ؤإما 
منى الوارية والنؤة، القرآنية التموص ُموحس، متهم، مقبولان قولان وهما 

طتءلمثةم0ا
يلوازمه؟هوب( بكل لامولون ولكهم 

معتبر.صحح لليل يغير الني. أبوي ؤيتتي الأول،، بالقول، قول، من قمتهم 
ىالنص؛ فيهم ورد مجن ببعض يشون ذللئا ومع الثاني، بالهول، قول، من ومنهم 

الى..أبوي ش مل بما بمشون ولا المحجن، أوصاحت، حل.عان، ابن 

****

"0■١ الميل((()ص ، ش؛))حاثة؛)إتحاف)١( 



اش.أنوي حاو ض محل لما الحزن-دزانه ( ٢٣٠-)

انهه[:

تى)رأماله(( اس. رحمه عياللأم. ابن العز الإمام قال 
)وتيإنطزّلإرمبم،إلأفاه

فإئهمالسابق، الني إلامة الفترة((، ررأهل من ني كل قوم ماعيا ؛كون هذا؛ فعلى 
ا.هر، الذترْ(لر)أهل من الكل محصير السابق، شريعة ئنرس أن إلا السابن(، يعثة مخامحلون 

يقوله:هل\م كلامه على السيوطي وعش 
مةمن ليسا لأيهما ؛،؛ Laiبلا الفزة(( )رأهل من الشرمن، الوالدين أف يذللئ، )محان 

ءسىه،ولأمجنمْه(ا.ه

ابنقول من الأول بالشهلر أملث، كتف - الله رحمه - لليوطي عجبا ؛لئ،: 
السابق؛الني مئة قوله؛)إلا وهو الثان، السعلر ورك به' وامسدل - الله رحمه عداللأم. 

؟!ئنرس...(إلح أن إلا السابق، ببعثة مخاطبون فإئهم 
ونبيوالسلام، الصلاة عليهما إيراه؛م بن إسماعيل مئة من أل))قرسا(( ومعلوم 

يليوما ))اليمنه، وأهل »الحمال؛ق((، و )جرهم(، مائل، رسول هو إمحماعيل.، الله 
وماالمكرمة((، ش)بمكة كان من الأحص وعلى مناطقهم، 

الله،حليل، لملة ولاءهم ■يرى ءريش، محائل ))العرمح،((.وخصوصا لتارخ والمتع 
وقرهم،شعرهم، حلال مجن ^il؛، ملته.، من بقايا وجود ؤيلاحظ إبراهيم.، 

١(..٤ ١ ٣ الحقا(()ص »ءسالالثح ر: اليوطي الجلال عته قله )١( 

مجه•الرجع )آ(مح، 
٢(.' ٢ الأنياء(()ص ))نحمى انظر: )٣( 



^^__^___^_)املإ(-محوبمينمامحة_

رؤيمنمروزر لكزايحجون، بل وحطبهم، 
الخاكىوهوالوحيد أصلها، ولاميما ؤندزها، الحتفة، هيه حرفوا الهم وع 

عليهماإسماعيل وابنه إبراهيم، مئة على لكنت قثة من زمنهم يخل لم انه إلا وحله، لله 
فهم.مثل عمروبن بن نيد المثال: سبيل على ومنهم حق، دعاة ولكزا واللام، الصلاة 

شريعةلأو الفترة((؛ من»أهل لموا قريشا أل يعي الشائق عبداللأم ابن وكلام 
الصافيةالحقة الصرانية دعاة مجن هناك.أ؛صا. وجد بل كليا، تندرس لم الشابق رسولهم 

بز،وءر،ه•المحةكورقة 
:قال ناجون. وانهم المرة((، لأحكام)رأهل تقريره ؤبعد الميومحر■ أل والغريّسؤ 

كلهم؟الجاهلية(( ز))أهل هوعام هل قررته، الدي الملك هنا هلت: )فال 
دعوةمنهم بلغته مجن أما أصلا، ني دعوه تبلغه لم يمن هوحاص بل لا، قلثا: 

ممرْ؛ضوفىالارءطغا،وهلالأوجفه(ا.ه
بلغته،من وي؛ن الل.ءوة، تبلغه لم من ين تمرق الله.إدا فاليوؤلي.رحمه هالث،: 

فلأ.الثاني وأما القرة((، من))أهل فالأول 
الكلامهنا لمملبيق جاء عنيما ولكه العموم، وجه على صحح التقسيم وهدا 

الأول،الخمع من قبائل))ميس((. باي دون . S الني وأمهات، آباء جعل على))زيش((، 
وجودْع الأبؤين، بلغت، ما الدعوه وأل لدعواه، صريحا صحيحا متتدا يل،كر ولم 

والمر.وأطقتاعليهاكنبااكارخ عنهم، والمثهورة الأمورالمعرفة من هلم ( ١) 
فىكاتي:الماطة والراهن القاطة، بالأدلة ذلك، ؤثث 
الجاهلي((.الأدب ى الحشة و))أر حكمهم((، ي ومن الفترة ر)أهل 

١(•٢ الحقا(()ص ش■))ماللئط )٢( 



^.ماطبمذلضخاوييش0

النار،ش بانهم المز صح ْن بامح، أثا ورم، ْا حلاف على المميح الصحتح انملل 
الاجرة•محب بوشمهم جاءت، المحب الأحار يزد فلم 

يلل.لون يتهم للصق مسوغ فلا ام، ش الخربأيهم صح الجمع أف وحش 
عليه.والرد كلامه، على السيوطي وتعليى عياللأم، ابن هياكلام 

لكلاممثابها ءياوال«لأم ابن كلام على تعلقه عان الألأي محمد الشيخ وأما 
أدلةعلى ؤإجاياته السيوطي، تعلتات نقل ي الله. رحمه وكعادته. ٢، السايقل السيوطي 

مز.لم أم اليوحر، للجلأل ذلك عزا مواء الأول، القول 
السابق.السيوطي كلام على الإجابة ش ذكرنا كما عليه، يرد أن ؤيمكن 

 Uالآلأ;يالكردي:الشح وله ق
علىيحرفها من لفقد ذالار،؛ إذ انيرّت، قد السلام. عليه إسماعيل. )و>شريعة 

على-كان السلام إبراهيم.عليه أل وظنوا بحقه.، من ر)مكة(< أهل مجب ولذا وجهها، 
ماهمءليه(ا.ه

فأقول:
يعقيما،مجن وجد بل كاي، ئتيرس لم الحتنيه أف على - قلل نل - الكلام ميق 

لوؤجدسيدءولل؛ها•
إلحء«كة(اا.. أهل تعجب وليا فوله: أما 

بلإليه.، يدعو بما جهلهم من نابعا صحيحا تحجبا كن لم تحجبهم قلت: 
والمعجزاتوالبراهين يالءجج لهم ذللتا وأكد يحرفون، بما المصطى.، جاءهم 

الخفا(()ل/يه(.ررفع انظر: )١( 
عصرالجاهلة.ى أي: )٢( 



(.٢٣٣صهاينمامحة__^_^^^__^^.).ئناهثه 

واملكزا.غوا ذلك جحلوا ولكنهم الواضحات، 
صوة.أثصؤ عق هقص عقلإ ثك ^١؛؛^، قَكاشئ ؤ عنهم: هث قال 

ؤألأيلى.أز آب؛١>؟؛*^ ■جذرم١ؤ أز د؛تمأألعول أءو ه دهمية شي دء 
كو'يرةؤيقمحم أنو -؛آءئم ث ■حنع هء يملة أز عيأك. لن' ثثولميهم ممحأ 

0<ذ"■
ذلك١٢،.مايؤكد الرسول.، مع المغيرة ن الوليد قصة وش 

ذلك.على البرهان فيها ه"،، الني، ح ينتحة' ابن عتتة قصة وكذلكر 
مفلأنها.ي وتفلر القصص، هلم سط موضع هنا وليس 

^^١١٠>؛؛^(•

٠٠٠٠

ومنها؛الفير؛ كب من ٠غلانها ى الآيات ءدْ مم انظر )١( 
(.٥٢٨م'لإ،ور)أبمراكاّير(()م/أآه.

(.٢٨٤)آ(انظر:ربم.برةشضام()ا/'مخآ.
(ا٣١٤٠٣١٣/١الاى)الرجع )٣( 





-٢( ٣ ءلئهما لم الدعوه بأل المول ئنامشه -

الثانالثنلك نناقشه 





.هناقشه

همالدعوة، تبلغهم لم ْن أف حيث قبله؛ واليي المالك، هيا ين زئأ أعلم لا 
مجد•وغير يل مقم، غيز الملك هيا ءا-حداث ، المحزم( ر)أهل 

\ؤذ{■'القول، لهيا ومجارة 
تبغلم الخالص، التوحيد إلى الدعوة أن ئ الثان؛؛ الملك بهيا القاظون احتج 

معلوران.فهما اس.؛ رمول ^^٠ 
الجلالالٍوررمرحمهاسقالالإمام: 

الجهل،فيها عم اني الجاهلية، نهن ش كانا لأيهما الدعوة؛ تبلغهما لم )إفما 
حللاش ماتا ومحي خصوصا 'م، وحهه\"على الدعوة يلغ من فيها ومحي الأرض، وطق 

وهناالجنة، ؤيدخل نحدب، ولا ناحا، يموت انه الدعوة تبلغه لم من وحكم المن... 
ا.هالأصول...( ى والأشاعرة الفقه، ز الشافعة أئمتنا: من خلاف لا مجالمبنا 

قواعدثلاث إلى ذلك تقرير ز ءالأشاعرة(( مجن الأصول، أهل ومرخ. ؛لئ،: 
وهى:وكلامية؛ أصولية 

سار،.كلفلا الغافل .أن ٣ المنعم. آ.ئكز والتقبيح. ١-التحسين 

شدالكليم،، عنه آخرننشل أوعارصن أوحنون لمرصن الل.عوة؛ تيالغه لم يامثتاءمن ويللئ، ر١( 
أعلم.والله لعلر، تبغ ولكنهالم الد.عو0، أهل من ؛كون 

(•١ ٠ ٢ و ،  ٩٧. ٩٦)ص الأول المحث، ش اكّألة، ش الأقوال صرد عند هنا سان ومق 
٣(•- ٢ المنفة(()ص واظر؛)الئؤج الجلة(( ررشل ش: )٢( 
ملةالحتمية على كانا انهما - وغيره ٢(، .٠ ١ ٨ الحقا(()ص بضوه.ى)بماللئ، مريوذ هنا كلامه )٣( 

؟الحشة كانواعلى العرب من وحويءلا؛فة وأشا وأمهائه، وأحلأاذه، وكناأباؤ0 اججء؛أ، يراهيم 
٣(. ١٣)ص الخاص المللث، وانفلرمتاقشة 

و)ل/؛خ(.(، ٦٣و)رالممحنى(()ل/هت،.(، ١٨.٨))المخول(()ص )٤(انثلر: 
ت<



المي.أبوي حال عن محل لما قرانه • الخزن ضء — ٢( )٨٣ -

عئدر)اكةثولؤ(تواضح اكصض قاضة . ١ 
والباطل،والحق والشر، الخر معرفة على فاتر فالعقل ؤئبمبخ' بمنى العقل أل 

أذالحقل ا'س3لاعة ففي خ الشر•ءية١ المعرفة على سامة والمح، للحسن العقلة فالمعرفة 
فهوباس؛ وأشرك الأصنام عبد فمن ذلك، فر العقل لأل يوجويْ، ؤيقر خق الأة يحرنا 

رسول.ياته ولم الفترة((، »أهل من كاو ؤإف كافر، 
١^٧٢،:الجبار عبد القاض قال 
جملةومحومن صرورى، والمحتنايتج، والواح؛ارت، الهبحايتح ياصول العلم )إن( 

الفلزلأف أبنا؛ محلؤم غير لصار بالحقل؛ معلوما ذلك، لم؛كن ولو المقل، كمال 
صرورةومحوعالم إلا ولأكوزكيلك، المقل، هوكامل سن إلا بملأللأتا;ى 

ا.هالتكلفح، عله لموجه الأشياء؛ ؛هدْ 

أولوافقد االإصرلخأ. بمثئثوث'اوآ، خ •ؤِوماجطبم ت تعالى قول عن وأما 
الرّولمحا؛الخقلم

<٢٦٥صحأ^يآم،و)يالخرواكر(()صمإآ.

و٩٣(،(،و)رثرحالأصولالخمسة(()ص٦١ ومنكساالمعأولةتررالحهلبالتكلف(()ص٤٣٢
القواعد.هف في تخعل مجن أشر والمعتزلة ٤(. ٣ ٤ و ٣، ٠ 0 )ص الكلم،(( و)رمة 

١(؛٢  ١٨/٤)الفقه(( أصول ي ررالخت الله.ش؛ ّرحمه القاصي قال ( ١) 
ا.هالله.تعار.بالدلائل( معرفة عل القلرة مع المع، الله.تعار.نل معرفة عله )ولايجسا 

٢<٣ ٤ يايكلمه(()ص ))المحقل ر: )٢( 

الأعزل.أهل ءإرقة عر آحرللأية، توجها ترى ٤(،  ٤٢ّ ٤ ٤ >>الكثاف(()أ/ل )م(امفر; 
٤(.٤ )الكشاف((()آ/) نقمته: فيما ررالإضاف أيقا: وام 



-٢( ٣ )٩ هلعهمالم الدعوة بأل المول مامثة •

فيوالتخط ءالسة«، و ))الكتاب(( هيئ عن والانحراف البعد غاية ي وهيا 

امع•عن المقل الرأي' 
الأسان،لهياية بكاف ليس - ذلك على قايرا كان ؤإن • الصحح المليم فالقل 

والسلامالصلاة •عليهم الرّمل أرسل أن اللههك رحمة ومن لذا الشؤع؛ بأحكام وتعريفه 
و))الأثاعرة((.والجماعة[(، ))الستة أهل رأى وهدا ومعلمين، وهياة ومتنؤين شرين ص. 

الضم:فكر قاعية عن أما .٢ 
عند))الاذزلة((ثوهى الشاقة، القاعية من متفرعق فهي 

ممرعليه وحرم المنعم، فكر عليه وحن، والمخ؛ الحس غرف إذا العقل أل 
فيها.بالفلر الأمور هذْ محرفة العقل ؤبإمكان النعمة، 

JS :،رّول(عن الأحد إر الحز يحتاج لا وعقلا؛ نرغا ابًلل اضر فبهذا ؛
قحمإك'م

الحقل.لا التمئ، أوجه هوما الواحن،؛ إف وأقول: 
العقل.لا الثميع، حرمه فهوما المحزم؛ إلى بالنبة الحال وكذلك 

لامحق:امحاش قاعنة ٣-أماض 
سن:الحق عن غافلان الأبؤين إل فقالوا: 
علىالجهل حلبق ؛حل،ما الجاهلية، ولأنتئار أميها، جلإ الحنفثة؛ انيزانى الأول: 

الاس.عقول 

تعالى:بقوله ، iAiUامتيلوا وقد البس، حياثة ى الأبؤين موُت،  ٧١٠١١

^^سمظسرينس؛لخ_ضترا:مم

فرّولأرهاإراكلرفىألأاكلإغافلن، 



التح،.بزي حال م، محن، بما يرانة - الحرن ضء — ( ٢٤٠-)

•]١١١٣س؛(فهموأمحاىون.؟يم ؤز 
|الإمراء[.؛ أج؟ مولا نبمث حإز سإئن ؤزومالك وقوله• 

أدلةذكر إلى سرجع لأما ذك؛ من أكثر الأم هنا ش اسطرد أذ أؤيد ولا 
الملك.هنا أصحاب ُه احج ما هنا ولكن ومناشها، السابق، المسالك 

علىالرد من مبق فما والجماعة((، السنة ))أهل يواهوj( ))الأثاعرة(( أنا شك، ولا 
المعزلة((•

الأبمح،؟عر يقلغ هذا هل( وم، 
بعمومهم؟الجاهلية(( على))أهل هذا يمحليق وهل 

يااا0،تمميتا فأiول، 

محأ0الأمإمحمح،عتهههك:ر قال اليتم، S- اله م إف 
الوالن،•هذين، عر بمب بالنار؛ الجاهلة ش ماتوا ممن لالجما..علىمص ر0؟؛• 

لمابالتوحد؛ ْكشز، وغر الم(، عن غافلن، - أيؤيه. فهم بمن - ولوكانوا 
حلفاين وعيد جن.عاز(، ين الله وعيد ءبدالمهإل._ا، وجيم أ؛وه، على ه اتح، حكم 

ممن،الجار مح، محور ذقن/، ممن وغرهم المخجن،، صاحب حصنح،، ين عمران جد 
الجاهلية.ي ماتوا 

ذكفيحمل الجاهلية((؛ من))أهل المار أهل من أيه أوورد كفرْ، ست، من وكل 
مككولنهم ؤيالمالي الم(؛ عن غفلتهم معه يتحمل يوجه بلخهم الدعوْ أل على 

،٠الألوهيةليتوحيد ومتنالبون( 

٢(•٣* يلك)ص محان لقيم أصلا، كانواضن(;ه لأيهم توحدالئؤية أذكر لم )١( 



-٢( ٤ ١ ) — قلثهمالم الدعوه بأل المول ئناقثه .

الحث؛ز بمت من قول فهو مماتهما، عتد الوالدين محن ي1ح|داثة القول أمجا 
المشركن؛أعمار عن الحث ي أمنا نتعب وكف بهيا، ئطالب ولم نجاتهما، ليت 

البحنا،مونة الحيب. وقدكفانا الحق، معرفة على ْقيرتهم وعلم لقوليجاهالتهم، 
لمحنمحبه واكمحز الم،' معرفة على وْقيرتهم عقولهم' وسلامة صحتهم بتمام وأفاينا 

ايار•مح، وصم لحالهم' محانه. التكلف؛ أهل من وكونهم اياطل' 
عشر،الثامنة تجاوز لم ثان، >عذي_ا عن لغي - الرجيم الرحمي - اللة ؤإل 

ءقف،وممعلفاه حيه أبوا انهما لامحسما - الأقوال بعض على الاشرين. ثجاوز لم وثابة 
عللبراهيم.d دعوة بلغتهم ممن وأمثالهما لهما، النار ووجوب كفرهما، سمر إلا 

عصرهما.ي كان ممن آمن كمن يزمتوا ولم يها، فكفروا صحح، وجه 
غيرهماوعن عنهما، أحر لما ؤإلأ و؛ٌ، من بوض علم؛يللئ،، على نيه. ؤإف 

ء

بلوغهاالدغؤة[:غنم مغ الائتمارلأمه، ؤوغن اش نهي انثن، 
قاتل:قول ند 

توجيههمفما الأبؤين، تلع لم الدعوة أف يرون اللث، المهنا أصحاب أف بما 
لأمه؟الاستنفار عن 0 الني فيه نهق الني للحديث 

فأقول:
مملولا التكلم،، أوان ش اليب،، لتكفير س،رغ الاستنفار أف جوابهم؛ 

ب!الاستغفار إلى حاجة فلا الدعوة، نلنه لم قيئن ذلك( 

ناجزأ،•ؤإفكانوا لغيرهم' لا دعؤة' لأهل لمغإلا ما الاستغفار أف ؤلحثمل 

(،وشرحهل»ّنانماحه(()ا/ا'يأ(.)مننالمالي(((للتدي)؛/٠٩)١(اظر:ررحاشة: 









-٢( ٤ )٥ أمائها يم أ-حتاهئافاننا اق ١؛ المول ئناهثه .

العلمأهل بعض أل له ؤ>سف ومما برأْ، لايرجى ومضه أ مقيم ملك هنا 
،الأ وألف ل واثصزله، ذكرْ، 

يألقولهم مع به، الماتلن عند حر دليله، نوت عدم >ع به، للمول معنا؛ أعلم ولا 
بالمترة•ْعدورين أوبكؤبجما ذلك' وماتاعل ص' يراهم عردين كان الأنؤين 

الإحياءإذا؟!

ؤئامو1نشهأخاالأمحإ:
شاملوالثابي الني.، حاصبأم الأول يحيين؛ المالك هنا أصحاب احتج 

تكلأأئه0:
!JbJ ،_الأول؛؛

مما ١٢٢^^إر نزل . ١^ إف أيها: وغن محها k نمحق غائشه قالت 
الحجولئزك اش رنول تا صلئ،: مسرورا• نجمر ثم قك ؤية ثاء ما مه قآقام حزينا، 

تيه-ءأ-خاربماك ه قال ننرووا؟ نجمت م الق، شاة U ذ4 قأقئث خزيئا، مما 
ليأنىظذئ،ييتمزسم.

فياللي-أرحزءاحيثا، الموطئ-رحمه الإمام أل ٤(، ٦ . ٤ ٤ )ص اكمهطل ش دكرُت، أل سق ( ١ ) 
الضمحن؛•الأبيين إحتاء ر المفتن العلمين )رتشر وسماه؛ الأمين، إحاء 

موضوعا؛ولمى نحعنح، اناب ى الوارد الحيين، أل لنا لستتا هيا؛ حزءْ أثم، فد ان4 والُجمث، 
عله.حزءْ صعفهءؤيتا يبم-عاى احتج مم 

انليالءومعجم في: الحموي قالهياهويته ميافنأهلها• عنيه يأعر»«كةء، جل هو؛ )٢(#الءجول«؛ 

نفى:الخن بن محمد شق: من ؛(؛ ٢ ٥ والخوخ()ص ررانامخ ش: شاهي ابن أحرجه )٣( 
س)نسخةفي كنا الأمحر؛ محقق وقال ٢(، ٢ ررالأباطل(()ا/؛ ى: وكنا حسن، (؛ ٢٦٦/١ررالأنى«)

ت<



البرأنوي خال ص قل لما الحزن-يرانة ضء — '؟(  ٤٦-)

الصوابثلت؛ ا.ه الحسين الأصل؛ وش القاش، وهو الصواب، وهو لأي(، بحير السميدة المكنة 
•الحضرس بممحى بن أحمد عن الأنصار، مرر نياد ابن 1 موحية فوقة يعيها مهملة، سن الحس، 

عيالوهابعن الزهري، لحى محمدبن وهومحق[ رعروة. الأصل: ]/_، رغنية عن بمكة،، 
ءنسعنعكةصاسعروة، م;ن 

يه.عها، 

س'}ض■'ابمايى الخلب وأحرجه 
الحليض ن المن عن الوامطي، العلاء أبي ءرق؛ من واللاحق((؛ ر؛)رالسابق الأول،؛ الخميق 

بنعمر محنالب أبي عن ، وهوتصحف[ الحفي. ٢(؛  ٦٦/١ور)اللآبي(()(، ٢٨٣/١|في؛))الموصوعات(()
أبيالزمري يحي بن محمد عن اسمه[، عل الكلام اسمأر الكعى أيوب بن عمر عن الزاهد، انيع 
أنس،بن مجالك عن موصى، ين عيالوهاب عن وهوتصحف[، غزنة. أيى ررالموصوعالت،((؛ اى؛ غنية 
الوخ.حجة ر كان ذلك> إل وف،: تحو0. هشام، عن الزنلخ، أيي عن 

في:إليه الخلين، نسب وقد أحرم، في سقط وفه واللاحق((، من))السابق المطؤع ر أجلم ولم 
))مجمؤحفي: كما تيمية وابن ٢(، )؛/٩ ))اسكرة(( ر:القرطي ى الأئمة؛ من حمغ واللاحق(( ))السابق 

))اللارء((ر: السيوطي ع؛،، وأس (، ٦٧الخمة(()ص ))المقاس ر: والحاوي (، ٣٢الفتتاوى()؛/٤ 
(.٢٨٣/))الموصوعايته(()١ ى: الجوزي وابن ٢(، /٦٦ )١ 

.٢ ٢ /٣ ر؛))الأياطيل(()١ الجورقاني تميز(: نون كيه له)رأحد ونسبه محله، أستلم الثار: والْلريق 
به.شاهين، ين عمر أبوحفصر حلثتا ءال،: الأحمر، إسماعيل ين محمد خمق,' من ٢(؛ ٢ ٤ 

ناصابن، وقدْرُشيق 
أعالم.وااا0، واللاحق((، ))السابق وأظته: الحيين،، هنا الخطيّث، أحيج منكله، أي ر أعرف ولا 

من>يقاس،الثار،كما٣.(؛ ٢٢٤.٢٢٣/وأحرجهالجورقار 
٣(،٠ ))اللسان(()؛/٥ ]كمار: الأول(، الخلبس، طؤيق محن ((؛ si^L))ءرائ،_،»ر: حمم ابن وأحرجه 

مومهما.بن عييالوهاب ))اللسان((، ر: إستايه من وسقط ٧(، العلمين(()ص و))نثر 
له



٢(. ٤٧)أهانهام همحن1 مو\و .قثايشة 

طرقٍن؛س (، ٢٨٤ ٨A٣/١))الموصوءات(()ي الجوزي ابن وأخرجه 
الأول.الخطب تلريق من الأول؛ الطؤيق 

))اللسان(()أ/ا٩(؛ي: الحاظ قال القاش، ؤلريق من الثانر: واسق 
أحمدحدنا قال؛ الممنر، القاش، الحسن ين محمد فه؛ آحر محريق الحديث،-من أي؛ ساقه. )ثم 

عنعدالوهاب،(ا.هبنيحي، محمد نا ابنيحي؛ 

المطؤعى الهلريق هن،ا أحد ولم السابق، الثاني، الخلي—، ؤلربق من أسندْ اه لي؛ فلهر الني ءلئ،ث 
كلامإلى .إصافة وجودْ عل ؤييل، الطاع، أومجن الناسخ، إمامن ّقهل، ولعله من؛))الموصوعايت،((، 

واسأعلم.الأول، ذكرءللهلؤيق بعد عرإسنايْ، الجوزي ابن السابق-كلأم الحافظ 
الخنر شق؛ من -٧([؛، ٦ ر)نشراسن(()ص ل؛ اكما ر)المرة« ل؛ الطري المحب وأخرجه 

بكرأ؛ير القاصي عن الناهل.، أحمد بن - محمل منصور أبي عن اللاهي، القفل أبي عن الشري، 
بحوم.غنية، أيى عن الأخضر، بن عمر بن محمد 

محق.المهملة، بالعين أبوعنة؛ ٢(؛  ٥٨أحرى)ص ط. ول (، ٤٣١العص()ص وانفلر؛))ذخر 
علىشف• من ١([؛  ٩٣- ١ اكمافي؛»اللان(()إ/آبم ماللث،((، في؛))غراسي، المارنحلي وأخرجه 

.v^L>عن موسى، بن حمدالوهاب عن غنية، أبي عن الكمي، 
^ىمح،ث>الأأيى؛،)اسمآ(اسزمحإ

هثام.عن الزناد، ءنأ;ى U^،، عن .١ 
ضام.عن ا؛نليُناد، عن u^،، ٢.عن 

يه|ثمرذ نى ؤيان ]إسنادالخلبمث.،، 
وعبيالوهابموسى، بن عبيالوهاب عن رواء وأبوغنية بالمد، غنية أبى تفند لتا ضن سق؛ مما 

أبما•الزناد أمح، واتن الزناد، م،أمح، ءز،كل داواْ ومالك أسم،' مح، ومالك الزناد' أمح، ابن، من، كلط م، اّواْ 
؛الحييث،[ إصناد ى سقط. غل ]سمة 

هئام•عن الزناد' أمح، ابن عن موسمح،' عيالوهابه؛ن، ثاهتن؛ ابن ّج،فىإ'ناد 
ء



الئى؛أبوي حال ص محل لما ترانه - المحرز ضء — ٢(٤ )٨ -

هثام!عن رالرنا0 عن حدتام1لك، ت موصى ين عيالوهاب إستادالخطيب؛ ؤش 
مسالارض،وابنم،كالخطيب.

مءنأبيُنادوءنطك،ءناينر
>ءناماعن كلهما: الزناد، 

هشام،عن روى دكوان( بن أياالزناد)باس أف ^i، ولا الزناد، أيي من ساثطة زاينا لخل *الث،: 
»اللان«زكماقي: _،« ؤغرمحب عساكرفي: ابن قول على وقث نم - عروة أيه عن ؤإئماروى 

ا.ههشام( عن الزنادرواية لأيي )ولاتحرف ٣([: ٠ )أ/ْ 
أييعن مالبخاروى لأف هشام؛ عن ؤزناد، أيي عن ماللث،، عن المدمكنا: أذكون ؤيحمل ؛الئ،: 

فمنسيأتي(، وومه)كما عته، وأوصى؛الرواية الزناد(، أبي )اين ء؛دالرحمن لاينه معاصرا وكان الزناد، 
محلوهي الزنادعن أبي يثى.هنا.رواية ولكن وأيه، الابن عن رواه ماللن، أل؛كون المحمل 

أعالم.واس 
(.٤٩٢)صن ا"؛ر الملأ■حق اظرهاح الحليث، لطرق توصحه، شأمة ومحيرسمت 

يطرض[تإنظدالخبيث رجال عل راوئدم 
ؤلأءمحكاففتيالخكمءال٠Jلألتيصمءا

الحييث.

عييالرحمنينأييالزنا0أيومحمد.١ 
دكوان.بن عباس هو: هانا؛ وأيو!لزناد 
نيم:الزنادممنأنم، وا؛نأ؛ي 

١([، 8٥٨٥/٤امامل®)زكمار: عته، يالكتاية وأم ومالك، (، ٢٩٢ش:،بماJيخه،٠)ص قومه
النميوفال ١(،  ٤٧»تاوخأّماءالةات؛<)ص ق: ناهض ابن وذكره ٢(، ٠ »ّنته«)أ/ْ ي: وهزميى 

يراهؤيعضهم الحيمث،، حن )هو (: ١٧)A/• ا.هوءال الحس( فيل من )حليه ١(: »الءر(()م/خاُ ي: 
في:ا.هوقال الرواية( في الحاو اس.حس ثاء )أ/ا'ماه(؛)وهو-إن »اليزان« ي: ا.هوةال حجه( 

ت<



٢(-٤ )٩ أهائهائم محاغمافاقنا -أالق يأل المول ئناهشه ■

)مشهور،(؛ TAY/T)ررالض(( فيرت وقال ا.ه السنن( وأهل السار، ُه )احتج ٢(: ٤  ٨/١الحفاظ(()))تنكره 
.هاوق...( 

صأر.كما مم وقد ، J4l_C؛محالسة هنا ت نالتا 
ش•شاص اين قال الميتة؛ روايه وكيلك عتلمم، نول ءا.موصح هثام.وهدْ عن روايه ولكن 

عروة•بن هشام ض الماص أبثا **-؛؛o[؛ ابن \و■' يحي )قال ١(؛  ٤٧)ص القات،(( أسماء )رتايخ 
هشامي حجئ انه هع )... ٢(:  ٤٨/١الحفاظ(()ر؛))تذكرة اللمى وقال ا-ه رالزناد( بن عيالرحمن 

ا.هعروه( ين لهشام )أخرالمحلنن ®المنان(()آ/هبْ(: ى: ا.هوةال عروة( ابن 
حييث،بالميية الييرت)حليته ابن عن ٢(;  ٣٠. ٢٢مداد{اففي))نائح ت الميتة رواته أماعن 
حئعثاوما فهوصمح، حلمثريالميية؛ أصات)ما وعته فهومضطرب،(. بالمراق؛ حد<ث،يه وما طره 

مماأصح بالميينة، حلمثا وما صعق،، الهلأست)فه حفص أبي وعن الغياييون(• أميه يانداد؛ به 
زكرياالا-مر.عن وثله حانثج؛غياد(• 

في:والمش (، ١٥٢اليارس(()ص مخ في: معين ابن منهم فجمع؛ نحئفه، أمامن فلق■• 
أصحابنا■cX )كان (: ١٣١شية(()ص أبي ابن ي؛)بموالأت الخليي ابن وفال ٢(،  ٠٧))صعفاته(()ص 

في؛]كما وقال، ا.ه بحيدله( )لايحتج ٢(؛ اللؤري(()أ/حه ر)تارخ في؛ معين ابن ونال صعبما()ه 
. ٢٢٨/١فيرن))تاؤحيغياد(()٠ ]كما وقال حليهفلنا(ا.ه يسوى )لا ([؛ ٤٢أبيررعهء)أ/ه))ضعفاء 

٢(:)ه/آه وهعلين والجرح ا.هوفيت بني•؛( لمس الحييث،، أصحاب، به يحتج ممن )لمي ([؛ ٢٢٩
حليه،يمب حاتم؛ أي وعن الحليثج••• أحمل.؛)مضهلري، وعن عنه... يحليث، لا مهلي ابن )كان 
هنههلمئ،؛ ا.ه وكنا( عيالالد[؛)كنا برواية - ٤( ])؟/٣٨ في))الخلل(( أحمد عته وقال، ا.ه به( يحج ولا 

ا.هضعنؤ( يعي وكنا؛ )كنا عيالاه؛ ء؛لرُق من "0، ٤ ٠ y/ في؛))ضعفاءالمهش() مفسرة حاءت< الخيارة 
إنيا*من• ابن -عن ونه-أبما عنه(• لايحيثان مهيمح، وابن معتز' ابن أبما؛)كان وعندالخنلي 
]كماى؛))اكهنيي،((نية بن يموب وقال، ا.ه الزناد( أي وابن هليحا، رالمحلثن؛ بعد لأءجّ_اممن 

في؛))الجروحن(()أ/ا"ه(؛)كانحان ابن ا.يروقال ضعف،( ورحليته صلوق، )مه، ([؛ )أ•/٢م١١
ت<



ش؛أثوي خاو ص مل لخا الخزن.يرانة ٢(——^^-دزئ ٥

الاحتجاجيجور فلا حطئه؛ وةثرْ حفظه، سوء من وكانذ٧ئ، الأنات، عن يال٠قالويات تقرئ ممن 
في؛عدي ابن ونال ا.ه به( بمتتج عروايات في فهوصالق القات وافق فما فأما انفرد، إخا بخره 

في؛اليمب ا.هوقال حييه( كثب وهوممن عليه، يثابع لا يرؤيه ما )بعض ١(؛  ٥٨٧)رالكامل(()؛/
في؛الحافظ عنه وقال ا.ه جثا( بالئت ليس لكنه العلم؛ أوعة )وهومن ٢(؛ ٤ /٨ ١ ) الحفافل(( ))تدكرة 

ا.هبغياد( قيم لما حففله تغر )صعوق، (؛ ٤٨٠))الءريب((را/هبإ.
مرجعا-مل؛٣( )٠ مجاقارب حلال الزناد-من أبي ابن لحال ؤيعديراسي تلئ،؛ 

وعلىالاه، ثاء إل )لغاته( فهوحن رواينه؛الملية؛ مجن ائه حالث من ومانت العلم، أهل من إه 
أوالغيايية)الحسة(، الميتية روايته في سواء رط، ث هناك ؤيقى بنومه، نال من فول حمل ^، 

•أعلم واممه فهومريود، انفرد؛حيين،، ْنى أيه رالضعمة؛الإج٠اع(؛ 
الز*ريى•مس عجالوهاب؛ن، -٢ 

•٢(  ٦٧/١)كماش؛)رالآرء(( عن.اللئ، بالرواية وهومعروف 
.ان(()أ/ا٩ 8الل]كماي؛ مالالث،« ر)ءراس_< في؛ اليرفلي وفال ز؛)]اللسان؛()أ/ا٩(، الحافنل وواه 

بن)عّيالوهاب والغ؛تي(()آ/مآا٤(؛ ش؛ النهي ا.هينمافال )مة( أبما؛ وفال به؛أش(• )ليي ([؛ ٩٢
يايكوانمن )لابمري ش؛)]المءزانا()أ/أحآ(؛ ا-هوءال نكره( الزنادث بنأبي •بالرحمن عن مومى، 

الكذاب!(ا.ه

هناى اللمي )كلم ٩(؛ إ/ا ز؛))اللسان(() فال حث موس؛ لأبن جرحه الحاففل عليه عمي، وفد 
ا-هالقوكا( بجلح وجزم الخبث،، بهيا المهم عن فكتا بالْلن؛ الموضع 
وانفلر؛))نثرالعلمين(()صهوبالمجهول، ولبى غرماذكرت، الرجل حال عن ولاأعلم تلثاث 

أعلم.واس ٨(، 
محمدبنبمهمربنم،صاد،أبوعنة)الصغٍر(،الزهري،المش،)لهكان(..٣ 

للجييث،.المغقة وهوالأفة 

أولا؟الأنصاري؟ المش، القاصي، مكن، بن موص بن محمد هو؛ وهل 
ت<



٢(-٥ )١ — أةاثه1أحتاهمافائنائم اش ياي؛ المول ■نناقشه 

مومى،محمدن ش لي )قدمنم حى: بن محمد زترجمة ٤( ٢ ))اللمان(()م/• ش: الحافظ قال 
والمغيروهوأنصاري، موسى، أيه اسم فالكيز اثنان؛ انهما ظهرلي ثم حدْ، اسم يحي كان وهوهوأ 

ا.هذ)بمصز((••■( كان وهوزهري، يحي، أيه اسم 
الأنصاري.موصى بن محمد ؤين يته، وفزق ١(، ))الإكمال(()U/؟ ى: ماكولأ ابن سه ونح. هلت،: 
فضلفي حدثا موسى بن لمحمد (، ٢٩٠.))المجروحن(( في: حان ابن ذكر وقد 

كونأل احتمال قنن، فهن-ا اللهعنها!؛ مي عن أيه، عن عنهثام، هالكؤ، طرُقت من ))الملينة((، 
حالأمنأحيهماباحن فليس حال وعركل ءاللث،، زؤياعن الأنتن ولاسيماأل واحدا، الأمان 
أمور.لثلاثة ، ٧١٧ماكولأ(؛ ابن فذأ الحاففل)وهو لقول أميل كتث، ؤاذ الأحر، 

وهوموسم(' ابن والأحزت وهوزهري' ابز(بمحمح،' الترجمة؛ فماحن، الأسماء؛ وضح الأمرالأول: 
أنمارؤ.ميق، 

وقالواالحييثح، ذكرواإمتاذ عساكر، وابن وابنشاهين، وابنالجوزي، الجورقاي، أف الأمرالثار: 
موساين، منهم؛ أحد بمل، ولم يحمح،' بن، محمد الإسناد؛ مح( 

محإنموس' بن، عيالوهاب روواعته: من يدكرصمن لم موص؛ لأبن ترحم من أل الأمرالثالث،؛ 
شرط.لس هدا كان 

أعلم.والله يحي، اين على منضثا الكلام فسكون مريره؛، ممق ما وعلى 
))اللسان((في: إكما ))غرف،ْاك(( ر: وقال )بمثع(ا.ه (: ٣٤٩))صعفائه(()ص ر: اليارقهلي قال 
الجوزيلابن ))الضعفاء(( في: اكما ا.هوةال الحديث،( مكز الصغير، هو: هيا )أبوغنية ٢ئ(ا: )ه/ا 

))الموضوعات((ر: الجوزي ابن وقال المابق. كمارالمرجع الأزلي( ا.هومهفه )متروك( ١(: ٠  ٦/٣)
اّه)مجهول( )ا/ئهآ(: 

أعلم.والاه الرحل، حال عن أعلمه ما هنا ؛لت،: 
لصينمحأمح،ءذقا•

الحاففل،يد النسخة ُده وقعت، وقل. ءوانة(ّ )أبي ٢(: ٢ ٤ / ))الأباطيل(()١ ر: غنية( كنة)أبي نسمت، 
ت<



أامحق أنوي حال عث محل لما الحزن-درانه ٢(——^مء  ٥٢.)

ؤإئماهوتزكتنته، الصحف ووقع هوالمقيم، يكون أل )أحثي فقال: الجزم؛ وجه عل فلم؛عرفه 
ا-هالجوزي( ان المج أيي يخط المذكور، يالكتاب النسخة ولكن أبوغنة، 
ابنالحاففل للغة أبوغنية، ت بائه الجرم لون حال الجوزي؛ ابن بخط النسخة محول تلت؛ 
ترجميئس أياسعدابن لأف ينلك صححا؛ الجوزي ابن ماكه قديكون ولكن النسخ• ل الجوزي 

ا.هولهكتان( أبوغنية••• وقال؛)لمه ٤([، ٢ ماز(()م/؛ ل؛ اكما ر)المياء(( ل: لحمدبنبمحى 
ؤبالتاليأبوعوانة، هو؛ فأبوغنية، الثانية، بالكنية كناه يحي. بن محمد أبوعواتة فال؛ س فلعل ؛الئا؛ 

صحبما'هناك فلاكون الجوزي' اين ْانخه ؤين يها؛)أبوغنية(' الشهور ينكته الجمع يمكن 
واحد،الحيين، إسناد أف وهو؛ لااثنان، واحد، رجل غنية، وأيا عوانة، أبا بأل القول قوى ما وهناك 

أعلم.والله 
إ.أحمدبنيصاسري.

ءالموصوعات((ل؛ الجوزتم( اين وكناقال ا^ه )ُجهول( ٢(؛ ل؛))الأباطل(()؛/٨٢ الجورقال قال 
ماالنقاش(( ر)مسند فلهرمن فلم يحي، بن أحمد )أما ل؛))اللسان(()؛/٢٩(؛ الحافنل وقال 

السند؛هنا إر أميهم لا يحض، بن أحمد متهمأ؛ الأصلت زش مهم كل جماعة طقه ول به، تمن 
ا*هاليارفلني( قال كما مصري؛ ]ميما وعرالكمي مصرتما' ه يننميا؛ يص ين أحمد 
JS يحيمحمدين ش؛ الحضرمي' يحي عته؛)أحمدين وقال (، ٣٢٢/ل؛)اللسان(()١ له ترجم ؛،؛

مجحْدالزهريت ترجمة ى ال أتم،؛ ا.ه الزهرتم،( 
أئه)مصرتم((؛إلى ؤيميل يتبنآ• هناك؛)لم قول يتما هتاقوله؛)الحضرهي(، نلاحفل ؛لئ،؛ 

أعلم.والله مجهول(، أئه؛ أمره وغايه مايكرين؛،، غم فه كلم أزمن ولم إرتأمل، يحتاج والموصؤغ 
مح،محءتدمحمحات

بنأحمد ترجمة ى ل؛»اليران(( اليمي وقال؛)قال ٢(، ل؛)اللأرء(()؛/٧٦ المثوطي له ترحم 
ا-هيؤب ين أيوسعد ولثه اكمحي' حرملة عن روتما الحضرمي؛ يحي 

و(، ١ /٣٦ ى؛)الميزان(()١ المقالة هيه اللمي فه قال الني فالرجل وهم؛ اليوطق الفناهرأف ؛الث،؛ 
ء



٢(.1ةائها^_^_^^^_)*اه م آخافناءآظ اق ب1و الموو .ئنامثه 

ونددهغات}'0شيسا يحي' ابن صاحات الضرْي؛ يحي ر ين أحمد هوت »المش(()ا/أم 
iji ) يحي،ابن وهو؛ الترجمة، ش الثاني وجل امحن، وجلهما رراللان(()ا/آ'أآ"0، ى: يهماالحافظ

أعالم.واس زالسف هوراوي 
ينأ؛وبمي،أووكامم.ه.عم 

اشميا:]صتط. 

الجوزي.امحن وعنه الخطيب، عند اسمه ؤرد كنا 

الإمحتاذمنساق ائه رغم ( ٩١٨ش•)راللسانء)الحافظ وكناعند أيري،(• بن عاكرت)عل وعندابن 
القاسم.بابي وكناه (، ١١ oIt)رالميزانء)ر: وكناعندالنمى )رالموصوءامحت،«، ش: الجوزي ابن طئق 

أحمد.عربن الدار٠طى■ سماسماه 
ا-هْتتهم( دمري الشا؛ إر؛ المطؤع ل \وضجنى ١( ))اللسان()(/٢٩ الحاففل فال 

جرحهفي اعتمد ولعثه مصري! (: ٩٢)ص مل_، وفال نرالمطؤع، كنا بمري. فوله: تلت،: 
الٍايثأ،ّند عر كلامه عند ١([  ٩٢/"))اللسان(()٤ ل: ]كما مالك،(( ز؛))غرانجا الغارهلي ^3، عر 

أومنهو، بوصعه غنية، أبي على فه والحمل •_،، عر كنب *عه-)هنا آحر وحييث 
ا.هتحرف،( كاد )لا (؛ ١ ١ ر)الم؛زان(()'آ/ه ى؛ اللمي فه وهال، ا.ه عته( به حيث 

المقرئ.أبوكرالئقاش، الغيالي، الموصلي، نيلخ، محمدبن بن الحسن محمدبن .٦ 
وغمزهبالمملسا.ه مشهورة( بأسانيد متاكر، أحائيه رش ٢(: • هال(الحطبي،ش؛)رتاؤخ؛غداد(()آ/آ 

الحديث،،في كدب، فقال،؛)كان النقاش، ذكر ائه محمد، بن حللؤة عن روى ٢( ٠ وفى)آ/ه ٢(، ٠ )؟/٤ 
ا.همنكن( حييه )كل فقال،: عته، شرفاني ا.موّأل، القمص( عليه والخالي، 
)هومقبول،الشهاية(ا.هالنبلاء(()ها/هماه(إ: )بمسيرأعلام في: ركما أبوعمروالياني ونال، هلت،: 

ا.هوذاو،_؛Q<( عفا متهم، وهوعتلي إليه، لأيكن ش )إل ضا)0\ا\\0(: ل: اللمب وهال، 
الحفاظ(())تذكره في: وقال، ا.ه بقة( ليس وجلالته علمه هومع ٢(:  ٩٦/١الك؛ار(()القراء )بمعرفة ش: 

(a/V  ٠ :)الخلم،ش جلالته )ْع ررالخبر(()آ/هح(: ر: ا.هوءال، الحيين،( فهومتروك ونله؛ جلالته )مع ٩
ت<



اللمءأبوي حال ص محل بما يرانة - اليرن ضء ( ٢٥٤-)

)صعقه(؛ ٩٥المصن(()ءس ررطئات في؛ الموطئ ا.هوءال الحديث( متثروك فهوصعق، ونبله، 
ا.هالحيين،( فهومزوق جلأل؛نه؛ م (؛ ١٣٧ الحفاظ(()ص ز؛))طةاُت، ا.هوةال< حْاءة( 
أعلم.والله شره، ى ولأسما يلك، غر فه نل وفد هل*،؛ 

الناعي.الخثاب<، أبوطالج، مالمان، ين ميع عمرين - ٧ 
كثروكان آحرول، وومه قوم، فه )نكلم ٣([؛ ■ ٦ . ٣ ٠ رراللسان(()؛/٥ أكماش؛ فاسم ين ملمة فال 

اّهكئايتح( وأئه له، الواذاد1ن، في الفراب )ذكره (؛ ١٩ررالميزان(()م/ا" في؛ اللمي وقال ا.ه الحديث،( 
الحيين،أورد وعسا ٣([،  ٠٤ش؛))اللسان(()؛/أكما مواصع في ْالالثح(( ش؛))غرؤسؤ اليارنحلي وصعقه 

عمرعل ي؛ه وهال(؛)لم ٣(، ٠ ))اللمان(()أ/ه ش؛الحاففل عله ب بغرهنارجل؛ وأغل عساكر، اين 
ا-هوهمره( الكمي،، من الحيين، >لصوايهماهنا أل أول وهما يحي، ن ولاعرمحمد الع، ابن 

عتر.يقوله؛اللين المحةق.نور فعلق له؛ الفرعب نكنيب، وذكر (، ٤ ٦ ؟/٦ ر؛))المغي(() اللمب وذكره 
المايق.ملمة مل، وذكر ا.ه اللارة3لني( صعقه ونو غلوأ )تكلمه 

أعلم.والله ذكرن،، ما غر رجل، حال، عن أعلم ولا ثالث،؛ 
ين(طي،ين،محمد،أبوانماس(،اسي،•

ولو.بّ الملطي، بنإ؛رامم فاسم عن يها وحيعثح )فلم؛غياد، ))تاريخه((رضب(؛ ر؛ الخف، فال( 
؛.هوالمعرفة( يالحففل، يوصم، وكان إلاحوا، حاله من وماعلمته متطرفة... عرآمح حلبه 

أذله ينغي فماكان الأحاييث،؛ ضح كان هنا، القاصم القاصم(. عن يها )وحييث، وقوله؛ ةلن،ت 
باطل،حييث، وهو القاصم! به مند ه علي فضل ل حييا عنه طث وفد ولاسيما عته، بمحلهثؤ 

وذكرله•• )ءءحد>ثهمشهور. (؛ ٣٠ y/yش؛))اللمان(()وهال،الحاففل (، ٧٧.ui/aؤيفلر؛))نيخبغداد(()
ا.هءرانّ_ج( له وقال،؛ حلط، عساكر ابن 

واهيهأعلم.ذكرن،، ما غر رجل حال، من أعلم ولا هلت،؛ 
الترئ(ّالقاصي، راّطي، أيوالعلأء أحمل، ين علي بن محمد .٩ 

وأصولاصحخ، فها سماعه غنا، أصولأ العلاء لأيي >رتارإخه(()م/ا'ه(ت)رأينا في؛ الخطيب، ءال< 
ت<



فاطنم1ةءاس)ههآيم.ئتاقثة 

^،؛٥١الحديث 
نحىأف نية نال اش. ننول )أف آحتزت؛ اقها . عنها اخ نصي - اسه غض 

زأئائهمالأ ثم وآمنايه، لق، محآحتاهما أنؤنب، 

ظهر)الدي ٢(" رراللسان(()ه/ماه زن الحاظ وقال مريانه• من جملة ذكر ي استهلرد ا.هثم ْضهلرة( 
بها'أتهم كونه وأما يخها، الخلب ئ أشياء ى وهم الخلس_،((.مح ررتايخ ش ترجمته سياق لي.من 

ا.هُضبم( ولا الخليب((، ت))j،^ ني مدكوزا هيا فليس أويعضها، 
لذكرتهؤإلأ الخهليب، ذكره ما محلول ولولا مها، بهمه كأه مرؤياته، مرد ش الخهلبت، محلرقه تاوئ،ت 

أعلم.واس إله، فلثرجع كاملا'، 
)وفي٢(: رراللسان(()ه/^، في: المحاظ ا.هوةاو )صعق( (: ٦٥)■t/( ))المزال(( ز: القمحي وقال 
ا.هأعلم( واس فلا، متهما، كونه وأما حفنله، على يعتمد لا فأبوالعلاء الجملة، 

سهث،يثبأ:
الضعفاء،من: محللة ثبه يفكلول وهم كلأالهلرقين، في أمنيالحيين، ممن هم هؤلاء 

الإسنادهفوفي فكيف الهئرخ؛ الخيث، لامحتحق بأيغنية؛ ولوصبا والمجهولن، والخزوكن، 
واسأعلم•محنناومتابالضبل، اكيث، على الأئمة فليل-حكم وميأتي.يعد الملسلة! 

هو:حذضخ)لإاص\(:
■القاصي الخن أيي ن أحمد عمران أبي جيتم( بخط وجدته يمح، أن ضبتإلعله حليث، )وزوتم، 

الزاهد،معوذ ين  Ubن معوذ كاب من اسخ كاب، من مله انه ذكر مجهولون، نه ند ياس. رحمه 
فيكره.عها اس رصي حة عن أبه، عن عروة، ن هشام عن الزناد، أي ين عيمِحْن إلى يرفعه 

العسكري(.ان )أوريه ٥(: ٩ ، الخاء(()١ ))كثف، ش: العجلوي وهال( 

فلانمليل.حجته، وعدم محقوطه، ي كاف، الهلئفنة؛ يهله _، J،pJJالثهئلي ساق 



ص-بمكامحلصجفيىمح.

للمحا؛بث ]وجة 
فهماوالتال ه؛ بالله ْؤمتن ال؛؛اتةا موكهما ماتا انهما ى واصحة الدلالة 

الجنة.أهل ومن موحيان 
ومجتتا.ستا بامحللأن الحيشن بأن عليه واعرصى 

لآؤلأ':مداسثط1أ:
كلامهنا. أذكر. ولكي، محرجه' ش كاف الأول؛ الحديث رواة يعص ترحمة 

أفعلى يه، واحتج ذكزه، من نص محي الثاني، الحليث أما العلم، ز نيايه عليه؛ الأئمة 
مجهولون.رويه 

االكلأ؛ءلسالأؤلرم:
تمتهم العلماء؛ مجن حماعة بالوصع الأول الحديث على حكم 

ناصرأم،بن الفضل أي شيخه عن أيصا. . وحكا0 ١^٧٢٢، وابن اليارنحلي، 
القاوتمارموعلى التمي، والشمس ا، قمإلإ ابن الإسلام وشخ دح؛ةر؛ وابن 

اكا;يّعر1J_ كلامهم من بض وسأرصيه، )١( 
)مفى:)>الموصوء1ت(()ا/أمأ(ّ

رالحففلؤ،الإمامة، ين حع ْهه(، اّتا)٠ الغيالي الشلامي، ناصر، محمدين الحاظ؛ هوالإمام، )"0 
وثاضيالأصول، أشعرى أمره أول كان والفقر، والنزاهة، والمة، والتيين، واللغة، والفصاحة، والإتقان، 

^،١على ومات والأصول، رالفرؤع أحميا إرملعب انقل تم ^٤، ٠١١
.؛لأ0،وصومُاهرة«)ه/'أم.٢٦٠^/

(•٣٠٨)للقرش ر)ال؛ذكرة« كمارن )٤( 
(.٣٢اكاوى()أ/ل ))بمج مار: ك( 
١(• ٠٨المرمعة«)ص ررالأسرار ر؛ )٦( 



٢(.ر؟ه فلإث\ئم فامثإ حتائما -أ، ٧٥١بأن الفول مناقنة -

قليل.يعل مامتها. عند . الحليث مد ش هؤلاء نصومحش وسأى 
اسرحمه آ وثال 

عاممةعن أيب،، عن عروة، ين هشام عن الزناد، أبي عن مالك، عن )يزوى 
باطلان...(.مكران حيمان عنها، امم، رصي 

^١٥ثم الءحل.اث؛ هنا منها وذكر 
أومنهو، يه والمهم غنة، ر عل فه والخل ،، 4UL»على كذبا )وهيا 

عنه(.حدث 

بالإسنادشسا،تمعه، وآخر _،، JbcUذكره يحد أيصا. وقال؛٠. 
عاسةعن أيه، عن هشام، عن الزناد، لأيي يصح ولا باطلان، والتان )والإّناد 

ا.همالك،...( عل وهذ.اكدن، شيء، عنها، الله رصي 
:٠٧٥١رحمه عاكررم اين أيوالقاسم الحافظ: وقال 
عنالميي، الزهري مومى بن ء«دالوهار.ءج حيين، مجن مكن، حديث، )هيا 

عنروايه الزناد لأيي تحرف، ولا غرف، محاحنأ والحلي مجهول،، والكمي مالكا. 
ا.ههشام( 

:٠٧٥١رحمه الجورةابيل، أبوعنالله الإمام؛ وقال 
ا.هياطل( )هاناحييث، 

المءزان«)؛/ا٩([•ش؛»لسان 1^،،؛ ى؛»ءراباءالائ،«، )١( 
)مكافى:يانالمنان(()أسما(.

زكافي:)يانالمزان(؛)أ/ه٠م0اّ)٣(ي؛»ءراد،ماللأ،(<، 



الشر.أبوي حال ض محل لما يرانة - الحرن ضء ٢(  ٥٨)-

الله؛رحمه ، سمية١ اينر أبوانماسر الإراسلأمت شخ وقال 
ألعل ممحقون المعرفة أملر ل، الحديث. أهل مر أحل. عنر ذلك يصح )لم 

لووقعهال.ا مل، فإف متيينر، عر يخفى لا ذلك كدب حلهور لأل مختلق؛ كدب ذلك 
مله...(.عر واليواعي الههم تواز مما لكان 

ا.همجاهل( )فيه الئه؛ل،: مرإمناد قال ثم 
اهله:اليميرأمرسه أبوعل؛الله الإمام: وقال 

الق))لخا والخر؛نكرة، الزناد، أبؤر ين، عيالرحمن، عنر موسى، بن )عبيالوهاب 
ا.هفللمه( والسند ي(. فاتث آتي، تح، 

ت)إلطاالحديثكذ.ب(ا.هآحر موضع نر الاه. رحمه وقال. 
٢:؛ ١٢١موصع؛ي أيصا. وقال. 

الحد.يث.ماق )م اّه عاسة...( عنر أيه، عن، عروة، بن، هشام على وصع ند )ب
وءال-أبما-فىمجوصعراع

ي(.فانتت فأح؛اها؛ القن، قالت)رفتأك ؛ أمه، قين زار. الوطع حجة )ن، 
ا.هواصعه( اللة يح 

(•٣٢اكاوى()إ/أ ر)ءجموع كماهم،: )١( 
٤(.الضماء(()آ/مآ١ ني، )رالمغير ن،: )٢( 
r{J( : ،(.٢٧٦ر)مزانصل«)آ/؛لآ(،وسأز،ضص)م

(•٩٥الجوزى«)ص وان الجورةا؛ي موضوعات م، مخارة ن،؛))أحالت )٤( 
المخطوط.عل كب ما عر اصتناظ المحقق، صغ س المحتوى" عر محودلالة كان ؤإن والعنوان" 

(.٨٥)الموضوعات((()ص )رتلخص: ى: ر٥( 



("٢٥٩)— فمالم فامثا أحتاهما القث ي1ل الفول منامسه .

سانتيأ/رجمهامضبمدص
ئثاليى لكن تعالى؛ اس محيرة إلى بالظر مئكئا كاف ؤإف جئا' مكن حديئ )إه 

ا.هأعلم( والله نعارصه، الالصحح(( )ى 
;٠٧٥١رحمه أيصا. . ٠ ومحالأ 

ا.همجهول( وستيه جدا، متكز حديئ )أه 
'متآحرل"موصع ي - أينا - وقال 

ولاالسةبم ؤالكب مجن ثيء ش لس قص؟ أيؤيه حياة ز المروي )والحديذ 
ا.هأعلم( والله صعمج، ناده وإّيرهارم غى 

أمه:لشر التح،. نيارة ش حديث)رالتلراي( عن ٢ وقالأ 
الخطبرواه ما نكارة وأشد منه وأغرب عحب، وساق ضب، حديذ )هنا 

•٢( ٦ والنهاية(()أآ/ل رالياية ش: )١( 
اإا>ناذته.الحيث ضد ولطه ٥(، * / الحلية(()١ ذ)ريرة انمرنءالعروق )إنان كماى: ( ٢) 

(.١٦٣/١)٣(فى:رزضالأرآناسم(()
ندور)ممالك((، كن)بموؤلآ المشهورة؛ الكب من غرها ش ولا بمصي؛ • الله رحمه - أله ز لاثك، )٤( 

أحمد(<،و))ممني ندإسحاق((، و))مثة(<، أبى ابن و))ممف، حميارزاق((، و>)ممش الطاليى(<، 
و)بمعاحمحان((، ابن و))صحح حزيمة(بم ابن و))صحح يعلى((، أبي ند و))مالزان(، و))مسند 

الشهور.المسنية ١^^، كب من وغرها اليهي(، و)بمس الحاكم((، و)بمتئرك الطرابي((، 
ؤرداش الكنس، وعوان احتجاجا، يذكروه ولم كماسق، كامن،، شغعر الحييس، لورود يلس،ذللث٠،؛ 

ماللثإ((،و))غرائس، للجورهاى، والناك،ر(( ))الأباطل مشنازت الحيين، فقدذكر حاله؛ يان ى كاف فه 
لابناإجوزتم،اوءالموصوعات(( عساكر، لأبن مجاللث،((، وررغراما للدارنحلي، 

(.العظم(()أ/ه٩٣اكرق »شٍر ش: )٥( 



دنانةبمظضخاومحيهم0

ثمالحديث وذكر عائثة...(. عن مجهول سند واالأحق((، )راواُق يكتاJهت النيادي 
ا.همجهولون( جماعة ندفه يزت))الئؤصى(< الئهثلي مارواه قال؛)وكيلك 

اسرحمه السومحرأم الإمام وقال 
ْوصوغ.انه ت قل ل الئحدين. باتفاق صعق الحديث )هذا 
ا.هوصعه(^ لا صعقه، الصواب لكن 

ءةاللالاه؛ رحمه الزرقائي العلامة أيصا، بالضعف عله وحكم 
وابنوالثهئلى، عساكر، وابن شاهين، ابن قال: كما الصواب، على )ضعيف 

ا.هلحض( حلافا صحح ولا لقوم، حلافا موضع لا ،، ناصرر
اهه.رحمه العجالوبيل٦، إسماعيل الإمام؛ أيصا- وصعقه. 

الله؛رحمه آيادير٧، العقيم الحق شرف العلامة؛ وقال 
مكيوب،،موصؤغ، أكتره ونجاتهما؛ وإيمانهْا، والديه.، بإحياء ورد ما )كل 

وضعه،على الحدين، أئمة لاتفاق بحال،؛ بمخ لا جنا، صعق ؤيحفه مجفتزى، 
ناصر،وابن عساكر، وابن والخهيس(، شاهين، وابن والجورقازي، الدارقطني، ك: وصعقه؛ 

١(.٦ ١ / الفلم(()١ ))معرالقرآل غح■' أبما. الحلين،. معف، وحكم )١( 
٦(■٠ الحقا(()ص ش؛)بماللئ، )٢( 
٢(.٦ /٦ المصنوعة(()١ ))الأى ى: أيما. . اإحدبث، ، ضعفوحكم )٣( 
٥(•٥ القاصد(()ص )بمخممر )٤( 

هياصعق، وقل (، J،A ٤٢ت<)اللمشهي ناصراليين ين محمد اللين، نص الحافظ قصدت لعك ( ٥) 
(.٣٤ذكرها)ص مؤ وفد مولدالهائي(((، ش الصالي( ))مورد كايه: ى ذكرها له أياُت، ي الحيين، 

•٦( الخفاء(()ا/؛ ، ))كشفش: )٦( 

٤(.٩ /٤ ١ العود(()٢ ))عول( ى: )٧( 



ضهمحنانممح^^____^_)اآآ(-

الناس،سد بن الدثن وفح الطري، والمحب والقرطي، والشهتلي، الجوزي، وان 
ا.هوجماعة( الحلي، ؤلراهم 

؛٠٥١رحمه ، الألازي١ اليثن ناصر محمد العلامة؛ العصر، مجحدث وقال 
المحسنعند بامحللة موصوعة، قصة وهي يه••• ؤليمانها الّثي.، أم إحنا؛ )قصه 

ا-هوحمرهم( تمة، وان الجوزي، ان كن العلماء من 
لالكلألمشسام[ت

ىوصعفوه؛ الأول، الحديث ْع العلماء يحض ذكره فقد الثاي، الحدين، أما 
من؛ذككل على ،،وتابعه الخاوي؛ 
والعجلوي،•، ١٢٣٧١٠^

يان قول ي سمق كما الئهتل، إسناد عاى ص من ومنهم 
قولممن كغترْ يضعفهما، مقؤ الاه. رحمه . السيوطي الإمام أل العجستا ومن 

ألالأمن يه يئ حتى عته، مدافعا الملك، لهدا متحمش فهو ذلك، و>ع الأيؤين، بنجاة 
موضوعا.ولمس ضعيف، ائه لمن العالمين( ربمشر الحييث،كتايه هنا فى خوآمه 

الحديث،![ثصحح ]يكزمن 
ماتجاهل مجن نجد أئا إلا الحديث،؛ سقوط وضح وح سق، مجا كل كر ذح 

وفال؛صح؛هاالحييد، ش نل 

(•١٦المول(()ص ®بياة •قيمة؛ ز )١( 
(•٦٧الحسنه(()ص ى؛))المقاصد )٢( 
٥(•٥ الحنة((()ص زن)بمخصر؛)المقاصد )٣( 

المنفاء(()ا/هه(.))كثف ز: )٤( 



اي.أنوي حاو عن محل كا المن.دزانة 

ابنلمول ذكره ا)اا،،.يعد ا.رحمه  ٢٧١٥٤؛ الهتسر حجر ابن ت الفقه هؤلاء ومن 
ركير 

صححه،ل حشنه، وقد منه، أسن، ناصر ابن الشام حافظ لأل قال؛ كما )وليس 
المعمولين الجامعين اليماظ، بعض ذللثإ وارتقى المرمحلى، تصححه إلى وسمه 

ا.هوالمقول( 

يمولهر٣،:الزرقاي العلامة عله وقدزد 
ا.هعنهما؛( نقاله ما ناصر(( ابن ولا)بمولد المرطي((، ى؛))تدكرة رما 

الحدث.يصحة قل لم وانه المسألة، ر المرطي قليل.كلام وسيأي.يعد 
٢.وتميم يصحته، لا الحديث،، يضحم، صنح فمد ناصر ابن أما 

٢■قال-ار حن، - الله رحمه - الهتهي، حجر ابن الحلأمةت وآغزب، 
ا.هفيه( للطحن يلتفتوا ولم الحفاظ، من عيرواحد صححة صحح؛ حديث، )هو 
يقوله;الزرقاز؛ عليه رد وقد 

الهتمى،ابنحجر، شهاب،انمن، أبوانماس، ينْحملا أحمد الفقه; المحلمثؤ، العلامة، )١(موت 
تحئقاته،على - -كيرا متأجروهم و!عول، الثانمة، أئمة كار من -(، ٤.٥٩٧ '٩ الثانعي)٩ المكي، 

الك؛م«.اقراف عن ررالزواجر و )المنهاج(((، المحاج ررتحفة مولفص: من وترححص. 
١(.الموشنا()آ/أه ررمعجم و )رالأعلأم(()ا/أ'آ'آ(، ش: ترحمه انظر 

٢(•٠ /٤ اللينة((()١ )المواب، ))مج; ش؛كما )٢( 
 )T( الموام، ربممح; ى؛(()))موصوله.ولمستؤ نافه كلامه، رأزل الي وريما(( '٢(،  ٤/١ؤلينة
(.٣٤انظر)ص ذكرها، تكرر المسألة، نر أيان، وله )٤( 
أبيمعقد وررلخلة ٢(، ٠ اللينة((()؛/؛ ر)ثرحت)الموام، ى؛ ]كما الوصٍري(((، ي؛»ثرح؛)همنية )٥( 



-٢( )٣٦ أنائهالحتائمافامنائم اثن أف الفول مناهشة .

اليماظ؛ونن الخن؟! يرحة بلغ ما ومحو يصح؛ أين ْن شعرى )لت 
صححواائهم نرايه أل لي يظهر والدي بضعفه؟! القول إلى وصل ما غاية واليومحلي 

ا.همشة( ي لكونه صحنا؛ كان ؤإن الاعمماد، ي يه العمل 
،ت؛٥١٧ السابق؛ كلأنه الهننمي، حجر ابن على القاوي علي الملأ عاب وقد 

مسقطفح، وعيب صط.( كوب بل عليه، مردود حجر... ابن الشيخ رقول 
ا.ه، لالرواة\ وموس للعيالة، 

اسرحمه 'م ااتااماير'وقال 
ااهالموت( وكلأهما؛علو أيه، إملأم وروي صمح، ند بأته إملأم )روي 

أيصا.الزرقانى. عليه رد وقد 
ولولاالنيان' فعليه غتزْ؛ أراد ؤإف له' بملم فلا ال٠صت١م؛ الحدين، إمناذ أراد )قاف 

ا.هكالسايق( لأولثه ني.. بقوله؛ 
منعلى رد وقد الحدين،، ، صحفيرى كان ؤإل الله. رحمه والزرقابي. تلثات 

أ-حرى!بأدلة القصة ئوت يرى ائه إلا صححه، من هناك أوأل صحح، ائه زعم 
فهتمول نفلما للئؤ المهن.ا ض مجن بحض عن يحلان أحمل. الشح وذكر 

(.٨٧حٍفة(<،)ص ر معقد ))أيلة ش: )١( 
وطنكارمهاءالمسلمين، لأحل. بالكنب، صح نهيامام عناالرد، بمثل يردعله لم ك ت ثلث، )٢( 
الزرثاني.كلام من محيأن كما أومتأزلأ، واهما، الرجل وقد؛كون يياثه؛ ني 

٦([.٠ )الشفا((()؛/١ وانفلر؛))شؤح: ٢(، • اللينة((()؛/٤ ر)شرحت)المواهب زت لكْا زث))حواسه((، )٣( 
(•٦٠٨ادوية«)))السترة ى. )٤( 



ن-دراطكاظضحاوفيىهم.

الباريالكريم الرب أحاهما وأمه اش أبا أف أقنت 
المختاركراهة فتلك ملم رمالة بميق شهيا له حى 
عاراJءةقة عن الضعف فهو بضعفه قول ومن الحليث هنا 

كلامقرأ لم عته، حكاه ومجن تقلمه، من أل فلهر عجسبا، نقلم وهدا قلت؛ 
الحديث!ى العلمام 

■ثنا[:مدالخبيث ]ثانيا: 

متتهش ما ؤبيان متا، قدْ إلى - الأن - نتقل ستا، الحيين، قد على الكلام بعد 
الوفق:ؤباهله فأقول وأواومة«؛ ءالكاببم، لصيح ومخالفة نكارة، من 

أوجه:ءدْ من انمن باٍلل م. أبوي امج حليث، 
مثنء دينه عن متمحإ يرثين وش ؤ ه لموله معارضته الأول؛ الوجه 

٢^أممل ^٠، واصن؟ ألينا ف، أعثلتد حبمث، نئوءقاِر٥١^، 
يللسةا•0 ا-كنلأوى هم 

ثث:ئيثثسونمحهمء y ولضلهiق،: 
ووثتأوب1حهءئتا. عي-ثا آه ؤاث قيم آه هآوكق،.ءث ربؤ ين 

ولاأقن محت، ألسكالتا"*محآإداحصرلْدهثزأل٠توته١دإيى يمثون 
]اوأء[.٤• أيعا. أعثدياثمساثا 1ؤلفقا وهم»ءقماؤ ؛٠٢٨^ أق؛و؛ 

الحيين،:بواضع الله.متخفا .رحمه الجوزي ابن أبوالمج الإمام• قال 
لوكانإذ العلم، عليم المهم ُال؛ل وصعه واليي شك، بلا موصئ حيينه )هغا 

٢(■٨ ٤ / ش؛»الموصوعاتا(()١ )١( 



|؛اتها^_^^___^^)هأ"م_م هآننا اشأ-مح1ئط إذ الموو .ئناقشه 

عذآس لو يل لا، الرجعة، يعد بجس أف يفحه لا لكنرا؛ مات ص أف لعبم علم؛ له 
يتتغ.لم الئعاية 

رنوقوله. وئومحكاي ؤمثغ قولهه' الحييث، ؤدمنا ي يكفي 
؛•هلي(<( ائ فم أنظفزلأتي؛ آل ني ر)الصحح((ت))انتأقث، 

اسارحمه ابن أبوالعاص الإراسلأمت شخ وقال 
يتثعهميك ة؛ز ؤ ^؟؛١؛ وقال كافوا، يموت لمن تؤيه لا انه تعالى. - اهه )قس 

ص[•^رساة،أم،ة.'يم 
الموتيعد محض الأس؛ رؤية يحد الإبمال يتخ لا انه عبادْ؛ ش سنه أل فاحر 
ا•هالنصوصنآ س ونحوذلل 

اس:رحمه ، دح؛ةرابن أيوالخهلاب ؛ ٠٠١٨٠١١وقال 
واJالإح٠اع((،الفلم(( يردْ)Jالةرآن موضع وأيه.، أته ز الحييغ )إل 

لمماتكافنا؛ فمن [، ١٨]كلأ:محقمار؛ه •أزدثُ^؛oبثومثومح( اممهالعظم؛ قال 
الإعاي؛؟!يعد فيس، ينخ؛ لم عندالمعاينة، لوآس يل الرجعة، يعد الإيماؤ( يفعه 

تدعن•ؤإولأ فرل: أنواي((• فعل قا شغرتم( ر)كت، قال؛ أئه وش))الضير((؛ 
أشُم©يملمحةاما-ه

اممه:رحمه ؛، ULmهذا؛ دحة ابن عرفول القرطي وقدردالإمام هلت،؛ 

م.٢ أ/ه اكاوى(() ومجمؤع كماش: )١( 
)مكمافى:))اكوكرة(()ا/'آ؛م.

 )T( ،(.١١١.١٠٩الأول)ص القول عندمتاقثة تفصيلأ. تخؤيجه. ومنم صعن،، حليث
)أ(فى:)ااكنكرة(()ا/'-ا(.



يدراطٌكامحو،صحالمحيمح.

حينإل وناع توار، نزو لم وحمائمه، اش.، فضائل أو وذلك ظز، )فه 
يه.وأكرمه تعار، الله فمله مما هذا فكون مماته؛ 

ر))الكتابم(إحياءورد فقد شرعا، ولا ^s، بممع ؤبمانهما إحياوهما ولمس 
اللهأم،بإذن أي الموز نحى اقق؛ عسى وكان ٢، قات1هأ ؤإحاوْ إصرائل، بز قيل 

.الموز؛ ْن جماعه عرد؛ه تحار- ■ الاه أحيا - واللام الصلاة عليه . سا وكيللث، 
معوشلته، كرامته ر زيادْ إحيائهما، يعد من يمغ فما هدا؛ لمتا وإذا 

[.Ur.nU^_])ل(كاىردفى:سورةاوةرة، 
[.٤٩]؛ ٥١عمران، ( jfمحورة زن ورد كما )٢( 

•ونت صح فما هنا، مثل أجد لم 
إحاءمحإفي آياته اتاسئق'' ٢(،  ٨٧- ٢ ٨ t/• ت))الخصهس(() في اس. رحمه - وندعمدالسيوءلي 

وكلابجم.الموتى 
تهي مواحنات؛ الياب هنا وعل 

ؤإحاءللموتى، الصحاةه وكلام للخوانات، محق الني إحياء ى منه؛ لس مجا الباب ي ألحل أيه ٠ ١ 
الاس!!أحد حمار الله 

أكنب كله الخرافات هدْ مجن ؤياب هنا في ورد ما أ0 -٢ 
الحكايات.هدْ أسانيد يعنس '*آءإنرارالسيوءر.صه.ظاما 

اسأ0 ترذ لم لأئه إمحللأثا؛ الباب هنا من ليس الخنرش، من بير قليب ش لن كلامه.، أن -٤ 
ونيامجتهم.حسرتهم ى نياية ءو؛ الني كلام أسمعهم اس أو ومج•' محرد الني ولكن المثرم، أحيا 

الثابت•الصحبح يخالف مجا الباب فني ؟>oL؛؛ Jlول ٠ ٥ 
منوعيره الباب، أحاييث على جياد -تعلشاين، هراس حليل محمد ٠الشخ؛ الكتاب ولمحقق 

ا.هصبممح( غر الميت؛ أحا اقص ائه فه )كل (،ح)٤(* ٢٨٣)ص نلكومن الكتاب، 



ءُ َ. ِج  ٢(_)V٦ أمايهافم آ-خافمافائنا النت  tjljالفول ناقثة ق• 

كافنا؟مات ممن خصوصا ذلك ؤكون ذلك، الخري من ورذ ما 
يفروى بما مريوذ كلامه، آخر إلى كافرا مات ض -■ لحمة ابن أي - وقوله 

مغها.القوويعل سه على النمش رد تعالى. الله. أف الخرت 
ثان.حديئ إيه وقال؛ الله. رحمه - أيوجعفرالطحاوي ذكره 

فكدلكعليه؛ رثها لما الوقت تجيد لا وايه نافعا، النجس رجؤع كن فلولم 
بالني..ومحيقهما لأيمانهما، نافعا؛ الّي. ري إحتاء كون 

زذكر فيما يالحناب، تلمهم ع وتؤتهم، اليؤخ يونس قوم إي٠ان الله مل وقد 
•وهوفناهرررالمرآن(( الأهوال، بعض 

-،• 0 للجر أمح، قثدعن ولا ؤ قك: قوله أي - الأية عن الجواب، وأما 
ا.هوأحكم( أعلم بغيه والله العياب،، ش وكونهما قل ذللن، فكون 

عقيه;وقال هنا،، كلامه السيوءإؤ، نقل وقد 
رالنمس رجؤع قصة الومت، تجيد على واستدلاله التحقيق، غاية )وهوش 

يصحإذكان فائلئ، لرجوعها كن لم ؤإلأ أداء، الصلاة كون حكم ولهدا الخن؛ غاية 
ا.هالغروب( يعد الحصر قضاء 

وهي؛ْواحنات؛ عية عليه المتقدم القرطى كلام ةلمت،ت 
إلخ.يممتغ...( إحياوهما ت)ولمى قوله الأورت المؤاحنئ 

ايله؛رحمه قال حسنج هنا؛ إلى الئهتلى سمه 

صوسه شيء، عن وقيرثه رحمته، تعجز ولى شيء، كل على قام )والله 

(•١٣العلمين(()ص (فى؛)رنشر ا) 
)آ(فى:))الؤؤضام)^يمل(.



بمكامحلصخالمحيمح.

وقعليه الله صلوات كراماته، ْن ثاء يما عليه ؤقعم فضله، من ثاء يما شحمه أل أمحل 
ا.هوسلم( 

اسرحمه ، المتلرل اين انمين ناصر وقال 
الصلاةعليه مريم. ابن لبى وقع ما ظر الموق، إحماء لينا. وقع )وقد 

يحيأن الله دعا للكفار؛ الاستغفار من ئع لما اله. أف حيث ي وحاء واللام. 
ا.هرمومنن( وماتا وصلفا يه ءآمتا له، فأحياهما أيؤيه، 

الإحياء:عن الخفي ءداuمهل وقال 

)لس؛كيرمنسصما.هد
الله؛رحمه ءا؛اوينر'ا، اين وقال 
الموت؟!تغد صل ياؤم، غتز المغايته عند الإيمان )كوذ 
ا.هيه.( هبها ارأكزم الحصوصقت عثر ي فياك 

يماعليه الله فضل أو .، الُي، ٌعجزات يكروا أف المخالف؛ن حاشا فمحول؛ 
الموز.إحياء ش الله.ق فلرة أويكروا يه، حشه 

محيرةأوريا بمبها، المعجزة وقؤع لإمكان ريا الإحماء لخيث، ريهم كن ولم 
نوله.حائلاعند تقف لعلل يل التي.؛ أونفثالخصائص الله، 

الإحياءتحالين، عن كيا، اين اسظ فول وسق 

•([ ١٢]كمار؛ربمشرسين(()ص >١(ز؛))نرقالمهلنى«، 
الولء)ص'١٢(»نهاة )٢( 

)ّ؛(فى:رررذالم>تان(ر؛/خأم(.
)0و:»\ووؤةس)بيآ\{



-٢( ٦ )٩ فخيلحتائمافائنائم الق، أف المول ئناقشه .

شنت الدي لكن تحار' الله قيرة يالظرإر ممكئا كان ؤإن جنا' متكو )حيث 
ا.هيعارصه( الصحح 

ارال4ت،رحمه وة1لأ 
ا.هأعلم( والله مه، مانع فلا صح؛ فإنا الحليث، صحة عل موص )هاناكله 

اسرحمه تّمةأآ، ابن الإسلام! شخ وفال 
أعظممن فإه قله؛ على واللوم الهمم ثواقر مْا لكان لووقع' هنا مثل )إنا 

الأمورحرهاللعادةسوجمن:
الوز.إحياء حهة من 

آالموت بعد الإيمان جهة ومجن 
أيهعلم التقات؛ من أحد يروه لم فلما غيره' قل مجن أور هذا' ْثل قل فكان 

ا.هكذب، 

برسالةؤيومنا الأبؤين' ايلة أقحيى الله؛ رحمة عليه الإسلام شخ ير لله ثلت! 
الأسان؟!والأئمة الثقات، الرواة مجن أحد ذللث، يروي ولا الله، ؤيوحيان ابنيهما، 

اللهرصي عاسة أمجنا للعاية! الخارق العفليم، الحدث هنا برواية يقرئ أل أتحمل 

.٢٣٩ o/T)الخلم(( ءنفيرالقرآف ن،: )١( 
(.٣٢٥فى:معاكاوى((>إ/؛أا.

هما!معجزتان لأيؤه. جرى قد المسلك؛ بهنا القول عل ر٣( 
الخاء.تم الوفاة، ثم الخاة نم ^٠١؛، ثم الخاء ا. 

الموت.يعد الإيمان مول - ب 

الثانيةون امركل، بي لقيل جرت الأورفر ؤادكانت نل، لأحدمن مجمعة. تحدث. لم وهلم 
أعلم.والله .٣٧(، )٧٦ رقم الايات القرة سورة ل فه، الوارية شيرالقصة وانفلر عله، تطق لا 



محانهبممحز،صحالمحيمح.

الزير؟إن عروة أخها ابن سوى• عنها يريثه ولا روا؛بم؟إ ر أحد يشاركها ولا عنها، 
هشام؟!ابنه محوي؛ عنه ولايرؤيه 

ونلناه،يه، >اامنا سله. صح إن • فالاحاد الاحاد، أحار يرد أقول أن الله ومعاذ 
الاعقاد،وش العلم، إفاتة ر انموم، ؤين ينه فرق ولا فه، بما واعمملنا يه، وعملما 

والجماعة((.السنة ءأهل هومعقد وطا فقهل، الرنة ش منهما والفرق والعمل، 
مواءربه على والاتفاق السند، صحة عدم على إح٠اغ رامه الانفراد هيا ولكن 

حح((.s۵ررالش؛ ثت لما متنه محارصة لع إ، يالضعفأو يالوصع، 
الحديث،؛وصع دلائل من أف الحديث، أئمة ذكر وءال• 

علىوالدواعي الهمم ءم مما للعايْ، حارقا عفلما أمنا للني. تحديث، أي( 
ولاسيماالكتب،، آحاد ش إلا يحؤج ولا ه الصحابة من واحد إلا يرؤيه ولا قله؛ 
والموصؤع.الضعيف، مظان من تعد الي 

الله؛رحمه يمية ابن أبوالماس الإملأم؛ شيخ مول، 
كتمائة،الخاذة في نميع ؤإماعته؛ مله عر وفواعيهم الحالق همم وم>ثؤ ما )إل 

غركنبهم.ئ، يه، الملل العيد قامراذ 
مثلالجابع، في ية بحادف ولحز الجئ،تة، وا >_حنج من كن.ب، مملم كغا 

الواحدإلا بيللث، .ثبو لم إيا المنجد، ى أقوام ؤإمناك ونثله، الحطي.-، نموط 
والاثان•

حيزولم كيرين، وأمما عظيمه، ُلأدا الطزقايتح ى لق آحتز من كذب، ؤبملم 
والاثنان.الواحن. به امزذ وإئْا الثئاره، يدللن، 

اكاويى<)آآصا"*0•))مججمؤع ش: كما :١( 



-٢( ٧ )١ ■ء \ثظ\ ثم فامثا خائئ1 -آالق باق الفول مثافشه .

نغلئةبمكان اوايفا، لثى ئثننة ؤفصة، يف يمعابن أحز قى كدب ؤبمم 
بمإلأمبولأت1ن.

منبمقل ما كدب بملم الأئثال؛ وصنيه ومحامه، ناعتاوالخفل ممزْ، ذلك وأمثال 
ا.هموجوتم لوكانش وائتثاوها، ظهورها الله نته مضث اكي الأموو، 

الئض(:)زد لحديث: رنه معرض ارله-فى ،-رحمه العلميأالعلامة وقال 
لأوجه؛العلم؛ أهل محر أنكرها المصة )هنه 

ا.هبمثلها•..( يليق لنمكلووقحت؛ أنها الأول؛ 
للنيبردالشمس القرطي احتجاج الثانة؛ المؤاحدة 

الباب.هنا ش عرئوابالتاهل ممن جمغ صححه ؤإل لابم-ح، حديئ وهيا 
الله:رحمه ، الجورقاي الإمام قال 

ا.همضطرب( مجنكز حديق )هل>ا 
،،:٥١رحمه الجوزى١م ابن الإمام وقال 
ا.،مفيه( الرواة اصملرب وقد شك، بلا موصؤغ حدين، )هيا 
متتهيهللان ؤين ؤينفي، يروي بما - الله رحمه - الإسلام شيخ فته ذكلم وقد 

(•٣٠٧عل:)رالهوامم.المجموعن(()ص )ل(فىتعلقه 

١(.٨ /٥ والماكر(()١ ))الأباطل /_،؛ )٢( 
٣(.٥ /٦ ر)الموصوعادت،(()١ ي؛ )٣( 

(.١٩٨. ١٦النؤية(()خ/أ)٤(ى؛ر)منهاجالمنة 
ولتهالشمس((. رد حييث في اللس سماه؛})كثف حزءا الحيبثا صحة ى ثور الأك وفد 

مه عاقا أل ولاسيما حم، علم من لي لما الشرعة، علوم في ;ا3كلأم الأمة مع في عموم أش 
ملفقة.احرى فضاتل إلى حاجة ش ولس وممى، الجنة أهل من وهو ثش، شائل 

تث<



دزانةكامحلضخاومحيافي0

الحد؛ثتى  ٥٥حاتمة فى وقال غ؛رْ، عند آرام لا بما 
معجزاتمن فه لما صحيحا، هذا م؛ل أل؛كون يولون الملمن علماء )وسار 

بتجزونلا ولكنهم ؤيتولونه، بممونه، الذين عل ه علي ومحثلة الني.، 
ا.هديانة( فردوْ بالكذب، التصديق 

الحالي<ثاتعن القرطي قول أما 
ا.هثاسئ،( حيين، - إه وءالت - الله رحمه أبوجعفرالتلحاوي. )ذكره 
نهال:،؛ ذكرالخر فقد الله، رحمه عياض القاصي من ذلك، أحذ فلعثه 

عنها.الله رصي - عمشى بن أسماء عن الحديث(( )رنثكل ل؛الئحاوي )■٠ءرج 
ا.هوروائهماثقات( ثابتان، الحييتان وهنان قال؛ 0ؤأ>ووا...لأ من 

اليومحرأ؛عه: ذلكا ونقل 
الثوكائ٣،رح٠هالله:وقال 

وميإستايه. على والكلام تخريجه، ى أتكلف فلم الحث، صميم محن ليي لأو ونقلنا 
ذفعله التومحع أراد 

و))الألئرالمصنوص(((، ٣٦٦. ٣٦٥الحق(()صى ووالمقاصد ٥(، ٦ - ٥ ٤ الميف(()صى ))المنار 

»الأمرارورفوئ«)صل؛ا(،وربمض:
م،٥ 0 . ٣ ٠ • المجمومهءرص الخفاء،()\/'أامآ.اآمآ(،و))الهوائد و)نكثف (، ١ ٣ * )ص )المقاصد({ 

القاطة.،الحجج الحيين، وقدرد (، ٣٥٨. ٣٥٣)ص .على)|رالفواتد{محن الله المعلمي.رحمه وتعليق 
(.٣٨/٢٨٤٠٢ ١ ) المص2لشؤٌ حقوق رواكف،اء زت ( ١ ) 

(.٣٣٧/١)٢(فى:)سسوصء)
(.٣٥٥المجموعة(()ص ز؛))الفوائد )٣( 



وروصماثابمان' هما وهال؛ طرشن؛ من الحدث(( )بمثكل ى؛ الئحاوى )رواه 
ا.همات( 

)إهت عه قول( أحدْ لم ولكي، ع المذكور الكتاب ز الطحاوي، رواه نعم أ،وو،ت 
مات(ورواته ثايت، حديث 

رمن تبت. يون - عته ومله عياض، للقاضي حدث النقل، ن، وهم هنا ولمل، 
واسأعلم.والثوكاي، واليوطي، القرطير، كن بعيه؛ 

اس؛رحمه الإملأم١٢، شخ قال، وقد 
ؤشؤحزن روى( ولهنا العلم؛ أهل كنقد الحدين،، نقد عادته ليس )الطحاوي 

جهةمن . الغالب، في منها. يرجحه ما يرجح ؤإلما المحتلمة، الأحاديث، الآثار^ا<، ءحاز، 
يتحرصىولا شت،، لا الإستاد جهة من مجروحا أكتزها ؤيكون حجة، راه الذي القياس 

iU^ فميهاالحديث،، كيز كاف ؤإي( يه، العلم أهل كمحرفة بالإسناد، محرفته م، لم فإيه ،؛
ءاكا(ا.ه

>دلآقثل،خصم@هسس:جوكالةرطيم،الآة: 
العناب.ش وكوئهما قل كانت، وأيها 

حديث،بأن واحتجوا أبما، غينه قاله بل القول،، يهنا القرمحلي يتفرد لم فآمل،؛ 
لهم\بم.ايار ليجاب لأحاديث، ناسخ الإح؛اء 

١(.• و٨٦ ، ١ ٠ الأم()٧٦ تثكل ْيمح اننلر؛ )١( 
(.١٩٦.)٢(ش:)بمهاجالمةاكوة«)خ/ْه١ 

٧(■/١ ليحلأن،)١ النؤة(( ،و٦•١(،و>رالمرْ ٥٠/١العيون(()و /٣٦(' الخما(()١ املر؛»وخ )٣( 



اللمي.بوي حال م( محل لما ترانة - الحرن قرء — (٢٧٤-)

ناصحاأقه، إحياء ي . عنها الله رصي - عانثة حدث ، ثاهيزل ابن جعل وقد 
لها.الاستغفار ْن المغ لحديث 

اسرحمه ٢ ١^٠٠^؛،؛ وقال 
ا.هلهما( بالاستغفار النهي م، متاجر إحياءهما لأف لله؛ والحمد تعارض )لا 

ؤبينبالنار، علهما الحكم أحاديث ين الجمع ش العلم أهل بعض وقال 
.حاصاله:ماإحيائهما، أحاديث 

أفإلى الغلثة، انمرحات ي صاعدا الئة، المقامات ي راقتا يزل لم النٍفي. إف 
عليه؛القيوم حين الكرامة؛ من لديه به حمه بما وأزلفه إليه، الهناهرة روحه اللة فص 
الإحياء،كول وأل كن، لم أل بعد له. حصّلت، ترحة هدْ كوف أف الجائز فمن 

فلاتعارضر٣،.الأحاديث؛ تللئ، عن متأحزا والإيمال 
كالذلءلمه.؛اننألةولهه)بمدإناكنياش. 

له.منحهما غج الله 

زالبلاء ولكن للصحح، الحديثر هيا معارصة ش ليس هنا البلاء ؛لتات 
وصيأي.سبق كما ومتنا، سننا ؤبطلأنه وللواقع، الإسلام، لأصول مخالفته 

(.٥.٤٢ ٤  ٢٣والسؤخ(()ص ))اوامح ش: )١( 
"ا0•٠ )ص ز؛»التذكرة« )٢( 

(.٣٤٨/٤ا()ردالمحناؤا()عابليزت ابن حانية واظرت 
)م())همرنالأر(<)ل/'"آأ(•

الخفا(()ا/ماه(بو)ررزع ماحا،((()ل/ا'¥أ(، ابن رسن و»شرح؛ ٩(، النال((()؛/" )سن ررحاش؛ة: وانظر؛ 
>إ(فى:>رزذالحار(()آ-/ها-م(ؤ



ضفآئانمضه_____^-_^-)هيآ(-

الأملاز؛شخ قال فقد مكانها؛ غير ز الشحمة السح دعوى أما 
والإحتاءالفتح، عام ي النارأ ى ومحْا الأبؤثن' م.ي رل رأي: هدا محل )فإل 

صاحباعطر ؤيهدا ذكره، من ذلك ذكر ولهدا ١^، حجة ش ذلك، بعد كان 
لوجؤأتبامحلل وهدا ))التدكره((، 

لهب-ر ي هث كقوله المح، يدحل، لا ؤكون، كاي، عما الخز أف الأول؛ 
]١٠—دأ.ثب?و^' دان محارا سبمل حمؤ 

■سؤيقه>صعوداأو؟ ؤ المغ؛رهت ين الوليد ي تعالى وكقوله 
اش•مح، وأباك ر ز؛)إل وكيلك 

•اش' مح، وأمك أتى ورإن 
لوكانتلأنها الك؛ائر؛ كأهل صاحبها، منها نخؤج نار عن أحبار ليت وهيم 

فالذلك، عن ينه لم ؛ L^L_Iاممه علم ي سق قد ولوكان لهما، الاستغفار لجاز كيلك؛ 
ممتعا.له الاستغفار كول فلا له، يغفر اللة فإل مؤمنا؛ مات ومن باإخوابم' الأعمال 

عامررمكة{( عند ر)المحجون(( ب ملريقه كانت /دمها أمه؛ قثز زار المق. أف الثابيت 
فكيف، غير ى دءالثام( مدفونا كان إذ يزره ولم هناك، يكن فلم أبوه وأما الذتح، 

له؟!قال:أخي 
حمزةعمئه من والذكر، بالشهرة أحي كانا ينخ، إيمادا مومتتن لوكانا انهما الثالث،؛ 

أباأل من ونحوهم، الرافضة من الحهال يقوله مما أبحن. وهذا عنهما؛ الله رصي والعباس 

د))الحجون((•ولمت ر)الدية((، من بالقرب و))الأبوي{(، أمه.ذلت، قلل.أل .يعد )٢(
أعلم.والله هن))اكام(<، عودته عد ب))الملية((، وذقن مات أباه. وأل 



امح،.أبوي م عث محل بما الحزن-دزانة ( ٢٧٦-)

"صيكلأم كلم انه وفه الضعف، الحاليث من السيرة ز بما ؤيحجون آْن، ^٠، ٧٠
وانماس،حمزة، محن يالثهرة أ-ص أبوءلال_ا لكان لوصح ذلك أل مع الموت... ونتا 

أبوطالس،،يذكر لم انه ساام،ت عن حلما الأمة ين المضض الخوار العلم من كان فلما 
وفامحلمة،وعلى، والماس، حمزة، ى المومنن، أهله ْن يكر مجن حملة ش أبواه ولا 

كن.باّذللئ، أث على الأدلة أين من هيا كان ه، والحسين والحسن، 
^ثهؤالؤبخواثبمتتت7إدلتهألتوء ثدماتت، ؤ اممة-تعالى.قال: أف الرابع: 

بنآش يى لق أتلأتا وتآ ثن ك؛سئغت0 ؤ إلى - ٠^٢٢ .رءبوأ إدا هالابجنيم 
شy تحار: ونال . ٢٤اسآ: لأية اس 
١[.١ ٤ زالتؤة؛  ٠٤ذ\رأمنه عذبوة أئه» أدأ خلنا وعلأه—اات.اه ضؤلدؤ 

انهوأحر يالأّتنفار، لأيه ليراهيم وعالء ر إلا معه؛ والدين يإراهيم بالتأسي فأمر 
ا.هواللهأعلم( علوللهترأمه، أه له ين ت٧ 

الوحهم١١،:
وانه.النار، ر وانهما أبؤيه، حال ر المح،. عن صح بما الحليب معارصه 

حوله؟مجن وأيش فش عليه؛ فأبى لأمه، الاستغفار ر رم امتأذل 
لداةالالإيمالدهىرمرساهله:

الاستغفارلها،ر ؤثه استأذن اج؛ةؤ؛ انه صح لما مخالئ، كفنؤ؛ الحديّثج هذ.ا )إل 
ا.هله( فلم 

وهومعارصة٢(•  ٦٤الأول)ص الوجه ومضى متا، الحليث، يهللان على ممل الى الوجوه من )١( 
يحدالموت؟!فيل لايفع، الموت ع؛د الإيمان وهوأل ))مأن((؛ الحليثال 

)؟(فى:>مزانالأءظال،():آ/ألآ(.



^٢٧٧—).هنائنة

اسرحمه ٢ كير ابن الحافظ قول قول وسق 
ثثالذي لكن تحال؛ اس ءدرْ إل بالنظر مئكنا كاف ؤإف جيا، مكر حديث )إئه 

ا.هواللةأعلم( تحارصه، ش٠١١٥^٠^( 
ماعل الأمر فيقي ذلك، معارضة ل صح صحح ص يأت لم إئه وحث 

واللهأعلم.أوتأؤيله، شؤيه المحلف لون هوعليه، 
اسالوجه 

شيحلمول ذكر محق وقد النسخ، يدخلها لا ثابته، أحار سكون عما الإحاز أف 
•وعيرها الأحار هدْ مثل ل النسخ امحتحالة ل الإسلام 

علمهقل كان \ه. ل ولماك أنجب )إن إف قانت من قوو شل فلا وعله؛ 
له.ؤوسثحيهما الله ف أ. 

الراع■الوجه 
اللهفأحيا نازلأ)رالحجون((، كاف النق. أن الإحياء؟ ر)حديث ش حديث فى يكز 

.١٠٠ونفثت ، ٢٢د))الأيواءء ئوفت . ١^، أم أف ومعلوم أمه، له 
تناقصوهنا »المدية((أ من مين، ))الأبواء،( و ربمكة(<، مجن قريب )المحجوز(( )ذ 
.يث.الحالواضغ منه سلم لم واضح، 

)\او:هس{)ص

٠مدودةتالواووألف وفح السكون ثم بالفح الأبولء، )٢( 
بدؤسة8.ثلأءوعثررن ؤينر)الجخفة[إ(.ْمايلي سها ب)رالالية؟، اتئ أعمال من نة 

^نبميناسدإريخ((س)راس«•
(■١ /٩ الاطلاع(()١ ))مرس 

سأا(،و))الهاة(()ا/'أ(،و))سجماللدان(()؛/هج



اله.أبوي حال ص محل لما لوامة - القرن مء ٢( )٨٧ -

اسحفظه اللفيا المجيد عد ن حمالي قال! 
وليسمن)رالمدية((، وهوقريب ارالأيواء«، ب آمة محر أل وصعه• على يدل مما )إل 

ا.همن)بمكة((( وهوقريب وررالحجول«، 

متهم؛العلماء؛ من و»الأُواء((حماعه آمنه همز أف يكز وقد قلت؛ 
،،والحموي١٦خ الأض وابن ٢، والئfثايل معدرم وابن إسحاو(ل،، ابن 

والمحبم والمطلأي حجرأم وابن والتراي، ممرأم وابن والدُيلم 

(•١١٤)(،ح ١٦٠/١(فىسقهعايى؛رررغسم()
١(.٧ /٩ هشام(()١ ابن >)معرْ ش: كما ٢( 

(.١١٧م0فى:)>اممةاتهمى(()؛^اا.
(.١٨٥؛(فى:)رالزوضاه(()ضحا.

ْ(فى:)رالكاملفىمح(()ا/هلأآ(.
٨(.٠ . ٧٩/١اJلدان(()))معجم ش: ٦( 
•الأسلأب صمن؛»تارح االمطوءة ٥( ٠ النؤة(()ص ))السيرة ز: ٧( 
ْ"ا0•الرمول(()ص ميرة ش ش؛))الفصول ٨( 
(١٠  ٩٨/١اللدنة((())المواهب ى؛))شرح؛ كما ٩( 

(.٤٢اللينة(()ص *الواهب (ز: ٠١ 

(.٤١٠١٠٤٣٠(فى:>)ذخمالعفى(()ص ا١ 

(٠ ١٠٦العيون(()ا/'ه،وه'ا.ان رإنى: ( ٢١ 
١(. ٩٨/١اللالن؛ة(اا())المواهب حمح.' ى؛ ( ١٣
١(./٧٥ الصححة(()١ ،)السيرة ز؛ ( ١٤

المالة•ز علمي تحفى مجه، المرجع س ١(  ٦٦و ، ١ ّا(،ح)٥٦ ٠ ٢ وى)ص 



.؛ناقشه

ذلك.سوى لما بمقت ولا حما، إله يممت، الذي هوالقوو وهدا 
منؤمحهم ْكة(<، ر)فح عند لفرأمه الني. نيارة حديث ٢ محعد.ر ابن روى وقد 

علقثم ، أحرجهال التي ه يزبمْ رواية مياق ص، وذلاانv ربمكة{(، د نزها أل الرواية 
تيقوله الحديث، يعاو 

ا.هبن ونزها ربمكة«، بن نزها وليس غلط، )وهيا 
ضنعلى كونوا لم »الحجون«؛ د وأيهاتوقت الثاني، للقول أشاروا س أل حق 

اررقانيم،ضن.مين:باأُ 
الثاتي•القول ذكر ثم بالشهور، ونجه الأول.))الأيواء((.، القول فقدم الأول أما 

التمريض.بصيغة عقته التاي ذكر ثم الأول.أينا-، القول قدم فقد الثاني وكنا 
ؤيينيالحجون((، حديث،)رالإحياء بين بالجمع قال قى قائلة. يغير . نكش، وقد 

وملتنزها، بس نم أولأ، هنالث. وذفئت، ررالأيواء((، و ماتت، وهوانها ءالأبوام(؛ ب موتها 
ز))الحجونءإبها، ويغتن، إلى»مكة(<، 

ودحلازرم.والزرقابي"أ، الحلىرً،، ذكرذللئجفي)رمءرته«مين: 
اوحل.يث،تعلى اس.ئعكا ،.رحمه الثلأ٠ي١ ناصر ابن أبوالفضل الأمام؛ وقال 

)ا(فى:)راممةائ،همى()ا/ياا(ا
(■١٦'الحث)ص من موضعها ش الرواة هله على الكلام سق )٢( 

(.١٩٨/١رالواهب،((()ر)شرح: )٣(ش: 
النؤة(()ا/ماه(•ر؛))المرة )٤( 
(١٠ •  ٦/١العيون(()ش؛))إسان )٠( 
١(. ٩٨/١ز؛))ثمح؛)المواهب،((())٦( 
النؤة(()ا/ماه(.ررالهرة ى: )٧( 
(.٢٨٤/))الموضوعايتج(()١ ر; الجوزى، ابن تلمف عه حكاه )٨( 



م-محاطكاظصحالمحىمح.

بمكبمءين »الأبواء(<، ب ماتت . اللع رسول وأم موصئ، حييث )هيا 
ا.ه)رالحجونء( ب ولمست هاك، ولقنت وارالاديةبم 

عندآحواله، عند ))المدية(( ي مات صد . أبوه أما لأمه، بالمة هدا ت قالت 
،•النجار أحدبتي النابغة ظر في بها وذقن منءالثام«، عودته 

لهيرد لم يائه علما ءالحجوزام، عن فضلا' حولها، وما و))مكة(( ذقن ائه ورد وما 
عنها.الله رصي عاممة عن الإحياء(( »حديث ذكرى 

والاهأءلمل"م.ميق، كما عليه، مغول فلا الئهثلي أماإستاد 

٠٠٠٠

٤(./٨ المن(ا()١ }انان انظر: )١( 
١(.٠ ٠ )ماظر:»اظةاتاعرى(()ا/ه^ 

راثا.مرت وقد الإسلام، شخ يكرها أثرتم( وجوه وهناك )٣( 



.(٢٨١)-الإئتحان.عند قزؤؤقا اف بأن الهول ئنامفه ■

َُء ُ

وهو؛الرابع؛ كلك مثاهمشه 
الامتحانعند نوئفهما الق.ث أل 





_٢( )٣٨ الإئتحانعند الثن يأل المول مماقنه -

فيينها والجمع والثاني، الأول، للث، المؤبين لك، المهيا ين زها أرى لا 
الدعوة،تلغهما ولم الفترة، أهل اللمؤ،.من أنوي إل بماوت كأل أولى؛ واحد مللن، 
انهموالفلز الامتحان، أهل حديثا في حاء كما المامة، يوم يمتحتول ممن وهما 

الجة.ؤيدحلول مسجون، 

وأثيوه،الأحرين، المنلكتن غيز مقلا'، اتكا مئالعلماء بعض جعله ولكن 
٢.مستقلا ونامشه كدلالئا، لغاجعلته وانتصرواله؛ له، وامتيلوا 

الرنق:ؤيالله فأقول 

ئممئربلئ، ينطييف وتوف ؤ ه-' يقوله الألئا، المنا يهالقائلون تدل ام

.فياسمحهما -رصي بابي اثن عن روي ما الأية' في وذكروا ااكر،ا• ©؟إه 
قال؛حسثا تفسرها، 

٢.النازأ سه أهل أحدمن لاندحل آذ محمد. رصا )من 

١(.• و٢ ٩، .٩  ٩٦هناالنمل)ص من الأول، زالمحث، هنا يال سق ( ١ر 
بنالحكم ثا قال: يخوب بن جاهن من'نيق: م/آم'آ(؛ المال(()* جئور؛))جامع ابن أحرجه )٢( 

م،ءنابنعاس.رضاهميا.بم
لرخال،الإنناد[:

"0؛ ١٧))المم،(()• ش: الحافل عه قال الكوي، أ;وسعد، الرواجي، يعقوب، جادبن -١ 
ا.هالزك( بمتض (؛ ®LJحنان، اين بالغ ْقرول، ))الخاري(( ش: حييه رايضي، )صيوثم،، 

١(:٤ ٥ ))الضب(()٤ في: الحافل عنه قال الفزاري، أبومحميا لل، أبي ابن ظهثر، بن -الحكم  ١٢
ا-هممن( ابن وممه بالرض، مح، )متروف، 

))المس،((في: الحافل عنه قال الكوى؛ أبومجحمل.، عبيالرحمن، بن إسماعيل هو: الذي؛ -٣ 
غيرواحد.ووثقه النمير، ر هوإمام ثلثا: ا.ه بالتشع( ور؛ي يهم' )صيوق، ٤(: )٧٦ 

ت<



اله.أنوي حال ص مل لما يرانه - الحرن ضء ( ٢٨٤-)

اس.رحمه الثني عن أصبما. متله. وروي 
عنهما؛اس رصي همايى اثن عن الأية ش روي ولكن 

^^^ةآلءوخلمحشإالخة\م
مدم.كما يته خاصايأهل وليس أقته، م ى عام - ترى كما - والتمس 

\مؤ\لإء[:
ؤلهير.ابن وآفه: جنا، صش عنا^ 

أ/هه(.القرآن(()• لأحكام ررالجامع القرطيش: )١(ذكره 
التنيل((وومعالم (، YV'T/Y'اليان(()٠ ))جامع في: ذكر، ما غر الأية، هف مسير في نل وانفلرْا 

(.٥٢٤م٢٣/٤(،و)ضم^نام((>٤٩٩.٤٩
فيك،م، اليمشقي، سلمان بن ملام ءلر>قت من الإرمان(()أ؟ما(؛ ر)ثاب اليهْىفىت (أحرجه ؟) 

عله.يه، محهمل، الله رصي حمابى ابن عن جير، بن معد عن الأفطس، مالم عن 
ءالةريب(<في؛ الحافنل عته نال( اللث،ي؛ أبوانماس، القفي، سالمان، بن سلام ستبه: وفي 

)ليسبالهوى(ا.هوةال(ر)الجرحواسلا()؛/هه٢(؛ ش: أبوحاتم فال( )صعق(ااه^اJث،: (: ٢٧١٩)
إلاأنحاذ، *ايرؤيه وعانة منكرالحلين،... )هوعنيي ١(: ١ ٥ .٩ ١ ١ ٠ )م/اُ ر:)١الكا•الا( علي ابن 
عتنها.هومل مناكن( القامت، عن حليه )ر (: ١٦)رالضعفاء«)؟/١ ز: ا.،دوالالاالايةيا1ي عليه( تابع لا 

))الكاشف،((في: اللمي ا.هونال حليه( على )لاقابع )الكمال(((()٢ ))تيم،: ز: المري 
It\( :)لهمم(ا.هوني:))تهليبج:)الكمال(بج)آاسآ(ءناض:)مه(ا\٤(

(عهالحاففلفي:»الءردبا((١١١٥لكوفى؛أبوعيالله، الخي، هتيكبنعياممهإ رمالإسلإأينا: 
ااهب))الكوفة((ّيمّ( القضاء ؤق مد توحففك كنزا، ينش )صيول(، (: ٠٢٨ )٢ 

اعلم.واممه (، Xrw.ي:))اكهفإ(()٤/•٢■٢*١ فه نظرالخلاف، كنز، كلام وفه هلت،: 
واسأعلم.صش،، فالإساد 



-٢( الإئتحان.ّ)هخ ■كند هوؤيقا اف بأن القول مثاهثه -

،:ممه؛ مض الله.ى حجر-رحمه ابن الحافظ ة1ل 
الامتحان،عند بملعون أيهم - العنة قل ماتوا الدين يعي • ا. )والفلز 

ا.هعه( بهم لممؤ له.؛ ،ماما 
الواويقيهم؛ؤذكرالحدث اكزة(<، امتحان#أهل على كلابه .أشا.يعد وقال 

اأىأيدحلها ْن جملة ش ينه، وآل المهللس،، عد يدحل أف نرجوا )ونحل 
ا.هفتجو...( الجنة[ 

للأبؤين•الاسعفار عن الهي ؤمحن الملك، هدا محن الجمع ش ، النندؤ(لوقال 
فهوقولالقامة؛ يوم الامتحان عند للخير يوفقهما - تعالى • ياه مول من )وأما 

ا.هتأؤيل( إلى له حاجة فلا فلغا، ٢ لهمار الاستغفار بمغ 
لهماإدا.للأستتغفار حاجة فلا عندالامننمحان؛ يوفقهما موف اممه بماأف آقول؛ 
زصح ولو الضبا، علم أمر ي لاث، إله؛ بمار دلل إلى يحاج القول وهغا 

منيدلأ ينجاتهما، القائلون يه ولتمسلث، المريح، ولتتناوله الركيان، لتتثاةله حز، الباب 

الحقا(()صم0•ربمالك نرث كما )١( 

الخ.كلهم•••( اله. الحافظ؛)الفلز عن ( ٥٩/١الخما(()ش؛))رفع )٢( 
ط.١( /٣٨ و)١ (، ٤ ٧ في؛»المواهب،()ص زكما ءالأحكام«، وكابه (، ١ ١ /٨ ءالإصاية،()٤ في؛ )٣( 

•امالإّلأما 

١(.٤ ٣، الحقا(()ص وانفر؛))مساللث، 

طنهتيالمللث،الأول،،لأ»راع.
)أ(فىت))حاسةر)ضس()اا'م■

التبةوسق ئيي•••((• حييت،؛)راشثأمت، ش كما فقط؛ لأته الاستغفار عن ئهي عته.^٠ الوارد )٥( 
•أعلم والاه نلك، عل 



التح،.أبوي حال ص محل لما يزانة - الحزن ضء ——— ٢(٨ )٦ -

أمرهما.ى اتحا. عن صح لْا بالتأثل أد والضعف، بالموصؤع تمسكهما 
وأيهمفزة، زمن الجاهله ُأل مول انه سمر الشقر الأمين محمد والعلامة؛ 

العامةالأيات محن البمع حاول انه إلا القيامة، يوم نمتحتون وانهم بسركهم، مجيورون 
الاله؛رحمه ، ءقالار الجاهلة؛ ر ماتوا لمن النار ليجاب أحادث ؤين ُالفتزة، بالعير 

أورانمليلين إعمال لأو حلاف؛ بلا أمكن، ما ض واجن، الأدلة بين الجْغر )إل 
فمنوالاممححان؛ بالعير، القول هذا إلا الأدلة ين للجسمر وحه ولا أحدهما، إلغاء من 

الأدلة،حميعر بذلك، ؤيفق الامتحان، ذللئ، عند به أْر ما يمل لم الذي فهو النار، لحل 
ا.هالله عند والعلم 

•المساللثا هذا أكرمني موجه القول وهذا تلئ،• 
ذللئ،من ذالزءاث٠ القيامة، يوم الامتحان عند الله يوفقهما الأبؤين باق قلث، ؤإذا 

أمرهما.ر الصحيحة الأحاديث، تاؤيل 
لهمايومتذ!•يغفر الرحيم الله.الغفور أل يمكن محل• ؤإيا 

عماأحاز شاكلها وما الأحايين،، هف أف الإسلام شخ فوأ ذكر تقدم فاةول،ت 
سح.أو نديل يدحلها لا سكون، أو كان 

اللهرسول يا الأنصار؛ من ساب فقال مإمحة؛ ابر حديث، آحر ر حاء مجا وأما 
٢.يهماه ثغطتر ينج،' سمحما ربما الله رسول فقال قال* أ؛والث•؟ وأين، 

(.iA/؛jlJl»)(Vر؛))أضواء ( ١) 
ثاهن(،.وهنالفظ))ابن (، ١ ٧ ٤ . ١  ٦٣)ص تخريجه وسق ماهة، ابن حليث، من نحلعه ( ٢) 

)،:١٠ذهةا؟أ أؤ فها، زك وغنك هل اش! ننول( يا الأصار؛ من رحل قال، و))الزاي،؛ وعند))أحمد((، 
انمحئوذنومالمقام لائوم يلنج، محه، دقاأٌكم، ينج،، ناقه ربما قال، فيءنمعة؛ من أيه ظ)؛، 

ي



(-٢٨٧_)__^^_^الإئتخان__عند افيرق4ا -تثاهنة 

موضعه.ش يانه سق كما صاثأا، فهوحليث 
أنج،وغمي آنج،' مح، ام خولا؛ ي )بمجغت قال: أنه S اي عن يزوى ما وأقا 

٢.فتاءه التغث يغد بى هوئوا الشغدو- ان ■ الرصاعة من وأم، طالب' 

الحيث•اكاتة...(( 

الةتا؛ة((•الغمأماكخئوذيوم ؤإن ينج،' )رما"ناك فال.• من"نق؛' اه ظن فال ولفظ»الطرازر(بم 
ربماقال،. النار. في أنواك أرى اشأ ناننول، الأُضار؛ مى قاب زجل قال، ررالحاكم(،ت وينظ 

المخئوذ(،. ٢١٧لهاتم.وئذ.وأنج، محهما' ثمطي، ّّايهةادنج<، 
الجؤذيوابن قمح،؛»الأااطل،( والمرمانج، ١<' ٦  ١١٣>رتار؛؛خه(()زن الخلب أخرجه )١( 

حيتيقال فارس، ين محمد حلتنا الحاففل؛ أبي،ئمم • ٠٠٨^من (؛ ٢٨٤/١ى؛))الموصومات(()
عنلما، عن متصور، عن ا، سريلعن الميارل، بن حديتايحي يها.. الأرم٠وزإ. عيد١^^ بن حهياب 
مرفوعا•به' عنهما' الله رصي عباس ابن عن مجاهد، 

المنمي.الرامحي المملى(، أبوبكر، حميان، بن فارس محمدبن ■١ 
أينا.وكان. الرفض، في غاكا رافضلإ تحم؛)كان أسمر عن ١( ٦ .٢ ١ ٦ ١ بغياده)v/ في؛))؛t^ جاء 
محموداليمن،.ولا اولأمأمون[، مة، غم كان الفرك،؛ بن الخن أبي وعن الخلين،، ش صعثا 

الر-حر وأشار ر>الااسان«)ه/ح"ام0، ينمعكوفنس؛ اؤهومجا الفوارس( محمدابنأنج، فال وكن.لالئ، 
ا.ه__( )رافضتي، ن،؛»العزان(()(/f(؛ اليمير وقال له، اليارفطير تضعفح إلؤر نفسه)آ/ه'مآُآ( 

اسم.صد ن، حطاب .٢ 
(؛١٦نر؛»تاريخه(()م/االمتيح فال 

اّهالئام،( المارك يحمرين، عن، المم برواية تحرفح )ضممح، 
الشام،.عن، رواينه من، الماب وحييثح تلمتح؛ فى،؛»الأياطل،(()ا/ما'؟آ(، ١لجورقاز، فال وكنا 
٦(.٥ /٥ ررالمزان(()١ هم، واليهم، ٢(، ٨ ٤ / هم،؛»ادوصوءات(()١ الجوزى( ا؛ز، وضعفه 

>=<



محاطبممحلصحابمحيامحأ

اليعشقي،الثا«ي، عم؛1رك، يهمرين . ٣ 
)مجهوو((: ١٦))تاؤيخهء)ٌا/انر: الخلب وقال انمارنحليرركماهمر؛))الأسان(()أأ/هي'ا([، صعقه 

ا.ه)ناف( ٤(: ٠ همر؛»الزان(()أ/أ الأمي ونال »الأياطر،«)ا/يمآ(■ المر3از،ى: ا.هركدائال 
^كينبسم،ربسمني،محاصي•

(.٢٨٤ءلل.)ص ومدم.نل لخبيرممزا، صيري، 
الكري•أيوعتاب، اليى، المح، العتيريؤرعيد متصورم؛، - ٥ 

ا.هلاjJSU وكان _، )مه، (: ٢٧٧رأإاا؛ةريب(()؟/نر: الحاظ قال 

اتفاق•.حل ؤإمانه، رجلاك وتربمٌ ئت• 
(.١١)\/أ والاغات(( الأسماء ))تهنيب وانظرت 

اُ-لثنأ،ب،ض•
لاخلاطه.رك؛ وقل ٢(، ٠ ٠ عله)مر الكلام ملم 

حي'؟زأنج، كث ص الفشر، وزومحوربن 
الأتمة■كماقاله لث، عن ومصورلا؛روى لثا• عن عنرمنصور، فيرالإستاد: حاء 
١(: ١.٦٢ >)تارخه(()h\٦ همر: الخلب قال 

موتم(صكنرغ(،وسأش((نم
)ا/ي'اأ(:نر:)رالأباءلر٩ الجورهان، وهال، 

ا.هلضعفه، ثسا عته يروي ولا شسا، لتث من سمع المعمرلم ين )متصور 
رإلموصوعانم()ا/أمأ(:نر: الجوزي اُز، وهال( 
ا.هلضعفه( شف يروعته لم ومتمور قفعن،، لث )أئا 

عته.ولكناللأءهتاممنرأمحتدالحييثج لعتتمفقه، ين متصور أما هلت،: 
ا(-)الالروضالشام((إ؛ ٠٩٥وقدؤحيهثجللخيبءلئبماآحزا،لمحرجهسامى:»آوائدْ{(ل)آ/ه٤(،)

أيوسليماننا القرشي' المللئ، أناأبوعيد قالا: ومحمدبؤرهارون، اللمأي، أجمد الحارث أي محلؤيق: من 
ت<



(■٢٨٩—)^تيإئابمئوةهىءنلاس^^^^^__ .هناهشه 

سيه■صح قلا 
تمله وحدث الحلسث، هدا عن اممه. ،.رحمه اJغدادير الخهليب قال 

ا*هالإسايين( بهذين إلا أكنهما ولم باطلان، الحييثان رهيان 
ا.هله( لاأصل باطل' حديث، رهنا اس رحمه 'م الجورةازيأ'وقال 
ا-هشلئ،( بلا موصئ، حييثؤ رهنا ،،؛ ٥١رحمه ، ابن وقال 
ا'هواة( )■حطابإ اس رحمه ، اليمؤا وقال 

وةالأضارم)خم؛اي(1ه

الله.رسول ول ثال: ه عمر ان عن نافع، عن عمر، ين اس عيد عن ملمة، بن الوليد نا اليكس،ت 
الخابكي((•ي زكان دلخ طؤب' أنح، دعتي يأتي' لأي' فمغتؤ المحانة ذم ر)إداكان 
ا.همحتكرالحيين،، ملمة ين عقيه؛)الوليد ئمام وقال 

قال:الشؤمة(()\/آ٢٣(، ))تشه ر: عراي( اين عله فامتيرك 
ا.عأياطيله( هنامن وأظن الثماظ، غيرواحدمن قال كما كنيت،، )يل 

واحد.غين •جرحه ر)طرق(( قاصي الطرر' هوأبوالماس' هنا' ملمة بن والولد 
(،و»المي(ا)آ/آ٢٧(،و،لاليزاذ،«٢٠٤وانفلر؛»الخجرومن«)م/•٨(،و»ااكامل«)ا"/؟مه٢-• 
<٢٧٥بخأآأ('واص>،اس<،)ما 

)\(فى:ررتارخس«)ما/اآمأ1ا(.
)أ(وعوفىضلجنرم،ه

)لإ(و.كصو\ّا)\اس
.٢ ٨ ٤ / ١ ش؛))الوصوءاتا(( )٤( 
(.٩٨)الوصوعاتف((()ص ررتلمخمى: ر: )٥( 

(■٦٥٥/١ش؛))ء؛زانالأمحدال(())٦( 



التح،.أبزى حال عث محل لخا المحزن-دوانة ——يزء ٩٠-)

اص:رحمه ٠  UhSOlعناق ابن الإمام: وقال 
ا.هوصعفاء( مجاهيل، من غٍرْ وقه المعدي، فارس ين محمد أبوبكر )فه 

بمد.وهانا سنيها. ولوصح ومتنا، متتا تصح لا شاكلهما، وما الحيسان وهيان 
لكلالنار ى الخلود لورود وذللت، نة((؛ ررالو لظاهر))الكتاب(( ومخالفه تكارة، متنها نحى 

انار،ى وأنهم ؤنالب، وأبو الأبؤين ممر ولشوت ع ^ ١٥٠^؛؛ا'اتحةاقه وعدم مشرك، 
ر)التارآ(ى ؤإما مجون، حلويبلا ش))الجنة(( إما للشر، أبيته حياة الاحرق ش أف على نيايه 

واللهأعلم•منثورا، هباء ركونوj( ولا مورّث،، بلا حلود 
شالتوفيق لأف المللثط؛ هتا على ُه الاستدلال( مبمح لا الثاني الحيمثج وأبما 

واللهأعلم.غيرالشفاعة، الأمشحال(، 
ارله:رحمه ، ٣٧١۶ابن وءال( 
أبيي صح كما العدار_،، تخفف، ى الشفاجة على حمل بثا؛ لو انه )ْع 

ا.هأءلم( والله ءلاو_ا، 
العيابتخفف، ز الشفاعة، على نخثل وكف مق؛ كما شن،، لا بل هلئ،: 

عبارةيناش فهنا هتاء«• بمدي بث الحديث،:'١١^٨١ ي والوارد ءلال-ا، أبي ر ورد كما 
أعلم.والله حمله، العيامحت، ض الحديث،: مقتضى لأل العياب؛ تخهيف، 

أبما:المللث، لهذا يستدله أن، ؤيمكن 
هرممث،الق إل نخمد تا قال: -ثثؤيل، عاق ))هط قال: ا'ه غنة. زوق، بما 

(.٣٢٢/١فى:>>سهامة(()
الكافرللشفاعة•استحقاق عيم محان هآ"؛-هيأ( بش)صر )٢( 
(•٣٢امعة(()؛/٢ )رشه ى: )٣( 



(-٢٩١هعندالإسان_____^___).ئنامثة 

وجمحملك، ؤثطن متث، آرلك صلب غر الناز حزنت لر لك: نمول الشلأم، 
iJjlxS ■ بتتقامته التهرت وأما اش، محي الصف،ت أما صالت ر. ين ■جمل• يا صك؛
أندا،•ئث، وفاطمه النطلب، غثي متحرت محي، الحجز: وأها وخب، 

بنيحي أحرنا المحن؛ بن محمد ؤلؤيق من ٢(؛ ٢ ر)الأياطل(()ا/آ في: الجورفاز أخرحه )١( 
بنمحمد حدظ قال؛ حاجب، بن نيد حدئ قال: العلوي، ■ر ين محمد أحرنا العلوي: الحسين 

العباس؛عل بن محمد حدثي العلوي: هارون ين محمد حدئ قال: الخلفال، علي حدى قال: عمار، 
الحسين،بن علي عن أبيه، عن محمد، ين جعفر عن حدشءلي؛نمص:صني، حدتير: 

ءنأ؛يه،ءنءليينأ؛يًلالبه؛ه.
يحيبن المن عن أخرت قال؛ (؛ ٢٨٣- ر)الوصوءات<(( في: الجوزي ابن وأحرحه 

به.العلوي، 
عنأمحه، ص محمد، ين جعفر عن الجوزي؛ ابن جاءعد أنه إلا الا؛ق، الجورقال هوشق وهدا 

أبيه(.عن الحين، بن علي )عن الإستاد: من مغط ه طو< أيي بن علي 
ولمايايق، ؤيإسادالجورقال الجوزي، اين ريق من ر)الآأىء(()ا/هآأ(؛ ل: اليوش وأحرجه 

•الجوري ابن عند كما السالف، السقط عنيه يأت 

ماث،.نونه وما الكافلم، الجورقالتزولاور شخ من ابتياء الرجال هنا مأئول 
الجورقالشخ الصول، الواعظ، القاسم، بن عبدالله بن محمد ين المحن ين محمد .١ 

ل■له'^٠۶؛، ترجم قد بالختحمي، ص كان الني الهميال' جعفر، أبا وأظه؛ هو؛ نى ل ضن لم 
متروكان والأئات.. السلف بقية الزاهد، الرحال، الحافهل، الإمام، الشح، عته: وقال ١(، ٠ ررالسير(()٠ 

الصوفية.ؤمنركراء الأثر، أهل أسه 
العلوي.الحي، أبوالمحسن، إسماعيل، ن المحسن بن يحي - ٢ 

لا؛زا؛وهوحتلأ.أبوالحينربنريحمحر.؛زياية: عدالجورقال: جاء 
ت<



أالتح، أبوي حال عث محل لما الحزن-درانه ٢(-————————^مء -)٢٩ 

لخالالؤ-محلا:
رحال عن محمد، ين الحس بن محمد الإمام ))الأباطل(()ا/'مآ'اآ(ت)سألت، ى: الجورقاني قال 

ب))حلان((،والخلافة الإمامة ^^؛، كان منا وُع ■ءاأتا، راضئا كان صال؛ الحسين...؟ ين يحي الحسن 
ا.هوالخدلأن( الشقاوة من فعودياس كير، حلي، له واحعع 
عنه!الحيين، هوراوي( - هنا - والموول ت نالت، 

ررالموصوعات،((ى: الجوزتم، ابن وقال 
ا.هغالتا( رافضيا الحين اين كان حماظ))حراسان((؛ يعص )فال 

بجرأتى الزمي، الغنائم أبي عن ي متأحز، )رافضق، (: ٣٦٨/٤))اليزان(()في: النمي وقال 
ا.هالجاهلآ ^jL بوضعه الهم الجئه((• ق ؤجئْ ؤقٌ اليي أيوك، متنته؛)إن كفّن،، 

(.٢٧٨الحيين،(()ص بوضع نبي غمز الحين، ش؛)رالكثف وذي (، vrY/xوانفلر؛))المخي(()
فيفقال مط، الرجل هنا على الحيين،، هنا في التهمة لإلقائه الذهء؛ا؛ علؤ، الحافظ عب وقئ 

والحدينطالرحمة، هنه في المصف، أجحف النمي؛)وفاّ لقول ذكره بعل. ٢(، ٤  a/i)))اللسان(( 
هنا،العلوي يحي ى كلامه وذكر بإمحنادالجورقاني، الحلينؤ ذكز ثم الجورءابي.اا(. ذكره المذكور، 

وفاتهميمتخ لأئه غيره؛ انه ؤيحتمل اسيوكه، الني( هوالأول هنا أف بمضي الكلام )وهنا قال؛ ثم 
ابنالأول ذكر وقأّ■ الغنائم، أبو عنه كنس، فه؛ وكان نضيذ، الأصل ش وقع إلاأل؛كون الرمي، عر 

ا١هبه، المعاروساقان

أوأنالحاJيحإ، هوراوي الترجمة صاحب، ركون الاه-يثكلثإ -رحمه فالحاففل هنا؛ فعر ةلث،ت 
تحريم،!يرى،-فيه الذه>ي.كما كلام 

اسمهورد - وقل - وأمره الرمي عن النظر بغض . ١^-^، هوراوي انه أعلم؛ والله عتلكا واكّواان، 
الحاليح،؛أحرج هوالذي انه وحنا صراحه، وحاله الجورقارعراممه ونص كاملا، لإسناد ار 

إّناده.برجال غيره، من أعلم فهو 
ترجمته-- أجل لم الحسي؛ العلوي، أبوعيالله، عفير، بن الحين بن ^؛، بن، محمد ٣. 

ء



-٢( )٣٩ الامتحان *عند اممق يأل المول مناهثه -

ترحمته.أحد لم الحاحب؛ ن نيد -٤ 
ترحت.أحد لم الطار؛ عمار ين محمد ٠ ٥ 
ترحمته.أحد لم موس، ين محمد ين عل -٦ 
ترحمته.لجد لم المصري؛ العلوي، هارون، ن مححمد ٠ ٧ 
العلوي.العاصي، آيوءدااال4، حمرة، ين علي ين محمد ٠ ٨ 

واسل((ءالجرح في: حاتم أبي عليبننيطافهقالاىابن 
(Ta/A ؛) ا.ه)صيوق( ٦(: ١ ر)اكةردب(()٣٩ رت الحافظ ا.هوةال مه( )صيوق

زحمته.أجد لم السائق؛ والد الخلوي، الخياصي، حن، ن حمرة ن علي •٩ 
الهاشمي'طالب' ابي بن علي بن المن بن طي سدبن جمربن بن م'س ين •علي ١ ٠ 

الوصا•ابوجم الخلوي' 
طاعتهم.ووجوب الرامحةعصمهم' الليينتعقد الإضعشر، الأئمة أحد 
ا-ه■ؤبمض( يهم، كان كه الخجائب، أيه عن )يروى ١(؛ * ى؛»المجروحن(()؟/اُ حبان ابن قال 

ا.همجاف( أيه عن )يأي ([• ١ ش؛))المعزان(()"آ/حه اكما طاهر ابن نال( وكنا 
مكرة.سميث آبائه عن بإسايْ نرأوالجروحن(( حنان اينر وندذكرم 

رداها■متكرة لأحليث ذكره بعد ([ ٣٨٧٧نرت))التهنيب(()أكما الغانر ونال 
ا.هؤنجثرمه( ترك، أل ه؛لهنا؛ لمنريروى )وحو 
مهمانل كل وأف به، فصق الني الكنب بريءمن، ( JUأف لي تين ترجمته منرحلأل( ؛لث،ت 

١(:نر)رالم؛زان(()م/حه اللمي لنانال مرروواعته؛ سب 
كذبفما محارة، نسخه عاليه ووصغ عليه، كدب، قد فالرجل ؤإلأ إله' المد نوت ش الشأن )إلما 

ا.هجله( عل الكيبه صائنها اإهتدة[ت)نسخة زط. ا'هوز، جطرالصاتق( جبْ عر 
ا.هجنه( وعل عله، كنب )ه (؛ ٤٥نر؛))الني،(()٢٧ وقال( 

([:r'\A/Uأكمانر:))اكهذيب(()الشمعانر وها](اينر
تأ<



م.مانةبمظصخالمحىمح،

صفىرومح؛لإهطزويئإلأموف(اه
عه(ا.هوالخللمقنروى )صلوى، ٤(: )راكةريب(()آ/ه ن،; الحاظ ونال 

الكاظم.م<سينحفر، عو: -وأبوه؛ ١ ١ 
ا.هعاذ( )صلوق، ررالميب(()يمأهأ(: ش: الحاظ عه قال 

ا.هالملين( أئمة من إمام محنوى، )قه، (: ١٣واسيل(()خ/هز؛))المح أبوحاتم عه وقال 
الصايق.مجمي، حمرئ موت -وأبوه؛ ١ ٢ 

ا.ه-إمام( شة، ررالتةردبا()؛/آم؛(ت)صيوى، ت في الحافظ محال 
انىوالحققة ونفلر• بحث إل تحتاج وحاك أْرْ، يتوقه ومجرحيه، معيله أنوال ى الناخلر ت نلت 

(١٣٢.  ١٣في؛)رماته(()؛"/١ حتالث( ابن كلام ولخل النرىحرجه، أعلم فْا فه' للْض أجئوجها لم 
قال؛حث التوصح؛ مجن منينا اعط*ا 

ؤإئمامرضكيره، مناكن عته وللم حليب ش لأف عنه؛ اولأيْ ء؛ررواية مجن ماكان بروابه' )يحج 
روايةش ؤرأث ■ • أولأيْ. رواية من حليه ي رأوا لما حليه، من - كنا أتمتا. من مرض من فه، القول 
يزقأل المحال ومجن جنْ، حليث ولامن أيه، حليث ولامن حليه، أشياءليس.كنا.من محه وليم 

ها. ءءرْ( بما حنن،  ١٠به 

١([:٠ >)اكهديب(()آ/أ أكماز: وقالالثا->ي 
ا>همجتفيم( فحليه القامتج؛ عه حديث ايا مأموئا، صلوقا، ركال 

كفللئح.فكانت، محه؛ ونمه غيررواية من بعفرءر3اته، السابق المر-ح ش حتاف امتقرأان وقد ةاوت،ت 
محنولاسيماإناعرتاأف عه، ونمه إلى ماسن، حاءسبج فه؛ مانل ياأف تين ذكره، ماسق فعل 
المشتح،النشع رائحة من فها وفيهامجا عه، ونمه رواية من همب عليهاالعلماءبايمح' التجرحكم أحاليه 

لملن، أق على ليس تخؤيجه. بميل نحن اكتم، - الاب٠ وحليثؤ الاه، لعنهم الرافضة فحل ومحيامن 
الجتة.ل وأه حلها، طالب، عرأنجب وضعوا وقد لأ؟ا كف، وضعهم، من أه 

البار*على بن محمد محو؛ وأبوه؛  ٠١٣
٠



■٢( ٩ الامتحان عند ؤموف\ اف أف الفول قنامنة .

حاله!ؤيتوا الأئمة؛ عاله كلم وقئ وْتئا؛ سننا، باطل الحليف هنا ولكن 
اسرحمه ٢ الجورءابير الإمام فقال 
ا.هواحد( غز المجهولتن من وفىإّنادْ باطل، موضع، حديث )هنا 
اسرحمه ابن أبوالمج الإمام وقال 
ا.هترى( كما ؤإسناذه سك، لا ْوصوغ حديئ زهدا 
اسرحمه الإمام وقال 

ا-هدررحيلأن((( حزخ كئابا، الحض؛ بن يحي فيهم؛ غنل■' )إّناذْ 
آحر:موضع ن، - أبما - ا وقالل 
ّنده.يبعفى الحديئ ساق ا-هثم هوصؤع( ومتن مطبثأ' بمب )جاء 
اسرحمه ٢ السوطير الجلال الإمام وقال 

ا.هالمجهولين( ْن واحد غين فته رى، كما )إصنايه 

ايابمن•نين الصثن ن علي م؛ -وأثوم؛ ١ ٤ 
؛٢٠٠٣بمال لا الثلاثة وهولاع الجة. أهل شاب سد الحسين هو• وأبوه؛ - ١ ٥ 

اعمءرالإم|:
■ ١١٠٠٥٥١فلك وسربيان رواه، حال ي القول ظاهزمن الحليث، عرإستادهيا الحكم 

)؛(فى:ررالأياطلوس)؛يآآ(.
)آ(فى:)إووضوءات«)اس(.

(.٨٥)الموصوعات((()ص )رتلخص: ي: )٣( 

٩(•٤ الجوزتمه،)ص وان الجورقاني، من؛)موصوعات( مختارة ش؛))أحادث )٤( 
(.٢٦٦)ه(في:>رالآوءانموئ(()ا/0أآ.



م-دراطكاظصخالمحىمح.

انواقوقالم: 

ا-هالمجهولن( من واحد غز وفه العلوي، سمن ن حى أبوالحس )همه• 
اللعنرحمه  ٢٢الشوكابي١ وقال 
ا.هوهوموصؤغ( مجاهل، إّناقه )ي 
صءح.لما لمخالفته فاحلل؛ متته، أما الحييث، إساد عن ئل ما هنا 
يالوصع;عله الحكم ؤيعل هناالحديث، عم، ، الجوزي١٣ابن قال 

يوْثالاس. لرمول وكان كافنا، ماُت، المهللس، عد أف الملمون س، )ولايختلف
كافنا،مامحت، او4 حلاف ولا حمل، الله. ورسول مامحت، ؤخ الله عد وأما سن، 

أسلمت،فإنها أسد، ينس، فامحلمة فأما سن، ّتا الله. ولرسول ^<_، امة وكيلك، 
ا.هبهؤلاء( تختلط ولا ؤيايعت،، 

المار،ر انه ش))الصهمحخن(( ثستا فقد الن؛ي.؛ عم أبوءلالسؤ وكدللث، قلئ،ت 
.٢٤المار على لاكميمه عنه، العياب، تخفف، زكول له، اش. سفاص وأف 

 ٠ ٠ ٠14،

)أ(فى:))مهابية(()ل/آأم

(•١٣٢ )ص نرت»الةوائدالمبموءة« ( ٢) 

)م))اووصوعات(()ل/مهأ(.

(.٤٧٢. ٤٦٩الثاني)ص النمل س للمشرين[، الثماعة احكم محثح: ي _،، يالئ، سأني )٤( 



(.٢٩٧)افووشالكلأضّ .ئنامنه 

ااإئقإفاثاتىسؤ«

وهو:الحامص؛ اكشلأك مئامحشه 

أهاكانضاسم

Jf





.ئناهفة

منقمتهم الصافة، التوحد ءق1لة عر عاشوا أنائا الجاهلة، في أف المعلوم من 
منومهم ٠، ها المزني نوفل غْروبن كزيدبن ص؛ إ؛راهم ملة الخفتة عر كان 
٢•ها المزني ُوءل بن كوزقة المحرفة؛ غير الصحيحة اشرانية على كاف 

الئثخة،الخفثة عل كانا S اش أنوي إذ السلك،: هنا أصحاب، قال لدا؛ 
الجاهلية.ى العرين، س يحم، ْن ْع اس؟، الخليل إ؛راءيم الحمماء نتل ملة 

و))الستة((•))الكتاب،(( من؛بادؤ المللئؤ لهنا استدلوا وقد 
المملين.صا'م]1ئلأ:

■])؛،jM؛ بمقكفياش،بم. ؤ ه قال 
الأية:هاو،فىهدْ -ه عنهخا الق عثابيى.زصى ابن عن زوي 
سا(رمحرصرت نمح،، إرصلب ئمح،، صلب )ئ 

([،و))اليايةوالنهاية((٩٢.٨٥]))للسيرةالنوية((.)آ/ فهش؛))تاؤيخالإسلام(( سٍرتبم،وماورد (اننلر ١ر 
)ه\\.\ج\ؤو\

اا.بم\ا،؛آ\، ٩Aj، النووة((.)أ/هخ.١ ]))السيرة الإسلام(( ى؛))ناريح منثورة أحارؤدقة انفلر ( ٢) 
. ٥٧٨، ٠٤٧ و ، ٣٤٩و، ٠٣٣ و ، ١٣٢ و ٣، ١ ٩ . ٦  ١٧/٣و)٢(،  ١٧/٢والنهاية(()و))الداية ([، ١٣٢

الرش[.]ط. .٧٧(  ٧٦/٤(،و)٥٨•
المسللث،.هذا اثتاء ش ذكرها ساي من))الكتاب((، أحرى أدلة وهناك صهل، واحدأ بيليل محأكفي ر٣( 

عنثيبؤ، عن عاصم، أي شق؛ من الأساؤ(([؛ ))كثف (. ٢٢٤٢])ندْ(( ))مى: الزار موج* ( ٤ر 
موتر3ا.يه، عنهما، ا)اله رصي عياُس ابن عن عكرمة، 

ر))الكير((والطرش (، ١ ٦ •  ٢٨الفلم(()القرأن ر)مءر ر: حاتم أي ابن نمه: الهلريق من وآحرجه 
محا(•حرأحرجث ر، رإل )مث ^٥١-؛ ٤(، ٠  ١١٢يمشق(()عساكرل؛))؛t^ وابن (، ١٢٠٢١)

محا(•أحزحك حم؛)حز أيي ابن وعند 
ا=<



س.دزانةبميصخاوفيىتي

(:Al/U»الج،ع(()ش: الهبمي قال 
ا.همه( وم بئر، بن شيب مر المحتح، ؤرجالهمارجش والطرر' الزار' )رواْ 
ا.همات( ؤرجاله الزار' )رواه ٢(• ١ )a/؟ تمسه المرجع س آحر مرصع ي وقال 
(.١٣٦عله)ص الكلام نؤ وقد يخطئ' صيوق أته أحواله' وأحس مة، غم محنا شيب ل هالت: 

في:عمم وابن الموة(()يا(، رردلائل في: وأبونمم رلالضعة(()هه؟(' وأ-محرجه؛ 
عنالولد' بن معيان حيتنا هال: الهمياز، بثر ين الحسن عزت طرق س ٤(؛ )م/آ٠ سثق« )رتارخ 

أصلاي—،ني تهئنؤ اش. رنول يلمظ•؛ - محنهما اهه ماص-رصي ابن عن ييلح' أيي ين عطلم 
فه(.حرولد.مح الأُظء، 

الإسناد!افد سقط، حمآ (.ط. ٤٢٩ل)ص الإسنادش؛))السراعة(( وحاء 
الخز.ءند،.ثلئ.أ0 أي يياح' أيي ين عمناء ^_J، هن الخز عساكر ان وجعل 

الخييث،؛ ٥٩ؤني 
إلمسب(في؛ الحافظ فه نال الكوفى، أبوعلي' البجليأ' اؤبمال؛ الءم-دابي' بشر' ين لحن ا- 

)صدوأو،بمءإئ(ا.ع(: ١٢٢٤)
منها؛)رالاُجمالثملف—،؛ كتس، *رؤئاثاني وله يعد؛حث،' أحدترجمته ولم الولد' بن عيان ص- 

(،٢١٠. ٢٠وررالختدرك{(>بي و)رالخىة(()خهم(، (، ٩٥و)راك_م(()ا (، ٦٩٢٣الأوسط(()
(،وررالخجةىيانانمخجة((^١٧(،و)٢٨٩٢٨ا(،وربمعرفةالصحاية((لأيينمم)و)أ/أْ('و)؛/مه 

اياب.حيبمث، منها ٢(، و)؛/أ؛ و)1ام ٤(، ٠ و))تاريخضوق(()جآ (، ٢٨٧)
بثر•بن الخن، وعته محباح' أبي عطإءبن لكلهاعن 

^منشوخنمن؛نشر'وفيبخهه(من
هطالب أبي حفرين ترجمة ش نمه' لرجع 

وأحرى،؛الئايري(، ظع ؟صها؛) ؤزادت الولد(، ين )صعيان( السائقة؛>■ المواصع ش كل ش وشمي 
الثابري(.)صاحس، 

<p



.ئنائ

الأسمحينالآةبيا:
كاثواالني.، وأحل«اد اباء أف على - عنهما اس رصي - عبابي ابن بنقير امثيل 

للهالجود صفاتهم ومن ١^؛^، أسايراهيم ملة الئمحة، الحثمة على موجدين، 
؛حث اليمشهي؛ الدين ناصر ين الدين شمس الحافظ أشار ذلك ؤإلى 

العروض،يأض فه يرغ—، أجودالشاب، من والثايرى الثرة، مم، الي وظ، الشاب والثايري• 
العرب(وريمان (، ٢١٩• ٢١٨اللغة(()ص ربمفه يفلون الجند• المر من صرب، أبما. والمايري. 
(.٣٤٢)أ/اأ"ا.

ممدلأ<([:الزجل)الولدين ]خان، 
ا.هالحييث،( قلل )كوفق، ١(؛ ٠ رزالمتيرك•(()؛/٣ ز؛ الحاكم قال 

(،٢٧٢/٩(،و)٢٥٧/٩(،و)١٧٦/٦(،و)٧٢٠٦/٥د(()
ا.ه.أءرفبم( ولم ١^^، ين سحيان )فه؛ الأحايين،؛ يحض عن 

أجدمن)لم ٢(: ٠ ٤ الضعيفة(()٤ ))اليلة ش: وقال (، XT^Ilالغلل()^ ١٠ى؛ الألا؛ي نال وكنا 
ا.هترجمه( 

أمحني٢( ١ )ّآ/أ إلمتيرك،( زت الحاكم راث ر غم غيريلك؛ الرجل حال عن أعرف ولا ت تلغ 
ومحعيانحى، ن سعيان الرواة• تراجم ى ووجلث حى، ن صعيان وسئاْت يالإصنادنمه، 

ولاعطاء، ش٠ونوهت احدمن ولم هتجو؛ مامّمإيأته ترجمته ش يأت لم ولكن سعد، واسمه له، لقب 
فلبمخرر•بشر؛ ن الصن ى■ لرواة اس 

وسماه؛ؤيلفظه، نمه، اكلريق من ( ١٦٠٢٩في؛)رتمره،()الحييثإ أجيج حاتم أبي اين إل ثم 
أعالم.قاس يتب، ولم أباه، يذكره ولم صحيا، 

(كافىثر)اولالجاوة(()صها(.

منانه أويشيرإلى العموم، حبناانه؛ؤيد زالمسألة؛ احباره على سميحة* دلائل، فه هنالص ونوله 
الخفير[ياصم د. شيخا؛ ]أقائم \: ليراهم نل 



محانةكاذوضخاوأنزيش0

الماحدطحاه في تلألأ عظيما نورا أحمد تمل 
المرياحير حاء أن إلى زئاصرما فيهم ملب 

بالدليلالاسدلأل عل الجواب أناء ل الأّتدلأل، هنا عل الجواب وس1;ي 

الدللسر)ئ(([:ؤاكا: 
بذاثدهؤهم، ئزل لم بماح، تح، قواي يفق »لم ض■' اش. ننول أل روي 

مكن إلا نمان قض لا نهقا، صافا طامة، آزخام إل طقة أصلاب 

أحمدثنا محال: الهاشمي، محللمان ن محمد طؤيق؛ من (؛ ١ النوة({)٥ >ردلأدل ش؛ تحتم أبو أخرجه )١( 
ء1لتعسى، ين موصى ثتا نال• محمد، ين أنس حدثي همياللهت بن محهد ثنا محال؛ المروري، محمد ابن 

رنوعا.يه، الكعتهما، رصي عاص ابن عن عكرمة، عن حكم، ر ن نحد ثتا 
ا.هاعرفهم( لم عكرمة لون من واه، ))ساف (: TVT)1/الخلل( ربإدداء ل: الأ/ازي ، ١١٠

مختصزاتحوه، مرنوغا، عباس، ابن عن الكرى(()ا/ا٦(، ررالطهامحتؤ معدزن ابن 
الواقيي.عم مج«حمدين شيخه؛ حريق هن وأميه 

ا.هعلمه( معة مع )متروك، (؛ ١٦٢ ل؛))التقرب(()٥ الحافظ عنه ( Jliوالواقيي؛ 
صعق،جنا.فالإماد وعله؛ 

وابن(، ١٩والتهقيفي؛))السننالكرى(()U/• ١<،  ٠٨١٢الكتر(()وأخرجهالطرالل؛)ومعجمه 
عن،نمم، أمح، بن محمد عن بامحز' بن، ■ض طريء.،ت من '٤(؛ )ج" سئز،« ل؛»تادخ عاكر 
مخمحزا.تحوه، مرفوعا، عباس، ابن عن الحؤزث، أي عن النبيي، عن فنتم، 

ا.هؤقوا( رجاله ؤشة ولاشيخه، المليي، اعر?، )لم ٢(؛ ١ )a/؛ الزوائد(( ل؛))مجع الهيمي ، ١١٠
ا.هملمان( بن ئاليح هوءنل.ىت الحييشات)المييي؛ عقتخ الطراي عنه قال المليي، ت تلت 

ا=<



-٣( ٠ )٣ الحنفثة عاى كانا ُاوهما الفول مناهفة -

المض،الأملميا، ور الحزاعي أبويحنى، وهو؛ ٠(؛  ٤٧٨»اميب(()رجال ض هو؛ كان فكن 
ا.هممزالخطأ( )صلوق، الحافظ: عنه فال 

الأنصاري،المزث، ن ْعاوة بن عيارحمن وهو؛ ٤(؛  ٠٣٧)رالتقريب(()رجال فمن شحه وأما 
ا.هبالإرجاء( رعي الحفظ، ّئ )صلوى، الحافظ: عته قال الميرث، أبي يكبه: مشهور الملغي، 

محولياضث.فى:)يربي)ش^.هص
وعنهالعالة(([، .ر)المطال_، ٤( ٢ ٠ و)أّ الخنرة((، مآ(.)إتحاف  ٠٧])تيه(( )رمفي: العش وأحرجه 

ليسالأهمجحمداسي،ءنجالأهين
ينحوه.عهلولأ، عنهما، اممه عاسرصي اين عن الضحاك، ين عثمان عن الفرائت،، 

وانمييل((ر)المح حاتم؛ أش ابن ذكرهما وقد مجهولان، الملي، وشخه حالي، بن عمر و- 
ا.هالحلي( ولاأعرفح )لاأعرفه، فقال: حالل؛ ين عمر عن أيه وسأل( الحلي، ومماشخه؛ (، ١ ٠ )٦٧ 

محمدرحمة ر عرصا ذكره ثم (، ٣٢المزان(()^ْ ))لسان ي: الحاففل ذكره الفرات، .وعبداللهين 

ا.ه( أبوbUصعقه صغارالتابعين، )لحق وقال: ٤(،  ٠١٢الاعممال(()
حكاهله أيي وتضعف ٣(، الكمال(( ))تهني.، نظر: كلام، به وناسمه، ش تلت،: 

١(٠®القات[( في: حان اين وذكره ))موالاته((، من: المطؤع ش أجله ولم الآجرتم،، عن المزتم( 
آعلم.والاه متقطع، عباسي، ابن عن الضحاك، ين وعثمان فالأستاذصحن،، وعاليه؛ 

هنادأنبأنا فال: الموحد، علي طريق: من ٢(؛  ٢.٨٢ ٨ /١ ))الموضوعات(()١ ش: الجوزي ابن وأحرجه 
الحسينحدثتا قال: إسماعيل، ين محمد ين حلف، أنبأنا قال: بكران، محمل. ين علي حدتنا قال: النفي، 

عاصم،ن علي حينا قال؛ أعن، ن حدئايحي فالا؛ محاٌموب،.ى!عموب، وصاح، ن الحسن ا؛ز، 
مجهلولأ.عنهما.؛تحوه الاه عاس-رصي اين عن الهمياتي، مرْ عن الماب، ثن عُناء عن 

الإشنادإ:أرجال، 
ت؛<



محلجد3انةبميضخاوفيىهم

جاءاكفي، ^ )شخ (؛ ١٥ ٦/٣االالم؛زان(()زن الأمي ءل بكران، ين محمد بن طي صله: ي . 
ا.هباطلا( أحسه سمج، بخر 

(.١٩٠الحبثم()ص وررالكثم، ٤(، ٥ وانظر؛»اامغى(()أ/أ 

(؛٦٦٢/١رفي؛ قال الخاري، اييئام، أبوصاأح، إّسماءٍل، محمدن بن خلف -وشيش؛ 
ا.همنيه، ابن عه أكر )مثهور، 
روىجيا' وهوصعق ومحرقه، حفظ له )كان ٩(؛ ٠ ؤالإرثاد(()١ ى؛ الخليلي أبويعلى هال، ؛لتا؛ 

أباءدالد4،والحاكم ررعة، أي ان سمعتؤ؛ لائغزف. متوئا وكيللن، ط؛ها، لايتابع تراجم لأبواب اش 
ركماى:الحاكم ا.هوهال للاعتاى ؤإئماكبماعته عهية؛ ونرأمجن الكيز، كبتاعته قولان؛ الخابمكن 

ا.هفلالغلاعة((( حيبمث،؛)بمهىعنالوقع، برواية حليه؛ )سقط ٢([؛ )رالمعي(()ا/أا 
وقدأتمج([. ٦٦٢/١))الميزان(()في؛ كما اختلهلل انه أؤ،؛ ومحرقه(. حفظ له )كان ؛ aJ^jهلت،؛ 
)سمعتاللحاكم؛حم_،عمه؛ وهال( الحاكم. طؤيق من يإصايء، اّو(ا الوقع. عن >بمةى حليثا؛ الخليلي 

ا.هو؛خ؛رْ( حلمابهنا، حلل، فول،ث الحعيث، هنا 

فيالحافنل ماقاله حلاصته كيز؛ كلام ففيه الوامطي؛ أبوالحسن، صهتسا، بن طصم بن -وأمجاطي 
ا.هبالتع( ذي يبمر، لخطئ، )صلوؤر >)الءريس،(()آ/ه"ا(؛ 

لاليمظىس،[:
الءالي.ث،؛عبإصنايه الجوزى ابن نال، 

أومنشيخه، وصح من ولعله به، لايوثق وهناد الممبماص، بعض قدوضعه )هناحليث،موضئ، 
ليسيص: وهال، مجازلتاتحرفه؛الكذم،لأ هارون؛ ين ينيل. فيه فدنال، طص-م بن طي أ0 طى شيخه، شيخ 

ا.هأليقآ لل٠تأتمإن به إلاأن بثيء• 
ا.هالمفاص( بحص وضعه )هوموضؤغ، (؛ ٠٣٢ ى؛))الفوائد(()ص الثوكاي وهال، 

ولاتضح.عنهما؛ الله رضي عيامحى ابن إلى الحعيث، أسانيل. رأبن، كما هدْ ؛لت،ث 
أينا.تمح ولا ه وأنى صوم، وأبي وطسة، طي، عن؛ ماب؛ وهم( 

<=>



(-٣٠٥)الخمثة غل إيهماكانا المول مئاهنه •

الخبيث[:بى الانءولأل ]وجة 
بهياقال من به انفنل ولكن المسألة، عر الخر لهنا واضحة دلالة أعرف لا 
هوحيون.هومتون التي. آباء جميع أف عر المسللث،، 

النجس،الطهر صد لأف الإيمان؛ عر تدل الطاهرة الأصلاب أف قال أو إلا 
ذلك.وصيأريان عرالئرلث.، وهودلالة 

مءوpا.جنْ، عن أيه، عن ؤرواه تزملأ، ه، عل ن الخض ن عل محمدن عن أينا؛ دنه 
(،٢٩٢٨٩١/١^ص٢١(،و))صسارزاق«)

٧(،/٦ ١ اليان(()١ و))جاح ٣(،  ١٦٤١نية)ر لاين ررالمصفء( الكرى(و)رالطةاتا 
و))معرفة٥(' ٦ الفاصل()٢ ر))الشؤمة(()ماهه،وخهه(،و))المخنث (، ٤ ٧ ٢ الأوط(()٨ و))المعجم 

١('تحم)٤ لأبي( و))دلألراالبوص (' ٣٦٢•  ١٣٦ حرجان(()ص و))تارح (، ٤٣الخيث،(()٤ علوم 

الخرة((و))إتحاف ٢(، ٠ ١ الخلاف{()١ مائل في و))التحمق -٣'٤(،  ٤٠٠سشق(()٣!و))نائح 
(.٤٢١>\/«"اأ<،و))اوطاو،س)• 

('٢٧٥٣و، ^١٢ءٍدااهادي)٢٠لأبن راكشق((( ))تمح: علهافي: والحكم وانظر 
و))الداية٤([، .١ ٤ ٠ اكوية.)ص ]السيرة الإسلام(( و))تاراخ ١(، ٩ و))تشحت)اكحقق(((سي)أ/. 

و))مجْع٢(، ١ و))مج<عالزوس((لأ/؛ (، ٦٣١و))الارالم؛ر(()ب/؛'آY-n ،)^.1والهادة(()"آ/آأمآ.؛
(.١٩١٤الغليل(()و))إرواء (، ٣٤الحرين(()٣٨ 
-رجمهالأJابي الشح ونهب عالإ،' محمدبن، مرمل وأجويهات '؛j؛^، كل من لابمح والخث 

أعلم.والاه لغ؛ره، الحن للرجة بمل عرقم بمجمؤع إرم ( ٣٣ ٤٨الغلل(()اس-تي))إرواء 
بلا;ئب'صحح غمعناه الحييث، من جهة أمامن ضل.، الحلمة اكأن.فاسق.ءراكناعة ثالث،: 

٣(■١ و٩ ٣، ١ ٢ ذللئ،)ص يان واي الشمح، ونقاءأصله برالتي.، ءلهارْ ل ملم ولايثق، 
ا.هصحح( هعتاْ )ولكن 'لريه• أحن ، صعقيعدأل ٤(،  ١٨الإسلام(()ل•))نائح اليمب، وقدقال 



م.دزاطبمذلصخاونجيش0

لكبهم، وأجياله الّي.، أباء لبمال بمقيون - قولهم حكاية وٌسأتي - والرافضة 
أبما!طاف أي بإيمان امحول إر ذلك تجاوزوا 

ض،وشوخالأمممحبجا[:
اسرحمه قال ثم وجوْ، أنمة السامة، الأية تفسر ش ،، الرازىُ الفخر ذكر 

ذلكش وتمسكوا مومنن، كانوا . المح، اباء أل إن، لموا أل))الراففهء )اعلم 
ؤيالخر.الأية بهله 

الوجوهيحتمل التنو،وتي ؤ( ويمقك ؤ •هؤؤ؛ قوله فقالوات الأية؛ هدْ أما 
ساجد.إر ساجد من روحه مل تحالى. - الله أل المراد أل؛كول ؤيحتمل ذكرتم، التي 
اُهصرورة امحل عل الأية حمل وجب الوجوه، هيه كل احتمل ؤإذا نحن. موله كما 

ولارجحان.منافاة لا 

عمس؛السجبمة تحال• لموله فهوتجس؛ كافرا كان ْن وكل الطاجزايم(• 
[.٢٨امة: 

قالوا.أي)رالرامحة((ن

؛١^٥دإبزمثر ١٠ثإد ه ؤ تحار• بقوله المذه--، هدا فاد عر تمسكتم فإيل 
أبناءقال كما العم؛ عر نحللق قد الأب لففل أف عنه• الجواب، قلنا؛ [• ٧٤]الأنعام: ه ءارد 

(.١٧٤. wrh:١(ر:ربمفاخالغب(()أ
هنا.ذكره لما مئايه كلام فهناك شه، المرجع من ( ٤٢. ٣٩/١٣أشا.)وانظر. 

(.٢٣٣٥الكاب(()ا//ممآ.رعلوم ))اللماب اممه-فى: رجمه الحنل عائل، ابن الإمام رقظركلام 



.ئنافنه

[؛١٣٢|الةرة: ؛ه وإس*ٌد، ؤإنثيل إفيهثر ءاتاُلى وإلع إلنهاق ثبي ؤ ك؛ يعقوب 
انماس.يض• ر غاك؛^,،٠١ رءرلدا المحق؛• وقال له، عئا كان أئه ْع له، أبا إمحماعل نمقوا 

مكة«•ي»فح زحرضل _، جاء )١( 
حلثاحمادقال؛ حرب؛ ن حدتاسلمان قال! (؛ ٠٣٦٩ )٢ ))!لصف(( ى؛ ة رثابن \-نمج4 

زلواغنيأبي، غلي ٠^١ قوله.• ومه الخزبطوله؛ اق وّقال؛••• عكرمة عن أيوب، عن ز؛ا-، ابن 
فه.حميالمهللب ن الماس ءث4؛ ييذ صتؤأيه((لأ الرحل عم ؛ن ر؛ 

ثاقال؛ رزوق؛ ن ليراهم حيقا قال؛ (؛ ٣١ ٤٣١)ج٢ معازالأم ررشؤح ش؛ الطحاوي وأخرجه 
النامي.محل فه وليس يه• حرب، بن سلمان 

الخزفدكر حير؛ بن سمد عن أيوب، عن م؛  ١٥٠٣١)م/ة شه المرجع ي وأترج 
ثة.أبي ابن عند جاء ما بمثل الشاهد، محل وفه بملؤله، 

يونسمصيبن عن: طرقن من ٢(؛ ٩ .٩ ٢ 'ا/\>ه لمش()٦ عساكرفي: ابن وأحرجه 
رحالأبي عن حان، بن جعفر أبوالأشهب نا العنري: موار ن اس عد حيثي الصري)امحنشي(: 

نكهفح نوم كا0 لما قال: المهللب. عد ن العباس أبي. حدثي العباس: ن الله مد عن الحهلاردي، 
اشننول، قيف، اش.، وثوب' حزب غى لأرثغم ينمى إل وميث اش.، رنول، نعله رممن، 
زئواأبي، )رزيوا اش.: ننول قال حزلئ،، يزدميثاص نكه إل مثم عزقالوا: مال .، 

غمح،أ؛با<•
في:يالكفبح، اتهامه وفي عنه، نل واظرما (، ٦٤٥٩ررالضس.،(()في: مما صعئح؛ والكضي 

(.٧.٧٩ • )ال،كمال((()ماأ/ ))تهد.سج: 

ل:وملم (، ٨٢٨٤))منيه(()ل: أحمت. وفدأحرجه: فهوثابث،، . صو١٩الرجل عم )إل أمالفنله: 
طريق؛س وغزهم؛ (، ٣٧٦)رستتهأ()اواكرضل: (، ١٦٢٣وأبوناولزن))منهء)(، ٩٨٣ءصححهء)

ي،ءز،الأءرج،مأمح،سمةه•
وعجالمهللمإنري"ةه•ميرة، وأبي عاص، وان طالت،، أبي ن علي عن: اياب ول 

ت<



ص.دزاطنظصخاوفيىتي.

لهمحال قد هذا فإف . ، كن\ أمه. أب الأصنام متخدا كون أذ . أصا ؤيحمل. 
٨٤وعيس،• ؤ قوله؛ إل درثتمءداوأدونثض وبن ؤ تحارت قال الأب، 

عنللفظ صرل ذكروه وما ه ءاور •^؛١^٥ تحارت قوله نتمسك ائا واعلم؛ 
ظاهره.

جار؛فغز الوجوم، جمع عر الّئ؟؛بم ف، يبمئق، ؤ حمل وأما 
جائز.غ؛ز معانه كل عل الثزك حمل أف ؤا لنا 

ا.ه^^٠( ٥١١فلايعارض واحد؛ فهوحز الحلءث، وأما 

عنها.لل.اأعرصت مقال؛ أساندبعضها وى 
المرجعمن ٤(  ٢٨٣إل)الرجؤع عتد المراد المض ى؛ضح لص، وفها المارة، هلم أنهم لم )١( 

محاك:قدقال نمه، 

ا.هالأب...( له قال  ٠١٠وهنا اوؤا يراهم أم والد كان »آز0( أف حمل لأ )رأفا 
المارة.ش الإثكال رغم المضود، ام.ح ؤييلك نحومايكزأعلاه، قال ثم 

امحرآن(.يعارض فلا واح،-؛ فهوخر الحل.يثا )وأما قوله: ( ٢ز 
خرأحادمحاك كون أل ؤننح أوالأحكام، عولءزالعقائد فهوحجة صح خرالواحدإظ ثالث،: 
الحثعند وأكن معارضة»اإالقرآن[ا(، ظاهره ؤإنكان إم.4، الوقت لررااةرآن(اى ومعارض صحح 

أوخاصاوالقسالخرمثوحا، كون أن هثل: الأساب مجن لسبب يعارضه؛ لا أه ضن والمسمى 
المصطفىعن تعطلللكيرمجماثت بضد_، والقول الهرشمطاما.١.، أومقتتاوالقش القرشعاما، 

والاهأعلم.أوالطقة، الفلؤية مغط أحكام ى . 



__^_^^__-)بم،مبمبمكالأشاسب_.هنامحشة 

اممدترحمه ، اكاُوريأ القمي الحس الأمام؛ وقال 
كمارا،يكونون لا . الني آباء أل ْدمهم' على الشيعة(( ر)علماء بالآة )احتج 

أزل)لم المعتمد الحدث ي كما ماجد، ساجدإلى من روحه تقلب أراد قالوا؛ 
الطاهرات((•أرحام إل الطامين أصلأُب، من أمحل 

■الحييث صحة ول المذكور، التاؤيل ل الستة(( »أهرل وناقشهم 
قعةإر ونسؤح الدعوة، هيه امثال يمح نشتغل لا أل ت عندي والأصوب، 

ا.هالمدلول( عدم الدليل عدم مجن يلزم لا ائه على الإمكان، 
مؤا-حداتاتوعليه عليهم، مردود بامحلل هيا قولهم تلثاث 

سق.نحوما على للأية، تفسيرهم الأور؛ المؤا'حدة 
وهوالمعسرة، التفسير كسس، ى تراه بما القول هدا تفسير على الأئمة كلم ثالئ،؛ 

هنا.هل مما الأية، تفسير ل الصواب إر أقرب 
[؛d_j]iJ؛ه ?.أ ^ثك،فيأش؟دتي ؤ الأية; هلم تفسير ل مل ومما 

تسجد.وحين تركع، ثم تقوم، حن صلأك ي تقلك يرى ؤ. 
منمر كما هوحلملث،، فن مهم ؤزصازك النصلن، ل ؤئرى مل؛ و. 

محنهو 

والقعود.والقيام، -وملثويرتم(تضؤءكمغهملالجلوس، 
-وذلتوئرى'حكمح،مح

مبكمن السلام. عليهم الأنياء- كات كما أحواللث،، ل مرهلئا ؤيرى مل؛ و- 
الأنياء.هم؛ القول؛ هدا قائل ةوو< ل وررالشاجدون(( مغلة. 

)؛(فى:ر)>افالةرآن((لأا/هي.آب(لأ



بمكامحز،صحالمحيىمحه

هدْحم أل يعد اس. رحمه . الطري جرير ابن المفسريزت إمام قال 
نقذ•'قال من قول يتاؤيلء، ذلك ي الأقوال )أولى 
وتركع،معهم، تقوم حى ْعك،، صلاتهم ي الشاجين ْع تقلك ؤترى 

معناه...الذلاهرمن م ذلك لأل وتسجد؛ 
ا.هالأني إر توجيهه من أولى الأغلب، إلى الله كلام معاي وتوجه 

يرىلا أه إلا الأبؤين، نجاة يرى كان ؤإن - الله رحمه - الألومي محمود والعلامة 
الممثب،لمسألة وذكره ؛ الأية^ لهنه تفسره فعند الفاسد، المسلكر هان.ا على حجة للأية 

قال:الأصلاب، ي والتنقل 
وأناالمنة((، ر)أهل أجلة من كير إليه ذهب كما ه أيؤيه إي٠ان على بالأية )واّسدئ، 

ا.هالمعللب( هذا على الأية يحجية أقول لا أر إلا فيهما... فول مجن على الكفر أخشى 
إبراهيم.ؤ؟.وم كن لم إف))آزر(( قولهم• الثانة؛ المؤاحدْ 

ليرامموأل المحح، القول ورجح الأمر، هنا ى الخلاف ذكز سير تلت؛ 
.،ل المفوكلام و))المة((، والكتاب((، مى يالأدلة ذللن( وعمينا صليه، من ان))آزر(( ١؛^^؛ 

احتجاجهمبالأخارازمة.الؤاخدةالثال؛؛ة: 
دبمقكؤ ه' قوله تمر مح، عنهما■ الله رصي - عائل ان عن( _ ما وأولها؛ 

بتا(•صزث ح د؛ءي،، صلب إن، يمح(، صلب قال؛)_ ؤ،آش؟ه. 

(.١٢٥.)ا(فى:))جاْعاوان(()هليآا 
))كاباممه.على: محمدالفقي.رحمه العلامة وانفلرتعلتق ١/خ"ا١(• المعاني(()٩ في؛))رؤح )٢( 

فها.والمحح الأية، هلم حول ( ٤٢٩الشؤيمة(()ص 
٣(.٤ ٦ الباب[)ص نصوص ز الواردة زالمراد))أبي(( ١^؛ الفصل من الأول، المحث( اننلر؛ )٣( 



محوبمالكلأضاّ^—-قناقثة 

لايSفحب، آباء  JUلا ى الأر؛ ضضا -أمما ولو 
عيالمطلبين عياس من واجيايْ. أباءْ.، أف عر ظاهره، ييل حب هيا، من أم 

أشا.أنساء البشر..كانوا أبي آدم إر إمماعيل، ين ومرورا؛نا؛تر، آحرهم، 
المللث،•هنا أصحاب وهم أنفسهم، المخالفون حى أحد، يه قل لم ما وهنا 
كاملا'.فه بما الأخد لزمجهم الأثر؛ هنا يظاهر أحنوا إذ فهم 

كيلك.وأجا.اده.كانوا آ؛امح غالب أذ ومعناه الأمرأغلى، إل ؤإذ؛الوا• 
آدم،ى معدودين؛ وأحيائه آياته من الأنياء يل كيلك، غالبهم بآف للم لا فلتات 

اللام.عليهم ؤإمحماعتل ؤايراهيم، ونوح، 
استناهما إلا موحدين، كانوا ه آ؛امح غالب وكيلك ئلنات يهنا؛ لهم سلمنا ؤإذ 

الصحح.الخبز 
فهو٥،>^؛؛ لا الأثر أف كما بها، نقول فلا ؤإلأ الثرل، محل على الناقشة وهنه 
مقمانه.لما ومتنهمانحل؛ الإسناد، أنزصحنا 

اممه؛رحمه الفقى حامد محمالء العلأمةت قول 

شلم يرامحم ن إّماعل إلى عيالمعللب مجن وآباءه عيدالله أف الليهي )مجن 
ا-هالمشركبن( طغاة من أبوإيراهمكان وألررآزر(( نى' منهم واحد 

مجننقلي الق. يزل لم مماح، ي أبواي نلش ررلم عنه زوي ما وثانتها: 
رحثرهما((.إلاكنت معتتان لاكشعن، صافيائؤهيئا، طاهرْ، أزحام إل طقة آصلأيت، 

إرإسماعلأمامابعدعينان اتفاق، محل إرعلنان أيه من ونه. النثايون، مامرْ عل )١( 
 lS،أعلم.والاه الم، ي ذلاثا ر ؤقز المححة، المنة ر أصلا له اعلم فلا ه. آدم إل ؛،؛
(.٤٢٩للاجري)ص الثريعة(( ))كتاب عل: تحلقه ر )٢( 



بمكامحلصخاومحيي0

سق.كْا أما، صعما ■حالينا وم 
L.لوصح مقفاْ أف الصواب، لأن المسالة؛ عر دلالة له كان لما ولوصح 

الإسلام،نكاح مثل نكاع عر القوا مثرؤع، زولج عر القوا وأمهاته آباءْ أل 
وأمهاتهآ؛ائه من أحد كن ولم لزر، وأمهاته. آبائه مجن أحد كن ولم سفاح، غر من 

!٠٧٥١معاذ أوبنت،زئا، ابنزئا، 
منها:عفليمة؛ لحكم وذللث، إله، الخلق لأحب الله. تنريف من وهيا 

يمومجن مته، يدخلون الياب، هيا من مدخلا الدعوة أعياء عله يجد لا أل 
اياب.هغا من بالهجاء أوينازلونه ؤيزيرونه، يقصونه 

محاطة،وكامحرهم. مسلمهم الرب. عند اتفاق محل كان الهلاهر، سه ، وسرن
نسثا.القبائل ، أسرفانه ؤيعلمون 

عر1ْا الأبؤين باق بالقول كفوا اهه.لم الرافضة.قاتلهم أف الرابمة: ١^١^؛ 
التوحيد.كلمة الحق. كلمة ورقص ر أيه من ءلاو_ا أيي ر نل ما اكروا بل الحنفية، 

الجنة!أهل محهومن العاس أخوه وسمعه للك،.، مرا قالها بل موته، قبل 
الصح.الصحح العلم عن المجرد بالهوى كلم من عر الرد مكان هنا ولتس 

الارأوهور يزمن، لم ءلالآا أبا أف والثابت، 
خمالقولألالرازيذماإرساسم.

الله:العردىلبمرحْه الألار العلامة قال 

(.١.٤٧ ٤  ٦٧م)ص الفصل من زJحثإالعاشر، تفصلا، عرذلاJث٠ الأيلة مش )١( 
١(.٠ .١ ١ ٠ ٠ المالة)ص ى الارال مرد عقر )٢( 
٦(•الخفا(()ا/أ )وقع ر: )"0 



(-٣١٣^بملكلأضسم_____^_—^).ص 

همهمتكن لم التوحد، عل آدم إر كلهم الني. آباء أف : ١^١^ أي )وزاد. 
ا.هجماعة( عرذلك ووامحه مشرف، 

اسرحمه ، اوسوءليرالجلال الإمام وقال 
؛١٠۶ءلاأةة؛ إله ضبت المسلك، روهنا 
نصه:ما التنيل( اJأمرار كايه في فقال الرازي؛ اليين فخر الإمام 

ألمنها؛ بوجوه عله واحتجوا عئه، كان بل نراهم والد بكن لم ررآزن( إل 
جو،ُمماككايئث^ى ؤ ههق: منها: وجوم عله ؤييل كانواكمانا، مجا الأساء آباء 

ؤيهيامحاجي، إل محاجي مجن نوره بمل كان أه مماه: مل غ. ؤ(ألثس-تي. ويمص، 
ُأوالقطع يجب وحثي مجالمن، كانوا محمد. آباء جمح أف عر داله الآة القرير، 

قولهيحمل أن اياب ل ما أقصى عمه، فاك إئما الكامين، من كان مجا زراهيم والد 
بالكل'الروايات ئذاوردت أحرى' عروجوه ي• ؤ،ألش؟ه. تبمقك، ؤ تحال 

مجاإراهيم والد أف نت ذلك ص*، ومي الكل، عر الأية حمل وجب محتها؛ ماقاة ولا 
الأوثان.عبية من كان 

ور)المل٨(، المنة(()ص و»الدرج (، ٥٤. ٥٣وس)ص ونددكرذلاوث،.أبما.فى:)راكظم )١( 
الحقا((ثال؛))مجاللئ، وى: ١(، ٠ الجالة(()ص 

ا.هالرازي( فخراليين الإمام منهم• هة إله نمت المالئ، )وهنا 
قال:الجلة(« السل وش: 

فخرمحارازى(ا-هالإمام ساالمل 
•الرازي قول ص إل هوله وعزا سر، بمرق، ( ٤٤رراووام_،(()ص ي: القعللأتي ذلان> وذكر 
الرازي((•)رتمر إلى: ونه نحو^؛،، ٧(، ))ميرته(()؛/• ش: يحلان وقال 



الش.أبوي حال ض محل لما يرانة - الحرن ضء ( ٣١٤-)

أرل)لم ت الهخ قوله مشركين كانوا ما محمد. (باء أف على يدل ومما قال؛ ثم 
ألثنجذتت^^١ تحار• وقال الهلاهزات((• أزحام إل الطامن آصلأم، من أمل 

ا.همشركا( أحيانه من أحد يكون لا أل قوحب [. ٢٨امة؛ نجس،• 
ا.هبحروفه( الرازي الدين فخر الإمام كلام السيوءليت)هيا قال ثم 

حما؟!الرازي الفخر الإمام هداكلام تلت:هل 
الرازي؟!الإمام إله ييهب ما هيا وهل 
سمل محل قله تم ما إر نرجع أن يجيربنا الوالن، ض عل الإجابة ومحل 

فيرنالرازي ذكره وقل• ))الرافضة((، قول من هو إئما الرازي، ذكره ما أف وهو ))مسيرْ«، 
بمارأته.وعماعليه لهم، ونبه الغيب((، ^ ١٥٩ئ)المعروف ))الضيرالكير((، 

فيهأجد فلم إليه، وعزا الموحل' مته قل الدي التقيل(' الرازي•))أمرار كتاب أما 
نهشصث،وقد ر.' ةقلث،فيألأنيدتي ؤ تمارت لقوله أجدذكزا لم يل الكلام! هنا 

أفلفرشيء.فلم ا، مرة!ر محرمن إرآخرْ، أوله من صفحه، صفحه هنا كايه 
المنة((!أجلة»أهل من إركير المسلك هنا عزوالألومي الادّةت 

تحيرهحد على هم يل ليسواكيرفحب، أنهم ولاسيما هولأم؟! هم من فاقول 
المنة؛،(!أجلة))أهل من الله؛)كبر رحمه 

كلامفيها كر وم؛ ١^٣٢، هلم( سلم( فيها يخض لم المسألة، وهلم 
مجنجماعة وهم النار، ش يآنهما قال من ذكر الأقوال، سرد عند سيق وقد الخأحرين، 

(.١٩الحقا(()ص ))ماللئ( )١( 

اعلم.فالله الكاب، من مخلفين طعين إلى وقدرحم، )٢( 
(.٢٨المسألة()ص ي المايقة الحث(؛)اليراسايت، تمهيد ى مؤ )٣(كما 



-٣( ١ )٥ — — الخمثن غر لكنا بانهما المول مناهنة .

■المتأحرين من جماعه وهم نجاتهما، قال من وكدا والخلف، اللف 
محمودالعلأمةت قاله ما أف نعلم بها؛ قال مى وذكر الأقوال، مرد حلال ومن 

واللهأعلم.اهله.م؛الغه البغدادي.رحمه الأكومي 
أعلم.والله المسلك، هنا على مواحدابي حملة هذه 

****
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هياالمنلك[:أصحاب وكزققآيؤ 
سقوالدي الرازي، للفخر نسه الذي الكلام الموطئ الجلال حش أف يعد 

^٠:قال قليل، محل قله 
مأمور الرازي انمين فخر الإمام إله يهب وما الملك، هيا ضرة ز )عندي 
مقدمين:من مركن، امتجنته، دليل أحيها؛ 
منالني. أصول من أصل كل أل على دلت، الصبمصحة الأحاديث أن الأولى: 

ولاصه، حيز ذلك قرنه ي أحد ولا وأقفلهم، قرنه، أهل فهوحز عيالله، أيه إلى أدم 
أفضل.

ص،نؤح عهد من الأرض ئغل لم أه على دلت، والأثاز، الأحاديث، أف الثانة: 
اس،يميون الفهلرة، على ناس من الماعة، تقوم أن إلى الني.، بعثة إلى اله، أوأدم 

ا-هعلتها( ومذ لهلكتاالأرض، ولولاهم الأرض، ثحفظ هم لوله، ؤيصلون ؤيوحيونه، 
حدْ•على مقدمة لكل امنتدل ثم 

الأولى:المقدمة أدلة ومجن 
الهية،الأصلامح، مئ ئش اخ.ق يزل ))لم فال: انه اس. زنول عث -ْاروي 

محرهما«بم.لاكفمن،ئهثانإلاكتث،ي- مضشمهينا، إرالأرحامالطاهرة، 
مذمسا واصعلخى إشماعيل، ولد من محائه اصطهى الق )إل الشن فول و. 

٢(•٠ الحقا(()ص )بمساللث، )١(ى: 

الاطلاعثاء ومن به، الله فنح يما علتها أعلر^ ثم مخمرة، أذكرها وموف أمور، أئمة ذم وقد )٢( 
هناالباب.ى كبه من وغيره المايق، بالمرجع فعله بالقمل الأمور نالك، على 
المحن،■هنا أول ش تخؤيجه مضى )٣( 



(-٣١٧____^._____)ضالخفثب-.هنامنة 

هاب؛نف بن ذاطم نحابم، نج، متثن من واصعفى كتاة، 
^؛٥١المةالْة أدلة ومن 

ءولالإمجامعلىنأبيطافه:
دلكظولأ فصاعنا، ئنأمول نئعئ الأزض في، اليغر وجي غر ^3، )لم 

في:عاصم أبي وابن (، ٢٢٧٦))صححه(()ر: وملم (، ١  ٦٩٨٦»مندْء)أجمدر: أاءر-بم: )١( 
(،٣٦٠٦)رنه(()في: واكرمجيي (، ٨٩٥و، ٨٩٤)ررالآحادور: ١(، ٤ و٦٩ ، ١ ٤ ))الة(()٥٩ 

حانار؛وابن (، ٧٤٨٧،و٧٤٨٥نلها«)ر)مر: وأبومل ضب،(، صحح حن وقال؛)هناحيين، 
(١٦١(؛برم:)٦٧.٦٦/٢٢اص)^مرفى:,بمبه 

>)تادحوالحففي؛ (، ١٦٦- ١٦٥/١رردلائلالنوة(()ور: مى(()٦٣ْ/٦(، )رست، واليهقيى: 
عمارأبي عن الأؤزاعي، طرتق؛ ْن وغرهم؛ (' ٣٦ ١٣الق«)ربممح ر؛ والغوتم، ؛غداد(()ما/؛آ(، 

مرنوعا-؛4، ةقغ< الأنفع ن وابنه عن سداد، 
حسحلين، وءال،ت)هنا (، ٠٣٦ )بمتنه(()٥ ر: وايزميتم، ١(،  ٦٩٨٧))مندْ«)ر: أحمد وأمّ-بم؛ 

Lالثل بلففل؛))إف أزلهنيايه في وجاء به، الأوزاعي، عن مصعبا، ين محمد طئق؛ من صأحخ(؛ 
كتانه...(<.إنغاصل ني من واصعفى إنفاعل، وفرص ئ اصطش 

ا.هالغلط( كيز )صلوق، (! ٤٦٣ )٢ ر)القريب(( زت الحاظ فه قال مصعب، ن ومحمد 
عنرواته وفي حفظه، كلموافي وند الأؤذاعي، عن النياتق الهزمناني؛هف، مزد وقد ئثا؛ 

)مجاله؛ وءال، الةزدسابي، عرحفظ الأؤزارشنه أش - خل و؛ءحث، لتأمل يحتاج فه نل ومجا الأوزاعي، 
فردهفا-ه مقاريتح( الأؤزاعي، عن المزمساي، )حلين، أحمدت الإمام وهال( ا-ه مجتلثا( أحفظ أتاي 

والليأعالم•ونظر، ل؛؛أبي بمحلج بها؛ تقرئالمزمناي بدءوتم، النائم، 
<٤٦٤.٤٦١/٢٦اقر:))ش،:)امال(((()

به،الأؤذاعي، عن الهزمثاتي، خميق؛ من (؛ ٨٩٣والثاني(()))الأحاد ى: عاصم أي ابن واحرجه 
النياية.هدْ ييون، 



ادأبزي حال ص محل بما ترانة ■ اليرن ضء — — ٣(١ )٨ -

ر•ءمحا(ل ونى الأوض لهلكت 

أبيبن علي قال اكتتب؛ ابن نال جرج؛ ابن عن ٩(؛ ٠ رهصفء()٩٩ في؛ الرزاق عد )١(رواه 
الئاهد.آحرْ وش طؤلأ، حرا ويكر قيس•••(• أنا وؤا انتؤيغ اثن )وكال ه؛ طالب 

عقه؛وقال ٢(،  ٤.٢٣الحقا(()ص )بمالك الموطئى; ذكرْ 
وندأ-محرجهالرفع، حكم الرأي، قل لن لاقال، ومثله يض، عرشرط )هياإمناذصحح، 

ا.هيه( عيارزاق عن الئبري، عن ررتمره(( ر: المنر ان 
يوهنفلم عغنه، ولكنه أواكحلينؤ، يالنئاع صؤح جنج ابن لوأن، الموطئ، قال، هوكما فلئؤ؛ 
يللك•مشهور وهو تيلمه، 

الأموي،القرشي وأبوحالي، أبوالولد، بنجزج، عبيالميز ين •ميالمللث، ; الحاففل وهوالإمام، 
ا.هؤيومل( بملي، وكان فانحل، شة، )دقه، (؛ ٥٢ ٠/١))التسسؤ(()ر: الحاففل قال، المش، مولاهم، 
)قال(.يصغة: كانت إيا رواته وعل تيلمه، عل هنا أركز ولخل قلت،؛ 

أهلي؛))تصم، اكما المار مى كل ذلك، إر سه وقد منه، ومكر به، فهومشهور مملمه؛ عن أما 
فإئهتللمه؛ )قجئب، (؛ ١٧٤)ص ال>اكم(( ر؛))موالان عته وقال واكارهلي، ([، ٤١الممييس(()ص 

ا.همجرؤح( من سمعه فما إلا لايملس التيلمى، وحش 
١(،• ٨ ممنصقوارالميلعن؛كالخلاري؛))جامعالمحمل(()ص الحفاظ، وتعهماعر_ 

في؛والحاففل (، ٣٩في؛))افن()ص انمجمي ابن ومجل (، ٣٧في؛))ءفأومثه(()ص والمقيمي 
لمممن النيلي، أكثرمى مى وهم الثالثة، المرنة ضمن وصنمه (، ٤١القانمى(()ص أهل ))ضم، 

يالئ٠اع■فيه صزحوا إلاما أحايينهم من الأتمة حاج 
بهاالممال،يمأ فلم فلأن(، عن و)حنئتؤ ؛لغني(، أو) فلأن(، كن)قال المملع؛ صع يغٍر تحلبه أما 

بالبع-به صممح ما ؤض بمحمل والونقا له، تونفهم من بالرغم 
فلأن،وقال فلأن، قال خمهآ.' ابن قال )إذا (؛ ٤ ٠ /٥ ١ يغياد(()٠ في؛))نارح أكما أحمده قال 

.٣٢aفي؛))المر(()\"/أكما وقال ا.ه يه( فحسلث، وسعن،؛ أخرني، قال؛ فإذا ؛ماكر• جاء وأحريتن،؛ 
تث<



-٣( ١ )٩ الخمثةغر لكئا  U،Lالمول ئنامحثه .

القبائل،أكرم كذلك وئك وشرقا، نستا الثر أمحل الٌمحا. أل لأشك قلت• 
ءلاهزاشرما لقاء كان ل عالي أصوله تلتق ولم قامحلبة، العرب عند وأشرفها 

يقضيلا هذا ولكن ذلك،، عل محموو اياب صنا ل ورد ما وكل الإسلام، كنكاح 
والتوحيد.الإيمان 

النارإهول ذلك وْع وأكرمهم، وأقفلهم ميثى، حنن طالب أبا أل ترى أما 

منهالقس ل ليي بثيء جاء أوسالت؛ سمعلم،، ؤإنا ياحيره. ثال؛ ابن"لملجآ■' قاله )إيا ([• ٣٢٩
^١١،؛ض يآخلما• أين من نالي لا جنج ابن )كان ([: )آ/ه٥٦ر)الضان« ل: اكما وقال ا-ه شيء( 

ا.هفلأن( عن وحدثت أخرت، 
كايه؛من حنج ابن بمثالث، لم )إل عيالاه)م/همآ(ا؛ لأحمدبرواية ررالخل( ]كمال؛ الةaلان وقال 

قال؛ؤإذا فهو حدثي؛ قال؛ )إنا ؛ ([ ٠٣٣ ير(()٦/ ررالل؛ ]كما أبما. عنه. وفال ا.ه به( ضر لم 
المصريصالح ين أحمد الحافظ منه وفال ا.ه انج( فهوشبه فال؛ ؤإفاقال؛ فهوزاءة، وأحرر؛ أنأنا، 
ممأيه(ا.هفلا حر؛ ؤإفالم فهوحئي، الخر؛ )إناأخر ([؛ ٤٣اردار٠ي(()ص ر)تارح ل: ]كما 

ل؛]كما عيالرزاق فقال المنمور! أبوجمر الماسي عرذلالثاالخلقة متقيه ين من أف والضب 
قرصواثال: حلين،اينحنج. عالق اعرضوا فقال؛ مكة، أبوجمر )فلم ٤([؛ •  ٤/١يغياد(()٠ )رتاؤح 

ا.هوظثغ( بلغي، بمي• فها* اليي الحثو هنا لولا أحسنها؛ محا قالت جنج* ان حيت عليه 
لونمن أول هو بل العلم، أوعية من كان انه ولاسيما شسا، محيره ْن يقص لا سيق فما مبمموا؛ 

)الرجل(ت ٣٣٢/٦)ررسيرم( المتحف.اسي-فىت النامحد ومحال ■محه، ْن شهاية الكتب؛ وكتب العلم، 
ا.هوقال( عن، يلفنلة: ييلس لكه حانظ، هه، ه شر 

الجميع.الله محرحم محقط، عندْ الأظء وصيغ تللمسه، عن هتا والمقام 
الئنببا،ابن من سماعه محال من أجد لم از ولامحسما الإضتاد، صعقا محالحيستا سيق؛ ما وعل 

أعلم.والله 



بملظئومخاوفييش0

نموةعيوا وكان نتأ، وسايمحهم ميس أشراف ْن عيالمطلب، ابن لهب أبو وكيا 
الناراوهوش وأهاله، للوحي 

أهله.وعن عته، والد٠اع للحق، والانتماء النسب، شرف ين ارتاط لا إيا؛ 
علناس من الأرض••• ئحل لم ع عل دك والأثار الأحادث )إل وقوله: 

الله(.يعيون الفهلرة 

مبمحلم الثانية؛ المقيمة ُذه عالي بها اّسيل التي الأحار صحت إذ ؛أثول: 
آياثهْن السعة هؤلاء كون أف ذلك،، من يلزم لا حيث، ءررْ؛ ما ونق بها الاستدلال 

علىبها اصتتيل الي والأحاديث، المسألة، ي كالفمل كون نمى إلى وهنايحظج .، 
الخاص.على العام فلاقلم حاص، وردزالأبؤين وما عامة، القول هنا 

اهه:رحمه ، السوءليأقال ثم 
فيهمكن لم الني. آباء أف نحلعا. مثها. ثج المقيمين هاتن بين رنت، )ؤإذا 

هماكلرة على اليين الناش كان فإن زنه، خز ق متهم كل ش ست، محي ٥ مشرف؛ 
كونأذ إما الأمين• أحد لزم الشرك عر وهم غترهم ؤإنكانوا فهوالمدعى، آباؤهم؛ 
وهومتهم، خزا غيرهم كون أن ؤإما ثالإجميع' وهوباطل الملم، من حيزا الشرك 

لكونوامثرلأ؛ فيهم كون لا أذ فوجس،.نمل٠نا- الصحيحة؛ الأحاديث، لمخالفتته باطل 
نمرأهلالأرضفىكلزنه(ا-ه

عيمش صريحه نصوصا به صادم انه ولاصيما يه، له يسلم لا قول هدا قلقا: 
الأبؤين.نجاة 

٢(.٠ الحقا(()ص )١(ش؛))ماللث، 



اس:رحمه ،  Uuحث الكلام، سا على سه ومحة القاري وللامام 
لفظايمصرحة الأحايث أف من تغاللسومحرت حجرالمش، ان )وأقاماذكر 

فهملمي وحولء، آدم إلى وفهاه الأنياء. غر - 0 الني آباء أو كله: ي ومعي محرم، 
مخاز،ولأشيم،ولأمرمإنه قالفىحةه: 

أرادمحائه الممخ وأما إليه، يثير صرح لفظ الأحايين، ش ليس إذ عاله؛ قمريوذ 
فالزمؤإلأ أصاs، الإيمان عر قيه دلالة وهولا والأمحلهار، والكؤيم، المختار، لفظ: يه 

ولدمن اصطهى؛؛١^١٣٢ اق إن لحيين،: مومنن؛ كلهم ميس ميلة كون أف منه 
المسلمين.مجن أحد به قل ولم منكتاة«لبر مننا واصطش لش٠اءتل، 

محيلا أل لزم الخض؛ هنا بمثل لواستين( بل فلغا، عموم بمح ولا 
قوله؛إل ،-إ ءاد؛ بجت وكذكينا ه ؤ تحال: لموله الأرض؛ وجه عر كافر 

زلر،موصغ ؤه فأمل لالإمرا»[ شيأذ.،• -ظننا ؤويقتنهحءكْ=قثترئس 
ا.هصالامضلارالوحل( كون واحنرأف حطل، ومجقام 

اسأ،:رحمه الميوطي تال ثم 

(.١١٨حنفة(()ص ر مملء ))أيلة ر: )١( 
حجر-رحمهالله.]كمار؛روفعالخما(()ا/هآ'([؛)٢(وء١ل٠الحاففلابن 

ا.،ئوالكمآ الشرك ع تكون لا والهمة، والأصالة الاصعكاء أف العالوم )من 
وابنوالزمني، وأحمد، ملم، هيعند؛ وكنا أبيحنة(<، معقد ))أيلة المصير؛ ر كن.ا )٣(ر)كت1اه((. 

وحؤجمعكوفن، وجعلهاين كثعهء. »رنمإي[ وأصاف،: المحمق، فمحرف والغوي. والخلمبإ، حئان، 
تمرئالايلق.فكان والأمنكمارأيت، اسلركهامنه، أه وهناقضي، فقط، ملم من الحليثه 

)أ(ضضجهضم
.؛-ا(.١٠٢)ه(فى:)ياك،اسا(()ص 



هيراهيم مئة ز وآثار آيات المسلك، لهذا ُا، ننتصر مما ؛  ٧١٠١١)الأمر 
وء0بهم'

ومبجمحء.إنجاق نإدهال،إبريبم y تحارت قوله أصرحها، وهي الأول؛ الأية 
يامث َىتة تهيبن.^٠^^١ قنف؛يق. ١^ ثثذمحن..١^٠ منا توَ 

]انحرف[.؛• عمي، 
ل- عنهما الله رصي • هماس ابن ص ندْ بل))مسترم^ حميد بن عد أحرج 

عمتافي ناقه اف، إلا إله محال؛)لا ،•. عضهء ؤ( امة كتذ ؤثنثها ؤ تعارت قوله 
ائَاهنصه

الأول.الأم نحنح يقحل مق ما وكل المسللث،، هنا نأيي ى الأمورالأنمة من )١( 
١(: ٤٨/١)الحاليثا(( ر)ءرس_، ى أيوعد ق1ل )٢( 

محركلعمه• هم مدْ؛ الرجل لولد مل ولهدا له؛ فهوعاقب شيء يعد حلف شيء )كل 
ا.هعقيه( محيء 

ا.هامدفرعهم( ما الولد، وودن النرة، )العم،؛ ٢(؛ ا/'اه زن))مسيره(()٤ عملية ان وقال 
.١  ٦٧٨الهرن(()؛/))أحكام في: الميي ابن أوصلها عية، معان الثابط هذا في وللعمط هلث،؛ 

والأتي(،الملي،)الذكر من الولد ت لمعى فأي تلؤيل، كلام فيها وله قولأ، عثر أحد إلى (، ١  ٦٨٢
والقرابة،واليؤية النسل، ت بمعنى كماتش الادت،، أولاد ^i، ش ييمحل ولا الأولاد)الد.كور(، وأولأت. 

والورثة.والموالي، والعشيرة، 

(.١٥٩الخير(()ص و))المصباح ٦(،  ١٣العرب(()١/"و))لمان (، ٦٢اللغة(()T/• ))مجمل اننلر: 
(.TUr/Uوكزاةالفى))الأرانمون()

والئد.ىاوقاية، مجاهد، عن: نحوه؛ وأحرجانحريرى؛))جامعاليان(()٥أ/ُأآ(، قلتات 
٣(.٠ التحليق(()؛/٦ و))تغلق ٢(، ٠ والمحقان،(()٩ وانفلر؛))الأسماء 



.ئناهثه

،تقال؛ ثم القول؛ هدا تؤيد التي الآثاJ يعفى ذكر ثم 
ءايكاآكلي هندا آجعل رب إمحتمم هال وإد ؤ تحار• قوله الثانة• )الأن 

ةمحبممحانممى؛©(سمس
منهاتالأم؛ بعض ذكر ثم 

مىأحد محثد هلم وللم؛ في ذغوثة لإتزامم الق ءألت)فانتجاب مجاهد ن ع. 
ذعوي(تعد صنئا، ولدْ 

(•٣٣الحقا(()ص ربمسالك ز؛ )١( 

ثناثناأبوحنفة، قال؛ المثنى، ؤلؤيق؛ من ٢(؛  ٢٨/١٣اليان()ررجاح ابن"ميري؛ أخرجه )٢( 
يه.مجاهد، عن نحح، أيى ابن عن ثل، 

وليو(.ى لغوي )تغل (؛ ٣٣الخما(()ص ز؛))مالك، والنص 

ومحمدشاكر.أحمد العلامتتان؛ قاله ما سوى عنه ولااعرف الأملي،  ١٢٠٠٠١٠^ابن هوت المش؛ . ١ 
تفي الطرتم(ممرا، عنه )يروي )٢(؛ (ح م٦/١١١على؛))م؛راكمى(()تعلقهما اس-فى رحمهما 
ا-هو))اد؛ارغ((( ))مءرْ(بم 

(؛YAA/Yز؛)j^^؛،،(() JasUعته قال المري، النهيى، معو0 ين موسى هو؛ أبوحنفة؛ ٢- 
ا.هالمتابعات، ش عندالخاري وحيصه ،، محقوكان الحفظ، محسن )صيوى، 

ض(ا)'\إ-لأ^\م.

ا.هز؛ي؛الهلب( )مه، ٣؛ ٤  ٦/١ز))القرم،(( الخءفل قال القاري، المم،، ءثا0 ابن هو؛ شل؛ ٣- 
في؛)|الأقرس،((الخاففل قال مولاهم، القفي ار، أبوبمالمكي، بمار، بن عياس نجح، أبي ابن • ٤ 

ا.مدلى( ؤبما بالقير، ر؛ي )ثمة، (؛ ٤ ٥ /٦ ١ ) 
\مؤ\لإظلج\:

ماصح إن دجتحإ ر ابن تللتس وهما' أ"مى، شبهه ؤئوجد حنفة، أيو وعقه صعقا؛ إصتاذ هنا 
له



م-محانهكاظصخالمحىمح.

>سأني.تنمة، ولأرمجاهل يه، واكفى مجاهد، عن السيوطي هياماذكره 
الأصنام؟

إبراهيم؟!وسائرولد ولدإمحاى، ذحل لم فكف ت مل 
محاق:^٤، أمكنهم إنا غزْ بميوا لا أف م للي. هدا لأهل دعا لأنه قال: 

نؤويئثبج! ؤ محال: بيللث،، الكان لجمع يلغ ولم ؛ه• ءايثاآكلد هندا جعل اؤ 
منأتكت ؤ وقال: أهله، حمى وقد فه، أي: أمحتحن١م. سد أن 

الكٍر(()ه/مآ'\أ(:»ال؛نارح ى: الخاري نال حث مجاس من الضير مماعه ى مل 
ا•"*■رؤ®( بن القاسم يؤدعل الضٍزكله، مجاهل من رنجح ابن يسمع لم اكلان: يحي )قال 

حانفى:رص()ي/ام:ابن ونال 
وابننقم، أبي وليثإبن الحكم، وأخذ رتزه، بن القاسم ض مجاهدأحد الضيرمجن سمع )لم 

ا.همجاهد( من سمعوا ولم كانه، عية وابن جنج، وابن نجح، أبي 
))القات(()U/®(؛وءال.أيفا.فى: 

دانرنجح، ان أبوحاتم؛ ونال مجاهد• ْن نجح أبي ان الضر سمع لم القطان: يحي )قال 
ا.هغرّماع( مجاهدمن عن زؤيا هفير؛ ل مجاهد، عن نوة، أبي ين القاصم نظراركأب -ئقج 

مجاهد.من لوح أبي ابن بطع ( YTT)؛،/"الكءن« هاؤخ ى: الخارى صرح تلتا: 
ا.ه)أخدعن ٥(: ١ ))الميزان(()^ه ى; اللمي وقال 
مجاهد•من الضر كل، نجتح أمح، ان سمع لم بعضهم؛ )وعن ١(؛ ٢ ل؛))السر(()ا"/ا■ وقال 

أعلم■والله ا.ه بمجاهد( الناس أخصى هوْن 



ركركم: ،• شثؤأألثلزآ ربما الثم( محاى يث رغ غثيذى دربفى,بواد 
بعضذكر لهما ممنزا أحرقن آسن ذكر ش - الد رحمه اليوطق. اسطري ثم 

الملك.هدا تدعم اللف، عن الاثار 
غلمث،هما عثثه ابن إلا الأية هدْ ي ص -♦؛ ^^١٠عقب ين يفرق لم ءلت: 

فلاذاالأمرهكغا؛ ؤإخاكان وحه، يغتردلل اسثاء الأية، من ولدإمحاق وامحتاء 
لأصبيمsمنممبإبرلمصا

ضوُهمااكيوش|:صلأJالآقناكن 
ذكرهما.مؤ آسن، المعن لهيين على الله- رحمه - الموطئ الجلال اسشهد 

شكفلا [. ٢٨لااز-ترف: ؛< عمي، ؤ( دامي كمه ؤحثثها ؤ الأولى؛ الأية عن أما 
اهخ. ٢٠٠٠٥١٠٥لخلله الله. من استجابة عشه، ي التوحيد كلمة قاء بي 

استاء؟لون عمه، جميع ي بقاؤها ذلك من يلزم هل ولكن 
أشمتاأوتحنا فقد نعم؛ قلنا! إذا أما لا. فلغا متكون المزال هذا على الإجابه إف 

ثديي•رج حي 
نةولت^، ولتتوصيح 

واللام.الصلاة عليهم ؤإمحاق إسماعيل عقين؛ لإبراهيم أف العلوم من 
وشركهمالمحقو، إ؛راهيم عقب مجن وهم العرب؛ نسله فمن سأ إسماعيل أما 

٤( ٦/٥المثو0()في»الدر وذمْ حاتم، أبي لأبن (' ٣٤الحقا(()ص ش؛))مالك الموطئ عزاه )١( 
بلوزعزد•

وذكرهغيره، عند ولا حاتم(<، أبي ابن من)رمير المعلؤع في بمحب. طول بعد • أحنْ لم ؛لتا؛ 
أعلم.الله الموطئ، عن يقل أه والغالن، مصيره، يل،كر ولم (، ٤/٢٣ ١ المعاني(()٣ رررؤح ش؛ الأوّي 



اللهالفلمى..حجة عليهم قامت قد ل معلوم، الأصنام وعبادتهم ُالله، 
اللات،عتنة: فهم معلوم؛ الله(( إلا إله ))لا الكلمة هيه على الحرب وحرؤخ 

))الكعبةأحاط من وهم ه، الله لون من ونائلة... وأناف، وهبل، ومناة، والعرى، 
صنم.ثلاثمائة بأك؛رمن المثرءة« 

عنهمعرف وقد حلف، ن وأب لهب، يأبو جهل، أبو الترب مشاهر وْن 
محارةعهم وعرف اله، يراهم أيهم عف ز باقة الله جعلها الى الكلمة كراهه 

اله؛لأوهوأحدأبناءإبراهيم إليها، ؤيدعوهم بها، جاءلثذكرهم من 
وصوره.أصنافه وذكر محركهم، الكشرعن الكريم(( نخ))كابه ؤج الله حخمئ وقد 

ومنهميراهيم.، عقب من وهم والنصارى، اليهود سله اق؛ةوفمن إسحاق أما 
أتة^٤ هالت،• و ؛ا"ا• االما،رئ•' ه مثلؤلت أقي ويل. ت صالت،)يهود(( اللههللث، ى ألحد من 

وكفروا؛ارله•٣!. امة: ،•وهممأرأئأش وقالتت [• ١٨١او(ءمان؛ ،•• هج' وعى ثنيي 
وا،إليهم الأبناء ؤإرمحال عليهم، الحجج إقامة رغم عناد، أكتر وعانيوا الكفر، أمحي 

هاروناس ني نل من الهودتمارم، أحطب ن وحي العجل، وعبموا أنياءهم، وقلوا 
كافنا.وكان اللام، عليهما موسى أحش 

ىعقبه، بعض فاد على نص))القرآن(( يل هنا، ي يشلث، من هنالث أف أقلن ما 

رمحالة))الإصلاحعن  ١١٥(، ٤٤الاه-)ص رحمه نيئ- لثيخابكرأيي اللقب( المتاهي ))معجم ؤح.' )١( 
الترضةهؤلاء على بمللق أل هوالأصح، مص_هللح))يهود(( بأل قفي ممتنا تحقما وانملل(( 

انفصلوالأل)يهود(( رذاتل؛ ؤيسلبهم محاتل، بكبهم علهم وممعناح))إّرايل((إذاأٍللق المعاصن، 
لأل)وهود((•^^^ف((هممحإمرصبم 

عنها.الله رصي محقن التي زؤج الؤءت؛ن، أم وهووالل. )٢( 



.نناقشه

اؤأ،<ألْل؛لماما عهدي تنال ي ئاد دئيق وين قاد ؤز تحال• كقوله آيات؛ ءدْ 
ئممنل؛ةاعفّا وءابم|م وآ-وده آلكثب يثد»ادنناءاثرإمثه؛ة ؤ تمال• وقوله 

ثيتقاؤ نمارت وقوله اعد[• ،• سعحئا. صدعنه ثن ثذءا٠ىإهءديتثم 
اكلأك[.ييث.،• لتسهء ءبةوْلاِلإ دنبيهثا ومن بمكئأ وعق ءفيي 

توصحإر تحي التي ا، الُاْةأ الأدلة رهدْ - الله رحمه السيوطي. سيل فااماذا 
ليمانلقرر الوحي؛ بدلالة إيراهم. عقب من أثرك من محتجاهل وتخصصي، 

لتررميمه؟!ذلك كل الكريمص، ل))القرآن للتلعن بابا بيلك فاحا الأنؤين، 
يكان التوحد أف السيوطي. ذكرها مما وغيرها. الأيين هانز ل أرام والذي 

حق،عال وعيه الله.، وحد ْن فمنهم ضته بال أما صله، من الة؛و؛ ليراهيم ولد 
قئها.لم من ومنهم الصلاة، أقام من ومهم به، أشرك مجن ومنهم 

وُينالأيات، ظاهر ين الجمع حيثي ونسمملع المض، يتضح الكلام و؛هذ"ا 
أعلم.واممه اليو، يراهيم لقب التارد*ني الواقع 

الأئمة:بكلام هدا أذعم والأن 

إلالاإله أف )فهاذ0 قال،: 4. ؤ الله؛ رحمه فاتق قال 

•.تمن الههوك إسحاق نل ٣(، ٤ )ص الحقا(( ررمسالك ش! - الله رحمه الميومحر- اسثش ند ( ١ ) 

شالأسثتاء لهنا يهلرق ولم ميلأّ، استتاره وكان ايركما،  ٠٤ا. أ'لآتّنام مند أن ثه آ-نثتي وؤ 
المسألة*قي رأيه لدعم منه، - صعمة محاولة. ى ؛ه. عصهء ق دامذ ؤحثلهاكمه ؤ ه؛لثات قوله 



اله.أنوي حاو ض محل لما الحون.درانة ( ٣٢٨-)

طنمثلفىمحشيرتيينس(ل،•
^ش نحيب ي ذال ولا والإخلاص، )الوجد، الكلة: ش قال رواية وش 

اشومثدة(لم

م3ام عن تامعف ثاملأثالة هلت يثر، ءمِى؛ محن ؛ citAءبممٍْاا)٥ صري؛ لين أض؛؛* ر١( 
ار.يالالإظ|:

•اكمهر المعري، أبومهل تعاذالسدى، يشرن . ١ 
ا.ه)صيوق( ١(: ٠ ر)الميس،(()ا/ا ر: الحاظ ثال 

المعري.أبوْعاوة، الحاظ، ^١(، ١٠٥٠بنرؤيغ)قد ■٢ 
ا.هست،( )مه، (؛ ٣٦)y/؛ ش؛)ناضبا( الحاظ نال 

المعري.أبوالضر، مولاهم، العلوي مهراين، رعرؤة ممدين • ٣ 
٣(:٠ /٢ )١ )]١٥^٣،(( ر:الحاظ ثال، 
ا.هرقالت( الناس أست، من وكان واخلط، سس، كير لكنم ماتف،، له حاظ، )مه 

منالمعرة، ؤحانة رنع، ابن الحافظ عته والراوي ة؛ادة، حلين، ي الناس أملم أئه لاثعالث، هلث،؛ 
الأخلاط.قل عته روى لجوممن عته' رواية التاس أنت 

(.٦٦.اكهييب()!/٣٦ وتهليبؤ وانظر؛ 
\امطو\مج

أعالم.والاه الضمير، س جض وتحسنه السلوس، دعامة بن قادْ عن حن هناإ>طاد 
نغئر،عن ثور، ابن تا نال،؛ عبمالاعل، ابن ضق؛ س  KUhميرزن))شءرْ(()٥ - ابن أحرجه )٢( 

صء
)مه(ا.ه(؛ ١ay/yالحاففلّى))امس،(()هال،المعري. محشونعJالأءاى،اك؛عابي، .١ 

 Y . العابد.أبو■ملالأ4، >تعازإ، اإهوور، بن محمد
تأ<



بمالكناشسم___^_______)هآم-

اممه؛رحمه ، الطري مع ان ^؛^؛ ٥٠١١إمام وقال 
^س ضقب ي يول هلم لرقة، وهم عبمه، ي ناقه كلئه اه إلا )قول))لاإلة 

ا.هتغيم( بى ذلك 
هره*ودلالتها للتعفس، هنا )_( و ت قلت 

ماوقالانجرير.أما.فى"أويلقولهتحار: 
؛٢٢٧١٥حيث قالث؛ ما جركد 

ا.هويله؛( ممرهم من ؤسوا عثاذه، و؛ؤؤمز زنهم، طاعة إز هجما 

ا.ه)ثقه( (؛ ١٤ي))الضب(( الحاظ قال 
مل))اض،(•المري' أبوعروة مولامم' راشدالاريك، ن 'آ-ْغم 

٢(؛ 8٦٦/٢ال؛مه_ا<()ش؛ الحاظ قال 

ثث.ءروْ، ن وهشام والأعمش، ثاب، عن رواته ى إلاأف فاصل، ثت )مة 
ا.هبالمر،( يه حيعث، فما وكنا 

الإم[:]«&؛؛>، 
فهلمذكرهم، من عن زرواته تغم؛ ى الحافظ فول أمحا اس، رحمه قاص عن هياإمحنادصمح 

ش؛كما الأئمة مص عليها تكلم وفد الكوفن' كنللث، فأقول؛ المسمين، عن روايته عن أما منها، لت، 
i،Jl» ))،_ ( • ٤ /٥ ١ ،)أعلم.والاه زررالمن(<، محته سمع وفد تور، هوابن هتا محه الراوي ولكن ٢
iWy).اوان(<)٥ ش؛))حامع )١( 

)آ(فى:»حامحعوان«)ه؛آ/أ0
اش.الرجلإر ؛اب، هان،• يهابه، بغد رجع ياب،• )٣( 

ا.هطاعته( إر يرجغ عاد أق• والئاء' باهء وئابح؛ )ئابا، ٢(؛ ٤ /٣ فب؛))اللسان{()١ محتفلور ابن قال 
ا.هواحد( بمعى ميسر، واب،، أولتا، وائت،، )يرجل ُقلور؛ ابن قال 

٠



بمبمظضخاوأنوىش0

لهيهمسيره عند الله. رحمه . ، المبي١ ابن أبويكر ت القاصي الإمام، وقال 
المجاشزتيدعونه يالأحقاب؛ موصولة الأعقاب في الئب^ لإبراهيم كانت )ائما 

عهديثال لأ ئاو د'ريى وين ثال إماما للثايى جاهلك ^٠^٠١ ت يقوله إحياهمات 
ا.هله( عهد فلا مهم، حللم من إلا نعم، له: قال فقد ١^[. ؛ ألملية. 

الله؛رحمه الاJمشةيرم كير ابن أبوالفداء النمر؛ الحافظ، الإمام، ومحال 
الوحدْ، اممه ء؛اده وهي؛ الكلمة، هيه أي؛ ؤ(عمي، امه و؛ءعثهاكمث )ؤ 

ميه،ي تائمه جعلها أي؛ الق«، إلا وهي))لاإله الأوثان' من سواه ما وحلع له، شريلث، 
ا.هواللام( الصلاة عليه إ؛راهيم ضة -مجن الله-تعالى هداه مجن فيها به شدي 

الله؛معدير'اآرحمه ابن عدالرحمن العلامة؛ وقال 
وهيوأساسها، الحمال أم هي التي الحمية، الخصلة هلم أي ^؛ حتنثها ؤؤ 
ؤاناهية َلإمه ؤحعلها ؤ سواه* ما عياية من والسري وحله، لله العانة إحلاصن 

وتوصنهعه، لشهرتها ؛؛ . إليها لعلمثم،•؛ ؤ ضته ز أي؛ ،"• عضي، 
موحوتةالكلمة هنه ول فلم لحض' ؤيحقوب. يتيه.ممحاق بعض وتوصية لذرذ؛ه' 

ا/م) اأمالحن(( ))هلل ز: علاف ابن وقال 
اللهعناب من ■محونا المخالفات عن رجع فمي قال(• رجع■••)ئم يمض؛ وآب وأناب، تاب، )قال 

ا.هأوبب( فهوت - سحانه الله. لجلال سلنا رجع ونى مجنب، فهوت حاء رُثع ونى تائب، فهوت 
فى؛))أحكامامحرآن<()سل(•

لآفراكرمحاسم((رأ/ي\ل(.
(•٤٤٣/٤الكؤيمالرحمن(())٣(ز؛))يم 



.ئناهثه

ا.هوالطغيان( الترف، لحلهم >و اللام عله يه مي 
اس؛رحمه ا الشمهرر الأمن محمد العلامة؛ وقال 
ولمذريت4، جمع ي . إبرمم دعوة يجب لم الله أل تعالى. اللة. ين )وقد 

^٢٠؛؛عمه ْن بنينا. كثبوا الدين كمار)بمكه(( لأف عمه؛ جمع ي ياثه الكلمة يجعل 
أيةعليه دك وما ذلك، على مات منهم وكيز ساحر، إئه وقالوا؛ .، كئبوْ وقد العلماء، 

فيهم،باقية المذكورة الكلمة اللة يجعل لم إبراهيم. عقب بعض أل من هذْ الزحرف 
ألئاد دييؤ، وين هال ؤ ر)الةرْ((• ش تعالى كقوله الله؛ كتاب من أحر آياث، عليه يلم، 
إيراهيممنة من الذلالمن أي؛ . قضخأ عهدي تنال 

عنسندزثنهكا ومن إنكى وعق عقو ؤينثكنا ؤ ))الصافات((؛ ش تعالى وقوله 
والذلالمفيه، باقة الكلمة الذي هو منهم، فالحس . بؤش لتسد، وثلاِلإ 
■كدلل^ لسى متهم الممن لنمه 

وءايثهمولولته ألكثب إبرؤم ئ  ١٠ءاثيثا ممد ؤ ؤلالتساء؛اات ش تحال وقوله 
ثبيل.قمح(.بمهم صدعئه ثن ديتثم خ' ءاتى س محمم عؤيئا.  ١٤٤٠

زوذللئا كبرول، متهم المهتلتن غز أف ))الحليدءث ز - تعالى - محن وقد 
مهتدئمم ؤآلخكتت، آلثتوآ درسه-ما ة و؛نثلوا ؤإملهم >و-ثا لمن وؤ 

غ•ئيمحا. يتبم وصقير 
أي؛؛ ثبمتؤف. لعلهم ؤ الكريمة؛ الأية هذْ ش - تعالى - وقوله 

المؤمنيإرشاد الحل(، إلى يرجعون منهم الفالن الزائغن لعل فهم؛ بامة الكلمة ححل 

ل(ش:))أصواءاوان(()ي/آمسم:



التح0أثوي خ1و غن محل لخا الخزن.دزانة 

مرجوإله محا، الزائغن زجؤع جملتهم؛ ي قائما ْادام الص لأف منهم؛ المهتدتن 
ا.ه،•( قوله• عليه كمايل مأمول، 

اممه؛حفظه ، الجز١ترىلأبوبكر القمر؛ الثيح، وقال 
غظلواكالما إليها يرجمون لعلهم بها•■■ وصاهم حث سته ش باقيه كلمه )جملها 

ا.هوالفال( الثر بعواْل إليه، والإنابة اس، ؤتركواعانة ونوا، 

محآ؛مُأمحَمحت
اازحرف[تيبمو؟يم 
أثرك،من سه من أثرك إذ كا٠الآ؛ اله؛ يراهم في-جاه مجا تحش لم ل )أي؛ 

ا.هوآ؛اءهم\م الرمول أيها للث، المعاصرون المشركون هؤلاء ومنهم 
ثاثا؛ني؛ولهتحالىث

الله؛رحمه الغوي أبومحمد القفر؛ الإمام، قال 
الموالسقيم محق الأصنام، سه عياية مجن معصوما يراهيم كان قد نل؛ )فإن 

الإحاة؟افأين الأصنام بنيه من وقدعدكيز 
سهفأراد لمه، دعاؤه وأما والشت، العصمة لنياقة يراهيم حق ى الدعاء نل؛ 

الصنم.أحد متهم يحد ولم صليه، مجن 
ا.هيتيه( من مؤمنا كان لمى دعاءه إن ونل؛ 

)ا(فى:ءأبمراك1س)أ/جم(.
(.٨٨٥. y/؛ ررشوالمراعية()٥ واننلر: ( ٢ر 

)م(في:ررمعالماكول(()بيم(.



(٣٣٣.)

اسرجمه الةرطيل، أبوعياهله الممر: الإمام، وقال 
صنئا.أحدمتهم عبد فما وكانواثمانية، صليه، من سه ؤثؤ؛ه: بموله• )أراد 

ا.هيدعوله( أل الله أراد لن هودعاء وقل: 
الله:امحمو>ّىأمرحمه محمود أبوالثناء العراق: علامة وقال 

ستم،لم اللة.تعالى. أف قوهم فلا صلبه، من كان من اله رمه(( مجن رالمتثاتر 
ألمن يعضهم قاله يما يجاب حى اّ^، يؤته من وهم الأصنام، قريثى لحباية دعاءه 

مهم،مججايه قه دعوه ولاثالثاأف أ؛نايه، الدعاءمن حال موجوظ كاي( مجن المرادكل 
الإمجامل''م...قال كما فيه ولامص يحض، يول زيحفى امتجيب دعاءه أويآف 

ناريهوايع، ْن ®القرآن(( ش ما ا الجيلتزأ هدين عل فمت كف شري وبت 
ءلىميثنءبادةالأصنام(له

الله:حففله الجزادريل، أيويكر المفسر: الشيخ، وقال 
ا.همشرلث( وأولادأولأيْ أولأيْ، ل كن فلم -له، الله-تحار )وقدامتجاب 

السابق.المرطي نحوقول أيما. . وقال١'٢ 
تعالى:قوله تقبر عند الشائق لقوله . مناقهبماأو . مخالثا يحد لا هدا وقوله 

المرآن((لأحكام ش؛))الجامع )١( 
(.٢٣٥.٢٣٤/١٣)٢(فى:ر>روحاس)

(.١.١٣٣  ٣٢/١)٩ ^..،(( )بمفاتخ واننلرشمْ: الفخراروي، قصد: )٣( 
(.٣٢ ٣٤.٣٢ ذكره)ص وندسق ^^٠١، ذم قد ركان عينة، ين وننيان حر، مجاهدين (قصل.ت إ) 

(.nY/Yاكفاسر(())ه(فى;))أبمر 
)ا(فى:)رنهرالم«0/آا-(،ح)ا(.



هالخ أبوي حال ض محل بثا يزانة - الحرن ضء ( ٣٣٤-)

أولأيْ،أف . أعلم والله - ها فصد لأيه [• ٢٨امحرف إه عمي.، ؤ( ناقة بملهاكمه ؤؤ 
قدكون ؤيذلك فلا، غرهم أما مشرلث■، محهم كن لم فقعل، أحفاذْ لصلبه أولأيْ وأولاد 
أعالم.والله وتلك، هلم الأتن تمر ش قوليه ين جمعا 

امحائماةودىصتجاجبفىابابا؛
زتجاهد ص يروى بأثر . به ا>،سدو( محا جملة ي - اليومحلي الجلال انظل 

هربتنئيأ'لآتتام. ؤوأن ؤمآ->ثني تفسيرقوله. 
ولدْمن أحد نمد فلم ولدْ؛ في دعوثة لإيزاهم الثئ )فانتجاب مجاهد؛ هال 

دعوته(بغد صنما، 

يلفحب، الميومحر ذكره كما الله.ليس رحمه مجاهد. عن زوي مجا إل قلتات 
،أببضه؛ اكفى ؤإئما الأثربتمامه، يدكر لم - الله رحمه ولكنه. يكر، مما بآمحلول عنه روى 

أُرمجاهدبتمامه؛وهنانص 
وليحمن أحد بمد هلم ولل0؛ ى ذعوئة لإبراهيم الئث )هاشتجاب قال؛ تجاهد عن 

وانتجابقال؛ مهوون، صمما يجل لم مجا المصور، الثمثال والصنم؛ دعؤته• بغل• صنما، 
ضنهمث وحغل إماما، وحغله الثمزات، من أهله وزرق آمثا، البلد هثا وجغل لة' الق 
علثه(.وثاب مناسكه، هازاة ذغاءة، ومثل الصلاة، شم مث 

الأوثان،يون للأصنام، فراهمم بتي حمائم نفي وفيه بنصه، مجاهل• كلام مانا 
من)وحغل قوله: من فلهر كما كلهم، وليسوا الصلاة أقام مجن منهم وأل ينهما، فرق وقد 

مثبمثمحمسْ(•

(.٣٢٤.٣٢٣)١(سقبiلص)ص

(•٤ و))انمرالمثوى()ه/ه (، ٣٣الحقا{()ص ز؛)رمالا؛، كناضل )٢( 



_^__^^_^^)هم_بمكان1ضسم_.ئناقشه 

ذلك.ي ونشاه مجاهد، كلام من ؛ واالآرّيل الرازي النمتران وهدامافهمه 
اسرجمه ، ^١ ٧١الفخر الإمام؛ قال 

التمثالهو والصنم صنما، المحو؛ يراهيم ولد من أحد يمد لم مجاهد؛ )قال 
يملونكانوا وإدْا ال؛ثمثال، همدوا ما ميثى وكعاز ون، فهو بنمور لمى وما المحور، 
مخصوصة.وأشجارا مخصوصة، أحجارا 

غيزع«ادة إلا الأعاء بهل.ا فذ أف يجوز لا اله لأنه بموى؛ لمس الجواب، وهدا 
اءهعنة( ابن على مثله ؤذذ ذلك،، ي كالون والصنم اللهتحار، 

عليه؟حجة ل للسيوطي، حجه بتمامه، مجاهل. أثن كون فلا وعله؛ 
ا>ذةتكلأمالإئممحل،اصأ:

'متفقالر"أؤع؛ وهي المللئ،، نصربهاهن.ا التي الأمور ذكر اليوحلي ح امتتانفنم 
فقال١م

الأصالتاك:مورذفىأماوي0خاصة;

لهجاهادومحفإل.تشه وفه نلل، نل الأوّى كلام مضى )١( 
(١٠ /٣٣ ١ اي«()٩ )رمفاذح ز: )٢( 

وارتفاه٢(،  ٣٥/١العابي(()٣ ر)روح الألوس محمود العلامة؛ عته وقله 
٤(..٥ ٤ ٤ الحقا(()ص الانج ر)ءش؛ )٣( 



العي.أبوي حال ص محل بما المحزن-يزانه _)اُماّآ(___^^_^———ضء 

أمعن الزهري، • ijij''ْن صعق؛ بتد النوم( ))دلائل ي نمم أبو أحؤج 
تقالت أنها عن رقم، أبي بت سماعة 

الؤع' علام وئمكئد فها، ناثت او علها ي اش. ننول أم آمه )فهدت 
قالت:ئم وجهه، إلى محفلزت رأسها، عند سى، حمش 

الحمامحومه من الدي ابن يا غلام من محك الله بارك 

بالهامالضزب غياه هودي المعام الملك بعون نجا 
الأنامأبصرت ما صح إن موام إ؛ل محن بمائة 
والإكرامالجلال يي عند من الأنام إلى مموث فأنت 
،والإسلأ؛ بالتحميق تعث الحرام وش الحل ش تعث 

الأصنامعن أنهاك فالله إبراهام الثر أبيك دين 

ْعفي، الني. حروج ذكرالوف ١(،  ١٩وش)ص هلية[، ]ط■ النوة(( ))دلائل (رجتإو ل) 
مقلتها.م وهيا القصية، هله أحد ولم أحواله. زارة إلى 

))دلائلإلى عنتم( مما الحث، محيا قاب )ؤمما ١(; ٢ .١ ١ ٢ ٠ من)ص رح)٢(، المحقق وقال 
الممسية!هله وذكر مواصعك؛يرة•■•(■ وهي هنا، أصلتا ى وليس النوة((، 

واللهأءلم.١(،  ٦٤. ١  ٦٣)ص الفائس((، )بمار محل أحنها.أبما.ي ولم تلث; 
الله؛رحمه الستوءلي محال ( ٢) 

هوداكخف،مااا«هؤإئما تصحف، ائه وعتيي النسخة، هوش  Ljis*تعبمثآالتحمق• )وقولها• 
ا.هياكحش( بمال: أن الأولى كون الله.قوله؛)وعرالصحف؛ مخلوق.رحمه وعوالثخ 

فيها.ولاإشكال وارية، واكحنم، والتخفش، بالتحقيق، الثلاث؛ والكلمات محتمل، وكلامه 
اكحئق<ي )نعتا (؛ ٤٣ى؛))الموام،(()ص وحاء 
واللهأعلم.(، ٥٧/١ابنيحلان(()ر؛)بميرة حاء وكذا 



^^وتيلكن1زاسم^____^____^__)م_.ئنايثه 

أنلأتواوهاْعالأ/ام
باق،ؤذكوى و، زقا محرمز، وكل جبيدناو، وكل قتي،، حي كل قاك ثم 

مائت(•لم ًلهرا• وؤلدث "محرا، وقدوكت 
,قوله;الله السٍوطفي.رحمه عش يم 

الأقوام،مع الأصنام موالاة عن الهي ى صؤيحا منها. الكلام. هنا رى وأنت 
والإكرام،الجلال ذي عند من الأنام، إلى وليها ؤبمن ١^٤، إبراهيم بدين والاعتراف، 

يم،وساصجكرك(وه
يردصعق(. بتي النومح، »دلأتل ى أبونحم )أمج الكلام؛ أول ش قوله ثلئ،ت 

كنلم ولو اك، فه حجة ولا الضعف،، ١^^، أف حسنر الثالث،، الأمر هنا على 
آمنةحال ي وغيرْ، ملما<، ))صحح ي حلما حالف، وقد فيا يخالفه، ما هناك 
الثايت،؟ابالصحح يضعفه. علمتا ح الضء؛فا. نتيل وكف، وما؟أ ينت، 

فلا^٢٤ ١٠ليركد؛؛-؛ وملم عليهم الله صلى - الأنياء أمهارتج ز حوصه عن أما 
يصحفلا جميغارم فض' صح ولو الحث،، عن لخروجهن ذللثط؛ ش بثه يلزم 

تومنهن أو)رالسة((؛ ءأالكابا(أ( يتض الأنلأ، أمهات بعفن نست، )١( 
الأنياء.هن ثق يأف القول على آدم، ين شين، أم -حواء؛ 

إّماعل(•ليراهم،)أم زوجة -وهاجر؛ 
إسحاق(.إراهم،)أم زوجة -وسارة؛ 
ٌوّمح،•أم أي؛ذحت؛ أو -وأيارحا 
واللام.الصلاة نيتا وعلى علتهم عبي••• أم -وميم؛ 

أعلم.واس شي؛، اسمهما ش يصح لم وهومى؛ شينا، من: كل وأم 



ضةم.دزاطبميصخاوفييش0

معولفلا صمح، يإساد أته ي ورد وما لم«، مإمحاد))حديث عر كلامه وأما 
ر)صححى واُه ولاميما بالقول، له الأمة وتلقي ومتنا، سثا الحديث لسلامة عاله؛ 

ررستاو\ رنه من له أول لكان فحب؛ يالتاؤيل ردالحديث الله. رحمه ولوأئه. مسلم(. 
)إلالجا)عبملالع وُّز، الأحاديث، مول ش متساهل ائه اليومحلي عن ومعلوم 

للموصوعاتوتضعفه للضعاف، تصحيحه ر  ١١٠^؛يرى مؤلفاته مجن وغرم الصغر((، 

صححبإستاد إلا صيره فق فلم للحسان، وتصحيحه للضعاف، تحسينه عن ضلا' 
كالمي.

منولكن ثفضه، الكلام بهيا أقصد ولا للسور، الله.لمحب، ؤيثهد ؤإر. 
عنه.وتجاوز مثواه، الجنة وجعل وغفرله، الله، ورحمه والتين، التوصح بايبا 

ف٠التالمساإلثا، بهاهدا نصر الي ذكرالأمور ش ، السيورلاستأنف ثم 
تحثموا،فل انهم الجاهلية، زمن ر كانوا جماعة، عن سنتا قد ائه الرابع• )الأمر 

السرك.وتركوا القوو، إبراهيم بدين وتديتوا 
قللي؟؛(.كل في ملهم سلكوا الني،. أبوا ثبمون أف المانع فما 
كفرحالة عنهما شّتن، لم انهما التي. أبوتم، حي( ي نقول )وكل.لانا قال؛ثم 

ا.هوأصرايهما( الصليق بكر وأبي غمرو، بن نيد كحال حالهما هنعل بالله، 
كنالجاهلية، زمن ر ال*رب من جماعة ؤليمان تحقق سوت ي سلن، لا ؛لثات 

وغيرهم.ه ساعية بن وقس نوفل، بن ووزقة غمرو، بن نيد 

بالفصلرنلك ومتاقنته سناومتا، مسل،(( عل)رحليث شه من ماؤلرحه عل وسوالكلام )١( 
(.٤٢٠فىموصعه)صه'ئ.

ه(ء.٠ ٤ ٩ الحقا(()ص ررمسالك ش: )٢( 



-( ٣٣)٩ الحتمئت غر لكنا بانهما الفول مناهفه -

اواع...؟!يم)نما عنقوله: ألك 
متله،عن الضابط، العدل برواية المتصل، الصحح، الإستاد هوت الماع؛ ؛أهول: 

علة!ولا شذوذ، غير من متهاه، إر أوله من 
وهويتافته، ط نوت لأسما ذلك، واز حيثي، لكنع فلا تحفهما؛ ئت، فإذا 

أعلم.والاه ه، لأته الامنثغفار عن والنهي بالنار، عليهما الحكم 
فيهاأف تن مناقشتتها حلال ومن الأر؛عة، الأمور لتللث، مجمل مرد فهذا وأخرا؛ 

ذلك،.وغير صعقه! بيان مع بالضحيمؤ والاستدلال والقيم، وهوعام، الصحح 
الأمركله.ش والداي التوفيق، اس، وأمال 

٠٠٠٠





(-٣٤١)الباب موصى تح( الواوية المزاددابيء، -

اصواثئابيءهُ 

يمنالإ))!نوىمثعلفه عامه مشاكل 
مئح؛اعفر أحد ^^((؛وهمه القي 

Jf





(.٣٤٣)الباب موص ى النارية ئ))ل( القراد -

الخابموص ِتي 

الواوية





(-٣٤٠)—— ^الباب صوص في الواردْ انجا( إ الئراذ -

ش•في زمحاك أي ؤ)؛ حديث: المحث هيا ش عليا •رن الى المحوصى من 
الدلالةووصؤح انمليل، هنا صؤة وعل اياب، ل ورد ْا وأصؤح  iS^jوظُوأصح 

قالواتالحدث؛ أول العلماء يعص أن إلا منه؛ 
وهولالمهللب، عد بن أبومحنالب هوعمه هتا، انجا( كلمة من المقصود إل 

الجدعلى ممللق والعرب الئائل، على ووى قد النق. فكون يخفى، لا كما النار 

وعرالخال؛)والدا(ر،•والعم؛)أص 
تفه3اث ^jT؛إد آمَثمم ؤ فوله. ذللث، ومن 

ؤإنصدلتتسل إنجزهقم ءاثاغلث، وإله أصلت ثتنث هازأ بمدى ثئ  ojXSmما 
١^•،■ ننلثون. لهُ وغين ؤبجدا )أثآ 

أيه.وليي ص، يعقوب وهوعم المحوأنا، إسماعيل نمى فقد 
الله؛رحمه أم العثليم الحق شرف ^^،; ٥٠٧١العلامة، قول 
المنيي:)قال 

عالحم، عل بمللق الأب امم فإل العم' عل يحمله والييه. بنجاة قول ْن 
ا.هالجهة( تللئ، مجن الأب اسم إمحللاق فيتحق الله.؛ رسول )بى قد ءلال-V أبا أف 

.الميهب هدا إل ذه،ّ_ا حجر ابن النهاب إف وقل; 
لمما تأؤيله، وعيم ؤياهره، على اللففل• حمل وجوب قليل. بحد - سيلل ثلتات 

١(.٩ .٥ ١ ٩  t/Uالمعابيء)و»روح (، ١٣٦.١٣٥حتفة(()ص هعممدأبي ر)أدلة انظرن )١( 
(.٤٩٥.٤٩٤/١٢)٢(فى:>)ءونمود«)

المطوعة.زكبه كيي قول أحد ولم 
.م١(٦/٢٠م١(،ويخحانمم(()١.٧٠/١صغالخفا(()



الخ.أبوي حال ض محل بثا يرانه - الجرن مء ( ٣٤٦-)

ظاهره.عن لصرفه مة مئة هناك كن 

القسش معلوا أف عى فمايأ ظاهرْ؛ عن هتا ررالأب(( لفظ. يصرف قالوا ولتن 
ليلك؟؛ؤيش لأته، الاستغفار عن لهي الى. أف وفيه الصرح، الصحيح الأحر 

قووالأصلي؛ الأب غر عل لفظ))الأب(( أطلاق جواز أينا.عر أدكهم- ومن 
[.٧٤؛]١^٢: :ازن لأب تاداثمئِ نإذ ره اسefمح: 

مكرهارواتان؛ل عنهما■ الك ءإص-وض ابجن ءن محيرم 

٢.يازر(ل اسمه؛ المحه؛ وأبوزيراهم الصنم، يّ))آزر((ت )يعي هوله؛ الأول 

ثنااك؛لت رعاصم عمرون ن أحمد حلتنا قق•' (؛ ٧٤٨٩))شيره(()ى: حاتم أبي ابن أحرجه )١( 
يه.٠ عنهما اممه رصي - عياس ابن عن عكرمة، ثنا -،؛ ثّأنا ثناأبوعاصم؛ رن 

فيالإسناد.عنيه..متط وني ١(، ٥ )y/• الخليم(( القرآن انممري؛))تمر بإستايه النش ومل 
طعانه.غالب 

وفيالصائر. بعض ل وكنا آحره، في ;مهملة تارح(•اسمه: كبر؛)يأبوزراهم عندابن وجاء 
الاسم.ل وهو^Ji فوفة، بمعجمه أحرتما؛))تارخ«، 

>ءازد((•حم(• ر ابن موافقال))شءو ٣( ٠ .• ٢ ٩ المثويآ()م/ه ل؛))الغر اسمه وجاء 
والدليس أل))أزلا( عر كلهاتفق لأئها - لوصح ■ بالمحى الأس؛دلأل، ل لا الأحلاف وهنا 
أعالم.والله المطالوب، وهانا ااة؛ةؤ>، ليراهم 

الإنتاد[:أرجال، 

القات.الأئمة أحل. النيل؛ عاصم ر ن عمرو بن أحمد • ١ 
(.٤٣٩. ٤٣اكلأء(()"آل/• أعلام ))سر انظر: 

التساي.ملم ين الضحاك ن مخلل. ن الضحاك عمروين هو: وأبوه؛ -٢ 
ا.هّالنيل( عاصم أبي )والد نمه: الموضح وش (، uy/Yش:))؛J؛__،(()الحافثل ومه 

<p



(.٣٤٧)النابموص في الواوية »أبي« ب القراد •

•، )اتارح(((ل اسقه كان إئما ))آزر((؛ اسقه كن لم ^٤ ٤١١إبراهيم أبا )إل هوله؛ والثانية 

.٦ه(.وانظر؛))اكهفب(()\اه٥ رولد(• والصواب: حطامطعي، لعله تلغ؛ 
ا.هرنش( )مه، (: ٣٧٣/))التميب(()١ ز: الحافل ء1ل النيل؛ أبوعاصم م-وجدْ؛ 

الصري.الكوز، الحلي، أبوبشر، (، عياس ابن وقال بشر) بن شيب -٤ 
ا.هالثيؤخ( حيث حيث الحيث، )لى (؛ ٣٥٧ز؛))المح()؛/حم أبو هال، 

اّهو^١( وتال؛)تخطئ رأ/هآم(، ز؛)رامحات(( حان ابن وذره 
<٢٦٢/٢(،و))امحان،(>٢٩٥/١م؛اظر؛)مح(<)

)صيول،يحش(ا.ه(؛ ٣٤٦/١وءال(الحافلي؛»الأرس_<(()
حان•وابن اليورتم((()؛/٦٨(، ))رواية /_،•' معين)كما ابن سومحا يومه لم ؛لت؛ 

٣(؛)T/* ى؛))الميب(( الحافل قال، عامي؛ ابن مولى أبوعياس، عكرمة، - ٥ 
ا.هبدعة( عه شنؤ ولا عمر، ابن عن ثكنيه شتؤ لم بالتفسير، عالم ب-تنا، )مة، 
أنته.ما والصوابؤ علّالك(. ين رراسرس_،(()عكرمة رمطوعة اصمه ؤرذ وند 

مغو\لإمج[:
صعبم،.فالحييثؤ حائه، علم وقد يشر، بن شيبا لمد اش 

(.٢٧الحقا(()ص ربماللثؤ المال،؛ اظر.ءرمسل الميوطؤر، إستادالحنمثا وقئصعق 
(.١٢٠حبة(()ص معقدأي ررأيلة ش؛ عرالقاري، وتابعه 

عمارة،أنايثربن ثامجاب؛ حلتناأبورزعة؛ هال،؛ ٧(؛  ٤٩١ر؛))شيره(()حاتم أي ابن أخرجه )١( 
عهما.يه.الثم عاس-رصي ابن عن الضحاك، عن زوقا، أي عن 

الإشتادا؛أرجال 
امحات.القافل مثر الرازي، المخزومي، ءدالكريم، عيياللهبن هوالإمام؛ أبوززعة؛ •١ 

(.٤٣٤٥و»مساايهنيبؤ(()(، ٨٥اكلأء(()ما/ها■. أعلام انظر؛)بمير 
(.٦٩٣٠ر)اسريسمط(()ي؛ الحافل وقه الكوش• أبومحمد، التميمي، الحارين،، ابن هو؛ شجاب؛ •٢ 

ت<



م-درااكامحوصممحىال

قالالحاظانممور^رسس:
.ها صح١١؛ اممه أن الثس_ا، •؟ ^rIمن واحد غين قال )وهكلما 

صنم(لبم.هو إنما يأبه؛ كن لم )ءآزر® الله• رحمه مجاهد وقال 

٧(.*  ٣١ر؛ الحاظ صعقه الكري؛ الخعمي، عمارة، يثرين .٣ 
الكري.الهمياني، الحارث، ين عملية هو؛ أبوروق؛ - ٤ 

ا.هصيري( الضير، )صاحب (: ٤٦٤٨ر)ال؛ميب(()ي: الحافظ قال 

الرماني.أبوالقاسم، ملالي، •زاحم، اين هوت الضحالئ.؛ ْ. 
ا.هالإرصال( كنز )صيوق، ي:: الحافظ قال 

ك»اأحترالضيرمامرة، مته وماسمع عامي، يزاين لم ولكه فه، ؤإمام هومشهوريالممير، ؛الث،ت 
رسله.عنه فروايته مسه، هوعن 

(.Y'\U.X)الكمال((()•T؛/؛\<ر)تهليب: انفر: 
اايمءزاا)م[:

عيامحى.اين محن القسين الضحاك ّماع ولعلم عمارة، يشرين لقف الإمتاذصعم،ا هنا 
١(•٥ الخليم(()y/• القرآن ي؛))سير ( ١) 

 )Y( اسمه: يأو القش ونهما ذكرهما، الي حاتم أيي اين روائي عل يئاء _ قال •)ييانوسق ءبمارح(ا
كمحر•اين عند حاء عما حاتم أيي اين عند الروايثن ي الأحلاف 
نال:حدثيعييالعنيز، قال: الحارث، مجنضق: Y(؛ ؛ v/vر)حامجعاليان(()ي: اينحؤير )ٌا0أحرجه 

يه.ُجاهي، عن نجح، أيي اين عن رحل، أحري نال؛ الثوري، ثنا 
عنك، عن ثنا-جمير، قالا: وكع، ين وسفيان حْيد، بن مجحمد شق: أينا-مجن وأحرجه- 

مجخممزا.مججاهي، 

مجاهد،عن نجح، أيي اين عن سفيان، عن يمان، ين بمص ثنا قال: وي، اين شق: مجن وأحرجه 
صنم(.امم )آزر يلفظ: 

<p





م.دزااكامحلصخاوأنزيش.

احمحارال؛ذكرها عن أعرصتا ذلك، غين ( مض))TjUي وقدقيل 
ممانماه)رنا((؛ ذلك وْع ^^، ١١إبراهيم أيا ليس إذ)رآزر(( محل مسق؛ ما على وُتاء 

الأصلي•الأب ■مز به ويِاد نحللن( قد الأيى« لفظ أن على يدل 
ايح:ل والراجح، 

أمور:لخلة وذلالئ، ص؛ اسإيراهيم خليل والد اسم أل)رآزز(( 
الأ>الأول:

وررالة((تهوظاهز)رالكتاب(<، هذا أل 

أيهالأية ففناهر ،<.  jijCهادياؤم؛ز؛؛;؛--٥ ثإد ه ؤ تعالى: فلقوله آما))امماب((؛ 
ءلاهر0.على يجمل أذاللفظ والأصل )واليه(، أبوه 

الاه؛رحمه \إ0]وؤا^لإآ حرير ابن قال 
الله.تعالى.لأل أيه؛ هواسم قال من قول عندي، منهما بالصواب القولين رفاولى 

زعمالدتح( الأخر القول لون الخلم، أهل قولي، من المحفوظ القول وهو أبوه، ائه أخير 
ا-هنعت( ائه قائله 

محا:الأنم، تاؤيل ى على))الرافضة((، زذْ محرض ى الرازتم(*■'؟، وقال 

أعالم.واس الهلرق،، هيه على أؤللع ولم قلت: 
المأله•يحنا رٍغ منها كيرا ذكرُت وقد التفاسير، كتب ْن الأة موصع انتلر ( ١ر 

٢(.٤  ilvاليان(()))جامع )٢(ش: 
٣(•٠ .٨ ٣ ٠ مضت)٦ نمه، ولكلامه الغيب(( ى؛)بمفاتح )٣( 

لتسالأية ز الوارد باق»آز0( قال من على نفصل رد ففيها مسه، الرجع من ٤( ٢ وانذلر)ّآل/ا'ُآ- 
قؤة.أوجه شج وذلك، أيه، 

0



-٣( ٥ )١ — الباب يصوص في الواوية >لمي؛ء ب القراد •

عنللفظ صرف ذكروه وما ؛ه. ءارر نعارت قوله تتمك انا )واعلم 
ا.هظاهره( 

،،؛٥١رحم،، ٢ الةاري١ وقال 
حالإلا المجاز؛ إر عته تحيل ولا الحسمة، عر الكلام حمل ي )الأصل 

المجاز.ارآكاب إلى متبم، يضهلر صئثآا وقل صؤرح دليل عند الضرورة؛ 
)إلد»ذل«؛ عثر كما ضرانى، أو يهولي تاييض، أحاوي فول فمجرد 

عمه(.كان بل اع؛ نراهم والد كن لم »آزر(( 
إمح؛هم>ث  ١٠نإذ٠ ؤ منها• الأبوة؛ إنات فها هصرحة آيات عن مميل كف 

ونحوبلسانهم، نمت أو ل،، لقب أي،، على بناء بدل أو بيان، عهلف وهو ؛،ه. خ)[' ؛ليه 
مكررا■■-؛ْأ  ٤٢لميم ؛ ؤ اهأت إبراهيم عن حكاة تحالى قوله ومنها ذلك■• 

الهلؤيقوئمهيا ))الكاب(، ل ئثا كان \ثم. وهو ذلك؛ على نياثم وأقول 
ليحملواللأصحاب؛ حدين، ي ولو لق، ءما<؛ إبراهيم المراد؛أبي كان فلو الصواب، 

ا.هالباب( هنا ش المجاز بهلريق ،، ٠۶على الأب 
اس'مرحمه ثاكرر'أحمد الخلأْة؛ وقال 

(.٢٣٣٥الكاب()^آم؟.علوم ي ))اللباب ى: الحبلى عائل ابن وانذلر.أ؛صا.كلأم 
١(.١ .١ ١ ١ ٠ حنة(()ص ر معقد وأدلة ش: )١( 
(■١ ٩ الحفاء)ص اللث، ز))مله ثيب كما التزيل(<، إسرار كايه؛ ى الرازتم، أتم، )٢( 

(.٣١٤^^بيهشفىىبم،إّرارمل(()صآام.
)م(فىآخركاب:))اسمب(()صأ1آ(.

>=<



دزااكاظصخ1ومحيش0

بهكون معي إلى وحققته، ظاهرْ عن باللفظ حرؤخ فاه بالعم الأب ناول )وأما 
الجاز.عرإراية دلل ولا مئة غر من مجاوا، 

علىالألفاظ دلالة طلت هيا؛ بمثل الصري*حه المحوض قاول يهنا ولو 
ا.هالمعاني( 

زالأقوال الاه. رحمه . الجوال؛قيل، أبومصور ت الأديب العلامة حش أل ؤبعد 
صال:الله. رحمه شاكر. أحمد العلامة: ظق يراهيم؛ أيي 

المسرين،بعض إليه نهب مما وغيرها، أبومصور، حش اش الأهوال )وهنه 
عرحجه ليس السالفة الكتب ر وما يها، مة لا النشايين وأقوال دليل، إر تستند لا 

ا.هالكتب، من غيره على والمهيمن فهوالحجة الةرآن(<، 
قال:أية اهمر. غن فصح وآما))الشته((؛ 

لةيول وعثزة، م؛ وز وجه وغل اكافة، وم وز فاة ه ]زاه؛يم رقش 
الخنمثءأم.لاآغصإلث،... ^٠٢ ١١٠ؤوة: محول لاضفي{• لك أقل ألم لقوامحم• 

المسالة.ر قايعر ئص والحدث 
الله-ءن))آزن(تاشهثليرم.رحمه قال وقن. 

-لمجئب خوالصحح؛ وهنا وآرو، بمش كال S، لأيه هوانم )ومحل: 

ظغا،&< يرامم لأيي اسم وأئه اسم))آزيآ(، تحقق حول مطول، حتيّ، يحث،، صمن ذلك، وقال 
إليه.المحال الكاب آحر موجودى الحث، وهنا 

٢(•٩ ى؛))الئعربء)ص )١( 
ه.عنرصرة ( ٣٣٥ر)صححه(()• ى: الخاري أحرجه )٢( 

(.٧٤/١)٣(فى:ررالؤوضم()



(-٣٥٣مدةينحوصاس^_^^___—^)

ا-هآو0 إل ضوئا الحديث فب، ■ إئزامم أي 
والإهأعلم•السائق، حييتنا د)الحديث(، قصد ولطه ثلت: 

الأ>م:
اسمان.يراهم.ؤ؛ لوالد كون أن وشرعا. عقلا' يمتع. لا ائه 

وءن؛الذلالث،ت

هعروئ،.وهدا ع و»إمرابل« وهمات))يعقوب(، اسثئن؛ ه مقوُن، الله لتي أل 
،،:illرحمه م ابن"مير محال 
إر- واللام الصلاة عليه إبراهيم. ينسون إئما الأنساب أهل فإف ،؛ Jjliقال )إن 

الأمم))تارح((؟أْن به والمعروف له، اسما كون))آزل( كيف نائح' 
وكانيهرناطا، ي الناس لكبرمن كما اسمان، له كون أن ئمحال غيز ن له تل 

ا.هأعلم( تعالى والله لقثا، كون أن وجائز لكبرمنهم، مضى فيما ذللخ، 
الابقتجرير ابن رأي عن الله. رحمه . ٣، ممر ابن الحاففل وقال( 

ا.هواللهأعلم( حتلقوي، قاله الدي )وهيا 
تمنهم تقدم؛ غيرمن المقيمين، العلماء من جمغ بذللث، وقال( ت قالت 

 UW())نحلول)'أ/مابم'آ(.ءل• (،))المحررالوجز(( ١٦و))الكشفوالان«)؛/• ٢(، ٤ )١(انفلر؛))جامعاليان
العلمة[.الكب bر محل. (. ١٦٨])؛/و))المحرالمحمل(( ٢(،  t/uالقرآن(()لأحكام و))الجامع الثانة[، 

٢(.٤  ilwاليان(()))جامع )٢(ز: 
 )T( :١(.الخلم(()'ا/ا٥ ))نفيرالقرآن ى

(٣٢الرمول(()ص سرة ز ))الفصول وانظر: 



.التح، أنوي حال ض مل لما قرانه - الحرن ضء — — (٣٥٤-)

وأبوالمعاءرىأ"م، هشام وابن رواةر٢،، ش إصحاق بن ومحمد ع حيان؛ ابن مقاتل 
اللهوحار ، الئمعاي١٥المظفر وأبو ع عيايز وابن ع ال؛عالير إسحاق 

ابنالهمج ؤأبو ١^^^ عملة وابن خ مصور ؤأبو الزمخشرىر٧،، 
البركاتوأبو ٢، والقاصي ،، ^٠^ ٠١١عداص وأبو ؛، الجوزى١ 

،،••••••••••••••••••••الكرأ جزي ،،وابن الما؛ورىر القمي انمين ونظام خ النفي؛ 

(.١٦٩/١ررشمه({)نب: )١( 
(.٧٤٩٤حمحم(()أبي ابن و))شءر ٢(، ٤  jl)))(T/U؛Jiزن)جامع الثاتة واتنلرالرواة )٢( 
ُع))الروما([•ل)ا/يي(.المطوع هشام(( ابن ربممْ ش: )٣( 

(.١٦))الكشفوايان(()؛/• شرْ: وانظر (. ٧٩المجالس(()ص ))عرمحى ز: ( ٤> 
الأصحاب((محرق إل لك؛ايبمت)ااالأرسعاب وهوالملخل ٥(؛ .' ٤٩الرواْ(()ءس نائل عل ل•))الإمام )٥( 

١(. ١٨. ض\ُك)\ا\\١ )آ(فى: 
انمكازأ.(.ط٠ ٣٦٥/٢صفصحماضاضل((ل)

٢(..٩  ٢٨))المعرب(()ص ل: )٨( 
^0.طاظرس[.٩٨.٢'٩٧/٣اشو((ل)^ب 

١(.٦ ١ / اشب(()١ مسير ل الأؤيب ل• ١( )٠ 
محنها•للم؛رجح قول' كل، دتحلتل رض ض ل أثوال أرمه ذ/ ٧(؛ ١ - ٧ ول)زادالمسر(()ج• 

(.Yy/u)الهران(( لأحكام ا(فى؛))الجامع )١ 
0آتوارالنقلوأمرلراكأويلا،)آ/هآا(•١(ل: )٢ 

فى:جاشلصاكألل(()ا/ْاْ(■
'١(.٢١٢الفرقان(()ورغاتب القرآن ل؛))غرف ( ١٤)
(.٢٧٦/١(فى:)١اكهلمماشل(()١٥)



(-٣٥_)ه اك1دتا^^^__^_^______موصى في الواوي؛ -المراد.د»أبي« 

التحارأموأبونيد خ الأندلسيل حيان وأبو 
الله.رحمهم ٢، رفا ورشيد الأالو'سأم ومحمود الخLيل٣،، عائل وابن 
ف}{آأيصا وص 

إمحمحاقوابن عيدالزير، ين وسعد الصري، والحن والندى، الضحال، 
الله.رحمهم ، والكلي المفتري، 

ا،هراسر حلل محمد الدكتور والعلامة ^٧٢، ٧٥١رحمه المقي حامد محمد الشخ 
.٢١السالهيأ عيالمحد ين حمدى والثخ ٢، أبوبكر والشخ هراسر،، 

ولمه.اسمه ش يتهم اختلاف على وذلك 

يرالكنمحاسة[.ل)أ/خا">(.ط. محراJحط١(( )١(زن 
(٤٠ ٨ ٤ / y القرآن(() فستر ي الحان ش؛)رالجوا٠ر ( ٢) 

مفى:مفىضامماب((سآم.
(١٠ ٩ ٤ الماتي(()U/ والسع الفلم القرآن شر ي المعاني رررؤح ى؛ )٤( 
(.٧٧٤. ٧٧٣)ص ٢(، جزء)• المارأ(مجلد)م(، )بمجالة و (، ٥٣٦.الما0()سمْ »شءر ر: )٥( 

(،١٣٢٤/٤(،و))الخراس.(()٢٤٣. YiY/Uالهاز(()
لأحكامو))الجامع (، ٧٠المسر(()ج و))زاد (، ١ ٠  a/yالتتنيل(() و)رمعالم (، ١ ٦ ٠ / ٤ و))الكثنار_المان(() 

(YY/u)القرآن(( 

(،ح)١(•٤٢٩)٧(زتعلمهعلى؛))كاب،الشري»ة((للاجري)ص 
الكرتم(((للهوطي)ا/أا'(،ح)١(.))الخصائص عل: زتعلقه )٨( 
فى؛»نهرالخر«)آ/'خ(،ح)ا<)٩( 

(•١١٢١(انظر؛))رفعالخما(()ا/هأ(،ح))* 



الش.أنوي ح1و ض محل لما المن.دزانة ( ٣٥٦-)

الأرالثالث:

رصيهماس ابن عن أرين ذكر فق ®آزري ض مح، اياب ز الواريْ الألار أما 
إسناقيهْا.صعق ؤيان عنهما، الله 

فمريود،صم(؛ اسم ءآزيا( )أف اس رحمه مجاهد عن المروي الأثر وكيلك 
الثلأة.محرقه صعق سان وّسق 

الله:ارحمه حجرأ ابن الحافظ وقال 
ا.هومحوشاد( الصنم. (اسم ألjTijUعنمجاهد: صعقة، محلى ْن الطري )وحش 

أمحللقثم صنم، اسم الأصل في لكون أل من يمغ فلا صحته؛ افتراض وعل 
أوالصنم، لهدا حسنه يب لكون كأل الأمور؛ من لأمر ليراهم، والد عر 

المحيعنيه.أولكثرة له، أولملازمته يه، لاحتتماصه 
٤ه(ت٢ الله.)٧ رحمه - العلي أبوإسحاق العلامة: مول 
علىمحما النمرود ح صار فلما أيوم))ُازح((؛ ُه سما0 الذي إراهم أبي اسم )كان 
ا-هسقام»آزرأ؛( حزاتنهمته؛ 
الله:ابنكثرمرح٠ه الحافظ وقال 
ا.هفاللهأعلم( الصنم، لخلمتهذللث، عليه)رآزره، غاو_، )كأنه 
ماهر(: ٤١ُت،)الله. رحمه . الكليا، حزي ابن المفر: الإمام وقال 

(.Toa/a)اواري« »فح ل: )١( 
الأنياء((.ذ)بمصص المعروف (، ٧٩المجالس(()ص ر)ءراتس ش: )٢( 
(.١٥)Y/• الفلم(( القرآن ر)مءر ي: )٣( 

(٢٧٦/١٠)٤(فى:رراضللخلومامل(()



-٣(  ٥٧)اكا''-،-ئضوصى فير الواؤية بانج،،* الئراذ •

•أوُدل.• بان، عطف ؤءو\وه■' ؛ ٢٠٠٠١^أبي هواسم ءارر )ؤ 
أليحمل هيا فعل ر)تارح((؛ إيراه؛م أي امم أل ست، لأه صم؛ اسم إه ومل• 

إلهالمضاف وأمم المضاف، فحيف ®آين، عابد أوأؤيد له، لملازمته به، لم، يكون 
ا.هاثنان( له يكون أن يعد ولا بعد• ^٧؛، هقامه، 

تعائل وابن ^(، ٤٥)ت الأندJي١١، حان ابن قال هنا ؤبمثل 
وغيرهما.الله، رحمهما ( ٥٨٨)٠ 

^(؛٥٩٧)الله.نؤ -رحمه الجوزي ابن المج أبو الإمام• وقال 
)ةالا؛نالأنارى:

ا.هباسمه( منه أمهر به يكون حى لقيه، الرجل اسم عر يغلبا قد 
خدإ\•'وقى ر)آرل<، انم قي الخلاف ]نث 
اس؛.إ؛راهيم الله ني لوالد هواسم أل»آزربم الصربح المرآل التحى من واصح 
وهما:نتتن؛ المسالة ق للخلاف أف ل يظهز اللي ولكن 
ر)تارح«؛وهوت إّرائل، _ ممب، ل اٌخ إ؛راهيم لوالد آحر اسم وجود الأول؛ 

المقرين.بحضن للهى الأمر هم، إسكال ، فحيل

النيآباء باى القول مضيإر ١^؛؛؛ إ؛راُيم والد هو ءآزن( بأف الهول، أف الثال• 
النيوالدي عن المدافعين مى جْغ به قل لم ما وهيا منرلث، منهم ظهر . محماو 

واليمإل اله، آدم أبيه من الئوجي.ين أصلاب، ل ملب، أيه. يروق والدين .، 

العلمة[.الكنكذ ير (.ٍل. ١٦٩٠١ ٦٧٤ر) رإلمحرالمسمل؛( رن )١( 
(ّ"٢/٨١٢^^^اب،فىءiلوماص()

٧(.)"y/١ الضر(( علم ى المسر رواد ى؛ )٣( 



التح،.أبوي حال م، محل لما يرانة • المحزن ضء - "0 ٥ )٨ -

إله.يزئون ما يّافى القول وهيا ، الهاشمي،ر عبيالمهلجا ين عياس 
اسرحمه الوكل عدالرحمن مول 

أسفارأل م ز))القرآن((، واصح صح شيء حول الخلاف، هنا نثب )الذي 
ي))الةرآنبم،نمث فكيف وآزر،(؛ بائه ))القرآن،( ^ ٥٥يتماوالدإ؛راه؛م•))تارح«، سمي، اليهود 

ا.همواصعه؟!( عن الكلم يخنفون الدين، اليهود، أسفار ن، حاء ل؛واءزاما 
٣،•>مز، ^^١ اكاريكلأم 

الله؛حفظ الجزارير''م جابر أبؤبكر المفرت العالم وقال 
والدكون أن امحناههم عيم عله حملهم وحئط، مححلط عمة، قال؛»آزر؛ا( من، )أما 

ا.هوحكمه( الشؤع يأسرار الجهل، وهوغاية النار، ن، الرسول 
إبرامم،هوعم آزر يال قال من، علؤ، ع رد الرازي الفخر المفسر وللامام 

فلتفلر.قؤية؛ وجوم يأر؛عة ذلك رد حنث 

٠٠٠٠

،•٣٣٩.٢٩٧عندمتامحشةالملكالخامم،)ص)،)١(مفم،ماهثةهيهالمسالة، 
ر\(وهش:م)ضط)\/0\(.

)"ا0يى:))نهرالخر،()أ/*خ(.
الغب(())هفاذح ن،: )٤( 



-٣( ٥ )٩ النارفي اقهقا والذنب غل المي. حآكم وجه -

أوُ هَ 

ا،بمهاهاذي

علام،. م وجنب 
النارى فهشا والذنب 

محٍ



التح،.حكم ص صري*حا نت الذي أل وجدت المسألة؛ ش الحث حلال( من 
شت،فلم الثار، بأماش أته)آمة( ي صريحا ماروي أما زاهر، ُمح أيه)عيالك( عل 

والكالشرك، عر ماتت، أيها ل صرا؛ح وهو لها، الاستغفار عن الهي نت، ما وغاية 
أعلم•تحار 

اسرحمه ال؛وطيره الجلال الإب: نال 
واصطرابقى، له الجواب إفصاح من وحاف، أعرايي، سأله إيا كان الني. )إل 

يليهام•■•توؤة، فه يجوب أجابه تلثه؛ 
ةالاس:

قتهم،أعلمها. لا مله: ْن 0 فخشي الساعة، عن كيرا يسألون الأعراب، كال 
نوة••(•فه بجوف فأجمم وثخمم؛ 
.ءفمال:■طما؛رزقابمئركان.. ءة: قال أبوك؟ ربمآئ ذكرحيين،؛ ثم 

فوائد:وفه حبذصحح، )وهنا 
والرثة.الفتتة حشية وهومفلتة أعرا؛؛ا، كان المائل أف يان ومنها: 
ام'ل الشف الأب بأف فه بملح لم إذ وتوية؛ ليهام فه جواب بنان وهتها■ 

ذلااث،،عل بال٠ءلاقة نيل، لا حملا وهلم يالغرا<، فقرة كافر بمتر مرزمث، ا]حغا فال: إئما 
والإيهامايتؤ.اكوؤية شأن وهلّا والهرائن، الما3، بحب، ذلالث، منها محهم فد إما 

هوفه؛الني المحل ل لأمه أيه ومخالفة الحال، يحمنة له يفصح أذ فكره. 
علهكانت، ؤلما عليها، الأّثار كراهة من القس عله حالت، لما ارتيايْ؛ حشية 

;ا(فى:ر)اسلموس()صهجل؛(.
.١or  a/t)"لليي )المني((( وحاشة: وانظر: 



-( ٣٦النار^—————^)١ بأيهماي عروالذئب اللمي. حكم وجه •

والجفاء.القالوب غالظ من الأعراب 
•مملتالة1ه•. 'جواناموجنا، له فآورد 

كونهاشمنه لايلزم إسايْ، صعق على ٢. أنكما( خ اتي حديث: وكذلك 
نونيه،ذلك، أوء؛ر محار ز معها كونها يالممة، أراد أف؛كون. لجواز الثار؛ 

ا.هلقلؤيهما( نطتا ؤليهاما، 

هكاخكاْمحهالإطمضالةارىرم
إنأولأت سمعه ميغ إل يرتد، أل حشية الرجل؛ خلك حامحر تطيب يلك )نمد 

أباْفىالا0ا.ه
هنهحول الأفاصل العلماء هن الكير سمر تناثثت قد أى أيصا. وأصف. 

ناجون.القرة(( و»أءل القترة((، من»أهل الأسمين إل قال• من متهم أل فوجدت المسالة، 
والجماعة((.الستة ر)أهل قرره ما على الكفر.ُالإجماع، من 

أنأمحايوا عليهم(، حانية تكن والديه)ولم ش S الني قول لهم ذكرت وعدما 
عماسال أن يه الأحرى وكان سأله، أن له يتغي كان موالأما وصأل، مئغ، السائل 

جراءس تأثر الأعرامح(، التمح،. أجاب وعنيما يجهلها، التي الدمح( أُور من يضه 
لهونال تلامحلمه، أن( أحب ه؛ نفى وما حاله الرسول. علم ولما للجواب، سماعه 
اش؛ي وأباك آي إن ). 

أنأو الف؛زة(<، وأمل مجن الأسمين أل القائلون بها نمك التي التيه من وهدْ 

ماشرة.ويرديليه نحرم، زنين أبي وحيين، (،  ٤.١٧ ١  ٦٣وميم)ص ئامحة، اتى وهوحديث، ( ١] 
(١٠ ١ ٩ حنفة(()ص أبي معقد ))أثلة ز: ;٢( 

٢(■١ )الموام،((()؛/ْ وريؤح: \دط،((^)\ا٩٦ي )إكمال ورإكمال: (، ٤٦ر)المهم(()؛/• واننلر: 



الش.أبزي حاو عن محل لما المحزن.درانه (^^^^^^__^-ذزء ٣٦٢_)

عمونا.مفركن لما الأبؤين 
ذلك؛قال الني. أف بحجة الأحاديث؛ ْن الكير لضلت قالوْ بما سلمنا ولو 

الناس؛من فلائا أولثجاهل ^؛١، لطمتن 
العجيب:القول يقول؛هيا من على ونورد 

ؤبمتحنونالكفر، من ناحون حكمهم ز ومن الفترة(،، ر)أهل أف ش نناقش لا إيا 
ألصمم،، أوحى صؤبح، صحيح ييليل القول بهيا القائلن دهلالس، ولكننا القيامة، يوم 

للناس؛'ومجاملة إرضاء بالنار؛ والديه على حكم الني. 
الاس؟؛من زت يرضي أ)!، أحل من والنيه؛ الرجل أتممر اءل: تألش 
فقال:،أسن أحاJممرأجاب وتد 

الأصالأول:
المشركين،عمل من فعملهما ذللث، على وماتا الأصنام، يمدان كانا والديه أف 
النار■ش الخلود وج—، هنا وعمالهما 

الأمراص:
حئمعنيثن وماكؤ ؤ ه•' لقوله رسولأ؛ إليه يعث حى أحدا تحدب لا الله أل 

الرسولكلام نوجه ؤيهنا رصول، لهما لميعث وهما االإ"را،[• ?ن؛ تثولأ تث 
يقصد:افار، ش انهما عليهما حكم عنيما بائه .، 

النار،أهل ْن قاسا ذللن،؛ يحدُث، لم ولما بالرسول، الحجة عليهما أقيمتج لو 
نة((.و)رالررالك؛تاب(( من الدليلين بين جمحنا قد نكون و؛دللث، عملهم، عملا ؤإل!، 

رد))؛^،_((، الإسلأمة((، معود محمدن الإمام د))جامعة اليين((، أصول وهوأستاذز))كلية )١( 
اهه.ومحه ؤياحشرمتمكن، نيل، وعالم جلل' شخ 



("٣٦٣^^———^)النار—في بمهما والدنب غل اي. حكم -وجه 

ظترداعرمِلهمت
كائنبالنار، . النح، علتهم حكم فيمن تقولون فما هنا' بقولكم نمكم إذا 
وأبيحالف، بن وعسي الجعقي، ا؛زيد بنت ملكة ملمة وأم الهلاي، وحاتم حدعان، 
الجاهلة؟ي ماتوا النجارمحمن بى قبور ي ومن أملم، الذي الأعرابي 

قولن؛أحد مجن لهم مجفر فلا وحسذ 
الأول:

النار،أهل ومن حققة، كفار فهم يكفرهم؛ الني. حكم من أل بقولنا: يقولوا أل 
بها.فكفروا بلغتهم، قد الحننه الدعوة أف عر محمول فيهم وفول. 

م:

أنمحّواعرءوسم
وأراحوا.استراحوا الأول؛ قالوا فإذ 
لهم:فنقول أحن، هي بالتي حادلناهم قولهم عر أصروا ؤإن 

علهاحك؛ا ممن وعترهما الني والدق محن الفريق عل حملكم الذي ما 
واللهأعلم.يمقالتنا. التسليم عليهم وجب فقد ؤإلأ لهم، استدلوا فإذ بالنار؟ 

اليومحرتعل ريا قال حيث - الله رحمه - ^١^٧ عزيز قول عر وقفتا وقد 
أفلأحل واليم يكفر ُيحكم الواقع، بغير خر أذ وحاشاه. بالله، )نعوذ 

هذْمثل عن الله حففلنا جسيمة، وجرأة عفليمة، رلأ فهدْ يؤمن، لا أو به يؤمن واحد 
ا.هالجريمة( 

لكاذإسناده، لضعف ممحت، ابل حديب برد البوحر الإمام اكممى ولو ئلئ،: 

(.١١٩)ص حنة« ر معقد ش؛))أدلة ( ١ا 



.محةالئنن.دنانت'بمنلسءويىامح-)؛٦٢(•

قول.ثم اش. اثمحا؛ي أتهمات عن قول. كف إذ تأؤيله؛ ش قال مما أجود 
النار...(.ز كؤنها منه يلزم )لا لقول؛ السيوطي فأني أتمحاء• خ اتي لهمات 

وتأؤيلظاهره، غير منه محهم لا ين، واصح عئي' ص اس. رمحول فحديث 
ض.صا>ة جاء الجلألسك، 

٠٠٠٠



-٣( ٦ )٥ النارفي، ونهما ئثركان، مائا اش. وابذي بأف حمحإالمول -





-( ٣٦٧بأذزالديالني0ئاظئنرلكن،زآنهئافيام^^_).مالموو 

المخالف؛على والرد بأدلته، الراجح للقول والتوصل ضبوح المسألة تراسة يعد 
يمولفيمن منذ العلماء بعض أل إله، دعا والذي المحث، هنا إنشاء ْن يستغرب قد 
فيوطعن له.، ؛ LUذللث، وأف النار، ي وهما منركان، ماتا لهما الني.، بوي أش 

قتاله!ؤتجس، وملحد، وزنديى، ملعوق، وقائله معه.، الأدب ؤإماءةى الشؤف، نسه 

النيأبوي إف قال: الله.ءنرجل ،.رحمه الحربي١ بن أبوبكر القاصي نئل -١ 
.زام؟

أثثتثهم ومحبمولد> الق امحريمحذمحك إن ؤ قال• ،،^؛، ٥١لأف ملعوق؛ )إئه فأحابت 
]الأ-حزابا.ز مهمتآ. عيابا لم ؤأعد وألآح-رق 

تنأن:هالصبي:إثممافىالنا0لموهقال: 

.٤ المالم)٨٦ الإسيلي، المغافري، العؤيي، عياللدن ين محمد أيويكر القاصي، الإمام، هوت )١( 
منو))العواصم القرأن((، و))أحكام الأحوني((، منها؛))عارفة الشهٍرة؛ التصانف صاحب له(، ٤ ٣ 

الاجتهاد.نالوارنة اللين العلماء وهومن فيرشؤح؛)موطأمالائ،((<، و))الماللئ، الةواصم،<، 
(،٢٩٧..؛•آ(،و))وذاتاس«)؛/آآآ  ١٩٧/٢مرجمهفى:))سرأمخمس<)•

١(. ١.٠٦ ٥• لد؛وءلي)ص الممين{( و))طةات 
العر؛ي،لاين التأؤيل(( كتاب))قانون تحقيق الJ٠ابي الحسين ين ممحمد الدكتور؛ الأستاذ قام وقد 

الخطة.نسخها وجود وأماكن وْولفاته، المى، اين عن وافة تارسه عماله مقيمة وكتباش 
الخر؛ومح، مح، وقال ١(، ٨ المفة(()ص وانفلر؛)١١^ سكاب، أكر ى الموطئ ذكرء )٢( 

رحمهمااللين مي الإمام العلامة شحا والد الثمي، اللين كمال الشح يخط )نقلتامن))مججمؤع(( 
الخز.وذكر ؟.( نمه. مجا تعالى، الله 



تلحديث ذكره يعد الس ارحمه السهئإيأ حمدارحمن المحدث؛ الإمام، وقال . ٢

سن،الآ-خ1ء ر)لأودوا ١^٤! لقوله ه؛ أيؤيه ش هيا نحن نقول أف لنا )ليس 

آلئياi، أثه يردؤك أكن إن ؤ يقووت هث وا٥ة ،• الآئواتا((ل

)ا(فى:ر)امحضاض(بما<
ستقال؛ نياد، عن ثناسفيان، نمم• أبي ؤنيق؛ من (؛ ١٨٢٠٩أحمدى؛)بمستيْ(()أحرجه )٢( 

فؤيواالآح؛اء((.ر)لأسئواالأتوانر؛ يلفظ؛ فيكره .، ال،4 رسول قال قال؛ ه شعة بن المغيرة 
بنحدثتاإسحاق قال؛ الأزلي' عيداليه شق؛ من ٣(؛ ٠ ٢ )٢ ر)صححه(( في؛ حيان ابن وأحرجه 

به.سفيان، عن الحمري، أبونمم(-وأبوbU الئلأبي.)هو؛ أحرنا قال؛ إ؛راهيم، 
أبوثنا يمو■' بن علي شق: من ١(؛ ٠  ١٣)(، A٤٢• الكيير(()• )بمعجمه ش: الطراني وأخرجه 

به.يغيم، 

إستادأحمد[:ارجال 
(.١٤١)ص ميم ثيثا. مه، لكن؛ بن القفل هو؛ أبوئغيم؛ - ١ 
٣(.٤ و٩ ، ١ ٢ ٤ )ص ى تقيم مه. الثوري؛ مروق بن معطل ابن هو؛ سفيان؛ . ٢ 

بأيهرجحث ولكن أبونمم، عنهما يروى علامة، ابن عن رؤيا عننة( وابن والئفانان)الثوري، 
ةحدُث،لا شامخان، حلان والفيانان؛ عثة، ابن يروعن لم الخمري إن حيث الأي للْلرين، الورى' 
واللهأعلم.فهوالثوري، أمللق حث وسفيان عنهما، 

عيتة.ابن يروعن لم الحري إل الله-ءلءوإي؛ الخضر.ضإه عيالكريم الل،كورت شيخا، وفاد 
ا.ه[.هوالثوري فالغالب،أئه ولكنإظأطلقشقيان؛ وليتفلعية، هدْمئة، قوله؛ 

الكوى.أبوماللث،، العلي، علانه، ابن هو؛ .نياد؛ "٢ 
اّهزهييالمحسب،( )مه، (؛ ٢٦٩/١ى؛))المس،(()الحاففل عته قال 



-( ٣٦)٩ —— الناو زانهمافى نئركان، مائا . امح، زبزي بال المول ■محكم •

طاا)0ا!اذصمخ.
;]_0

بنمحمود ُنيق• من  K١ ٩٨٢في•))سته«)الرميي أخرجه مم؛ أيا الحفري، أيوي تابع لقد 
يه.منان عن حلثاأيوناولالحزي، غلان؛ 

سق.كما ررصححه(( ش: حان ابن وأخرجه 
أحمدالأعرابي؛أيتا ايراز؛ عيارحمن من (؛ ٩٢٥ندالشهاب()ي؛))مالقفاعي وأخرجه 

يه.الحري، أبوbود تا عفان: ن علي ين الحس ثا 
لهمبم)صزسنتي(أ:

))التميب(()\/ّآم'ا(.ى: ومه المروري• أيوأحمد، مولاهم، الخلوي، عتلان، محمودين . ١ 
ا.هعائد( )مة، ر)الممريب(()آ/أ٥(؛ ى؛ الحافظ عنه قال( عسل. ين معد ين عمر هو؛ الحري؛ . ٢ 

الغوي.أبوالحسن، مايور، ين المرنتان اين هو؛ عدالخنين؛ ين ٣.علي 
وهال،اليارفليفي؛صيوثا(ا.ه )كان في؛))الجؤحوالممليل(()^1ه١(؛ اينأييحاتم عته نال 

 Lم؛)الإمام،٤ ٩ ٣.  ٤٨/ ١٣ى؛))المر(()اللمي ا.هوةال )مه،»1ءول( ٢(؛  ٦٧المهص(()ص ))نؤلأات
مش.كما واليهي أيمن، اين ا.هوومه الخنمثؤ( حن وكان الصيوق... الحافظ، 

كانوهوانه ضله، عرماكان فمحمول، عته؛ وعيمروايته ؛^١ اهله(• عته؛)يحه الأتسابي رل أما 
في؛)اأالٍر{،]كما للجر المش المرعن اين رواية من كماهوواضح اكحييث،، يأحدمالأعلى 

لهناالقة رواية نشل أي، أما اللقف، من المحدنن عند انقاص محل كان الخمل وهنا ، ٣([ ٤ /٩ ١ )٣ 
يماحتاهيا.وهانامانقلته مايأحيه، إل المحلمثريحاجه ولاسيماإخاكان فلا، المس،، 

ا.همح؛ناج( يائه  jicjujالتحييثف، على لكه)هلالّ_، )مه، (؛ ر؛)أ)الٍزاذؤأ،)م/م٤١اليهي وقدقال 
انهولاشلئج الحييثف، يأخدعلى كان لكونه )وأماالمحمرفه؛ (؛ IyWt)الحفاظ({ فير؛))تدكرة وقال 
دعدالخنيز ينر علير )أيركتف ٢([؛ ٤ في،ث))اللمان(()؛/١ ]كما أيمنر ايؤر وقال ابه مجاورا( فمرا، كان 

فهلأيمنرث لاين ؛مل، أقرأ• أف علؤ، صحاحا؛ يرهم ْائه لوضفي' فهلت،؛ الا'سا، بمامل، وكان )بمكة(<، 
ت<



الهأنوي حال عن قل لما قرانه • المحرز مء —— —( ٣٧)٠ -

ا.همة( وهياكان الكنب، عنيهم العيب إئْا لا، محال هنا؟! مثل يعون 
واسأعلم.النارالساق، كلام على معول لا هنا؛ فعلى هلث،؛ 

و.المحايىا•علإسالي االمحمحأ 
•أعلم والله صححان، إ'اسادان هنان 

J_،[:رالاغيلأف^٠٩ 
مثليعضهم فروى الخليث؛ هنا فى محنيان، أصحاب )احتلم، ٣(؛ ١ ٠ / ز٤ رن))سه(( الزميي قال 

ر)تحفةI عند رجلييحنيث، سمعت، قال علاقة، ين نياد عن محنيان، عن يحفهم وروى الحمرى، رواية 
ا.هنحوه( الني. عن ه، شحة ين المغٍزة يالمعرإ بمحل محق، وهو• عزا (• ١  ١٧١٦الأحوذ(()

مهلي.ين وعييارحمن ووتمع، ئعئم، أيا محنيان؛ يأصحاب ؤيض فلت؛ 
والجري.نمم، أيي ء1ريق: ْز وئ. 

(،١٨٢٠نله(()٨ ررمفي؛ وأحمد (، ١١ ٩٨٥ررمضفه(()في؛ ثية أيي ابن فأحرحه وي؛ ؤلؤق أما 
اشننول ولقفك؛)رنهى ه، الغيرة عن عننياد، محنيان، عن وبع، وفه؛ (؛ ١١٦٣ر)الزهد«)وهنادر؛ 

ؤوءننبيىويى((ا

والقرى.رنمم، لرواية؛ رى.موافو وهو.كْا 
تامهلي؛ ين ■بالرحمن وفيه؛ (؛ ١٨٢١٠ربمتلح(()أحمدفي؛ فأحرحه مهلي؛ ابن شق أما 

فدكره، اس رمحول تال نال؛ ه شحية ين المخيرة رجلاعند سمحئ، قال؛ علانه، نيادين عن سفيان، 
معه.ومن أيائعتم فه وندحالف، الحليتؤ. 

ؤرحالهشعة، ين الغيرة حييئ، من ال؛زمني )رواه (؛ ٢٨٩٩)رالغ.ي(()ر؛ العراش الحاففل نال 
ا-هنم( لم رجلا علاقة بن نياد ؤمحن المغترة ين أد.حل فئ بعصهم أ0 إلا مايئ،، 

هنامحسيع علاقة أ0نياذين )الفناهر ١(؛ الأحوض(()٦/م١١ في؛)رتحقة المياركفورى العلامة وقال 
ءقإ؛الني س الحليف هنا المغيرْ محمع ثم النح،.، م، الغيوة، ء؛تد بمحنه أولأُنرجل ايحييث 
اؤهالني.( عن المغيرة، عن نياذ فروى علاقة؛ ين نياذ يه فحيمث، 

ت<



(.٣٧^_)١ اهم_ى وأنهنا قئرلكن، \قص والدي 1ل الموو .م 

أعلم•واس تأمله.ضب، عند كلام. الني.(. هى الحييث هيا الممره س،ع )ثم قوله: تالغ: 
شق؛من (؛ ٤٩٧٥الكتوء)الطراتيزت»معجهه وعته (، ١٩٢٨٨ر)منده(()أنمجأحمدش؛ وقد 

قال؛علاقه.؛ نتادبن غم مالك. بن هطته غن ثغلثه، موزتني ١^٥>^ غن حدسامنعؤ، ثر: محمدبن 
ضؤهى >)كا0 اش. ننول أل قدغلمث، ه؛ أزمم ؤئدن قال ه غلي مى ه مخه ن الئغزْ ئال 

وقدمات؟!غؤا، سب قلم لمرن،((■ ات 
ريق؛من ٤(؛  ٩٧٥الكير(()ى؛))معجمه الطراتي وعته ٢(؛ نيه(()٣٥ ))مي المارك ابن وأحرجه؛ 

همسعر، 
ء

(.١٢٢٨الخفعة(()))تعجيل ش: كما ثعلة، بن مولى حجاج لجهالة صعنا؛ ومتنيه 
ءم•والصواب؛ علاقه! بن ننال غذ نالاث، بن منه غذ إلى؛ الطرر عند الاط تحنق وقد 

]الشواهد[؛
متنها؛اذكر نواهد؛ عيه للحديث 

عيكاوابن (' ٥٩٠و))الصغر(()(، ٧٢٧٨الكير(()))معجمه ي: الطراني أحرجه؛ ما .ممنرالشواهد؛ 
عنشعة، عن الثوري، سفيان حدتا الفزش؛ حيتا مريم؛ أبي ابن ريق؛ مجن (؛ ١ هم،؛))الكامل(()أ/خا"ه 

يه.مرفوعا، ه الغامدي صخر عن حييي، بن عمارة عن -صناء، ين يحلى 

الطراز•منشغ،؛ (؛ ١٢٦/١٣وأحرجهالزيفى،؛))تهدب؛)الكمال({()
\وج\لإش؛لجا:

مصري:سعيد، ين، محمد عياس؛ؤ، هون مريم؛ أيي، ا؛ز، الطراتح،( )شخ .١ 
؛آكونأ0 إما يالواطل... وغيره الفزيابي عن يحدث ا(ن )أ/مأ"ه ن،:))اتك١٠ل(( عدي ا؛ز، محه قال 
غيرهاهنا ايصا. أذكره. لم مما حديث غيز له رأيّتن، فإني، أوثتنعمدا، رأسه، من، يحؤج مجا نيري لا معملن، 

وهيا-هةلئا؛ منهمآ له رأث ش عدي؛ ا؛ز، عن ٤( ن،؛))المزان(()آ/ا٩ اللمب ا.هوءال محفوظ( 
من،؛كل، وصعقه ، الكامل،(( فير بتنضها العبارة هدْ أجد ولم الشائقة، الاحيرة علير امن، عيارة من، زر؛ه 

(.VlA))المجمع(()هم،: والهثْي، ٤(،  ١٣هم،ن))التهدب(()؛/الحافظ 
ء



اللميأبزي حال عث محل لما الحزن-دزانه (->ضء ٣٧٢-)

مولاهم.القي، عمان، عحمدنبوثنواثدبن وم: الشاي؛ .٢ 
وهوسفيان، حليث من ثيء في أحطأ محال فاصل، )مه، ٢(؛ ٢ ر؛)رالمس_ء()؟/١ فال 

ا-هعربالرزاق( فه.سمرذلك.ءتدهم نقلم 
ثنمحورى:مموممم)صأأا،وبم؛م

ولاأين؛وهناحطأ، عض! بن مل عن عثة، ابن مغان إمتاد»العجم ل ؤرذ ]_؛؛؛[: 
رهنا١(؛ ر)الكامل(()أ/ما"ه في؛ عيي ابن وقال اممراني؟ شخ عملة أم ١^^؟ أهومن •صيره، 
ا.هعثة( ابن عن بمعحفوظ، لمى الحليث 

عينة،بن سفيان الإستاد؛ ولوكان شب، وصاؤلة بلون يعل عن يروي عية ان أف وماأظن تلئات 
والاهأعلم•ساناأحزا، لكان مر؛ عن شب، عن 

الوامطي•أبومهتام، مولاهم، الخم،، الحج؛ج، بن ثب .٤ 
في،هرأمترالمهممن بمول• الثوري كان مص' حافظ، )مه، (؛ ٢٨٠٠ر)المس،(()ل؛ الحافظ فال 

ا.ير^١( ١۶وكانوذئاعنالمنة، عنالرجال، )الخراف( فش؛ محبموأويامن الحيين،، 
(.١٧٨. ١٧٧منم)ص مه، U^،؛ النل، ريخال الخا،رى، عطاء مرن .0 
اه)مجهول( ٤(؛ ل؛»اضب«)٢٧ الحافظ فال التجل؛ حسل بن غئارة -٦ 

أ('ولم؛روعنآّ>رماته«)ْ/ا٤ ل؛ حان وابن ل؛))مه<(()ص"اهٌأ(، الخجل ّوى يومه ولم ثالث،؛ 
عطاء)المايق(.بن مر سوى 

®الجرحي أبوحاتم من؛ كل بجهالته وحكم والحال٠، ،، ^<fjمجهول أنه أءرْث في والصواُن، 
ر>التهذب؛<لكْار؛ لكن ا-'موابن رررعت؛)لابمرق( عن قه ورالمرجع <، ٣٦ ٤٨وسبيا)

(i/U  ٤٤٦([،والدميفىثر)المغتيا()يم• ١'())لا(•' ٢١٨ر)ااأكاشما(()وفالرإ (، ١٧٥/٢(،ور)المزان(
٢(•' Th»الضعفاءوالمزوك؛ن«)ر: الجوزي ابن ا.هوذكرْ مو؟( من بمري 

الث.مرانى((.ركتاشة رأم0امص؛لأ.فىت وقدحهقت 
وهومحئ،إ.اكحتة؛ المصبمة بالبمم جليل، بن عمارة ٥(؛ )tIU ال؛زمني(( إل؛)بمتن 

<=>



-( ٣٧٣_)ام_^_ى وأنهقا ئنرلكن، ئاظ 0 اش وض 1ئ افوو -م 

فيسكناواسف((. حجازي، ه الأزلي الخاميي، J__[ رقالابنحان: ٧.صخرينوس 
ولاوالحال، العين وهومجهول حييي)الثايق(، ين عمارة برواية إلا يعرف، وهولم حلائإ، صح؛ه 
محيبما®■ورقودك؛لمحي ؤإب' حييئ حييان: محوي له بمرق 

٥،:الزمني:ربمتته(()^U١ قول له؛ الصحة والصححإناث 
ا.هوكرنالئ( قاري، النهار، أونا بمثهم بماره، بمث وكالإيا صحزرجلاناجزا، )كال 

ءصحر: والخاري ))طناتهء)ه/بآآ٥(، ش: - سعل ابن ه: الصحاية س يكونه صؤح ؤمش ثلث• 
وابن١(، ررال؛!قارتا(()م/ما' ز: حان وابن (، ٤٢ارالمحواسيإلأ()أ/أ ي؛ وأبوحاتم ٣(، ١ الكتوء)؛/' 
وسيفي:، ١٢٠/١٣)الكمال((()))تهييب،: (،والجريز: ١٨٥. ١٨ررأمحدالغاية(()آ/أعبمالرش: 

ر)الآجثة((.صحتي.محيلا.ى وحممن،فى ٥(. /٣٦ )رالءرس_،(()١ ي: والحافظ ،(()آ/أآ(، ))الكاشف
]مخو\لإءأ:

__،:عم، الصض(ا()ا/مْم( )بمعجمه ش: الطرا؛ي فال 

ا-عسم( أبي إئ به مرد ا المحريا^كنا إلا صسفاف، )لم،ودْ 
»الكامل(ا(في: عيي ابن عنها قال الإسناد، يهنا الحليث، لهنا ميم أيي اين رواية عن أئا قلتا: 

عنعنها، اممه رصي عاتثة عن مجاس، عن الأعمش، عن الحلين،، هنا شمه ؤيروي ١(: ٥ /٨٦ )٤ 
نحمد،يكن إذلم حالهن،، ق حيين، له يحل انه رميم• باين ظتا فأحن • متنه[ متأني ل الني. 

ا-هبجرءا(<( ؛ي( الإسناد؛)ءارك-كذا-لإيءي( يهنا ؤإسا 
عته.يمني سفه وما حليي، ين وعمارة ميم، أيي ابن لحال جنا؛ فهناالإّتاذصعن، قلتا: 

(،٢٥٤٧٠ند0(())بمفي: وأحمد (، ١١٩٩)بمتيه(()في: إسحاق كواهيأماأ؛رحه: من و- 
فى؛>بمنته((والنار ٦(، ١ ٥ ١ و ،  ١٣٢))صححه(()٩ ر: والخاري ٢(،  ٥٥٣نيه(()))مى: واليارص 

ندربمفي: والقفاعي (، ٧٦٨الجعل،()اين )بمسند ر: والغوي ٢(،  ٠٧٤ور؛»ااكبرتم،(()١(،  ٩٣٥)
١(،٥ ٠ الة،<)ه ألشرح في: والغوي (، ٧٥/٤الكمتم،«)منته نر: واليهقير (، ٤٩٢ ، ٩٢٣النهاب()

))لاالشي عن عها، الله رصي عاتثة عن مجاهد، عن الأعمش، عن شعة، منرجة■' وغرهم؛ 
٠



دزانةكاظصخاوفييهم0

ا.ه[( ٠٧،• ؤإلاختف 
لتا الله.زرررراالةءأأ ياشا.رحمه الكمال ابن العلأْةت ٣.وقال 

ا.هالطامآ سه يشرف ءلاهر إصلأل أبؤيه. ش الشرك إثات أل ش حفاء )لا 

آمحزاإرمحاقنوا((.فن ؤفم الأيواث؛ تنئوا
وهيه، الأعمش، عن القاسم(، >اين عم طئق: س (؛ ٣٠٢»رصسه(()ل ز: حان ابن وأحرجه 

اف.هانقمحز قاك محاث. قذ قالوا: اش؟ لخة غلته شى، ن سلزين. فا اسءها؛ رصي حا نالت مه: 
:إ0زنوو،اش0قاو،...محمتاس.

الأحلأؤ((()٣٩(،و))مساوئ ٧(، ٠ الصمت(()٩ و))كاب (، ١ ٥ الهلالسى(()٧٩ وانظر؛))متد 
رصيعائثة لعنه الني الرجل سمة الأم المرجع وش (، ٣٣٨للخطب)صن و))الأسماءالمبهمة(( 

الأرحب.قص، ن يد وهو: اللهمحها؛ 
الكبرى(())ّته في: التهمي وعنه )صض)\ا0\ج في: الءا5م أحرجه: ما الثوامد؛ -ومن 
كافر((؟ينئم ررلأولوامنلما؛ النح، م، ءنهْا' اُلٌ نيئرصي معدبن عن )أ/هي(، 

٧(. ١٩١الجاعع(()))صحح ي: ١^١^؛، وصمحخه ا.ه يخرجاه( ولم الإستاد، )صحخ الحاكم: فال 
الخس،[:الوائدي ؛))الكافر(( ^١٥

اّهأولأيهم( أسلم الكمارالنين ؤقإ )غزالتي ٣(:  ٥٣/١المغبر(())بمعجمه ز: الطراني فال 
أعلم.وال،له كامحر، محب لمجرد مالم صاى لما ؤإلأ بيلك، إلا الحيين، يتوجه ولا تلت؛ 
(.٤.٣٨  ١٣٨ ت)مجن و-يأبي العاس، أيه نمة ي عتهما، الله رصي عابن ابن عن اياب وش 

(١٠ ٤ ٣ حنة(()ص أبي معتقد ))أيلة ى: القارتم، علي العلامة: عته نلك نقله )١( 
السامةاللوامات على الكلام عتد عتها، الحيين، ملم وقد هلم، الكمال ابن أعرعل))رمالة(( ولم 

فيالمسألة)مجبىهه.آه(؟



ىوأيهما ئنركان، مائا اش. والدي بأف المول -حكم 

(:J،AYUالله.ت)ارحمه ^^؛ 31محمد الدين، حافظ الفقه: وقال - ٤ 
ئثقد فإئه الاه.؛ رسول واليي إلا لث؛ ياح الكفر عر مات انه مرر )من 

أباهله. أحيا تحار. الله. إف ور)رشسيره((أآ،.؛ الهرحلي((، ر)رتدكرة . لحديث ار 
ا.هماتا( ثم يه، فامنا وأمه 

الله:رحمه الأالوّسيل؛؛ وقال .٥ 
أنفرغم عر محهما. تمال الله رصي فيهما. قول من عر الكفر أحشى )وأنا 

ا.هذلك( يفد وأصرايه القاري عل 
الله:رحمه الشعراى الوهاب عبد وقال - ٦ 

ا.هرالناي( أبيه. إل بمال: أن جزئا )؛؛*حزم 
؛،<:٥١رحمه الغجرأ*، الدين نجم وقال - ٧ 

ا.هيؤذيه.( فإه بسوء؛ ذكروالده. من الحيرأ )الحيرأ 
الله؛رحمه ، الشفءل١٧الله حيب العلامة: وقال . ٨ 

ناجون،هوحيون، مومنول، واللام. الصلاة عليه آباءه. أل حررناه: مما مرر )قد 

)ل(في:))مافبرمحفة«)صيهل(.
_،في الوارد الخبر بل شيء، اياب في نت فلم مريوذ، ذول، الحيين،(• في رحت نوله؛ )٢( 

(.٢٨.*٢٤٣مملا)ص بيانه سق كما اليين' لأصول ومخالم تكز، ومته موصؤغ، 
الخر.تضج ر مه نمورا تحد ر)شيره(((. ور الةرطي(<، ر)تن-كرة ر؛ الحيبث، ر رحت نوله؛ )٣( 
(•١٣٦/١المعابي(()ه )روح ر: )٤( 
•([ ٦٧/١الخفاء)ر؛))رفع اكما كتابه؛))الجواهر((، ر )٥( 
الخما(()ل/يا"(■ر؛))رفع كما )٦( 
(•a/Yالمغم(()ر؛))ف؛ح )٧( 



كاظضجييافي0بنانه 

ا.هله( ؤإهانة سا.، وكفنبكرامة ؤإلحاد، زندقه، ذلك، بخلاف فهم والقوو 
تالسابق الميي ابن لمول بعدذكره - ٢ أبما وفال. . ٩ 

بنالاه عد ميدي يلاد))سقط((؛ الملم مجيد القحقؤ، العلامة اعتمد روقي 
ونظم١^؛،، ابن عن هنا، مل ما ز»فاويه« إقليما، الشقطي العلوي، إ؛راهيم الحاج 
بقوله؛لهيْ))الف؛ثاوى(( نظمه ي محمدالعاقب، الشيح المرحوم أحونا ذلك 

السيابن قاله نمن فهو ^١^، النار ي، يمل ومن 
ا-هيحرمحا كافر الني، أم يحرق لمح، يالنار .ض وم،

وقدللمخالف،، باممه. والعياذ - والكفر اللعن دفيهما بين جمعا بيتان فهنان ؛لت،؛ 

أينمن ثعري وليت، كافرا! الأم ومكفر ملعون، الأب، فمكفر والأم! الأب، بين هر3، 
الضيم؟!ربهيا 

الأبؤين،بكفر القول بمغ يمولون ممن عليه وشتا مما الأهوال بحقن وهيم 
والضييدزذك

هناالقول[؛ل.تاةشة 
وزندقةكفر يرى من منهم هؤلاء أف يتضح السابقة؛ الأهوال ز الفلر حلال من 

الأب،،بين)ذكفر الفرق، يرى من ومنهم الكفر! عليه يخشى من ومنهم المخالف،، ؤإلحاد 
وفهمه!حمب،زعمه والثابيكافر، ملعون، فالأول والأم، 

يومحاذللث، لأف التحليم؛ مجرد يرى م، ومنهم المخالف، لخن، يرى م، ومنهم 

وذللث،صرح؛ صحح فلايجوزإلأبلليل امحن؛ مح، مول من لخن أما وأءولت 

)y/>،(.المتعم(( )ا(فى؛))فع 



-( ٣٧٧_^_)ام_في وفينا ئنرلكن، النى0ه والدي بأف الموو .م 

ليلك.دليل ولا اس! رحمة عن والإماد بالطرد الملون على دعوة اللعن لأو 
التاي.حهلورة على اللعن، ْن فهوأشدحقلنا التكفير، إلى يالنسة الحال وكيلك 

بحيمالقائلون الأمة، علماء معفلم لأصبح المخالف؛ بتكفير أو بلعن، قلنا ؤإذا 
وكافر.ملحون بين ما الأبؤين، نجاة 

إلفكما وكفيره، ولحنه، الملم، سباب تميم صري*ءة الأدلة جاءتا وقد 
وأئمتها؟!الأمة عياء مجن والتكفير، باللحن المحي كان 

و.ْماوردفىالابت
ماكلمكويى،وقالةمرا،.

بمر؛مومة زنى وتن المؤمنممثله، رقن M■ وقوله -٢ 

ى؛)يبصوالخاري (، ٣٦ ٤٧وأحمدى؛)بمنيح(()٢(، ربمستيه(()٦٥ ش: الطالي أحرجه: )١( 
وايزمنيته(()٩٦(، ))ّفي: ماجه وان ٦(، ))صححه<()٤ ي: وملم الموضع، ء؛رهل-ا وى (، ٤٨)

))مستله((في: وأبوملي (، ٤١٢٣. ٤١٢٠ر)عتته(()ارفي: والن٢(،  ٦٣و٥ ، ١  ٩٨٣نته(())بمفي: 
(،وابن٥٨٢(،والناشئفي:))مستله(()٨٤٩.(،واممحاوير:))شؤحنثكلالآتار(()آ٤٨ ٤٩٨٨)

))الإيمان((في: منيه وابن (، ١٠٣٠٨الكير(())بمعجمه في: والطرش (، ٥٩٣٩))صححه(()ر: حبان 
والغوىي؛)رمح(، ٦٢٣٥وررشعب،الإيمان(()٢(، الكرك،((^/٠ (،و١لمهةيفىت))منته ٦٥٦.٦٥٣)

مرفوعا.به، مسعوده، ن الله عبد عن وم، أي عن زق من وغزهم؛ (، ٣٥٤٨المة(()
و، ٥٧٥٤(،والبخارير:))صححه(()١٦٣٨٥)بمسنله؛()أحمدر: حليناأحرجه: )٢(جزءمجن 

))الأحادفي: عاصم أبي وان فقهل.، الأول شقلره (، ١١٠))صححه(()ي: وملم له، واللقف!■ (، ٦٢٧٦
١(،٤ نله(()هه )يمفي: والرؤبا؛ي < ٢٦٣٦في؛)بمنته(()رالرميك، ٢(،  ١٣و٠ ٢، ١ ٢ والئانى(()ه 

(،وانئلهفى:١٣٤٠.١٣٣٩،١٣٣٧،و١٣٣٤،و١٣٣٢.١٣٣٠^عج٠هاعر(()

(،١٩٤٦٤السنن(()و)بمعرفة (، ٤ ٧ ٩ الإيمان(()* ي؛))ثب والنهش (، ٦٤١،و٦٣٦-٦٣٤))الإيمان(()
>٢



م.دزائبميضمأنوىم0

كناكاف إن بها قد؛١٤ كا؛و• يا لأخب؛ فال اترئ ءايغا وم_له.؛ - ٣ 
قال،

ْرءوءا.يه، ه الصحاك ن ثات عن رثلابة، عزت طرق س ؤمرهم؛ 
متهم.أ-محرجه نلم الشاهد، لمقل فه ولى والش، رb^، ى شه، يالإستاد مرهم ودواْ 

ابن))صد في: والغوي ٦(، في؛))صححه(()• لم وم٥(،  ٠٣٥))مستله،()في: أحمد أحرجه: )١( 
))الأيمان(()اآه،وأهه(،في: ننلح وابن (، ٢٥٠))صححه(()في: حنان وابن (، ١٦٥٥الجعد(()
عها.الله عمرصي ابن عن تجار، بن الاه تمد طرق: س المنة(().هه"ا0؛ )بمرح ر: والري 

يه.دينار، تمياللهين عن (، ٢٨١))4و>ض)٤ ش: ْالاك الأول ثعلرْ وأ-محيج 
و))الأدب،(، ٠٦١ ))صححه(()٤ والخاريفي: (، ٥٩٣٣ز:))مسممه(()أحمد أحرجه:  ٠١٧٠وس

وابن(، ٨٥٦>)ثرحمشكلالأم()في؛ والطحاوى ٢(،  ٦٣١))منته(()^واتزمنيز: (، ٤٤المقرئ{().
المنة،)بمسمح في: والنوى ٢(، ٠ /٨ ١ الكرى(()٠ )بمنته في: والمهش (، ٢٤٩ر)صححه(()ز؛ خان 

(٣٥٠١•^^،)

وعلعنهما، اس عمررصي ابن عن ييتار، ءداس؛ن ا؛ضرتشروايةت ؤإنما اكلرثق، غدهنا وله 
شل.الشاهيو لففل عل احتوت ما 

هنامن والجماعة(( المسنة وموقح))أهل عرظاهرها، لمستت، )قدممز((ا مضى: فما ءقف الني فول 
موص،))المرجثة({،ين وسط موفح هو: المعاصي؛ يعص او؛كهٍرعلى إطلاق ممافه وأمثاله الحيين،، 

ورلالءوارج«•
عنه.ؤرد كما الكمرة، فعل مثل عظيما، فحلا فحل قل أحيه، أوممز نث،، من أف هتا: ومعناه 

لاحؤجومر؛كثها الجاهلية، ل المشركن أعمال مى وهي الكركالماحة، عربعض الكفر إطلاق 
عرأصحابها.والتشح الكير، أمجرهله تعظم ياب وهنامن العلماء، ؛اتفاق اركابها، بمجرد الملة مى 

١(..٥ ١  lIU))التمهيد(()اممم.فى: الر.رحمه تمد اين الإمام فال 



النارفي ومحنا ئشركان، قائا S اش والدي 1ئ الموو .م 

لأخه.الملم أونت أمركفترأولغن بمظم مئا ذلك غٍز ورذ وقد 
اَمحن،بجاة القول أصحاب يعرض كف - النصوص هنه يعد والعجب. 

والكمر،واللحن يل والشتم، يالب الأبؤين، نجاة عدم يرون ممن العلهاء لإحوانهم 
مخالفيهم؟!ْع الهسح، الصحيح واليليل علمة، مسالة ي الخلاف، لمجرد 

وغايةحالفهم، ممن والذكمر اللعن لدعواهم صرح، يلل بأي يأتوا لم إنهم ثم 
توحديث، آية يه امتيلوا ما 

آلدياق أس لتيم ؤمحبمؤلدر أث، يؤذيك أين إن ؤ هك• فقوله ١لآية^' فأءا - ١ 
،^]|/S->؛jJرألآح-رغلتجدامعيابامهتآأو؛ه 

الأموات،((.ينب الأخاء؛ فقوله.ت»لأويوا الحديث،ت ٢.وأما 
بكفرقال من نم الأبؤين، بكفر قال مجن على التق يمملقان لا عامان، دليلان وهذان 

والابن0، الله رمول ابنهما عن يلغه ما حش يل ءبْ؛ من بشيء يأت لم الأيؤين؛ 

بمعة:ضص|نهمبلخْب
الحليثح،هنا ر الملم تكفير عن النهي فورد الجمع، عند الإملأم من يخرجه لا أوبتأؤيل ينن_،، 
نلقيهالأصوب( والعلم؛ الحق محأو\عندأهل على ولممتح الهي... لمقل لون الخر يامنلؤ وغره؛ 
ااهأشا( الثايتة وررالآثارا( علتها، الءت،ع و))المنة(( من))الكاب((، منها أقوى 

J!^j ، ١(;٣ ٠ / ١ المة(()٣ ز'.))؛_^ الله. رحمه الغوتم،. الإمام
ريه،منه فهنا عاصماليمه؛ الإسلام ولايرى يمه، سح أن هوعلى إئما ممز((. )))ؤثالة وقوله 
كماا.هوحقثة 

المنة((و))شؤح يعلما، وما ١( /٣ ١ و))التمهيلؤ(()٧ ٣(،  ١٩.)آ/أامآ الآثارا( منكل ر)نرح واننلر؛ 
(.٣٣٩الإسلام)ص لمخ وكاب))الإيمان(( ص )"اا/هتآا. 



التحر.أبوي حاو ص محل لما يزانة الحزن. ترء — ( ٣٨)٠ -

وهماالشرك، على ماتا بانهما ابنهما عليهما حكم ^يا آحر، إنسان أي من بوالديه أرحم 
عيرؤبمأيطهمر ؤ قيه: الحق. قال الدي ابنهما قول بعد مول أل عسانا ذ٠اذا لنار، اش 

إضلالأبؤيه. ش الشرك إنات أف ز حفاء )لا السابق: الكمال ابن قول وأما 
ال3لاهرآ.سه بشرف ظاهر 

وجنهوانميه، كفر لأدلة ذكره بعد الله، رحمه ٢ اليهةيل قول يردْ هزيل، قوذ 
الم3للبتعد 

ألاصححه، الكفار أنكحه لأن .؛ ، ٧٥١رسول __، قي فلح لا )وأمرهم 
يجوزكان إذا مفارقهن، ولا القد، تجييد يلزمهم فلا زوجاتهم، ْع يسلمون تراهم 

؛•هالتومحق( ؤبالاه الإسلام، في مثله 
كلاموتوجيه والحدين،، الأية نوحيه في - الله رحمه . لاإ٠اري١٢، كلم، كلام وهيا 

فقال:بها، تملث، من على والرد المبي، ابن 
لملعول، فإيه الكلام؛ هنا بإطلاق الني. أني( قصد من عل محمول )لإمحهأ 

علماءمن وغيره حتفة كأبي واعمميه، عنه.، ثت لما أحره ئى وأما مجهلعول، كافز 
ا-هعليهم( اللم( ؤبمحرم إليهم، اكلعن( نية من فحاشاهم ؛ ٢٣الأعلام 

لإجابةأو حق، لدكر يكفرهما؛ مول من، فإل الله، رحمه القول أحسن فد هلث،: 

)؛(فى:ر)دلأئلاكوة((لهي)ا/آه؛<
فيمنبرأيه ظكم فما اللعن؛ تميم القاري؛رتم، ؤإخاكان (، ١ ٤ ٠ معقدرحجة(()ص ؤرأيلة ل: )٢( 

ممزاوخاشنفىالم1نا
الإسلام(.أو)علهاء الأعلام(، )العلماء ولعلها: المطؤع، ز كنا )٣( 



-( ٣٨ر١ ^^__^^ النار_وأنههافي ئنرلكن، مالأ . اهم، والذي بأف حمحإالمول ■

وانهيه.، أوامتهزاة اسهانه، نسه.، ش للطعن بكفرهما؛ قال عمن يخلف سائل، 
الار؟إي ووانميه وميعا، ْرم>الآ نتا كون ويل والديه، يم م ل. 

الهلرق،بعض ي ورد ما الحديث؛ لهنا العلمي التوحه هنا على ييل ؤمقا 
عنهما؛الله رصي هماس ابن عن محها جاء والي 

ياجثعكاولةفبسرمساكاش، آئزجلآا،لجفىفض 
نماثاوه 3نوو ذلك لإغ النلاخ، وبئرا محاللهة، سثة١م واش قالوا: قويث، 

آكزمwنالئول ٢ الغسر أق ْلأيها وقال• ،، 'ءل؛هأ زأش اش، فحمد المقر، قضعد 
قزيواآتوقا؛ نمقوا لا منة، وأئا مي الخثاض )با قال ؤث،• قالوا؛ اش.ق؟(( عر 

تالنا انغلقن عصبك، بى ياي ئغود اش! رنول يا قالوا؛ القوم قجاء قال؛ آ-خاءئا«له• 

الأصاب(.يى والطحاوي؛)رجلا والزر، أحمد، عتد ( ١ر 
أفعباص؛ ان والنسشت)عن وعتلالقوي، الجاهلثب(• ق والطحاوي؛)كاف والزار، عدأحمد، )٢( 

رحلاالحاكم؛)أف وعد واحد• والمعي عاص؛ لأن كال أي الجاهلتة(• محب لة كاف لب، مح، رجلاوقع 
الجاهقةمحب كال ثمن لنقاس' ألب، محب وقع زجلا الينا؛)أف ر ان لمحل مه(• يال، الماص' محا لكز 

الناش(.لهك 
 C"( مهلقفن أتمر: الئفرد، على لئلهئة. والطراتي: ومحيكش، العاص- لنلطمن الحاكم؛ عتل

•نمه الذ^محرط 

معد.ان يها وانفرد غلته(• وؤى الئن، الجميع؛)تحمد عد يرد لم )٤( 
الأزض؟(•أهل )أق ومانحب؛ والهلحاوي، والمش، والزار، عندأحمد، )٥( 
الحاكم-مياق، انتهى هتا إل )٦( 
٥(،٠ .٠ ٤  ٩٩/١واكارخ(()))المعرفة ش: والقوي ٢(، الكرى()؛/٤ ربملماته ل؛ معد ان أحرجه؛ )٧( 

0



التحرأبزي حال عن محل لما ترانة - الحرن ضء — ( ٣٨٢■)

(،٦٩٥و))الكسرى(()انته«)هخماأ(، وادسابيفىت»ّه<، دالزارفي؛»المحرارحا0)أح• ٥<، ' ٠ 
نال:كي، موصى بن اس عيد سعد؛ ابن شخ عن طرق، من (؛ ٣٢)م/اّ ز)رالمثرك« والحاكم 

به.محهما، الله رصي عاس ابن أخرني فول؛ جير بن سمد سمع أه الأعلى، عد عن حيناإّرايل، 
ه•عن!مريل' سلمان، بن عيارحمن طريق؛ من (؛ ١ ١ الينتاز؛))الحلم(()٠ أبي ابن وأحرجه 

مجه،الطؤيق من (، ٣٢رجْ في)رالمتدرك(< والحاكم (، ٣٧٥ربمته(()٩ في: ال؛زمذى وأحرجه؛ 
وأيا0قهعي، رإلقاش يلفظ: الهمة، ذكر مخمرايون 

^سحاوتم(فى؛»شرحضل
خم؛ق■'من ١(،  ٢٣٩٥الكير(()في؛))معجمه والطراني موسى، ن أسد شق■' من (؛ ٣٥٢٦الآثا0()
مهلولأ.ه، إّرانل، عن ثلامحهم إسماعل، بن ْاك 

ءٍره.مع ألفافك ومنميانفروق لابنسحي، المذكور واللففل 
بمالإنتاد[ث

يانام.أبومحمد، مولاهم، المسي المختار، أبي ين موّى بن عيدالاه ■ ١ 
ا.هيشيع( كان )مه، ٠(: ٣ /٩ ر)الءريب(()١ ر: الحافظ فال 

ثنير،من ءندْ ماكان على نمحمول له؛ يعمهم وترك وتضحمس،، جلح، من فته نل أماما فلت؛ 
•فيها فقداصعلرب الثوري؛ لحيين، روايته أبقا-على • محلحمل اياب، ٥^١ ى العجاب، مجن ومارواْ 

<٥٣.٥٢/٧اتذلر:ر)اضف٠(()

واللهأعلم.يه، ؤنحتج حليه، كنب، الله، ثاء إل مه سوى فا والرجل 
الكوني•أبويرسف، الشهي، إسحاقا، أبي بن بن؛ونى إسرهل -٢ 

النتاوهوفي الأصول، في لم ومالخاري، )اعميْ ٢(؛ ٠  ٧١في؛))الميزان(() النمي نال 
ا.هصعقه( تن تمعبم، إلى فلاناإءأ، كالأمحعلواتة؛ 

ا.هحجة( يلأ فيه محتم )مه، ٦(؛ ٤ ))الضب،(()١/ ي: الحافظ وفال 
الله،رحمه ومداركه عله سعة على حزم ابن عن والمشهور فه، ئكلم الرجل أل بملم ؤيهنا فلت؛ 



-( ٣٨٣)فيواقهنا ئشرلكن،  tuالمي. زالدي بأف المول حكم -

ائهأفك القطان؛الذي يحي أما الأئمة، حالف إذا تشممه إلى يلفت فلا الرجال؛ لعلم بالمقن لص أه 
نية؛ين يعقوب قول ؤيقى ذلك، لأجل لايرصاه وكان القتايت،، يحي أبي حال ي عله يحمل كان 

الإمامانعك اتفق ما القول لكن ا.ه )صحن( المد؛م^؛ ابن ا-هوءول ( jjحليه ي الحييث، )صالح 
متابعه.لا ملأ له الشخن إحرلج الرجل ؤإكفي والحافظ، اللمي 

أعلم.والله الصحيحين(()ل/آأ.آ؛(، رجال ين وانظر؛))الجمع 
عارالمحل،م-صدالأضين 

)صيوق،يهم(ا-ه(؛ ٤٦ل؛))القريب(()ا/أفالالحاففل 
فه.مختاف الرجل ؛لئا؛ 

زالئغتلون[:
ا.هوقاليه( )تحتر اليارفلي: وفال الرمني، له وحن حييا، الطرتم( له وصحح ممن' ابن ومه 

معن؛ابن وقال ا-ه يهم( الشامب؛)محلوق وقال ا-ه وهومه( لى' حلبي ول نتل،' القوي■)شخ 
ا.هحليه( ؤكب القوى، يناك النار؛)لص وفال ا.ه بياك( لٍس )صالح، 

لالنجزحودا[ث
أبوزرعة:ا.هوءال يالقوتمر( )لص واليارفلي: معتز، وابن أبوحاتم، وقال وأط. سحي، ان صعقه؛ 
عنه،نحذثان لا مهيير وان اكنان، ابن وكان ا.ه وقفه( وؤبما الحدين،، رفع الحلين،،)٩،( )صحفس، 

وقالا.ه جما ن سعيد عن أحمد؛)متكرالحدين،، وقال ا.ه التاس( أوهى من وقالالكراسي؛)كان 
علىإذاانفرذ، به الاحتجاج فلاسمتج، رواثم؛ قلة ل، ^^، ، ؤملنج، بمش ثمن حقان؛)كاد، ابن، 
ينصعيد ؤيحدن،عن الثهاتؤ، عته حدأئ، على؛)قد ان وقال اّه علته( الحمل، سليد كان الثوري أن 

ا.هعليها( لاقاع بأشياء • • و• جر، 
الأئمةوكلام منها؛ الاُب وحليث جر، سعيدن عن روايه عل الأئمة كلام سبي، فتما للحفل تل—،؛ 

منالحنفية ان عن رواته هي جرحه؛ مرادأغلبإمن بكون أل فاحشى وتحييره؛ إرجمعه بمتثاج فيه، 
والاهأعلم.مبالغه، فه الكراسي وقول، أحيائا، يهم قل، أه عر نياقق بحفهم، به ًرح كما كتاب، 

ت



المرأنوي حال ص محل لما قرانه - الخزن مء — ——— ( ٣٨٤•)

رإلمرفة٢(' ٨ الجثد(()٩ ابن و)بمرالأت (، ٥.٣٣  ٣٣٤الكرى()ا"/وانظر؛))الطقات 
٢(، ٦/٦واسإل(إ()وررالمح الكير«)حمه(، ر»اكماء (، و٤٩، ٦٥/٣(،و)٨١٨/٢)

و»اودل(((، ١ ٩ و)رالك1مل،()ه/مه (، ١ ٥ ورالمجروحن(()آ/ه (، ١ ٦ ٥ للنش)ص والمزوكون(( 
وي)\مولآض:)سه)آ\ا00ج

امي.الأميي«ولأءم، يعر، - ين ممل . ٤ 
اهقة( نث، )مه، )راضب(()\/أبم٢(: ش: الحاظ ئال 

لاليمشالإثا:
1Jيهناالإسناد،الوجه، هنا إلامن النير.، عنر يروى( لانعلمه الحيين،؛)هناالكلام الزارعم، ( ؛

حس'عبمالأعلالئعليرمشهورمن،أهن،))الكونة((،ومن،يحدْوملهمالم،(ا.هوإّتاذْ 
lJ^ ) ا.هإصرايل( حيين، إلاس لا غؤمج؛ صعمح حى حييث، رهانا ت عقم ال؛ز>ذي

ا.هيخرجاه( ولم الإساي، صحخ )هناحيين، الموصعتن؛ ن، عب الحاكم وة1ل< 
نركلأالموصعتنر•))التخلحى((. اللميرنر؛ وواقه 

(.٢٨٧٢)الأمفش، حمل عن، »المغر، هم،؛ اليراهم،إمنادْ وصحح 
نماحاله ومدعالمثؤ التحلير، تونق على بؤ، أوتحسينه، الحعيث،، محخ ةلث،ت 

)رالسٍر((هم،؛ ااذمي، وقدذره صغناالحلين،، لناالأزب، وهنامنها؛ معد، عن، ولأميهارواذ؛ه 'سن،، 
الثعلبي)عدالأعلى وءال،؛ ( ١ ٠ )أ/آ لأحل، موصع ن، وأعاله ا-ه- بموخ،( لس، )إستايْ وهال،؛ )أ/ا٩( 

يعلولا عمله كون، ^، فحمل للحاكم، مجوامحه أما الخنمثؤ؛ بإسناد هواهم، هنا ا.هوكلأمه ما 
يكفيريالاحتمارقط،وأ-محريي لاثقايْ، وأحيائايتثعل. أحكامه، تلخبضالررالم«تدرك(( كون( عنرأل 

فهوحال(، )ؤيكن، أاأالسدرلث.«؛ عن (  ١٧٦/١٧)هم،؛ وهرثال، ُنا؛ عمله ولم؛كنراصتاءن 
ا|االميزانإ(،هم، تحققه خالف ما ا-هلذانجدفه ؤيعورعمادوتحبينل( احمحرئه، قال مقيل•، كناُن، 

ترجمةفى، )آ'/هبم( ررالتهنيسإ(( في،؛ قال، الحيين،؛ تصحح علم، حجرالحاكم ائ، الحافظ وتعمج 
تث<



الناوزانهماي مئركان، ة1د1 اش. والدي يأل المول حكم -

إبمن إلا محه بمع لم الجاهلة، ي للماس أبا ي وقع الذي الرحل فهيا 
ولاءقإ، اش عم ه المطلب عد ن الماس مكانة من والحط والسخرية، الاستهزاء 

الماس،أيو هاشم، ُن المتللب عبد هوت مه محلم الذي الأب هذا يمون أف أسيعد 
السامة،غيز وحادء أحرى، قصة وهي الروايات،، يعص ش ورد لما اللمي.، وحد 
ونصها؛ه الماس اسه بل ذش، اامءللس، عد ليس المقصود أف وفها 

المقلمحا ظ صال؛ ه، المطلس، عئد ن الماس لهن المها-جرين مى ر-^s أف 
فيرجميعا الثئ جمعهما مهم. نجر كاهنة . ، والةطالثر هائم، لما المطلس، عئذ أرمحث، 

ا.هناقله( منر رم الحاكم؛ له )وصحح المليرت 
والأهأعلم•(، ١٢٣ نر؛))الصعقة(()٥ والألابي (، ٢٧٣٥ز،ت))الممتد(()شم العلامتان؛ وصحهه 

البابفي حييئا قلل بعد وصيأنر عييالأعلؤر، مر علؤرإسر١در،، ومياره له، شاهد لا والحليثف، 
قلطر•بعد ءلٍه الكلام عند سأننر لما له، شاهيا كول أل صاح ولا عيارحمنر، ين، العباس عنر 

(.٤٣٧ .  ٣٦٨)ص ثلر؛JJ، مز كيا محر، مروجه ؛ tv»؛صد الأموك؛ ب مر الهير وأقا 
ررالتءر«ا؛الخبيثاي تج، ئجباالدووط هشخ اى ]حول، 

ثبت،الشح فحقن عليه، الحكم لأحمدلون ونبه ))النٍر(()^A(، ش: ذكراليمؤرالحليث، 
صمحامحت،يعد الحيين، اليهؤر أعاذ ثم له. اليمي ومواصة الحاكم، لتصحح مشينا إّتاذه، الارنووؤل 

عبيالاعلؤر، لفعفقال(؛ )وهوكما .يمؤله؛ الله بحففله محبب الشح فحلق وصعقه؛ فير)أ/بمه(، 
مجيحه،على الحاكم فوافق، ))تلخبمؤر؛)الخيرلث■(((، الأه.ز، ساهلرالمضق_إ.رحمه وفل اكعلير، 
ا.هصِتا( فلم انزماتءي، وحشته 

الأمة،به ال،ه قع نيل، ومجحمق فاصل،، شح ئبتإ والشح صفحاتر، ( ١٠اكلبمتنر)ين، تلثا: 
ماشر.ف*ايا صل لون الحمل،' علؤى الأمم ومحع على والتجامر الجمامر، الحمل، عينإ طا ولكن 

خاصة،الوحشية وئل، البثرة، منها؛ اللغة؛ في، معاي( عله ولها وعتطل،؛ ااعتاطزا، واحلة العثطلة، )١( 
ت<



محانةكامحو،صخالمحيمح.

لةصاو الظ]ق، كة يم عئة، صمح ذلك، مثل لة صاو ١^، لأتة ثم غنة، محمح الناو؟ 
يلماالش.، فوإل كما الرجل ءاُطليى هتزْ، امة قوجأ نية، الخانى ؛زيغ دللث،؛ بثل 
ْىرجل إر أرذن، ما صال هجاءة إك هأرنل الماش، قال; هيا؟ ما قال; رآة 

لقثيولكنة النارإ ي الئطلس، غثي أف غلملم، قد واش اش، رنول تا قاذ.' اامهاجرين؟ 
نهم.-جمعهماش والخطاله.كاهنه هائم، ئن المطلس، غثي أرأئث، المصل، أنا يا صازت 

وأكنةأراد، وه وما مسي، مامحئ، ما واش ثم مزارا، غنة همحفحئ، النار؟ ي جميغا اف 
حمالأ؛ؤإلكاف الأمر، ى آحاة يؤلي آحدكم بمانال ^.ت ٥١رنول صال آراش• 

اتاس...وازدحام ئحلط، وكلئلف والضب،، الشجر وحمامة الظاءوالمر، اللنمن وذوات٠ 
فيكانن، كاهنة الكناية، صعق عمروبن بن الحارُث، بن ماللث، ست، اكنلة الخبر؛ في والمراد 

نساممي،ولمشكااكي0،وهي
زمنه،ل ميس وأثراف أحدساليت، والحاريث، الثهمي، علي بن مس أم مى وحنافة، ، الحارث، أم 

أسلموا،زن\* قيس بن وللحارذ٠ لررالحنةأ<، وهاحر أسلم إه ونل اس.، برسول المتهزنن وأحد 
يهجوك1ن اليي الرُمي، هوجد عيي ين ونس وامتشاهي، وجهاد، هجرة، أصحاب وهم 

بمية.مكة(( بعد))فح ه أسلم ثم عرهتالهم' المثرين ؤبمحزض ه، وأصحابه فقف، الاه رسول 
.آأم،ورإتجان،مى(()إ/وخماا؟ا،وأها.٢٢٥/

^)أخاركة((صي)سم،وض
(.٤٩٧/١١(،و»لانالخرب،(()٢٧/٢(،و)٢٣٩/١)

مقصنا(، ٠٠٨)،)lJ_؛،_J(( وأبود\ودفي: له، واللفغل ٢(، معدل؛))الطةاُتا(()أ/أ ابن أحرجه )١( 
يه.عبدالرحمن، بن العباس عن هتي، أبي ياودبن عن ٠اروذ،، تنئيبن شق■' من منه؛ عرالمرفؤع 

سنيهمحممه وذكر مته، المرمع عر مقصرا (، ٦٣)٢٥ ))الفريوس(( رت الييلمي أيوw؛؛؛*؛ وأّمحرجه 
حجرابن للحاففل الفرلوس( رزهر على وأحال تدالفريوس(، منصورالييلمي))م أبي ولدْ اب كى 

ء



-( ٣٨٧الناو^^^^__)ى وأئهما مئرلكن، نائا اش. والدي بأف المول -حكم 

٢:يببمهأح1مجا؛مته1ُ 
عنها.اهة وصي - لب ر بث ضْ مدنث هالوا؛ ه؛ الصحابة نغص نواة ما 

محيثى 1لبجا جالمص بموْ لها قال الرونج،، الئعر بن واغ ثار هرلث مهاجرة'، الغدف 
مآآعئه وثب لم برآة تثئ ؤ ه ١^ بموو امم«ي لب ر نف أب ت زني 

به.مارون، يدن طئق: من نمه، الشق وهومن )،/٢٦(؛ 
١٩^[:]

(.١٤١عله)ص ١^٢ سق نقن. مه، الوامطي؛ خالد، أبو الملي، هارون، ن فيد .١ 
(١٠  ٣٢رصي عله الكلام صق آ--مة. تهم كان محقن، مة، المفتري* هند، أيي محاولين - ٢ 

(.١٣٢عله)صن الكلام سق مستور، مولاهم؛ الهاصمي، حمن، عيار ين م.المامحل 
ااJيتمشالإط[:

ا.هصعق( )هناإصتاذمرسل ٦(■'  ٥٤٥الصعقة(()الة »الالالله. الألاق.رحمه المحيمث، نال 
شأبوطودّ لنا وهومتور؛ عيارحمن، ين العاس راؤه• مدأرسلبم الأمنكمانال؛ نلت• 

وابنهه، الءلل_، ءطلين الماس متهم؛ ه، الصحابة بعفن عن روتم( ند باه علنا ر)الراس؛ل(<، كتابه؛ 
نمىولكن وأرسله، أحيهما، س م؛ماسمعه ٢(،  ٢٢/١كماي؛)رتهنيب؛)الكمال،()٤ باههه؛ 

واسأعلم.هد، أبي ابن ض سوى يروعه ولم نفلر، محل حاله 
هماتلين، الئابق؛ بالحليثح حليه يعقل. أل بملح ولا 

محختلقتن،نجدأئهماواتثئن الخرين، القلرفي حلال فمن الممثن؛ احتلأف، الأول؛ لب 
كرأتفه.والثانية كلمه، والأولى المها-مين، رجزمن وهدْ الأنصار، من رجل فالأولى 

ممحواأ-محاءنا«.سشاأمواقا؛ ر)لأ فالأولى؛ الني.؛ الإنكارمحن صيغة ش الاختلاف الثاني؛ اليب 
حما((ّكان ؤإن الأمر، ي أحاه يني( كم أحل والثانة؛)بمانال 

أعالم.واس ثاهنا أحنشا كرف فلا 
مماثلين.نمين كرى (؛ UVUAوالصف،(())راليان وانفلر: )١( 



.التح، أبوي حال م، محل لما يوانة - الحرن ضء ( ٣٨٨)-

اتحر.ذرْ فاتث قهاجزك؟ عك مح، ٌا ]٢■ أج،" يقسب مالاا،1وما عنه 
غلوجلش الفلهز، يالناص صل ئم ر)اجلسي(بم وقانت قنكتها، لها، محل U إلتب قنكش 

أصفىم،فاشإنصفثالني
٢.ايرمالةتا؛ة((ل وثLلإب١ ؤصاإأاء، وحكم، حا، 

حجر؛ابن وعند حا—«• ■حم، بمرم،' عاصم■)فال ر ابن دعممّ دالهبممح،• الطعاني' عند كنا )١( 
هعروفة.عؤية أسماءناتل وهم، المحاقؤ®• وضمحالإمحابجم ؤثكئا، ، ٠١٧إن "حم، ؤنج،' ))قثأل 

اللمتقي:يراهم طريؤآ؛ من، (؛ ٦٦برنم؛)'٢(؛ آ/اّه الكير«)إ في؛)بمعجمه الطوال (أخرجه ٢> 
ص:حدشممرنىعْر،طيدين

وعنميرةه، أبي عن الشري، سعتي أبى بن سعيد وعن اممهعهما، رصي عمر ابن عن أملم، 
الحيين،.يرة..  vl_«قالوا؛ ياسر، بن عمار وعن ه، صرة أتح، عن المتكير، بن محمد 

([،٢٩®الإصاية(()أ/• ]كمال: ض وابن (، ٣١والتال()٥٦ »الآحاد ل: عاصم أبي ابن وأخرجه؛ 
بمثله.بشر[، زل)والإصاة(اب بشعر بن الرحمن عد ءلريق،ت من (؛ ٧٦٢ل؛)]محرفةالصحابة،()٤ وأبومم 

كتم،سقط منه المهلؤع ول الصح١بة{٠، ومنها؛))معرفة منيم؛ ابن كب س المطؤع ل أجدْ ولم 
(.١٦٤/١فى)محهقه كماأقائم اانساء؛ آم راجم منه وصقط 

به.إّحاو،، محمدبن عن؛ محلفا، ٤(، ٥ الأيرل؛))اسلالغابة(()م/* ابن وأخرجه 
الحبهث،ا؛عل ]!لحكم 

حبان،ابن وقه اليمثتي، بنير بن ءبدالرح٠ن )نه؛ ٢(؛  ٥٧٩الزواءو(()ل؛)بمجع الهثْي هال، 
ا.همات( رجؤه ؤبمته أبوحآتم، وصعقه 

اأإالجرحفي؛ حاتم أبو نال الشياني، بثير، بن عبدالرحمن به؛ مرد الحييث قلت؛ 
لوصعقهالحاففل حليث،مكؤ(ا.ه غير عنابزإصحاؤ،، يروى، _،، Jb)متكز^>٢(؛ ١ واكرال؛لاا)ه/ه 
(،Tut/a)))ماته(( ل: حنان ابن وذرْ '٤([، ]كمال؛))اللسان(()٣٧ لحتم وومه ٢(• ٩ ))الإصابة(()أ/* 

اللمثى.يراهم ين الرحمن عيد واسمه. عته، الرواة هومن ولحم 
ت<



اهم____^)أ،ا/0ّ_زآنهخاي 0ةات1نيلكن، اش والدي إف الموو م .

صش.الإسلأ فهنا وعله؛ 
عنداميحقدبن من'نيق؛ (؛ ٦٥٦برقم؛)٢(؛  ٥٧٢الكير(()٤ )بمعجمه في: الطراني مبممج 
تححدثعثئال غقرون معت ن قال؛ إميش، ين عندالقي ثنا ئقثو، بن عثدالله ثنامحمدين الحصريي، 

عقثة،لة قولين قوقل، ين عندالق؛ ين عدالحارث رلهب بث درْ كائث قال؛ رحننن، اين عن 
همفيأئهاسزنرلاش0قاك:نا
س؟«قاك:مآشماسفيله

إلها،ااءث< ثم فش ه نحرمق آزى(. خث الفلهزمحش )إياصئت ءق: اش لهاننول قال 
قال؛غمزه، ؤزإت سب؟!(( لي وليس نب، محم قال؛)ؤهاالتاش، بوجهه' الئاص غل فأئل 

إلاخزا((.لهاأحل تلاقل ■ئي؛ بث ررملْ قال أعفتك، من غل اث عقب 
أمح،بن عيالرحْن بن همياس م؛ خض؛ أمح، )ا؛ز، ٢(؛  ٥٨/٩الزه(()ي)رمجمع الهثم، نال 

ا.هالصحح( رحال ؤدحاله ويورمل،' خض' 
شق■'من ٢([؛ ٩ ءالإصاة«>أ/ل ركماز؛ ص وابن (، ٢٧علتمرل؛»اتكامل«)لأ/يااين ولمحرجه: 

إرجاعت لهت، أى ثث، نتقه أن، هع صرة أبي، م، معدالمقري' عن ^؛،' ٥٠٢١١عيدالمللث•، يندين 
اش.قامرشون، ،؛ Jiiالنار. حهل_، ايثه يا يي؛ صحون الناس إف الله! قاك؛نارشون، امح، 

ؤني،سمي آيى، ألاومن، رجم،' يئك،' فيدل ؤزإ؟ محل•)بمابال( قال، فليدالشّ-ا؛ مشا، 
((.٥٥١قدآيتم، لأم؛ ونز قذآش، رجم،؛ 

به■الرش،' ميل م،• معاقا؛ الغاية(()هام1آ، »أصد ى؛ الأنر ابنر وأحرجه 
أيوعدالمهلاو_ح، ين الحارث ين نوفل ين المغيرة، ين عيدالمالك، يندبن هو؛ والوشرينا؛ ؛لتات 
ا.هّ)صعن،( (؛ V1a/y)ررال؛ةرم،(( ل؛ الحاففز عنه فال المرشي،' الميني،' أبوحالي، ؤقال المغيرة' 

في؛)رالكامل((ترجمه القلرفي حلال من أحؤله؛ أحس صعمج. المرنة. هله لغل هلث،؛ 
اسث،منيه،في؛سذكرالحائل 

ا.هعته؛)وهووا؛( فال ٢(؛ ٩ ءرالإصا؛ة(()؛/١ 
ت<



Ji?J،j ،،_ أعلم.واس مها، اي بمح ولا طرق، ثلايث، له
وابنالإخوة((، و))كاب ١(،  ٩٩٤و)؛/(، ٩٧Vvوالمخلم،(()))المؤتلف ش: اليارمحلي وامج؛ 

رامميوعن؛ منطرب( (؛ ٧٦٢٨الصحابة(()ي؛))معرفة وأبوتحم ([، ٢٩))الإصابة(()أ/از: |كا منء 
نالأوس،ءنض؛نليرش،ءنض؛ن
طفهعنمةصسما،صمه»لأ

يمة-يكر لون المرفؤع، ئقمحراعلى كنا؛ بميت((. ■>في غنج، 
أي•بماءر«• ئنلم فوش بلفظ؛))لا شبه، اميق س (، ١  ٨٣ش؛))الكامل(()ه/ا عدي ابن وأحرجه 

كافر.بقل نساوإ على دية لا 
فيكما مناكر، صاحن، صروف، تليق، اللهيي، أيي،'^_،، بن علي فيه؛ جنا، صعم، الإسناد وهدا 
غيركلها أْالنها..ؤ ائتي الأحايين( )هذ0 أحادثه؛ من جملة ذكره بعلّ عدي ابن وفال الئابق، المرجع 

ا.هبشا( بضه يشبه وكل الحالين(، عن ذكرت ْا غين وله محفوظة، 
قال؛أبيه، عن محمد، بن جعفر عن معلقا؛ (، ؛ uy/iuيمشق(()عساكرش؛))نائح ابن واترجه 

أبياثن يكز قالئ(: غلته، ( iJaUلهب؟ أبي اقي غنؤ ابنه هذْ قال؛ بزجل، لهب أبى انته مْ )مرلم، 
قال(؛))لاالناس هحطن( مانمعغ؛ ه بجي —، يملأءال*ه■ رال-■ وؤك ونر؛ب، كاهنه، 
٣٠•)،،^

بماله.ولم معلقا، أورذ٠ عساكر ابن وأينا وهناإساذمرمل، 
سمف(نياشمورسم،ٌاقلما[:

بكونفةا> لااتتان، انهاواحية، والصواب(؛ نثعة، باسم؛ ومرة يرة، ؤردالحلين(-كمارأيث'-؛اسم؛ 
ورنثعة(،مختتكنين)يره(، لامرأين حلنت( النمة كون أي( احتتمال الحاظ وذكر ولم(، ام لها 

واسأعلم.بعيد، وهنا 
،٣٣٢نمم)آ/( لأ؛ي، الصحابة(( و))معرفة ١(، و ((()أ/آيه(، والختلف( وانفلر؛))الموتالف

(،و))جا٠ع٤٧٣،و٤٥٠..؛ه؟(،و))أمدالخابة(()0/هأ؛  ٢٩و))الأّنعاب(()ئ/• (، ٠٣٣٥ و 
ت<



(-٣٩وأنهخافيننرلكن، تاظ النى0 والدي باو الموو .م 

وصىنلمه أم إل ذلك هنكا جهل[! ر زائن اش عين ان هذا صولول• ه الاثمناو 
افزنوق ذلك[ نشه وم فآخزت ئ، زاجئا؛ر ؛لا ^١١٢ U وء1و: محها، ١^ 
غيخازفم الجاهلة، غي خازقم فغ1دل، الناش أ(إدةا قاوت لالناض[؛ فقطب ه، 

.\^مو)^ا^\r(.٦٩^نج()^ا'

)\(عدانعاكر:)ماأش(.
اكلملأئهإخاء أويصبها؛ الكلمة، برفع مواء تثكل، ؤإعرابها برفعكافر، انمنا، ر ابن عند (كنا ٢) 

صهلل ->*iI ولعله بإياءكار، سلم أن عن النهي المراد بل بناتها، النهي ل رادْ للكارلمست، 
وروايةالحاكم؛)رلأويوانئلغا؟از((. لرواية وهوالموافق تثلم؟از((• والأقرب•)رلأ النسخة، 

أعلم.واهه يمافر((. تثلم ^،j( ررلأ عساكر؛ ابن 
بنالشمى،ءنيموب ءر؛ف؛رنإرسم من ١(؛ ١ ل؛))الحلم()' الينتا ر ابن )٣(أخرجه؛ 

لما IvlJ،عنفا، اهثت رصي نلمه لإ عن أمية، أيي ن عييالله ن مصعب عن أيه، عن الزهري، محمد 
له.واللفنل الخز، ءد.ؤت ختلبمؤ.. رجهل؛ بن •بمكرقه فبم 

لهّوالزيادْ بمثله، انمنا، أبي ابن س ٦(؛ .١ ٦ أ/• يمش()١ ل؛»تاوخ عساكر ابن وأخرجه 
شق؛من أ/'٦(؛ لمش()١ ل؛))تايخ عساكر وابن ٢(، ئرض)م/آث ل؛ الحاكم وأخرجه؛ 

عنم.ّكا' امحرن عن كبر، ن المهللب عن وفرتما، محمد بن بمقوب عن الهزاز، سان بن محمد 
بنحوه.أمة، ر بن عياممه بن مصاب 

ابنءلرقه ومن ، الرابعة[ العلئة - الثالث، المم - ٣( ٢ /٩ ١ ل) الكرى،(( ر)طةاته فب؛ معد ابن وأخرجه؛ 
المخزومي،،يحي بن هشام عن ياوق■، عن سهل(، امحب ريق؛ من لمنهم،(()١ عساكرل؛))تاؤح 

الحييث*ذكر يعد لفظه ومحيرد دتحو0، الحتز محدُ • ٠ عكرمة• قيم لئا له؛ شخ عن 
الغابة((ررأس في؛ الأير وابن (، ٦٧٣برقم؛)٣(؛ ٠ الكير(()م؟/• في؛)رمحجمه الطراني وأخرجه؛ 

ك



الش.أبوي حال ص محل لما يزانه - الحرن ضء ( ٣٩٢-)

ولا__، الشاملس محل التمة 0 وليس جثا، مخصزا به، الز٠ري، يضوب ؛ ٠٠٨^س )،/٦(؛ 
المتشهييه.اللفظ 

(.YUU/Y)والصمم( وانظر؛))اليان 
]وذالإءأ:

)رميبفي: الحافظ فال، الوامطي؛ أبوالحض، اضمي، بالمحد، ض زرامحم ض  ١
)مه(ا.ه([؛ ٣٣٦/١لكماز؛ءمخيغيادء)١ فالاليارفلي ثلث،: )صيوؤ،(ا.ه (؛ ٤٧٢٠التهنيبم()

عليمو؛ ويكرتم(؛ إلانصحنا، ولاأفك الكري. يرامم ن عل حمم؛ محيبن رداسمه ؤ٠ 
ا.ه)مة( مدادا()ا شخ اكمال: ، jUpAفال الكرى، أبوالحسن، طر، ين  ١٠٠٠٠١^اين 

ا.ه)صش( (: ٥٩٧٣والءرس_،(إ()ل: الحاففل فال الصري؛ أيويكر، الهزاز، منان، ين ٢.محصي 
فيحان اض وذكره ٢(، ))التهفم()آ/ي* في: كما ملمة، قومه فيه، اخثلم، هومصن هالث،: 

ا.هه( )لايأس ١(: الحاكم()٣٦ ربموالأت ل: اليارنحلي وهال، (، ))القاتم()ه/مأ١ 
ا.هوانميله)ي/بمي'ا(ا:)هوكذارن،( »الجرح ]كافي: حرم ابن ك نال، ل آحرون، وصعقه 

عليهظلق سان، محمدض في ينكئم أباbU )سصعث، (: ١٨٥٦)بمموالأة(()في: الآ•حرى وهال، 
)ل٣([• ٤ بمال(()ه/ه ))تايخ ل: اكما ءمدْ ابن أبوالماس وقال ١(' ٨ ٥ ل)٩ رثحوما ا.ه الكنبؤ( 

ا.هبقة( محلي )لس الساينإ: المرجع ل ركصا ين؛ومحق، بالرحمن وفالء ا.ه تهلت( أمره 
(؛٧٨٨٨ل؛))المم،(()الحافظ فال، الملل، أيويوسم،، الزهري، عيي، مصحمدين ين بخوبج . ٣ 

(.٣٧١.٣٧^^^^ةصاص(ا.هواقر:)سإ:)اص)٢٣/•
أجنه•لم الزعري؛ عيسى محصيين ائته: . ٤ 
حثصةأبي وذرابن ل: ذره جثان ابن أف موى أجدعه لم ممر؛ الهلاو_إين . ٥ 
^،■غٍر ع، أعرفه ولا )رالمديتة،ا<،  ٥٠٥ؤل مثن أنه \"(، )YUءرتاراخه(( ل: 

ا.ه)ممول،( ٢(: ٠ ١ ))المسم()٦ ل: الحافظ فال المم؛ مثاء، ين موصى بن النير . ٦ 
(،٥٨واسل(()^١ »الجرح ل: حعم أبي وابن( ٤(' ١ الكتر(()"؟/؟ )رتا;>خبم ل: الخاري ذكره هلئ،: 

0



-٣( _)٣٩ النار___^^___في وأنهما مئرلكن، مائا اش. وابمي بأف "يمحإالٌول -

ز؛))ماص()ا"/آ٢٣(.حان ان وذكره ولا_^s، جرحا، يدراف، ولم 
ولمومحرمامنه، وذكرإساثْ، حيبثاالباب' أثارإلى للمدرر، رجم يعدأل الخاري علمايأل 

)لاألري،وقال،؛ أمة، أيي ين عياس ين مصعب عن الحل-بث،، ى هوالرواي - -هتا الئرجم يأل تجزم 
يأنهجزم الني "؛ثان ابن يخلأف الأمحر، هنا ليال يبملرق ملم حاتم، أيي ابن -أم ا-ه لأ؟إ( أم هوالأول' 

المزىؤأما عله، يعلق ولم حثال، واين الخاري نولي إلى ( ٣٢))ادهذيب(()ج• ى: وأشارالمحاط هو. 
•M()))(،فلميعزضلفلكمهللما.٣٣١- ٣٣ى:))تهنيب،:)الكمال

ا.ه)صلوق( (: ٦٧٣٧ي؛))ااءري-_،(()الحاففل- قال المخزومي؛ أمة، أيي عبياللهبن ين مصعب .٧ 
وذكره(، ٤١في؛))ماته(()ه/احال اين وذكره (، ١  ٧٣٣الممات(()في؛))معرفة الحجلي ومه ثلث،؛ 
فيهيدرا ولم ٣(، ٠  o/Aوالمحديلء)ى؛))المح حاتم أيب وابن (، ٣٥الكير(()U/؛ ي؛))تاؤيخه الخارتم، 

ظوهي عتها؛ الاه رصي سلمة أم المؤمن أم عن وهويروى تعديلا• ولا جرحا 
لاليمءلاس،ا؛

ا.هيخرجاه( ولم الإسناد، )صمح عقيه؛ الحاكم قال 
ا.هصحغان( فيه )لا؛ قوله؛ ي؛))اكمحلحى(( اليمي فتسه 
الإوائد(()ه/ههم(؛ى؛)بمجمع الهشي وفال 
ا.همات( رجاله ؤيقية الجمهور، وصعقه ؤى، وقد الزهري، محمد بن يعقوب )فيه؛ 

وابنعساكر.الحاكم، هاواعنإياد؛ 
وهوشخ؛نم، راولم وهمه محاود، ثجيه؛ ولاشخ أبوسهل، شيهلحه؛ أعرف فلم سعد؛ ابن آماإشثاذ 

ا.ه)مون( (؛ ٧٣٥٧ق؛))الميب(()الحافذل. فيه قال وهشام المخزومي، العاص، بن يحي بن هشام 
الإستاد.صعقا حابارجاله. محرفة بعد الحلين،. ؛لثا؛ 

ابنولقف!- والحاكم، الينيا، أبي ابن لففل. هنا فيرالإسلام((. خانهم الجاهلإ، ق ))محارهم وقوله.؛ 
سعد.ابن رواية ي الجملة هيه ترد ولم الإسلام((. في كنارهم الجاهلة، في عساكر؛))كارهم 

،٧٤٩٦نيه(()أجمدفي؛))ممتهم؛ أحرجهاجماعه؛ وفل ثاث؛ والحاكم اليئيا أبي ابن رواية ولقف!- 
له



م.دزانهلخايصخاوفيىش0

بفمالأ-ظء، يويون ٌ ناو )بما قال.ت آحرأ؛ وجه س رواية وش 
ضبماضات<،.

ئهاجزا،محزمئأ، جم، ر بن ^ )إتبمم M' قال آخر: وجه ْن رواية وش 
الميتءل؛ثئ ولا الش، الفثت،وبئ نب لإن سئوأناة؛ محلا 

اشننول نا قال: S، الئق جهل أبى بن أر آخر: وجه من رواية وش 
)رلأاش.؛ رنول قال بئر• وم قلأنا ى آدؤنا محن والأمار، المهاجرن ْى نانا إف 

آبىفز هيا هأ محر أبو قال ٢، \لهخة'ر أبى ُمثر نؤ . اي، أف آبما: ومتها 

المفى:مآ*ا(،وم٠ و٤ ، ٣٢ ٠٣و، ٣١v٥ز:))صححه(()والخاري (، ٩٦٥٣و٩،  ٠٧٩و، ٧٥٤٣
رفوغا.ه، ميرة أبي عن ٢(،  ٦٣٨و ٢،  ٥٢))صححه(()٦ 

معاهط.ءلقلل.حاكضج.كزر وربمانالمحزامؤيول•••((. و٠ولهتررلأغلىئنلم؟اأر«• 
)ا(وشرواةانمعد•

لعنق(ررتايخ في؛ عمم ابن طيقه ومن (، ٨٥١. ٨٥))المغازي()آ/• في: الواقيى أحرجه )٢( 
٣(.• ٢ )ص ملم وفو عالمه(، معة ْع رمزولت، الوافيي عمر ومحمدين (؛ ٦٣.،/٢٦ )١ 

عنالمر، محيع برد عن عند، بن محمد طرض؛ من (؛ ١  ١٧الزهد(()'))كاب ى: هءد أخرجه )٣( 
فيكره.عكرمة.. أى محال؛ رثات، بن حب 

أبيوابن (، الكير(()آ/أما >رتارأخه في؛ الخاري ذكره فقد الكوش، الصر، بئ ;ري•، سدْ؛وي 
جرحاولانحيلا.فه يذ'را ولم ٤(، والتعييل(()آ/آ٢ ش؛))المح حاتم 

ررميب؛في؛ الحافظ• قال الكوش؛ أبوحى، الأميتم(، ثابت، أبي بن حيب أبما: سنيه وفي 
ا•هوكاي(كينالإرصان(واكليى( حلل، شة، )مه، ١(: • )التتهيم،،(()٢٩ 

•وهوتصحف أجنحة(• أبي )ابن (؛ ٢٧٧/٢والصف(()( jUlش))( ٤ر 
ت<



-٣( ٩ )٥ الناب في وانهما ئئركان، مائا المي. زالدي بأف المول حجم -

مثلوأية عنى، أغر ي ثة بمرق واوما ،ه• نعيدر بن حالي صال المابق• أحبمته 
الأ-خاء((رقعضئوا الموز؛ ر)لأثنئوا الئى صال حافه• ير 

زميس أحدم الأموي، تحي، ن همدماف ين نس همد بن أب بن الخاص سمدبن ويوث 
وعمروه.وأيان، الأتي، حالي الشهياء؛ وهووالدالصحابة ررارأ<، غزة ننركامل مات الجاهلة، 

(.٢٦٢اولأء(()ا/ا،هآ. )بميرأعلام انفلر: 
أحدأبوسمد، العاص، بن سعد أحثحة أبي بن حالي القرشي: واليد الجلل، هوالصحابي )١( 

ررصعاء((،على البق. اممممله والئهاية، والجهاد، الهجرة، بتن هذله الاه جمع للإسلام، الشامين 
وشهد))اليرموك((هّفح))الشام((، ي حض على أمنا ه الصديق أبوبكر ووجهه 

٤(.٠ و))الإصابة(()ا/أ (، ٨٤و))أسدالغاية(( (، ٦٧/١يسق(()٦ اظر؛))^١^ 
لبراهممبن إسحاق بن أحمد عن (؛ ٣٨شرط(؛،)١ بن محط ز؛»جزء المح، القاسم أحمد؛ن، رداْ )٢( 
ه؟ممل جنه عن أبيه، عن أبيه، عن الأشجص، أبوجعفر فربمل بن محط ابن 

عه.وهوراوي))الجزء((اJدكور الأصفهاني، أبونحم محه ورواه 
الحسنأبي عن الغيادي، الخف طريق: من (؛ ٧٧/١٦دمشق(()))نائح ي: عساكر ابن وأحرجه 

بهءالضٍِر، القاصم بن أحمد عن عدتيه، ابن 
و)المحا.العروق، المصري، أبوالحسن، الرثان، بن القاسم أحمدبن سنيه: وش 
ابنالأمز لثته الحامل. أبوئعئم عته رواه عال(، جزء )له (: ٢٧٢الاعتيال((()؛/ز•)مزان اللمي قال 

في؛))المؤتلففلتي المار وصعقه بالمرضي، لمي عمروالرمّى■ بن، ^؛، بجن، المن، وقال ماكولأ، 
ا.هوالختلم،((( 

الأشجمب•تي؛ْل بن محط بن إُاهم بجن( إسحاق بن أجمد ومهأ؛بما؛ 
الأءتدال(()ا/أم(:ش؛))مزان اللمي قال 

العنه، امح_أ، عن تحتم، أبي طئيق من سمعناها فيها؛لأيا... بنسخة جنه، عن أبيه، عن )احيعثؤ[ 
ا.هكنايثا( ؤة به؛ الاحتجاج يحل 

ت



التح،.أبزي جال ص محل بما قرانه • الحرن يزء — ^٣( ٩ )٦ -

قئئوا))لا زهان، المنرتمن، ْن بمر قر بمب أو نهى انه عته. يروي 
لؤمأا(ل؛اض إو ي الآ-ءبم، وؤيوف موإوذ، مما ٤>^،؛ إلهم بمحلص لا لإه فولأء؛ 

ا.هالموصوعة( المشهورة النسخة ه(ت)صاحب ١ y/ الإسلام()١ ررتاؤخ ٧ وهال( 
بنسهل ررجزء الموصوعة((ت و))النسخة يلايمح، فها وربمسخة عاو(<، جزء بمؤله؛)له ومرش تلت؛ 
موصوعة.وأحا0ثها العلماء، عليها كلم معروفه، >)نخه(أ< ومو نل؛ليل، المذكور سراهل[إ( 
ا.همأراد( )ساقط، فى:أالاامني)مإ٢(: ءظ< وهال، 

١(.و»ابموافى،الوفكورا"/ا0 (، ٦٤)آ/االأءةاظ، وانظر؛)وةذق0 
عنالثهر، أيي عن طرف، عن أيزيٍد، »وق•' من ١(؛ ١ ءالزءد«)٨٦ ز؛ وأحرجه.؛طؤلأ.هناد 

اثاومعه محومحر، ومعه إزالطاف، يلك ءؤر0 من وجه امرءوته، اقخ نقا ،؛ Jlj ،itj;ين علي 
هنالمي محوكره؛ قال، قدنجرؤنيغ، ؛ياهويم عتهما، اثن رصي "هيجذوأبال الخاصى؛ نعدين 

ثبمخائا كاف ؛ئة هناالقر؛ صاحب اثن لعن، محوكرهت قال، نعدننرالعاصر• فز قاق؛ القز؟ 
نسئ،ؤ0 اثب.؛ رنون، قال، محائحايه. اقن لص، عنهما؛ اقن نعدرصي، ايثا قال، ؤلزشؤله 
جم؛عا((.فئثوهم عمئركٍر،، ؤإياضيم الآ-خاء، سبمن، الأتوارت،؛ 

مرمل،طذلأغجرأمحه وهياالإٌتاذرجاله 
عن١^،^اص بن نام ي،ءن رم،؛ م، (؛ ١١٦٧)^)كاب،ارهد(( 

يهعنهما، الله رمحي على ن محمد 

الجعل،ن عن، ضن،؛ من (؛ ١ ١ و»الحلم(()٣ (، ٣٢الممن،(()* ))كتابح ن،؛ اللنا أي ا؛ز، وأحرجه 
•يه القاسم، عن 

الميتم(،ءز، الحسن،، ين، حماد ضذ،ث من، و٦٩(؛ الأحلاف،(()٧٦، اوئ الخراهر،ز،؛)بموأحرجه 

ستح
الكورأبوسمان، ملح، بن الجرنح بن وعع -١ 

ت<



-٣( )٧٩ الناروآئهمافي ئئركان، ماثا الش. والدي بأف المول حكم -

سنأيي إنا اتةار، مرأى ت وهوْلح واحد، ْعتى ي المحوص هلم وكل 
أولحرمتهم.العمار، لذوات المغ وليس منهم، لقرابتهم الملمن الأحياءمن ذلك 

.رساممدذمْلخراةرلهباكاق:العلامة: قال 
راليىنصْاالةرآل«خاإودْ المعاند، لهب، أبي ست، ى طا كان إخا فيه، )فتأمل 

وزؤدسمر الإسلام، إلى والدعوة الة، ييركا لم الدين بوالديه، بأذى. لا فيسا النار، 

ا.هعات( حافظ، )مه، (: iUlي:))td__(()؛الحافظ فال 
الجوري،عيد بن الجعد بن علي .٢ 

ا.هيالتشع( رْى بن،، )مه، (: ٤٧٣٢ر)المسس،(()ش؛ الحافظ فال 
الصري:أبوالممرة، أطل، الأزلي الحيان(، مغيان بن( الفضل بن القاسم ٣. 
ا.هيالإرجاء، رْزر ه(أ)مه،  ٥١٧ر)ا1مس،(()ش: الحافظ قال، 

ال؛از:أبوحفر، ه، طالب، أبي بن علي بن الحسن بن علي محمدبن . ٤ 
ا.هفاصل( )مة ٦(؛  ١٩١ر)الءرسا(()ر: الحافظ فال( 

الءبيث،أ:عل 
متهمسمر ولم والني(.، الثاز ين( ما يهم( ولكن( الم، إلم، صئ رإس؛اذه مالم،، هناإساذرحاله 

وهنامن(راو، أم الروالرمول،. ين، بكون أل لاحتمال كن(مقهلئا؛ إذلم فهوإيامرسل، نحلنا؛ 
الٍاويث،•لسمف كاف، 

١(: ١l/l»تحفةالأحوذي«)والماركفوريفي،: (، ١٥ر)ءمد0القاري(0ا/هوفدقالالعتي(في،: 
مات<(ا.هؤرحال )م<ل، (: ٢٨٧٢»الغي،(()هم،: صححالإمناد(ا.هوءالالعرم، )مرمل(، 

وكاكفار، هم، نمن،A;، خاص - مي وهل، الكب، من( ٠ءلانح هم، مبسوط عرهناالا'ب، والكلام 
سنوءاوهم،وإذاكان

أعلم.والله الأحايين،. عرس لهم فلاكلام الثاني، 
رررفمرالخما(()ا/حا"(.هم،: )١( 



م-دراطكامحلصحالأبويافيه

ا.ه ٥٠كما ءإحياُهما الحليث 

ماقطه.بها فحجتهم صعقه؛ الأحاديث هنا إذاكانت، ت قلت 
الكلامأف على دلالتها لأف وذلك وعليهم؛ لنا بها فالحجة صحيحه؛ كانت( ؤإذا 

وكان(اليعة قل مامحت( ْن سواء .، ٌ ْى أحد أو الله.، رسول عم من والحط 
الأحاءإيداء يه قصد إذا يجوز، لا ُه.، هزمن ولم ابثة بعد أيرى من أو مشركا، 

المك^م■من قصد ولوبمر الاحاء، يه اويائي ملمن، وكاثموا 
مىالأحياء إيداء يه قصد إذا عمونا، الظار موز على الكلام ي الحال وكدا 
فلايجوز.الملمين، 

ذللن(.حول للقارئ كلام وسبق يه، نقول ما وهذا 
لحرمةلا المسلمين، س الأحياء لمئاعر احتراما الشرعية الأحكام هده وجاءت( 

امثا؟!أ هكم( حثا، ناقصة حرمته فالكافر الكفار، موش 
بابمن كن لم ممار، هم أفرا الذثن العلماء قو من الأبؤمح، عر والكلام 

الصلاةعليهم الطاهرين، المزمين يته وآل الله رسول اققاص أو الاستهزاء، 
الواريْللأحاديث( ؤيضاحا وسرحا الأحكام، نيين ياب( من ذللن( حاء ؤإئما واللام، 

أشيهم.عنل. مجن ايثتياء ولس أمجرهما، ني 
ذلل؛،قاف له، قرابته سب، لملم، فيناء فيه كال( إنا أوالفاسق، الكافر المت، م، 

ميه،نشتم الذي الملم، صير ش يحلن( الن.ى للمج دفنا ؤإئما لشيء لا عنه، منهي 
عامة،بصفة وأرحامه أقاليه حب عل " بملثيه " مججثول، والإنان ذلك، بمع ويو 

ولوكانواكفارا.حاصة، يصفة وأحيائه وواليه 

(.٤٤٢.٤٤٠القلغ،)صى حكم عند المر، الكانر حرمة علؤر للكلام ّيأ؛يإ ١( 



(.٣٩ام__^_)ا، ى وأنهظ ئشرلكن، tu  Sاش والدي 1ل الموو .م 

كانوء.ر)لأئؤيوامنلئابنم الله رسول قال لذلك؛ 
ض«.قوئوا ٠)لأتنئواالأمات؛ وقال. 

الأ-خاء((.ررملوا قوله. ذلك وعلن 
ءدغوا((رفا فدأمحواإل ؤقوله.ت)رلإئهم 

لمافإه النار، ل أيام أف الّى. عنلماأحرم ١^٠^؛^؛،، قمة ل - أيثا - ونلاحفل 
كيلكأيام أن وأحره التي.، فدعاه ، سح١٠ما جزاء من الرجل وجد ما غلم. فما، 
عرأذ سض فلا القلب، ل وقمه على الأمن هنا أن يدللئؤ، له لئثزهن لنار؛ ال 

والعمالة.الاعقادية المؤمن حياة 

الاستغفارعن ونهى اهر، ى أباه أف أحر فقد حسنه، أسوة ه الله رسول ل ولنا 
وقل.ووتا.؟اإمامنا أفلهره نضمرأمرا، فكش بدلك،، فأحر لأمه، 

كفرهما؛يرى ممن الأيؤين عن نثل إذا الصمت،، يلزم من على أخشى ؤإر 
عل؛عن نتل )رمن لقوله.؛ 

المحث.هيا ش قليل، قتل الأحاديث، هنه تضج سيق )١( 
لماالرحل نال ثالث، حليث وش يلك(• مى وحد ٠ الأعراق أق - )هف آحرت حييث ش وحاء )٢( 
الناما•عرردوص لأي ق بقا ذلتحي، دوجمحي، جلبتم، خرمحل وقع ُقرأمحه؛)فلكاي علم 

١(.٤ .٦ ١  ٣٧المسالة)ص ل الأول القول متاقثة عند الحيين، هنئن تضج ومحق 
 )X( ؛ ٢.٥٢ ٥ التن(،)ه/؛ ررمعالم اس.فىت رجمه الخطايى. قال)٢

يلجامالأحرة ر تحامب له؛ والإفلهار العلم، عن والإحار الحق، قول عن لمانه الملجم أف )المض• 
الؤآثمق>يأءكئون'١^١ ت تعالى كقوله اللب؛ الضة مشآكلة معي على هنا وخيج نار، من 

تعليمهيلزمه اللي العلم ى هانا [■ ٢٧٠الغرق منالتئ،■ القيثئث0لهآلثتملي بتوم يئومونإلا'كما 
وكمنالنيزآ وما الإسلام؟ ما ءلموبي يقول•' الإسلام، كافنا؛ؤيد رأى كمن فرصه، عليه ؤيعى لياه، 

ي



(-٤٠ التح،أبزي حال ص محل بقا يزانه • الحزن مء ( ٠

اكامحأُناوقزم بماءبن ألجم 

أصلي؟مم، طدؤط حضروء؛ها ■وقد الصلاة لانحس العهديالإمحلأم، حيث رجلا رأى 
دأرّدوني•أفومحا بملل؛ أدحراء' حلال ى سمتأ جاء وكن 
مما،كان _،، فعل يمن العلم' ن عني سألوا عما الجواب لابمعوا أ0 الأمور هدْ مثل ق لزم يه 

ا.هععرفها( إر بالناس صرؤرة لا الى العلم' نوافل ز الأمر كنللئ، ولى والضة• للوعد مستحقا 
مرهلماوش له، واللفظ (، ٧٥٧١زن)بمنيْ(()وأحمد (، ٢٦٥٧)( seXjiش:))الطالي أ-حرجه: )١( 

تهءْبمفي؛ واا؛زمذي (، ٣٦٥٨تنهء)ربمفي؛ وأبوض (، ٢٦١»سبم«)في: ماجه وابن الوضع، 
سيرى®والحاكمفى: ر)صححه«)٥٩(، ش: حيان وان (، ٦٣٨٣سدء)وأبوملز: (، ٢٦٤٩)

أبيعن اح' يرأبي بن -صناء عن طرق؛ من وغرهم؛ ١(' ٤ الة«)' ل؛»درح والري (' ١٠١)؛/
ه«رءوءا.صرة 

عمرو،ن الله وعد الخيري، سعيد وأبي مالك، ن أنى منهم؛ الصحاة؛ من جماعة عن الباب ول 
ؤزص.ط منامكان وليس عمره< وان 

علهبأ 
))الكبار(()صواللميفي: والحاكم، ابنحبان، وصححه؛ والبغوي' الزملي(، الحيين، حئى 

ا.هصالح( )إسايه ٧(؛ /٤ ل؛))الضعفاء(()١ الحقيلي وهال( (، ١١٠
بإسنادالحلين، ووجلنا بها••■ ؤبماكر ؛ج،ع' باساندكيرة، الناس تياوله حيين، الحاكم؛)هيا وهال، 

ا.هعنهما( الله عمرورصي ن عبيالله عن لاعبازعليه، صحح، 
فها^، من ه صرْ أبي عن )رري ٢(؛  ٥٢- ٢ ٠ نن<لا)؛،/١ )ال)بمخصر؛ ل: المقري وقال 

شأحرج؛هاأيردادد؛شئ،ح(اه
ئدمن المني -؛>^، ^؛١١ل )ؤرذ الثخا؛ أولاد يل. ١( ٣  ٦/٢،رشيرْ(() ل؛ كير ان ( ^١١

الحالين،.ا.هوءم وغبره...( ه، رصرْ عن بعفهابشا، 
صائحالصحة.ولكئة نهاية ل بكن لم )الحاّيثإ.ئد( (؛ ١١الخفي(()محي ل؛))القول، الحاففل وءال، 

ء



-( ٤ ٠ ١ ) ونهمافيرالنارئئركان،  ١٨٠اش. والذي بأف المول ظم -

صل^رأاشملانسمالاق:ولنا؛ 
الصلاةعله - أبه لما إثات بل الهلا٠ر، نسه ي دخل له ليس القول )هذا 

ا.هالطام( واللام-يشيه 

ا.هليمحجه( 

أمانيه.ني كلام العلم ولأهل مقال، من ولاتخلواأمانيه كيز، ا-محلأف زسلْ ت تك 
رواية؛من أبما. الحليث. هنا رنوي ٢(؛  ٢.٥٣ ررمجخمحر؛)الس((()ه/'؛آه ى؛ الملري قال لنا؛ 
العاص،غمروبن بن وباس الخطاب، بن عم بن وعباس عاس، بن وعباس معو0 بن عباس 

موسمونئ،ومح(ينشهوفىم
ا.همقال( منها 

)لا([■ ١ ٠ ٥ الحفظ■(()ص عن و))المغي ١(' ٠ المتاهة(()ا/ُ اكماني؛))الحلل أحمد الإمام وتدقال 
ا.هشيء( اياب هنا ى بمح 

شالخامحل؛هداابم،\مئ4:هلصلخ
ا.هه( هؤيره أبي من سمغة عتناءلم لأف قال: لم؟ تلث لا. مال: عهناء؟ عن الأماني هدْ من شيء 

أبوفاسمحن ميرة، أبي من الحيين، عهناء سملغ له ين، ما له وأسند زالمسألة، الحاكم ناكره ثم 
لكلامه.ؤثفلر نللثط، الحافظ علي 

وتصبحه،بل تحيته، عر الثامن العلماء بعض حمل مجا وهنا الضحة؛ ءلاءرءا أسانيْ ؤيعص 
خفه.يهاجلئ وتكن الماصن، حل وتعهم 

ئتّفلا غرها؛ عن زوي  ١٠أما غسو>ه،، وابن سرة، أأي حد؛في: شاب مامحددي وأصح 
وطرقه.الحليثه، عل الكلام الفهي، وحاسم الحؤيي، أبواسحاق الشيخن؛ استوعبه وقل 

(.١٠٧السام(()(،و))الروض  ١١٩الساب(()ا/ه'ا.اتنلر؛)رحتة 
(.١٤٣حتنة(()ص أبي معممد ر)أدلة ز؛ )١( 



0اش أنوي حاو عن هل لنا الحزن.يزانة  ٠٢.)

اسرحمه التؤيجري الرحمن عد الثخ■ فضيلة قاله ما ذلك من وقريب 
لهب،أبو وعمه طالب، أبو عمه إليه• الناس أقرب خالفه قد الله. رّول )إل 

ولم٢ 0،ر رسالخه ى قادحا ذلك كن ولم أقارُه، من وغيرهم عمومته، بي من وممر 
ا.هلأعيائه( حجة فه يكن 

اممه:رسول لع الأدب إماءة ممرالوالدين، إطلاق ى إف ت وأماقولهم 
منهاتأمور؛ لعية فمرتوذ؛ 

ماواجاب به، أمز مجا ي هوطاعته الله.؛ رسول ح الأدب أل الأول؛ الأمر 
وزجر•عنه نهى 

عيره.قول ومديم هديه، اجتناب هو الني.، ُع الأدب سوء أف ^؛،؛ ١٠١١الأمر 
ءامنإلامدمجؤاب؛و،تآتبماألمن( ؤ الله قول وممادمة قوله.، على العلماء. ولومن 

١[.^^: ٠٠١]ه أد نوى 
ياممه.والماد الكفر إلى يويى قد الأمرين هدين ومخالفة 

قواعدمن لقاعية صرنح هدم الني أثوي بجاة القول ي أل الثالث• الأمجر 

(.٧٥)١(ز:ررالإست(()ص 

اللهعيد أبو حمود، ين الله عبد ين حمود يقلمه* المجاهد الفقيه، الئحتث، العلامة، وهوأحوشيخا، 
ه(. ١٤١٦ت)ستة نوش المصنفات، صاحب موطنا، النجيي معمميا، السلفي منمثا، الحنلي ادو٩مي، 

عبدأحيه من يلك بميرر ولم حمود، شيخا من والأستفاف معهما، الله؛الجلوس أكرٌنى وقد 
الجمع•الله فرحم الرحمن، 

نجد((رآ/ا؛نه؛ا(،ورّآ/ءه.'آا،(.ررس ^^سمنضجمانيى:
 )٢(iLسه.ني قادحا ذلك كن ولم ،: ؛



-( ٤ ٠ )٣ النار في وأنهما مشركان، مائا . التح، والذي بال المزي حجم ■
س،هواكرطالأولسوللأم

٠٠٠٠

(.٨٩الشبم.(()ص الأ؛رتم، ررالرد انظر: )١( 





٤(■ ٠٥——————^)ص<فيابم—ث .طئزالإئام 

ُء ُ 0َ 

الي،هق(امادع

حديثي الشيوطي الإمام طس 
علتبوالرد الناب' نح، ))منبي« 





٤(" ٠٧—)— م،<فياكاب^—الإمام -طغئ 

سصب(وس.

مسلم(<ُر)صحح ن، حدشن رالسة(( أدلة ومن 
اش-ى وألأك ر )إل مرفوعا: ه أسى حدث أولهما؛ 

فنمله1؛ آنتمحر أن ى ني ))انظقيت مرفوعات ه فريزْ ر حديث والاحز■ 
الحديث((.ل... خولن 

زوصريحان الأصول(، وفق وجاؤيان ومجثا، سندا صحيحان حدثان وهما 
البخاري((.يعدررصحح كتايتؤ أصح مال،(( ررصحح أل ش حلاف ولا الباب، 

الل>ينحلال( الإمام ملم((ت ))صدح عن والميافحين المنامحالين العلماء ومجن 
منحدث أفج الجوزي؛ ابن عبيارحمن الإمام عر محر ومحي الله. رحمه السيوطي 
.ر)الموصوءارّتا(( كتابه ش ؤلم((، مر)صحح 

بهوله؛الجوزي(( ابن الله.)بموضوعات الووى.رحمه الإمام مد عنيما وذللث، 
ا.هآ ، وهوضعيفوضعه، على دلل لا مما )فيكركيرا 

بقوله!السيوطي الجلال، ذللئ، على علق 
ر)صححمن حييئا فيها أل ذللث، من وأغرب والصحح، الحس، من وفيه )بل 

ا.هكماسأسته( ملم((، 
هيئنيغمزون فراحوا الكرقي، كالألأي تبعه ومن صيره، يمحق فلم ذللث، ومع 

لمته،و؛ادتأويل نبه، ش بالقيح الغرا(. ي روأباك >إف حدين،ت ش فكلموا الحيفن، 
نثيح.ي القيح أعيأهم ّ .(<، التح، ررأم حدين، بتتاؤيل واكفوا 

يرتم،للألأني؛ الخما(( >)رفع وكتاب، الباب، ش اليوطي مؤلفات طائر ومن 

مايعلما.(،وانظر ٣٢٩/١!١(انظر•)>تدريبالراوقا«)



اله.أنوي  JU- ض محل لفا المحزن-يرانة  ٠٨.)

ملكذلك ش مالكي الصعاف، عن محاد والموصوعات، ُالواهيات، استدلالهما 

الئقزأالشص 

ؤيلألليل.ذكك>،، قه قدحان نما رأيهما، يخالف، )ومسالم(( حديث ولأل 
مسلمع:عند ه أسى حييث، ش ، اليومحرلالإمام كلام وحاصل 

ه.ماللث، ن أسى عن البماي، ثابت، عن نية، بن حماد رواية من أه -١ 
قزيثؤ، قال؛ بل اش• ي وأباك يذكرء؛هت)لأأنج، ولم ثابت، عن مغفز، ورواْ 

ااتع(ا.محنرة بٌ؛ركا؛ر؛ 
ماكئ،أحائم ر وومحت، حفص، ز م وقد فه؛ أ-حهلآ قد حئائا وأل . ٢ 

قيها.فوهم بها فحديث، ي<حذظ، لا حماد وكاف ركنه، دشها ؤسه أف وذكروا 
وقدحلم، مجن ٌّي،ء بمتكر ولم حفظه، ي محلم لم الذي مجغمر ؛خلاف، -٣ 

حماد.مجن وهوأنث، له))الئيحان((، المضج على اتفق 
عنحماد روايه أقا ثابت' عن مغمر روا؛ه هم، الرواشن؛ ْى المحفوظ وأل - ٤ 

النواة.يكرها على يفق فلم ثابت،، 
لثقلبمثل ه، وقاص أبي بن معد عن آحر حديثإ ^-، ١٠١١ى ورد قد واته - ٥ 
راتالاأ.ثحتنإإ(.صرط على صحح ؤإصتاد ظؤبم، اسى عن يايث،، عن معمر، حل.وت 

لفظه؛ش مرق، قد اش. بي وآناك أبجر >إل الابت لحييث، الراوي وأف - ٦ 
فهمه.حسسإ على بالمض، فرواه 

عماأوردْالجلال،الٍوءلي.رحمهاااه.ءنعننةو-جوإ:الحوايث، تلتا: 
ءلول،بعد السيوطي إليها أثار الي ثايت،، عن مجغفر، روايه أحذ لم الأول،: الوجه 

(.٥.٥٣ ١ الحقا(()ص ))مالك، ش: )١( 



٤("٠ —^^.)٩ الثاُب^^مشبي«تح، ي»حدث ١^^، الإمام -طس 

لسعةيدكرها، ياير ذلك عل ولوأطغ وجوتحا، مكان أويذكر هو، يعزها ولم بحث، 
الحديث.عركب احللاعه 

الثئاف،ثاب عن نلمة، ين حماد إلا تحرف لا الحيث أف الثازت رجه 
واللةأعلم•هاناالطريق، غير له ولس ه،•، مالك ن أنسى عن 

وهم•ي»الضحمحين((؛ بهم مخج أناثا، مالما أئمه نلمة حمادبن عن ورواه 
وابنعوانة، وأبي يطى' وأمح، وأحمد، ملم، عند؛ ، المبمرى ملم بن قال ع. 

وابنبساكوازا•والسههى، وابنمنيه، حيان، 

أحمد.عتد الكوزلم، الجريح بن وتجع و- 
والبمي،أ،•وأفعوانة، أمح،ناول، عتدت ال~ودثم،لتم موممح،بنإسْاعل( و■ 

ّيأمح،(•الثثامح،)كما ثابمئ، ل الثابى أبث، نلمة وحمادبن 
الناصأعلم وس ه، ماللث، بن أنس ل الناص أبي، وهوس عاد، مة وثابئ، 

،.لجيشثبؤن يه محتج عته وحييته منة، أر؛ع؛ن صحه وقد بحييه، 
الثناز.تاب، عن الحيبث، هنا وهويروى مه، نلمة حمادبن أل الثالث،؛ ُحه 
بحاليه،وأعالئهم ثات، ل الناص أسث، حماد بأل والتعديل الجؤح أئمة وحزم 

(.١٧٦.\ y/«1)١(اظر:)رتهفح:)ا3كال((()• 

(.٤٨٤.٤٦٢/٣لآضا:)ام٠ال،((()•

(.YU.Y)ااكْال،((()ا<آآ/ا)م0اظر:رزمفإ: 

('١٣٠الحييث)صن تضج عتد وعروذلك، _«^S، حماد عن رواه من يان سق )٤( 



اهم،؛أبوي حال عث محل لما الءزن-درانه ث(-مء  ١٠-)

•حماد قول فالقوو حماثا، أحد لوحاف وأيه رائدالأزلي• همنرابن بخلاف 

:١٠٧٠٠اكتاز، ثابت عن نلمة، حمادبن رواة: مضيل ^ كلأم'الأىة أولا: 
الله:رحمه حنررم بن أحمد بن عياهله الإمام: قال 

مول:أبى رممعت 
ا'هالسانجى( ثابت ش الناص أنث نلمة بن حماد 
اممه:رحمه الثاعرأ ابن حجاج الحاظ: وقال 

مول:حنل بن أحمد )سمعت 
ا-هيثايت( الناس أعلم نلمة بن حماد 
الله:رحمه السجستابيل، أبوداود الإمام: وقال 

قال:أحمد )صمعش 

ا.هتوهمون( الئيؤخ هؤلاء نلمة؛ بن حماد من ثابت ى أحدأنث، ليس 
الله:رحمه ٢ الدوري١ العباش الإمام؛ وقال 

.ههه(،و)رتهذ؛ب:م:>إصلأينعدي)س.هم\ا-(،و>مزانالأمحدال(()؛/«هه 
،\/U()))(.١٦.و))تهيم،؛)اكهنيب((()"ا/ا١ (، ٢٥)الكمال

ارواةباس.بخا*اا(،و)حمأأ(أ.

([.١ ءائ.)'ا/'ا\ا' ابن ررواة أحمد(( الإمام ))ماثل وانفر: 
١(.٤ والممدل(()*ا/ا فى:»المح حاتم أيي ان محه رواه )م0 

(.٣٤٢)٤(فى؛)بموالأتهللإمامأحمد(()ص 
٢(.ر)اكارخ(()ٌا/ه1 ش: )٥( 

٣(.١ ٦ معتن(()ص ابن لحى الجد ابن ))سؤلأ>ت، وانفر 



٤("١ الباب—^—^^-^)١ محي، ئشبي< محي،ءب ^^، ١١الإمام -طس 

يقول■'يحي )سمعت 

حماد.قول، فالقون، ثابت؛ ي نية بن حماد حالف هن 
ثايب؟م، ٢، مغترأ بن، فسليمان له• محل 

ا.هبثابت( الناص أعلم وحماد بث. سليمان قال،ت 
اس;ارحمه أبي ابن الإمام؛ وقال 

فوثاتممح، بن، )سمث؛حمح، 
ا.هلمة( ن بن حماد ثابت، ش الناص أنت 
اس:رحمه المدنيلبم بن علي الإمام؛ وقال 

ا.هنلمة( بن حماد من اثث ثابت، أصحاب ي كن )لم 
اممه؛رحمهما الرازتم، حاتم انح، ابن الإمام■ وقال 

يقوثاثأبى )سمعث 
أصهلحماد. وهو. همام. مجن \لإا أحب نيد، بن وعلي ثابت ي نلمة بن حماد 

ا.هحتلآالناص( بين بحديثهما، وأعلمهم الناص، 
الله؛رحمه حجل ابن، أحمد ع؛ل.اللهبن الإمام؛ وقال 

قول؛مهل.ي بن عيدأالرحمن ممعت، حلادت ابن إلؤ، )كب 

الجماعة.له روى، المريي، أبوصعيد، مولاهم، الهتهيهي، المغهرة، ين صليمان )١( 
)الكمال،((()آا/ا'ا-.'ام0.انذلر:ررتهانب: 

(.١٤واسل(()جافى؛ر)الجرح رحاتم ابن عته )٢(رواه 
١(•٤ والمييل()"U/؟ محا؛>)الجرح حاتم أمح، ابن عنه رواه )٣( 
٢(. Ya/v)■الرحال(( ومرقة فى:ر)الُلل )٤( 



^ةم.دزانةبمظضخاوفييافي.

ا.هعروم ين وهشام ا، وحميبأ ثابت، ثلأا>؛'■' عن الناص أروى نلمة ن حماد 
^١^؛،؛١١ثابت عن - الله رحمه - عدي اين أبوأحمد الإمام؛ وقال 

ا.هنلمة( ين حماد ت عته اهس )أروى 
يمتأماضالأا3ضمرجمهس:

ا.هثابت( حديث ز اهس أنت نالمة ن )حماد 
تاحر موصع ي الله. رحمه وقال. 
ا.هأعلم( واللة الإابي، يثايت الثاص أعلم نلمة ن )حماد 

الياي؛ئايت رواة عل حربما كال نلمة ين حماد أل هنا، من أعجب يل 
حظه.يختر فكان 

اسرحمهما حتل بن أحمد ين حميالله الأمام؛ قول 
قول؛أيى )ممعث 

كثالأّاند. يحمظ لا البتاي ثابتا أف أظن كنت قال؛ نلمة ين حماد أف بلغي، 
زكياوكيا؟أسى حديث كف لام،ت ينرأيي، لحييب له أقول 

لير.أيى ايى حدثناه إئما لا؛ ممول 

الجمامة.له روى، ومرمه، نية، حمادن حال: انمري؛ سل،، حمد أي، حمد؛ن، )١( 
(.٣٦٥T٥٥/٧م:)٦ض:)اممال<()

Y) ) الرحال(()صماء ن، فى:)رالكاملYU/Y.)>؛
Ya).؛/ i(4^Jl)(Yالأحاييث ى الواره0 فى:ملل )٣( 
٨(.ا/• الضة(()٤ الأحايث ن، رارية هما؛)لععلر، )٤( 

زروايةعياللد[.؛،( YU/Yالرحال(())٥(م،؛>)العلل،ومعرفة 



٤(- ١٣—)التاب^^^ ي سبي(( ر)خدث نج، الش؛وءض، الإئام -طس 

كنا؟نج، فلأن حيث كف له: وأقوو 
ا.هفلاذ( حثثتاه إئما لا؛ فقول: 

عنثات:*،عمر، علؤررواة: عنثايت، حماد، الأئمةرواة• مليم ثانيا• 
الله:٢رحمه عيالملك الإمام: قال 

قول:حنبل بن أحمد عدالله أبا )سمعث، 
ا.همغم( ْن ثات نج، أنث، لمة ن ين حماد 
أحمدأمه:الإمام عن روايه اس رجمه أبوبكرفنموؤب،{ الإمام؛ وقال 

حماد.ئاستإمن يحيين، أعرف، ولا أستج أط )ليس 
المغٍرة.ين ومليمان قال: نم 

مغمر؟قالث،: 

ا.هثاستإ( عن الحدين، وقغمرحس قال• 

الحدين،)حمن قال: مغمر، عن نئل ولها مطلما، حمايا قيم أئه كم، وتأمل 
،وأءرفأست، أحد هاك يكوذ أذ قى حث جماد، عن قال كما قل ولم ئابت،(• عن 

جماب.من يحييناثابت، 

الله:رحمه المسايوريلم هانئ اين الإمام• وقال 
)ملله.أىالإئمأساو

أومغمر؟لمة ن حمادين إل؛اف، اتهماأحث، تابت؟ نج، مغمر ؤف 

١(.٤ واسل(()t/\ فى؛»المح حاتم ابجب ابن ئ رواه )١( 
([•٣٩اكروذمحا-)ص ارداة ارجال(( ومعرفة فىت»الخلز، )٢( 

٢([•ءائ.)آ/ي• ابن ارواية أحمد(( الإمام )رسائل )"ا0فى؛



م.مانهبممحلصخاوفيىافي.

ا.هنلمة( ين حماد ْن 1نث ثابت، عن أروى أحد ما قق•' 
ياستاتعن نغمر، مدالأئمة ثالثات 

اسرحمهما معين ابن يحي الإمام عن الغلأي روى 
ا.ه، صعم«(أ ثابت؛ عن )نغمر 

الاه:رحمه معن ين يحي الإمام وقال 
وهناعروة، بن وهشام النجود، أبي ين وعاصم ثات، عن نغقر )حدث 

الأوهام\ما.هشإربكيز الصرب، 
فغمرتحء>زبمعن اين الحافظ وقال 

ثسا،عروة، ين وهشام والأعمش، ثايت، عزت روايته ي إلاأل فاصل، فت )ثقه 
ا.هيالمرة( يه حدث فيما وكدا 

الروايات؛هدْ ونأحدمن 
الرواة.ياي هن الثناني، ثان، ش مهللما الناص وأنث، أعلم نلمة ين حماد ف أ. 
حمادهطلثا.قول فالقول ثان، ش حمايا أحد لوحالم، نه ا. 
نغمر•من - ثاييؤ ش أنت،. نلمة ين حماد ف أ. 
فيها.يكلم فلم عنثابتإ، حماد رواية أم عنثابتإ، فغمر رواية ش محلم نه ا- 

ثاب؟إم، نغمر روايه عليها ؤقدم ثابت،، عن حماد روايه رد كف هانا؛ ؤيعد 

رءتهنيب•)الهليياه٤(، ١ ٥^٤ سثفة()٩ وءتايخ ٧(، ٤  u/T)واكصح(( ))اكيييل انظر: )٢( 
)'\ا0أ0.

(.ji^l._،)))(YiVYررهميب،:))م0فى؛ 



٤(-١ الباب^^^—)٥ ي ثشبي« ي))حدث ١^^^؛، الإمام طس -

أسدها،من نعلم لا النيوش، متنها ذكر والي للحديث،، مغم رواية بآل علئا 
ولأس،حرجها،ولأأينهم•

ىيكلم لم اُه ؤيان الأزلي' راشد ين مغم على السيوطي ثناء الرابع• الوجه 
علىاتفق وقد نلمة، بن حماد من أست، واه حديثه، من شيء بمتتكر ولم حففله، 

))الشتحان((.له التخرج 
محا.. يخاالدي ومن ممل، بحل ئث،، ممه قغم أف شق، لا ممت: 

عليهاذكلم وقد المسألة، على واستدلالنا هاشا، مجاز وهي البثاني' ثابت عن روايته 
باتفاق.حماد رواية وقدموا رأيت،' كما الأئمة 

عنبحيمه احتجا ثهما له))الشئحان(((. التخرج على )اتفق قؤله؛ من قهم وقد 
عنبحديثه يحج لم والبخاري المسألة، مناقشة معرض ي هوالمطلوب، هذا إذ ثابتا، 
بمغمر.الئثحئن استدلاله؛1>^^ مهلل هنا؛ المهللوب، وهذا ثابت،' 

حمادرواية أما ثابت،' عن مغمر روايه هي المحفوظ أل ذكره الخاص؛ الوجه 
الرواة.ذكرها على يفق فلم ثايت،، عن 

كئمواقد والأئمة محفوظه، كون كم، الله. رحمه منه. ءجستا هذا ظث،؛ 
ثاب؟أعن، ْغس رواية عن 

الأئمة؟!قيمها التي وهي شانة، حماد رواية كون وكم، 
ثلاثهحماد عن رواها وف ثابتا؛ عن حماد رواية ذكر على الرواة يتفق لم وكفا 

شسه؟اؤبالختى الثاي' الوجه ش ْر كما الأئايت،' القايت، الأئمة مجن 
السيوطي؟!عناهم الذين الرواة هم فمن ثابت،؛ عن حئاد، غر أصلأ- يروها. ولم 

وألحماد، أحاديث، ي الخأكر وقؤع من السيوطي ذكره مجا السادست الوجه 
جهثن؛من رئوي فيها؛ فوهم بها فحديثا يحفظ' لا وكال كبه' ز دشها نبتة 



اله.أبزي حال عث محل لما الحزن-درانة ٤(^^^——^.مء ١ -)٦ 

الله:رجمه ^٧١، ابن الإمام صد جماد؛ ى قاله بما ننم لا الأولى: الجهة 
عدين إيراهم أ"تحربي الثلثي• بن شخ بن محمد الله أبوحمد ثنا حماد: اين رنتا 

بنالرحمن 
إلىحرجه حؤج حتى الأحاديث، بهدْ قرذ لا لمة ن بن جماد كان قال 

زالبحرفالقاهاإليه.إليه حؤج شتهلائا إلا أحب فلا وهويرميها؛ فجاء ر١ءثاذان((، 
الكان نلمه ن حماد إن مول؛ صهيب ن عباد سمعت، الله: عيد أيو قال 

فكاذئة، العوجاءكان أبي ان إذ وقدنل: كتبه• ى إيهاذئث قولون: فكانوا يحفظ، 
الأحاديث.هاله كت«ه ش بمش 

الحديثضغ وكان كناب! الثل؛ي ابن الله عيد وأبو ا عدي ابن - الثخ قال 
ا.همنثلميسه( الأحاديث فهانم كميات؛ ؛أحاديث، الحديث، أصحاب شكب، ؤذئه 

عقبه:وقال الخر، - الله رحمه . ٠ ^٠١ ٥٠٧١الإمام ذكر وقد 
ا.هالئلامه( ارل4 نسأل ا؛هم وقد حمادوأمتاله، عل بمضيق ليس الثلثى )ابث 

وزاد:عليه، اليهي وتعلق الله-الخز، حجرأبم.رحمه ابن الحافظ وذكز 
انه•( ١ سيء. لسى أثمضا- - روعثاد 

للرجل.وفيهإنصائؤ هام، وهو حماد، عن كلأنا ذكز ثم 
مدمّلما ثايي،؛ عن حماد رواية ل به سلم لا نل، بما لوسلمنا الثاتة: الجهة 
مامحت،أئمة رواية من متميقوته الناير. في ،إذرومحاك أذحليث،: لأظن ؤق 

\■(.UVyرصعفاءرحالء) ٠٢١٤١١®)ا(فى: 
)أ(فى:)مزانالأءدال(()؛سمه(ّ

)مفى:ر)لجؤ:)اّ،بج)م/ها(ّ



٤(" ١٧)— الباُب ئثؤيومحب محب))حليب الشثوُاءج الإمام طس -

امسميادس أم ه مالك ن أنس عن السامح' ثابت عن ملمة، ين حماد عن أنات، 
أعلم.واللة ملمب ش))صحح ممخ كونه هن قوته 

آحر،حيث ز حامت السيوطي، ذكرها الى الأحرى الرواية أو المابع: الوجه 
يالغدآ<•قفرة بمثرئنرك، مزرت ®حشا ولقفلها• الزمي• عن مغمر واية رس 

ضماثاب؛ عن مغثر رواة ص ولمت الزمري، عن تغم، رواية س ومج 
المادبالإرسالروعليها وقدحكم مخلفين، وجهين وس مجخلفان، روايتان 

ثويها؟أعلى اتفقوا رواية على الأئمة، صعقها روايه بميم عف 
وناصأمحب بن معد عن آحر حديئ اناب محب ؤرذ قد بأنه ذكزْ الناس: الوحه 

شرطعل صحح ؤاسنايه ه، أنس عن ثات، عن مغمر، حدينا لففل بمثل ه، 
ر)اليخنأ(ا

ذكرالموطئ أف موى ميم، كما بمرق لا تابت١، عن معمر حدين، لفظ ءوت،ت 
•٠٧١٠١١ل ولماك بدلأص'لألمي باش• فنرة بم؛ركاز؛ إيامرنت فه• جاء أيه 

عنالزهري، عن محي، بن إ؛رامم رواْ: قد دكرْ؛ الني معد حييسئ، أما 
فنفذموميم ه أيه عن معد، بن عامر 

والإرسالال'آ،•وحكمواعليهابالتفرد، الماد، الأئمة أعلهابعص روايه وهي 
ثويها؟أعل الأئمة اقق عررواية الأئمة، بعض أعلها روايه بميم فكف، 
محرفجقد اش• ل ولماك لمي لإل ال؛ابات لحديث، الراوي أل ذكزْ التامع؛ الوجه 

١(•٤ * هف)ص عن؛لنهري مغئر، رواية عل الكلام سق )١( 
(.)ص٧٣١)٢(انفر 

صبة.ما والأرب (، ١٤٣. ١٣٧ى)ص الرواة هف الكلام.ضثملأ.ض سق )٣( 



الش.أبوي حال ص محل لما الحزن.يزانة ضء ٤(^^١ -)٨ 

فهمه.ب، حعلى يالمض، فرواه فظه؛ لز 

أنسالصحابي هو هل يالمض؟ رواه الذي الراوي هو ئى نا يحني لم ثللم،: 
يعيه؟حاء ئى أم ه؟ 

لقثمروايات؛ عدة من الحديث، بوحود إلا مرق، لا بالمض الروايه إف ثم 
أسىعن تابت، عن حماد، طريق؛ إلاْن مرفح لم البايتؤ ورواثه وحفظه، الرواي صط 
النابآ(•ق أنجروأباك وهوت)إل واحدممهل، حمادبلفظ عن الحماظ رواها وه 

القض،برؤح الاحتفاظ ْع أحرى، اشئى؛صيغة ضخ بالْض الرواية باق علما 
غيرالراوي كان إذا إلا بالمض' الرواية فه تجوز ما وهدا كليا، حديد بعلم فه تايتؤ ولا 
يخهلئ.فقد بالمم، اشئى يروي حينما أه شلث، فلا القس، لمالة فقيه 

الحديث،روايتهم من إشكال يرذ فلا ماث،، أئمة، علماء، اواُ-إ حدين، ورواه 
بالمض.

الراويفكون فه؛ فصرف بالمض، رواه الباب لحيين، الراوي بأف سلمتا ؤإذا 
شبأيه واللم على وهوالحكم ه، الله رمول يقله لم حدينا، حكما القني ى ألحل قد 

محبالفاحش بالوهم لهم محكّ القة؛ الإمام الغالم الراوي عر الأول•" الجناة 
قله.لم ما الله.، رسول على ؤبالممول ؛الهضر، الحيين، روايته 

أهلمن لأئه الله.، رسول والد ءأدالمهلاو_ا، بن عبدالله على الثانة: والجناية 
بالض،الحديث، رواته ش عليه تجر قد الءاوي فكون ايوخما. رأي )على الجة 

النار•ر بائه عله ؤحكم 
أبيعن نثل الله. رسول أل موداهث بالمض؛ الحيين، روى الراوي بال والهول 

الراويولكن أيه، على الحكم نون بالنار، الرحل أبي على ضل فحكم وأيه، الرحل 



٤(-١ انب.،)ا، في ثي( في»خدث الشثوطي الإ^ .طغن 

طاومثل وأيه؛ الرجل لأبي شاملا بالنار الني. حكم فجز المحن، ش مرق 
رتتهم•على كان أوممن الباب، حديث رواة من ولاسيما الحيوث، صعب 

فال;فه، ما رد يستطع ولم الحدث، يعجه لم من فكل حطرلوثح؛ باب، وهيا 
بالمض•الرواة ز بنظاثر متشهيا باامضإ فرواه الراوي، فه مرق، 

وال٠تأحر١نالمقيمين منم(<، رصحيح سرلح على اطلعث، العاشرت الوحه 
ملرفواقد أنهم فلم نجاتهما؛ يرى لا أومجن الأبؤين، نجاة يرى ْن مواء والعاصرين، 

يالقد•ه أنس حديث، لني 
العالماء:هؤلاء ومن 

توالمرطي،م ، )٤٤٣ت هماص^ والقاصي (، ٥٥٣٦)ت المازط^ 
ث،)ه\،ا/ه(،والموس^ (، ٥٨٢٧ُتإ)وشْ، (، j،nUn)يت،(، ٠٦٥٦)

أصلا•للحيين، ولميهلرق موائد؛)مسالم(((، قي؛ ( ١ر 
٥(.٩ ١ / ملم((()١ فواتد ش؛))إكمال،؛)الئغلم )٢( 
(.٤٦١.٤٥٩ك؛اباملم(ا()؛/من؛)تلنمى لماأشكل ءاالئقهم ش؛ )٣( 

ه(.٥٧٨سة؛)الولود الهرطي، أبوانماس، عمر، أحمدن الئحنعث،؛ الإمام، وهوت 
صاحب،ه(، ٦٧ت)١ المرطي عياس، أبى أحمد، ن محمد الئمنر؛ الإمام، ب؛ عليك يلس فلا 
وأمورالأرء.الموتى زأحوال و))التذكرة الهران((، لأحكام الشهور؛))الجامع الفم 

•واكاني)النفتمآ الأول)المحيعث،(، وشهرة - ممماصران مءليان، مامان، ميهان، وكلاهما 
٨(.٠ الحجاج((( ين ملم )صحح شؤح: ش زت))انمهاج )٤( 

(.٣٧٣مو1ُدملم((()ا/ه1'\.اسلم ل ررلكمال؛ )ه(فى؛
(.٣٧٣ملم((()أ/هأآ.فواتي اسلم إكمال )٦(فى؛))نك٠ل؛)لك٠ال 



م-محئبمظصحالمحىمح.

ومحريل؛للاشمزم ومس ^، ١٣٦٩)والثايىمت ا،ه(، ١ ات)١ وال؛وطيل 
سل■•

ؤإستايهُاماق، صحح هسلا، عند ه، أنتي عن ثاب' عن حماد' حييغ إل 
الحييغفكان ال1حليثا، عل مأحيا يجد لم - اهه رحمه - الموطئ وأل كالشمس' 

محثهيه جمحغ وعنه. عنا الله عفا . ولكن الأيؤين؛ بجاة بمولوف س عر ، ))عمدْ« 
للمحةوهيامناف وحانها، الحجة فخطي التي.؛ 
له؛المحممثن فوجدت م حمدء أ الإمام )بمسند ل حييي؛ طعة عر اطلعت ثم 

فدكرواالحلت، ل الموطئ الإمام طس امتهواهم قد - الحديث عند - ، له؛ 
المستعانفالله الأمركمارأيت' أل ْع ءل؛هل،' يشوا ولم له' ْقرين كلامه 

٠٠٠٠

٢(. ٦٩.الحجاج({()ا/خأ٢ ن منم عل؛)صدح ل؛»الدياج )١( 
ض:سمحالإءامب)أ/آمكسم

•( ٣٩)ا/خٌا- ُسلم(« شؤح؛)صجح المنعم ل؛»فح )٣( 
١(.٠ .٠ ١ ٠ الهاج((()ه/؛ والروض الوهاج ل؛))الكوكب )٤( 

.kiJilLjlالمومحر؛وصفه حث (، ٥١)ص الحقا(( )بمالك اتنلر؛ ( ٥) 

(.٢٣٢ )ص المجموءة[ا( |ااالفواءل> عل؛ تعلقه الأٌ-فى المعلس.رح»ه العلامة كلام ُن ( ٦) 
سوك.الحث من الانتهاء يعل. صيرت وند اارمحالة«، ؤبموسة طعة وهي )٧( 
كبوسر تحنق فى وحهويهما مرثد، وءادل، الأوتووؤل، شعب الفاصلان؛ الشيخان وهما؛ )٨( 

فئاهرة.المته 

١(.٢ ١ )٢٩ ٢(، ٢ .٩ ٢ \/ay أحمد(()٩ الإمام انفر؛)بمني )٩( 







ةغش0س)م؟إ(-.التأين 

وقدالني.، ح التأدب نتاش مشركان؛ الأيؤين يأل القول أف العلماء يعص ذكر 
السائق.المحث فير القول هنا على أحت 

يجوز•لا قد مرر، ولا يع لون الأبؤين، يكفر قول من إن هنات وأقول 
فيما- اياب هنا في كلموا ائهم عنهم أوؤ فلم بيلك، ه الصحابة علم وسمر 
المنسوبالأتمري نرءالفقه يروى ما يامثناء المتقلمنر، منر الصالح السلف أعلم.ولا 

ا.هأ حنة لأي 
علىماتا أبؤيه وأف الني.، منر من التقص، المكلم فصد كان إذ ولكن، 

وهياللأمة، هائنا كون فكش الجتة، ؤإدحالهما لهما الاستغفار اسطع ما واُه الشرك، 
حالأبوإه؟ا
ومننا،هائنا نعث الني النير.، إلؤر الإساءة نر القمة بلغ القائن، هيا نعم؛ 

نمربتؤيته،ولا نتثاب، ولا حيا، حنيه •مر رأنه محصل مرتد، انه القاتنر هذا وحكم 
دلأهمإ٧"'•

ولومعه، الأدب أوأماء أوشتمه، أوتقصه، الني. ب مجن كل حكم وهذا 
الأمة.على لحمه وحفظا لجنايه.، صوئا الشرعي الحكم وهذا موته.، بعد 

مثله.ؤكسا ولن، لم أيه وأجزم - عليه ومحث ما وأجمغ مصنفات، علت الباب وفير 
وهوبحنوازتالله، رحمة عليه سمية ا؛ز، الإسلام شيخ عنر ورئتاْ هومحا 

الرسول.((•شاتم على المسلول ))المارم 
مصل،مع الهصعلهمر.، ْع الأدب سوء يتعلق ما كل، دفته ين، وصع وقد 

يعلما.وما ٧( ١ و)محمر ٦(، ١ و ، ٢٨انفلر)م، )١( 

سام،•كما ذللئط نر حلاف عف )٢( 



اله.أبزي حال عن قل بثا الحون-دنانه ٤(— ٢ -)٤ 

والأخلاق،الاتفاق مواطن ذوا أوحرغا، كان ئثأ كافنا، أو كان مما الميء، حال 
بابه■ش موٌّوءة أصح حتى الأقوال، من الراجح ومرجحا الأدلة، ين ومتاقئا 

أقوله.ما هء؛لالة إلى يحظج ولا حسه، فهي ، هذْ طاغ ومن 
رموصوعناتإليه مايحظج بمفى منه مأمل ليا؛ 

.٢٢^ يجب، فإيه أوكافر، ملم من الني.، مب، من أل عل الاجميع حكاية . ١ 
أثىفمد 0؛ الرمول آخى مجن زأل اكحشق - ٢ 
؛حديد\ إسلاما نسلم حتى الهلغ،؛ من تاُبج إذ تؤته مل لا الني. - ٣ 
،.لاه،.١ حي، قله وأف تاب، ؤإف الثاب' جوازثل - ٤ 
مجردمجن أعظم والحراب،، الكفر حنى مجن كونه سمر الله. رمول سئ، إل . ٥ 

الإسلأ؛ه.عن النية 
حنل:رواية ي ه أحمد الإمام قال • ٦ 

ألوأرى القل' صلته كاقرا، أو كاف، ملما وتقصه، ه الني ثتم من )كل 

على•مطاح . ااد4 .رحمه أبوند ع؛لالأه بكربن الدكورت العلامة، شيخا، صون، ( ١) 
زالاصعللاحه}المواصعة كايه؛ إليهال مّجؤع بمحن بمائيأطؤفة، واسيل، ءتونوءة|، مص.للح 

)صدجح)0.

٩<ملولء)صى ^٢ ٠٥١١٠)٢( 
٤(٥ الملول،()ص ،الصارم )٣( 

(•٥٢)؛(»المارململولخ)ص 
(.١٢٤)٥(،المحارمالملول(()ص 

"ا0•* ٥ الملول،()ص »الهارم )٦( 



.اصخش0ِ)هآأ(_

محل،ولأستاب(أا،.
الله:حفظ، أبو حمدي ين معدي اكيح; وقال 

بالاتفاق.وكبره قليله حرام، اله. أذى )إل 
للكفر.قوجة النح،. هجاء ي الواحدة الكلمة أف على المسلمون وقدأجمع 

بالفسق،عليه وقهي أووصفه، الله. رسول عل امحال من مسا أوجب ومن 
والمال،الدم حلال والنصارى، كاليهود نرتد، ئشرلث فهوكافز شهادته؛ ل أوبجرحه 

الملمين.من أحد من حلاف بلا 
القتل.عته سقط لم فلوتاب؛ العلماء. باماق قله وحب صحا؛ الني. ٌب ومجن 
بالإسلام.القتل يشل الةفالت وقال 
ا١ه،( القذفحد ؤيجج، القتل، يزول ت الصيدلاني وقال 
اليوم.الأمؤ. نجد ولكن والخلف،، السلم، وره كما الني. هوحق هدا ةلث،ت 

والمعلمالأمة، لهيه الأول القائد الله. رسول يسس، المير، الأمة واقع ل ختلم، 
هصحابته وثسس، الهلاهراتا، زوجاته ول ١^٩-،، عرضه ل ؤبمن لها، والسي 
الشؤيفة.السنة حملة الأبرار، 

تعطلوالهنالة الحكيم، الإلهي التشريع قلر من الخط إر ذللث،، جاوزوا تل 
المدن؛ةأبالحكومة المهئالة غه!اء تحت، الأرضية، القوالين وتحكيم المنيفة، الشريحة 

'X(■٨ الملول(()ص ))الصارم )١( 
٩(.١ الإحم؛ع(()آ/ه ي؛))موسوعة )٢( 

ض<()أ/آ؛أ(،و>)الأثكا0()ه/آ؛م(،
(.٢٩٤.٢٩٣/١٢(دلنووى،و)يحاUري(()١٦٤/٧^^ج()



لجدزانةكاظمخ1وفييافي.

أوسما.موطا هغا ش الشأن أصحاب تحزك ولا فلك؛ كل 
إلىيساء أوعسا والحكام، المالوك بمب عسا تمانا يختف الأمن نجد ولكنتا 

ئنلم الي والقوانن الأنفلمة بملل المطالة أو الخارجة، أو الياحلة الئول سياسات، 
الإسلام...شريعة على 

المثمئ.اممه فإلى سبق، كما لا شأو، للأمر هذْ-كوف فائه.والحالة 

****



(.٤٢٧)اش.بأبوي النسل صرب حكم •

٩١

ءم 0َ 

المهاسمدس

خمح(ضباكثلهيمح.

ٌ





_لأأ؛(-ضام1نوىش0_________^

علها السوطي الإمام لهلرق تغا جاء سق؛ مما وغ؛وها المسألة لهيه طرش إل 
الأغياء((.تشه عن الأساء سماْت))تز؛ه جزءا السيوطي ألف وقد 

محال:الجزء هنا لكاية دعا0 الذي الشبب القيمة وذكرش 

عرضأحيهما قنف كيز، سب سهما ؛وير رجلا' حامحم رجلا أن وي )إئه 
لهقال المعزى، راعي ثبي إياك: له قال العزى<، #راعي إل الآ"حر قنب الآحر، 

قاصيالخر مخ المعزى•. رار إلا ني من وما المعزى، راعوا الأنه القائل• والد 
لوذخإلصؤتهيالماط.قال: المالش، القضاة 

المقام؟هنا ل صتدلأم الأنياء ذكر الذي يلزم ماذا -ننثك: 
أنمجن أجل الأنتتاء مقام لأف البلخر؛ المير يعزر المستدل هذا إل أجست،: ه. 
ا.هالناس( لأحاد مثلا' مرب 

العجب.معه مصاحثا الياب، هنا اممه.ل اتلرد.رحمه ثم 
قال:الجث؛ هنا عقدت ما ولولاها اكالأم، للقصة كلامه ل ملزى وقد 
أبوهوكان ئنلما، وكان يييه، ين يخط بكاتب أل ه عبمالحزيز ين عمر )إل 

كالأم.
الها-مُن؟أبتاء من يه جئت لوكنت يه: جاء عمنهللذى( ال ق- 

قالالكأب:ماصزرسولاس0كةزأيهلن.-قال: 

لها.لهلرق تعا جاء مهل!لكاب؛ من لكبر رش أف إلى موصع، س أم ر أشرت )١( 
يسم.بمحرف (، ١ المنفة(()ص؟ ٠ر^لدرج ش: أ؛ما. رثيذكرالقمة. )٢( 
ا.هأوغزه( نصرانئ، كانزا، أبوه )وكان )ه/ُ؛خاآ(: الأولاء« )رحلة ش: )م 

ومفى؛مجمج()ص؟ا(ت
ت<



الهأبزي حال ص محل بما قرانه • الحرن ضء ٠ ( ٤٣'

ا.ه٢ أذا(أ قل؛إ يدي ين تخط لا قثلأ! جعلته وقد عيره: صال .قال: 

ا.هعمى فضب 1تا(. أصقطها )ويكركلمة الله. أبورمول كان )قد 
اممه.،رمول قام تأيناح الٍرءلي وأمحشلها المض، تم ؤيها ]^0، هي: أمقهلها هي والكلمة 

لمايرام.لمصايمتها الكلمة، هيه ءاس.ممح الأيؤين، نجاة يرى ولأمحه 
الكلمة!هيه يشل ولم سق، كما الأساء(( الخر.تمامه.فى))ي هنا ذكر ولكة، 

بنأحمد ثتا محمد؛ بن اممه حمد خم؛ق•' من ٢(؛ ٨ ٤ - ٢ في؛))الحلية(()ه/'آم أبوئعنم أحرجها )١( 
أليذكر؛ سوخا، بعفس سمعنن، قال؛ يونس، بن الله عد بن أحمل ثنا إبراهيم؛ بن ثناأحمل. الحسين؛ 

فيكره.عمزينعدالز)زّ. 
ارحال،الإشتادإ؛

حيان.بن ححفر ين محماو عياللدين ١ .١ 

طأما جمر، بن محمد ين عياممه ين محمل. ))القاهرة((؛ ط. من ( ٨٢الأنياء(()ص )رمه ر حاء 
لكانولووجين ))القاهرة((، زؤل. الأمم أول من سافلة ]أيو[ لفنل ولخل صحيحا. فجاء ))١^؛^،(( 

أصفهان()محنعث، الأصفهاني هنخ بأيي المعروف؛ ، CL■4i)L؛محمد رأيؤا هوت حث صحخا الأمم 
٤(.»المٍزان«)آ/هه ز؛ المزجم أئه من ))اإكوتة،<، كماقالامحقاءلّ وليس المعروف، الئصق، 

))السير((في؛ النهي ابه.ونال والأعلام( القامح؛؛،، )أحل-٥(؛ )آ/ل أمحبهان({ »تارح ^_،؛ أيوئعيم نال 
أبووقال مأمول..٠ ثقه ابزمرميه؛ نال أصبهان..؟ محيلث، الصائل(، الحاففل، )الإمام، (؛ ٢٧٩ا/أيآ. )٦ 

ا.همةمأ٠ول٠..( ... الئويزحاني؛ أبوالقامم وقال متقنا... ئثا، حاط، أيوالشيخ: كان الخليب: يكر 
ا.همتدزمانه( أصيهان، )حاط ٩(؛ ٤ الحفاظ(()م/ه ر؛))تلكرة ونال 

العنلمة((محئق))مماص، مقيمة وانفلر تونقه، ز ولاشلث، ى))ميض الخلب له برجم لم قلتا؛ 
تضعيف،حمن الكو؛رتم( ذكره ما موى صعقه، من يجد لم ؤه محالئ. وذكر (، ٩.٩٨ ٤ للئثرحم)ص 

أئمةمن غره أوتفعنح له، العسال نفعن، عن كيرا، المعحهق؛)وقد؛حسن، وقال له، العسال أحمد 
ي؛))اكك؛ل(()أ^آه(؟المعلمي قال اّهوكدا يه( أفلفر لم ولكي الشأن، 

ت<



(.٤٣١).يمضباهمهياو0 

الحفي:أبوالمنلفر قال فقد (؛ ١  ٦٢رص انميب(( ى))الهم هيا، العال قول وجليت، تللمؤ: 
ا.هبالله( أهل وهوْن أبوأحمدالعسال، )صعقه 

أئهولأسما لإبهامه، لاقبل كخ، لأ؛ي العسال وتفعف، أه(، ٢٤ت)مقلم أبوانمفر ثلث،؛ 
والاهالتعلل، يدمن فلا مشهور، هتقن ثبت، مة حافظ إمام حق ش الضعم_، وكون عصيه، 

الحياء.أبوجعفر، الصسكرى، مولاهم، الهمدايى، نصر، بن الحسين بن ٢.أحم،- 
ا.ه)ثقة( (: ١٤٦الهمي(()ص )بموالأت ش: اليارفطي فيه قال 

(.٣٢وفدذمءالإم>ؤماءايز:))معجمه(()ا/• (، ٩٨وانفلرترجمتهش:))jI^؛غدادّ)؛/ماه.
العبمّي.أبوعيالأس، الغيايي، المحرى، الئوزى، بنإراهمبنممر، م.أحمد 

اّهحافظ( )مه، ))الةرس_،(()١/"١(: ى: الحافظ قال 

في:أكما والحملي بغياد(()؛/٨([، نر•)رتايخ ]مما الأمدى،)جررة(، محمل. ين صالح ومه قلتا: 
١^:الرجع ر ركما ))الإرشاد(( ي: الخلل وقال فى>رالضماء((له، أجدْ ولم ١([، ))اكهدما(()ا/• 

ل•اللمب، ر.ُال، ٢(، زن))القاينتا(()^١ مان ابن وذكره ل))الإرشال.((• أجدْ ولم ا-ه عله( مقو )مه، 
٥(: ٠٥/٢الحفاظ(()قظا(ا.هوقالفي:))^كرة وكانحاطا، الحاظّ.ّ )الإمام، (: ١٣ررالسر(<)أا/•

ا.ه)صيول،( والتعليل(()أ/هم(: ل؛)المح أبوحاتم ا.هوقال فهنا( حاطا، )وكان 
(١٠ /٣ الصحيحين(()١ رجال بين واننلر؛)رالجمع ملم، رجال وهومن تلت؛ 

توص■ن أحمد نقال؛ جنه إر بمب امحيوهم،؛ المس، الكول، يونس، أحمدبنعداراه؛ن - ٤ 
حاط(اّه)مه، (: ١٩/١ل:))القرأب،(()قالالحافنلء 

أعلم.والاه الخر، هنا يونس ابن مهم سمع الذين الشؤخ هم لي-باكحديد-من يتن( لم -٥ 
\مخو\لإدلج\:

ه.عيدالعنيز ين عمر عن وأمحنلوها الواقعة، الل.ينشاهلوا الرواة لجهالة وذللث، صحنا؛ إمحنثاد هدا 
أعلم.والاه صمح، فإستاذ يونس؛ بن أحمد إل تحم، أبي من أما 

القصة.لهاJا وس؛آتي.الآن.شاهد 



اله.أنوي حاو ص محل لخا قرانه - الحزن ضء — ( ٤٣٢-)

٢:صاول م، وجه من القصة السوءلي أسد ثم 
كنا]بمكازأرم عامجلتا أبا أف بالخى سعدت بن للمان عيالميزه بن عمر )قال 

وكيازنييق.

صرْ!فما كاقزا، ه أبواله كان ُةد الْؤمين؛ ياأْءر ذلك ومامره قال؛ 
النيئ؛لأضر له وجين ما وقال• سيتا؛ عمرهغضظ فغضب 

ا-هالئؤائن(أبم عن مزله - حملة أي ابن الراوي • قال 
Ji :،* التشيهمجن ه الراشد الخالقة مغ على واضحة دلالة القصة هاله وش

ؤبهناذلك' عل بهم الاحتجاج أو عب' أو نض ليقع - السلام علهم . بالأنياء 
؛اليومحلى استيل 

١(•المنمة«)صه »الدرج دذكرها-أبما-ل الأساء«)ص؛ص■ ررسيج ش: )١( 
المنة®.و»اللرج الكلأ؟، )بمم معكونن ماين )٢( 

نمعد.عمرهملماد الخالنه عزل )٣(أي 
المنة((:»الد>ج ز: والتص 
)وذكركلأناالاه. أبورسول وندكان نال؛ وهوكانز، كناوكنا، بمكان عاماكا أباك أل )بالش 

هناالخلاف.إلى وسنت اليواؤيئ(!.ه من وعزله غضتاثيينا، عمره سب أنا(. أمة3له 
رالكل(؛ن أبتاأبوبم بموب؛ أمح، من'شق،؛ (؛ ٨٢٧الكلام())فم ز: الهروى المصة وأحرج 

أبيبن علكب ثنا محمرة؛ ثنا العسقلاني؛ يونس نا سعد؛ بن عثمان تا يوص؛ بن محمد بن أحمد أنتا 
الخز.فيكر ه عيالُنيز ين غمر نال فال؛ حملة، 

محناوتمم،.فه الأنياء((، )رمه محل. والإسادي 
فيالقاتل ماناش أئه بيلل الرسول. ممرأبي نرى ه الخلنه أف عر بالقصة سدل وفد )٤( 

أعلم.والاه ازيراء، فيها بصورة يالتم،. والتشيه المثل لضؤيه نافثه بل الطاو_،، عد الادبن لمد زكفٍره 
لي



اشأنوي الثم صرب ■م 

\و\؛يهضمج
أمام:على اناب؛ طا ز - الثلأم عكهم • بالأنتاء التئيه 
الأول:المم 

ذلكمن أوممد الشيء، ُه، الننثه المثل صرب المشبه محي كول أل 
عليهم.زأمرأنكل الناص أومخ عاقة، مضه 

رعتهوش الخم، . م رعى وند الأغنام، رعي ر حرج لا القاتل؛ كقول 
الراعي.قير من ثقص لا الأمر هنا وأل ذللئ،، جواز على لليل للغنم 

كونقد حكم فضي من فه لما جار؛ المثل وصرب التشته، من النؤع فهنا 
النمل.هنا ولاسقباحهم الناس، عند مجهولا 

المائل:كقول المكمين، قلوب في لكسرالكر التنبيه؛ المشبه وقديتخيم 
أصحتهينبح وكان. الغنم، يرعى كان إؤقإ هوالني فهنا رفعه، لاه تواصع من 

ةلرْ.ءنداممههيايمن ذلك مص وما بنمه، 
ولاعمله، إلا رحمته.  jLa؛الله. عند الإسال ينخ لا الشخص: مول أن ومثله 

رمولهعم أه الله عد يفعه لم أبوحئالب، فهذا الشفا؛ أونسبه الصالحين، قرابه نفعه 
ثسا.الله. رسول عته بمن ولم لكفره، وذلك المسركين؛ من وحاميه .، 

جائزُلأؤيب.شاكلته على وماكان فهناالمم، 
%ك:صال الخلق، ، أشرفوهم الشلأم، ^؛؛٠٢ بالأنتتاء المثل اس. صرب وقد 

الشه،مجزئ من .آعْلم مسلك، بأي اسمة هد 0 اس رمول أبي ويجو 
التكفم.حول القاس ولانصرف 

أعلم.واس، لنللث،، تهلرق لم ه الرسول أبي بكفر الخلفه علم لما ولكن 



م.دزطبممحلصخاوفييافي0

منتيمت محت ؤأتتأت مج آتتأت بز 
وهسللأئدآلثارحثبما إلإ مثك بمساعنبمأ ى ئخامائثا صئلثمث ^١٥٥١ 
اكصما.أج،• ^٨؛؛ ٥١

هناوش واللام، الصلاة علهما ولوط لهمح تقص أي المثال هنا ز ولمس 
عقل-ذي على تخفى لا فوؤد، المثل 

وصربالهلرفن، دعوى سم<اع يعد إلا اثين؛ محن يمكم أن الحاكم ؤقق نهى وقد 
٠ؤ ^؛٠؛ فمال صط، واحد محرف من الدعوى سْاع يعد المحكم -حهلورة ئؤاعلى لنا 

ال ٧١٥نم قئ داود عق د-نلوأ إل حج أوخن\ت ثمحمحإ إل آلثتم بوأ أئنك نثل 
سوإ؛آضإيلؤآنديأإق ولاظط إلؤ، يسا سيرقلئك بمتضنايمق يمح ■حصماير ثخف 

رج'آ-هثاب ي أكفليياوعرف، ممال، وئ-ثث أي-منيلآلإه أجإةءثآي(لث'ني 
إلاآلمنتنمن عق بمئم ني تزآلييلة داةَقمل تاحهء لإنكإل، كر»ثلملقمؤافي ^ ١٥

محأدابءرة4دا -وخلنةةر؛ولإ أثمادكه داود نثلن مائم وقيت وعبلمحإألثنلحنم، ءامنإ 
*!^^،٥٢دتنامحدإثا غه مثاب ننس ثللق بمكا لث نإن دالق' لا• سايا ج أ٠ 

أكنزى أف سيل عن ئعيغث ألهؤكي سج إلي،؛؛٠ ي(أقا؛ثي، ،أء أيزيإوأ ؤ، حيمة 
اصأ■،■ ثدييبمائمحأبجمأيّابعداب لهم سيؤ،أائب ني-فياش 

محابوكمة حكمه، ؤلريقة كانت وكنا الضمن، مع ^^؛ b١١ود قمة فهدْ 
وهوواصمحا، المثل هنا فكان القيامة، يوم إلى يتلى فرانا القمة اممههدْ جعل ومحي له، الله 



٤(-)٥٣ اش.بأبوي المش صرب "حمحإ •

ر ٦٠■اعتراض لون تلوهسلفر، 
م:المم 

عدنهان لأمر شمة، أولجلب عيب، ليقع أوالشه، المثل وهوامتخيأم 
ءثولتؤتنموه؛ الناس معه أوحدادا، أوجرارا، لالخم، راعتا كون كأن الناس، 

محمدونيتا حئاثا، كان الجو؛ وتاود الغنم، رعوا واللام. الصلاة عليهم الأنياء- 
يشيه.الغنم ينبح ان ك. 

الحنقلعض لممارسه له؛ واهتتهانهم الأاس، احتقار دفع يريد القائل وهيا 
عنهليدفع يعمله، الذي الممل ص كانوا؛عملون الأنياء يأل ؤبمتخر الوضيعة 

المعزة.

يجؤفد هيا. يقوله - لأنه الشيه؛ هدا مثل تجنب وعليه هدا، فعل بمسلم ولايلتق 
اس"وصحنىصوسمم.

دلال لامح، ^0، أحد زوجة بن يائيءءوزاا)واج لغة س شرما، ى بمش ئ، ر١( 
وعفاوانمارى، الهود الله فلس وملم، علهم الله صر الأنتاء ْن نى عن محلا ، ١^١٢احد تلق 

الضن•اغزبهاس عمن 
عرولاتحاب والإباحة، الحل منهاالإنسان، كب الي والحرف،، والمهن رالاعمالى الأصل ( ٢) 

الؤيا،ؤينوك الهوى، وفنايق الحماراتر، في كالعمل تصمه، الشاؤع س إلاماوردنص فاعلها، 
واللعبوالسر، كالقمار، اللهوالمحزم تحوي الي والمقاهي السينما، ريور العمل ر_، ؤييحل 

وغره•••؛النرد 

للمائل،سون وممن بالضعة، الجهلة س هم ؤيحقرها، أعمالهم، الناس عل يعب س جل )٣( 
ؤيزيريأجلها، س ؤيعالي ؤئوالي فها، يكره ؤبمصإ الفلأنتة، الملة من اثه مهم الرجل بمنخر وند 
جاهليه.شحة وهلم ثا0، الله عند لهم بكون وقد ينب، تحرفون لا وُمن الموالي، من الله عيال 



محانةكايلضخ1وفيييه

س:المم 
الهائل؛كقول وتقصه؛ يه الئنثه إزيراء المشثه قصد كون أن 
وء1رحالتوحد، عل ابه قية امتطع ما نؤح فهيا ابي، معاصي ل تلومي لا 

:لؤح النقص وجه عر _، قول الثرك. 
أوكقووالهائل:

المح،رمول انه ع الله. عد ين محومحمد فهيا فيرنه، يحب الناس يضر كل 
ميس،أذى عنه ودير حماه، الذي ؤناف، أيا عمه يضر قيرأن وما ا'سهلاع ما ذك و>ع 
لمحمد..التقصي وجه عر ذك قول مات،• حى 

اللهعند الثر لخرة يتقصه قائله؛ كفر يل حرام، أواكشل الشه من الننيغ وهيا 
والسلام.الصلاة عليهم ورسوله أساءه وهم ؤو، 

يهيئالله^١، الهياية.الوقتية.>LJ أن سان المثالين(؛ )في المائل، فمد أماإذاكان 
أحر.أمز فهنا والاعتبار، للعنلة ذك قول الثر، سلي وليست، يشاء، من 

****



-(٤٣٧)■

;رءاوفأمالتح0،♦ء؟ّ  ٠٠٠،َُث. 





ا.الحفاء }مالك آخركتايه ى اليومحلى، أشارإليها فقد المسألة؛ هيم لأهمية 
قينهاإنا؟فماحكم الني.، قدمررممروالية ومول•' 

الكافرة.المرأة فنف حكم على الوقوف يحن الموال؛ هيا على الإجابة وثل 
بالله؛متعينا فاقول 

و٠١^(.ر)الكتاب(<، تحريمه ش والأصل ، ١^^١٢٠تحريم على امقد))الإجملع(( 
مح»الكتاب«:

ئ؛زأثإةثت> ه: فقوله 
اعوا•أبدأوأؤبجكهمآلئسموةه،■ ثم )٤٠ماؤأ 

وأثا)المنهء؛

المحضتات))٠^، منها؛وذكر المؤبمات•••((• المح >راجةثوا المصهلفى.■ فقول 

وانظر))الحاوي()آ/مآ'؛؛آ(.)%طلي(( ط. من زالماثة كلامه ممهل )١( 
y<■• الخزفى(<(للزرما)،■/٦ ور)شرح؛)مختصر (، ٣٨٥. ٣٨ا/؛ انفلر؛)رالمش()٢ )٢( 
(،ر؛))صححه(()٩٨وملم الموضع، غرهنا وى ( ٢٧٦٦ز؛))صححه(()الخاري أحرجه؛ )٣( 

,أبو(، ١١٢٩٧،و٦٤٦٥(،و))اممرى(()٣٦٧٣^^ذثه(()
في:جبان وابن (، ٨٩٤)الآثارا( نثكل ر)شرح فير؛ واكلحاوتم، (، ١ ٤ و٩ ، ١  ٤٨)ش؛))_(( عرانه 

،١ ٩ • الاعقاد(()٤ أصول واللألكامرش:))شرح (، ٤٧٦ن،.■))الإيمان(()منم وان (، ٥٥٦١))صححهء)
٢،و)٨!' (، ٢٨٤/٦الكرتم،(()))محته (،والمههمرش: ١٢٠(،والمهميرمر؛)رتارخحرجان(()٠ ٢٢٧٣و
(،و))الأصاد((٣٢٢(،و))الدخل(()٦٢٣١؛،و٠ ٠ ،و٠ ٢٨(،و))ش٠بالإبمان(()•٧٦/٩(،و)٢٤٩و

نيدوربن ص بلال'  uiصلمال عن؛ طرق من ٤(؛ الة«)٥ ش؛»شرح والري (، ٣٣٥-  ٤٣٣ )ص 
رلوعا•يه ه هميرة ر عن الفث' ر عن لينيدأ' 



الخ.أبزي حال عث محل لما الحزن-دزانه ٤(———ضء ٤ _)• 

الإسلامي.سمو عل نيل وعفلمه، بالغه حكم الميم ولهيا 
إنا؟الكاقرة ١^؛ قلق حكم فما المية؛ الرأه فنف حكم هدا كان فإذا 

التولق؛ؤياس ؛آ؛ول 
-حمسةأ؛المقيوف التيينغىتوفرها.يالاماق.ى الشروط إف 

٤.والإسلام.العفاف. ٠٣.النية. ٢ العقل. .١ 
تجاسمرطه.كينا أن؛كوف - ٥ 

شروطالله.محل. -رحمه قامة ض أبومحمد الإمام؛ ومحال 
الزمى.عن العفيف العاقل، المسلم، الحر، هو: )والمحصن؛ 

ناقصة،حرمهم لأف والفاجر؛ والمملوك، الكافر، محاذف: على الحل. يجن، فلا 
٥١١الحد( لإيجاب، نهض فلم 

العلماء.فقال؛من الأول.كمره القول مرجحا أمحول، ثلاثة القرطيأ٣، وحش 
انه؛على العلماء من )الجمهور 

هشاهد.محل وفه أحر، ولهظ. آحر، شق من ه عئال ن صفوك عن العب: وم 
ض()مملأأ<،وثثمم،.

(.٣٨٥^ةاسد«)أ/م«أ(،و»اض)أل/لمم.
اسرجمه نيامة ابن ومحال 

ا.هالعيل.( محاشه أوحباالحدعل امحه ثاوي؛ مارو.تماعن ّوى العالماءنمئاوحييا، جماعة قول )ؤيه 

(•٣٦الزب)A• وانفلر؛»نل 



منهم.أوامجرأة أهل هن رجلا فنف من على حد لا 
رليلى:وابن الئنتب، ومعدبن الزهري' وقال 
ملم.من لهاولي. إخاكان ١^٠، عاله 
وهو:ثالث؛ قوو وفه 

ال>ءاو>ّجلن. الملم؛ تحت التصرانة قالف إذا انه 
الملر:ابن قال 

يخالفلمته ولا أحنا أيرلث. ولم الأول، بالقول ويائلون مجمعون العلماء وجل 
فىذلك(ا.ه

محال:صوحإلفى،كاه»الإيلا،؛ 
ملم،من ونمها كان العلم، أهل عامة قول ي نصرانة، قيف من على )ولاط 
أولمنكن(ا.ه

الحد.لإيجاب فلاتنهض الكافرناصة، حرمه أ0 _،، ي الست أ0 وملم ؛لن،: 
الكافر؟هلم، إ؛احة ذك مض فهل ^؛ ١٠١فلف عئن القلق ط سقط فإن 
اسرحمه رم ابن علي أبومحمي، الإمام: قال 

منالرور ومل، أحي.، من حلافح بلا زور، ، ؛j_Jالمية، الكافرة قنمج أف )صح 
ا.هاس.( رسول بى كما الك>اتر، 

مينمرمميالخايمرحْهاس:

)\(ؤؤم)\ا0اي.
)أ(و:جّ)\\الإج

X(■١  ٥/٦الخزفى(«))مخمر )رثرح: ي: )"0 
<p



اش.أبوي حال ض محل لما يرانة - المحرن ضء -٠ ( ٤٤٢-)

الحد:وجوب شروط من )إل 

ؤاخأالوجوب، انتفى هف؛ من واحد عيم فمي و••■ وحتيه، المقيوف، إسلام 
أذاْ.عن له وكفا العموم، عزض عن زجزا ^دب 

كافر.لقيف يؤدب؛ لا أحمدت وعن 
ا.هريّ-ا( بلا الميم، والأول 

يانه؟يماسق يلحق ه التي أم هين، حكم فهل ؤيعد؛ 
الصلاةعليهم الأنياء من لمي أم وهب، بتت آمته لأل قطنا؛ لا الجواب: 

محكمحاص•واللام،ولأمهايت،الأنياء 
اممه:رحمه الخزقي أبوالقاسم الإمام: قال 

مممفلمم0هل،ئكاكان،أوكاتيا(ا.ه
الله:رحمه الزداوي١ العلاء القاصي: الإمام، وقال 
ا.هالأصحاب،آ وعليه ،، يدللالملم يحفر مهللقا، الدهب< رهيا 
الله:رحمه ^١٠<^ ين عيارحمن الإمام: وقال 

أوجس،إئما أمه، قدن، لأف أمه؛ فدف ز كالحتكم الني.، فيف ر )الحتكم 
نسمه-..ى وقدحا للمي.ف، قديا لكونه القتل؛ 

(•١ ٢ ربمخصره(()صْ ى: )١( 

و)يرحمخمحرسمي(لآ/ه؛م.'آم.
)يو:جمج)'\ا\^ج

)مفى:))اكرحهم(()س؛<



ها. الملة( عن وحرؤج الإيلام، عن رنه أته وقلق ه، المي وقيف 
اس:رحمه ٢ الزداوىأ العلاء الإمام؛ وقال 

ياأم غر ■ أينا الأمحاء من نح، أم ب من ممر ي»تنكرأه« عبموس ابن )احتار 
عنله■سواء سنا كأم أجمعين، عليهم وسلامه الله لوات ص. 

عليه،ييل وتعليلهم قزايهم، ولعل ءٍه، شك لا الذي الصواب، وهوعى هلش: 
ا.هينافيه( ما يذكروا ولم 

ك:جممسءذد،مم0لأصين:
هعالأدب إساءة ش وغايه عليه، وتaلاولأ يه، استهزاء أته. محلف ي أ0 الأول؛ 

القاذفرثة ز كاف وهنا له.، ؤليناء جتايه، 
روأل الأمور، هذْ حكم - الفصل هدا من ■ الخامس ال؛،بمصث، ي محنا مجر وقد 

تاب.ؤإن كافنا ممل قال! من هناك يل وسخطه، اسه، للحن مججله ذللن، 
١^رحمه الشيخ ال عييالله ين سليمان اكحنثت الإمام، وقال 
المعرضالنوة، ي القيح من ذللئ، ى ؤلما الهنن،.، حد أي: إقامته. من )لأيد 
للكم(ا.ه

فالقاذفشرفه، طاهرة سه سلسلة أف عته روي فيما أحر التي. أف ^،؛ ١٠١١
ئكلن،لاأخر

(٢٢٣.)ا(فى;ر)الإضاف(()•

•١( )المع،(()أ/م١ ))حاشية: )٢(ش: 
١(.٤ .٤ ١  ٤٣أبيحتخة(()ص )٣(انْلر؛))آيلةمعقي. 

اكر>م،..سبه ؤلهارة أحاسث، ، l،_jوما ٣(، ٠ ٢ رص الخاص الملالث، منانثة ش لأ وقد 



اش.أنوي حاو ص محل لما الحزن.دزانة —_ذرء ٤٤-)

؛إحماعار قش ووجب ارثي، صد الني.؛ يه أحر مما بشي■؛ كذب ومن 
ا.ووقص>هر الّي،. لب وتحربمّا السب' ش قدحا القيف، ز أف ومعلوم 

لتوئثءاذم،أمافيها:
الخلافونع ولكن ذلك،، وعلل قتك، ؤليجاب الني.، أم قنفح من ممز ميم 

الهادف،.ئة مش 

أولا؟يالمية، القتل عنه نمط وهل أولا؟ تؤيته؟ مل تاب فهلإيا 
اسرحمه ين الرحمن عد الإمام• مول 

أحمد.عليه نص تؤيته، مبل )لا 
والشاضي،حنمة، أم ةالت ؤيه مثل. تؤيته أل أحرى؛ رواية أوالخناب وحش 

تؤيته.وتصح نستتاب، والمرط رئة، هذامنه لأن أوكافنا؛ مسلماكان 
لوملت،وادلإه الني.، عيرأم كهلب، بالمية، يمْل فلا قنف،، حد هنا أل ولنا؛ 

يسقطلا غيره فنف لأف الناس؛ أحاد قلق ْن حكما أحم، لكان حيه؛ ومضل تؤت، 
إءا0.من يل. ولا يالتؤية، 

فأسلم.كافنا القاث، فيماإناكان الرواية وا-محشت، 
غيرها.كقنغج ، يالإملأم سضل. فلم حدقنن،؛ لأم بإسلامه؛ لايضل ائه فروي 

٩(.١ )آ/ه الإحuعا( »،وّوءة اننلر: )١( 
بلاحلاف،.ممزنمبرذ، كليه. ؟0 (، ٤١١.رراكحلير(توجاءى; 

)■((و:ض\ي)0سم
المنم_إاوهو ١(؛ )المةعإأ()أ/'اا ر؛))حانية: )٤( 



عنهمقط أسلم؛ ثم كفره وتعالى.ش اممه.سحانه لوب لأنه نضل؛ انه وروي 
نله.ما يجب الإملأم ولأن أولى، سه. فب القتل، 

عه.القل مموؤل ز والخلاف 

الينومحت،مجن التؤيه يقل تحار- - اس فإل فشوله؛ تمار، اس لمحن سه نما تؤسه أما 
كنحا•

أوجبإئما أمه قييج لأف أمجه؛ قيف ي كالخكم الني.، قلق قى والخكم 
ا.هنبه( ش ونوحا للمي0، هلها لكؤنه القل 

اسرحمه المزظوىر، العلاء القاصي: الإمام، ونال 
سئهؤتسقط أمجه، كقذف والسلام. الصلاة أقفل عليه . الله رمحول )محدق 

ا.هالمرتد( ش حلاف وفته تمال الله كستا بالإملأم، 
الله:،رحمه منصور١^٠٧ العلامة: وقال 

أي:نلف)أمجه( ممز،)آؤ( واللام. الصلاة عليهم - الأنياء من محا( فين، ))ومن 
الض؛ه لأف زلوثاب(؛ خر و?ل؛ )ممز، - واللام الصلاة علتهم الأمحاء- س بن( أم 

ؤبملأي: )آؤآ يالتؤة... يضل لا القيف وحد القاذف، حل٠ هنا القتل لأف ءلاهرا؛ مبل 
نلفمجن حد القتل لأف ننفه؛ يحد يتثا)فأسلم( )كاف ولو أمه أو تحر، ةاذد>، 

ا.هنيف( يغير ّب يخلأف عيرهم، كقيف يالإسلأم، يضل فلا أوأمهاتهم، الأنياء، 
الله:هيٍرةل"مرحمه ابن اليينر عون الونير• العالم، ونال 

(.YYU؛®الإنصاف(()• )ل(في: 
)بمتمرالإرايك((لأبن،المجار-)٢(محر؛»دءاك،أولي،شا)جأ٥٣(،والكلاماكومحنرفوسنر؛متنر 

(.١٧٢»الإضاح((و/للأل.)م0فى: 



الش.أنوي حال ض يل لما بنانه • اللجرن ضء — (٤٤٦-)

ذلك)الأملأم:أنع ثم الني.، أم ذتق ب فماإظ )واخلفوا 
للعهد.ناقصا ؤكون بمل، اللهعنهما• رصي وأحمد مالك فقال 
ناقصاللعهد.كوف ولا لابمل، ه• أبوحنفة وقال 

وجهتن•على للعهد' وقضه ثله، وجوب ى ه الثاضى أصحاب واختلف 
وأحمد.مالك عند ولاستتاب قتل، فإه الإسلام؛ لهابحد ث فأماإذكاف 

منيا.محتل لا حيقة•' أبو وقال 
ا.هكالمرتد( قل يب؛ لم فإذ ساب، الثاءحؤإت وقال 

]س'ط\:
كافزذلك ومرثكب قيمها، أو نبها يجوز لا كفرها، على وهب بنت آمة إذ 

أمه،إئها حين، الني.، من لمكانها يل آمة؛ بناج، الحكم تعلق ولا الملة، من حايج 
وأمي.ر مياه لشخصه، وانتقاصا الثرف،، نسه ش وقدحا للنى.، فيفها وش 

حالأُت،تثلاث عن بممج فلا الهاش آما 
حالالملمون منه يمكن ثم كفره، حال ؤقيمها كافنا كون أذ الأولى• الحالة 

.،الني هنر ْن النقص. شك، ولا هدا. بفعله  Jbj؛؛لأيه القتل؛ حكمه فهدا كفره، 
به.بحدالإمساك رالإسلام رغبته إلى ثلممت، ولا تو؛ة' منه ولامبل به، نش والقيح 

ئكرئا،ولا حامحا لا فيه، راغثا الإسلام دخل كافنا، كوذ أذ الثانية: الحالة 
قإله.ما يجب والإسلام عليه، شيء لا فهيا كفره؛ حال منه القيف، وصير 

حل.اهتا. القتثل. لأف المتثل؛ ْن بل• لا ولكن الله، ؤيين يته بما تؤته تجل وقيل 
بالتؤبة.نقط فلا للقلن،، 

ؤإلحاثامركا؛المح، محصنته كانت، ؤإن التام،، العاصي تو؛ة مبل إذ ؛التاث 
الكؤسّذارت٠ في وشم سن، من ألوانها يكل الزند.قة جع ؤإن به، 



-( ٤ ٤ )٧ — المي.أم قذف حكم •

منشوله وقيفه، ققإ الرسول ب من فتؤة الأمور، هذْ كل يممى فالإسلام 
ذنب؟أممرْ بعد وهل أور، باب 

الله!بنات الملائكة أف باطلا. يزعمون. العريس، مجن أناش وقدكان 
ومججتوو،،وكاهن، ساحز، عنا،ت ؤبمولون الني.، بول بميس كفار وكان 

بشيء•اللمي. لهم تحرصن وما أكرهم فأملم وقاتلوه، 
اليين،عن ردْ حقه ر الهيم، فكون ملئا؛ القاذيس، يكون أف ااث١هت الحالة 

أصلا.تستاب ولا بل تؤيته، تفلرإر ولا ^ا، القز بموجبها يمتص 
رقدحا وهب يمت، أمنة __، كون يجهل مجن الملمين من هناك أف أظن ولا 

ولكنالخلين، أحكام عله تجري وهوملم؛ ؤه، ؤين بيته فؤبته تاب، ؤإن 
واللهوشتمه.، وسته قنفه بحكم مجلحق أمجه.، ، قيفحكم ولأف حئا؛ قتله مجن لأبد 

أءالم.

٠٠٠٠





٠ُ و

٤("٤ ——————^)٩ كرتمث—

ا،إا{،اثاسجُه
الئشري؛،قور نناؤة غكم 

ق





•مبمرأمحرامحمح-)اهإ(-

مشركة.انها ن سن وقل أته، نز زار الني. أ0 المتقدم حديث)بمسلم( ش ورد 
إذا؟نورالمشرتمن نيارة فماحكم 

فأمللجمالأ،لأملأم
السالخين،لنور الشرعة النيارة على اممه. رحمه - الأسلاز، شخ تكلم 

تهال، ثم وأحكامها؛ 
الكفان.نور ز تجوز التي المثزكة، النيارة همر )وهدْ 
ةال،تثم ءسلم«؛ ي»صحح كما لقرأمه الرسول. نيارة منها وذكر 
بخلافكاقزا، الممور ولوكان ئننع المويته، تدتمر ي تضر الي الزيارة )فهدْ 

ا.هالمومنن( إلازحق سنع لا فتللث، الدعاءللمسن،، بمنيبها الى النيارة 
أحدذللث، من الغرص كال إذا المشركين؛ نور نيارة من حرج فلا هدا؛ وعلى 

المواعظس(المقا؛روسضا•
فها؟المشرؤع هوالدكر وما عنلما؟ العمل فما المشرض؛ مور نئارة جازت ؤإخا 
بمثرمشرك،مززيت، »-ط؛ا حديث،: على معإئا الله. .رحمه العلامةفال 

فشزةبم<رم
تثيرمشروعية ألاوهى الفقه؛ ي عامة أغفالخها هامة فانية الحديث، هنا )ش 

بالنارإنامجرشره.الكافر 

المسالة.هذ.ه ر الممههيل محل هدا وليس )١( 
(.١٦٦.١٦٥/١)٢(كافى:>)سص()

الجعيلت[.زمحل. (،و)؛/٧٥( ١٨علحيين،؛)تحلبما (، ٢٧ل؛))اليلةالصحيحة(()ا/ا"آ.)٣( 
(.١٤٣. ١٣٧)؛(>نفه،وتضج4)ص 



التحر.أنوي حاو عن ظ المحزن أ(_____^^^^ذوء  ٥٢.)

هناحرم بخطورة وتاوكره المؤمن، قس من التسرع محنا ش ما يخفى ولا 
وهواجتمعت؛ ولو تجاهه، كلها الينيا لغوب تهون عفليئا، ^١ اركب حيث الكافر، 

ساّتتاه حن إياْ، مقته ثدْ عن تحالى. - الله أبان الني يه' والإشراك قك بالله الكفر 
•[ ٤٨اعد: ،■ ثاء لن دثنق.إدءنسرمايؤويه لاثغزآن ^١^ ؤ فهال؛ المغفرة؛ 

ءاوا،لمتفق وقدحالفالث،((. نئا في جغل اكوأو اكم قال.ت ولهيا 
ماحلاف ز الوقؤع إلى الملمين يعص أولى مما القائلة بهدْ الجهل ؤإل 

يحضلقضاء الكفر بلاد يأتون الملمين من كبرا أن نعلم فإننا منها، الحكم السارغ أراد 
مجننور بعض نيارة يقصدوا حتى يدلكا يكفون فلا أوالعامة، الخاصة الصالح 
ؤيقفونوالأكالل، الأزهار محورهم على ؤضون الكفار، من الرحال مفلماء يسمونهم 

لياهم.شهم وعدم محهم، برضاهم مئابمعر محزونض، حاشعن أمامها 
هياش كما ذلالئا؛ حلان، مضي اللام. عليهم بالأناء- الحنة الأسوة ن أح 

وأقت؛نفيلملهيهمٍ حنة أمؤآ لكز قد'؛امحت، ؤ اظه.لث• رل واسمع الصحح، الحييب 
ربتمثنأ ندا زؤ دونأش'ةريا من ذعثوو0 نيتا ماكز ءارأ,بمنيمإدا؛؛َ،رأ 

٤[.لوتٍة: !لأية ؛ و! نأوذَاآ ^ ٥١
فكفاوهمأمجواتا؟اأحياء؛ وهم منهم هناموقفهم 

ا:بالجم مر لما لهم فال أنه. عمر ابن عن ومنم، المحارى، وروى 

آعظمالئب ))١^، يلففل؛ )٦٨(، سلم(( ور)صحح ٤(، ٤ و٣٨ ، ٤ ٢ ٠ )٧ الخاري(( ر)صحح اظرت ( ١ ) 
ر)وفوحإهالثا((>وعتيهمات أكتر((• اس عئد النلما وراي اااا4((* عئد 

محراممةر،نىوطااسل.
)٧٨(.صب( ور)صحح ٢(، ٥ ١ )١ المخاري(( )رصمح اظرت 



-( ٤ ٥ )٣ -• الئنرنخر قؤر نتانة حكم .

باكي؛لم لإن باتمذ، ^١ إلاأن الئغثمحن، المؤم خزلأم >رلأئذحلواغل 
الر-حلأ•وخوغل بريص، رومع آصاتهم(• نا مبمثكم أن علهم؛ فلاثنحلوا 

.^١٢٠والزيادْ أحمد، ورواه 
د٢(  ٩٣الأبراير)ص سل حان صليق الحيين، لهيا ترجم وقد 

الأقمارؤإظهار ؤيمصارعهم' الظالمين، بمور المرور عند والخوف الكاء )باب 
ذللثا(•عن الغفلة ْن والتحذير تعار، الله إل 

ا.همجسبا( سمع إنه ُه، العمل يلهمنا وأف ديتنا، ى ممهنا أل تحار• • الله أسأل 
موقع»الأنواء(<،يإحتاء تحنالب والاحر، الحن ين تحمج دعاوى ووجد قلتان 

محنإلته يوافيون للناس، مزارا لكون يناسبا؛ بما وتأمله وما، شت، أمنة نر مكان 
و)رالييهء•ررْكة((، 

ولئنأحد، إليها تلممث، ولا ٠لهرتا، كلما الدعاوى هنه تموت ؤوأذ اللة ؤيشاء 
هح.قد شر ُادتا فهو كان، 

)ا(دذلكفى>دةتدك•
اصء؛.صالح قوم ومو0 أرض العج«ةن ومكون المهملة، .كسر و)؛االح«م(( 

والخبر(، ٤٥٦١أحمد(()وربمتد ٢(،  ٩٨ملم(()• و))صحح ٤(، الخارى(()٣٢ ر)صحح اننلر: )٢( 
عتدالمءارىوأجمدمحامم،مي

ولكئهامحودْ(، ٥٣ ٤٢نه؛رقم؛)وهيكغلك اس.لإلسدء(، الألازي-رحمه عزماالحس، والزيادْ 
(•٣٢• الخاركا()* ))صحتح .أبما.فى: 

ظلموا...((.الئن ر)لأثنحلوامناكى ال>انمث،.عسما.يالنياية؛ ولفثل 



ص.دزانةكاظضخاوفييافي0

■مرهم؟؛مور بعظم قكف الموحدين، المومنن نور تحظم من باس نعوذ 
الرحاليشد فلم محلؤقه، ي كان محرها ه أئه؛ لشر الني. نيارة كات وقد 

بدمن الرجل قلب ي ؤلما والاعتار، العقلة قصد كانت ونيارته أبيا، مرها قاصتا 
٢•لآٌهل بملري 

بشدالقول عن قفلا آمة، قير نيارة مشروعية الحديث، من العلماء يأحد ولم 
واللهأعلم.أحل، بهيا يقل ولم وتأهله، بإحيائه القول عن ءضالآ الرحالإليه، 
القرعند الوقوف أراد. إذ فله. نرها؛ ورأى قصد، غر من د))الأنواء(( مر ومن 

أعلم.والله والاممار، للعفلمة 

****

الأولعندمتانثةالنول وتلك وتأؤيل_،، أته، التي.لفر س،نيارة ش الغالماء مئمكلام ١( ر
(.١٨٦)صآ\اد'؟ه؛،و0ا/ل.







٤(- ٥٧)والمنامت،الهصام فيرالصعق الخييب الخمل ■حكم 

وهوالثالث، لك المالأبؤين' بنجاة القائلون بها احتج التهمرالمسالك صمن، ْر، 
ؤينالك، المهيا أدلة وذكرنا اس، أماتهما نم يه، دآمتا للني.، أحياهما الله. أف 

؛.انمينرل لأصول، متونها ومعارضة سنيا، وكلبها بهللأنها 
المذكور،للئ، ُالالقائلون أل ومتافشه، المحمت،، هانا لذكر بئر حيا واليي 

عدمرغم الأدلة.  oJu،يجوزإعمال( انه ذكروا المللتا، أدلة يضعف صئموا أيا و؛عد 
والخام،.الففبمائنر ياي، فير وذللن، نوتها، 

الأرويز،تإحاء لحليثؤ الله.بعدذكرْ .رحمه ٢٣الزرهان، محمد الإمام• يقول 
ا.هالخام،( نر به نمل اتقامحا، المفبمائل فير يه نمل كما )والضعثس، 

الانه على وشرْ' - الباب هذا هم، - الكلام هذا مجن الخللث، هنا أصحاب، وأكر 
الهضائر،لنير ؤ يالضهافبالخل يأس 

وياال4أسعين،:فأقول 
شروؤل;حمسة وانزمحلوالذللثؤ الضعنسر، بالحيين، أجارالجمهورالخل 

الفهم،.شييد لاكون أي، ■ ١ 
ناهد.أصل له يكون أل - ٢ 
يعارضه.ما الصمح همر يكون لا أل - ٣ 
والعقائد.نرالأحكام لايكون أف -٤ 

(.٠.٢٨ ٢  ٤٣وماشها)ص وأيك، اكالث،، انفلرالملك، )١( 
بالوضع.تسلموا ولم ضعفها، قال يعضهم ولكن •وضعه، نر يانه سق كما موضوعه، هي يل، )٢( 

٢(.٠ ٤ ٢. ررالموام،(()ا/م• >اوقاصد(،،>صْه(،واتإربر: )بمخمحر: )م0ز،: 

٥(.الشم(()آ/أ. و)رفح المفة(()صرب(، ر)اادرج امملر؛ )٤( 



.التح، أبوي حال ص نل لما الحرن.يرانة ضء — — ( ٤٥٨-)

نوته.يه انمل، عنلء يممحد لا أل . ٥ 
^^^فكماقلذكمُرم؟

كثالمسالمين،؛ أئمة يار من، حماعه ذلك بخلاف قال وقد لا؛ ال٠مابت 
اليابوري،الحجاج بن، وملم البخاري، إ-ماهمل بن ومحمد ْعن، بن يحي 

ؤأبوالمي،، حثال وابن حاتم، أيي، ابن وابمه الرازي، حاتم وأبو النازي، زرعة وأبو 
سمية.ا؛ز، الإملأم وشخ الحطابي،، ّسليمأن 

فقول:الإحياء حدث علؤ، الثروط هاله اطاق عن، أما 
الض٠ماا.شييد كون لا .أن .١ 

يسير؟!صعقه ولكن،هل، صعيما، الإحياء(( و))حديث 

موصؤغ.فيه؛ ئن، بل أحواله، أحسن، على الضعف، شديد ل، لا؛ الجوابت 
شامي.أصل له كون أن - ٢ 

الإحياء((؟!ل))حديث أصلا هناك أف يحلموؤ( الملك، ؛هاJا القائالوؤ( فهل، 
يخالف،الحديث، هنا ل، بدهره. لمقوا لانللثإ، أصل، هناك ولوكان لا؛ الجواب■ 

موضحه.هم، ّسز،يانه كما الإسلام، أصول 
يعارضه.ما الصحح هم، كون لا أف -٣ 

أويوافته، ما الصحح هم، يوحد لا حديل.، بخبر الإحياء((، ))حديثا امرئ فهل، 
يعارضه؟!

التح،.،م، وبق صح فمد يعارضه، حرا الحيين، هم، حاء بل، لا؛ الجواب،؛ 
محارضؤ،. ذللث، مع الإحياء،(. ))حديح، يل،ع النار هم، وانهما حال«يثا، والديه أمر هم، 

فالنار،بكونها التص أم الامتمارلها' عن، يهي، انه. بن، شل أته أما .،  ji،4هم، صؤيخا ذللت، بت، )١( 
ت<



٤(-٥ )٩ والمناهبالممحايل في الصعق بالخديب الخئل حكم .

مسر.كما و))الة((؛ والكتاب((، ش الثاُة الدين لأصول( 
والقاتد.رالأحكام لايكون أن -٤ 

كمازعموا؟!والمناقب، الإحاع((زالفضائل فهلر)حديث( 

فمنالفضائل؛ أحادث من وليس الدين، أصوله أحاديث( فهومن لا؛ الجواب: 
وررالة((تش)رالكتاب((، الدينالتايتة أصول، 

المومتا.يعد نوله عن فضلا ، المؤلت( معاينة عنل. الإيمان نول( عدم 

١(.٧ .٩ ١ ٥ ٩ الأول()ص القول( مامنة محي موصعه ز ذك، ماقثة وتم مقال(، شه 
الرؤح؛حرؤج ونل الموت،، معاينة محي أوالتؤة، الإبمان فول( علم ز مرمحه ضوض وردت )١( 

إذاثئ بمثاوعدمحا وجودص تيمن أبمرآثعهم احإ!%؛5 دجورئابمي ٠ ؤ *. ٥١فول، *نها؛ 
وق ١٣٠' ١٥يثألن-إببم محأنا إ'ءثلا »اثت،يبءبموا إلا١^؛؛( أس »امتت ، ١١٠أدر>دقةاثتبما 

وإةَؤهماءايد -»_، لعن لةؤرك> قناث،إتدين، لمه،١١^٠؛ ينألمحٍيين محقنكك ئ-ل عست، 
محلدث.،ووسم،[•

مالمبمزءز(<اكب«؛ منه اشفل )إن آول(اللمي.؛ ومنها؛ 
وابن(، ٣٥٢٩الجعل-(()ابن ند »مش: والغوثم، ٦(، ٤ ٠ و)٨ ٦(، ١ ٦ ندْ(()• ش؛»مأحمل- أحرجه؛ 

وأبويعلىفي:•مم((، (وقال(؛)حس ٣٥٣٧ررمنته(()والزمذتم،في؛ (، ٤٢٥٣ماجهفي؛))سنته(()
والحاكم١(، ٥ ))الكامل(()؛/٢٩ ى: عدى وان (، ٦٢٨))صححه(()ش: حان وان (، ٠٥٦ ندْ(()٩ ))م

(،١٩»الحلة«)ه/• في: وأبوئعيم يخرجاْ(، ولم الإسناد، )صحح وفال: ٢(،  ٥٧/٤تلركه(()))صنر: 
عن؛طرن، من (؛ ٠١١٢ نة«)٦ الحمح ؛٢؛،■ ر.ابموتم، (، ٦٦٦الإيمان(()١ )حب في: واليهقي 

ل'ءنخرنشر'ءنا؛نصر-رض،اسب-
مرفوعا.يه، 

عليهثه فد قديم، وهم وهو عنهما، الله عمرورصي بن عييالله مسند• من ماجه(< رراين عند• وجاء 
ت<



محانةكانوضءوفييم0

أبنا.النسخ يدحلها لا وسكون، كان مما يالأ-محار المتهة الأحاديث، وأف 
الثابة.انمية الأصول لهنح هدم فه يإحيائهماوإأومانهما؛ والهول 
المائل؛هيه مل وي الإيمان، مائل وتحيييا الشلْ، بمائل ْتُلق فالأمر 

إصافةالثييد(، أحواله)الضعف أحسن كانت، بما فكفسؤ الصحتح، النص إلا قبل لا 
الأبؤين.شان ش حاصة لنصوصي ومخالفته بعامة، الدين لأصول لمخالفته 

من..لأنه العقائد، باب، ونت،.ر صح الأحاد.ؤإف حر شلون لا القوم إل ثم 
بلحثا. بالضحمؤ ستال٠لون الأن. بهم. فكم، والقطع! الشن لا الفلز، • عنيهم 

نفسه؟إ>-، ١^١١؛الموصوع.فى 
نوته.به العمل عند متقد لا أن ■ ٥ 

العملعند يعتقدون. لا بموحمه، والقائلون الإحياء((، ))حد.يث، المتمنكون؛ فهل 

به*؛وبم؟

زالموطئ، وأف ذللث،، اعمميوا الأبؤين، بإحاء قالوا قاليين لا؛ الجواب 
فيهاوذكر الخالة، ش كب عيه ، أئنبل العلمين((، جزأه))نثر ذللثج ي الوارد الحديث، 

ذللث،ذكرمحت، كما كدللث،، وغيره الأبؤين، نجاة مسالليإ من وجعله وأثيم، والإحياء((، حر 
تفصيلاالتمهيد فى 

(.١٦ش؛))السم(()ه/اوالنحي (، ٦٦١الأشراف،(()٤^وتحفة ى؛ المزتم( ك العلماء؛ 
(:٣٨٤٤والءرد_ا(()في: الحانفل به نال ق. ؤنان، ابن •ء-دالرحمن لأجل حس؛ وهناإ<ساذ 

اءهاحرم( وتغر ؤنمح؛باكر، يخش، )صيوؤا، 
٦(. ١٦٠(،) ١٨.ء)ها/م\ا.والمثل_؛ طغه ى الحليث، شاكرحول أحمل- العلامة: وانفلرتحنق 

(.٨٢. ^١٢رالمسالة[)ص السامة زاليرامات التمهيد: املر ر١( 



-٤( ٦ ر١ والمثابالهصايل في الصعق بالحديث الخئل .حكم 

ممنالخالمن وثكفتر لعن إلى الأبؤين، نجاة يرون بمن الاز وصل وقد 
المسالة.ي وجزم اءمماد عن إلا لايكون وطا ' يكفرهمال قولون 

ويللهافيها، مختلف صالة لأجل ؤمحثره؛ أحاه المسلم أيلعن لأتاءن؛ ؤإر 
باطل-1اوذا؟إ

يه؟اجازمن ذلك معمميين نجاتهما، يرون ْن أل على ذللث، ألاييل، 
الفضائلباب ش بموله والهول( مهللها، الإحياء((، ؤحيين، مول يصح فلا وعله؛ 

أبنا.له لاوجه هول، والخام،؛ 

٠٠٠٠

٤(. ٠٣. ٣٦٥النمل)ص صنا من الثالث الحث ش مها، والكلام الأقوال هزْ ذكر سق )١( 



دزاذأكاظضخاوفيىتي0

الئبيثت[تى محنخ الإخاءء( ب))خبيث الاشتدلأل ق فدمحول لثاذق 

اه(ت ٤١٣اس.ت)؛.رحمه محمدسيب الثيح: الخالم، قال 
وضرُواوأماله؛ الحليف هنا نورلوا أل المعروفة، الأغراصى أهل مفن )يجهد 

هئثاءج نمن د'.هق دو0 نسر٠^١ ُبء يثمق أن ينفر أئة إن ؤ ه؛ قوله ش جاء ما 
أييه، ءامنا أبؤيه، له أحياء الله إل فقالوا؛ لرسوله.؛ ئمحايا ارل،ت ؤيجعلوا . ١[  ١٦و ٤٨
ألمحاولين ماتا. يم به، له، فاحاهما حياتهما؛ ز أتؤته شرك عن الله تغاضى 
له..إكراما أحاهما؛ الله أف الخاصة وحى ل العامة، يوهموا 

آباءبقية يعامل ما بخلاف ه رسوله أبوي يعامل أل الحبال رب وحاثا 
ا«هالملمينآ 

الإحاءء.ؤحييث على تعلما هيا ذكر 

[؛١٨]عسي: يكمار،• رهم يعوزُى ؤؤه* م-له عر تحلفا فال ثم 
النساء،سورة من ( ١٨)رقم الأية وهيم الضلال، إلا بحيه ما الدي هوالحي )هذا 

الناس،بقية آباء عن أو الرسول.، أبوي عن صير إذ واحد، الئرك حكم أف عر 
وتشرك.مشرك ين فرق لا هوهو، المشركين وحزاء 

ْنكمثل الخثة، نواياهم في مثلهم الحيين،، هيا وضعوا النين هؤلاء وأل 
ونقلنالرمل، ى رأمها ئلفن الى أوكالنعامة منه؛ بها يننز ائه ءلانا بأصبعه يوارى 

أحد.يراها لا أيها الحمقاء 

قولهم؛ْن ءلاُر وهيا مشركن، ماتا الرسول. أبوي بأف اعرفوا قد فهؤلاء 

:0و--خمصض)سح)ا<و)ج



-٤( )٣٦ — والمناقسا^المحصايل في الصعق الحديب الخمل .حكم 

ْنُه حش؛lJ^ لإحيائهصا، يلع من كان لما مؤْنن؛ لوكانا إذ به. فآمنا له الله أحاهما 
جديدا

يثلوه•الدين وهم ص، إُراهم بدين ئكلخون عصرهما وسائرأهل فهما 
صحةإناث عليهم فثي أشيهم، المخالفين باعتراف قشركن، ماتا فمد إدا؛ 

مكنوب.موصؤغ الحدث أل إذ وهيهاتا حدثإحيائهما، 
رسوله..وعل عليه، كنبهم الله فضح وقد 

ر)الةرآن((و)رالإجمإع((.يريه موضع، الحديث، هنا لحية; ابن الحافظ قال وكما 
الحب،هدا عن يعيدون فهم الله.، لرسول، حبا لا الحديثا، هذا يضعون إنهم 

وهظث،الله، ففضحهم رسوله.، وكلام المح، كلام تكييس، بمصي ذلاكا فحالوا إئما 
ا.هللصواب( الموفق والله وكينا، افتراء يضعونه حديث، كل ش شانهم أستارهم، 

٠٠٠٠

علماءهن ررالإح؛اء(( قالواد لاإرْن والراشة، والزنادقة، الوصاعين، إلى: (كلامه.شن.مرن، )١ 
رسولجاْ عاؤلفتهم قالوا ما على وحملهم _،، ش مجهلون فهم ذكرهم؛ ض ممن الملمن، 

المستعان.والله اممه.، 





ء٠ ءءَ 

(-٤٦٥)الئثرئ في \وذ0\غؤ -حكم 

٩

اتي|ةااثقو.

ءء  ٥ اكشركنفى الشفاعة ي؛ 





■(٤٦٧)-.مم'و\ضش/

سالشفاعة بل يشاء، عمن ؤيمنمها بماء، لمن يهبها لأحد، ملكا لست الشفاعة 
٤[.٤ : ]ljjy*قيعا تل ؤ هك• قال فيهاأحد؛ ولاينازعي وحدْ، 

آعثء1 ^لjىتثثع يا من ؤ ؤقدت لقوله اممه؛ بها ياذف أف الأولت الشرمحل 
ااوةرةتههب[.اؤ،ياذندء 

منإلأ لا ؤ ^١; لقوله لهم؛ اهة يألل لمن تكوف أف اكازت والشرط 
اادأا•٤• صوابأأ0أ' وهال، أذزلأآلرءس 

وهمعملهم، وارتقى خج، اممه ارتضاهم لمن إلا يفسر لا أف الثالثت والشرط 
[.٢٨هك: لقوله المرموز؛ الأولياء 

ه(ت ١٣٧٧الله.)رحمه . ، ال٠ءكمىل أحمد ن حافظ )رح؛زان((ت علامة قال 
غرهموأما والإحلاص، التوحيد أهل إلا يرتقي لا • وتعالى بحانه روهو- 

ا-هختجة^ض4لماغ.ه1ءازا( محخ؛ فقالتعالى: 
حوامححْح ثملت، عفلمى، حماية طالبا أبي غمه ْن لقي امحا. ؛لت■ 

وكانالديي، وحى بل الاجتماعي، أو السيامي، المنوي على مواء الدعؤية، الحياة 
آناناك.منه لمه لما له، محته منها أمور؛ لعية وذللئ، ؤإملامه؛ هيايته على ءسحرما 
لةفال الوقت! ذللث، و الجاهل، للسور احراى محرم؛ عر غئة أصؤ ولما 

^١^١وأك لي، تاَكاى ؤ اق: قزل ه(• ف لم U لك،، ءرلأنتمزن S اي 
أمملثم تهمي ما بمز ثى ٌف أول، ^^١ ٥٠ة إلثفلآك؛د، ينثعفروأ أف 

(•١٢١المشورة(()صر الستة ررأعلأم ل: ، ١ ا 



.التح، أبوي حال ص محل لما ترانة - الحرن مء —— ٤()٨٦ -

أنثمى لاتهزتما إك ؤ طالب• ر ي وؤزل ^[• ]١١٢لثبمج.،• أصخب 
٢.،•لالةصص|ر ؤيتئ^ثتأإدىشدئآأزهز^اصتدت. 

أيهعن الئنتب، بن سعد عن الزهري، شهاب ابن محمد الإمام* رواه صحح؛ ثاث حيث ( ١) 
رمعا.يه، ه، خرف ين المنيب 

الجاد.أُي، ابن ؤيونس كان، بن وصي جمرة، ر ن ونعب نغئر، الرئري؛ عن ىرواْ 
(،١٢٢/١ر)طةاتهء()ني،: واين،معد (، ٢٨٩. ٢٨٨/١»مم0(()ء؛االرزاقفي،: أتمجرواةتغثر: 

فع،:لم وم(، ٤٦٧٥،و٣٨٨٤ررصححه(()في،: والخاري (، ٢٣٦٧٤))منيه(()في،: وأحمد 
٢(،وش؛* (،والنهم،ز،ت»مته«)٧٢٤٣))صححهa)٤٢(،وابن،أييرعاصمش؛الاحادوالثابي«>• 

^^\\\هوضصبضم)\\ا\1هو)'^املج
الكير(())المعجم في،: والطراني، (، ١٠٠))مسيره(()٢٥ في،: حاتم أبع، وابن، (، ٢٣)بميم(()في،: عوانه 

))الأسماءفي،: واليهقي، ))الإيمان(()٧٣(، في،: منه وا؛ر، رمخممزا[، ( ٨٢برقم:)• ٣(، ٤ أ/ه )٠ 
الأتي(،وامح، ^سمح،؛ر)الأحاU<)ص١٣١

الأبة.تزول، س، بمتخ ولم الغاة،()أ^آ'ا0، امد ن،: 
،...((.iil/محقزن )أمحاواش قثْ: واين، عواة، وأيي، ملم، ولففل 

والهلحاوي(، ٢٢))منيه(()ن،: وأبوعواتة (، ٤٧٧٢))صبص)هم،: الخاري ماس_،: رواة وأمج 
®الإيمان{(ن،: قننه وا؛ز، ٣(،  ٠٣٣الثامن،(())بمني والطرانرهم،: ٢(،  ٤٨٤الآ؛اراا()مكل، حمح هم،ت 

))دلأم،الموة؛()أ/آ؛آ.م؛م(،وماحدىفي،:
(،والغويهمر؛>بمرحالة«٥٢٨. ٥٢٧/٢(،و))الوسعل^()٣٨٩،و٣٠٢. ١٣٠ ؛أسابراوزولاا)صر، 

(١٢٧٤.)

عوانةوأبو ٢(' هم،؛»صححه«)٤ وملم (، ١٣٦))صحيحه(()* هم،: الخاري صالح؛ رواة وأمج 
تدْ«)آآ(•هم،؛)بم

أ/آه(،و)• وا؛ز،جميرفى؛))شءرْ(()اا/ا٤(، ٢(، شر؛))صححه(()؛ ملم رواة،ونل،؛ وأمج 
تث<



العياب.عه حمق الله من ورحمة لأم امتجايئ ذلك عن فوص 
هتجههاوهم0:ئفصئاش، 

(•٩٨٢زن))صححه؛()خان وان ٢(،  ٤٨٥اص)تنكل ش؛»نرح والطحاوي 
وابنهشخ، ؤأيب رنية، وان المنر، ان ل ٣( ٠ \ ٢ )أ/أ<٩ رإنمر السورى: وعزا0 
ْرصه•

الحلين،:ا-نم\جه ءم_، متيم ان الإمام وقال 
بنؤيوتس كان، بن صالح متهم: الرهرى؛ عن جماعث رواه صخه، عل مجخ حلبث، )محا 

ذد(ا-ه•

يخلأفهاقول من يوجد محا؛ ؤع تلتإ: 
ضللهبمينرواةم[ت

ولممغمر، إلى معلق الإستادعندْ ولكن مغئر، ضق مجن جرا؛رأحرجه ان أف - سق مما - ذكرلم، 
عتيه؛من ومضل. فيكره؟ الوفاة... ءلال_، أبا حفّرمحتتخ لما قال: عنمغمر، عايه؛ فجاء يعيه، من يل.كر 

الخلاششهمسضب)اا/ايوماط. 
•السقط. هنا اس.عارى تحفا.رحمهما ولم ٥(،  ١٠٠٥٠ا/و ؤ؛ محمود وأحه شاكر أحمد 

منولمس الأولى، طع؛ته ش الكاب ٍلع ز علها اغنمي الي الخلة النسخة ش مقط ، illiولعل 
يندلجين< ٩٦١٦منالكتاب)• الأخر رالموضع الإسنادعلالجائة وجود بملل جير؛ ان 

سقطوجود المحمىإر وأشار ٢(، )آ؛/• ايرما ل٠ل• الجديمة ط؛؛عه الجادة.أشا.فى على الإسناد 
الترفق.ؤياس الخ، يعص ي زمحاالمرصع 

الأة[:لزولسه أغرى اآنتارن^ 
منها.وهناواط س—،، من محز الأية ءدْ نزول ل ثوى 
(.١٢٧.١١٨الأول)ص القول مايثة عند الأية، لهذْ أخرى أساب لكز وتميم 

الواحلت.للأية النول(( عرر)تعددمبب الكلام ٤( ٨ .٢ ٤  ٧٧القائم)ص المحث، ي وسأ>ي 



ّن؛يولولاآثا؛ نار، ابن ))فوي قال. لك؟ ؤتعفب تبممحوطك، كاف 

اذث{حم،ممغة قال.ت))لخثه آيوطالس،؛ غمة  Lxj■؛يكز اللمي. أف ■ آبما - وبثا 
س1محلمث نم ص، قيح م، بن صناح ى شبمل القتاتؤ، يوم 

(:VoItابنالأنوش؛))الهاية(()نال )١( 
ا.هللتاى فاسيازه الكغثن، مايغ الأرض، وثص الماءعل محن مارى الأصل: ل )))ؤيشةذ؛غاإ( 

ص()آ/آم;)مفىالأصلاواءإرصله
المم(ا.هأيميب صخصاخ: )ماء (؛ ٥٢ى؛))اللسان(()آ/هوثالابنمفلور 

١(؛١ ل؛))النهاة(()آ/؛ الأنر ابن نال )٢( 
النار.مازل وهي• الأئراك، واحد يكن. وند بالتحرك، )النوك؛ 
؛•هنوق( إل والئرج إرأسفل، والنزلئ• 

أفإلا الرجاج؛ وقال اللغة. أهل حكاهما مشهورتان ضسحتان، لخان ؤإنكائهات الئال وقح ثلث،؛ 
الراء.فح الأخيار 

)م/هغ(اللزوي واظر؛))المنهاج(( 
في•ستة أبي وابن (، ٤٦٠نيه(()ل؛))موالمحمممؤ، (، ٩٩٣٩ل؛))مصنفه(()عيالرزاق أحرجه؛ )٣( 

،٣٦٧٠والخاريفي؛))صححه(()(، ١٧٧٤و ،  ١٧٦٣«)pXjوأحمدفي؛))>(، ٣٤١٥٨))مصنفه(()
وأبو٦(،  ٦٩٤ل؛))مستله(()وأبويعل ٢(، * ل؛))صححه(()٩ ومسالم له، واللففل وههمه،وأ'آآ(، 

(،٩٥٩و، ٩٥٨و، ٩٥٧(،وابنضْفي؛»الإ؛مان(()٢٨٠،و٢٧٩و، ٢٧٨عوانةفي؛)٠مله(()
عنعنعناههبنالحارث،، بنءمٍر، عيالللث، (؛منءلر3،عن؛ ٣٤٦/٢والتهقيل؛))دلائلالنوة(()

اإعاسةبم،يه.

في؛والخاري (، ١١٠٥٨ندْ(()في؛))موأحمل. (، ٣٤١٣٤)ل؛))ء۵نفها( سة أبي ابن أحرجه؛ )٤( 
وأبو(، ١٣٦))منيه(()• ل: يعر وأبو ٢(، ١ ل؛))صححه(()• ومنم (، ٦١ ٩٦و ، ٣٦٧٢))صح؛حه(()

له



_)اي؛(-.يماسمغةفىاممح^^^__^_^^^_^

فياشاصشني،وضا:
زإيااممه. قول ْع الحدث، هذا ز الوارية الثفامة هيم أهز بمكل ئد 

•]سر[ ه اكييثث ثننمن تسهر 

لمها، الخلود س وخلاصه النار، س لإنقاذ شفاص' لمت، قها الأول؛ الوجه 
دعوته.،وعن عنه.، ودفاعه الشق0، لمحته قط، عنه العل،اب< لتخفم، ثفاعه هى 

اسهث.عيل كمال هن وهيا 

ااحد،وث،،ى المثة المضة هف إل حث الأول؛ الوجه ؤيغلهرمن الثاني• الوجه 
يوالمممة العنابح، لتخفف هي الحديث ش فالمية الأية، ي المفة المضة حمر 

العياب.من للخلاص الأية 
الني،.؛حصائص من وهي طالب، بابي حاصه الثفاعه هف أل التالث،ت الوجه 

طالب*ايى لغر ولتل حمره، لاحي، فلتت 

النوة((في:)جلأدل والتهمي (، ٩٦٨))الأيمان(()في: هندْ وابن (، ٢٨٢و، ٢٨١في:))مد٠(()عواتة 
ُا،.ه،، رصمدالخيري عن حاب، ن عجاس عن الهاد، يندن عن: ءلر3،، هن ، ٤or  ٨.٣٤)أ/؟

شره.ن وانمان صرة، وأبي حماس، ابن حمدالاه الاب.هر»رغا.عن: ري 
وصد(، ٩٥٧٦و، ٢٦٣٦وربمندأح٠د(()(، ٣٤ ١٣٥و، ٣٤رشية(()أماابن اظر:))همف، 

(،٢١٣،و٢١٢(،و>)صححص(()٦١٩٤،٦١٩٣^سرى(()
و))الإيمان(((، ٧٤٧٢خان(()ابن و))صحح (، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥و، ٢٨٣عوانة(()أبي و))مسند 

(،و))دلأتلامة((٥٨١.٥٨(،و))افالرك(()٤/•٩٦٧و
.(TiAh)



محانةبمئوضخاوفيىش0

عالكؤيمة، الأية ز ورد ما ين الخع يمكثا الثلاث)مجمعة(؛ الأوجه ؤيهيه 
أعالم■والله ١^٥،، الحدث ش ورد ما 

أُوإعْن الادس مع ش - ارلس رحمه - ٢ الحكمي١ حاظ العلامة؛ قول 
الثماعة:

عمهز محمد.، لينا حاصه وهيم الكفار، يحض عناب تخفيف ى )الثماعة 
ا.هوغءرْ( ءبمساسم<، ش كما طاليا؛ أبي 

والاهالحيين،، وهانا السائقة، الثماعة شروط ين تعارض فلا هنا؛ فعلى هلتا: 

أعلم.
ىأسهمت، جليلة، إمهاماُتج من فلم ْا مع لة؛هأم، ما وهيا طاو_<، أبو هو فها 

الارمن يجو ولم ^؛،، ٠٧٥١مجن التخفيفط هذا لقن المش؛ عهلما ي الدعوة، عجلة دفع 
اتياة.

الني.أم - أّتحه ؤروجة المطلتا، عد ين اهه عد - . أبوالم، " أجوْ ةاّم فمأيأ 
المن،يعد أوكونا لٍؤءنا؟ا الاه أويحمهما الجتة؟ا جزاءهما يكون حى وهب' بنتا آمنة 

ماةمثوزا؟إ

يألت،لم الدعوة؛ يلختهم ممن بعدْ من سيلقاْ وما مله، ومن أيوطالتا لقيه ما إل 
شركه.مهماكان المثرك -برام ُدايل عيثا، 

(.١٢٣الة(()ص ي؛)رأعلأم )١( 
مناؤقل مي عن الختر بيللثا صح كما القيامة، يوم عنايأ قتار أهل هوأهون *.-■،؛ l-i^lهيا رغم )٢( 

١(.١ زاكوطة)ص صه وميق أحرجه، من ءلل-إو الإثارة.نل >ت 



ماصفىامحمح^-—

ريئدؤ قال الشرك وحنرصن لأتوحل، إلادعا مجرمحل، بي وماصن 
وفذٌ[• ٣٦؛ ٠٣]؛ه أشمق ؤآجنذؤأ أقت آنن_\أعثدؤأ شوي محل ًْفؤر ؤر بمننا 
قلإث<وو0لآإكإمحُأوأ آى إث4 متئ إلا ثبموو ثن ؤيمك ين يلثا ؤ؟ ؤ ه' 

®يملالأّلأا•
وعلميالله يشرك من وعناب مررر٥، مر كما للأيؤين' الدءوْ بالئ في شك ولا 

لُأقن إن ؤ الإلهي• محوالقانون هنا ل كن، لم أل نل كن لم ص، كما لهم النفاعق 
ممدأ3رئإثماعظيئاأقر يثيك ومن يثاء لعن قهى دو0 نشر٠^١ ٤^٠ يئمث بمفرأن 

®<لس[.
ابنممورأ،رحمهاس:الحافظ لكل 

ؤيغفريه، مثرلث وهو لمه لمد تغفر لا أي يه، بمرك أل بمفر لا أه - نعالي • )أحر 
ا.هعاقه( من أي يشاء، لمن الننوب من أي خلك، ماقول 

ذحلنثا؛ الك يون وهوبمعومن مات ربمن 0: وفال 
يب؛ثشرلث كة ونى الجة، ذغل ذسا؛ يب لأيئرل" اللة في آخر•»قى حيث وش 
•ذخله0 

٥(.٠ سمه)١٧ القران ش»شءر )١( 
الأحمش،صتجق،ءنبهاسينسودس'شغات ٤(؛ ٤ زن»صححه«)؟ه المغري )٢(أخرجه 

بم،اه.

ال»ار(<.آئحل مما؛ ثب بمبمل مك يلفنل•؛»؛ن نمه؛ اميق من (، ٦٦٨٣زن))صححهء)وأخر"بم 
مرفوعا.معؤده ابن آحرعن وجب من (، ٤  ٤٢٥، ٠٤٤ و٦ ، ٤  ٢٣٢أحمدز؛)بمتعم)وأحر-حبم 

أبيٌلريق• *ن (١ ١ ٤ ٤ وأحمدر•»مسسء)٨٨ له، واللفظ ءصححه(()٣٩(، ش؛ ملم أحرجه؛ )٣( 
<=>



الش.أنوي حال ص فل لما يوانة الحزن. ضء — ( ٤٧٤-)

١^١٧ذحل قسا؛ ياش يفرق مات )بمن وش 
اس؛رحمه الله عد ن ميمان الإمامت قال 

تحال،ُه يخص فيما ندا U،، يجعل أي؛ بياءرم، ش يعو وهو مات ))رقن 
المستحىهو نمار. اممه- فإل مثرف، لأيه النار؛ يحل والإلهة؛ الؤية من ؤستحقه 

الزيرام،صخمنهمداسه•
بنعنأض (' ١٣٥٦ررمدْ«>• وأحمدش؛ (، ١٢٩))صب(()ي: الخاري عد الأول وطريه 
«الاكه

ميوعا•جابره عن زن))صححه®)٢٩(، وملم (، ١ ٤  ٤٨٨أحمدرن)بمسنيْ(()أحرجه: )١( 
سمده،ابن عن ر)صح»حه((لأمأا(، في؛ والخاري ر)صححه(()أه(، ى: ملم عد وهى 
مرفوعا.

(•١ ٢ ٠ الحمتد(()ص الميز >)سر زن )٢( 
الوهابعد محمدبن الإسلام حمدشخ القحيث، الأصولي، الفئه، العلامة، الثخ، وهو: 
والنهيبالمعروف، والأم الثليية، بالمرة معروثأ وكان ه(، ١٢٠٠عام:)انمرعية ش ولد الاه، رحمهما 

-(-٠١٢عام؛)٣٣ - نهاته وكانت، باشا، عل بن محمد بن صحابارصاص من وكان المكر، عن 
والموحلين.للتوحيل.، التوحيل. أعياء أكته اليي الحقد عن تتم مؤلمة 

(،١٢٣..ه،م،وررروصةاكاظرين(()ا/أآا ^مرجمهفي:ساهل(()صخإم 
(.٣٤٩.٣٤ثمانة({)آ/او))علماءنجدحلال (، ٤٧.٤٤و))مئامرعلماءتج،(()ص 

،واثارم( الثخ.حياته أل عيالله بن سليمان الحلث بامم:)Jالإءام حافله؛ رجمة له وقدرحمت 
مطوعة.وهي 
فكانالحليثرالأول.فى>)افءر(أ(؛ اوخارى.فى لمقل كناؤدت. وهونانءوسئا((١ )بمن؛اف، يوله: )م 

للمن.ْوافئا الثاؤح، 
ررراكحح((.كما المخاري لفظ جاء صد (، ١٨)ص الوحي(( رركاب من أما 



ماكفاغؤيىاممح___^_^^^^_^^_)هيأ(-.؛«ِْ 

ا.هلدأنه( للعايْ 

الحقله تميز ما يعد من باس أشرك لمن مغفرة، ولا شفاعة، لا أنه سق مما شن 
ذلائ،ُعلى ومامحت، الباطل، من 

ومنالنار، أهل فهومن باس؛ وهومشرلث مات، مجن أل على منعقد والإجماغ 
اسشاء إن المشئة، تحت؛ فهي معاصيه أما الجنة، أهل فهومن مشرك؛ وهوغير مات 

•أعلم واس اس شاء إن الجنة مصيره ولكن له، عفر شاء ؤإن عييه، 

٠٠٠٠

يعلما.وما ٤(، )ص الإملأم كخ جلنلة(( للاهمة؛))٠١^٥ انظر ١( )
يعلما.وما ١(، ١ ٤ الحميد{()ص العنين وررسٍر ٤(، ٥  ٦١٦انظرن))المنهاج()( ٢) 









١.١٤  ١٣]آثقنون؛القوتة ممدأشتابنزوو .خوو 

مذ;ؤئئ أن ٌ:ا;ءا يي ؤ
وماماثألمحي. أصحث أن؛بمإ لم نقى ما بمد رف؛ى أو4 ًْقامآ 

ثثئِشِمح\ئث. \حص 

امة[•؛ حلتيو؟ لآو'ْ افيازومح-،ذ ثمأينه 
ْاظالأبؤين 1و اص الأول، للقول بؤما والاثهاذ الأيتن، هأين ذكز ميم 

مم،وضفىامم.
الحث•هيا ُن زمكانه ثجلن لئزؤلها، نتب س محن محلآيؤ وإؤ>ؤن 

بمفريها،الأولى الأة لنزول سبا كان ما فمنها ورؤيما؛ ش مختلقه والأسباب 
الأسباب.ر ورد كن.ا ْعا، الأيين لزول مببا كان ما ومنها 

النزول((سمتإ ر)تحدد وهى• هامة؛ عالمق مسالة إلى ■هنا■الإشارة الممد من وأجد 
مجنمرب ما قبل البحث، إعياد وقث وكنت، حلافق، ْسأله وهى الواجية• للأة 

يإشكالأ أحن. لم ليا الواحية؛ للأية النزول سسنا ميل جوار أرى سنة، )المشن( 
الأين•هاتى نزول سب ي روايات)ولوتختلفة( عدة يوال 

ميلمسألة ز ،، موصم١٣من محر نر كلام الله. رحمه حجر. ابن وللحافظ 
جوارتصريحا. يرى. المواضع مضى وش ذلك،، وتوجيه الواجية، للأية الزوJ، ّس—ا 

يضحكما مؤ"تنيا، نمّتا التي الإصافامت، وهومن حينإعد.اده، المجث ش لم؛يمن، المحنا هدا )١( 
المساؤا.من 

١(. ١.٢٧  ١٨ص الأول) الغول مامثة س ونلك )٢( 
آم،وررالخابفىي؛اذ(الأساب(()آ^ألإ

٨٤٤، ٧٥٣.)



اي.أنوي حال ص ئل لما يزانة - الحرن ضء — ( ٤٨٠-)

الواحية.للأية النزول سب لغيي 

وعمل،، ابن الإسلام كشخ الملح يرون العلماء من جمغ وهناك 
ذلك.على المفسرين 

•٥١لهدْ النزول لباب من لنسن تخؤبمجه الأه-بعد رحمه . اإلآهم1بير٢، الشيخ وقال 
أيدوقد عيرآية، ى ذلك وقع كما النزول، سيب لجوازنحدد يتهما؛ )لانحارض 

ا.هزررالفح((( الحاففل هذا 
الأيةوأف التعيد، يعدم القول ووحاهة المسألة، ى الخلاف قوْ ظهزلي ثم ةاJتات 

مسبا.أويدون ما، لس، واحدْ ص؛، تنزل 
فحليهمختلقه؛ أسياب وهي لنزولها، أسباب علة الوا-حالة للأية الاحث، وجد ؤإذا 

سنيه.ؤيأحديماصح الأّياب،، هلم يها زؤنلم، الأسانيداني ي والمحيض البحث 
يئزجخات.الترمح لجأإلى سبب؛ أكرْن صح فإل 

الأسباب،أسانيد صح أل وهي - ءؤْ لها - واحلح مأله ذللث،؛ من ؤسثش 
القولعليتا زذ ولا وجه، له - هنا - يالتحيد فالقول ئرجح؛ ولا وقاتحها، تواؤخ وهقارب، 

الأية،شأن ؤإظهار والامحبار، والعقلة، للتدكر، نكون قد ٥ ءسئ،؛ النزول تكرار بأف 
٠،٣واللهأعلمر

هداى المدكوره التؤية لأيي المتعيية النزول أسباب من ورد فيما القلر وعند 
يش•'كما نجلحا متحلية، مواصع ى المحث 

٤(■٩ الضير(()ص أصول ى ي)رمقيمة ( ١> 
(•٩٦الجنائز(()ص ش؛))أحكام ( ٢) 

(.١٢٢الخرءان(()ا/ب؛؛.ورص )•أ(انذلر:)إلإمان(()ا/ابم.به(، 



("٤٨١)—— [١١٤. ١١٣]الية نونة آنج؛ ئرول أشباب مملح حول .

وسئمالعوي عطة عن وهومروي لأمه' الش. اسغفار ش الأول؛ لئث ا. 
٢.مsحر لا شواهد وله مقطع، 

وامتغفارلآبائهم، الاستغفار ه الصحابة من جماعة طلب ش الثاثمب؛ الثشن، و. 
مرسلومنم قاية، عن وهومزوق لأسه، . المح، 

وشه علي عن وهوقروي لأبؤيه' ه اش استغفار ش الثاك؛ الئث و. 
أحولوأحس مججهول، ا)ه والصحح مه، مجختالم، وهو الخليل، أبي ابن منيه 

العامل٣،.أهل بعض وقدصححه ذللث،، ولاينيدعل حمن، أيه الحدين، 
وهومشركان، وهما لأيؤيه، ه الصحابة مى استغفاررجل ى الراح؛ الثيب و• 
عليه.الكلام وسيق ،، الثالث١ السبب ل الوارد ؤيالاماد ه، علي عن منوي 

عنتروي وهو طالب' أبي لغمه . اللمي استغفار ل الخامس؛ الئشن، و. 
ي))اكحح؛ن((لومحؤج ه، حزن ابن المنشس، 

القولقيل النزول أسباب، أسانب. ى القلر الصواب، أف قليل. قبل - ذكرنا وحيث، 
للاررحثح.لحانا ص>ح.ءا؛ فإن الأسياي،، يتعيد 

إسنايْل الثالث، والئتن، صعنة، بأسانيد زؤيا والثاني، الأول الشتتئن أن وحين، 
نفسه،الثالث الئشت، بإسناد روي الراح والثيب مجهول،' وهو فه' محلن، رحل 

(.١٢١)ا(انذلر)ص\ِاا.

)آ(اظر)صاأا(•
(.١٢٦)•ا(م)ص'اآا.

(.١٢٧)؛(اننلر)ص 

(nU_.)^l(،j.)؛n؛.؟



التحر.أنوي حال عن مل لما -يرانة المحزن ضء — -)٢٨

الئئحان.إحراجي على امق الخامس والسبب 
وقول•الأسباب، هيه ين اوحح يمكننا فعليه؛ 

ينمعيل رواه ما منها والمحفوفل أمسال،، علة ئزؤلها ش زوي التؤة أيي إل 
استغفارز زلت، وأئها ررالصجمني<، في عنهما. اللة رصي - أيه عن حرن، بن المنش-إ 
أعلم•والله ءلاو_ا، أيي لخئه التح،. 

٠٠٠٠



م|َ ُ (-٤٨٣——^^^^)قايجه^واهم التحب، حلاصة .الحاتْةت 

النخثحلاصه 
 َُُ

قائجه





-٤( ٨ ■^)ه كائجه وأهم الثحث، حلاصه .

النيوالدي حال ش التحقيق وهي المسألة، س يحث من الانتهاء ؤيعد أحٍزا؛ 
التوغق:الله وأسأل أقول، مسائل، من بها تحش ومجا أوعيمه، الإيمان حيث من .، 

قوممال قد أد4 إلا مها؛ انملل ووصؤح مهولتها، عل الخألة هنم إذ أولا: 
ولابالرجال، تحرف الحق لا بالحق، تحرف والرجال الحي، حالفهم فما العامحلمة، تجاه 

الأٌورل ولاسيما العلهم،، الحث مجال ل مكان أي للعاطفت كون أذ يتمي 
الاعتمادية.

الحنامن ومحر بالمسألة، الله.منه السيوطي.رحمه الجلال الإمام اشغل ثابا• 
ياحتلأفله، هوكرار عياه ما ؛كل الحفا(<، هبمالك كتابه: كميه وكان فها، والتألم، 

الاحرأتحارض مجا وفيها بل الاستدلال، ؤيعص والأسلوب، التمير، في 
منمحيه ّ أفضل؛ لكان بالضر، الأمة وعر عليه، يمت. بما منه اشغل ولوانه 

اطلاع.ل وسعة والتألق،، الحث،، ل حلد 
الهوى،اتلع ومسه: والخلوعاتر، اكنحلوطايتف بعض ل التحرام٠، ست، ثالثا: 

أجلمجن باثزاث، العبث، ل الثر وتور ال٠هلابع يور نني ولا واكحصب،، والتقلد، 
الر؛حأء.امحوى•

سبؤؤبيان لحساسيتها، المسألة؛ بهيم الاشتغال بعلم نصح لمن اعتنريتج رابعا: 
ولوالموصؤع، متيلين؛الضعم، يالعاطمة، فها كثموا القوم أذ وهو فيها، الكلام 

المخالمؤ،على بالرد وقاموا المسألة، ل وصريحة صحيحة نصوصي برئ قاموا المقابل 
للتي.٠حبه في وشهمحوا بل ولحنه؛ وشتمه 

وعيمالأبؤين، بنجاة القائلين ماللثؤ ؤينت، المسألة، ل الأهوال ذكريت، حامنا: 
ؤييانوتفصيلا، حملة عليها والرد الأبؤين، بنجاة قال لمن المعيلة، اّللئإ إهمال 

الدين.لأصول الخاللث، هيه بحفي محارصة دلك، أسدأ ومن الخلي، وهوانها صعقها 



ص-درانةكاظصخالمحىمح.

وقدحنفثة، ملة وأهل سماؤية، رمالة أهل قوم إلى نعث الئي. إل مائنا• 
ذلك.لايكرون وهم - والسلام الصلاة عليهما إسماعيل. وابنه يراهيم دعوة وصلتهم 

تعليلي سهم، فما ثئا اختلاها مختلفون الأبؤين، بنجاة القائلتن إف مائعا. 
يعضها.ح نتعارض  ٧١٨وأتوا النجاة، 

المخالفين؛أدلة حلاف على وصريحه، صحيحه بكفرالأيؤين المائلتن أدله ثامئا• 
ؤيعارصهبابه، ش صح غيز منها والصحح جد.ا، صعيف أحواله أحن منها فالصؤبح 
الصرح.الصمح 

الصحيحإلا فيها قبل لا الإيمان، مائل أحلمها ومن الحميلة، مائل تاسعات 
العلماءأحاز ؤإن الفضائل؛ باب من فيها بالضعف تحمل ولا .، الني عن الثابت، 
محكمة.علمية وضوابمل بئرومحل أجازوه فإئما الفضائل، باب ز بالضعيف الحمل 

المخالم،،تكفير أو لعن أو ب ينغي فلا حلافية؛ المسألة هذه إف عامران 
العلماء؛إحوانه على تحل. لون عنيه، ؤقف بلليله عليه وكل ذللمثا كل يستحق لا والأمر 

قدمات؟متهم البعفى أل ولاسيما بمايؤوهم، 
حاحة،يون فيهما الكلام أحب لا اي إلا الأبؤين؛ كفر نوت ْع عثرت حائي 

عترالفتتة يجلب قد له، يلع يون ذللث، يكز ولكن الني.، قاله لما ئريذا الهائل كان ؤإن 
يحالالحيين، يضرف ومح. عنه، غن ى المحدث كون أمنا يحلُث، وقد الناس، عامة 
عقباه.ئخمد لا حيل، إلى ذللث، 

شوتهلرق للناس، وحيينؤ الحلم، محللبة أحي. قام فقد فرغ؛ من ذللثؤ أقول ولا 
هنامن العامة بحص فانزعج ملم؛ حديث وذكر .، الرسول أيى كفر إلى حييه 

كفنؤ!الشيح"كله قاله ما وقال؛ عاصبا، اليرس حضر من أحن. حاءتى بل الحديث،، 
حيين،شمح أو موال، إجابة مثل لحاجة ذكره بهلما، الخحد.ث كان إن ولكن 



-( ٤ )٧٨ نتائجه وأهم التحب، حلاصة .

هياأل للمتسين ؤيوصح دلل، من بأم كلامه دعم ؤيحاول بملة، للموصؤع يمت 
أنا.حيثي أرى فلا ه، الني ز قدحا تحد لا الأمر 

للشر،قيمته لما فه؛ وتمت، ملت، الحث هنا ى ملكتا اني لولا عشرت ثاني 
وصالت،مما تامة قناعة ز كنت، ؤإن عئه، الفلر وصرفت سنوات، وهجرته تركه، وقد 

بهاقيمت، التي التوطة ش اليوم. ونشره. لطعه لفض ما ذكرت وقئ علمية، نتاج من إله 
فيها.حاء ما لأهمية فلئراجعها الحثا، هدا 

وماوحله، الله من فتوفيق وصواب،؛ حق من الحث، هذا ز كان ما عشر؛ ثالث، 
والش؛هلان.شى فمن ، lla->ْن فيه كان 

وهناحلألأ، وجل.ت إن ومتاصحتي فيه، معيري القارئ. أحي • منلثا وآمل 
رءاشحة«أ امتضحلث،؛ ر)وإدا الني.؛ لقولر _، أمحللبه الإسلامية، حقوى من حى 

الحريري:قال، وقد 
وعلافه عيا لا من فجلا الخللأ فسل. عنا تجل. ؤإن 

رحمةالمبحوث على وأسلم وأصلي وآجرا، أولا' اتحفلم العلي الله واستغفر 
الخالمين،،،والحمدللهربإ للعالمين، 

وكيه

ضوينهالممرإل 

،٦)

٠٠٠٠

ه.ميرْ أيي عن ( ٢١٦٢ز؛))صحتحه(()ملم رواه حديثا من قطة ١( ل





،-٤٨٩—^^)الكتبومحورات الأناني. فجزه .الغلأحىت 

افذحف

بعضأسانيد لشجرة توصيحق رمم 
الكتببعض ومصورات الأحاديث، 

ص





-( ٤ ٩ ر١ الكب وئضورات الأناني. فجزة الئلأ->قت .

لطبعتثن)ا/ا*ا"(، ناري علي للملأ )الشفاه ت وشرح كتاب؛ من صورتان 
.استنبول . العامرم( الطباية ردار لهلبعة الأولى واحد، موصع ومن مختلفتئن، 

منة؛. استنبول . العثمانية{ ٠لالمطبعة لطبعة؛ والثانية هو(،  ١٣ ٠٧)منة؛ 

.٠،الني *أبوي مسالة في القاري قول احتنلأف فيهما ويتبين )ا"امأه(، 
مملوءةالمتداولة النسخ )إل )آ/مأ"ه(ث قال الثانية الطبعة مصحح باق علما 

^*١^؛،من وافقها وما الأولى، الطبعة فى ورذ ما يقصد ا.ه المردود( بالغلط 
(.٨٢.  ٧٢)ص في هذا ئنانثة وتم الأ-محرى، كتبه في القاري لرأي موافقة 

الأرضاىءنا1ع؛وو.وطمب ( وسلم »ز"لاكىصلاسقالسمم ) ز؛اصفى 
سد<وناس- ؛ال\كنىالظاهم ( يىهشت7أ، إ,محرج 

اِءا«الاهمزامحزات \\؛خ ان؛منبمد لإب و ات مأ»نالأر،؛ 
٠٠،امت«سأر5ّتسم هذءالكزاأمحعد  الألف ٠٣٠م اومان ^،^١^٠ ١لك١ثات ع- ٠ 
وزّلطابتكتو-مالءاسأهمتااث، .)،؛)، alءيرتقم،؛اس إ؛سادتهمات 

سماسإطادمسمددديىس.مكنجيمح-د داضاضضبمحاكلأت،)وادث(ااوتلأقرسالي ؟ف'أابتس 
)ووعا،يىنيامقطااوكاب سمب?م7( اى,الأ:اه؛>ت، 

I اللط.ا-؛بما؛ت د،ابم(ايىساكاع ١لأشتا. لأءام.دءا. ا

رءٌ  ٧٢'ب 

آلارضص ب )رمم المر ص اى ُ-لم( ب ذال ٌلاذ اش )زرل اسف 
بمفابط نل ٠ن١ك١ن ان اددام ادش ءل ( ادب س ام ٌمج 

٠٧١. 0١٥١ سادجزاتِودل ؛،و اض؛ 'ءئ ان للأب ات الأدطٌّن 
الألفرب الزUj ذما> الكاتات •ن.رء*دب _• ب؟؛ ص

راو,لاو،^١ ايوكات تلك د-مابم.زأم ادك دل ذءَاهت ءه سالنمات 
الأ.٠وءاو« ا—لأ'ها،رءاا"فق وص ازوال ب ٠ ا.ك م دى اِى 

دالأءاد.ثاللام|بنىاى )والخدبث( ^٠الذممة ١١٥١.نالأ،ةكاتابورذد-،م 
الأنستاءالاجات،jp>، وت ) لطااص اذ/ ض اى ( )ذساالابكبج. 

ارا•ا-تجات ازاع •ن اى ( داحايه 



.(٤٩٢)-

نكال،نكال، الرحم، مل ركال )إل الأمابي• حديث لأسانيد نوصحة نجرم 
اممي.ترئول قال أبوك؟ الاوا؛أن رنرل يا قال؛ • • اش• )همر المير:٠ قال فو؟ فأئ 

١(. ٤٣. ١٣٧وتخريجه)ص نفه، انظر لقرة نفري بمم ))طفا*رزن 
لاراض()حديث 

وقاصام بن معد عمربن همدالد 

معدبن عام  مداهبن عالم 

بن)برامم 
حاسدلسدماوٍهس 

معد

محيد؛نسمدنءظء اكارئ؛يلأ 
الطرالي

محادبن محمد ندبزاحزم 
مخلدابن 

I '

امام،اث ض
حاتمالقدمي المى 

بنمحمد 

اا؛فميإسماعل 

ماجهابن 



■(٤٩٣)-الكتب.زئضوراث الأناني. ثجزة الملاحي: .

الأنوي ))إحياء حديث: لأسانيد توصيحية جرة ن
٢(.٥ ٥ . ٢ ٤ ٥ )ص وتخريخه مه، انظر 

الإحياء()حديث 

عنهااه رضي عائثة 

موه

اازذ١دأم ابن ء؛دالرجمن 
I

٠موسى بن همدالوهاب 

ب

غنيةأبو 
ب

الحضمرأجمد 
ب الخضم محمد 

آمنابن 
الأخضرمحمد 

الغدايالخطيب 

مكيبن عآدا1ملك 

المدفاثي

َََ

هثتام

ََتمابمي
ب

الريعبن عمر 

ل
الوامطي

I
العدائيالخلب 

المدبر

المدفاتي

الزنادأبو 

أضبن .مالك 

الدارقلي-ه 

عساكرابن 





("٤٩٥)— الخثاتروالغزا-ى •فهرش 

ههوس

امحادروايواجع





-( ٤ )٧٩ المصائروالمراجع,٠ قهرني .

تالجورهاز يراهم بن الحض - والمشامر والصحلح والماير الأباهلل )١( 
محل. )الهتد( المالمة الجامعة اشوش. حميالصار ن ■ميالرحمن د. )ٌاأهه(. 

الأور)"آ،أاه(.

•الشروق)•جدْ( نار - ثعومحل علي يراهم د• - التايخ من نمى أف يجب أباطل )٢( 
طالادسة)م'إاه(.

تالبوصيري بكر أبي بن أحمد - العثرة رإلمساند« يزوائد المهرة المحرم بمحاف )٣( 
ط• )ارياض( الوطن مجيار • ورفاقه محمد، بن يراهم بن ياسر ت• - ه( ٨٤)٠ 

الأول)-آأاه(.
ت•- آه( ١ )١ ت المومحلي الكمال ُن عييارحمن . الهران علوم همر الإتقان )٤( 

ه(.١ ٤ ٠ )٧ محل )يرون(. العصية المكية فيراهم. أبوالفضل محمد 
بنأحمد صمر حماد أبو ت• - *آه(  ١٨)المنير ين يراهم ين محمد الإحميع. )٥( 

ه(. ١٤٠٢الأولى)ط - طية)الؤيياض( محمدحتف.bر 
ينمحمد اليؤية. الأحاقيث من عته الخاوي س؛ل فيما المزصة الأحؤية )٦( 

محارإيرامم. محمد إسحاق محمد د. ت. . آه(  ٠٢)ت الخاوي عدالرحمن 
١ه(.٤ ١ الأول)٨ الراية)الرياءس(.ؤل 

•د أ• ت - )٧٨آه( ت عاصم( أيي الشيال)اين عمر ين أحمد والمثال. الأحاد )٧( 
ه(•١ ٤ ١ الأولى)١ ط - الراية)الرياض( نار - الجوابرة فمل بن باسم 

الخارييخرجه لم مما الختارة الأحاييث من الختارة)الممحمج الأحاييث )٨( 
1ه(. ٤٣ت)القيسي)الضياء( عيالواحد ين محمد ر)صأمحهما{((. ل وسلم 

ط• محروت( حضر نار - ه( ١ "١٤ ت)٤ لمش ين عياس ين عيالملك د. أ. ت. 
اه(. ٤٢١الرائحة)



م.بمكاذلمخاوأنويتي0

أحمدين محمد الجوزي. وابن الجور؛ا؛ي ربموصوعاتء من: مختارة أحاييث )٩( 
الدارمكنة الميوو. عدالجبار بن عدالرحمن د• ت• . ( ٥٧٤٨)ت اليمي 
ه(. ١٤٠٤الأولى)ط - المورة( )الميية 

تالفارسي نلثان بن انمين علاء - خانء ابن ))صحح ت تشب م (الإحسان ١ )٠ 
ه(. ١٤٠٨)الأولى ط - الرسالة)بيروت( مؤسسة الأرنووط. معيب )٩"\_(.ت. 

د.ت. . ءس( )١ ت الجونية( نم )ابن بكر أبى بن محمد اليمة. آهل ١(أحكام )١ 
ه(. ١٤١٨الأولى)ط - للنشر)اليمام( رمادي - ورفيقه الكرى، أحمد ابن يوسف 

المكتب. اه(  ٤٢)٠ ت الآ؛ابي الدين ناصر محمد - ؤبدعها الجنائز (أحكام ١٢)
اه(.٤ ٠ الرابعة)٦ )يرون(.ط الإسلامي 

تالحزامحل( )ابن الإميلي عبدالرحمن بن عيالحق الكٍرى. الشرعة (الأحكام ١١٠)
ه(.١ ٤ ٢ الأولى)٢ ط - الرشد)الؤياض( مكتة عكاشة. بن حسين ت• . ه( ٥٨)١ 

)ابنالأشيلي عيدارحمن بن عيدالحق . الّي. حليث من الوّطى ١(الأحكام )٤ 
ورفقه.اهد(،  ٤١٠٤)ت الشامراي البيري صبى ت. . ه( ٥٨٢)ت الحزامحل( 

الرشد)الاض(.ط)ا*ا؛اه<كة 

البرىصبي ت• - آه( ٥ )٩ ت الجوزجاني مقوب بن إبراهيم • الرجال (أحوال ١ )٥ 
(.٠١٤٠الأولى)٥ الرسالة)يروت(.ءل اه(.مؤمة  ٤٦٠٤ت)ايامرار اليري 

ت.. ^( ١٠٠٦)ت )ويع( المش حالف بن محمد . القضاة (أحار ١٦)
ه(.١٦٠٦٦الأولى))القاهرة(.ط التجارية المراعي.المكنة مصهلفى 

 W( أحار)رشيى( ٥٠٢ ت)٠ الأزرز ء؛داس بن محمد الأنار. من فها حاء وما مكة ١.
الثانيةحل . المكرمة( )مكة الثتافة bر مهئاع - ( ٠١٦٠٨٧)ت ملحس الصالح 

(٠١٦٠٨٥.)



(-٤٩٩—-)-بجرشالخامحواك>ني—-—^

د.أ. ت. (. ٠٣)ق الماكهي إسحاق ن محمد رحيم. انمم ثليم ى عكت (آخار ١٨)
ومكنة)يرون(، حضر دار ه(.  ١٤٣٤)يت، لمش ين عداممه ين عيالملك 

ه(. ١٤١٤)الثانة ط المكرمة(. )مكة الحييثة الهضة ومطعة 

السلفيةالمطعة . ( ٠٢٥٦)ت الخاري إمماعيل ين محمد . المفرد (الأدب، ١٩)
توصيح:ي الممد اس ))فضل ح؛ لْطوع (• ١٣٧٨)ط - )القاهرة( ومكنتها 
المرد((([.)الأدب، 

الملأواللام. الملام عله الرسول أبوي ي ه الأعنلم حهة أيي معتقد آ(أدلة )٠ 
مكنةسلمان. ين حن ين متهور ُتؤ. (. ٠١٠١٤)ت القاري سلهتان ين علي 

٠(. ١٤١٣الأولى)الطعة المنورة(. الأثرية)المدية المياء 
يتف.. ٠( ٤ ٤ يتذ)٦ الخليلي عطوالله ين الخليل - ، الحد؛٠ثإ١ عالماء معرفة ش آ(الإرساد )١ 

٠(. ١٤٠٩الأولى)محل • الرشد)الرياضي( إيؤص.مكنة عمر ين سعيد محمد د. 
الخؤنيعداس ين عل.الاللثخ الاعمماد. أصول ش الأيلة قواطع إلى الإرشاد آ(كاب، )٢ 

طالثقافية)ييروُتج(. الكب، تميم.ْؤّسة أسعد (.لت،• ٠٤٧٨محتف)الحرمين( )إمام 
الأور)ه*ثاه■(•

تالألا؛ى الدين ناصر محمد اله؛ل«. )بمتار أ-حامثج: تضج ش الغليل )'آ'ا(إرواء 
(.٠١٤٠٥الثانية)الإسلامي)يرومحتف(.ط (.المكب، ٠١٤٢٠)

إيوّفدّ ت. . ( يت،)٨^١٣٠الكؤا )الحاكم محمد ين محمد ٠ وامحيى الأمامي ٢( )٤ 
ه(ا ١٤١٤الأولى)ط - المنورة( الأثرية)المدية المياء مكنة • الدخيل محمي• بن 

صقر.bرأحمد اليد ت. (. ٠٤)٨٦ يتح الواحدي أحمد ين علي - التزول أ(أّأاب، )٥ 

التالهي.الإمام ياقخايف منه، ررمتخّث،(( المطؤع ( ١ل 



اش.أبزي حاو ض محل لنا الحزن.دزانة ٠ _)♦ 

الثالةط . )يرون( القرآن عللوم وهؤّة رجيت(، الإسلامية للثقافة القبلة 
اه(. ٤٠٧)

منالموطآ صمته الأنح؛iارنما الأمصاروعلملء فقهاء لمذ،ام، الجاح آ(الأمت؛و|كار )٦ 
عبماممهن يوسم، والاخصار. يالإبمحاز كله يلك وشؤح والأتار الراي سهم، 

فتيةbر قلعجي. أمين عيدالمض د. ت،. . إه( )٣٦ ت عدالمآ )ابن التحري 
اه(.٤ ١ الأور)؛ وطرالور)ب،(-ط يءروت'(، )يمشق، 

(i،i_،'yi(YU ،^ تءدال؛0 التحري)ابن عيالله بن يوسف ه. الأصحاب، *،رقة ش
الأي•للحافظ ))الإصابة(، بنيل؛زمهليؤع إه(. )٣٦ 

(jlJ(YA  ت.. ه( ٦٣)٠ ت الجزري محمد بن علي ه. الصحابة *،رقة مب الغاية
إحياءbر زتصؤير: ه(. ١٢٨٠)ط )القاهرة(. الوهية المهلبة ومي. مصعلفى 

التراثاضي،محروت(ا•
تالقاري سلطان بن علي الملأ - الخوصوعة الأحبار مب الرفوعة )هأ(الأسرار 

ط)يرون(. الإسلامي الكنب، الصيغ. لعلقي بن محمد د. ت. اه(. ٠ ١ )٤ 
اه(. ٤٠٦الثانية)

ت)الخلب( الغيالي علي بن أحمد . المحكمة الأنبلء م المتهمة آ(الأصماء )٠ 
الثالثةط . )القاهرة( الخاض مكبة السيد. علي عزانمين د. ت. . ( ٠٤٦٣)
اه(. ٤١٧)

)آهس(.ت حجي( )ابن العقلاني علي أحمد ه. الصحابة تميز ي م(الإصابة )١ 
الممح،)محروت(ا•الكتاب ثار زصؤير: 

اسإيت)يماه(.ئرمTممح٠دالأمين 
]تصؤيرأ.الأولى. المينى)القاهرة(.ط 



٥(-^._^^___^__^^^___^^^)ا٠ .فهرسصمومض_

بنمحمد انمارمحلي. للإمام الليءه( رسول حديث والأزادمجن رالخراتب )'آ'مأءلراف؛ 
ورفقهنصار، محمد ين محمود ت. ٥^.  ٠٧)ت المسراتي( )ابن المقيمي طام 

ه(. ١٤١٩)الأولى ط - )يرون( العلمة الكتب ار د. 
تالءازْي مجومى ن محمد الأثار- مجن والمشؤخ التامحخ يان ش )؛ّا(الأعتار 

دارةمعلمة ورفاقه. ه(، ١١٠٨٦)لت، المعلمى يحي ين عدالرحمن .ت. )٤ا/هه( 

ه،. ١٣٥٩)الثانة ط . )حييرأياد، العمانية المعارف 
ت.. أه( )٨٥ ت المهقي الحسن ين أحمد الرشاد. مسل إلى والهياة (الاعتقاد )٥٣

■(•٠١٤٢الأولى)٠ أبوالمنن-دارالشلة)ارياض(-ط أحمدبزليراص 
والمميزالخرب مجن والتساء الرجال لأشهر تراجم لةا"وس لأّا0الأعلأم 

للملأينالخلم دار . ه(  ١٣٩٦)ت الؤركل محمود الدين حر - والخسشرتن[ 
١ه(.٤  ٠٧)الشالّة )بيروت(.ط 

همروجواب مزال  ٢٠٠)المصورة التاحه الهلاأ٠ة لاعتقاد المشورة المنة (أعلام )^١٣
أبوين مصطفى ت. \ي. )^١^١٣ ت أحمدالحكمي ين حافظ الإملأمة(. الخقيية 

هد(. ١٤٠)٨ الثانية ط . )حية( الوادي مكنة الصرالشلي. 
تمحمدمجاهل ين محمدزكى • الهمهٌ عشرة الرابعة الماتة ش فلثرجق )خم(الأءلأم 

١م(. ٩٩)٤ الثانية )يرون(.ط الإسلامي الخرب -يار ١ه( ٤ ٠ )٠ 
وه(.٠ )٢ ت الخاوي ءLJالرح٠ن ين محمد التاؤخ. ثم لن بالتؤيخ )وم(الإءلأن 

الخلمية)ييروت([.bرالكتب زتصؤيرت روزنثال. فرانز ت• 
بنعبدالرحمن - التوجيهات مجن يسام لاين نجد(( ر)عالماء تراجم؛ ى عما ؛(الإست )٠ 

١ه(.٤ ١ )٦ ت ميجري ءداهل4 

ت.. أده( )٠ ت هيرة ين محمد ين يحي . »الصحاح(( مجعامب؛ عن ؛(الإ؛صاح )١ 



اللمي.أبوي حاو ص محل لما الحزن-درانة —مء ٥(^-^—٠ -)٢ 

العيية)الرياصر0•المؤمحسة محمود. حن عدالرحمن 

)ابنأحمد بن محمد . والئبجم الخاص لبماح من سجم عن )٢؛(الإفصاح 
ونار)الجزم(' التحالي مركز - مغراوي محمود د• ت• )اُحآ"ه(. ت المحللابي( 

^(•١٤ ٢٨محوت(-طالأين)حزم ابن 
عيالضزن عيالك د. أ. ت. . ^ ٣١٨)المفر بن _ بن محمد )"؟؛(الإئع. 

ه(. ١٤١٤)الثانة ط )الرياض(. الرشد الجمين.مكة 
))تهديبمحب؛ يكر من سوى أحمد(( ))مسند ش: رواية له من ذكر ز ؛(الإكمال، )٤ 

بن؛•حمرور بن عبمالاه د• ت• • -( ٥٧٦٠ت)النمش علي، بن محمد - الكمال(( 
داراللواء)وّاض(-طالأور)أا؛اه(•

والكىالأسماء مب والمحتلف )رالموتلف عن: الارتاب رفع م، ؛(الإكمال )٥ 
بنعيارحمن ت• ٤ه(. ماكولأ()٥V جعفر)ابن بن الله هة بن علي - والأنساب(( 

)حيرالمعارف يرة مجلس مطحة وجماعة. ه(، ١١٠٨٦)ت النعثمى يحي 
الإسلاميالكاب دار ميز•' الأولى. ط - )بتروت( لج أمتن ومحمد أباد(، 

([.٥١٩٩٣)القاهرة(.طالثان؛ة)
مطحة)خ'اخه(. ت اهم، حلفة محمدين موائدمسلم(. المعلم )إكمال ٤(إك٠الت )٦ 

طرية)الرياض(أ.مكبة زتصؤيرت ه(.  ١٣٢٨)السعاية)القاهرة(.ط 
ت، البمجري١ ئلج بن ْعلهلاي - الرحال،( أمملء ي الكمال )>تهديب )٧؛(إكمال: 

الأولىط . )القاهرة( الحلية الفارون، ورفقه. محمد، ين عائل، ت. . )٢٦^( 
(١٤٢٢.)^

التراحم.كب من موصعه ز يظر حلاف، اسمه صمط ش ( ١ 



٥^.٤ ت)٤ التحفي)القاصي( موصى ين هماض - نسلم(( موائد ))المعلم (إكمال: ٤ )٨ 
ه(. ١٤١٩الأولى)ط■ الوفاء)مصؤا- نار إمماهمل. ههمئ د. ت. 

تالتكجري مح بن ه.ئعلهلاى الصحابة من نهم المحتلف معرفة إلى ؛(الإنابة )٩ 
)الرياهمز(.طالرشد مكتة ورفقئه. الشافعي، همدالخالق مجدى .ت. ( ٥٧٦٢)

الأور)'آ؛اه(.
بنيومف الأصحاب(((. معرفة إلى >رالأرسيعاب الرواة)مقيمة: مائل على ه(الإن؛اْ )٠ 

(.٥١٣٥٠)ط القدسي)القاهرة(. مكتة (. ٥٤ت)٣٦ هميالمآ التفري)ابن همياس 
تالمم ابن محمد بن أحمد ١ الاعرال مجن ))الكشاف(( تضمنه: نما ٥(الانتصاف )١ 

الأتيإ.^٠١^( ١٠بليل: رْطوع (. ٥٦٨٣)
يحيبن هميالرحمن ت. (. ٥٥٦٢ت)الئمعابي محمد بن همدالكريم ؤ ٥(الأنساب )٢ 

الحثماتية)حاّرالعارف دائرة مجلس مطعة وحماعة. (، ٥١٣٨٦)ت العلمي 
تمةابن مكتة اتصؤير: (. ٥١٣٩٦الأولى)يءج)يرون(-محل أمن ومحمد أباد(، 

)القاهرة([.

تالءلك؛ا إبراهمم بن الحلمة(-علي المأمون)المعرة الأمن سيرة همب المتون )آه(إنان 
نارإحياءالتزاثالحرُيزتصؤير: بءل.)أماه(. (.الهلثحةالبهية)القاهرة( ٥١٠٤٤)

)محروت([•
١حبل ابن أحمد الإمام ميهب عل الخلاف مجن الرامح معرفة ل )؛ه(الإنصاف 

(.٥١ ٣٧٨)ت الفقي حامجاس محمد ت. . ( ٥٨٨٥ت)المرداوي سليمان بن عل 
إحياءbر اتصؤير: ؤ ٥( ١  ٣٧الأول)٤ محل - المحمدية)القاهرة( أنصارالمنة مطبعة 
الثانه['ط )يرون(- المثي صخ ة وموم)محروت(، الصي التراث 
محمدت. - ( ٠٥٦٩)١ المضاوي عم بن عيالله ٠ التأؤيل وأصرار الصل )هه(أُوار 



الش.أبوي حال ض نل لما ترانة - الثرن ضء ٥(  ٠٤-)

اكاؤخة وْومح)يرون(، المي التراث إحاء نار . المرعشل عيالرحمن 
المبيمحروت(-طاص

بنمحمد ت. . ه( ٢٨٧ت)عاصم( أيي )ابن ١^ عمر بن أحمد )ا*ه(الأوم. 
)الكودتيمالإسلامي للكتأب الخلفاء العجمي.bر ناصر 

ورفته.bرانمله، مروان ت• - ا"مه( )٠ ت الطراني أحمد بن سليمان )به(الآوائل. 
الخل)يدوت<طالأور0اإاه<

الدينناصر محمد ت. . )خ'آيه( ت تيمية( )ابن عييالحليم بن أحمد . رخه(الإيمان 
;(.٥١٤ ٠٨)الإسلامي)بيروت(.طاكاكة ;(.الم ٥١٤٢الأوا:يت)• 

ه(.١ ٤ ١ الرابعة)٢ ط - جابرالجزري أبوبكر الكير. ^؛ ٠١١ه(أسرايفاميرلكلام )٩ 
-والفنون(( الكب أسام عن الثلتون رركثف عرت النيل م المكنون اُ(إإضاح )٠ 

الإملأْةالميليمة . ( ٠١٣٣٩)ت اليغيادي أمن محمد بن باشا إسماعيل 
([.٠١٤٠٢الفكر)يرون(.)bر ]مؤير: . ( ٠١٣٨١)محلهران(.ط)^

■الفة؛هي، محمد ين عل دّ أ. .تّ ( ٠٣٩٥متل٠ْ)ابن إمحاؤ، بن ٦(الإي٠ان.محمد )١ 
ه(ا ١٤٠٦الثانية)ط الرسالة)بيروت(. مؤسسة 

مجحفومحل-تّ . ( ٠٢٩٢)ت الزار عمرو بن أحمد الزاي(. )مند الزحار )٢٦(البحر 
)المليةوالحكم العلوم ومكنة )يرون(، القرآن علوم مومحة ٠ الله نين الرحمن 

(.٠١٤المورة(.طالأور)ه. 
أحمدعائل( ت. . ( ٤^١٠)٥ ت حيان( )أبو يوسف بن مجحمل. . المسل )٣٦(الJحر 

(.٠١٤١الأور)٣ ط ؤ العلمية)يرون( ورفيقه.bرالكب عيدالموحود، 
العزوكرم. وشرن، وملم عله الله صر رصول تفضيل ل الثزل )؛آ(يداة 

تالألباني الدين ناصر محمد (.تّ ٠٦٦٠ت)السلمي عبادالسلأم بن عبيالعنيز 



____^_^_^___)ه«ه(__^___مشسمموهمني_

٤\ي.الإّلأْيبيروتيمطالأور)م• اه(.اوكب  ٤٢)٠ 
ت)ها<هه(.رثي)الحمد( أحمدان محمدن Jصد. مجهدونهاة )هآ(يداة 

^(.٠۵١٠)الكيرى المكنة 

أحمدت. . ( aVW)٤ ت كمآ )ان اليمثقي عمر ن إسماء؛ل . والته1ةن )اُاُ(الداة 
ه(. ١٤٠٥)الأولى ط - )يرون( الملمة نارالكب - ورفاقه أبوملحم، 

د.أ. ت. . )٤٧^( ت ممؤآ )ابن اليمثض عمر ين إسماعيل . والتها؟ الباة )•••( 
هجر.بيار وانمرامات البحوث مركز ْع بالتعاون الرش، عيالمحن بن عياس 

هد( ١٤١)^١ الأولى ط - )القاهرة( والشر هجرللطاعة 
هل(.١ ٢ ٥ )٠ الشوكانى على بن محمد المائع. القرن بعد من بممحاصن اكئالع )م^٦(الدر 

]مؤيرأ.ه(، ١ "١ ٤ )٨ الأولى ط - )القاهرة( العائم مجهلبعة 
علىااكٍر«.عمرين »الثرح م: والأيارمعة الأحامث تضج )خا"(الدرالمنرم 

الهجرةورفاقه.bر عبيالى، أبوالخغل. مصعلفى ت. . ( ٠٠٨ )٤ ت الملقن ابن 
)العة(.طالأول)هآ؛اهر(.

(.ط٠١٣٤ت)٦ المهارموري أحمد داود«.حلل )أيي حل: ز المجهود )٩٦(ذل، 
لضر:دارصاسةدمحروت(أ.

 ٠( i،J؛)U لأبى ®المتن( حتم: م الجهودUb  - تالخاوي عيالرحمن بن محمد
ط. )؛^J؛»؛_( الملف أضواء الجيلاز. محمد ين ء؛دالالهلض ت. وه(. * )٢ 

الأور)؛آ؛اه(.
تالميوطي الكمال ين عبيارحمن والئحاة. اللمؤقن طقات همر الوعاة )١^١(بغية 

لتن.ق الأنة؛ إلى وعندالإحالة المحث، ي المعمية هي الهلعة هف )١( 



محانةكاظصخلمحىامح.

(.٥١٣٩٩)التانة ط )الهاهرة(. الفكر إيراهيم.دار أبوالفضل محمد ت. (. ٥٩١١)
.٥([ ١ ٤ ١ )٢ ط ٠ )يرون( العصرته المكنة لتص؛رت 

الثياي(حبل اين أحمد الإمام مستل الثيريرتب أمرار))الفتح من الأماني )آم0يلوغ 
ط)الماهرة(. حسان مطعة (. ٥١)٨^١٣ ت )الساعايى( الما ع«د>الرحمن ين حمد أّ 

الميي)محروت(أ•التراث إحاء نار -ل'ضويرت الثانة 
الختثيمحمد بن يراهم - الشرش>ا المحييث يروي أساب ز والصف اليان )٣^١( 

الأولىط ١ السي)يرون( الكتاب bر - الكاتب الدين مش • ت ت
(٥١٤٠١.)

نوهماس (، ٠٢٣٣)ت الخلفابي ْعين ن يحي - الييري( درواة: )إم0التارح 
الملكحامعة ١ سف نور محمد أحمد د. أ. ت. . ما٢٥( )١ ت اليوري محمد 

٥(. ١٣٩٩الأولى)ط المكرمة(. عدالخنيز)ْه 
(.٥٧ ٤٨ت)اليمى أحمد بن والأعلام.محمد المثاهٍر ووفات الإسلام )٥ما(تاريح 

الأولىمحل . )يرون( الصي الكتاب ظر - تيمجري ياللأم عمر أ*د• ت• 
(٥١٤٠٧.)

ت.. ( ٥٣٨٥)ت شاهين( )ابن البغيادي أحمل. بن عمر - القات أسماء )آ'ب(تار؛خ 
ه(. ١٤٠٤الأولى)محل - السالفين)الكؤيت( اليار السامرو. اليري صبس 

الأصهاي)أبونمم(ءاJالاله بن أحمد أصيهان(. أصهان)ذكرأح«ار تايخ )٧٧(كتاب 
الأولىط )يرون(. العلمية الكتب حن.bر كسروى ج ت. ٠ ( ٠٥٤٣ )ت 

(٥١٤١٠.)

بنمجحمد دّ ت. . آه(  ٥٦)ت الثخاري إسماعيل بن ءحملأ الأوسط. )٨٧(ال؛ارخ 
(.٥١٤١الأولى)٨ ط - )الرياض( الصمعى bر ٠ اللحيدان إبراهم 



-)٥

(.مكنة٥٤)٣٦ ت )الخطيب( اسادي على ين أحمد الملام- ميية يغياد )بمما(تارخ 
الأولىط )الهاهرة(. السعاية وهطعة )بغداد(، المية والمكنة )الهام؛(، الخانء>ى 

)يرون([.العلمية الكتب دار ]تصؤيرت ه(. ١ ٣ ٤ )٩ 
أمينعبدالمحش د. ت. . ( J،،Y٦)١ ت العجلى حمياس بن أحمد امحات. خ(ت1ريح )* 

١ه(.٤ ٠ )٥ الأولى )بيروت(.ط العلية الكتب قلعمى.دار 
والأحار.التراجم ي الأثار عجائب = ١^^>، )•••(تايخ 

تالثهمى يوصف بن حمزة . جزجان( آمحل عس )معرفة جزجان (^،^ )١٨
ه(.١ ٤ ٠ )١ الثالثة ط )يرون(. الكتب عالم - حان عبدالعيد محمد ت• ٤ه(.  ٢٧)

صالح.إ؛راهيم وه(.ت. ١ )١ ت السيوطي بكر أبى بن .ءبدالرحمن الخلفاء )'آخ(تارخ 
ام ٤١٧الأولى)دارصاضمحروتxط 

الكتتر•اكايخ ً جبمة ابنأي تايخ )•••( 
الغطفا;ىممن بن وتحديلهم.حيى الرواة تجؤيح ش معين ابن عن الثارْى )ماِ(تا;خ 

نورمحمد أحمد د. أ ت. \ه(. ٨ )٠ ت الدارمى سعيد بن وعثمان -(، ٥٢٣٣)ت 
هر(.١٤٠٠)الأولى المكرمة(.ط )تقة عيدالحزيز الللئ، سف.جامحة 

شكر.ت. ت)١٨٣عمروالمحرى ن انممثقي-عدالرحمن ردزعت )إم(تادخ 
(.٢١٩٨٠)الأولى ط )دمثز(. الخرية اللغة ْجْع - القوجاي الله نمة ين الله 

بنعبدالرحمن ت. . -( ٠٢)٦٥ ت البخاري إسماعيل بن محمد . الكير )هخ(اكارخ 
ط. )الهند( العثمامم المعارف دمة مجلس مطحة . ( ١٥١ ٣٨٦)ت المعلْى يحي 
)بيروت([.الفكر دار رتمؤيرت (. ٥١٣٨٢)الثانية 



التحر.أبوي حال عن محل لما ثرانة - المحزن ضء ( ٥٠٨-)

--( ٠٢٧٩ت)حرب بن زمر بن أحمد • ٢ ح؛بمةأ أي ابن الكتر)تاؤخ )آ"خ(اكارح 
ه(.١٤٢٤)الأولى .ط )القاهرة( الحدة هلل.الفاروق شص بن صلاح ت. 

ت.. ^( ٦٧٩ت)حرب بن زهير ين أحمد حتمة(. أبي ابن الكير)تاؤخ التارخ )•••( 
١ه(.٤ ٢ الأولى)٤ ورمقه.غراس)الكؤست(.ط معد، بن عادل 
بواحتهاواجتاز الأماثل س بها حل س ونسمة محلها لذكر يمثق ميية )ما\ّ(تارخ 

عمرت• - -( ٥٥٧ت)١ عساكر( اليمثتى)ابن الحسن بن وأهلها.على ورديها من 
اه(.٤ ١ الأور)٥ انمروي.دارالفكرمحروت(.ط غرامة ابن 

غوادكوركس آه(.ُت،. ت)٢٩الوامطي)بخنل( نهل بن واط-أشلم )حم(تارخ 
(•٠١٤ ٠٦الأود)-عالمالخبمحروت(-ءل 

٨ه،)٢٥ ت حجؤا )ابن العسقلاني عد بن أحمد • )رالمثسه{( بتحؤير• المته )٩خ(تصٍر 
.ه( ١  ٣٨٣)الأور ط . )القاهرة( القافة وزارة ورفثه. الجار، علي محمد . ت. 

)يرون(؛■العلمية المكنة زمؤيرت 
ت.(. ٤٥٨ )١ ت العجمي( ابن )مط محمد بن الدلين.إ؛رسم لأسماء ه(اكٍن )٠ 

ه(.١ ٤ ٠ الأور)٦ محل )بيروت(. العلمية دارالكتب حن. شفيق يحي 
تالمباركقوري عييالرحمن بن محمد - الرميي( )جاح يشؤح؛ الأحولي بم(ت|ءفة )١ 

■الك؛ب عييالمحسن بن ممحمد نر عمان. محمد عيدالرحمن ت. . ه( ١ ٣ )٣٥ 
طالثانة.

.)آ؛'لأه( ت المزى عيارحمن بن يوسف - الأطراف، بمحر؛ة الأشراف )أه(زحة 
■)بومتاي( القيمة واليار )بيروت(، الإسلامي الدين.المكسا شرف عدالصمي ت. 

واحديته•مرصع ش - للحاجة إليها- رجعت والأية زالمحنا، المعمية هي الطبة هيه )١( 



("٥٠)٩ المصائروالمراجع قهرني .

(.٥١٤٠٣)طالظJة 

،.٥١٢١)٧^ت اليجوري محمد ين ليراهم . التوحد(( »حومة عل الضد رم؟(ئح؛ة 
٥(.١  ٣٨٨ط)الأميرة)القاهرة(. المطابع ذثلإوو0 العامة الهئة 

ت.. ( ٥٥)^١٩ ت الجوزي ابن علي، بن، عيالرحمن - الخلاف ماثل ل التحقي، ٩( ٤ ) 
عيالراين ومكنة )حلب(، الُر؛ي الوعي  jb. ٥^؛، أمي عيانملي د. 

(.٤٥١ )حلب(.طالأور)ا،١ 
تالموطئ، بكر أنح، بن، عدالرحمن، - الواوي ثمح))صلب( هم، الراوي ا*(مئب )٥ 

(.٥١٤١٥الثانية)الكوثر)الري1صر،(.ط نفلرمحمدالفاريابي.مكنة (.ت. ٥٩١١)
يحيين عبيالرحمن ت. ٠ ( ^٤٨١٥)ت اللمي أحمد ين محمد الحفاظ. )٦٩(تدكرة 

العلمية)يرون([.الكتب دار زتصؤيرت الةا.يم.ة. الهناّ.ية (.ط ٥١٣٨٦ت)المعلمي 
ت.. ( ٥٦٧١)القرمحلى أحمد ين محمد ٠ الأحرة وأمور المونح، يآحوال (التدكرة )^١٩

٥(. ١٤١٤الثالثة)ط ١ الممحر)بيروت( الكتاب دار ١ نمرر أحمد فوان 
(.٥٥٩٧ت)الجوزتم، ابن علي، بن، هم،سرامببمحدالرحْن \لأوب )مه(تدكرة 

(.٤٥١  ٠٧الأول)العارف)الرياض(.ط البواب.مكتة حين علي د. ت. 
(٥٧٤٨ت)اليهبي أحمد ين الرحال،((.محمل. أسمه ل الكمال، تدهس_ات)رتهاليب )٩٩( 

٥(. ١٤٢٥الأول)ط الحلية)القاهر؛(. الفاروؤ، ورفقه. عيم' عبامؤر غيم • ت- 
تّ. ( ٥٦٥٦)ت الميرتم، ع؛يالقوتم، ين العظم عد والترهب. ا(الترغب ٠ )٠ 

٥(. ١٤٠الحديث)القاهرة(.)٧ عمارة.طر محمد مصهلفى 

سالممحمد ؟ت. ( ٥٧٤١ت)جزؤ، ين أحمد التنين،.محمدين لخلوم اكسهءر، ( ١٠١)
ه(ا ١٤١٥الأول)ط العلمة)يرون(. الكتب هاشم.دار 

)ابنالعسقلاني علي ين أحمد ٠ الأييمة الأئمة رجال بزوائد المفعة (نمأمل ١٠٢)



م-دزاطكاظصحالمحيمح.

الإملاميةالثائر دار . الحق إمداد اهه إكرام د• ت• ٠ -( ٥٨٥٢)ت حجؤ( 
^١٤١٦^'^))يرون(.ط 

انمقلأىعلي بن أحمد " يالتلهلمى الموصونن ثممراتب التقييس أمل تمش ( ١٠)٢١ 
المنارمكنة . ١^^، عيالله بن عاصم د• ت• . ه( ٨٥١٢)ت حجؤا زائن 

)الزرقاء(.طالأ;ر.
الحمل'معالم ً البغوي قستتر )■■■( 
المآن.مسير ي الحسان التحالى=الجواهر تفسير )•••( 
واليان.ال؛عاوى=الكشف مسر )•••( 

القرآن.آي تاؤيل عن اليان جرير=جامع ابن مسمر )...( 
الهران.مسر ~ عدالرراق مسمر ( ١٠٠)

الوجز•عتلة=المحرر ابن تمر )•••( 
مصقلفىت,. ١آه(.ت. ت)١ الضعاني همام بن عبدالرزاق القرآن. ل(مسمر  ٠٤)

ه.(؟ ١٤١٠الأولى)ط - الرشد)الرياض( مكنة محمال>. منم 
إ؛راهم،بن ياسر ت. إه(. ت)٩٨ المعاني محمد بن متصور القرآن. نفير ( ١٠٥)

.(.٥١٤الأور)خا^ارالوءلن)ارياض(.محل 
رشيدومحمله ه(،  ١٣٢٣ت)عيه محمد الحكم(. مسمرالمنار)تفسمرالقرآن ( ١٠٦)

اكامح)م\أآاه.(.^ارالنار)القاهرة(.ٍل 

■والتابحتن ه والصحابة ءة الله رسول عن متنا الفليم القرآن ل(تقسمر  ٠٧)
محمدأمعد ت. - ( ٥٣٢٧ت)حاتم( أبي الرازي)ابن محمد بن عدالرحمن 

١ه(٤ّ  ١٧الأولى)المكرمة(.ط الباز)مكة زارمصهلفى الهلب.مكية 



_)ااه(-شاكايرواكرني._____^^_^^^^___^__

يار. ( ٤AUU ) ت كيؤآ )ابن عمر بن إمماع؛ل ■ الخلم شعرالهران ( ١٠٨)
الفكر)يرون(.ط)؛«أاه(.

ت.- ^ ٤٧٧ ) ت كم( )ابن اليمنس عمر ن إسماعيل - العظيم القرآن تسير •( ٠ )- 
السحأولاد ومكنة )الجزة(، زحليه مؤسسة ٠ ورفاقه نحلب، عيايس حسن 

)الج؛زة(.طالأور)اآإاه(.
•القرآن لأحكام الجاع ً المرمحلي تفسير )•••( 
■الغبمب^ مفاتث^ ~ الممرالكسر )■■■( 
■العظم المران مر ~ كر ابن تٌر )■••( 

مصطفىمطحة . ه(  ١٣٧)١ ت اJراغي هصعلفى ين أحمد المراعي. شعر ( ١٠٩)
^^يرامة(-طالأول)ْأآاه(•

حماسين ميد ت• . ( ٠٠٣ )٣ ت ار النشعيب ين أحمد ار. النشير ( ١١٠)
ه(. ١٤١٠)الأولى ط - )يرون( القافة الكب مؤسسة ورفقه. الجلمى، 

ه.(.ت.٨٥٢ت)حجما العسقلأ*ز)ابن علي ين ا.أحمد )راامديب(ر ١(تشب: ١ )١ 
•ه(ا ١  ١٢٩الثار)٥ ط - المعرفة)يرون( نار زتفؤيرإ عياللهلف. عدالوهاب 

أيوت• - -( ٥٨ ٥٢ت)حجؤا الحثلاز)اين علي ين أحمد - ))التهييبء ميب: ( ١١٢)
ه(.١٤١٦الأولى)•ءل■ العاصمة)الرياصى( شاغف.دار أحمد الأشيال 

.( ٤٥٧ ت)٨ اليمب أحمد ين محمد الصحعحئن(. على ))المستيرك تينمى: ( ١١٣)

•سنه واحي' موهمع ش ■ للحاجة إليها- رجعت والأتة المحث، ى المعمية هي الطعة هيه ( ١) 
الإحالةكانت فإن والصفحة، بالجلو الإحالة وعاJها ثييئا، المحث في المعمية هي الطيعة هيه ( ٢ر 

•المجالد رقم عن مجريا الصفحة أوئرقم الترجمة، ثرقم فكون للأتة 



^ص-دراطكامحلمحالمحىمح.

اما•هع؛»المتلرك(( رمهلؤع 
لإه(٤ )٨ ت اللمي أحمد ين محمد الجوزي. لاين رإلموصوعات(( ( ١١٤)

(•٤٥١ ١ الأل)٩ ارشد)الاض(-ط محمد-خة ين نراهم بن يامر -ت• 
اينعر ين عيارحمن واك؛ر. اكايخ حمون ر ام ض بجوم ا(تكح  ١٥)

٣•الأور)خا٤ ^^أههه-يمدارالأرنممحروت(-ط 
)ابنالتمري عياس بن يوصف والأماني- المعار من ٠االrوءلأء رن لما التمهٍد ( ١١٦)

الأوقافوزارة - ؤرفاقه العلوي، عياس ين مصعكى ت. . ه( ٤ )"٢٦ ت عيالم( 
ه(.١٢'بمب)اراط(.طالأور)٧٨

ابنببط )ابن الطي مبراهتم بن أحمد - مسلم،( ر)صحح ^،؛ ١٠٠٠٠؛المعلم تسه ( ١١)ما
الصميصظر . سلمان آل حسن بن مشهور ت• - ( ٠٨٨ iU)ت العجمي( 

)الرياض(.طالأور)هاإاه<
)الكؤيت(.وه(.  ١١)ت السيومحر الكمال ين •ء«دارحمن . الأن؛نج صه ( ١١٨)

)الهام؛(.. وه( ١ ١ ) ت اوسوءلي الكمال ين عيارحمن . الأنياء صه •( • )• 
تعراق اين محمد ين عر . الموصوعة الثتعة الأخار عن ااثر|لآة صه ( ١١٩)

الكتبbر ]تصؤير؛ ورفثه. الغماري، محمدالصييق ين عدالاا4 وه(.ت. )"١٦
■([•٥١٤العلميةمحروت(-طالأول)ا٠ 

تعدالهادي اين أحمد ين محمد . التعلق(( أحاييث ر ر)اكءةٍق تقيحت ( ١٢)٠ 
محل)انياضا. اللف أصواء ورفته. الله، جاد محمد ين سامي -(.ت. ٠٧٤٤)

الأور)خأإاه(•
.A(J،U )؛ت اللمى أحمد ين محمد اكعليق((. أحاديث ر راسق نقح: ١( ٢ )١ 

الأولمحل . )ارياض( الوحلن مدار - عجيب 'ميالهم، الغعل أيو مصهلفى ت. 



٥(" ١٣——————-^)—واكرض- 

(١٤٢١.^

اسكبيحي ن عيالرجمن • الأياطل س امثري ررأآتتب« محب بما التكل ( ١٢٢)
الْكبورفاقه. ه(،  ١٤٢٠)ت الألاز( ناصراللين محمد ت• . ه( ١  ٣٨٦)ت 

ه(.١٤٠٦)الثانية ط )يرون(. الإسلامي 

الطاعة.إدارة ( ٥٦٧٦)ت النووي شرف بن يحي واللغات. الأسماء تهديب ( ١٢٣)
«)ييرومتاآا العلمه الكنمب محار زتمؤير• ■ )مصؤآ المنرده 

مطعة(. ٥٨٥٢)ت حما )ابن انمقلأي علي بن أحمد تهيمان»اضديب({لأ ( ١٢٤)
(.٠٠١٣٢٥الأور)ط - )الهند( الطامة المعارف طرة مجالس 

■ْماه( ت)١ الجوقة( نم بكر)ابن أمحب •محمدبن طءد« آبجب ربمتن (تهد؛بت ١٢٥)
سنن))مختصر ح.' ورفقه. ه(، ١  ٣٧٧)ت شاكر محمد بن أحمد ت. 
اللام[.للمننري ظود(( أبي 

تالثري عبمالرحمن بن نومنا - الرجال؛( أسمد م ))امممال (تهديبت ١٢٦)
الثانيةط ٠ )بيروت( الرسالة مؤسسة ٠ عواد معروف بشار د• ت. - ( ٥٧٤٢)

(٥١٤٠٧.)

تاكيمي عييالوهاب بن محمد الميل. عل اهه هوحق اليي التوحيد كتاب ( ١٢)٧ 
معودبن محمد الإمام جامعة . الأساتلئ من مججموعة ت. (. ٥١٢٠٦)

١هلأ(٤ّ ١ )٢ محل )الؤياض(. الإسلامية 

)ابنالمابوري إسحاق بن محمد . الرب صفات ؤإيات التوحد (كتاب ١٢٨)
الرشدمكنية الشهوان. إيرا٠يم بن عييالضز ئ. أ. ت. . ( ٥٣ ١١)ت حزيمة( 

)وس.ط\لأور)ل1\ج
؛نمحهد . ركناهم وآلقايهم ؤآنايهم الرواة آسهه صمط هم، المسشه توصح ١، ٢ ^٩ 



الش.أنوي حال عن ئل لما يرانة الحرن. ضء ( ٥١٤-)

-العرمحومي نعيم محمد ت> - ، ٥٨ ٤٢)ت الدين( ناصر ؤا؛ن اليمثقي عيدالله 
ه(. ١٤١٤)^^ ١١محل )يرون(. الرسالة مؤسسة 

الشيخآل عدالله بن سلمان التوحد((. رركتاب شؤح• م الحميد الؤيز سير ( ١٣٠)
الثالثةمحل )يرون(. الإملأْي الكب - الشاؤيثن زهير ت. ١ه(.  ٢١٠٣)ت 

(١٣٩٧^

تالرفاعي، نيب محمد . كنر اين نمير لاحتصار القيير العلي سير ( ١٣١)
)ما؛اه(.طرلان)يروت(.طالرايعةلآ'؛اه<

العيي(ناصر ين عيالرحمن المنان. كلام شسر م الرحمن الكؤيم سير ( ١٣٢)
الأولىمحل )الرياصى(. الحيدية المؤسسة الجار. زهري محمد ت. . ه( ١  ٣٧)٩ 

(٥١٣٩٧.)

مجالس،هرةمطحة . ^( ٥٤)ت المش حثان ن محمد القات. (كاب ١٣٣)

الكتبمؤسسة رضؤير! . ( ٥١٣٩٣)الأولى هل . )الهند( العمانية المعارف 
)يرون([.القافية 

أحمدت. - ( ١٥٦٧١)ت المرمحلى أحمد ين محمد . القرآن لأحكام الجاح ( ١٣٤)
..( ٥١٣٧٢)الثانية ط . )القاهرة( الممرية الكب bر . الريوتى عيالحليم 
الفكر)محروت(ا•أمؤيرت 

)•اآه.(.ظرت حريرالطري محمدين . ٢ امحرآزأ آي تأض عن (حاحاليان  ١٣٥)
٥(.١ ٤ ٠ )٨ حل )يرون(. الفكر 

ت.. ٣^( ١ )٠ ت الطري حرير بن محمد - القرآن آي تأييل عن اليان حاح ( ١٣٦)

أبى•ق الأنين؛ إلى الإحالة وعند الحث، ى المعمية هى الهلعة هيه ( ١) 



٥("١ —^-)٥ سمحزاكرني--بجرش 

الثانية..ط )القامة( وأخه.دارالمعارف ١ه(،  ٣٧٧)محمدشاكرت أحمدُن 
أ.ت. . ٣ه( ١ )٠ ت الطري جرير ين محمد القرآن. آي تأؤيل عن التان جاح ١( )٧٣ 

ييارواليرامات اليحوث ركز >ع بالتعاون التزم، عيالمحسن ين عداس د. 
ه(. ١٤٢٢)الأولى ط )الجيزة(. والشر ساعت قارهجر - هجر 

.ه( ٧٦)١ ت العلأي يكالدي ين خليل المراسل. أحكام م التحصيل جامع ( ١٣٨)
•ه(  ١٤٠٧)الثانية ط )بيروت(. الكنس، عالم السلفي. عيالمجيل حمدي ت،• 

د.ُت،. . ؛ه(  ٥٨)ت المهقي الحسين ين أحمد . الإيمان لثح|سا الجاح ( ١٣٩)
۶١٤اللفيةزُومباي(.طالأورلأ• انمار 

عليد. ت محت،)٧٩ءه(. الجوزي ابن علي ين ء؛دالرحمن الساند. جامع ( ١٤٠)
ه(.١ ٤ ٢ )٦ الأولى ط - الرشد)الرداءس( مكنة الواب،. حسين 

ابن) اثممقي عمر ين إمماعيل - سنن لأقوم الهادي والسن المساند جامع ( ١٤١)
ط)؛يرومحتا(. الفكر .bر أمينعبيالمعهلي د. محتج)٤٧^(.ُت،. كير( 

(۶١٤١٥

-( ٥٣٢٧)ت حاتم( أمحي )اين الرازي محمد ين عيارحْن وسل. المح ( ١٤٢)
ه(.١  ٣٧الأولى)١ ط - الدماثة)الهند( العارف دارة مجلس مطعة 

الكلايائيصر آ؛ي لكتاي و))مسلم( الصجٍخهن))الخاوي( رجال محن الجمع ١( )"١٤ 
له(. ٠٧ُت،)المراني( المقيمي)ابن محنام ين محمد الأصه١ني. يكر وأيي 

طالمحلمة)ييرومحتتا(. الكب ظر زتصؤيرت ((. ٥١٣٢٣الأولى)ط - الهنية الطعة 
(([.٥١ ٤٠٥الثانية)

الأثري.المحؤيي أبوإسحاق والكتاب(. الحفظ عن يتقد))المغي المرمحامحي، جئه ( ١٤٤)
١ه(.٤ ١ الثانية)٤ الميى)ييرولتا(.ط دارالكتامحب، 



^ص-محاطكامحوحمخالمحمح.

^٨٤٥)ت العالي محمد بن الهران.عيالرحمن شٍر ي الحسان الجواهر ( ١٤٥)
)يرون(،السي التراث إحماء نار . ورفاقه عدالموحود، أحمد عادل . ت. 

اه(.٤  ١٨الأولى)الُربيفيروت(.ط اكارخ وْؤمة 
نم)اثن بكر أبي بن صجمد - الجة( )صفة الأربح بلاد إل الأدوبح حالي ١( ٤ )٦ 

-)يرون( الرسالة مؤسسة ورفقه. الشرب*أى' 'ًل ت■ • -( ٠٧٥١)ت الجونية( 
طالثالث)؛أ؛اه(.

الناويمحمد بن محمد . التوحد(( جومة عر الضيد )إتحاف حاسة؛ ١(  ٤٧)

ط. )القاهرة( الحلي البابي مصعلمة مهلة . )أّ\آاه( ت الكما )الأمير 
الأحرة)لأ"\اه(.

لمْلنغ(• ١١)٨٣ ت نيئ العبدالهايتم، بن محمد ■ النسافي(( ))سنن ت حاسة ( ١٤)٨ 
الأنا•الناي( مع؛)رستن 

المحتاررد ًً عابيين ابن حاشية )•••( 

تالنيئ عيدالهادي بن محمد ■ حتل(( ابن أحط الإمام ))مند حامة؛ ( ١٤)٩ 
.)اليوحة( الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة محنالب. الدين نور ت• (. ١١٣٨)

(J١٤٢٨طالأو.)ه
صمن؛زمهلؤع ه(. ١٢٣٣ت)النخ آل عييالاه بن سليمان . (( ٠٠٠٠٠١١))حاسة:( ١٥٠)

•ر)المةغ((الآي[ 
طالماهرة. ا،ه(. ١ )١ ت السيوطي بكر أيي ين عيالرحمن للئتاوي. الحاوي ( ١٥١)

^ر;طرالفكر)ييروت(-طالأحيرة)م*؛اه([.
محمدين إسماعيل الئنة. أهل ءة؛دة وشؤح المحجة يان ر الحجة ( ١٥٢)

الرايةدار ورفقه. أبورحم، محمود بن محمد د. ت. هر(. ٥٣ت)٥ الأصهاني 



٥(" ١٧—^^)•بجرش

)ص.ط\لأوو)\\1\ي
ييرت. . ^ ٣٧٧)ت الفارمي عدالغفار ين الحسن السمة. للمزاء المحجة ١(  ٥٣)

(•٥١٤٠٤الأور)للتراث)دمثق(-ط- المأمون ورقمه.ظر بجوحي، الد-ين 
ينصييق محمد النسوة. م ءه يرصوله اس من بت بما الأسو حن ( ١٥٤)

ء3لرة. راعة محمود صلى د• ت• . )مأ*ماه( ت اكوم حان حن 

)الةام٥،.اليتي 
المنوريكر أي بن عدالرحمن - والقامرة مصر تايخ ي الحاصرة حس ١( ٥ )٥ 

الميثة)القارة(.الكتب أبوالقفلإ؛راهيم.bرإحياء محمد ت. (. ٥٩١١ت)
^١٣٨٧الأولى)ط، 

تالميوض بكر أبي ين عدالرحمن - المولد عمل م القصد (حس ١٥٦)
•ها[ ١٣٥٢المارة.محل)للفتاوى(. ا١الحاوي صمن• ]مطبؤع (• ٥٩١١)

تالةاتو-؛ى حان حن ين صديق محمد المتة. ررالصحاح(( ذكر همي (الحهلة ١٥٧)
حل)يرون(. العلية الكتب نار ناعت. ْمحمود هيى د• ت• - ه( ١٣ ٠٧)

الأور)ه-إاه(.
ت.آهد(. )١٨ت الينيل( أيي )ابن القرشي محمل• بن عياس المحلم. كتاب ( ١٥٨)

الأولىحل )ييروت(. القافية الكتب مؤسسة . عهنا أحمد عيدالقاير محمد 
الدنيا((ا.أبي اين رساتل صمزت))مجموعة ]مطؤع ١ص(- ٤  ١٣)

تنمم( الأصبهان،)أيو عتاس ين أحمد الأًفاء. وحلقات الأولياء حلة ( ١٥٩)
(.مطعةاوعادة)اكارة(.ءل)هوآاه<٥٤٣٠)

تالجنار حن بن ع؛يالرزاق عشر. الثالث المرن تاؤخ هم، الشر حلة ( ١٦٠)
،ئ(.١  ٣٨حل)٠ العؤيية)دمشق(. اللغة مجمع - ه•( ١  ٣٣)٥ 



اللمي.أبوي حال عن محل لما يزانة - الحرن ضء -١ ٥( ١ )٨ -

عدالرحمن. الصب( حصاتمحى ي الليب الطالب )مماة الك؛رى الخصاممس ( ١٦١)
المشهراس.طعة حلل محمل د. ا،ه(.ت. ١ ت)١ المومحلي يكر أيي ابن 

)القاهرة(.ط)أ\/مأاه(.

المحىالله فضل بن أمين محمد عثر. الحائي القرن أعيان ي الأر حلاصة ( ١٦٢)
]مؤيرا.)الماهرة(.ءل)إخآا(. الوهة المطعة . ت)ااااه( 

الصغرى(والرساتل )اكتاوى المحييق بن أحمد الثخ برسائل الرمحق العمام يؤ ١( )٣٦ 
الأولىط اكلييي. ءدالمادر ن عياس ت. الغماري. الصلميق ابن حمد أ. 
(٥١٤٢١.)

٩ه(١ ١ ) ت اليومحلي الكمال بن عيالرحمن الضير؛المأثور. مٍ، انمرالثور ( ١٦٤)
(.٥١٤٠٣)الأولى ط )يرون(. المكر .دار 

ت.- ( ٥٧٢٨)ت تتمة( )ابن عبمالحليم بن أحمد - والقل المقل تحارصن مء ( ١٦٥)
ط- )الرياصى( الإسلأمة معود بن محمد الإمام جامعة سالم. رماد محمد د. 

الثا;ية)اا؛اه(.

٩^(١ ت)١ السيوطي بكر أبى بن عدالرحمن الشر٠٠ة. الأباء ي المئفة الييج ( ١٦٦)
السابقا.اليوض( ،وسائل صمن: طؤخ أ. 

تحج0 الخملأي)ابن علي بن أحمد ■ التامة المائة أعان ي اتكامتة انمؤد ١( )٧٦ 
الثانيةط )مهمآ. الحلية الكتب، الحق.bر حاد سيد محمد ت )أها/ه(. 

(٥١٣٨٥.)

ا(.طر٠ ٥ ت)١ الثهوتى يونس ))اكض(.مصوربن لثرح: النهى أولى دهائق ( ١٦٨)
الفكرمحروت(•

د.رتح. . ( ٥٤٣٠)محت، ميم( )أبو الأصهاي ء؛داس بن أحمد الشوة. دلاثل ( ١٦٩)



-٥( ١ )٩ ١ المعايرزالمزاجع قهرني .

ه(.١٤٠٦)الثانة ط )الؤياض(. القاص دار حي. قلعه محمدرواس 
تاليهقي الحسين ن أحمد الشؤمة. صاحب أحوال ومعرفة النوة دلائل ( ١٧٠)

ودار)يرون(، العلمية الكتب قلعجي.دار أهين ■ىJال٠عهلي د ت. إه(.  ٥٨)
ه(. ١٤٠٨)الأولى محل )الماهرة(. الريان 

الصديقابن عداس العالين. أمحل ؤقة اله أن على الين القرآن دلاله ( ١٧١)
ه(. ١٤١٨)الأولى محل - المكرمة( )مكة المكة المكنة ه(. ١ ٤ ١ )٠١ ت الغماري 

الشيانى،إبراهيم ين محمد . وحولها وأماكن السيوطي مخهلوطات دليل ( ١٧٢)
ه(. ١٤١٦)الثانية هل )الكؤيت(. والوثائق والتراث المخلوطان مركز - ورفقه 

الموطئبكر أبي ين الخجاج((.حمدالرحمن بن ملم ))صحح على: النياج ( ١٧١)"
الأولىهل )الخما. عمان دار الأثري. المحؤيي أبوإسحاق ت. وها.  ١١)ت 

اه(. ٤١٦)

)ابنبن إبرامم " الخنمب علمام أعان معرفة ي الميمب (الداتاج ١٧٤)
التراثيار هكتة النور. أبو الأحمدى محمد د• ت. . ، ٥٧٩٩)ت فرحون( 

)القاهرة(.

ين.محمد لين نهم ومات الجهولين هن وحلق والمتروكتن الضعفاء (ديوان ١٧٥)
مهلحةورققه. الأنصاري، محمد ين حماد ت. . ٧ه(  ٤٨)ت اليمى أحمد 

ه(.١  ٣٨٧الثانية)هل المكرمة(. الحدسة)مكة النهضة 

تالطري الحب عيياس ين أحمد السى. لوي مناقب ز الغئى ذحاتر ( ١٧٦)
ه(.١٤١٥الأولى)الصحابة)حية(.محل الوشي.هكتة أكرم (.ت. ٥٦٩٤)

محمدءداس؛ن ^(.ت. ٤٨ت)١ الهروي محمد وأهاله.ءداسين الكلام ذم ( ١٧٧)
ه.(. ١٤١٩الأولى)ط - النورة( الأثرية)المدية الغرباء مكنة - الأنصاري 



^ص.دزانهبميضخاوفيىش.

عدالرحمن أحمد الة((. الكب م رواة له *عروس ي ررالك1شف ضل: ( ١٧٨)
طالعلمية)يرون(. الكب الضتاوي.bر بوران ت• . ت)٦ ١^١^، 

الأوولآ'؛اه(.
مائلي اكوحدء جوعرة »شرح ي التجوري عل المفند ١؛^^، الرد ( ١٧٩)

ه(. ١٤٠٩)الأور محل - ^٠،( )١٧الراة دار أبوعمر■ محمود ين عمر • الاعتقاد 
اينعمر ين أمن محمد . الأيصاى( مير شؤح العحتار ر)الدر عر؛ المحتار رد ١( ٨ )٠ 

الكب.نارعالم ورفقه ء؛دالوجود، أحمد عائل ت• ه(. ١٢٥٢)ت عاييين 
)اارُاض(.طحاصة)"آآإاه<

ت.. وه( ٤ )٥ ت الحلي محمد ين ليراهم . ه الم، محي حد< م، رمالة ( ١٨١)
هؤ. ١٤٢٩الأور)ط - القاهرة المعريج. bر الميني. •^Lw،، ين رصا علي 

ؤآياممه المصهلفى أيوي نجاة نمق ل الموطئ اليين جلال الإمام رمائل )•••( 
_(■١ ت)١ الموطئ بكر ر ن الآحرة-ءدالرحمن ل الجة منأعل وأنهم 

روعي(• ٠١٣٨٤)محل - )القاعرة( الميل مهلمة - مخلوق محمد حنن ت. 
والتةه.ءالدرجالأذك؛اءه.،أاالخظ؛م وإذاْ وهي: مواصعها؛ ل سأل رمحاثل مت 

العلمينءأ.الحما((.)بمشر الجالةه.))مالك النفةه.والمل 
تالكردي الآلأني الحسن ن محمد . الثماء شؤح؛ الحقا (رفع ١٨٢)

محل- الكب)يرون( عالم - ور؛بمه الملقي، ء«دالحد حميى ت. ه(. ١ ١ ٨ )٩ 

•(•٠١٤٠٧الأول)

عيياههن محمود المثال. والمع الخظيم القرآن شٍر ل المعال (رؤح ١٨٣)
)آ؛آاه(.بمرةت الألومحى محمودثاكري ه(.ت. ١٢٧٠)ت الارمحي 

التراثإحياء bر لتصولر: . ه( ١٣٥٣)الأول هل )القاهرة(. المترة الطاعة 





اشر.أنوي حال م؛ محل لفا قرانه - المحزن ضء ٢ ) -

تالصالمر يوسف ين، محمد ه. انماد مر معرة ز والرشاد الهيى نل ( ١٩٣)
.)يرون، العلمة الكتب دار ورفقه. عدالموحود، أحمد عادل ت. . وه(  ٤٢)

طالأور)أاأاه(.
الئزايىعلي بن حلل محمد • عشر التاي القرن أعيان نر الئرر مالك ( ١٩٤)

الإملأمةالشر دار أضر: . ^ ١٢٩١)اسيول الأور ط . آآه(  ٠٦)
اه(ا.٤  ٠٨الثالثة)حزم)يرون(.ط وداراينر )يرون(، 

الدين،ناصر محمد . ، وقوسالفتهها من، وشيء الصححة الأحاديث سلسلة ( ١٩٥)
ه(. ١٤٠٥الرابعة)ط - الإسلامي)يرون( المكنب ه(. ١ ٤ ٢ ت)٠ الأياني 

انمينناصر محمد . وفوآييها فقهها مجن وشيء الصحيحة الأحاديث محاللة )**'( 
ه(. ١٤١٥الأول)ط - المعارف،)الرياض( مكية ه(. ١ ٤ ٢ ت،)٠ الألبال 

الألبان،الدين، ناصر محمد الأمة. ن، الميء وأرها الضعمة الأحاديث سلسلة ( ١٩٦)
اه(.٤  ١٧الأول)المعارف)الرياض(.محل اه(.مك؛ة ٤ ٢ ت)٠ 

مأمونحلل ت• • -( ٥٢٧٣ت،)ماجه( المزؤيي)ابن، يني محمد؛ن، - ، الز،ر١(  ٩٧)
ه(. ١٤١٨الأول)محل المعرفة)يرون،(. شيحا.bر 

عواديثار د. أ. (.ت. ٥٢٧١٠)ت ماجه( القزؤيي،)ا؛ر، يزي السنن،.محمد؛ن، ( ١٩٨)
اه(.٤  ١٨الأول)معروف.دارالحل،الجديد)يرومت،(.ءل. 

عزت(.متؤ. ٥٢٧٥)ت داود( الجتال)أبو الأشعث ين، اوز،رم.سليمان ( ١٩٩)

مح،■مح، الأنة؛ إر الإحالة وعند المحث، نر المعمية هم، الطعة هدْ )١( 
يته.واحد ْوصم ى ■ للحاجة إلها- رجمتنا والأتة الميثا، نر المعمية هم، الطعة هدْ )٢( 

 (T ) بقتها.محواصع ن، للحاجة. إليها. رجعت والأنة المحن،، فير المعمية هم، الطعة هيه



-فهرشاكاموهمنيّ)مآه(_

ه(.١  ٣٨٨الأولى)ط - الحديث)يرون(  jbالدعاس.عسل 
محبمدت. . ^ ٢٧٥)ت داود( )أبو الجسابي الأشعث ين ملمان ■ السنن )•••( 

;(.٥١٤٢٥الثانة)الريان)يرون(.ط ومؤسسة القبلة)حلة(،  jbعوامة.

أحمدينت. . آه( )٧٩ ت الزمني عسى ين محمد )الجامع(. المن ( ٢٠٠)
الأولىمحل )يرون(. العلمية الكب  jb]تمؤيرت ورفاقه. ه(، ١  ٣٧٧)ت شاكر 

اه(|. ٤٠٨)

مكتبت. . ( ٠fiX )٣ ت الشاي فعيب ين أحمد - )المجتى( الصغرى المن ( ٢٠١)
ه(. ١٤١٨الأولى)ط - الإملأْى.bرالمعرفة)يرون( التراث تحقيق 

صياءمحمد د. أ. ت. ه(. ٤  ٥٨ت)اليهقى الحسين ين أحمد - الصغرى المن ( ٢٠٢)
والمنةشرحه: صمن ]٠٥^٤ )الؤياض(. الرشد مكية الأعفلمى. الرحمن 
•الكرى(([ 

دارةمجلس مطعة ؛ه(. )٨٥ ت اليهقى الحسين ين أحمد - الكٍرى المن ٢(  ٠٣)
اكلامة)حدرآياد(.طالأولى)؛؛آاه(.

ءطلالنعمحن ت. آه(. * )٣ ت اي النشعب ين أحمد - الكرى الئس ( ٢٠٤)
ه(. ١٤٢١الأولى)حل - الرسالة)يرون( ة موم- شلي 

ت.. ه( ٢٨٧)ت عاصم( أي )ان الئساي عمر ن أحمد . الستة (كاب ٢٠٥)
ط)يرون(. الإسلامي الكتب اه(.  ٤٢٠)ت الألباي الدين ناصر محمد 

الأور)إ'أاه(•
د.أ. ت. . ( ٥٢٨٧)ت عاصم( أي )ان الثيازي عم بن أحمد • السنة كاب )•••( 

يتها.مواضع إلها.للحاجة.ي رجعت والأتة الحث، ي المعملت هي الهلعة هلم ( ١إ 



الش.أنوي ح1و عث محل لنا المحزن.د3انة —^^-يزة -)٤

(•٥١٤١الصمعي)ارياض(.طالأنى)٩ الجواُره.ش محصل ين باسم 
ينمحمد د. أ. ت. . ( ٥٢ ٩٠ت)حنل اين أحمد ين عياس الة. كتاب ٢( ٠ )٦ 

ه(. ١٤٠٦الأولى)محل - القيم)اليمام( ابن نار • القحهلاني معيل 
نماالغيايي الخطيب يكر أيي عل الخليب)الرد كد ش المصسب الهم ٢( )^١٠ 

بنعيي ■ العمان( حثفة أيي الأمة سرج الإمام ترجمة ش ذكري))تاييخه(( 
ررتاؤخصمن: ]طهمع . ه( ٦٢)٤ ت الحفي( المغلفر )أبو أيوب بن بكر أبي 

عثرأ.الثالث يالحزء وميحق الا؛ق، للخهليب يغياد(، 

دسم،الجرح م اليارم يس ر للإمام بكرالأر؛اتي أبي موالان ٢(  ٠٨)
محمدين وأحمد )ه\/ّاه(، ت عمراليارمحلي ين علي الحليث. وعلل 

الحاليةالفاروق ءLلالةادر. ين ءدالال4 بن موقق ئ ت■ . ؛ه( ٢ )٥ ت الرءابي 
(.٥١٤٢٧)الرياض(.طالأوو)

(،٠٦٢٣)ت الخلفاي معين ين يحي - معين لأبن المحتد ابن (موالان ٢٠٩)
نورمحمد أحمد د. أ. ت. . صتا( -  ٦٠٢ )٠ ت الحثلي عيالله ين وإ؛راهيم 
ه(. ١٤٠)٨ الأولى محل - المتورم( )المييتة الئار مكنة مف. 

عمرين على والنمل. الجرح م لليارمحلى المابوري الحاكم موالان ٢( ١ )٠ 
مؤنقد. ت. (- ٠٥٤ )٥ ت الحاكم عياس ين ومحمد (، aTAO)ت اليارمحش 

ه(.١ ٤ ٠ )٤ الأولى حل )الرياحس(. المعارف مكية عدالقاض. ين عيالك ابن 
نواكديل(-طي المح محب المشايخ س وحمرْ لليارظي الشهص موالان ( ٢١١)

د..(.ت. ٥٤٢٧ت)الشهمى يوسف ين وحمزة ت اليارفش عمر 

الأولىحل . )الؤياصى( المعارف مكتة . ءدالةادر ين عداس ين مؤنق 
(٥١٤٠٤.)



(^^—٥٢٥-)

^(٥٢٧٥)ت الجتاي الأشعث ُن أحمد.ملمان ثاويللإمام أبي موالان ( ٢١٢)
الأولىالمورم(.ط )المدية والحكم العلوم مكنة منصور. محمد نياد د. . ت. 
اه( ٤١٤)

عياسن علي ■ وسل المح ي الييي لاين شتة أيي اين موالان ٢(  ١٣)
د.ت. ٠ أهد( )^١٩ ت شية أيى ان عثمان ين ومحمد .(، ٠٢٣٤)ت المديي 

الأولىط . )الرياصى( المعارف مكنة ٠ عدالماير بن عدالله ين موفق 
(١٤٠٤^

■وتحلخملهم وجرحهم الرجال معرو ش قاول أبا الأجري صني أبي موالان ٢( ١ )٤ 
تعلى ين ومحمد )هم\آه(، ت النجنتاني الأشعث ين ملمان 

)مكةالامقامة ظر مكة ٠ المتوي عيالحفلم عبدالحليم د. ت. . ٠٠ حد يز
١هد(.٤ ١ )٨ )بيروت(.ط الؤيأن ومؤسسة المكرمة(، 

شحيبت. ١ .( ^٤٨١٥)ت اليمى أحمد ين محمد . النلأء أعلام متر ٢( ١ )٥ 
اخل(.٤  ٠٢)الثانية )بيروت(.محلُ الرسالة مؤسسة ورفاقه. الأرنووطء، 

 I.( )، التيؤيه.الره صحبمح ~ اللمسه المسرة
المامون.الاممن مرة هم، العون ان إنّ الحلة المره )..١( 

رمجهلؤع. ( ١١٥ ٣ ٤ )٠ ت يحلان نيي ين أحمد - المحمية والأنار اليؤة السيرة ٢( ١ )٦ 
الماينإ.العيون(( )رإذسان كتاب حاشية عل 

محمدت. ٠ أهر(  ١٨)ت المعافري هشام ين ءداّلث، ٠ ، ى النح، ّكرة ٢(  ١٧)
)الهاهرة(.التزاث نار مكية عدالحميد. الدين ءحٍي؛ 

سه.مرصع هم، المايق، الأنف(( صمن•))الروم، الطبع إن، ؤدجعغ المعمية، الطعة هي، هيه )١( 



^انةكظضخاوأنوىش0

العماد(اليهشش)ابن أحمد ين لهب.عبدالش صن أُمحار م اليعب ثيران ٢( ١ )٨ 
ي-ظرانيهمحروتيمطس)بمهماه(.ترا*م* 

وتعلق؛ه(،  ١٥ت)الهمياتي أحمد ين الخمسة.عييالخار الأصول ٢(تمج  ١٩)
هةومكنة للطاعة، القرى •أم عثمان ء«دالكريم ت-د• هاشم. أيي ين أحمد 

)القاهرة(.طالثات؛ة)\/'؛اه(.

الصحايةوإح٠اع والمنة الكتاب، من والجماعة المنة أهل اعتقاد أصول تمح ( ٢٢٠)
.( ٥٤ ١٨تر)الطري)اللألكابي( الخس ين الك هة بعيهم. التايحض؛ن وه 

ه(.١٤١١الثانية)حميان.ط صعدين ين أحمد د. أ. محت،. 

محلهت• . ( ٥٩٨٤)ت القراش إشس ين أحمد . الفصول(()بمشح لإآ(شرح•)١ 
حلالفكر)القاهرة(. ودار الأزهرية)القاهرة(، الكلمات، مكنة صعد. عدالرؤوف^ 

\لأور)يس(■

دار. ( ٥١ ١١٠٨ت،)ندي العييالهادي ين محمد مجاحه((. اين )بمتن )آآ'آ'ا(ةمحت

الكر،محروت(•
الشاؤص،زهير ت،■ (. ٥٥١٦ت،)الغوي مسعود ين الخض الش،،. شؤح ٢(  ٢٣)

(.٥١٤٠١٠الثانية)الإملأْي)؛يرون،(.ط ورفقه.المكتب، 
الطاعةنار (. ٥١٠١٤)ت، القاري ملهنان ين علي الملأ - ، !(]الثقلأ شمح• ( ٢٢٤)

)اط؛ول(.ط)لأ.ّااه(.العامر 

أحمدالخاج ت• (. ٥١٠١٤)ت، القاري ّلهلان ين علي الملأ - »الثفا« شؤح• )•••( 

طعايت،،لثمان رحمت، قد الشفا((؛ ررمؤح كتاب من المسالة مرصع في الوارد للإثكال نفلنا ( ١ ) 
٨(.١ ١ )ص يلك كمافلهر قاري، للملأ الصحبح الهول، وتحقيق الأمر، لخامثة 



("٥٢٧—^)-بجرساكامحومني———^^^^

ه(. ١١٣ )٦ ط . )تركإ( الضانة المطعة المنوي. محناهر 

الأزصةالمهلعة . ه( ١ ٠ ١ )٤ ت القاري محاهلان ين علي الملأ - رلالشفا(( شؤح؛ )•••( 
شيح•'ش• الرياض نسم ت بهامش ]ْعووع ه(،  ١٣٢٧)ط . )القاهرة( المصرة 

)يرون[.السي الكتاب دار تصؤيرت عياض، القاصي ريفا(( 
العلميةالكتب دار . اه( ٠ ١ )٤ ت القاري سلهلاو( ين علي، الملأ • ررالشفا(( مح• )•••( 

ه(ا.١ ٣ ١ )٦ محل )تركيا(. العثمانية المطحة ط من زتصؤيرت )يرون(، 

د.أ. ت. . _( ٩٢)ت العز أي ابن علي بن ^-، ' الْئءادئمج« رالمية شيح■ ( ٢٢٥)
الثانيةمحل . )يرون( الرسالة مؤسسة . ورممه ادرش، عدالمحن ين عيداممه 

اه(. ٤١٣)

عليالملأ الأكر(((. شيح؛)رالفقه مح، الآر٠ر الروض )منح الأىر« ءالفمه 'ن/ح• ٢( ٢ )٦ 
٢.ه(ر  ١٠١٤)ت القاري سلء؛لاذا اين 

تالزركئي، عيداس بن؛ محمد - الخزي( ر)ءخصر عرت النركثهم، شؤح ( ٢٢٧)
ط)الرياض(. الحسكان ْكتة الج«رين. عدالرحمن ين عيالله د. ت. . ه( ٢٧٧ ) 

(.٥١٤١الأول)• 

)آمأ'ه(.ت قيامة ين محمد ين >)الأةغ((.عبل.الرحمن متزت علؤئ الكير النيح ( ٢٢٨)
)الرإض(لأالإمام يجامعه الشريعة كلية 

شحسّس،ت. . ه( ٣٢)١ ت الهلحاوي محمد ين أحمد . الأيار مئكل شحج ٢( ٢ )٩ 
ه(. ١٤١٥)الأور حل . )يرون( الرسالة ة ْؤسالأرنوومحل. 

تالزرءاني، عيدالياي ين محمد المحمية((. يالمح اللينية ))المواما شؤح• ( ٢٣٠)

V(.٥ )ص يانها. وتجد الصالة، ل رأيه وجود م، للتحمن، طعايت،؛ لت، رحعن، ( ١إ 



اش.أنوي حال ص ئل لما ترانة - الحزن ضء - (>٥٢)٨ -

.)الةاءرة( الم؛رة الطاعة ح\ر اسوي. عيارحمن ين محمد ت. . ١ه، ١  ٢٢)
طالأول)ا/تماآاه(.

تالزرهان، عا-ال؛افى بن محمل، - الئحةلم« بالمح الاننة )]المواهب ت مج )•••( 
ط. )يرون( العالمة الكب  jbالخانمي. عيالعنيز محمد ت. اه(.  ١٢٢)

(.٠١٤١٧الأور)
ينعياس د. أ. ت . ^( ١٠٦)٠ ت الآحرى الحسين ين اكرسةل،.مجحملو كاب ( ٢٢")١ 

ي• ١٤٢٠)الثانية ط . )الرياض( الوطن منار - عمراليبثي 
الفقيحامد محمد ت. "اه(. ٦ )٠ ت الأحرى الحسين ين محمد . كاب )...( 

الكتب jbزصؤير؛ ه(. ١٣٦٩)ط )القاهرة(. المحمية السنة أنصار طيعة م. 
اه([.٤ الأولو،)مه العلمية)؛يروت(.ط 

الإيمان.لشعب الجاهع = الإيمان شعب )...( 
أحمد.ت. ت)٦٧٣ئية( الكوفى)اين مسلم ين (الثعروافعراء.ءثداس ٢٣٢)

ه(.١٣٨٦الثانية)ه(.bرالعارف)القاهر؛(.ط ١٣٧٧ثاكرت)اينمحمي, 
(٤٠٥ )٤ ت التحصبي موصى ين ه.عياض الصطقى حقوق ينمق الثما ( ٢٣٣)

متالمني محمد ين لأحمد الفاي ألفاحل عن الحفاء يميل ت حامية ح ٠ 
الحلمة)بيروت([.الكب  jbزتصؤير: ه(. ٨٧٢)

تتيمنه( )ابن بن( أحمد - ه الرمول شاتم على المسلول الصارم ( ٢٣٤)
الإسلامي)يرون(.الكب ورققه. الحرمتاي، فارس عصام ت. . ه( ٧٢٨)

طالأور)؛ا؛اه(.

بنتها.مواصع م، - للحاجة إليها- رجعت والأتة الحث، ى المعمية هي الطعة هيه )١( 



(-٥٢٩————————^)شاسمحواكرني^^^-—

)يعدت الجوهري حماد ين إمحماعيل . المية( وص1حاح اللغة )ظج الصح؛ح ( ٢٣٥)
الرائعةط . )يرون( للملأين العلم نار عطأر• عدالغفور أحمد ت■ . ٣ه( ٩ ٦ 
(٢٠١٩٩٠.)

ت.. آه( ٥ )٦ ت البخاري إّماعيل ين محمد . الصحح( )الجاح الصحح ٢( ٣ )٦ 
الرائحةط )يرون(. كير ابن bر )يرون(، اليمامة bر الثغا. ديب ممعلفى 

اه(. ٤١٠)

آه(.ت)١٦ المشتري ين ملم الجاع(. الصمح الصئ)المستد ٢( )٧٣ 
الأولىط . )الماهرة( الحديث  jbرضوُرت . عبيالباش فواد محمد ت. 

(١٤١٢.])^

حيان.اين صحح شتميب الإحسان ًً خان اين صحح )...( 
المكب(. ٠١٤٢٠ت)الألابي اللين ناصر محمل. الترمدي(<٠ )بمتن (٢٣٨)

■(•٥١٤ ٠٨الأول)الإسلامي)محروت(-ءل■
المكتب(. ٠١٤٢٠ت)الألاني الدين ناصر محمد ٠ بماجم( اين )بمس تصمح ٢( ٣ )٩ 

الإملأض)يروت(.طاكاكة)م.؛اير(.

الكب٠ ه( ١ ٤ ٢ )٠ ت امحمابي الدين ناصر محمل• التساي(. )مثن صحح: ( ٢٤٠)
الإملأْيمحروت(-طالأورلأ-؛اه(•

اينحؤ ّ ءلر٠و'ي بن رزق ين محمد - اللمة( )المعرة اليؤية الميرة صحح ( ٢٤١)
اه(.٤ ١ الأول). تيمية)الماهرة(.٥!.

تالألالي الدين ناصر محمد خان(<. ابن زوائد الضمآنإل• ))موارد صمح•( ٢٤٢)
(١٤٢٠٠b)ه(.١٤٢٢اسم،)ابياض(٠طالأور)ر ه١

تالينيا( أبى )ابن القرشي محمد بن عبياممه اللمان. ولأب الصمت كاب ٢(  ٤٣)



دزسبمظصخاو1نوىهم0

طالُربي)يرون(. الكتاب يار الأثري. الحؤيى أبوإسحاق آه(.ت. )١٨
الأوور.اإاه(.

عيالكريمُن الله عد - الردعي أستلة عل والأجؤية الض،فاء (كتاب ٢٤٤)
ت١^^، عمرو ن وممل •(، ٥٢٦٤)ت الرازي( زرعة رأيو المخزومي 

القيمابن ومكنة الوفاء)المتصورة(، دار الهاشمي. سعدي د. ت. أه(.  ٩٢)
اوازيررأيوررعة كتاب؛ صمن ]٠٠^٠٤ - ه، ١ ٤ ٠ الثانية)٩ ط • الخورة( )انمية 

النؤة(([.الة ى وجهويْ 
أمينعدالخهر د. ت. "آه(.  ٢٢ت)عمروالعميل ُن محمد الكٍر. الضعفاء ( ٢٤٥)

ه(. ١٤٠٤الأول)ط • العلمية)يرون( الكتب قنممر.ظر 
محمودت. . ( ٠jtX )٣ ت المار شعيب ن أحمد والخروك؛ن. الضعفاء ٢( ٤ )٦ 

فاهمزلدظراسمءةمحروتيمطالأور)أ«؛اه<
نموفق د. ت. ت)ه\/مه(. اليارمحلي عمر ين عل والخزوكون. الضعفاء ٢(  ٤٧)

١ه(.٤ ٠ الأول)٤ ط الخارق)الرياض(. ^.مكثة ١٠١٠۶عبياللهبن 
ت.. ه( ٥٩٧)ت الجوزي اين عل بن عيالرحمن - والمتروكون الضعفاء ٢(  ٤٨)

١ه(.٤  ٠٦الأول)العلمية)يرون(.ط الكتب، عداللهالقاضي.دار 
تالخاوي عنارحمن ين محمد التتامع. القرن لأهل اللاح الضوء ٢( ٤ )٩ 

اتصؤيرأ.الإسلامي)القاهرة( بمه(.ظرالكتاب  ٠٢)
خياطين خليفة التسري(. رشا بن مومى عمران أي الطقات)رواية؛ كتاب ( ٢٥٠)

حلالعاني)يغياد(. مطعة - العمري ضياء أرم د. أ. آه(. ٤ ت)٠ العصفري 
\لأنر)سس(.

علت. آه(. ١ يتث،)١ اليوطى اصمال ين عيالرحمن . الحقا؛!.طقاتا ( ٢٥١)



("٥٣والغراجع^^^ المعاير -بجرش 

ه(. ١٣ ٩٣)الأولى )القاهرة(-ط وهبة عمر-مكنة محمد 
تالتْيهي عدالقاض ن الدين مي - الحممظن راحم ي الظن الطمات ( ٢٥٢)

ط. )\إزو\حض( الزفاعي دار . الحلو محمد مدفإ}خ ئ. أ. ت. . اه(  ٠٠٥)
الأور)آ.أاه(.

.)يرون( صائر دار (. ٥٢٣٠)ت الصري سعد ين محمد الكبرى. اكليقات ٢(  ٥٣)
([.٠٥١٤ ظرالفكر)يرون(.ط)٥ مو■' 

سعدين محمد . ه[ الصحاية من الرابعة الخليقة • الثالث زالمم الكبرى اثمليقات )••■( 
ط. )الخناق( الصديق مكتبة التالو٠ي. عثياس ^٠١^^ د. ت. . ( ٥٢٣٠)ت البصري 
-(٥١٤١٦الأول)

اثملبقةؤع من ثعيمم ومن المدية أهل لتابحي الئثمم رالقم الكيرى انملقات )•••( 
ت.. ^( ٥٢٣)٠ ت البصري سعد ين محمد . الئادّة[ انملبقة متتصف إر الثالثة 

الثانيةط . المتورة( )المدينة والحكم العلوم مكتبة . منصور محمد نياد د. 
(١٤٠٨.)^

)أبوالأصبهاني محملو ين عبياس علبها. والوارقين أصبهان المحنتين طبقات ( ٢٥٤)
الرسالةمجومة البلوثي. عبيالحق عبيالخفور د. ت. . ( ٠٣٦٩)ت الشيح( 

(.٠١٤١٢)الثانية )يرون(.محل 

التقاليس.أهل نضف ً المليين طبقات )...( 
عليت. . ( ١٠٩ )١ ت السيوطي الكمال ين عبيارحمن المميز. طبقات ( ٢٥٥)

٠(. ١٣٩٦)الأور ط - )القاهرة( وهبة مكتبة عمر. محمد 
د.ت. . ( ٠٨٩)٩ ت القسي عبيالله ين محمد ادحراز(ا(. ))ضبهل 'نؤح• الُإرازل ٢( ٥ )٦ 

الشرفالمصحف ثملباعة فهد الملك مجشر . ثرفال أحمد ين أحمد 



محاطكامحز،صحالمحيمح.

اه(. ٤٢الأور)• المورم.ط )المية 

تالجونة( مم بكر)ابن أبي بن سد - العادتن محئاب الهممحن محق ٢(  ٥٧)
الأولهل . رانمْام( المم ابن نار - عمر أبو محمود ين عمر ت■ • -( ٠٧٥)١ 

)ا،«أاه(.

(.٥١٤٢٠)ت الألانى الدين ناصر محمد - ))الة(( ت تضج ل الجة ظلال ٢(  ٥٨)
السايى.عاصم أيي لاين الة« ءكتاب سمرت زمطؤع 

)ابنالإشتلي عبيارحمن ين ■ميالحق ■ دالشون والحشر )الموت العانة ( ٢٥٩)
-)الرياض( للتراث المصري.ظرالصحاية عسياس ت. . ه( ٥٨)١ ت الحراحل( 

(.٥١٤الأور)*اهل 
محمدت. . ( ٤٥٧ )٨ ت اللمي أحمد ين محمد صر. من حر ل المير ( ٢٦٠)

٥(. ١٤٠٥الأور)محل - العالمة)يرون( الكب سيول.bر العيدين 
حجؤآالحسقلأتي)ابن علي أحمد الترول(. الأساب)أسثاب يان ل الغجاب ( ٢٦١)

طالجوزي)اليمام(. اين نار - الأنس محمد صيالحكيم د. ت. . ( ٥٨٥٢ت)
الأور)ها؛اه(•

تالجري حن بن عيارحمن - والأحار التراجم ي اص (عجاثب ٢٦٢)
الشرمة)الماهرة(.ءل)؟أ'آاير(.الحارة اه(.الطحة  ٢٣)٧'

،.٥٤٥٨)ت )أيويحل( الغيايي الحسين ين محمد الئمه. أصول ل (العية ٢٦١٠)
ه(.١٤١٠اكانية)سيرالمارش.هل علي بن أحمد ئ. أ. ت. 

(.٥٤٢٧)ت اكحلي محمد ين أحمد . الأنيلء( )محمى المجالس عرمحى ( ٢٦٤)
الميية)الماهرة(•الجمهوؤية مكية 

ت.. )٩٦^( ت الثخ( )أيو الأصهال محمد ين صلماس سة. (كاب ٢٦٥)



.مشاكاموصس)جمبم

ط- )الئاض( العاصمة يار . الخارمموري إميس محمد ن الله رصاء 
اه(. ٤٠٨)

كجميل فأم. فمائة محنقا حمسون لهم من تراحم ي الجوعر عقود ٢( )٦٦ 
•اللف أصواء زتمؤير: ،. ٥١٣٥٢ت)العظم 

(.ت.٥٣٢٧ت)حاتم( أيي الرازي)ابن محمد ين الخلث.عدالرحمن علل ٢( )٧٦ 
-الأول ط • )الهاهره( ومكنتها اللمة المطعة الخليب. الدين محب 

(٥١٣٤٣.)

تالجووى( علي)ابن ن عيأرجمن - الواهة الأحاييث ل المتاهة العلل ٢( )٨٦ 
الأولاوكرءة(.ط الإميادية)مكة الأثري.المكية الحق إرشاد )م\ههه(.ت. 

(٥١٣٩٩.)

تّ. ( ٥٣٨٥ت)اليارهطى عمر ين عل - النؤية الأحاييث ل الواوية الجلل ( ٢٦٩)
الأول.محلية)الاض(.ط اللفي.دار اس نين الرحمن محفوظ دب 

تحنل ابن أحمد ين عبياس رواية• - أحمد للإمام الرجال و*عر؛ة الجلل ( ٢٧٠)
ونارالإسلامي)يرون(، المكب - عباس محمد الله وصي ئ. ت. ٠ ( ٥٢)٠٩ 

(.٥١٤الخاني)الرياض(.طالأور)م• 
تالخرؤذي محمد ين أحمد ت رواية - أحمد للإمام الرحال ومعرنة الجلل ( ٢٧١)

•أحمل ين وصالح (، ٢٧٤)ت الميمول عبيالحميد ين وءLلالالاك (، ٥٢٧٥)
-)بومباي( اللفة اليار عباس. محممحمد الله وصي د• ت• - آه( ٦ )٦ لتا حيل اين 

٥(. ١٤٠٨)الأول محل 
.٥( ١ ٤ )٣٢ ت يئام ( Jf•ميالرحمن ين ع؛ل.اااوه زون. ثمائة حلال نجد طله ( ٢٧٢)

٥(. ١٤١٩)الثانية محل )التياض(. العاصمة دار 



اله.أبوي خال ص نل لنا يرانة - الحرن ضء ( ٥٣٤-)

(.J،A٥٥)ت اليي أحمد ين محمود الخاري((. ررمح؛ح شرح■ القاري عملة ( ٢٧٣)
ه(.١ ٣ ٩ الأولى)٢ ط - الحلي)مهم( الا;ي ممحلفى 

فاروقد. أ. ت. )٣*ُآه(. ت الناي شعيب ين والليلة.أحمد اليوم (عمل ٢٧٤)
ه(• ١٤٠)٧ الثالثة ط الرسالة)يرون،. مؤسسة حمالة. 

ت.آّآه(. )٤ ت الئى( )ابن النيوري محمد ين أحمد والليلة. اليوم عمل ( ٢٧٥)
ط. )ال3لاأما( المؤيد ومكنة )دمشق(، اليان نار مكنة . عيون محمد بنير 

(.٥١٤٠٧)الأول 
ينمحمد ه. القاسم أي ستة عن الدمن، ش المواسم من العواصم ( ٢٧٦)

الثالثةط . )يرومتا( الرسالة مجومة الأرنووط. ثعيس، ين،. . ( ٥٨ ٤٠)يت، الونير 
(٥١٤١٥.)

)شرفالمديهي أمير ين أشرف محمد - هاوي(( أي )بمستن تمح• الممود عون ( ٢٧٧)
دارعثمان. محمد عيالرحمن ت. . مريا( ٥ ١ "٢ ٢ ٠ ) يت، أيائي( العفلم الحق 

الفكر)يرون(.طالثالثةلأه*آاير(ّ

التغئريمحمد ين محمد . والنير والشمائل المخازي فتول ي الأُر عتون ( ٢٧٨)
الميميمكنة . اكنمي اليين حام ت. . ( ٧٣ ٤٥)يتح الاس( نقل )ابن 

)القاهرة(.ط)1هماه(ب

يت،.. ( ٥٧٢٨)يتح الممي مجحمل. بن الحسن . المرتان ورغالس، الهران ■ءراد_ا ( ٢٧٩)
٥(. ١٣٨١)الأور محل . )الماهرة( الحلي اياي مهلعة عوض. ععلوة إبراهيم 

العلميةالكنسؤ يار . ( ٥٢ ٢٤)يتح الهروي سلام ين القاسم . الحييث، غرلأ._إ ( ٢٨٠)
(.٥١٤٠)٦ الأولى )يروُته(.هل 

ئ.رتؤّ . ( ٥٥٧٨)متح فمحوال ابن عدالمللثح ين حلف . والمبهمايت، الغوامفى ( ٢٨١)



("٥٣٥—^^^^)والمراجع^الخائر -قهرني 

ه(.١٤١٥الأور)ط- . )جلت( الخضراء الأندلس مغراوي.دار محمود 
ت.. ( ٥٥٨٣)ت الزمخشري محمود ن جارالاه الحليث. ضب ي الفاتق ( ٢٨٢)

الثانية.ط )معما. الحلي البائي عسى مطعة ورفقه. محمدالبجاوي، على 

الدينحام ت. ت)اُهيه(. الشبم عثيالكاش ن علي الشبم. فاوي ( ٢٨٣)
■([■٠١٤ ١٢الأور)|مويرتدارالجتل)يروت(-ط■ القيسي. 

حجي()ابن العقلاني علي ين أحمل. الثخاريء- ))صمح ثرح• اياري فع ( ٢٨٤)
الثانيةط . )القاهرة( الريان نار . ورفاقه الخطب الل.ين محب ت. . .( ٥٨٥٢)ت 

(٥١٤٠٧.).

١ه(. ٣٦٩)ت العماني أحمل. سالم((.فتر الإمام ))حبمعمح يثرح؛ الملهم قع ( ٢٨٥)
دارإحياءالحق. نور ين البشر نور ت. - رفع محمد ال٠فيت تعلية1تت 

ه(.١ ٤ ٢ الأولى)٦ ط الصي)يرون(. التراث 
عيل.الأهين الله حبيب مجحمل. ■ المنم({ ))زاد من' لبيايه احتج ما سان المتعم فع ( ٢٨٦)

(.٥١٣٨٧وثركاْ)القاهرة(.ط)الحلي ة (.ْؤ٥١٣٦٣ّت)الشقيهلي 
الشروق.ظر لأشين شاهين موسى د• أ• - مسلم( ))صحح شؤح؛ الشم ح ( ٢٨٧)

(.٥١٤٢٣))القاهرة(.طالأور 
تعبيالحكم( )ابن القرشي عبدالله ين عبدالرحمن . والمغرب مصر مح ( ٢٨٨)

م(. ١٩٢٠)الأولى ط - )ليلن( نمن مهلبعة تورى. _. شارلز• ت. (. ٥٢٥٧)
)لصحيحعرت مالض مضي الجامع(()ثؤح ))الصحيح على: الشاطع الفجر ( ٢٨٩)

د.ت. . ( ٥١٣١٨)ت الررهوزى الفامحلمي ين المقل محمد - البخاري((( 
٥(. ١٤٣٠الأولى)ط الرشد)الريا'ض(- مكتبة الزنبمي٠ عبيالفتاح 

ت.. ( ٠٥٥ )٩ ت الديلمى شهزثار ين ثءزو4 • الخطاب بماتور الفرم.س ( ٢٩٠)



الش.أنوي حاو عن محل لما ال>زن.درانة _)1*آه(ميرء 

ه(. ١٠٤٦الأولى)محل العلمية)يرون(. الكتب  jbزغلول.بيوتي بن السعيد 
ه(.١ ٥ ت)٠ الكوى)أبوحنمة( ثابت ين للنعمان منسوب ا. الأكو التمه ( ٢٩١)

إبيلد. إه(.ت. ٢ ت)٩ الثعاليي محمد بن ومرالمية.عيالملك اللغة قه ٢( )٢٩ 
ه(. ١٤١٦الثانية)محل العؤبي)بيروت(. الكتاب دار ورفقه. يموب، 

محقانللمؤلف ظة لصءوْ طولون بن محمد أحوال همب المشحون الملك ( ٢٩٣)
تطولون( )ابن الفاض علي ين محمد . كانا[ ( ٧٥٣)سن 

الأولىمحل حزم)بيروت(. ابن يوسف.طر رمضان حير محمد ت وه(. )٣٥ 
)1اأاه(.

بنعيالهمر والخللأت. المشاخ ومعجم والأمان الفهارس فهرس ( ٢٩٤)
الإسلاميالغرب ئر عباس. إحسان ت - ( ١٣٨٢)ت الكاتي عييالكير 

■(•٤٠١  ٠٢الثانة))محروت(-ط 
ءهالمعلقى أبوي أن ي والخة والمحظيم أمة الميية لبمان ي الهوائدااكا٠نة ٢( ٩ )٥ 

ممعلمىت . ١ )١ ت الميوطي بكر أبي بن عيالرحمن .  ي
الأولى•القرآن)القاهرة(.ط عاشور.ْكة 

تاللكتوي عيالحليم بن عداسم، . الحممق تراحم ي اليهية الفوائد ( ٢٩٦)
حيرممر)الهند(•^٠١^،.مكية ١١الدين بير محمد ت. هد(. ١ ٣ ٠ )٤ 

تالشوكابي علي ين محمد - الموضوعة الأحاييث ي المجموعة الفوائد ٢( )٧٩ 
ه(.١٣٩٢الثانية)ط المحلمي. يحي بن عيارحمن هد(.ت. ١ ٢ ٥ )٠ 

(.٧٦. ٧٠ويائها.مص؛لأ'.)ص زالمسالة، رحؤدرل من لكحص طبة؛ عثرة لاش رجث )١( 
٥(•.١ ٥ ٠ التمهيل)ص ى الطعة مدملح وانظر صحح، الصغة.ءٍن ؤيهله الخوان. هانا )٢( 



.فهرشاكاموامنيس)يمه(_

"(٠٧٢)٨ ت تيمية( )ابن ءبل*ال*ًلثم بن أحمد - والوّيلة الترمل ي جليلة ثاعية ٢( )٨٩ 
ه(. ١٤٠٩)الأولى ط )دْنهور(. لينة مكنة المدحلي. هادى بن ؤيع د• أ• • ت- 

شماطط.الرب لغة مجن فهب نما الوسط والقابوس المحط القاموس ( ٢٩٩)
ط- )يرون( الرسالة مؤسسة . ( J،A ١٧)ت الفٍروزآبادى يعقوب بن محمد 

الئادمة)ها؛اه(.

 )Y"•♦( عاصمد. ت. . لأم( )٥٦ ت المقيصي محمد ُن أحمد الميلسن. ي تصيية
انءداسهمنى.طالأور)لإ-؛ام

ربراصةاا؛طةة آصولها؛لمه الإسلام الفكو م والثر الم تشة ( ٣٠١)
الحليمطعة الجليتد. السيل محمد د. الإمجلأم(. ش الإنسان لمسؤولية علمه 

(.٢١٩٨١)الأولى ط - )القاهرة( 
العسقلأبيعلى ين أحمد أحمد- للإمجام ا؛رالمتد(( عن• الدب مب المسيد القول 0ّ ٠ )٢ 

ه(. ١٤٠١)الأولى ط - )القاهرة( تمية ابن مكتة . ( ٠٨)٢٥ ت حجؤ( )ابن 
 Y"( ٠ )تاللمى أحمد بن مجحمد الستة. الكتب ي رواية له من معرنة ي الكاشف لإ

ط)القاهرة(. الحدية الكب ورقيقه.bر عتليه، عيد على عزت ت. . ( ٠٧ ٤٨)

ه(.١٣٩٢الأور)
زهيرت. . ^( ٦٢)٠ ت هيامة بن أحمد بن أحد.عيياس الإمام *قه ي الكام ( ٣٠٤)

ه(. ١٤٠٨)الخامة ط الإسلامي)بيروت(. المكب - الشاؤص 
ت.. ( ٥٦٣)٠ ت الأم( )ابن الجزري محمد بن على التايخ. ي الكامل ٣( ٠ )٥ 

الكتابمحار رتمؤيرت )القاهرة(. اامن؛رة الطاعة إنارة - ورفاقه النجار، عييالوهاب 

.([ ٠١٤٠٦)السائمة العؤبى)بيروت(.ط 
الفكر.bر ( ٣٦٥ت)الجرجاني عدى بن عيياس الرحال. ص١ماء ي الكامل ( ٣٠٦)



اش.أبوي حال عث محل لغا المحزن-يرانة _)مّآه(سذرء 

٤اه(. ٠٥)يروت(.طالثانة)

ت.. ( ٠٥٨ )٧ ت الهشي بكر أبي بن علي الزل(. ر)زواتل عن؛ الأسئار كشف ٣(  ٠٧)
ه(. ١٣٩٩)الأولى .ط )يرون( الرسالة الأعظمى.مؤسسة الرحمن حسب 

 ( ٠ )٨T أبوت. . ( ٥٤ ٢٧)ت التحلي محمد بن أحمد التحلي(. )صير والمان الكشف
الأولىمحل . )يرون( المبي التراث إحماء دار - ورقيقه عاشور، بن محمد 

(٥١٤٢٢.)

تالحلي محمد بن ليراهم - الحليث بوصع ؤثي عمن الحثث الكشف ٣( ٠ )٩ 
)محروت('الكب (.عالم ٤٥١ )٤٣ ت السامرش اليري صبحي .ت. ( ٥٨٤)١ 

٥(. ١٤٠٧)الأولى ط الميتة. التهمة ومكنة 
•الئاس ألتب عل الأحاديث من اشتهر عما الإلثاس ومنيل الخفاء ام(كثما )٠ 

محل. )الهاهرة( القيسي مكة . ( ٥١ ١٦٢)ت العجلوئي محمد ين إسماعيل 
(٥١٣٥١.)

)حاحيالرومي عيدالله بن مصطفى والفنون. الكب أسام عن الفلتون كثف ( ٣١١)
]نصؤير•- ه( ١  ٣٨٧)محل • )محلبجران( الإسلامية المهلعة (. ٥١٠)٧٦ ت حلفة( 

([.٥١٤٠٢)يرون(.)الفكر دار 
مالتمرة كاب وحججها)مرح وعللها السعة الترس وحوم عن الكشف ( ٣١٢)

الدينمحي د- ت• - ( ٥٤٣٧)ت القبي ءiالب أبي ين مم . ١^١^،( 
٥(. ١٤١)٨ الخامة ط )يرون(. الرسالة مؤسسة رمضان. 

التأديلل١،-وحوم قي الأتايئل وصون الميل غوامجص حقاثق عن الكشاف ( ٣١٣)

أبس.ش الأنة؛ إلى الإحالة وعند الحث، ش المعمية م اكلمة هيه ( ١] 



(^^—٥٣٩")

ط)الهاهرق(. الحلي البائي مهلببمة . ( ٥٥٨٣)ت الزمخثري محمود ن جارالله 
(٥١٣٩٢.)

جارالله■ التأييل وجوم ش الأقاؤثل وعنون التريل غوامض حقائق عن الكشاف )•••( 
ورفقه.عبدالموحود، أحمد عادل ت. . ، ٥٥٨٣)ت الزمخثري محمود اُن 

(.٥١٤١)٨ الأولى ط . )الرياض( المكان مكية 
الكرى.الخصائص = الحسب حهائص ي الليب الطالب كفاية )...( 

ابنأحمد ين امحات.محمد الرواة من اخالط. من معرقة ي اليرات الكواكب ( ٣١٤)
)مكةالقرى أم جامعة الني. رب عبد عبيالموم د. ت. . ( ٥٩٣٩)ت الكيال 

.(.٥١٤٠١)الأولى ط . المكرمة( 
الحجاج((.ين ملم ر)صحح شؤح: ز التهاج والروض الوهاج ١^٢، ( ٣١٥)

•مهدى علي محمد هاشم مراجعت؛ - الهزري الأؤثي عياس بن الأمن محمد 
١(• ٤٣الأولى)٠ محروت(-ط التجاة محلوق المنهاج)جدْ(-دار قار 

السيومحرالكمال ين عيدالرحمن الموصوعة. الأحايهث ي المصنوعة اللألئ ( ٣١٦)
محروت(•المعرفة ا'ه(-دار ١ ت)١ 

.( ٥٦٣ت)٠ الأم( الجزري)اين محمد بن على - الأنساب نمير ز اللماب ( ٣١٧)
زنداي(.المش مكية 

عاقلت. . ( ٥٨٨)٠ ت عائل اين علي ين عمر الكاب. علوم ز اللباب ٣( ١ )٨ 
الأولىط . )ييروت( العلمية الكب bر . ورقيقه عبيألموجود، أحمد 

(٥١٤١٩.)

.( ١٥٩ ت)١ السيومحلي الكمال ين النزول.ءبدالرح٠ن أساب ي القول لباب ٣( ١ )٩ 
٥(.١ ٤ ٢ ط)٦  ١١)يرون( الميي الكاب قار - الهدي عبدالرزاق ت• 



دزانةكاظصخاومحىش0

•محروت( صام نار - لأي ١ )١ ت مظور بن مكرم بن محمد - الخرب لسان ( ٣٢)٠ 
تارالمكرمحروت([•]ضر• 

مهلة. ( ٠٨٥٢)ت حجي الخسةلأزر)ابن علي بن أحمد إلمعزان(. لسان: ( ٣٢)١ 
مؤسسة]تصؤيرت ه( ١٣٢٩)ط. أياد(. الظامئة)حير المعارف نار مجلس 

•ه([  ١٣٩٠الثانر)ٌل • للمهلوعات)يرون( الأعلمي 
تالمي حان بن محمد وانمروكن. والضعفاء المحلثن من المجروحين ( ٣٢٢)

(.١٤٠٢نحلمزابمىرمربم(.طاكاوة)

(-٠٨ ٠٧ت)الهشي، بكر أبي بن زواتدت»الأغجم0<-ر ي الهمين *جمع ( ٣٢٣)
ه(.١٤١٣الأولى)ط )الرياءس( الرشل. ندير.مكنة محمد بن عا.الةدوس ت. 

ط.. ، ٠J،A )^١ ت الهثمي بكر أيي ين علي الفوائد- ومبع الزوائد مجح ( ٣٢٤)
ه([.١ ٤ ٠ )م\ حل . )يرون( الميي الكتاب ومحار )القامة(، انيان قار تمؤيرت ر. 

ينزهر ت. . ه( ٣٩٥)ت زشا ين فارس ين أحمد . اللغة مجمل ( ٣٢٥)
ه،. ١٤٠٤)الأولى ط - )يرون( الرسالة مؤسسة ماكلان. عيالمحن 

جح- م١ه( ٢٨)ت بمنة( )ابن عدالحليم ين أحمد . الفتاوى مجمئ ( ٣٢٦)
.ه( ١ ٤ ٢ )٠ ت محمد واينه ه( ١ ٣ ٩ )٢ ت قاسم ين مجحماد ين عيالرحمن 

)القامة([•بمنة ابن مكتة زتمؤيرت 
^نمن؛نمدالرحمنافياءهرمزىت

الأولط. )يرون(. الفكر bر الخلب. عجلج محمد د. ت. - ير( ٣٦)٠ 
ه(.١٣٩١)



)انالأنيلي غالب ين عيالحق . ٢ ااعر؛ر الكتاب شٍر ي الومز الئحزر ( ٣٢٨)
رفاس(.ط)ه؟ماه(.العلمي المجلس عطة(ت)1أههيمت. 

عطة()اين الأنيلي غالب ين العزيز.عيالحق الكتاب نمير ى الوجيز المحرر ■( • )• 
الأوقافوزارة ورفاقه. الأنصاري، يراهم بن عيالك ت. . اُإهه( )ت 

ه(. ١٤٢٨)الثانية ط )انموحة(. الإملأمة والشؤون 

تمحمدشاكر أحمدين إه(.ت. )٦٥ مت، حزم محمدين ين علي الئحلى- ( ٣٢٩)
الأور)يأماه<^نمرية)الأاهرة(.ءل الطاعة )بيماه(.بمرة 

ينالحسن ٤ه،.حع ١ )٥ ُت، الهمياني عدالجيار القاصي يال؛كاإشا. الح؛هل ( ٣٣)٠ 
)القاهر؛(.والزحمة للتألف الصردة عزمي.اللمار اليد عمر ْثوية.لت،. 

لبنانمكتبة . ^( ٦٦٦)يحد ت الرازي يكر أبي بن محمد ))الصحلح((. مختارت ( ٣٣)١ 
(•٣١ ٩٨٦)محروت(-ط)

ينالحم(.عمر عبيأس آيي مجستيرك على اليمحي الحاظ راسيراك مخمر: ( ٣٣٢)
ورفقه.دارحميد، ( Jf ٥٥١٠٣ين معد ئ. .لت،. ه( ٨٠لت،)٤ الملقن ابن علي 

١ه(٤ّ ١ الأولى)١ محل العاصمة)المياض(. 
الشاؤئس-زهر ير(-ت• ٣٣٤اي؟زتحرت)الصتن( ن ■عم ادءز؛ي مخصر ( ٣٣٣)

ه(.١٤٠٣الثالثة)كروت(.ط الإمحلامي المكنمثج 
.متخ.ه١( ٦٥٦يت،)المننري ء؛ل.الةوي ين طود((.عبيالحفليم أبي مختمرت))متن ( ٣٣٤)

المعرفة)مروهمتر([.نار زتصؤيرت ورفيقه. ه(، ١٣١شاكرت)^١^أحمل. ين محمد 
آ\ه(. ٤٨متؤ)اليهي أحمد ين محمد ل العمار؛(.الأصل >رالخلولملي مخصرت ( ٣٣٥)

وحيتهاقتر.لاوءا->ة، الأنة للطعة ؤرجعت، الحث،، ش المعمية هى الطعة هلم )١( 



المي.أبزي حال عن محل لما ترانة - الحزن ضء ( ٥٤٢-)

الإسلاميالمكتب . ه( ١ ٤ ٢ )٠ ت الألازي الدين ناصر محمد احتصارت 
ريروت(-طالألرا*إاه<

تحالؤته ابن أحمد بن الحسين . ؛،(( JL]tك؛ابت))من القرآن شواذ مختصري ( ٣٣٦)
)القاهرة،.المتني مكنة يرجستزاسر. السشرقت /آآه(.ت. )٠ 

الألة((.على المثتهرة الأحاديث كيرمن ييان ي الحسة مجختصرت))المقاصد ( ٣٣٧)
ط. )بيروت( الإسلامي الكتب ه(. ١ ١ ٢ )٢ ت اتزرقانر عيدالباى بن محمد 

^(.١٤٠٩)الرامة 

محيلإه(.ت. ١ )٠ ت المني ينأحمد اكأؤيل.عداس وم ( ٣٣٨)
ه(.١٤١٩)الأولى ط )بيروت(. الطيب الكلم ٠دار ورفقه تو، م ديب الدين 

أ.ت. إه(. ت)٨٥ اليهقي الحسين بن أحمد الكرى(. ))السنن إل: المدحل ( ٣٣٩)
الإسلامي)الكؤيت(.للكتاب الخالناء الأعظمي٠دار الرحمن ضياء محمد د. 

طالأور)؛،إاه(.
ت.٠ ^( ٢٧٥)ت داود( )أبو الجتاني الأشعث بن سالتمان المراسيل. ( ٣٤)٠ 

ه(. ١٤٠الأولى)٨ ط الرسالة)بيروت(. مؤسسة ٠ الأونوومحل شعيب 
ت.. ^( ٣٢٧)ت حاتم( أبي )ابن النازي محمد بن عنارحمن ٠ المراسيل ( ٣٤)١ 

ه(.١٤٠٢الثانية)ط الرسالة)بيروت(٠ مؤسسة ءوحاني٠ اس نعمة بن شكراس 
الغدادىعدالحق بن عدالزمن والقلع. الأمكنة أسماء عل الامحللاع مراصد ( ٣٤٢)

ط■ محرو-ت( المحل يار زمحؤيرت ■ الجاوي محمل بن علي ت• - ه( ٧٣٩ت)
([.٠١٤١٢الأول)

الجكينيئان أحمل. بن الأمين محمد المعود((. ر)مر،في إر؛ العود رش ( ٣٤٣)
الشقيهر.الأمين محمد بن المختار محمد ت. . .( ٥١٣٢٦)ت )المراحل( 



-٥( ٤ ٠)٣ المضاتروالمراجع قهرني .

ه(. ١٤١٣)الأولى ط • )الماهره( تيمة ابن مكنة 
تالقاري سلطان ن علي الملأ - المصايح(( )بمثكاة شرح• المفا؛خ •رقاة ( ٣٤)٤ 

الأولىالطيعة . )يرون( العالمة الكب ض عتانى. حمال ت. اه(.  ٠١٤)
(١٤٢٢^

تالسيوطي بكر أبي بن عبمالرحمن - ءة المصطفى أبوي ى الحقا مالك ٣( ٤ )٥ 
•الساينإ السيوطي(( »رمائل ت صمن امط؛وع وه(.  ١١)

ت)الخرامملي( الئاْري جعفر ن محمد . ومنمومها الأخلاق مساوئ ( ٣٤٦)
ط. )جية( الوايى مكة الئالي. الضر أبو بن مصطفى ت. . ^( ٢٧)

الكومحج(.إسحاقرامية)برواية ابن ؤإسحاق حشل ابن أحمد الإمام مساثل ( ٣٤٧)
ت■همل( ثن محمد بجن وأحمد ه(، ٢٣٨ت)راميه( الثزوزي)ابن لبراهيم ابن 

د.أ. ت. . آه(  ٥١)ت )الكومج( المروري يعقوب ين ؤإسحاق آه(،  ٤١)
ط. المنورة( )الميينة الإسلامية الجامعة . ورفاقه الزاحم، عبدالله ين محمد 

الأور)ه'ا؛اه(.

تحنل ابجل محمد بن أحمد - ما؛ث( ابن حنل)برواية ابن أحمد الإمام مائل "0 ٤ )٨ 
زهرت• - -( ٠٢٧)٥ ت هائ( المابوري)ابن إبراهم بن ؤإسحاق -(، ٤٥٢ )١ 

٣■٤ ٠ الأوو)؛ الإسلامي)محروت(-ط■ الثاويش.المكب 
تالرامح، هميارحم بن أحمد - والإستاد المتن قيهمات من المستفاد ( ٣٤٩)

ونار)المتصورة(، الوفاء قار الر. عييالحميل عييارحمن د. ت. . ه( ٨٢٦)

اه(. ٤١٤)الأولى الخضراء)جلت(-حل الأنيلس 
محل.(. ٥٤٠٥)يت، الحاكم عيدالله ين محمد . ))الصحخن( ت على المستيرك ( ٣٥٠)



اله.أبزي حال عن ئل لما المحزن-يرانة —ضء ٤٤-)

■المعرفة)محروت([ نار مو■' - الهدية 
(.المطعة٠٥ ٠٥)ت الغزالي محمد بن الأصول.محمد علم مجن السمحض ( ٣٥١)

الأمريةمحلأق(.طالأول)؛^اه<
المامري(.صحيالJرى ٠٠١٨١ت)المزوني الفارك بن عياس المتد. ( ٣٥٢)

(.٠١٤ ٠٧الأول)العارف)الرياصى(.ءل ١^(.مكة  ٤٣٤^،)
عبيالمحسبن محمل- ئ. ٠ رآه( ٠ )٤ ت الطيالسي ناول ين محلمان المستل. ( ٣٥٣)

للطاعةهجر هجر. بمار واللرامات الحوث مركز ح بالتعاون الترش، 
١^(. ٤٢الأول)♦ والشر)القاهرة(.ط 

ملمحسن آد(٠ت. ١ ت)٩ الهرشي)المحئبمي( النثر بن ؤعبماس (المسند ٣٥٤)
(.٢١٩٩الأول)٦ محل يمشق(. السقا) ر b٠أمد 

ه(٠ت؛عبماسور٢٣٨^^^مماكزوزي)ابنرب(ت)
الأولط . التورة( )١^^^ الإيمان مكية الثلوصي. حسن عبمالحق 

(٠١٤١٢.).

الأونزومحل،شعب ت. . ( ٤٠٢ )١ ت حل بن محمد بن أحمد (المتدرا،. ٣٥٦)
ه(ؤ١٤١٦الأول)الرسالة)يرون(٠محل ١ْومسة ورفاقه 

شاكرمجحمل، بن أحمد ت. ١ ( ٤٠٢ )١ ت حنل ابن مجحمل. بن ٠أحمد المني ( ٣٥٧)
الثانية.رمؤير[.رالمعارف)القاهر؛(.محل b١( ٠١٣٧٧ت)

(.٠٢٥٥ت)الثارمي بالرحمن بن ^لحاكاض(-علاس المني)للمني ( ٣٥٨)
(.٠١٤٢١الأول)ءل المغكب)الؤياصن(. أمد.bر مليم حين ت. 

ؤن•وحيتها شم، أحمد العلامة كلام لأجل للأية ؤرحت المعتملة، هي الخلمة هد0 ( ١) 



٥("٤ والمراجع المضايو -بجرش 

سلمحين ت. . "أه(  ٠٧)ت )أيويعل( الموصل عل ين أحمد - المسند ( ٣٥٩)
الثانةمحل . زدمثق( المية التقانة ونار ردمسق(، للتراث المأمون دار . أمد 

اه(. ٤١٠)

■أبويمال علي أبمن ت• • ، ٠٣ ٠٧)ت الريثاف هارون بن محمد - المستد ( ٣٦)٠ 
اه(. ٤١٦ألأور))القاهرة(-محل نطة ءؤسسة 

بنأيمن ت• ■ -( ١٠٣ )٦ ت )أبوعوانة( الإمحفرايى إسحاق ين يعقوب الختل. ( ٣٦١)
ه(. ١٤١٩الأول)ط - المعرفة)يرون( اليمثقي.bر عارف 

نينالرحمن محفوظ د. ت. . ( ٠٣٣٥ت)الثاشي كليب ين الهثم • المستد ( ٣٦٢)
هر(. ١٤١٠الأول)ط - التورة( والحكم)الميينة الملوم مكية اس- 

الزحار.الحر ع الزار مسند )■••( 

الزل. jAjjtعن• الأمتتار كثف ًً الزار ند م•( • )• 
(،٠٢٣٠)ت الخوري الجحد ين عل - الغوي( )رواية الجعد ابن (مند ٣٦٣)

ينعدالقاض ين عيالمهدي د. ت. آهل(.  ١٧)ت الغوي محمد ين وعياس 
(.٠١٤٠الأور)ه الفلاح)الكويت،(.ط عدالهادي.مكة 

نفلر(.تّ ٠٤٣٠يت،)الأصبهال)أيوئعيم( عياس ين حممة.أحمد آيي تد م ( ٣٦٤)
(.٠٠ ١٤١٥الأول)ط - الكوثر)الرياض( مكبة - الفاريا؛ي محمد 

حمييت. ٠ ( ٠٣٦٠)ت الطرال أحمد ين سليمان - السامسن تد (م ٣٦٥)
٠(. ١٤٠٩الأول)ط - الرسالة)يرون( مؤّة السلفي. عيدالجيد 

حمليت. . ؛هر( )٤٥ ت القصاعي سلامة ين مجحم،و . النهاب (مستد ٣٦٦)
ي. ١٤٠٥الأول)ط - الرسالة)يرون( مومة - السلفي عيالجيد 

عرمرزوق ُت،• - ( ٠٣٥٤)الش حيان ين محمد الأمصار. علملء مسامر ( ٣٦٧)



م.دزاطكظصخاوفيىش0

(.٠١٤١١الأولى)ط الوفاء)القاهرة(. دار إبراهيم. 
تالشيح آل عياللهليف بن عدالرحمن وغيرهم. نجد عالماء مشاهير ( ٣٦٨)

ه(.١٣٩٢يرxbرس)ابياض(.طالأور)١٤٠٦
تالثوصري بكر أبي بن أحمد •اجه(<- ابن نواتين»رسن ش الزجاجة *بح ( ٣٦٩)

طالإصلأمة)الهاهرة(. ورفيقه.ظر عطية، عل عزت د. ت. . ( ٤٠٨ )٠ 

الأور)ه.إاه(.
تالموْمح، محمد بن أحمد - الكءر« >)الثرح ضب• ل الممحر المصٍاح ( ^١٣)٠ 

(.٢١٩٨٧(.ملان)ي؛روت(.)٠٧٧٠)
الرحمنحيب ت• - -( ١٥٢ )١ ت الصنعاتي همام بن عنارزاق القصقف. ( ٣٧)١ 

ض.الخببمس)؛يروت(.طاكاكة)م،؛اهد(ر
ت)هآ'اه(.ثية أبي محمدبن بن عياس والأنار. الأحاييث ل الئصم، ( ٣٧٢)

ه(. ١٤٠٩الأور)ط . ،( ٠٢٥١الرشد)^؛؛مكنة الحوت. يوسف كمال ت؟ 
)ابنالعقلاني علي بن أحمد الثمانة. ))المانيد(( الخالة؛زوائد؛ ال٠ءلالب ( ٣٧٣)

الخاصمةدار ورفاقه. الثثري، ناصر بن معد دّ أ. ت. . ( ٠٨٥٢)ت حجي( 
(.٠١٤١الأول)٩ الخيث)الرياض(.ط■ وbر )الرياض(، 

الخك،حالي تء ءه(. ١ )٦ ت الغوى الحسن بن محمد . ، المل١١معالم ( ٣٧٤)
وه-دارانمرءةمحروت(-طالأور)أ*إاهيم

جمعةعثمان ت. . ( ٠٥١٦)ت الغوى الحين بن محمد التزيل. معالم )•••( 
ه(. ١٤١٧الرابعة)محل - طيبة)اليياض( دار ورفتيه. صمٍرية، 

أبى.ق الأنة؛ إر الإحالة وعند الحث،، ل المعتمية هي الهلة هاله )١( 



.ذهرشالخاموهمض^^_^^___^^^^^^^_^__)بأه(-

محمدن أحمد ت. . ( ٣٨٨)ت الحطايي محمد ُن حمد . ))النن( ت معالم ( ٣٧٥)
للمتيريداود(( أبي متن )رمجختصر رمطؤع،ع! ورفقه. ه(، ١  ٣٧٧)ت شاكر 

السابقأ•
ينءلار3ا ت. آ"آه(. )٠ ت الطرر أحمد ين ملمان الأومط. المعجم ( ٣٧٦)

ه(. ١٤١٥الأولى)ط - الحرمن)القاهرة( نار - ورفقه محمد، بن الله عوض 
صائر)يرون(.٢آه(.bر ت)٦ الحموي عيالله بن اJالدان.ياقوت معجم ( ٣٧٧)
محمدد. ت. آه(.  ١٧)ت الغوى محمد بن عيالله ه. الصحابة معجم ( ٣٧٨)

الأولىحل ■ )الكؤيت( المان قار مكنة الجكى. محمود محمد بن الأمن 
(١٤٢١^

بنصلاح ت. . ه( ٣٠)١ ت الأموي هاع ين عييالباى ه. الصحاية معجم ( ٣٧٩)
ه(. ١٤١٨الأولى)ط - المنورة( الأثرية)الميية الغناء مكية - المصرش سالم 

•للطرهما الصغر(( #المعجم إل: اللش الروض )ومعه الصنو العجم ( ٣٨٠)
أمجيرالحاج محمد شكور محمد ت. . ( ٥٣٦٠ت)الطرش أحمد ين ملمان 

ه(. ١٠٥الأولى)ط - ودارعمار)عمان( الإملأمى)يرون(، لمكتب ا. 
بنأحمد - الرتابي( )رواية الإمماملي بكر أي سعخ أسامي ي الحجم ( ٣٨١)

ت.(. ٤٢ت)ه٥ الرقانى محمد بن وأحمد (، ٠٣٧ت)١ الإمماعيلى إ؛راهيم 
الأولىط المنورة(. )المييتة والحكم العلوم مكنة منصور. محمد نياد د. 
(٠١٤١٠.)

حمليت. . ير( ٣٦)٠ ت الطراز أحمد ين سليمان الكبٍر. العجم ( ٣٨٢)
تيمية)القاهر©([.ابن مكبة رتصؤيرت الثانية. السلفي.ط عبيالحد 

تالكري ء؛دالحزيز ءداهل4ين والمواصع. اللأي أسماء من اصتعجم مجا معجم ( ٣٨٣)



التح،.أبزي حال م، تمل لما قرانه - المحزن ضء ٤ )٨ -

اكالثةتل . )يرون( الكتب عالم ]تمؤير: . السقامصهلفى ت. . ;( ٥٤٨٧)
(٠١٤٠٣•])•

ه(.١٣٥)١ ت نزكس إليان ين يوصف وال٠عرة. المظ المطوعات هعجم ( ٣٨٤ر
نارصام)محروت([•لتصوث؛وت ه(• ١ ٣ ٤ ط)٦ - نزكسرا>صهمآ ْطاة 

محل. )الرياض،( العاصمة دار أبوقيد. عدالله ين يكر د. اللفظة. التاهي معجم ( ٣٨٥)
;(.٥١٤١٧الثالثة)

العاهة.السعودية العئة المالكة بمكبات الخطومحلة السوطي ٠ؤلفات معجم ( ٣٨٦)
١ه(.٤  ١٧الوطية)الؤياض(.محل)فهد الملك مكنة - السلامة معود ناصرين د. 

تكحالة رصا حمر . المية[ الكب نمقي لتراحم الاؤنجن، معجم ( ٣٨٧)
)خيال(.المش اه(.ْكتة ٤  ٠٨)

أحمدبن موهوب ■ المعجم حروف على الأعجمي املأم من المعرب ( ٣٨٨)
bره(.مطحة ١٣٧٧ت)ماكر محمد ين أحمل، ت. ءه(. ٤ ت)٠ الجوالتى 

ه(.١٣٨٩كرية)الخا٠رة(.طالثانة)اكتب 

دؤأ. تّ . ه( ٢٧٧)ت المسوي مفيان ين يعقوب والتاريخ. المعرية (كاب ٣٨٩)
.(.٥١٤١٠الأولى،)محل المنورة(. المار)المييتة مكية العمري. صياء أكرم 

د•ت• - ؛ه(  ٥٨)ت اليههي، الصين، ين، أحمد . والأتار التن، (محرفة ٣٩٠)
(•٠١٤١٢وحمرها-طالأولى،)الملحجى،.ظرالوهم،)حلب(، ءبل،الحطو،أمنح،

..( ٥٣٩٥)ت منيم( )اين الأصفهاني إسحان، ن محمد ه. الصحابة معرية ( ٣٩١)
طالمتحية)العنح،(. المية الإمارات جامعة - صري حح، ن عامر د. أ. ت. 

الأور)ا"أ؛اه(•
ت.ه(. ٤٣)٠ ت )أيوئعيم( الأصهاني ءباسالأه ين أحمل، ه. الصحابة معرية ( ٣٩٢)



٥("٤ —)٩ -بجرش 

ه(. ١٤١٩)الأولى ط - )الراض( الوطن ْدار - الخزازي يومف عادل 
.إه( * )٥ ت الحاكم ين محمد أجتامه. وكمة الحليث علوم ممنة ( ٣٩٣)

■(•٠١٤٢الأولى)٤ حزم)محروت(-ط ابن اللوم-دار فارس أحمد ت• 
تاليمي أحمد بن محمد والأعصار. الطقات على اممار الهراء معرفة ( ٣٩٤)

الأولىط )يرون(. الرّسالة ة مومورفق. الأؤنووط، شعيب ت• - -( ٤٥٧ )٨ 
اه(. ٤٠٤)

جونس.مارسين ت. (. ٠٢٠٧)ت الواقيي عمر بن محمد المخازي. كتاب ( ٣٩٥)
اه(.٤ ٠ الثالثة)٤ اتكب)يرون(.ط عالم 

ت.. ( ٠٦ ٢٠)ت هيامجة بن أحمل• بن عياهله ال؛ري(. )بمخصر بج■ المغي ( ٣٩٦)
ط. والنثر)القاهرة( .هجرللطاعة ورفقه الزر، عبدالمحن بن عدالله د• أ. 

(.٠١٤١٢الثانتة)

رْطرغ. ( ٠٦٢)٢ ت الموصلي بير بن عمر - والكتاب الحفظ عن المغي ( ٣٩٧)
السابقإ.المرتاب( )جنه صمن؛ 

(٩٨  )T الأحار.من ))الإحياء(( ب ما تضج الأسفاري ي الأسفار حمل عن المش
عياأالمقصود.بن أسرف ت. - ( ٠٠٨ )٦ ت العران؛ الهمين بن عثيالرحيم 

(.٠١٤١)٥ الأولى )الرياض(-ط طمية نار ْكتة 
نورد. ت. . ( ٤٠٧ )٨ ت الدهٍى أحمد بن محمد الرحال. صعفاء ر المخي ( ٣٩٩)

الوءي،)حلب(•الدينعتر-دار 
٠( ٠٠٦ )٤ ت )الفخي( الرازي عمر بن محمد الكما. )الضير الغيب طاتيح ( ٤٠٠)

٠(.١  ١٠ ٥٧)الأولى ط - )القاهرة( المصرية البهية المطبعة 
دار. ( ٠٦ ٠٤)ت الرازي( )المخر عمر ين محمد الكما- )التفسير الغيب مفاتح ).١.( 



التحر.أبوي حال م ئل لما قرانه - الحرن يرء ٥( -)٠٥ 

الأل)ا'إاه(.الفكرفيرون(.ط 

تالمرمحلي عمر ن أحمد . صالم، كتاب ر>تالخص ست أشكل لما الئنهم ( ٤٠١)
وض)دمشق(، ممر ابن دار . ورفاقه تو، م ديب الدين مجحى محت،. . ^( ٦٥٦)

٤\ه(. ١٧الأوو)اش،)دمشق(.ط الكلم 
محمدينالألنة. على المسمرة ، الأحاديّكبرمن يان ش الحسة المقاصد ( ٤٠٢)

ااكتا'ّ،نار . الخشن، عثمان محمد محتح. . .( ٥٩ ٠٢)ُت، الخاوي عيارحمن 

ه(•١ ٤ ٠ الأول)٥ ط - محروت( الصي 
.المصطمة[ التسة ]أوفي ه ال؛رلأ مر والذي ُجاْ ل السدسة المقامة ( ٤٠٣)

■النرؤمح، محمود سمر ت• - آه( ١ ت)١ الموطئ بكر ر بن عدالرحمن 
ؤشؤحصمن؛ ]مهلؤع (. ٠١٤٠٩)الأور ط • )يرومحتإ( الرسالة مومة 

 )t^اليوءر|.محقا٠ارت

عيارحمنين عثمان . الحليثؤ( علوم أنؤلع )هعرفة الصلاح امحن مقيمة ( ٤٠٤)
الشاطئ()ست، عبدالرحمن عائشة؛نت، ئ. أ. محتج• . آ"ير(  ٤٣)محتج الشهرزوري 

م(•١  ٩٧)٤ ط - الممية)القاهر؛( الكتب، د(.bر ١ ٤ ٢ ُت،)٠ 
د.ُت،■ - -( ٢٥٧ ُت،)٨ نمية( عيالحليم)ابن بن أحمد - الضم أصول ز مقيمة ( ٤٠٥)

ه(.١٣٩٩الثالثة)ط الكؤيم)يرومحتإ(. نارالقرل زرزور. عينان 
المؤسسة.(. ٥٦٢٠)ُت، قيامة ين أحمد ين ، ٧٥١٠١٠٠أحمد.الإمام فقه ل المقنع ( ٤٠٦)

الثالثة.ّمحل )ابياض( الُ؛لية 

محمدالثمخ بتت عاتثة ال>قةيت واسمها اشتهرت، ؤيه مؤلفاتها، على ارتضته الذي اسمها هيا ( ١ ) 
تعالى•الله رحمها الصييي عيدالرحمن على 



هه(_الخام-جرش 

حاليص(.يحيأيي زالرحال)رواية معين بن نشاص أبي كلام س ٤(  ٠٧)
د.أ. (.ت. ٥٢٨٤)ت ١^٥١؛، الهثم ن ؤينيد (، ٥٢٣٣)ت الخلفاني ممن ابن 

الأولىط . المكرمة( )مخة عدالعزيز الملك حامعة محش. نور محمد أحمد 
(٥١٣٩٩.)

ت.. ١(  ٣٦٧)ت الزرقاني عدالعفلم محمد القرآن. علوم ي الخرفان منامحل ٤( * )٨ 
ه(. ١٤٠٩)الأولى ط - )يرون( الخلية الكب يار - الدين شمس أحمد 

)ابنعيالحليم بن أحمد القيؤية. الثيعة كلام مخي ز الشؤة الشتة ٠نهاج ( ٤٠٩)
سعودين محمد الإمام حامحة سالم. رشاد محمد د. ت. ^(. ٧٢٨)ت تمية( 

(.٥١٤ ٠٦الإسلامية)ارياض(.طالأور)
تالسنوسي محمد ين محمد نسالم((. فواتي: المعلم إكمال رإكمال (مكمل: ٤١٠)

السابقإ.للأُنى المعاب إكمال ،إكمال ح: لْطوع - ٢^( )٨ 
الكتابدار . ( ٥٨٢٧)ت المدرى محمد ين محمد ه. حتفة أبي مجتافب ٤( ١ )١ 

اه(•٤ ٠ اضي،محروتيمءل)٤ 
د..ت. ( ٠٥٥ ت)٥ الخزالى محمد بن الأصول-محمد تعلقان مجن المنخول ( ٤١٢)

ه(. ١٤٠٠الثانية)ط الفكر)دمشق(. نار هثتو. حسن محمد 

تالروي شرف بن الحجاج((.يحي بن ملم رجمحح مح: ز ؛(الخهاج  ١٣)
.(.٤٥١  ٠٧الأولى)^؛س.طراكلم)؛؛روت(.ءل 

٨^(.ت. ٠٧ت)الهثمي بكر أبي بن -ءبان-علي، ابن( زوائد إلى الضمآن موارد ( ٤١٤)
الأور.ومكنتها)القاهر؛(.محل الملقية المطحة حمزة. عيارزان( محمد 

ومد(.)دراّه اللغى وأضح الشؤمة حلاف عر الاصعللاح ر المواصعة ( ٤١٥)
ه(١٤٠٥ّالأور)ينعيداللهأبونيد.محل يكر دّ 



هاي أنوي حال ض محل لغا المحزن.ترانة ه(_____^____ذزة .)٢٥ 

)٣٢وه(ت الئطلأز، محمد ين .أحمد يالمتح ؛jJiJ،Jl 4الوامحب ٤، ١ )٦ 
شاهينمحمد مهلعة . ورفقاْ قاسم، أحمد ت. الئامي. أحمد صالح . ت. 

)القاهرة(.ءل)اهآاه(.

ت.(. ٥٩٢٣)ت السعللأي محمد بن المحمليه.أحمد بالمح اللينة المواهب .( ).. 
ه(. ١٤٢٥)الثانية ط . )يرون( الإسلامي المكب الشامي. أحمد صالح 

العامة.= والثور والحشر الموت )•••( 

نار. أبوحسب حميي ين محيي . الإّسلأ*ي ااس م الإجميع *وّوعة ٤( )^١١ 
(.٥١٤٠)٤ الثانية )يمشق(.ط الفكر 

ت)الخليب( الغدات١ي علي بن أحمد . وميل البمع آوعام ؛(مومحح  ١٨)
مجلسمطحة (. ٥١٣٨٦)ت المعلمي يحي بن عدالرحمن ت. . ٤ه( )٣٦ 

الأور)خ'اماه(.)ح؛الرأباد(.ءل العثمانية العارف يم؛ 
ت.. .( ٥٥٩٧)ت الجوزي ابن علي ين عيارحمن اعري. الموصوعات ٤( ١ )٩ 

الثاهط . الم؛ورة( )المييتة السلفية المكنية . عثمان مجحمل. عييارحمن 

دارالفكر)محروت(أ•؛اه(-لمحوارت )٣* 
بمحىن ؤبمحتى ه(، ١ ٧ )٩ ت الأصص أنى بن مالك • اللما ليرواية الموطأ ( ٤٢٠)

الإسلاميالغرب bر معروف. عواد بشار د. أ. ت. . ٢^( ٤ )٤ ت اللني 
ه(ا ١٤١٧الثانية)حل . )يرون( 

بنمجوفق د• ت• - ( ٥٣٨٥)ت اليارمحلي عمر بن علي - والمختلف المؤتلف ( ٤٢١)
اه(.٤ ٠ )٦ الأول )يرون(.ط الإسلامي عدالةاض-دارالغرب بن عيالله 

أهن*محه امحي؛ إر الإحالة وعتد اليحث، ر المعمية هي الخلمة هنه ( ١ ) 



للكتاب^ ٢۵٠١١الهة - عيالرووف اليين عصام د• • الموطئ ءؤلْات ( ٤٢٢)
الموطئ؛.انمين جلال ندوْت بحوث صمن لْطوع ١م(•  ٩٧٨)

ت.. ( ٥٧٤٨ت)الض أحمد ن مجمد ارجال. مد ل الامحيال (مزان ٤٢٣)
)يرون(.المعرفة ض الجاوي. محي علي 

ت.. ( ٥٣٨٥)ت شاهين ابن أحمد ين عمر - الحييث مجن والمنمؤخ الناسخ ( ٤٢٤)
ه(ء ١٤٠٨)الأولى ط. )القاهرة(. الصي التراث قار - الحفناوي ليراهم محمد د• 

تالأتابمر بردى تغرى بن يوسف - والقاهرة مصر ملوك ش الرامْ المحوم ( ٤٢٥)
الموثةوامتيراك! اتصؤير . )القاهرة( الصؤص الكب يار . ( ٥٨٧٤)

)القاهرة([.والنجمة للتألف العامة الصؤته 
(.ت.٥١٣٩٣ت)النقطي الأمين المعوي(.مصي ),مراش عل: )آآإ(ن؛رالورود 

الأورمحل المنارة)جلت(.  jbالثنقيطي. حب ولغ، سميى ولد محمد ئ. 
اه(ا ٤١٥)

اه(. ٢٣٣)ت اشقبلي ليراهم ين عياس العود؛،. ربمرش نشرالتويعلى: ( ٤٢٧)
ه(. ١٤٠٩الأولى)محل - الحلية)يرون( الكب طر 

يكرأيي ين عييارحمن الشمن. الأبيين إحاء ي المنمن العلمن ئفر ( ٤٢٨)
الا؛قإ.الميوطي(( ر)رمحال صمن! زمهلؤع . ( ٥٩ ١١)*ت اليوطي 

-عثمان عياصم د. . الكلامية( عيالحار القاصي )رل المكليف نثلؤة ( ٤٢٩)
ه(.١ ٣ ٩ )١ ط. )بيروت(. الرصالة موسة 

تالغني محمد ين محمل. . حتل ابن أحمد الإمام لأصحاب الأكمل المحت ( ٤٣٠)
محل. )يمنى( الفكر دار . ورفقه الحاففل، مطع محمد ت. . ( ٥١٢١٤)



اي.أنوي حاو عن مل لخا المحزن.بزانة __________ضء هه(_-)٤ 

تحجؤآ )اين انمقلأني علي أحمد - الصلاح ان كاب على الكن ( ٤٣١)
اقانةط . )ابياض( الراية محار . عمير هادي بن ؤيع د• أ• ت• - ( ٥٨٥٢)
(٥١٤٠٨.)

تالأنا )ان الجزري مجمد ن المارك والأمر- الحليث غييب ز الئهاية ( ٤٣٢)
(٣١٩٦٣)الأولى .ط ورممه.)القاهر؛( الثاحي، محمد محمود أه(.ت. ٠ )٦ 

المكر)محروت([•دار محؤيرت ا• 
•الئاق{ المماسير(( ))أيسر ت بحاشية زمطيؤئ الفامير. أيسر ُهرالخوعلى ( ٤ )٣٣ 

ت.. ( ٠٠٣٢ )يعد ت )الحكم( الترمذي على بن محمد - الأصول نواض ( ٤٣٤)
الأولىمحل . )القاهرة( البخاري الإمام مكبة - عوض إبراهيم إمماعتل 

)هآ؛اه(.

تالعيروس شخ بن عيالقاتر . العاشر القرن أحبار عن المانر التور ( ٤٣٥)
الأولىمحل . )يرون( صائر نار - ورممه الأرنؤوءل، محمود ت. (. ٠١٠٣٨)
*م ٠١)

تتغلس،( أيى )اين عمر بن عبيالقاير . الطالب(( ))لليل بشؤح• المارب بل ( ٤٣٦)
الأولىمحل . )الكؤيت( الفلاح مكنة الأشقر. محمدسليمان د. ت. . ه(  ١١٥٣)
(١٤٠٣.)^

الفلتون((.إسماعيل))كثف مجن؛ المصفين ومحار المؤكين أمماء الخارمحن هدية ( ٤٣١)^
ط.. )طهران( الإسلأمة المهلعة . .( ٥١٣٣٩)ت البغدادي أمين محمد ين ياشا 

١هلأ(ا.٤ ٠ ظرالفكر)ييروت(٠)٢ زتصؤيرت . هّ( ١  ٣٨٧)

الأرنؤوءل،أحمد ت. . ( ٠٧)٤٦ ت المهدي أيك ين حليل . بالونات الوش ( ٤٣٨)
(.٠١٤٢٠الأولى)الصي)يرون(.ط اكراث ورقيقه.دارإحاء 



مشاكايرزهمني^___^___^^_^_______.)ههه(-

ت•(. ٥٤٦٨)ت الواحيى أحمد ين عل - المثيل الهران مم ل الومط ( ٤٣٩)
الأولىط . )يرون( العلمية الكب دار ورفهايه. عدالموحود، أحمد عادل 

اه(. ٤١٥)

(.ت.٥٦٨)١ ت حهان محمدبن بن أحمد ايتاالزمان. وآناء الأعيان وفات ( ٤٤٠)
•)يرون([ الفكر دار زتصؤير• - )محروت( صائر •دار عباس إحسان 

والدوويات[ترالمجلأت 

عالمعن بمير سوى نصف ملحق - والتواير الخءهلوءلات عالم مجلة ( ٤٤١)
)ارياض(.العامة عيدالضز الملك مكة وتعضد دعم • الكب 

المارهماه(.طر ت)٤ رصا رشيد محمد (. ٥١٣١٥المار)تأت مجل،ن ٤( ٤ )٢ 

)الهاهرة(.

****





ه(_ ٥٧)والموائ«الموصوغات .فهرش 





مشعاتوتي___^________^لأههيم

المصحةالموضع 
٢٢.0توطة 

٥العلم وحللة العلماء من وراجعه المحث هيا زأ من 
٦فقهل الأبؤين حال يان المحث هدا مجن المقصد لمى 

٦المحث هنا لكاة الداعي المب 

٧الخاتل هف ْثل ي الخونحى ترك 
٩له والمحة الني.، تجاْ الحاحلمة بمافع كب المسالة يحث من أم 

٩أمورثنعة ى المخالفى أوقع للمحق؛ التجرد يون بالعاطفة الكناية 
٩يالتتاقضات والأتان وااأالوصوع،<، د)رالضعما[(، استدلالهم متنها 

٠١ عنهما الاه رصي وعمر بكر أبي عل الأبؤين محل ومنها 
١١ أهره ي النصوص ووضح رغم طالب، أبي بنجاة القول ومنها 
١٣}المد{ صورة بكراهة القول ومنها 

٩١ محنة عشرين بعدنسيانه للطع الكتاب دفع أساب 
٢١منمهم الأيؤبجا نجاة يرون المخالفون)ْن عليها يى التي الأمور 

٢٤.٢٣المقيمة 

٣٢ . الّمح، بٌة قل الجاهلة أهل من صات من هراتب 
٢٦٠٢٥■حطةالم>ث، 

٨٢٠٢٧لالدرuتالايقةشاكألة[ المهين 
٢٨القرون عل ئرئتن متقلأ، كتابا الخالة ى أئف من أولأ؛ 

علىفه ئرد الأبؤينم، ي»إحاء حلما جزءا ءف الخاوي الإمام ٠ ١
٩٢ المسألة ى الخاوي رأي بيان ْع الميوطي، الإمام 

ؤيتتصزالأبؤين' نجاة إئات ي مؤلفات، ر)سث،(( الميوطي الإمام ٢٠ 
٥٣ تفصيلا المسالة ر ظ/ذقج ؤياف بنجايهجا، للقول 



هاله أنوي حاو عن ظ الحزن .)٠ 

٥٣الخاوي الإمام أله وترحح مؤقامجهول..؟! .... 
٥٥الأيؤين نجاة زإنات أرراسالةأ( باشاجوك الكمال ان الإمام ٣- 

٥٦الأيؤين نجاة علم ر هممالة« الحلي ليرامم الإمام ■ ٤
٥٨الأيؤين نجاة ي غك الفتوى، ش الغاية ُلح حومجهول..؟! ■عابم ٥
الأبين،نجاة ليم مها يتمحر »رمحاله4، هوف القاري عل الملأ الإمام - ٦

٦• وغٍرهما ،باشا، ١١٠٠وابنؤيردمهاعرالإمجامٍنالجلالالموؤر، 

٦٢الأيؤين لتجاة فه يتمحز الكتابا(<، ايزتيي،5^>، مجحمد العلامجة ٧- 
٦٣الأيؤين نجاة بجك»كابا((لإنات الميي أحمد التلأمة ٨- 

٦٤الأبؤين نجاة يرون لعلماءآ■ضن' ل،ااالمألة«، أحرى .مضفات  ٩.١٧
٦٦له كب صمن المألة، ل تكلم من _

٦٧ثاه:منصجدالإشارةسفىكابه 
٦٨الأبؤين تجاه مسألة ى التألم، مجن السيوؤر الجلال إكثار ٌب 

٧٠للمألة مريرْ أثناء ل الموطئ الجلال عر البلمق ال٠ؤاحدارت، 
نقاشهل قري عر الملأ كلام لاصطراب ومومه، مجوئعه علمه ماهشه 

١٧ ذلائ، ونعالل عته، الثات ماز ح لممه، للمسألة 
٧٣المسألة ل رحممة الإمام لكلام الأبؤين، بنجاة القاتلتن توجه 
٧٥_ ل نل وما حتغة، أي للأمام الأكرءمنوبه *الفقه كتابؤ 

٣٣٩.٨٣صلالأول:لالخلأذ،تيدسألةا 
١٠٣٠٨٥همالايالماءلارألة[ بسرد المحعث،الأول 

٨٧اكزة[( -إهل المثة نل >و\ت مجن حكم مألة؛ من نتونمة الخألة هيه 
٨٨يه قال وش لأنهماماتامشركن، النار؛ أنهمال الأول• القول 

٩١مصفياكألة،ومنءاليه القولاهم: 



-( ٥ ٦ ر١ والمومحي الموضوعات فهرش .

١٩ مسالك عيه ذلك زإنات ولهم ألهماناج؛ان، الثالث القول 
٩٣ُه قال ومن الف؛رْء(، #أهل ْن الهما الأول؛ المسلك 

٩٥يه قال ومن تلغهما، لم الالءوْ أل المليالثاي؛ 
٦٩ واحد ءسلاك والتاز الأول المكن أ0 إبان 

٩٧يه قال وْن شايه، أحياهما، ،<^؟؛> ٥١أف المليال؛الثت 
٩٨القيامة يوم الامتحان عند يومهما ه _ أف الراع؛ الملك 

٩٩التحقيق على ؤرأيه حجر، اين للحافهل الرابع اّلث، سة متامنة 
٩٩ك والاستدلال رابع، المك زإزاد السب 

١٠٠راهيماقفلآ,،ومن»اليه ُل
٠١ ١ التحقيق على ؤرأيه الرازي، للإمام الخامس المسللئ، نسة مناقثة 
٠١ ١ الخسة المساللث، هدْ بين والخارض، والتتامحى التياحل وجود إبان 

٣٣٩. ١ ٠ ٥ وهزميح الأ٠وال متاكة الثالث،؛ المحث، 
١٨٨. ١٠٧ايار وهومماي الأول؛ القول ئاضة الأول؛ ^لي، 

١٠٩أهلة)أالك؛اب(( أولا؛ 

١٠٩الكردْة الأية نزول لم_< موتع علمي وتضج الأول؛ اليلتل 
١١١ماكةالدل؛لالأول 

١١١الحيين،ءالمر>اسرا ضم، 
١١٢الحييث،ا|إالماضل(( ضم، 

١١٢وءالئعضل« »الئرمل«، حجق على الكلام 
١١٠الأخلأففىماءةءول.؛ؤنلأص 

١١٨الكؤيمة الأية نزول لمب، موتع علمي وتخرج الّاي؛ اليلتل 
١٢٢ماةثةالاول؛لم 



التحرآنوي حال عن يل لنا يرانة - الحزن مء ( ٥٦٢■)

٢\1ُ1مة الأية نزول لمب مونع علق وتُضح الثالث؛ الللتل 
٤يخلط ولم وني، وم الشص، إسحاق أي ؤواوي■' عل الكلام 
0الحفرص الخلل( أي الخلل)ان عرالراوي: الكلام 

٠٦ناةنةالالللاس 
٩ثاثا:أدلآالة: 

٩قبهمه. وضوض ونضجه، أيه. ل ورد الأول.مئا انملل 
بمنقه ما ؤيان ألفاظه، وسوق عالميا، تخريجا وتخربمجه الثال؛ انملتل 
٠ه عمرلن والد غده، بن لخنتن المحة ؤلنك ومته، ستلْ ل إشكال 

٧بضها عن والجواب علبه، ؤيان عالخثا' تخليجا وتخريجه الثالث؛ الالل؛ل 
٣ألفاظه مفى وسؤح عليه، والحكم عليا، وننمشيجم الراع؛ الدليل 
١ ٥٧عته والجواب b^((، أي ر)من ل الحديث، هدا ورود حول إشكال وحول 

١٥٨والدراؤيهه حول إشكال صحته.س فرض ■عل الرابع اليل؛ل ل ما محاق 
حولالمي. بكاء وتحليل وتخؤيجه، أته.؛ ى ورد مما الأول. اليليل 

١٥٩ه الصحابة عن الباب ل ورد ما وتخؤيح أمه، فبر 
١٦٢عليه والحكم وتخؤيتجه، الثاني؛ اللليل 
ممحة،اتي صة ماز ح موسعا، علمثا تخريجا وتخريجه الثالث؛ اليلل 

١"١٦ عنهما الله رصي اقها صحة وتأكد وأمهما، 
١٧٤عنه والجواب اص(. ل والموءويه ))الواينم قوله الواردي الإشكال ذم 

١٧٥راؤيه امم تحقيق مع وتخريجه، الرابع؛ انمليل 
١٧٦حاله ؤبيان اممه، وصط حدس، بن وعع الراوي^ عر الكلام 

حالعر صريحا حملا ئحمل وما من))أدلة«، تقدم مما الاستدلال وجه 
١٨١ذلك؛ عل الأئمة بكلام والاستشهاد نجاتهما، وعلم الأبؤين، 

١

١



(٥٦٣-)

١٨٧المالة ى الاجميع وقدحكاية ر)الإجمإع(<، دليل ثاه: 
١٩٢٨٨٩^^:حةهملصوممصنيس 

1١٩٢طأتسااهملموماءا 

١ ٩٣أتحماناجانوم-يالان وم؛ ال؛الث؛ النول «تا؛ثة الثالث: المطلب 
٢٣٣.١٩٥^سالأول،وءو:مماس))ضمة(( 

١٩٧الأدلأن.ن)>اص أولأ:
١٩٨الكؤيمة الاستدلالْنوجه 

١٩٩___ مما: 
١٩٩_.lS الباب ز ؤرد ما وتخؤج تخؤيجه، الفرْ(<، اصحانر)أهل حليث 

٠٢ ١ الحليث من الاستدلال وجه 

٢* ١ طل))الإجطعء ثاه: 
٢٠٢المالك هيا وأصحاب الأول القول أصحاب ين والريوى المنانثات 

وانهميلجوونالفار، النافع الخالق وائه ^١، ٠٥١يئو؛ة الخرب ّْئرش إزار 
٢٠٣اص يراهم دين من بقايا عتلمم وأف الضراء، ي إلبه 

وتخؤجبالنار؛ علهم وحكم المثة، قل ماتوا الخرب، من جماعة أسماء ذكر 
٠٢ ٤ أسانيها عل الحكم مع نصوصي، مجن وردفهم ما 

ؤئحرالمابة، ث، من وأول ١^٤، إسماعل قين يئل أول محل عمروبن 
٠٢ ٤ الحامي وحمى الوصلة، ووصل الحرة، 

٢١٢وحليه نمم،، بن نعة ؤٌ■' ل اكار الإمام رأي 
التيتأقبا»ع الحليث؛ من كلمة حلف والمننم، صاحب ظود أي تعمد 

٢١٢ومعافى مؤد، ين ما ^٠١، في العلماء بعض ورأي فقنا 
بنصوصوالاستدلال لكفرهم، إلا بالنار، علهم بمحكم لم هؤلاء أف سان 

٢١٨ذلكؤ حول العلماء 



.التح، لموى جال م، محل بثّا ترانه - اليزن -ضء (—^-^^^—^^——^^ ٤٥٦ ) -

٢٢٠الأوجه عرءالْ الأول الملك ردأصحاب 
٢٢٢السواء عر والأحكام، اكاتل ر يه العمل وجب الآحاد«؛ لحر صح إيا 

أ"مارليجهبييض مْا<؛ هل الجاهلة أهل كون بض كقعل الاصام جمع 
٢٢٣ال1روضسسصإ 

»كفر،بلخه ومن u_، الدعوْ بلخه من مرق؛ ثلاث عل الجاهلة أهل 
٢٢٤مرنة كل، وحكم تكه، لم وْن 

٢٢٠رالمسمح |الإجمإعا( و الأول، المالك، أصحاب احتجاج صتامثة 
٢٢٨المألة ر »الإجماع(( دعوى ى اليور الجلال( اصهلراب، 
٢٢٨الخالك، هنا أصحاب اصهلراب، 
٢٣٠كلأمهمانباللأم،وماشهفىذك، اسدلأل 

٢٣٢سعلصهاهمت،وماش4فىذللأ، 
٢٤٢.٢٣٥^،م؛وهو:أنسءوةلممجما 

٢٣٧اكلك،،وسماله ممءمقينسا
٢٣٧صأصحابهداالخالك،فوسبوي 

٢ ٣٨ومنامثتها المعتزلة، والقيحرعتل ءاءدْ}اكصن 
١٣٨نلك مح، وْناننتهم ب»الذلبم الواردرالأية ل»الرصول® المعتزلة تاؤيل 

٢٣٩ومتاقثتتها المعتزلة، الئنعمرعند ءاءدْ)بمكر 
٢٣٩ومجتاهثتتها العزلة، قاعيتءالغافللاةكشا؛رعد 

٢٤١ومتتاكتهم الخسللئ،، هنا أصحهس، عتل لأته، الاصغمار من الني. *غ تحلل 
٢٨٠.٢٤١•لملك،س،؛وهو:أنسهبياصاشا 

حال،ويراسة موشغا، تضجا وتخؤيجه الأول،، انملل الخسالك،؛ هنا أيلة 
٢٤٥يه استقل، مجن عاند حى موته، علم يمحان رجاله' 



الموصوعات.قهرني 

٢٥٠يه اسيل ْن عند حق رواته، جهالة ؤيان الثاني' اليل؛ل 
٢٥٦الحدسن من الاستدلال وجه 

٢٥٦والكارة واليْللأن، يالوصع، علهما الأئمة وحكم سننا، الحيسن مد 
٢٦١عله والرد الحييث، وصح أغربؤ س ذم 
٢٦٤عالمة أوجه علة من وذلك مخالفات، مافهمامن ؤيان متا، الحيين مد 

٠٢٦٤^^٠٩ ؤالقرأن لصوصي مناالمسلك أيلة معارصة الأول؛ الوجه 
٢٦٤يعدالموت؟! فكف العياب؛ عندمعاينة الإيمان لايضر 
٢٦٦دلك صحة وعيم التي.، ييي عل الْونى' إحاء ادعاء حقمة 
ومنافشتتهم،للض.، الئمسأ< >راود يحيين، المالئ، هيا أصحات احتاج 

٢٧١الحيين، صحة علم ال مح 
٢٧٦الم،. ص صح لط الطك' هُالا أيلة معارصة الثال* الوجه 
٢٧٧النخ لايحالها أحايينه أيؤيه، أمجر ل التي. عن صح ما الثالحخ؛ الوجه 
٢٧٧الئاية التاريخة للحقائق الإحام( ررأحاقين، مخالفة الرابع• الوجه 

٢ ٩٦. ٢٨١اس.وامههماعندالامتحان أن ومو؛ الربع؛ السالك، منالشة الرائعة؛ الخ؛شة 
٢٨٢'عنهما ازرادْ وب، والثال، الأول والملكن اّالث،،  ١٠١٠ين اةفاءالفرق 

٢٨١"عله والحكم وتخراحه، السالااثا، هيا دا؛ل 
.الحثؤ يحد . يكونا أن ل ، ١wءلالأي وعمه لأله . الني شهاعة حليث، 

٢٨٧الأئمة والاستشهاديكلأم يهللأنه، ؤيان رجاله، على والكلام تضبمجه، هاء، 
٢٨٨شلتم أيي ن ليث عن المحمر، متصورن رواية عل• الكلام 

٢٩٠اّالن، هنا عل يالحييح، الاستدلال صحة علم 
٢٩١رجاله عل والكلام تضحه، عرالأبؤين' م تميم حيين، 
٢٩١العلوي الخض بمحىين الراوي؛ عرحال الكلام 
ؤيانالرصا، أيوجعفر موسى، ين علي الإمام؛ الراوي؛ حال عل الكلام 



^ن-دراطكاظضحاوأبوىتي.

٢٩٣عته رووا ممن والاثة ب، مل مط ^ 1ه 

روايةعل والكلام المايق، جض ر الأمام؛ الراوي؛ حال عر الكلام 
٢٩٤غرهم بخلاف محه، أولأيْ 

٣٣٩.٢٩٧ص؛وءو:لهاكع1عاوسم 
٢٩٩الشرك من الخالصة التوحد عفية عر كانوا - الخة قل - أناس وجود 
٢٩٩معناها ى ورد ما وتضج الملك، هيا الكؤيمءعل منأاإالةرآن انملل 
٠٣ ١ الأية مجن الاستدلال وجه 

٣٠٢عليه والحكم تخريجه، الملك، هنا على من))المنة(( اليليل 
٣٠٥الحليث من الأسللأل( وجه 

٣٠٦منها الأسدلأل( وجه وعر الخساإكا، هنا أهلة عر الجواب 
٠٣ ٦ أيما ءلالب أبي ؤلبمان وأجيالهكبهم، أباءالمب.، يمان الرامحة اء؛قاد 
٠٣ ٦ والردعليهم وقللهم، عته، ل المحؤ، يراهم والد يكث لم ش أل هولهم 
ؤيجبوالأحكام، العقائل ز حجة فهو صح؛ إئا الواحد(( ))حر أل تأكد 

٣٠٨وانملاA واعقادمافه، قبوله، 

٠٣ ٩ وأجيايْ الك،.، آباء جمع عريمان استدلالهم ى الرامحة على الرد 
٣١٢ذلك ومناهثة الخللق،، هنا يماإل لم الرازي، الفخر الإمام أل تحقيق 

٣١٦الملك، هنا ذمبقيةأيلة 
مقيمين،مجن مركبه بيلل الأبؤين لبماف عر الموؤر الجلال اس1دلأل، 
٣١٦استيثايه فما ومناقشته وتخراجها، مقيمة، كل أيلة ذر )ع وذرهما، 

٣١٨وتيلمه جزج، ابن ء«داامللأا الراوي؛ حال عر الكلام 
٣٢١عليه الأيلة وقلبح استدلاله، ل الموتر عر القاري الملأ للإمام قويإ علمي رد 

))القرآنمن بنمن الٌلآ؛ يراهم مئة ي الشرك وجود عل الاستدلال( 



("٥٦٧—^^)النوصوغات-فهرش 

٣٢٥التاؤيخي ؤيالحققة 

٣٢٩وثاب وآب، وأناب، تاب، ل اللغوي المض، 
٣٣٦صعق بأنه إخاره بار، الني. أم ليمان عل الموطئ استدلال 

.٣٤١ه(ا التي إثوي الأّ بماُتعبم عاقة مائل ال؛اني• المصل 
٥٣ .٨ ٣ ٤ ٣ اياب زنصوص الوارظ د))أيي(< المراد الأودت المحث 

٣٤٥ظك وماقثة أبوطاف، عمه المراد أف من نل ما 
هوانه وترجح »تارح((، اقوؤخ إراهم الله ني والد اسم حول علمي تحفى 

اباب،ل ثدي ما وتضج ليماة' زعم من عر والرد الأية، ل الوارد »آزرا 
٣٤٦والعاصرين والتا-ضن، المتقيمن، الخلمام بكلام والأستثهاد 

٣٥٦به التمة وملل ر)آزر«، مض 
٣٥١^؛|وآزر(( اله؛ والدإ؛راهم مية تحول الخلاف مب 

٤٣٦ . ٣ ٥ ٩ النار يمال عروالييه هم،. حكم توج؛ه الّال■ المبمحث 
٠٣٦ وتورية ليهام همه يل المحمتة، عل لس . اهم، قول أف الموز ادعاء 

٣٦٢الشرعة الأحكام نصوصي عل وأرم التأؤيل، هيا فساد بيان 
٣٦٣اليوض الجلال عل القارى علي الملأ من شص رد 

٠٤ .٣ ٣ ٦ ٥ عار وممال ركان، فوماتا•ش هي واليي القول؛آ0 حكم الثالث،ت المحث، 
٣٦٧الأيؤين ل فول من عر نثد من أقوال 
الإيذاءأعغلم ْن الأبوين، نجاة بعلم القول، أل ل المي ابن الإمام رأى 

٣٦٧اتحربي اتن رجمة ْع نجاتهما، بعيم القائل ولمن لهم،. 
عالأموامت،((. بمب الأخاء؛ ررلأويوا لءليث<ت موثع علمي تخرج 
٣٦٨والمتايعات الشواهد، وذكر رجاله، رحمة 

٣٧٢التجر حييي بن غماره الراوي; حال تحقيق 



.التح، بزي حال ص محل لما يرانة - الحرن مء — (٥٦٨-)

٣٧٣صحابي ف ؤيان ه، وداعة صخرين الراوي• حال تحمق 
٤٣٧ الهنامر ظامربالنسب إضلال مهما؛ القول أ0 الكمال اين رأى 

٣٧٤الحييث الواردش »الكاءر;ا(، بالفظ المراد 

٣٧٠القاتل عل الكفر وحشية الأبؤين، نجاة يطم القول بمميم رأيهم 
٣٧٦رالأبؤين قول ْن وحرق يزنيقة، وإلءا0 بكفر، بضهم زل 

عرتجئهم وي؛ان عليهم، والرد الأثوال، هذْ لأصحاب علمية متانثة 
مالمون ١٠عل مها ستيون مسالة، ز الاختلاف لمجرد الأمة، عالخاء 

٣٧٦ب،عالأسادشأملءلماءالأُةفىٌ 
٣٧٧ولعه وسه، الملم، تحريم؛كمر عل الأهلة 
٣٧٨الشرعية النصوص مص ي إمحللاق())الكفر(( هن المراد 
٣٨١وتخؤيجهاتضجاعالمظ ه الماس كلمه اليتم، الرحل ضة 

٣٨٣بالأءلص،مماناراجحب الزاوي: الكلأمعرحال 
٣٨٥االث*ءر< ل لحليي، تحربمثه ل الأونووط شعيب الملامة تامحى بيان 

٣٨٥ؤالخطلة(( مض؛ ؤييان المصة؛ ى الوارية المرآة))الكاهنة(( ترحمة 
٣٨٧تضخاعلمج وتميجها عنها، الله رلهبارصي تنؤ إ|ذاء»درة8 صة 
٣٩١عالما وتخريجهاتضخا ه رجهل بن فينلءعكرمة قمة 
٣٩٤وتضعجهاتضخاعلمؤ محمده، والدخالدبن ، أحئخهء ؤ ب قصة 

٣٩٩وتضاج4 ذللث،، ى الحيث وفم الملم، كتمان تضم 
٤٠١الثرف، اله1اهر النسب نى قدحا لمي الأيؤين' ل القول أف سان 
٤٠٢التي. ع الأدب لاينال الأبؤين، ل القول أف ييان 

٤٢.* ٤٠٥عله والرد اياب، ل بجاب حليث ل المهوحل حلمن ريع' المحث 
ابنعل ؤريْ مسلم(، ))صحح عن الخافحين الخلماء مجن الموش الجلال 



-٥( ٦ )٩ ّ زاكومحو الموضوعات قهرني .

٤٠٧أحاييث،إالصحح؛ا أحد عل حكمه ز الجوزي، 
٤٠٨كراح؛ه مته، تأؤيل أء؛اه لما |اأاك<حح[ا(؛ حييث الموؤرز محش 

٤٠٨القات فه وخالف الحاليث، نىرواية أحهلآ نية، ين حماد يأل الادعاء 
٤ ٠٨المحفوظة ارواية انها الوحل ادص الي للرواة لاوجود 

٠٤ ٩ مخالف له ولمس القات، عته ؤدواْ الحليث، انفردبرواية حماد أل يان 
٤٠٩حصوصا ثابت عن ؤروايه إجمالا' حماد الراوي• حال عر الكلام 
عهروابمّ ؤبمليم ثابت' ي ئهللما الناس أوثق حماد أل ظهر علمي ت*حقع( 

٤١٠نابيا مغمرعن لرواية مدالأئمة ؤياف عرتغمر' وتحلينا عرءءرْ' 
لمولكن بئ،، مه أئه وي؛ان راثل•' بن تغمر الراوي• حال عر الكلام 
٤١٥المرحل كلام س محهم كما ثات، عن بروابه »الخاري« له بمج 
٤١٥والردعرنلك كه، ل عله أحايث حماديش ييب أل ادعاء 
٤١٨والردعريلك بالمض، فه مرق الحليث راوي أل لدعم 

٤١٩الموحل ومهم المحليث، ك ل الشن عرعلم شريح»م1مأا( 
٤٢٠_JjI الحليث، ل اسن ل قحبمي»المدءللموؤل انلع 

٤٢٦.٤٢١محثعخاص:كأفحمه 
٤٢١"المح،. ح التأدب بال الأبؤهن' ل القول أف ادعلء 

٤٢١"معه. الأدب تجاؤزل من وحكم ه الني مع التأدب وجوب 
٤٢٤اناب تحلنبهيا له بما الملول ،الصارم ل؛ حلم ما ذكرحلاصة 

٤٢٥مجرتي نهوكا»ز، الله.؛ رمحول آلي ومن أل عر الأمة إجم؛ع 
٤٢٥الله. لثن ل أوبملس ارلٌ. بجارّول مجن ح النوم الأمة حال 

٤٢٧

التي.،بأبوي مثل اللي الكاتب ع ه ء؛دالخزرز بن عمر الخلجة محة 
٤٢٩جمن'حضجامة'ومكمخمها 



م-محانهكاظصجمحمح.

٤٣٢الني. أبزي ممر يرى ه الخلفه أو على )صبمني( دليل لقمة اى 
٤٣٣قسم كل وحكم والسلام، الصلاة علهم بالأساء الشه أقسام 

٤٣٠محرم أويوليإر نما' تحزما كن مالم لاحةكلعمل، الأصل 
٤٣٥ُالئريعة الجهلة من هم الموالي؛ على ؤعب الأس، أساب ى يكلم من 

٤٤٧.٤٣٧المحثواع:يمصأماكيه 
٤٣٩و))الإجطع(( ور)الة((، ب))الكتاب((، القيف تحريم 

٤٤ ٠ المقدوف ي توفرها الواجب، الشرومحل 
٤٤١ذلك، وعلة الملم، غر قلق حكم 

قل(ووجوب الملة' من مخرج أكر وموكفر المح، لإ قلق تحريم 
٤٤٢اللام عليهم الأنياء أمهايت، عموم قنف، يه ؤيلحق ذللئ،، وعلة حثا، ه القالف

٤٤٤الني. أم ، قاذفتؤية ى ، الخلاف
٤٤٦الني. أم قاذف، وأحوال المسألة، حلاصة 

٠٤ .٤ ٤ ٤ ٩ المثركن نور نيارة حكم الأمن؛ المحثر 
٤٥١المنركن مور نيارة صامل 

٤٥١المنركن مور يزور من فعله ما 
٤٥٢وقليله ذلك،، ز والصواب ءخالفاتا، من المثركن محور زر فه بمع ما 

٤ ٦٣. ٤٥٥والتائسؤ الفضائل ز الضعف، ُالحليث، العمل حكم الامع؛ الحث، 
٤ ٥٧الفعيمؤ بالحيين( العمل شرومحل 
٤٥٨الشرومحل هيه لجمح الأمتن(<، ربمجاة أحايين، مخالمة 

jL ) ٤٦٢الشريعة ش قيح الأاوين« ُاحايين،))نجاة الاسدلأل( ى كون( قد أيه
٤٧٥. ٤٦٥حكمالثفاطنيالمشركن العاشر: الحث، 

٤٦٧اكيامة يوم الشفاعة شروط 



.(٥٧١).والمواقو.الموصوعات -فهرش 

طالبلأف الاستغفار عن الهي، من ورد ما تحمج 
شفاعبماني.سرطاف

مرسلاالمصل المحيث جعل جر؛ر«؛ ان ))شعر ط ش سقط وجود 
و»الدركو(مضءاشتفاج 

أؤجهثلاة ْن ويفعه طالب، لأيي زالثناعت إشكال فيراد 
الني.حصامحى من طالس، لأيي الثناعة 

يجولم ا/دموان، شه أكرمما افؤة، للدعرة قنم طالب أيا أف يان 
^٠١وأقلة المقؤين، ولوكانوامن للمنركن، الثفاعت شمول عيم 

العنينالحمد((صاحباونسر الشيخ، أل عدس ين ملمان الإمام؛ زرجمة 
[١١٤.١١٣]ر)المة(( آيتي نزول تعيدأسثاب حول عثر؛ الحائي المحث، 

الأتنهاتن لزول مختلفة أساب عدْ ورود 
فهاوالزحح الواحية، للأية الرول تعلي مسألة إلى الإشارة 

الأسبابين أواتزمح ستدْ، صح العلل.يما الأحل.عند 
الأتنهاتن لرول الوارية الأسباب مرد 

التعليلع الأسباب، هالْ أحد ترجح 
المة

للاحق

.ءمنرك.. يقبر مززيت، )أطنا حيين،؛ شجرة 
هٌ>رإحاءأ؛والي، حليثج؛ شجرة 
الشفا؛())تمج كتابه من طعتين ين القارى ^؛، كلام احتلافح إنات 
والرا-عالمصائر قائمة 

القصيروالفوائدالعامةالموصوعايتج قهرس 
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