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Abstract

The subject of ranks and degrees of faith 

in the Islamic religion is a very important 

topic, and Imam Mortada al-Zubaidi was 

among them. He summarized in a brief, con-

cise and useful message all of the authors of 

acronyms and elaborations that he presented, 

and referred them to three principles: belief 

in God Almighty, belief in life, and belief in 

the Hereafter. The pillars of Islam, enjoining 

good and forbidding evil, and other matters 

that must be believed.

* * *

﷽

المقدمة

والسالم  والصالة  العالمين،  ربِّ  لله  الحمد 

محمد  سيدنا  والمرسلين،  اإلأنبياء  اأشــرف  على 

وعلى اآله وصحبه اأجمعين.

اأما بعد؛

فال يزال ديننا الحنيف يظهر ويعلو كلما تطاول 

الزمان وتعاقب الجديدان، وما زالت علومه تزخر 

الالآلئ  بحارها  مــن  المسترشدين  على  وتفيض 

الباطل،  النفيسة التي تحق الحق وتبطل  والــدرر 

وتوضح معالم الطريق لمن تاه في بنياتها؛ لينادي 

العقَل  لُيسِمع  السليمة  والفطرة  الحقيقة  بــنــداء 

الشهيد،  والــســمــع  الــحــاضــر  والــقــلــَب   المتفكر 

واللساَن الذاكر.

الحنيفية  الملة  هــذه  عمالء  اعتنى  وقــد  هــذا 

له تعالى باإرشاد الناس اإلى الخير الذي  رحمهم ال�

واأمــلــوا،  فكتبوا،  واأخــراهــم،  دنياهم  فــي  ينفعهم 

وعقدوا مجالس العلم والذكر ونصحوا لله ورسوله، 

والمقاصد  العلية  المواهب  بين تلك  وكانت من 

ليكون  يــمــان،  اإلإ لبيان شعب  األفوا  اأن  السوية.. 

وعلى  مقامه،  حقيقة  فــي  بصيرة  على  السالك 

التي  بالطماأنينة  ليفوز  عليه؛  يكون  اأن  يجب  ما 

له  ال� منهج  البشرية ولكن من غير  طالما نشدتها 

تعالى.. فتاهت وضاعت، وضاعت معها البالد 
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ودمرت العباد.

ــود صـــحـــوة طــيــبــة لــلــعــقــول  ــ والـــيـــوم نــلــمــس وجـ

ونحقق  الــرشــد،  اإلــى  لتعود  والضمائر؛  والقلوب 

هذه  ولكن  المعمورة،  هذه  في  نسان  اإلإ خالفة 

قبال على طلب الحقيقة،  الصحوة يتنازع فيها اإلإ

وكالل الهمم في السعي الحثيث؛ وهذه المساألة 

لـــه تــعــالــى؛  ــ� قـــد تــفــطــن لــهــا عــلــمــاؤنــا رحــمــهــم الـ

العلية،  الهمم  إلأصــحــاب  الــمــطــوإلت  فــوضــعــوا 

والمختصرات إلأرباب اإلسترشاد واإلكتفاء.

للقراء مختصراً  اأقــدم  تعالى  له  ال� اإن شاء  واليوم 

جــوامــع  كــاأنــه  نفيسة،  درراً  يــحــوي  لكنه  ــزاً  وجــي

كلم ياأخذ منه كل طالب على قدر فهمه وهمته 

وعمق فكره ما يرشده لسعادته، كيف إل.. وهذا 

المختصر قد رقمته اأنامل العالمة المبرز والحافظ 

الــذي  المفلق  واإلأديــــب  البصير  والــنــاقــد  المتقن 

جمع اأشتات العلوم والمعارف، حتى صار دائرة 

تجمع كل تليد وطارف.

ورســالــتــه هـــذه عــلــى صــغــرهــا.. فــهــي خالصة 

اإلأحاديث  اآإلف  وعصارة  المجلدات،  عشرات 

لـــه تــعــالــى لـــي خــدمــتــهــا،  الــشــريــفــة، وقـــد يــســر الـــ�

اإحيائها من جدثها؛ لعلها  اإيقاظها من سباتها، و و

تحيي قلوباً من اأجداثها، وعقوإلً من سباتها.

عملي في الكتاب وخطة البحث:

الـــعـــثـــور على  لـــي  ــعــالــى  لـــه ت الـــ� ــعــد اأن يــســر  ب

مخطوطتين من الكتاب.. قمُت بمطالعتهما بدقة 

اأن  منهما تصلح  اأيما  في  للنظر  عــديــدة،  مــرات 

تكون اإلأصل، ثم قارنت بينهما، واأثبت الصواب 

في المتن، واأشرت اإلى اإلختالف في الهوامش، 

وعلقت على مواضع مهمة من الكتاب. 

وقد جعلت هذا البحث على ثالثة مباحث:

١. المبحث األأول: التعريف بالمؤلِّف، وعلومه، 

وتالمذته، وشيوخه، ومؤلفاته، ومحنته ووفاته.

بــالــمــؤلَّــف،  الــتــعــريــف  الثاني:  المبحث   .٢

مام الزبيدي. وقيمته العلمية، ونسبته اإلى اإلإ

3. المبحث الثالث: الكالم في المؤلفات في 

يمان، مع ذكر مزاياها بصورة مقتضبة. شعب اإلإ

وختاماً النص المحقق.

وينفع،  ويسدد  يوفق  اأن  في  المسؤول  وربنا 

واأن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم المبحث 

اإلأول.

نبذة عن المؤلف:

اأن يعرف به،  اأشــهــر مــن  بــيــدي  الــزَّ مـــام  اإن اإلإ

ــه، واأحــيــل  ــذا ســاأقــتــصــر عــلــى تــرجــمــة مـــوجـــزة لـ لـ

 القارئ اإلى الكتب التي تغنت بترجمته وازدانت 

باأخباره، فاأقول: 

اسمه و نسبه: 

السيد  الكامل،  والهمام  الفاضل،  مــام  اإلإ هو 

بيدي  مرتضى بن محمد بن محمد بن محمد الزَّ

الفيض  ــاأبــي  ب الــمــكــنــى  الــحــنــفــي(١(،   الحسيني 

(١( ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، لعبد الرزاق 
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وباأبي الوقت(١(. 

مولده و نشاأته و شيوخه: 

ــنـــة خـــمـــس واأربــــعــــيــــن ومــــائــــة واألـــــف  ولـــــد سـ

طلب  فـــي  وارتـــحـــل  بـــبـــالده،  ــاأ  ــشـ ونـ (١١٤5ھ 

ذهابه  بعد  بالطائف  ونـــزل  مــــراراً،  الــعــلــم، وحــج 

له ميرغني(٢(  ال� الشيخ عبد  فقراأ على  اليمن،  اإلى 

وقــراأ على  واأجـــازه،  مؤلفاته  من  وكثيراً  الفقه،  في 

ــدروس(3( مختصر  ــ ــي ــعــ ــ ال الــرحــمــن  الــشــيــخ عــبــد 

تح:محمد  ١335ھ(،  )ت:  الدمشقي،  الميداني  البيطار 

بهجة البيطار، دار صادر، بيروت، ط٢، ١٤١3ھ: ١٤٩٢.

ــــات ومــعــجــم الــمــعــاجــم  ــب ــ ث (١( يــنــظــر: فــهــرس الــفــهــارس واإلأ

َعْبد  محمد  المسند  للشيخ  والمسلسالت،  والمشيخات 

تح:  ١38٢ھ(،  )ت:  الكتاني،  دريــســي  اإلإ الحسني  الَحّي 

سالمي، بيروت ط٢، ١٩8٢م:  اإحسان عباس، دار الغرب اإلإ

.5٢6/١

بن  اإبراهيم  بن  له  ال� عبد  الشيخ  بالله  الــعــارف  مـــام  اإلإ هو   )٢)

الملقب  الحنفي  الطائفي  المكي  المتقي  الحسيني  حسن 

قطب  وإلزم  علمائها،  عن  واأخــذ  بمكة،  ولــد  بالمحجوب، 

المهدلي، وماآثره شهيرة، ومفاخره كثيرة،  الشيخ يوسف  وقته 

وكــرامــاتــه كالشمس فــي كــبــد الــســمــاء، وكــالــبــدر فــي غيهب 

واأخباره  مشهورة،  الناس  عن  احتجابه  في  واأحــوالــه  الظلماء، 

في زهده عن الدنيا على األسنه الناس مذكورة، من مؤلفاته: 

سالم لعامة المؤمنين في الفقه والعقائد،  فرائض وواجبات اإلإ

سواد العينين في شرف النبيين، الدرة اليتيمة في فضائل السيدة 

تاريخ  في  البشر  حلية  ينظر:  ١٢٠٧ھ.  سنة  توفي  العظيمة. 

البيطار: ١١١٠، واإلأعــالم،  الــرزاق  الثالث عشر، لعبد  القرن 

لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي، )ت: 

١3٩6ھ(، دار العلم للماليين، ط ١5 ،٢٠٠٢ م: 6٤:٤.

مام العارف بالله الشيخ عبد الرحمن بن مصطفى  (3( هو اإلإ

العيدروس الحسيني التريمي المصري بلداً، ولد سنة ١١٢5، 

من  وله  الصوفية،  الخرقة  ولبس  العلماء،  من  كثير  واأخــذ عن 

الخرقة(5(  واألبسه  كلية  مالزمة  وإلزمه  السعد(٤(، 

مصر  اإلـــى  ورد  ثــم  ومسموعاته  بمروياته  ــازه  واأجــ

ــوقـــت فــيــهــا كــالــشــيــخ  الـ اأشـــيـــاخ  وحـــضـــر دروس 

والحفني(8(،  والــُجــوهــري(٧(،  الــمــلــوي(6(،   اأحمد 

ملة  لمتبع  والتفهيم  البيان  منها:  الستين،  نحو  التصانيف 

توفي  الرحلة،  الشريف،  بتعدد شق صدره  التعريف  اإبراهيم، 

عبد  محمد  للشيخ  الــفــهــارس،  فهرس  ينظر:  ١١٩٤ھ.  سنة 

الحي الكتاني: ٤٧٠/٢.

(٤( الكتاب المعروف في علم البالغة.

(5( اأي خرقة التصوف.

مام العاّلمة المتقن المعمر مسند الوقت شيخ الشيوخ  (6( هو اإلإ

اأحمد بن عبد الفتاح بن عمر الملوي الشافعي اإلأزهري، ولد 

وغيرهم كثير من  والزرقاني  البشبيشي  اأخــذ عن  عام ١٠88، 

في  المنورق  السلم  على  والصغير  الكبير  الشرح  له  اإلأكــابــر، 

المنطق، توفي سنة ١١8٢ھ. ينظر: فهرس الفهارس، للشيخ 

محمد عبد الحي الكتاني: 55٩/٢.

الحسن بن  اأحمد بن  الشهير  المسند  الكبير  مــام  اإلإ (٧( هو 

عبد الكريم بن يوسف الكريمي الُجوهري الشافعي اإلأزهري، 

له المتعال في اإثبات  ولد سنة ١٠٩6، ومن مؤلفاته: فيض اإلإ

كرامات اإلأولياء في الحياة وبعد اإلنتقال. توفي سنة ١١8١ه. 

الكتاني:  الحي  عبد  محمد  للشيخ  الفهارس،  فهرس  ينظر: 

.3٠٢/١

د بن سالم بن اأحمد  مام العالمة شمس الدين محمَّ (8( هو اإلإ

الفقه  في  بــرع  عــام ١١٠١،  ولــد  الحفناوي،  ويقال:  الحفني 

الشافعي واللغة والحديث، من مؤلفاته: حاشية على الجامع 

األفية  على  اإلأشموني  شرح  على  وحاشية  للسيوطي،  الصغير 

ابن مالك، وحاشية على شرح الهمزية إلبن حجر. توفي سنة 

١١8١. ينظر: اإلأعالم، للزركلي: 6/١3٤.
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والبليدي(١(، والمدابغي(٢( وغيرهم، وتلقى عنهم 

واأجـــازوه، وشهدوا بعلمه وفضله وجــودة حفظه، 

بلغ عدد  و  واأعيانهم(3(،  العلماء  باأكابر  واجتمع 

شــيــوخــه نـــحـــواً مـــن ثــالثــمــائــة شــيــخ ذكـــرهـــم في 

وشرحها،  السند  واألفية  والصغير  الكبير  معاجمه 

حتى قال عن نفسه في األفيته:

ــمــد ــت ــع ُي ــًا  ــ ــاب ــ ــت ــ ك تــــــرى  اأن  وقَـــــــــلَّ 

ــد ــســن ــال ب اتـــــصـــــاٌل  فـــيـــه  ولــــــي  اإأل 

ــه ــ ــيـ ــ اإلـ ولـــــــــي  اإأل  عـــــالـــــمـــــًا  اأو 

وســـــــائـــــــط تــــوقــــفــــنــــي عـــــلـــــيـــــه)4)

(١( هو العالمة الكبير محمد بن محمد بن محمد الحسني 

الــتــونــســي الــمــالــكــي الــمــعــروف بــالــبــلــيــدي، مــغــربــي اإلأصــــل، 

العربية  في  بــرع  ولــد سنة ١٠٩6،  فيها،  وتوفي  القاهرة  سكن 

والتفسير والقرااآت والفلسفة، من مؤلفاته: حاشية على تفسير 

البيضاوي، حاشية على شرح اإلأشموني على اإلألفية، رسالة 

اإلأعـــالم،  ينظر:  ١١٧6ه.  سنة  توفي  العشر.  المقوإلت  فــي 

للزركلي: ٧/68.

(٢( هو العالمة حسن بن علي بن اأحمد المنطاوي الشافعّي 

والحديث  الــقــراءات،  في  بــرع  بالمدابغي،  الشهير  اإلأزهـــري، 

والفقه الشافعي، من مؤلفاته: اإتحاف فضالء اإلأمة المحمدية 

و  والشاطبية،  التيسير  طريق  من  السبع  القراءات  ببيان جمع 

مام ابن حجر الهيتمي،  حاشية على شرح اإلأربعين النووية لالإ

وكفاية اللبيب حاشية على شرح الخطيب في فقه الشافعية. 

توفي سنة ١١٧٠ه. ينظر: اإلأعالم، للزركلي: ٢/٢٠5.

(3( ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: ١٤٩3

نظام  بها  اعتنى  الزبيدي،  مرتضى  مام  لالإ السند،  األفية   )٤)

  ،٢8٠ ٢٠٠5م:  ط١،  ســالمــيــة،  اإلإ البشائر  دار  اليعقوبي، 

وفهرس الفهارس، للشيخ محمد عبد الحي الكتاني: 5٢٧/١.

علومه: 

لــه تعالى علم اإلأعــــالم، جاب  الــ� كــان رحــمــه 

فــج، وخــاض من  والحديث كل  اللغة  في علوم 

العلم كل لج، نسابة عالمة، فقيه محدث لغوي 

نحوي اأصولي، ناظم ناثر. ولم يزل المترَجم بخدم 

العلم ويرقى في درج المعالي ويحرص على جمع 

الفنون، التي اأغفلها المتاأخرون، كعلم اإلأنساب 

طرائق  واتصال  اإلأحــاديــث،  وتخاريج  واإلأسانيد 

في  واألـــف  بالمتقدمين،  المتاأخرين  المحدثين 

ذلــك كتباً ورســائــل ومــنــظــومــات واأراجـــيـــز جمة، 

وتــنــاقــل فـــي الـــنـــاس ســعــي عــلــمــاء لـــالأخـــذ عــنــه، 

ــدره، واجــتــمــع عليه اأهــل  ــ فــــازداد شــاأنــه وعــظــم ق

والتمسوا  واإلأعيان،  واإلأكابر  العامة  من  النواحي 

منه تبيين المعاني، واأقبلت الناس من كل ناحية 

خالف  على  لكونها  ذاتـــه،  ومــشــاهــدة  لسماعه 

المصريين وزيهم. ودعــاه كثير من اإلأعيان  هيئة 

اإليه بعض اإلأمراء الكبار،  اإلى بيوتهم، وانجذب 

فــســعــوا اإلــــى مــنــزلــه، وتــــــرددوا لــحــضــور مجالس 

دروسه، وواصلوه بالهدايا الجزيلة، وترادفت عليه 

بالهدايا  وواصلوه  الدولة،  اأكابر  من  المراسالت 

والتحف واإلأمتعة الثمينة، وطار ذكره في اإلآفاق، 

والهند  والحجاز  الترك  من  النواحي  ملوك  وكاتبه 

المغرب  وملوك  والعراق،  والبصرة  والشام  واليمن 

وكثرت  البعيدة،  والبالد  والجزائر  وفزان  والسودان 

عليه الوفود من كل ناحية، و الناس في اأيام طلوع 

الحج ونزوله مزدحمين على بابه من الصباح اإلى 
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الغروب(١(، ولما بلغ ما إل مزيد عليه من الشهرة 

الخاص  عند  والجاه  القدر  وعظم  الصيت  وبعد 

والــعــام، وكــثــرت عليه الــوفــود مــن ســائــر اإلأقــطــار، 

ناحية،  كــل  مــن  بحذافيرها  الدنيا  عليه  واأقبلت 

يلم  الذين كان  اأصحابه  واحتجب عن  داره  لزم 

بهم قبل ذلك اإإل في النادر لغرض من اإلأغراض، 

قــراء واعتكف بداخل الحريم،  وترك الدروس واإلإ

واأغــلــق الــبــاب ورد الــهــدايــا الــتــي تاأتيه مــن اأكــابــر 

كـــان خاتمة  مــــر:  اإلأ و محصل  الــمــصــريــيــن(٢(، 

الــحــفــاظ، نـــادرة الــدنــيــا فــي عــصــره ومــصــره، ولم 

ياأت بعد الحافظ ابن حجر وتالميذه اأعظم منه 

اطالعاً وإل اأوسع رواية وإل اأعظم شهرة وإل اأكثر 

منه علماً بهذه الصناعة الحديثية وما اإليها، فهو 

خريت هذه الصناعة، ومالك زمام تلك البضاعة. 

وكان الناس يرحلون اإليه ويكاتبونه لتحرير اأنسابهم 

وتصحيحها من المشرق والمغرب(3(.

ــه اأحــيــا اإمــــالء الــحــديــث عــلــى طريق  ــ كــمــا اأن

السلف في ذكر اإلأسانيد والرواة والمخرجين من 

مالء  حفظه على طرق مختلفة وقد كانت سنة اإلإ

انــقــطــعــت بــمــوت الــحــافــظ ابـــن حــجــر وتــالمــيــذه 

ختم  وبهما  والسيوطي  الــســخــاوي  كالحافظين 

ووصلت  مماته،  بعد  المترجم  فــاأحــيــاه  مـــالء  اإلإ

اأماليه اإلى نحو اأربعمائة مجلس(٤(.

(١( ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: ١٤٩٩.

(٢( ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: ١5٠3.

(3( ينظر: فهرس الفهارس: ١/5٢8.

(٤( ينظر: فهرس الفهارس: 53٠/١.

تالمذته: 

سالم.. كان للزبيدي  في كل بلد من بالد اإلإ

تالميذ ومجازين؛ فمنهم: 

العالمة محمد سعيد السويدي العراقي(5(، و 

الشيخ  والعالمة  المصري(6(،  الشنواني  العالمة 

اأحمد  والشهاب  المصري(٧(،  الدهني  مصطفى 

العجيمي  الحفيظ  عبد  والمسند  السجاعي(8(، 

قاضي مكة(٩(، وغيرهم كثير.

وصفه: 

اللون  ذهبي  الــبــدن  نحيف  ربعة  وكــان صفته 

(5( هو العالمة الناسك الشيخ محمد سعيد ابن الشيخ احمد 

خلفاء  اأجلة  من  النقشبندي  السويدي  له  ال� عبد  الشيخ  ابــن 

اأجلة  مــوإلنــا خــالــد، ولــد سنة ١١8٠ ودرس عند والـــده وعــن 

العلوم  يتوقد ذكــاء وفطنة، حتى برع في  علماء عصره، وكــان 

كلها. توفي سنة ١٢٤6.

ينظر: المسك اإلذفر في نشر مزايا القرنين الثاني عشر والثالث 

عشر، للعالمة محمود شكري اإللوسي، )ت: ١3٤٢ه( تح: 

له الجبوري، الدار العربية للمطبوعات، بيروت،  الدكتور عبد ال�

ط١، ٢٠٠٧: ١/ ٢3٤.

اأحد كبار علماء  (6( هو العالمة محمد بن علي الشنواني، 

الزهر وشيوخه، له حاشية على مختصر ابن اأبي جمرة للبخاري، 

ت سنة ١٢33ه. ينظر: فهرس الفهارس: ٢/ ١٠٧8.

(٧( رغم شيوعه اإل انني لم اأجد له ترجمة تخصه، وقد نعته 

الكتاني بالعالمة مصطفى الدهني.

(8( رغم شيوعه اإل اأنني لم اأجد له ترجمة تخصه.

العجيمي،  له  ال� الحفيظ بن عبد  العالمة عبد  مــام  اإلإ (٩( هو 

الــحــنــفــي الــمــكــي، ولـــي افـــتـــاء مــكــة وقـــضـــاءهـــا، لـــه الــفــتــاوى 

المؤلفين، لعمر  العجيمية، توفي سنة ١٢35ه. ينظر: معجم 

رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، دار اإحياء التراث العربي، 

بيروت: 5/ 8٩.
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ــاء، مــعــتــدل الــلــحــيــة قـــد خط  مــتــنــاســب اإلأعــــضــ

ويعتم  ملبسه،  فــي  مترفهاً  اأكــثــرهــا،  فــي  الشيب 

مــثــل اأهـــل مــكــة عــمــامــة منحرفة بــشــاش اأبــيــض، 

ولها عذبة مرخية على قفاه، وكان لطيف الذات 

حسن الصفات، بشوشاً بسوماً، وقوراً محتشماً، 

لوذعياً  ذكــيــاً  والمناسبات،  للنوادي  مستحضراً 

األمعياً، روض فضله نضير، وما له في سعة  فطناً 

الحفظ نظير(١(.

مؤلفاته:

لهذا العالم الفذ مؤلفات عديدة، عم نفعها، 

وطارت متجولة في اإلآفاق، ومنها:

١. اتحاف السادة المتقين شرح اإحياء العلوم 

للغزالي، األفه وبيض منه اأجزاء، واأرسل منها اإلى 

الروم والشام والغرب ليشتهر مثل شرح القاموس، 

ويرغب في طلبه واستنساخه، وهو كتاب حافل 

في معارف متعددة، و هو مطبوع متداول.

٢. اإلنتصار لوالدي النبي المختار، مخطوط.

الحبيب،  اآثـــار  فــي مصطلح  اإلأريـــب  3.بلغة 

مطبوع.

ــرح الـــقـــامـــوس، وهــو  ــاج الـــعـــروس فـــي شـ ٤. تـ

اأوعــبــهــا، حــيــث وزن هـــذا الكتاب  اأعــظــمــهــا، و 

بــالــذهــب و الــفــضــة، و قــرضــه اأكــابــر الــعــلــمــاء، و 

تداولوه، و عدوه اأعجوبة بين كتب اللغة، و هو 

مطبوع متداول.

(١( ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: ١5١5.

5. تــنــســيــق قــالئــد الــمــنــن فـــي تــحــقــيــق كــالم 

الشاذلي اأبي الحسن، لم اأظفر به مطبوعاً. 

6. حديقة الصفا في والــدي المصطفى، لم 

اأظفر به مطبوعاً.

يــمــان،  بــيــان شعب اإلإ الــجــمــان فــي  ٧. عقد 

وهي رسالتنا هذه.

اأدلـــة مذهب  فــي  المنيفة  الــجــواهــر  عــقــود   .8

مام اأبي حنيفة  فيما وافق فيه اإلأئمة الستة  اإلإ

اأو بعضهم، وهو كتاب نفيس حافل، رتبه ترتيب 

كــتــب الــحــديــث مـــن تــقــديــم مـــا روي عــنــه في 

ترتيب  على  العمليات،  فــي  ثــم  اإلعــتــقــاديــات، 

كتب الفقه، و هو مطبوع.

سالم،  يمان واإلإ ٩. كشف اللثام عن اآداب اإلإ

لم اأظفر به مطبوعاً.

و هي  الـــحـــديـــث،  اأصــــحــــاب  ــاقــب  مــن  .١٠

منظومة رائقة من ٢١٧ بيتاً، و قد قمت بتحقيقها 

له تعالى. وشرحها، و سيصدر قريباً اإن شاء ال�

١١. المنح العلية في الطريقة النقشبندية، لم 

اأظفر به مطبوعاً.

محنته مع زوجته ووفاته:

جماً،  حباً  يحبها  التي  زوجــتــه  ماتت  بعدما 

ينجب  لم  التي  و  عظيمة،  بقصائد  رثاها  والتي 

منها.. تزوج مرة اأخــرى، و لكن هذه الزوجة لم 

تكن تبادله الحب، بل كانت تتعامل معه على 

وبــاإلً  الزوجة  ثروته، فكانت هــذه  و  ماله  اأســاس 
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عليه، وتزوجت برجل من اإلأجناد بعده(١(.

و كان قد اأصيب بمرض الطاعون، و قد ذكر 

اأحد خاصته: اأنه حضر اإليه في يوم وطلب الدخول 

لعيادته، فاأدخلوه اإليه، فوجده راقداً معتقل اللسان، 

وزوجته واأصهاره في كبكبة واجتهاد في اإخراج ما 

في داخل الخبايا والصناديق اإلى الليوان، و كان 

اأكــوام عظيمة من اإلأقمشة الهندية  على اإلأرض 

في  واأشــيــاء  والـــفـــراء،  والكشيمري  والمقصبات 

ظــروف، و عدد كثير من ساعات العب الثمينة 

بــالدهــا، و  الــقــاعــة، وهــي بغالفات  على بساط 

والصغير،  الكبير  العسل  شمع  مــن  كثير  شــيء 

والكافوري والمصنوع والخام، وغير ذلك، قال: 

فجلست عند راأسه حصة، واأمسكت يده، ففتح 

عينيه ونظر اإليَّ واأشار كالمستفهم عما هم فيه؟! 

ثم غمض عينيه وذهب في غطوسه(٢(.

شعبان؛  شهر  في  بالطاعون  اإصابته  كانت  و 

الــكــردي  فــي مسجد  الجمعة  اأنـــه صلى  وذلـــك 

الصالة،  فرغ من  ما  بعد  لــداره، فطعن  المواجه 

الليالي،  تلك  لسانه  واعتقل  البيت  اإلــى  ودخــل 

المعظم سنة  اإلأحــد في شهر شعبان  يــوم  وتوفي 

زوجته  فاأخفت  ١٢٠5ه،  واألــف  ومائتين  خمس 

والمال  النفيسة  اإلأشياء  نقلوا  موته حتى  واأقاربها 

والذخائر، واإلأمتعة والكتب المكلفة، ثم اأشاعوا 

عليه،  وصلوا  بجنازته  وخرجوا  اإلثنين،  يوم  موته 

(١( ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: ١5١٤.

(٢( ينظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: ١5١5.

اأعده لنفسه بجانب زوجته بالمشهد  ودفن بقبر 

اأهــل  بموته  يعلم  ولــم  رقــيــة،  بالسيدة  الــمــعــروف 

اإلأزهر ذلك اليوم، إلشتغال الناس باأمر الطاعون، 

يدرك  لم  منهم وذهــب  ومــن علم  الخطة،  وُبعد 

الجنازة، واأهمل اأمر تركته فاأحرزت زوجته واأقاربها 

اإلــى  والنفيسة  الثمينة  اإلأشــيــاء  ونقلوا  متروكاته، 

.)3) دارهم، ونسي اأمره شهوراً

* * *

(3( ينظر: المصدر نفسه.
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المبحث الثاني

نبذة عن المؤلَّف، وقيمته العلمية

في  كــبــيــرة  اأهــمــيــة  للمختصرات  اأن  شــك  إل 

ضبط المسائل، واستخراج فذلكتها و عصارتها 

التي تشكل خارطة ذهنية لمسائل كثيرة يمكن 

في  استحضار عموماتها  استحضارها عن طريق 

اإضافة  اإلــى  المختِصر  يضطر  ربما  و  وقــت،  اأي 

مصطلح جــديــد فيه مــن دإللـــة الــعــمــوم مــا فات 

اأصحاب المطوإلت.

واأيضاً.. اإن المطوإلت مهما طالت فال يمكن 

المختِصر  جــاء  فربما  الجزئيات،  تستوعب  اأن 

مهمة  جزئيات  فيها  تــدخــل  واحـــدة  لفظة  وذكـــر 

فاتت صاحب المطول.

ومن هنا.. فاإن من طالع كتاب عقد الجمان.. 

ــح معالم  ــده قـــد رســـم خــريــطــة عــلــمــيــة ووضــ وجــ

يمان بكلمات وجيزة، جمع فيها تلك  شعب اإلإ

المجلدات الكبار باأسطر محددة.

وتكمن اأهمية هذا الكتاب.. باأنه اأتقن مختصر 

ــان، وكــل  ــمـ يـ طــــالق لمسائل شــعــب اإلإ  عــلــى اإلإ

ومعتصر..  في هذا من مطول مختصر  ما كتب 

فاإن عقد الجمان عصارتها النقية.

والخالصة: 

اإن عقد الجمان هو فذلكة الكتب جميعها؛ 

وهــو يــدل دإللـــة واضــحــة على قــوة الــزبــيــدي في 

في  وحذاقته  الجمع،  في  وعبقريته  اإلختصار، 

الحد، فسبحان من وهبه هذه المقدرة.

الرسالة  في هذه  الزبيدي كان مبتكراً  مــام  واإلإ

على صغر حجمها؛ و ذلك اأنه ذكر في المقدمة 

اإلختالف الكبير بين العلماء في تحديد شعب 

الكريم  للقارئ  ذلــك جلياً  قد ظهر  و  يــمــان،  اإلإ

النظرة  و  السابق  السريع  استعراضنا  خــالل  مــن 

الزبيدي..  مام  الخاطفة للكتب، فالذي فعله اإلإ

يــمــان؛ و ذلك  اإلإ هو وضــع قواعد عامة لشعب 

اأو  اأنــه ما من خير اإل و قد ورد فيه دليل صريح 

تلميح؛ إلأن ديننا هو دين الكماإلت، فكل كمال 

شرعي  بدليل  عليه  ُيــســتــدل  اأن  يمكن  حقيقي 

مكان اأن ُيضم اإلى تلك الشعب على  معتبر.. باإلإ

 الطريقة التي ذكرها الزبيدي؛ من وضع القواعد 

و ضرب اإلأمثلة لها إل على طريق اإلستقصاء.

من  عند  موجودة  غير  تعبيرات  استخدم  كما 

تقدمه؛ النفسانية والتخلية والتحلية... ليجعل من 

جزئيات  اإليها  ترجع  عامة  قواعد  التعبيرات  هذه 

اأقوال العلماء  كثيرة، وهو عمل جبار وتوفيق بين 

مام الفذ. قام به هذا اإلإ

متاأثراً  كــان  الزبيدي  ــام  مـ اإلإ اأن  اأراه..  والـــذي 

بطريقة الحافظ ابن حجر -التي تقدم نقلها- اإلى 

لمسات  لــه  كــانــت  الــزبــيــدي  اأن  اإل  حــد كبير، 

اأن  نستطيع  بحيث  ومــفــيــدة،  مهمة  وتــفــريــعــات 

بالحليمي،  ــداأت  ــ ب يـــمـــان  اإلإ شــعــب  اأن  نــقــول: 

و نــضــجــت بــالــبــيــهــقــي، وتــهــذبــت بــابــن حــجــر، 

واستقرت بالزبيدي.
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نسبة الكتاب اإليه:

لم اأجد اأحــداً اأنكر صحة نسبة هذا الكتاب 

مــام..  مــام الزبيدي؛ بل من خبر خط اإلإ اإلــى اإلإ

عرف اأن الكتاب له وبخطه، واأن ما اأثبت على 

اأن  اإليه، كما  نسبتها  المخطوطات صحيح من 

فــرغ منها  النسخ من عــبــارة: )  اآخــر  المثبت في 

له  ال� الحسيني غفر  الفقير محمد مرتضى  مؤلفها 

ذنوبه وستر عيوبه في  سادس محرم سنة ١١٧٩ 

بالداودية من مصر، حامداً لله، ومصلياً ومسلماً 

ومستغفراً(، وقد اعترف له بذلك الزركلي، ونص 

يــمــان  اإلإ بيان شعب  فــي  الجمان  عقد  اأن   على 

من مؤلفاته(١(.

* * *

عالم، للزركلي: ٧٠/٧. (١( ينظر: اإلأ

المبحث الثالث

يمان كتب شعب األإ

بادئ ذي بدء.. يجب اأن نعلم اأن العلماء لم 

الحافظ  قال  يمان؛  اإلإ على حصر شعب  يتفقوا 

ابن حجر: )لم يتفق من عدَّ الشعب على نمط 

واحد، و اأقربها اإلى الصواب طريقة ابن حبان ، 

قال:  ثم  بيانها من كالمه،  لم نقف على  لكن 

اأن  اأذكـــره؛ و هــو:  اأوردوه ما  و قد لخصت مما 

هذه الشعب تتفرع عن اأعمال القلب، و اأعمال 

فيه  القلب  فاأعمال  الــبــدن،  اأعــمــال  و  الــلــســان، 

المعتقدات والنيات، وتشتمل على اأربع وعشرين 

يــمــان  بــالــلــه، ويــدخــل فيه اإلإ يــمــان  خصلة : اإلإ

شيء،  كمثله  ليس  باأنه  وتوحيده  وصفاته  بذاته 

يــمــان بمالئكته،  مــا دونـــه، واإلإ واعتقاد حــدوث 

يمان باليوم  وكتبه، ورسله، والقدر خيره وشره، واإلإ

اإلآخر، ويدخل فيه المساألة في القبر، والبعث، 

والنشور، والحساب، والميزان، والصراط، والجنة 

له، والحب والبغض فيه، ومحبة  ال� والنار، ومحبة 

، واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصالة  النبي 

عليه، واتباع سنته .

الرياء والنفاق،  فيه ترك  خــالص، ويدخل  واإلإ

والــوفــاء،  والشكر،  والــرجــاء،  والــخــوف،  والتوبة، 

والــصــبــر، والــرضــا بــالــقــضــاء والــتــوكــل، والــرحــمــة، 

والـــتـــواضـــع، ويـــدخـــل فــيــه تــوقــيــر الــكــبــيــر ورحــمــة 

الحسد،  وتــرك  والعجب،  الكبر  وتــرك  الصغير، 
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وترك الحقد، وترك الغصب.

ــلـــى ســبــع  ــال الـــلـــســـان، وتـــشـــتـــمـــل عـ ــمــ واأعــ

القراآن، وتعلم  بالتوحيد، وتالوة  التلفظ  خصال: 

فيه  ويدخل  والذكر،  والــدعــاء،  وتعليمه،  العلم، 

اإلستغفار، واجتناب اللغو.

وثالثين  ثمان  على  وتشتمل  البدن،  واأعمال 

خمس  وهــي  باإلأعيان  يختص  ما  منها  خصلة، 

ويدخل  وحكماً،  حساً  التطهير  خصلة:  عشرة 

والصالة  العورة،  وستر  النجاسات،  اجتناب  فيه 

ــاة كــذلــك، وفـــك الــرقــاب،  ــزكـ فــرضــاً ونـــفـــالً، والـ

اإكـــــرام  ــام الــطــعــام و ــعـ ــــجــــود، ويـــدخـــل فــيــه اإطـ وال

والعمرة  والحج،  ونفالً،  فرضاً  والصيام  الضيف، 

ليلة  والتماس  واإلعتكاف،  والــطــواف،  كذلك، 

من  الهجرة  فيه  ويدخل  بالدين،  والــفــرار  القدر، 

يمان،   دار الشرك،  والوفاء بالنذر، والتحري في اإلإ

واأداء الكفارات .

ومنها ما يتعلق باإلتباع، وهي ست خصال: 

وبر  العيال،  بحقوق  والقيام  بالنكاح،  التعفف 

اإلأوإلد،  وتربية  العقوق،  اجتناب  وفيه  الوالدين، 

وصلة الرحم، وطاعة السادة اأو الرفق بالعبيد.

ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي سبع عشرة خصلة: 

مرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة  القيام باإلإ

صــالح بين الناس، ويدخل فيه  اأولــي اإلأمــر، واإلإ

قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل 

اإقامة  و المنكر،  بالمعروف والنهي عن  اإلأمر  فيه 

الحدود، والجهاد، ومنه المرابطة . واأداء اإلأمانة، 

اإكــرام  و وفائه،  مع  والقرض   ، الخمس  اأداء  ومنه 

من  المال  جمع  وفيه  المعاملة،  وحسن  الجار، 

التبذير  ترك  ومنه  في حقه،  المال  اإنفاق  و حله، 

العاطس،  وتشميت  الــســالم،  ورد  ســـــراف،  واإلإ

اإماطة  وكف اإلأذى عن الناس، واجتناب اللهو و

اإلأذى عن الطريق .

فــهــذه تــســع وســتــون خــصــلــة، ويــمــكــن عدها 

تسعاً وسبعين خصلة باعتبار اأفراد ما ضم بعضه 

له اأعلم((١(. اإلى بعض مما ذكر،وال�

مام  اإلإ فاإن  التقسيم؛  النص وهذا  فاعتِن بهذا 

الزبيدي سيحوم حوله.

شعب  لكتب  ســريــع  بــتــعــداد  نــقــوم  واألآن 

يمان، فنقول: األإ

يمان ألأبي عبد ال�له  اأ- المنهاج في شعب األإ

مــام  اإلإ قــال  403ھ،  سنة  المتوفى  الحليمي)2) 

ــنــووي: )و قــد ُصــنــف فــي ذلــك مصنفات، و  ال

فــوائــد.. كتاب المنهاج، إلأبــي عبد  اأغــزرهــا  من 

مام الحافظ اأحمد  (١( فتح الباري شرح صحيح البخاري، لالإ

كتبه  رقــم  85٢ھ(،  )ت:  العسقالني،  حجر  بــن  علي  بــن 

واأشــرف  الباقي، صححه  عبد  فــؤاد  واأحاديثه: محمد  واأبــوابــه 

بيروت،  المعرفة،  دار  الخطيب،  الدين  محب  طبعه:  على 

١3٧٩ھ: ٠53-5٢/١

مام الحسين بن الحسن الحليمي، اأحد اأئمة الدهر  (٢( هو اإلإ

في  الــوجــوه  اأصــحــاب  ومــن  النهر،  وراء  بما  الشافعيين  وشيخ 

المذهب، ولد سنة 338، قال السبكي عن كتابه في شعب 

يمان وهو من اأحسن  يمان: )كتاب المنهاج في شعب اإلإ اإلإ

الكتب(، توفي سنة ٤٠3ھ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، 

مام تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، )ت:  لالإ

الفتاح  عبد  د.  الطناحي  محمد  محمود  د.  تــح:  ٧٧١ھ(، 

محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ١٤١3ھ: 

.333/٤
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد ياسين حسين 

له الَحِليمي اإمام الشافعيين ببخارى، و كان من  ال�

رفعاء اأئمة المسلمين، و حذا حذوه الحافظ اأبو 

له في كتابه الجليل الحفيل؛  بكر البيهقي رحمه ال�

يمان((١(. كتاب شعب اإلإ

ومــلــخــص كــتــابــه هـــو مـــا بــيــنــه بــنــفــســه فــقــال: 

اأولها  ــواب:  اأبـ فــي عشرة  اأقــســام  )وقسمته عشرة 

يمان. وثانيها باب  باب في البيان عن حقيقة اإلإ

يـــمـــان ونــقــصــانــه. وثــالــثــهــا بـــاب في  ــادة اإلإ ــ فــي زي

يمان وما يصح منه اأو إل يصح.  اإلستثناء في اإلإ

اأو إل  يصح  وما  يمان  اإلإ األفاظ  في  باب  ورابعها 

يصح. وخامسها باب في اإيمان المقلد والمرتاب 

فيمن  باب  المقلد وغيره. وسادسها  بين  والتمييز 

وسابعها  يــكــون.  إل  اأو  غيره  باإيمان  مؤمنا  يكون 

باب فيمن يصح اإيمانه اأو إل يصح. وثامنها باب 

فيمن لم تبلغه الدعوة. وتاسعها باب فيمن مات 

يمان وهذا  مستدإل. وعاشرها باب في شعب اإلإ

الباب ينقسم سبعة وسبعين بابا:

باآياته  بالله عز وجــل  يــمــان  اإلإ في  بــاب  اأولها 

يمان بالنبي ومن تقدمه  وبيناته. والثاني باب في اإلإ

اأجمعين  وعليهم  عليه  لــه  الــ� صــلــوات  النبيين  مــن 

يــمــان  بــدإلئــلــه وحــجــجــه. والــثــالــث بـــاب فــي اإلإ

يمان بالقراآن وسائر  بالمالئكة. والرابع باب في اإلإ

يمان  له تعالى المنزلة. والخامس باب في اإلإ كتب ال�

له. والسادس باب في  بالقدر واأن خيره وشره من ال�

اأبي  مام  لالإ الحجاج،  بن  المنهاج شرح صحيح مسلم   )١)

النووي، )ت: 6٧6ھ(،  زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 

دار اإحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١3٩٢ھ: ٢/ ٤.

باليوم اإلآخر وتفسيره. والسابع باب في  يمان  اإلإ

يمان بالبعث وكثير من حججه. والثامن باب  اإلإ

يمان بالحساب والميزان. والتاسع باب في  في اإلإ

يمان بالجنة والنار وفيه ذكر الصراط. والعاشر  اإلإ

له تعالى جده. والحادي  ال� باب القول في محبة 

عشر باب القول في مخافته والتفكر في وعيده. 

والثاني عشر باب في رجائه والثقة بوعده، ودخل 

واآدابــه  الدعاء وشروطه  في  القول  الباب  في هذا 

ــه. والثالث عشر بــاب الــقــول في  واأوقــاتــه واأحــوال

في  القول  فيه  دخل  به،  واإلعتصام  عليه  التوكل 

فيهما  اإلأمــراض واإلسترقاء وما جاء  التداوي من 

والرابع عشر باب حب   وفي سائر اإلحــتــرازات. 

في  باب  والخامس عشر  واأصحابه.  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

والسادس  وتــوقــيــره.  اإجــاللــه  و النبي ملسو هيلع هللا ىلص   تعظيم 

والسابع عشر  بــالــديــن،  الــشــح  فــي  بـــاب  عشر 

باب في طلب العلم والثامن عشر باب في نشر 

العلم. والتاسع عشر باب في تالوة القراآن واآدابها 

وغيره من فضولها. والعشرون باب في الطهارات. 

والحادي والعشرون باب في الصلوات. والثاني 

ــثــالــث  ــات. وال ــ ــدق ــصــ ــ ــي ال والـــعـــشـــرون بـــــاب فــ

والعشرون  والرابع  الصيام.  في  بــاب  والعشرون 

باب  والخامس والعشرون  باب في اإلعتكاف. 

في  بــاب  والعشرون  والــســادس  المناسك.  فــي 

المرابطة  في  بــاب  والعشرون  والسابع  الجهاد. 

له. والثامن والعشرون باب في الثبات  في سبيل ال�

للعدو عند اإللتقاء. والتاسع والعشرون باب في 

العتق  فــي  بــاب  والثالثون  المغنم.  خمس  اأداء 
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بيدي الحنفي ..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مام السيد اأبي الفيض مرتضى  بن محمد الزَّ يمان لالإ عقد الجمان في بيان شعب اإلإ

لــه عــز وجـــل. والحادي  ووجـــه الــتــقــرب بــه اإلـــى الــ�

والثالثون باب في الكفارات. والثاني والثالثون 

يفاء بالعهود. والثالث والثالثون باب  باب في اإلإ

له وما يجب من شكرها. والرابع  في تعديد نعم ال�

والــثــالثــون بـــاب فــي حــفــظ الــلــســان. والخامس 

والثالثون باب في اإلأمانات وما يجب من اأدائها 

والسادس والثالثون باب في تحريم  اأهلها.  اإلى 

النفوس والجنايات عليها. والسابع والثالثون باب 

في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها. 

الناس  اأمــوال  تحريم  في  باب  والثالثون  والثامن 

وما يجب من التعفف عنها ودخل فيه القول في 

باب  والثالثون  والتاسع  الطريق.  وقطع  السرقة 

التورع  مــن  ومــا يجب  والــمــشــارب  المطاعم  فــي 

والزين  المالبس  في  بــاب  واألأربعون  منها.  عنه 

ــي ومــا يــكــره منها. والــحــادي واألأربــعــون  ــ واإلأوانـ

والثاني  والــمــالهــي.  المالعب  تحريم  فــي  بــاب 

النفقة وتحريم  واألأربعون باب في اإلقتصاد في 

اأكل المال بالباطل. والثالث واألأربعون باب في 

الحث على ترك الغل والحسد. والرابع واألأربعون 

يلزم من ترك  الناس وما  اأعــراض  باب في تحريم 

الرتع فيها. والخامس واألأربعون باب في اإخالص 

واألأربعون  والسادس  الــريــاء.  وتحريم  لله  العمل 

بالسيئة.  واإلغــتــمــام  بالحسنة  الــســرور  فــي  بــاب 

ذنب  كل  معالجة  في  بــاب  واألأربعون  والسابع 

بالتوبة منه. والثامن واألأربعون باب في القرابين 

واألأربعون  والتاسع  وغرضها  معناها  عن  واإلبانة 

اأولي اإلأمر بفضولها. والخمسون  باب في طاعة 

التمسك بما عليه الجماعة. والحادي  باب في 

الــنــاس ومــا  بــيــن  الــحــكــم  فــي  ــاب  بـ والخمسون 

والخمسون  والثاني  الــكــالم.  مــن  فيه  يتشعب 

المنكر.  عــن  والنهي  بالمعروف  اإلأمـــر  فــي  بــاب 

البر  على  التعاون  في  بــاب  والخمسون  والثالث 

اإغاثة اللهفان. والرابع  والتقوى، ونصرة المظلوم و

والخامس  بفضوله.  الحياء  في  باب  والخمسون 

والــســادس  الــوالــديــن.  ــر  ب فــي  بـــاب  والخمسون 

والسابع  اإلأرحـــــام.  صــلــة  فــي  بـــاب  والخمسون 

والخمسون باب في كظم الغيظ وحسن الخلق 

ولين الجانب والتواضع. والثامن والخمسون باب 

حسان اإلى المماليك. والتاسع والخمسون  في اإلإ

والستون  المماليك.  على  السادة  حق  في  باب 

الناس.  واإلأهــلــيــن على  اإلأوإلد  فــي حقوق  بــاب 

الدين  اأهــل  مقاربة  في  بــاب  والستون  والحادي 

اإفشاء السالم فيهم. والثاني والستون  وموادتهم و

باب في  والثالث والستون  السالم.  رد  باب في 

عيادة المريض. والرابع والستون باب في الصالة 

على من مات من اأهل القبلة. والخامس والستون 

والستون  والسادس  العاطس.  تشميت  في  باب 

والغلظة  والمفسدين  الــكــفــار  مــبــاعــدة  فــي  بــاب 

الجار.  اإكرام  عليهم. والسابع والستون باب في 

والثامن والستون باب في اإكرام الضيف. والتاسع 

والستون باب في الستر على اأصحاب القروف. 

والــســبــعــون بـــاب فـــي الــصــبــر عــلــى الــمــصــائــب. 

والحادي والسبعون باب في الزهد وقصر اإلأمل. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد ياسين حسين 

والـــمـــذاء(١(.  الغيرة  فــي  بــاب  والسبعون  والثاني 

عراض عن اللغو.  والثالث والسبعون باب في اإلإ

والــســخــاء.  الــجــود  فــي  بـــاب  ــرابــع والسبعون  وال

والخامس والسبعون باب في رحم الصغير وتوقير 

صالح  اإلإ باب في  والسادس والسبعون  الكبير. 

بين الناس. والسابع والسبعون باب في اأن يحب 

ويكره  لنفسه،  مــا يحب  المسلم  إلأخــيــه  الــرجــل 

عن  اإلأذى  اإمــاطــة  فيه  ويدخل  لنفسه،  يكره  ما 

األَّف  الطريق((٢(، ثم قال: )وقد كان بعض من 

يمان خرجها على تسعة وسبعين باباً،  شعب اإلإ

ووجدته عمد اإلى شيء واحد اختلف العبارة عنه 

ــاأورده في بابين وعــده شعبتين،  فـ الــروايــات،  في 

ويجمعهما  يتميزان  إل  شيئين  اإلــى  عمد  وربــمــا 

مــع ذلك  واأخـــلَّ  اأصــل واحـــد، فجعله شعبتين، 

اأوردنـــاه فلم يذكر اأصــالً، فكتبت باباً  ببعض ما 

مفرداً ذكرت فيه السبب الذي دعاني اإلى تخريج 

هذه الشعب على سبعة وسبعين باباً((3(.

اأمـــا بــيــان ســبــب تــاألــيــف الــكــتــاب فــقــد قــال: 

)مما حدا بي على تاأليف هذا الكتاب، ورغبتي 

بما  فيه، خوفي على كثير  ما جمعته  في جمع 

ولطائف  وخباياه  العلم  دقــائــق  مــن  اإيـــاه  ضمنته 

الشرع وقضاياه بين اأن يدثر ويعفو رسمه فال يذكر 

(١( اأمذى الرجل.. اإذا قاد على اأهله؛ اأي عمل سمساراً للبغي 

والفجور.

الحسن  بــن  للحسين  يـــمـــان،  اإلإ شــعــب  فــي  الــمــنــهــاج   )٢)

تح: حلمي  الَحِليمي، )ت: ٤٠3 ھ(،  الجرجاني  البخاري 

محمد فودة، دار الفكر، ط١، ١3٩٩ ھ: ١/ ٤-6.

(3( المصدر نفسه: ١/6.

عراض عنه  لزوال الهم به عن الصدور، ووقوع اإلإ

بالجملة  العلوم  عن  واإلشتغال  الجمهور،  من 

الحرام  في  والتهافت  والمال،  اإلأهل  في  بالتبقر 

الــدنــيــا والتغافل  والــحــالل، والــتــنــافــس فــي رتــب 

ــرى، واإلنــقــيــاد لــدواعــي الــهــوى  ــ عــن درج اإلأخـ

له  ال� هيبة  وتزحزح  الــردى  اإلــى  عناتا  قادتهم  اإن  و

مــن ظلم  لما ران عليها  الــقــلــوب  عــز وجــل عــن 

المعاصي والذنوب، والميل في عامة اإلأمور اإلى 

الحفظ والدعة، وانشراح الصدر بالجهل الذي 

والدخل  النيات  وفساد  الضعة.  منازل  اأدرك  هو 

ــاإن الــحــال لما اآل اإلــى  وفــتــور الــعــزائــم والــهــمــم. ف

وصفت،  الــذي  للتراجع  وتراجعت  ذكــرت،  ما 

فيما تدعو  تقام  تعالى جده-  له-  ال� صارت طاعة 

الــحــاصــلــة، وتــتــرك فيما تحرك  الـــضـــرورات  اإلــيــه 

عليه المتوقعات اإلآجلة. وكان الهم بالعلم بقدر 

العمل  اإلــى  يضطر  ما  منه  فطلب  بالعمل،  الهم 

على  يحمل  إل  ما  منه  وهجر  عاجل،  سبب  به 

استعماله في الوقت حامل((٤(.

البيهقي  مــام  لــالإ ــمــان،  ي األإ شعب  ثانيًا:   -

كبير  حافل  كتاب  وهــو  458ھ:  سنة  المتوفى 

حديثية  مــوســوعــة  الــمــزايــا،  كثير  الــفــائــدة  عظيم 

الشاأن و  اأهل  اأخباره جلها مقبولة عند  كبيرة، و 

عنده، و قد ذكر سبب تاأليفه الكتاب في مقدمته 

 - اأســمــاؤه  وتقدست  ثناؤه  - جل  له  ال� )اإن  فقال: 

(٤( المصدر نفسه: ٧/١. ولمزيد الفائدة للقارئ.. فاإننا ندعو 

طالة  اإلى قراءة المقدمة كاملة ففيها فوائد جمة؛ ولوإل خشية اإلإ

لنقلتها هنا بتمامها لعظيم عوائدها وجزيل فوائدها.
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بيدي الحنفي ..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مام السيد اأبي الفيض مرتضى  بن محمد الزَّ يمان لالإ عقد الجمان في بيان شعب اإلإ

بفضله ولطفه وفقني لتصنيف كتب مشتملة على 

اأخبار مستعملة في اأصول الدين وفروعه، والحمد 

اأنـــي اأحــبــبــت تصنيف  لله على ذلــك كــثــيــرا. ثــم 

يمان وفروعه وما جاء من  اإلإ اأصــل  كتاب جامع 

لما في ذلك  به  القيام  بيانه وحسن  اإلأخبار في 

من الترغيب والترهيب، فوجدت الحاكم اأبا عبد 

له  ال� رحمنا   - الحليمي  الحسن  بن  الحسين  له  ال�

المصنف في  المنهاج  اأورد في« كتاب   - اإيــاه  و

اإليها في حديث رسول  المشار  يمان«  اإلإ شعب 

له ملسو هيلع هللا ىلص  من حقيقة كل واحدة من شعبه، وبيان  ال�

ما يحتاج اإليه مستعمله من فرضه وسننه واأدبه وما 

جاء في معناه من اإلأخبار واإلآثار - ما فيه كفاية، 

فاقتديت به في تقسيم اإلأحاديث على اإلأبواب، 

المقصود  به  تبين  ما  عليها  وحكيت من كالمه 

له عنه - اقتصر  ال� اأنــه - رضــي  اإإل  من كل بــاب، 

سناد تحريا  في ذلك على ذكر المتون وحذف اإلإ

لالختصار، واأنا - على رسم اأهل الحديث - اأحب 

المسانيد والحكايات  مــن  اإلــيــه  اأحــتــاج  مــا  ــراد  اإيـ

مــا إل يغلب على  بــاأســانــيــدهــا، واإلقــتــصــار على 

الثابت عن  القلب كونه كذبا؛ . ففي الحديث 

»مــن حدث  قـــال:  اأنـــه  المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص   سيدنا 

بحديث وهو يرى اأنه كذب فهو اأحد الكاذبين«. 

له محمد بن اإدريس  مام اأبي عبد ال� وحكينا عن اإلإ

روايته عن سفيان   - تعالى  له  ال� - رحمه  الشافعي 

الزهري يوما بحديث  اأنه قال: حدثني  بن عيينة 

فقلت: هــاتــه بــال اإســنــاد، فــقــال الــزهــري: اأتــرقــى 

السطح بــال ســلــم؟!  وقــد ذكــرت هــذا الحديث 

واأوردت  المدخل«،  »كتاب  في  الحكاية  وهذه 

يمان«  في كتاب اإلأسماء والصفات »وكتاب اإلإ

و »القدر« و »الرؤية« و »دإلئل النبوة«، »والبعث 

والنشور« و »عذاب القبر« و »الدعوات«، ثم في 

الكتب المخرجة في السنن على ترتيب مختصر 

له  اأبي اإبراهيم اإسماعيل بن يحيى المزني - رحمه ال�

- من اإلأخبار واإلآثار - ما وقعت الحاجة اإليه في 

كل باب: فاقتصرت في هذا الكتاب على اإخراج 

ما يتبين به بعض المراد واأحلت الباقي على هذه 

طناب((١(. الكتب خوفا من المالل في اإلإ

يـــمـــان لــلــقــصــري)2)،  ج- كــتــاب شــعــب األإ

المتوفى سنة 608.

للحليمي،  المنهاج  لكتاب  مختصر  هــو  و 

اإن لم يصرح المؤلف بذلك، اإل اأنه وجد  وهو و

اإحــــدى الــمــخــطــوطــات عـــبـــارة: )محتصر  عــلــى 

له الحسين المعروف  يمان، إلأبي عبد ال� شعب اإلإ

بالحليمي، اختصار: عبد الجليل بن موسى بن 

عبد الجليل اإلأنصاري اإلأوسي اإلأندلسي الشهير 

مــع وجــود  مــحــمــد/ 6٠8٩((3(،  اأبـــو  بــالــقــصــري 

يمان، للحافظ البيهقي: ١/85-83. (١( شعب اإلإ

سالم عبد  مام، العالمة، العارف، القدوة، شيخ اإلإ (٢( هو اإلإ

الجليل بن موسى بن عبد الجليل، ساد في العلم والعمل، وكان 

الحسنى،  اإلأســمــاء  وشــرح  التفسير،  صنف  القرين،  منقطع 

اأعالم  ينظر: سير  توفي سنة 6٠8ھ.  يمان،  اإلإ وكتاب شعب 

اأحمد  بن  له محمد  ال� عبد  اأبــي  الدين  مام شمس  لالإ النبالء، 

المحققين  مــن  مجموعة  تــح:  ٧٤8ھ(،   : )ت:  الــذهــبــي، 

الــرســالــة، ط3،  اإلأرنــــاؤوط، مؤسسة  الشيخ شعيب  بــاإشــراف 

١٤٠5 ھ: ١١/٢٢ .

(3( نقاًل عن محققه الدكتور اأحمد بن مرعي العمري: ٧٠/١.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد ياسين حسين 

اأثبت عليها عنوان: مختصر شعب  اأخرى  نسخ 

يمان(١(. اإلإ

العمري  مرعي  بن  اأحمد  الدكتور  حققه  وقد 

الــقــرى في  اأم  الــدكــتــوراه مــن جامعة  لنيل درجــة 

في  ١٤٠٤ه،  عـــام  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 

مجلدين.

اإلــى قسمين؛  تتبع كتابه وجــده مقسماً  ومــن 

يمان، والعمل والتعبد،  العلم بالله تعالى اأبواب اإلإ

ســـالم  بــنــاه عــلــى حــديــث جــبــريــل الــمــعــروف؛ اإلإ

ــا ذكـــــره من  حـــــســـــان، وجــمــلــة مـ يــــمــــان واإلإ واإلإ

الشعب.. اأربع وسبعون شعبة.

اأبــي  مــام  ــالإ ل يـــمـــان،  األإ شعب  مختصر  د- 

القزويني)2)  الرحمن   عبد  بن  عمر  المعالي 

المتوفى سنة: 699ھ.

جــاء فيه: )قــد تكرر مــن سيدنا ومــوإلنــا نــادر 

واأعجوبة  زمانه،  وعالمة  عباده،  وناصح  بــالده، 

اأوانه شمس الملة والدين، محمد بن القاسم بن 

اأبي البدر ابن المليحي المزي، الفقيه المحدث 

له توفيقه وجعل السعادتين صاحبه  الواعظ - اأدام ال�

(١( ينظر: المصدر نفسه.

(٢( قاضي القضاة اإمام الدين، ولد بتبريز سنة 653، وانتقل 

واشتغل في العجم والروم، ثم قدم دمشق في الدولة اإلأشرفية 

هو واأخوه قاضي القضاة جالل الدين فدرس ببعض المدارس، 

ثم ولي قضاء القضاة بالشام، فاأحسن اإمام الدين السيرة وساس 

المسلمين  هزيمة  وبلغه  التتار،  اأن جاء  اإلــى  واستمر  اإلأمــور، 

واأقــام  ودخلها  الناس،  من  انجفل  فيمن  القاهرة  اإلــى  فانجفل 

مام  بها، توفي سنة ٩66. ينظر »طبقات الشافعية الكبرى، لالإ

تاج الدين السبكي: 8/3١٠«.

بغداد  اإلـــى  واســـط  مــن  مكتوبات  عــدة   - ورفيقه 

يــمــان حيث ورد  في السؤال عن عــدد شعب اإلإ

و »مسلم« من حديث  البخاري«  في »صحيح 

له عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اأنه قال:  اأبي هريرة رضي ال�

اأو بضع وسبعون شعبة   - يــمــان بضع وستون  »اإلإ

اختالف  على  فاأفضلها  اأو  فاأرفعها  اأو   - اأعــالهــا 

لــه، واأدنـــاهـــا اإمــاطــة  ــ� الـــروايـــات - قــول إل اإلـــه اإإل ال

يمان »  اإلأذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإلإ

واأنه بصدد اإحاطة علمه بتفصيلها عددا، وتاأخر 

الجواب إلأسباب وعوارض.

ــزمــان وكــثــر الــتــكــرار، اأحــضــرت  فحين طـــال ال

مام الحافظ الفقيه  يمان » لالإ كتاب » شعب اإلإ

- ست  البيهقي  الحسين  بــن  اأحــمــد  بــكــر  اأبـــي 

مجلدات - إلأنقلها بذاتها، فوجدتها متفرقة في 

في  وإل  الخطبة  في  اأوإل  يجمعها  لم  جميعها، 

شروحها،  بتفاصيل  اعتنى  ثــم  اإلأول،  المجلد 

لكن فرقها في جميع الكتاب. فدعتني الضرورة 

اإلى اأن اأجمعها من مجموعها، واأجعلها مختصرة 

كرؤوس المسائل، واأقنع باستدإلل اآية من كتاب 

له تعالى، اأو بحديث من اأصح ما روي فيه عن  ال�

له ملسو هيلع هللا ىلص ، وربما زدت في بعض الشعب  ال� رســول 

اآية اأو اآيات، اأو حديثا اأو كلمات، اأو حكاية اأو 

يذكرها  لم  اأبيات،  اأو [عــدة]  بيتا  اأو  حكايات، 

البيهقي. وقد بوبها سبعة وسبعين بابا((3(.

ــي الــمــعــالــي الــقــزويــنــي،  ــ ب ــــمــــان، إلأ ي  (3( مــخــتــصــر شــعــب اإلإ

ابــن كثير،  ــاؤوط، دار  ــ الــقــادر اإلأرن )ت: 6٩٩ھ(، تــح: عبد 

دمشق- بيروت، ط٤، ٢٠١٠م: ١٧-١٩.
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اأما عن تعدادها فهي على ما ياأتي:

يمان بالله ملسو هيلع هللا ىلص .   ١- اإلإ

يمان بالرسل. ٢- اإلإ

يمان بالمالئكة. 3- اإلإ

يمان بالقراآن و جميع الكتب المنزلة. ٤- اإلإ

له تعالى.    يمان بالقدر خيره و شره من ال� 5- اإلإ

يمان باليوم اإلآخر. 6- اإلإ

يمان بالبعث بعد الموت. ٧- اإلإ

يمان بحشر الناس بعد البعث من القبور.    8- اإلإ

يمان بالجنة. ٩- اإلإ

يمان بالنار. ١٠- اإلإ

. له يمان بوجوب الخوف من ال� ١١- اإلإ

. له يمان بوجوب الرجاء من ال� ١٢- اإلإ

. له يمان بوجوب التوكل على ال� ١3-اإلإ

. يمان بوجوب محبة النبي ١٤-اإلإ

. يمان بوجوب تعظيم النبي ١5-اإلإ

١6-شــح المرء بدينه حتى يكون القذف في 

النار اأحب اإليه من الكفر.

١٧- طلب العلم.

١8- نشر العلم.

وتعليمه،  بتعلمه  المجيد  الــقــراآن  تعظيم   -١٩

وحفظ حدوده و اأحكامه، وعلم حالله وحرامه، 

اإلــى  يهيج  واستشعارها  وحفاظه،  اأهــلــه  وتبجيل 

له  ووعيده. البكاء من مواعيد ال�

٢٠- الطهارات.

٢١- الصلوات الخمس.

٢٢- الزكاة.

٢3- الصيام.

٢٤- اإلعتكاف.

٢5- الحج.

٢6- الجهاد.

. له ٢٧- المرابطة في سبيل ال�

٢8- الثبات للعدو، و ترك الفرار من الزحف.   

مام و عماله على  ٢٩- الُخُمس من المغنم اإلى اإلإ

الغانمين.

. له 3٠- العتق بوجه التقرب اإلى ال�

3١- الكفارات الواجبات بالجنايات.

يفاء بالعقود. 3٢- اإلإ

له  و ما يجب من شكرها.    33- تعديد نعم ال�

3٤- حفظ اللسان عما إل يحتاج اإليه.

اإلى  اأدائها  فيها من  اإلأمانات وما يجب   -35

اأهلها.

36- تحريم قتل النفوس والجنايات عليها.

3٧- تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف.   

38- قبض اليد عن اإلأموال.

والمشارب  المطاعم  في  التورع  وجــوب   -3٩

واإلجتناب عما إل يحل منها.

٤٠- تحريم المالبس والزي واإلأواني و ما يكره 

منها.

المخالفة  والــمــالهــي  المالعب  تحريم   -٤١

للشريعة.

المال  اأكــل  وتحريم  النفقة  في  اإلقتصاد   -٤٢

بالباطل.

٤3- ترك الغل والحسد ونحوهما.
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٤٤- تحريم اأعراض الناس وما يجب من ترك 

الوقيعة فيها.

٤5- اإخالص العمل لله  وترك الرياء.

٤6- السرور بالحسنة، واإلغتمام بالسيئة.

٤٧- معالجة كل ذنب بالتوبة.

٤8- القرابين -الهدي واإلأضاحي والعقيقة.

٤٩- طاعة ولي اإلأمر.

5٠- التمسك بما عليه الجماعة. 

5١- الحكم بين الناس بالعدل.

5٢- اإلأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

53- التعاون على البر والتقوى.

5٤- الحياء.

55- بر الوالدين.

56-صلة اإلأرحام.

5٧- حسن الخلق.  

حسان اإلى المماليك. 58- اإلإ

5٩- حق السادة على المماليك.

6٠- حقوق اإلأوإلد واإلأهلين.

اإفــشــاء  6١- مــقــاربــة اأهــــل الــديــن ومــودتــهــم و

السالم بينهم والمصافحة لهم.

6٢- رد السالم.

63- عيادة المريض.

6٤- الصالة على من مات من اأهل القبلة.

65- تشميت العاطس.

والغلظة  والــمــفــســديــن  الــكــفــار  مــبــاعــدة   -66

عليهم.

6٧- اإكرام الجار.

68- اإكرام الضيف.

6٩- الستر على اأصحاب القروف اأي الذنوب.   

٧٠- الصبر على المصائب وعما تنزع النفس 

اليد من لذة وشهوة.

٧١- الزهد وقصر اإلأمل.

٧٢- الغيرة وترك المذاء.

عراض عن اللغو. ٧3- اإلإ

٧٤- الجود والسخاء.

٧5- رحم الصغير وتوقير الكبير.

الرجل  اأن يحب  البين.    اإصــالح ذات   -٧6

إلأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره 

لنفسه.

هذا.. والكتاب قد طبع طبعات عدة محققاً 

الطباعة  اإدارة  طبعة  منها  عــلــيــه؛  تعليقات  مــع 

محمد  عليها  علق  والتي  ١355ھ  عــام  المنيرية 

عام  كثير  ابــن  دار  طبعة  ومنها  الدمشقي،  منير 

١٤3١ھ، بتحقيق وتخريج عبد القادر اإلأرناؤوط، 

اليمامة  ومكتبة  ظبي،  اأبــو  الصفاء  مكتبة  ومنها 

باسل  بتعليق  ١٤٢8ھ،  عــام  ــيــروت،  ب دمــشــق- 

البريدي-. 

يمان، للحافظ ابن كثير المتوفى  ھ- شعب اإلإ

سنة ٧٧٤: 

ــر الــدلــيــل  ــو مختصر مــفــيــد مــن حــيــث ذكـ وهـ

فيه  و  النقص،  ففيه  مــحــرر؛  غير  لكنه  عـــزوه،  و 

التكرار كما ستالحظه، و نص ما جاء فيه: )قال 

يــمــان بضع وسبعون شعبة،   : »اإلإ له  ال� رســول 

له، واأدناها: اإماطة اإلأذى  اأعالها: قول إل اإله اإإل ال�
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يــمــان« رواه  عــن الــطــريــق، والــحــيــاء شعبة مــن اإلإ

البخاري ومسلم من حديث اأبي هريرة، وقد جاء 

في تعداد هذه الشعب اأحاديث واآثار، فلنذكرها 

ولنتكلم على كل منها من حيث صحته وضعفه 

وعزوه، وبالله التوفيق؛ وعليه التكالن؛ وإل حول 

وإل قوة اإإل بالله العزيز الحكيم((١(.

واحدة  لكل  دليل  مع ذكر  بتعدادها  ثم شرع 

منها، وهي عنده على ما ياأتي: 

اإمــاطــة  و لــه،  الــ� اإإل  اإلــه  اأن إل  شــهــادة   :3-2-1

اإلأذى عن الطريق، والحياء.

واأداء  والـــــزكـــــاة؛  الــــصــــالة؛   :8-7-6-5-4

الخمس؛ والصوم؛ والحج، 

يمان بالمالئكة،  9-10-11-13-14-15: اإلإ

والكتب، والرسل، والبعث بعد الموت، والجنة، 

والنار، وبالقدر كله خيره وشره.

16-17: الجهاد؛ وبر الوالدين. 

له ورسوله اأحب اإليه  18-19-20: اأن يكون ال�

اإإل لله،  المرء إل يحبه  مما سواهما، واأن يحب 

واأن يكره اأن يرجع في الكفر كما يكره اأن يقذف 

في النار.

21: حب اإلأنصار.

. ٢٢: حب علي

٢3: اأن يحب إلأخيه ما يحب لنفسه.

ھ(،   ٧٧٤ )ت:  كــثــيــر،  ابـــن  للحافظ  يـــمـــان  اإلإ شــعــب   )١)

له العلي، دار البشائر  ال� تح: الدكتور وليد بن محمد بن عبد 

سالمية، ط١، ١٤٢6 ھ: ٢6. اإلإ

٢٤-٢5-٢6: من كان يؤمن بالله واليوم اإلآخر 

فال يؤذ جاره، ومن كان

يؤمن بالله واليوم اإلآخر فليكرم ضيفه، ومن كان 

يؤمن بالله واليوم اإلآخر فليقل خيراً اأو ليصمت.

٢٧: اإفشاء السالم.

٢8-٢٩: من صام رمضان اإيماناً واحتساباً غفر 

اإيماناً  القدر  ليلة  قام  ومن  ذنبه،  من  تقدم  ما  له 

واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري.

3٠-3١: من تبع جنازة مسلم اإيماناً واحتساباً 

وصلى عليها، ثم انتظرها حتى توضع في قبره: 

اأحد،  اأحدهما مثل  كان له من اإلأجر قيراطان، 

ومن صلى عليه ثم رجع كان له قيراط.

له. 3٢: الخروج في سبيل ال�

لـــه: اإن اأحــدنــا  الـــ� 33: قـــال رجــــل: يــا رســــول 

ليحدث نفسه بشيء ما يود اأنه تكلم به من اأن له 

يمان. ما على وجه اإلأرض. قال: ذاك محض اإلإ

وروي عــن ابـــن مــســعــود قـــال: ))شــكــي اإلــى 

يمان((. له الوسوسة، قال: ذاك صريح اإلإ رسول ال�

يمان. 3٤: البذاذة(٢( من اإلإ

35: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.

36: حسن الخلق.

3٧: اإلأمانة والعهد.

اإيمان قوم يكونون  اإلي..  38: اأعجب الخلق 

يؤمنون  كتب  فيها  صحفاً  يجدون  بعدكم،  من 

بما فيها.

سراف والمبالغِة في التزين. (٢( وهي ترك اإلإ
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3٩: اإطعام الطعام والسماح والصبر.

٤٠: إل يؤمن من إل ياأمن جاره بوائقه.

يـــمـــان،  ٤١: الــحــيــاء والــعــي شــعــبــتــان مــن اإلإ

والبذاء والبيان شعبتان من النفاق.

٤٢: اإعمار المساجد وتعهدها.

٤3: التواد والتراحم بين المؤمنين.

بعضه  يشد  كالبنيان  للمؤمن  الــمــؤمــن   :٤٤

بعضاً.

ــاألــف وإل  ي فيمن إل  خــيــر  ْلـــــف، وإل  اإلإ  :٤5

يؤلف.

٤6: من تمام اإيمان العبد: اأن يستثني في كل 

حديثه(١(.

يمان  اإلإ واليقين  يمان،  اإلإ الصبر نصف   :٤٧

كله.

٤8: قـــال اأبـــو قــالبــة الــجــرمــي عــن رجـــل من 

اأسلم عن اأبيه قال: »قال النبي:  اأسلم تسلم. 

سالم؟ قال: اأن  له، وما اإلإ قال: قلت: يا رسول ال�

ويدك.  لسانك  المسلمون من  ويسلم  لله  تسلم 

يمان. قال:  اأفضل؟ قال: اإلإ سالم  قال: فاأي اإلإ

يمان؟ قال: اأن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه  وما اإلإ

ورســلــه وبــالــبــعــث مــن بــعــد الـــمـــوت. قــــال: فــاأي 

اإلأعمال اأفضل؟ قال: الهجرة، قال: وما الهجرة؟ 

(١( معناه: اأن يعقب كل حديث له يمكن تعليقه بقوله: اإن 

له. قال الحافظ ابن كثير: )إل يثبت هذا الحديث، إلأن  شاء ال�

له بن  من رواته داود بن المحبر عن معارك بن عباد عن عبد ال�

سعيد المقبري عن اأبيه عن اأبي هريرة، وهذا سند مجمع على 

اإطراحه(.

قال: اأن تهجر السوء. قلت: فاأي الهجرة اأفضل؟ 

قال: الجهاد. قلت: وما الجهاد؟ قال: اأن تجاهد 

قــال: ثم  لقيتهم، إل تغل وإل تجبن.  اإذا  الكفار 

عمالن وهما من اأفضل اإلأعمال واأكملها -ثالث 

مرات-: حج مبرور اأو عمرة«.

له : »مثل  ٤٩: عن اأنس قال: قال رسول ال�

المؤمن مثل السنبلة، تميل اأحياناً وتقوم اأحياناً«.

5٠: حب علي بن اأبي طالب ، و قد تكرر 

ذكرها.

له معه   5١: اأفضل اإيمان المرء.. اأن يعلم اأن ال�

حيث كان.

. 5٢: حب بني المطلب و اآل بيت النبي

واإلأمــر  اإلأنــصــار،  حب   :5٧-56-55-5٤-53

السالم على  و  المنكر،  والنهي عن  بالمعروف، 

اإلأهل اإذا دخلت عليهم، و السالم على القوم اإذا 

مررت بهم.

58-5٩-6٠: ثالث من كن فيه وجد حالوة 

لــه ورســولــه اأحـــب اإلــيــه مما  يــمــان: مــن كــان الــ� اإلإ

لله،  اإإل  يــحــبــه  إل  الــمــرء  يــحــب  واأن  ســواهــمــا، 

له  ال� اأنقذه  اأن  بعد  الكفر  في  يرجع  اأن  يكره  واأن 

ــذه قد  ــار، وهـ ــن  مــنــه كــمــا يــكــره اأن يــقــذف فــي ال

تكررت اأيضاً.

واأن  لنفسه،  يحب  ما  للناس  يحب  اأن   :6١

يحب المرء إل يحبه اإإل لله.

يمان. 6٢: الطهور شطر اإلإ

العبد  : »إل يستكمل  له  ال� 63: قال رســول 

يمان حتى يحسن خلقه، وإل يشفي غيظه«. اإلإ
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6٤: الصبر على اأذى الناس.

65: قال ابن عباس : »إل يصيب عبد اأو 

الــنــاس كاأنهم  يــرى  يــمــان حتى  اإلإ رجــل حقيقة 

حمقى في دينهم«.

كثار من التسبيح والتحميد. 66: اإلإ

والــرضــا  لــلــحــكــم،  الــصــبــر   :٧٠-6٩-68-6٧

خالص للتوكل، واإلستسالم للرب. بالقدر، واإلإ

قــتــار، وبــذل السالم  اإلإ نفاق من  اإلإ  :٧١-٧٢

اإنصاف الناس من نفسه. للعالم، و

له(١(. ٧3: اإحباس الخيل في سبيل ال�

تنبيه:

نلحظ اأنه لم يحصل اتفاق بين العلماء على 

ذكـــر عـــدد معين مــن الــشــعــب؛ فــالــقــصــري ذكــر 

وسبعين،  ثــالثــاً  ذكــر  وابــن كثير  وسبعين،  اأربــعــاً 

قد  إلأنــه  وسبعين، وهكذا؛  والقزويني ذكر سبعاً 

ورد الحديث تارة بلفظ )سبعاً وسبعين(، وبلفظ 

ــي روايــــة )بــضــع وســتــون(  )بــضــع وســبــعــون(، وفـ

والبضع ما بين الثالثة اإلى التسعة، على اأن هناك 

اأكثر  المذكورة تحتها  الشعب  شعبة واحــدة من 

من نوع، ويصح اأن تكون شعبة مستقلة.

يمان، للحافظ ابن كثير: ٢6-٤١. (١( ينظر: شعب اإلإ

ــراراً، وبعضها  ـــكـ وت نــقــصــاً  تــعــداده  فــي  اأن  هـــذا واأنــــت تلحظ 

سبعة  العدد  ليستوفي  اأكــثــر؛  اأعـــداد  اإلــى  يقسم  اأن  مكان  باإلإ

وسبعين. 

و- المطالب الحسان في اأمور الدين وشعب 

يمان، للشيخ عبد الملك الفتني)2)، المتوفى   األإ

سنة 1332ھ.

ــق، مــتــوســط، مفيد جــامــع،  ــ و هــو كــتــاب رائ

مواهب  نافعة سماها:  مؤلفه حاشية  عليه  كتب 

على  بــنــاه  الــحــســان(3(  المطالب  على  الــرحــمــن 

مقدمة، وخمسة مطالب و خاتمة.

الــديــن،  تــعــريــف  فيها  فــذكــر  المقدمة..  اأمــا 

واأموره اإلأربعة -و سياأتي ذكر لها، و هي التي نوع 

اإليها مطالب كتابه هذا: الثاني و الثالث و الرابع 

والخامس-، وذكر فيها الحكم العقلي، و المعرفة، 

و النظر، واأهل الفترة، و اإيمان اآباء النبي ، واأول 

واجب على المكلف، و التقليد، و اإيمان العوام، 

سالم، و اأغلب المسائل..  يمان و اإلإ و تعريف اإلإ

قارن فيها بين اإلأشعرية والماتريدية.

لشعب  خصصه  فقد  األأول..  المطلب  واأمــا 

يمان، و قد عدَّ منها ثالثاً و سبعين شعبة، ونص  األإ

اإلعتقاد، وحسن  في صحة  )تنحصر  اأنها  على 

(٢( هو الشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب بن صالح الفتني 

المكّي، من بالد كجرات بالهند، فرضي فقيه، ولد بالطائف 

وتعلم واشتهر بمكة، وصنف كتباً في الفقه والعقائد والفرائض، 

توفي سنة ١3٢٧ھ. ينظر: اإلأعالم، للزركلي: ١6١/٤.

المطالب  األــف حاشيتين على كتابه  المؤلف  اإن  اأقــول:   )3)

حاشيته  على  هنا  اعتمادي  وكــان  وكــبــرى،  الحسان؛ صغرى 

الكبرى، وقد كتب على غالفها المطبوع: )الحاشية الكبرى 

بينما  الــحــســان...(،  المطالب  على  الرحمن  فيض  المسماة 

على  الرحمن  مواهب  )وسميتها  مقدمته:  في  المؤلف  كتب 

المطالب الحسان(.
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اإلــى  قسمها  و  الــنــفــس((١(،  وتهذيب  المعاشرة، 

قسمين؛ اإلأول: ما يتعلق باإلأعيان؛ و هي اأعمال 

اأعمال اإلأبــدان، و  اأعمال اللسان، و  الجنان، و 

تحت هذه ست و اأربعون شعبة، والثاني: ما يكون 

مع الغير؛ ما يتعلق باإلتباع، وما يتعلق بالعامة، و 

تحته سبع و عشرون شعبة، وهي إل تختلف عن 

ما ذكره القزويني و ابن كثير وغيرهما، لــذا.. فال 

حاجة اإلى تعدادها مرة اأخرى.

الفتني ذكر في  الشيخ  اإن  الثاني..  المطلب 

اأربــعــة؛ صحة العقد،  الــديــن  ــور  الــمــقــدمــة: )اأمــ

ــاء الــعــهــد، و صـــدق الــقــصــد، و اجــتــنــاب  ــ و وف

لــذا كــان المطلب الثاني هو صحة  الــحــد((٢(، 

العقد، و تكلم فيه عن مقدمة في علم العقائد، 

لهيات، و باب في النبوات، و باب  و باب في اإلإ

في السمعيات، و تحت كل باب فصوٌل عقدية 

تندرج تحت ذلك الباب.

المطلب الثالث: في الوفاء بالعهد

و هو مقدمات في الفقه و اإلأصول؛ تكلم فيه 

اإلى  اإلأوامـــر- و قسمها  -امتثال  الفقه  اأبــواب  عن 

الكليات  اإلآداب،  الــعــبــادات،  ــواع؛  ــ اأن خمسة 

ـــن الــنــفــس الــعــقــل الــنــســب الــمــال  ــدي الــســت -الـ

يمان، للشيخ  (١( المطالب الحسان في اأمور الدين وشعب اإلإ

عبد الملك الفتني، )ت: ١3٢٧ھ(، المطبعة الخيرية، مصر، 

ط١، ١3٠5ھ: ٢5.

يــمــان،  الــديــن وشــعــب اإلإ اأمـــور  الــحــســان فــي  (٢( المطالب 

للفتني: 3.

المناكحات  -المعاوضات  المعامالت  العرض-، 

المخاصمات اإلأمانات التركات- العقوبات.

ثــم عــرف الفقه و ذكــر اســتــمــداده، و عــرَّف 

الوضعي،  و  التكليفي  الحكم  ذكــر  و  الحكم، 

وغيرها من بعض المباحث.

ذكــر  الــقــصــد..  صـــدق  ــع..  ــرابـ الـ المطلب 

حكمها،  حقيقتها،  السبعة:  النية  مباحث  فيه 

محلها، زمنها، شرطها، القصد بها، كيفيتها.

المطلب الخامس.. اجتناب الحد، ذكر فيه 

الكف عن الكبائر.

والــخــاتــمــة.. فــقــد جــعــلــهــا لــلــعــتــاقــة الــكــبــرى 

والصغرى.

في  غاية  المادة،  غزير  فالكتاب  وبالجملة.. 

عــزيــزة،  علمية  ومــبــادئ  مقدمات  جمع  النفع، 

ــه لــم يــنــل الــعــنــايــة المطلوبة  اأنـ ــم اأهــمــيــتــه اإل  ورغـ

مــنــه، وقـــد طــبــع حــســب اطــالعــي طبعة واحـــدة 

عام ١3٠5ھ في مصر، وقد شرعُت في خدمته 

اإعادة طبعه مع تعليقات عليه وشرح لعويصات  و

اإن شاء  حاإلت وما يرد عليه، و مسائله، وذكر اإلإ

له تعالى سيصدر بحلٍة قشيبة. ال�

كــمــا وجـــد هــنــاك مــؤلــفــات اأخــــرى فــي شعب 

يمان،  يمان؛ كتحرير البيان في تقرير شعب اإلإ اإلإ

لعمر سراج الدين المتوفى 638ھ، وغيرها.
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وصف المخطوطة

اأحداهما  للرسالة،  مخطوطتين  على  عثرت 

في  م-  اإلأ اعتبرتها  التي  وهــي   - المؤلف(١(  بخط 

رقم  التوحيد،  فــن  عــنــوان:  تحت  طنطا،  مكتبة 

 ،١٢٩65٠ الـــعـــام:  والـــرقـــم   ،6٩٩٤ ــــاص:  خـ

ــعـــرض:  ــم، الـ ــ ــة واحــــــــدة، الــــطــــول: ٢٢ سـ ــوحـ لـ

ــة عشر  ــعـ ١5ســـــم، فـــي الــصــحــيــفــة الـــواحـــدة اأربـ

تقريباً  ثــالث عشرة كلمة  فيه  ســطــراً، كل سطر 

بخط صغير، وهي ضمن مجموع فيه رسالتان؛ 

الكوع   بين  الفرق  في  المسموع  القول  اأحدهما 

الــكــرســوع، وكــان فــي اآخــرهــا: )ومــن اأراد الــزيــادة 

بتاج  الــمــســمــى  الــقــامــوس  عــلــى  بــشــرحــي  فعليه 

الحسيني  مرتضى  محمد  الفقير  وكتبه  العروس، 

له،  اإلأول سنة ١١٩٠ حــامــداً  ربيع  فــي  لــه   غفر 

ومصلياً ومسلماً(.

الرقم  التوحيد،  فــن  عــنــوان:  تحت  واإلأخــــرى 

ثــالث  الــعــام 6٩8١٠،  الــرقــم  الــخــاص 5١6٢/ 

لوحات، الطول ٢١ سم، العرض: ١6سم، في 

كل لوحة اأحد عشر سطراً، كل سطر فيه ثماني 

كلمات بخط كبير.

(١( والدليل على اأنها بخط المؤلف هو مقارنتها بالكتب التي 

اشتهر اأنها خط الزبيدي ووثقت بذلك؛ ككتاب الرق المنشور 

لحوادث اإلأيام والشهور، وغيرها من الكتب الموثقة، و اأيضاً 

اآخرها و اآخر الرسالة الملحقة بها تدل على ذلك.

قام بنسخها الشيخ: محمد جميل بن صالح 

الشالجي اإلأزهري، في اأوائل شهر جمادى اإلأول، 

المحقق  النص  اآخــر  في  وسياأتي  عــام ١3٢١ھ، 

ذكر النص المثبت اأواخر هذه المخطوطة.

يعقوبي  نظام محمد صالح  الدكتور  اأن  كما 

حقق الرسالة عام ١٤٢٠ھ، على نسخة مخطوطة 

في دار الكتب المصرية، ضمن مجموع تحت 

رقم خاص ٢٠١8 ، عمومي ٤١٢3٤، وناسخها 

د اأبو النصر هاشم الجعفري النابلسي،  هو محمَّ

الــثــانــيــة سنة  بــتــاريــخ ١6 جــمــادى  وقـــد نسخها 

الــعــالَّمــة  الــشــيــخ  مــن  بطلب  وذلـــك  ھ،   ١3٢١

د محمود الترُُّكزي،  اللغوي الشهير اإلأستاذ محمَّ

المتوفى  الشنقيطي،  الــتــالمــيــد  بــابــن   الــمــشــهــور 

سنة ١3٢٢ ھ.

* * *
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد ياسين حسين 

النص المحقق

له الرحمن الرحيم بسم ال�

له على سيدنا محمد و سلم(١( وصلى ال�

الــمــانِّ  حـــســـان،  واإلإ الفضل  ولــي  لله  الحمد 

تمان  يمان، والصالة والسالم(٢( اإلأ علينا بنعمة اإلإ

ــمــــالن عــلــى ســيــدنــا ومـــوإلنـــا مــحــمــد سيد  اإلأكــ

واأصحابه  العرفان،  اأولــي  اآلــه  ولــد عــدنــان، وعلى 

واأحــبــابــه(3( الـــُخـــالَّن، وعــلــى ورثــــة(٤( اأســــراره من 

خوان، وعلى التابعين لهم باإحسان. اإلإ

ذكــَر  نُتها  ضمَّ لطيفة،  نبذة  فهذه  بــعــد..  اأمــا 

اأولــي  يــمــان، ساألني في جمعها بعض  اإلإ ُشَعب 

يـــقـــان، وســمــيــتــهــا: )عــقــد الجمان  الــبــصــيــرة واإلإ

وهو  توكلي،  له  ال� وعلى  يمان(  اإلإ بيان شعب  في 

المستعان.

شعب  بيان  فــي  اختلفوا  العلماء  اأن  فاعلم.. 

واســعــاً(5(، وركــبــوا في تفصيلها  يــمــان اختالفاً  اإلإ

مــهــيــعــاً، ومــجــمــل الــقــول فــيــه مــا اأذكــــره فــي هــذه 

ــو: اأن تلك  ــيـــه، وهــ ــداه عــائــد اإلـ ــبــذة، ومـــا عــ ــن ال

(١( غير موجودة في نسخة ب.

(٢( في المطبوعة: )و الكالم(، و إل شك اأنه خطاأ مطبعي، 

و ليس من المحقق.

(3( في المطبوعة: )اأحبائه(.

(٤( في ب )ورثته(.

النووي: )اإن الكالم في تعيين هذه الشعب  مــام  (5( قال اإلإ

يطول(. شرح صحيح مسلم: ٤/٢.

ثالثة؛  اأصـــول  اإلـــى  تــرجــع  كثرتها  على  الشعب 

اإيــمــان  ــمــان بــالــمــعــاش، و اإي اإيــمــان بــالــمــبــداأ(6(، و

بالمعاد، فاإلأول على قسمين؛ اإيمان بما يتعلق 

يــمــان بوجود  فــكــاإلإ لــه تعالى وصــفــاتــه؛  الــ�  بـــذات 

ــالــحــيــاة، والــعــلــم،  ــتــوحــيــده، وب الــصــانــع ، وب

والـــبـــصـــر(8(  والـــســـمـــع  والـــــــقـــــــدرة(٧(،  رادة،  واإلإ

تعالى  له  ال� بفعل  يتعلق  بما  واإيمان  والــكــالم(٩(، 

يــمــان بــمــالئــكــتــه(١٠(، ورســلــه،  وحــكــمــه؛ فــكــاإلإ

وكتبه، وبحدوث العالم(١١(، والقدر خيره وشره(١٢(.

(6( في المطبوعة: )بالله(.

(٧( سلك المصنف هنا مسلك الترتيب عند المحققين من 

المتكلمين بتقديم الحياة؛ وذلك إلأنها شرط لتحقق اإلتصاف 

اأن  وبما  الصفات،  اإمـــام  سميت  ولــذلــك  الصفات،  بجميع 

رادة تخصص على  رادة، واإلإ القدرة تؤثر على وفق تخصيص اإلإ

رادة ثم القدرة. م العلم ثم اإلإ وفق انكشاف العلم.. قدَّ

كثرين في عد السمع والبصر  (8( سلك المصنف مسلك اإلأ

من الصفات المستقلة، بينما ذهب بعض العلماء اإلى اأنهما 

يعودان اإلى صفة العلم.

صل في  ن اإلأ ر هذه الصفات عن التي قبلها؛ إلأ (٩( اإنما اأخَّ

هذه الصفات هو الدليل النقلي، فتدبر.

يشبه  بالرسل  يــمــان  اإلإ على  بالمالئكة  يــمــان  اإلإ تقديم   )١٠)

إلأنهم  المقاصد؛  على  الوسائل  تقديم  طريقة  على  يكون  اأن 

الواسطة في اإثبات النبوة، فتاأمل.

من  كثرين  اإلأ طريقة  يخالف  هنا  المصنف  اأن  نلحظ   )١١)

جعل مساألة حدوث العالم من مباحث اإثبات وجود الصانع، 

ممكناً  العاَلم  كــان  ولما  اإلأول،  القسم  مع  تذكر  اأن  فحقها 

مع  يــذكــره  اأن  المصنف  راأى  الــعــدم..  بعد  تعالى  لــه  الــ� َخلَقه 

القسم الثاني، والخطب سهل.

يمان  (١٢( إل يتوهم متوهم ويقول: لَِم لم يذكر المصنف اإلإ

باليوم اإلآخر؛ إلأننا نقول: اإن المصنف ليس بصدد ذكر اأركان 

يــمــان الـــواردة فــي الحديث، بــل هــو بصدد ذكــر مــا يجب  اإلإ

يمان به على التنويع والتقسيم في طريقة التاأليف، نعم.. اإن  اإلإ
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بيدي الحنفي ..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مام السيد اأبي الفيض مرتضى  بن محمد الزَّ يمان لالإ عقد الجمان في بيان شعب اإلإ

فعلى  بالمعاش..  يــمــان  األإ وهــو  الثاني  واأمــا 

بالنفس، وتسمى  ما يتعلق  [اأيــضــاً](١(؛  قسمين 

)نفسانية(؛ وهي اإما باطنية اأو ظاهرية، والباطنية 

فالتحلية.. فكالتوبة(٢(()3(  اإما تخلية،  و اإما تحلية 

ــاء والـــحـــيـــاء والــشــكــر والـــوفـــاء،  ــرجــ ــ والـــخـــوف وال

خـــــــــالص، والـــمـــحـــبـــة، والـــتـــوكـــل،  ــبـــر، واإلإ  والـــصـ

والرضى بالقضاء.

والــدنــيــا،  والــجــاه  الــمــال  فكحب  والتخلية.. 

والحقد، والحسد، والرياء، والنفاق، والعجب.

واأما الظاهرية.. فعلى قسمين؛ قولية، وفعلية، 

فالقولية: التلفظ(٤( بالشهادتين، وصدق اللهجة، 

وتالوة القراآن، وتعلم الشرائع، وتعليمها.

اإقامة  و الــعــورة،  الــطــهــارة(5(، وستر  الفعلية:  و 

اإيــتــاء الــزكــاة، والــقــيــام بــاأمــر الجنائز،  الــصــالة، و

والــصــيــام، والــحــج، والــوفــاء بــالــنــذور(6(، وتعلم(٧( 

اإلأيمان(8(، واأداء الكفارات.

له تعالى، ولكن مناسبته اأن ُيذَكر مستقالً  يوم القيامة من فعل ال�

اأولى بالطريقة التي سلكها المؤلف، فتاأمل.

ضافة من ب. صل، واإلإ (١( ساقطة من اإلأ

(٢( في نسخة ب )كالتوبة(.

(3( الكاف للتمثيل إل اإلستقصاء؛ واإل فاأبواب التحلية غير 

منحصرة بما ذكر، واإلأمر نفسه يقال في التخلية.

(٤( في المطبوعة: )كالتلفظ(، وهو اأوفق.

(5( في المطبوعة: )كالطهارة(، و هو اأوفق.

(6( في ب )النذر(.

صل: )تعليم( و الصواب ما اأثبته من ب. (٧( في اإلأ

المطبوعة:  الهمزة غير ظــاهــرة، و فــي ب و  صـــل  فــي اإلأ  )8)

يمان(، و الصواب ما اأثبته اعتماداً على السياق. )اإلإ

قسمين؛  فعلى  النفس..  بغير  يتعلق  ما  واأما 

ــة؛ فــالــمــنــزلــيــة: الـــتـــعـــفـــف عــن  ــ ــي ــ ــدن مـــنـــزلـــيـــة ومــ

وبرُّ  بحقوقه(٩(،  والقيام  النكاح،  وعقُد  السفاح، 

الرحم،  وصلة  اإلأوإلد(١١(،  وتربية  الــوالــديــن(١٠(، 

حسان اإلى المماليك. وطاعة(١٢( السادات، واإلإ

مارة، واتباع الجماعة،  والمدنية.. فالقيام باإلإ

مــــر، والــمــعــاونــة عــلــى البر  ــــي اإلأ  ومـــطـــاوعـــة(١3( اأول

اإحياء معالم الدين، واإلأمر بالمعروف  والتقوى، و

والــنــهــي عــن المنكر، وحــفــُظ الــديــن بــالــقــتــل(١٤( 

الجنايات،  عن  بالكف  النفس  وحفُظ  والقتال، 

اإقامِة حدود الجراح، وحفُظ العقل بالمنع عن  و

(٩( اأي بحقوق عقد النكاح، و في ب: )بحقوق(، و لعل 

بما بعدها اأي: )القيام بحقوِق و برِّ والديه(  لها وجها اعتباراً 

فاإلأمران متعلقان بالوالدين.

(١٠( في ب: )و بر والديه(.

من  اأثبته  ما  هو  وفـــق  اإلأ و  اأوإلده(،  تربيته  )و  في ب:   )١١)

اإلأصل اعتباراً بالسياق.

(١٢( في ب: )طاعته(.

(١3( في ب: )مطاوعته(.

(١٤( لمن يجاهر في الردة وينشر بين الناس مخالفة ما علم 

من الدين بالضرورة، ويكون ذلك بعد رفع اأمره للقاضي فيهيئ 

له نخبة من العلماء يبينون له ما خفي عليه و يزيلون عنه الشبه، 

نكار فاإنه يستتاب ثالثة اأيام، و اإل اأمر ولي اإلأمر  فاإن اأبى اإل اإلإ

سالم و قوام الدولة. بقتله؛ حفاظاً على ثوابت اإلإ

ياأمر بقتل كل  ســالم  اأن اإلإ الكاذبين من  فما يشاع اإلآن من 

سالم  من يخرج منه فاإنه جهل و قلة علم؛ فلو اأنكر منكر اإلإ

يبقى محقون  اإنــه  يقتل، بل  فاإنه إل  اإلأمــر  اأســاســه و كتم  من 

الدم، يعامل معاملة المسلمين في اأحكام الدنيا من الزواج و 

التوارث...، اأما الحكم فهو خاص بمن يريد اإثارة التشغيب في 

صفوف رعايا الدول المسلمة. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد ياسين حسين 

الــمــســكــرات والــمــخــبــثــات(١(، وحــفــُظ الــمــال(٢( 

باإقامة  بطلب الحقوق واأدائها، وحفُظ اإلأعــراض 

الضرر  ورفـــُع(3(()٤(  والتعزير،  والقذف  الزنا  حــدود 

عن المسلمين.

الثالث-  القسم  -وهو  بالمعاد(5(  يمان  األإ واأما 

له تعالى،  يمان بالبعث، والوقوف بين يدي ال� فكاإلإ

ــمــيــزان، والـــصـــراط، والــشــفــاعــة،  والــحــســاب، وال

والجنة وما يتعلق بها، والنار وما يتعلق بها.

مام  فهذا الذي ذكرته هو خالصة ما ذكره اإلإ

مام اأبو  اأبو بكر اأحمد بن الحسين البيهقي، واإلإ

الجليل  عبد  بن  موسى  بن  الجليل  عبد  محمد 

ــي الــمــعــروف بــالــقــصــري، في  ــ ــاري اإلأوسـ ــصـ اإلأنـ

اأراد  يمان، فمن  اإلإ الموسومين بشعب  كتابيهما 

الــنــبــذة فليطالع  اأودعـــنـــاه(6( فــي هــذه  تفصيل مــا 

ويعتلي  بالمراد،  يظفر  الــمــذكــوريــن(٧(  الكتابين 

سعاد(١٠(. سالف المعالي(8( وقنة(٩( اإلإ

(١( يجوز اأن تكون على زنة الفاعل و على زنة المفعول، و في 

ب: )المخباأت(.

(٢( في ب: )الحال(.

(3( في ب: )دفع( و هو صحيح اأيضاً.

له تعالى اأعلم. (٤( هكذا يظهر لي بالرفع و ال�

(5( في ب: )الميعاد(.

صل: )اأوعناه( والتصحيح من ب. (6( في اإلأ

(٧( ساقطة من ب.

(8( في ب: )المعاني(.

صــل و ب: )قنة(، و في ج: قبة، و القنة:  (٩( كذا في اإلأ

النقطة العليا، والقمة، والذروة.

سعار( وهو خطاأ. (١٠( في ب: )اإلأ

ــره،  ــر اإل خــي اإلـــــه غـــيـــره وإل خــي ــه إل  لـ ــ� الـ  وهــــو 

واآلــه  ومــوإلنــا(١١( محمد  لــه على سيدنا  الــ� وصلى 

وصحبه وسلم.

له تعالى السيد](١٢(  فرغ منها مؤلفها الفقير [اإلى ال�

محمد [بن محمد بن محمد بن محمد الشهير 

الزبيدي  [الــواســطــي  الحسيني  مرتضى  ـــ](١3(  ــال ب

فــي(١5(  عيوبه  وستر  ذنوبه  له  ال� غفر  الحنفي](١٤( 

ــادس مــحــرم ســنــة ١١٧٩ [األــــف ومــئــة وتسع  ســ

وســبــعــون](١6( بــالــداوديــة مــن مصر، حــامــداً لله، 

ومصلياً ومسلماً ومستغفراً.

* * *

(١١( ساقطة من ب.

(١٢( زيادة من ب.

(١3( زيادة من ب.

(١٤( زيادة من ب.

له ذنوبه و ستر عيوبه، في( ساقطة من ب. (١5( )غفر ال�

زيادة من ب.  )١6)
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بيدي الحنفي ..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مام السيد اأبي الفيض مرتضى  بن محمد الزَّ يمان لالإ عقد الجمان في بيان شعب اإلإ

قائمة المصادر والمراجع

١. اإلأعالم، لخير الدين بن محمود بن محمد 

العلم  دار  الدمشقي، )ت: ١3٩6ھ(،  الزركلي 

للماليين، ط ١5 ،٢٠٠٢ م.

٢.  حــلــيــة الــبــشــر فـــي تـــاريـــخ الـــقـــرن الــثــالــث 

الدمشقي،  الميداني  البيطار  الــرزاق  لعبد   عشر، 

)ت: ١335ھ(، تح: محمد بهجة البيطار، دار 

صادر، بيروت، ط٢، ١٤١3ھ.

ــام شــمــس  ــ مـ ــالإ ــ ــبــــالء، لـ ــ ــن ــ ــيـــر اأعــــــــالم ال 3. سـ

الذهبي،  اأحمد  بن  محمد  له  ال� عبد  اأبــي   الدين 

)ت: : ٧٤8ھ(، تح: مجموعة من المحققين 

بـــاإشـــراف الــشــيــخ شــعــيــب اإلأرنــــــــاؤوط، مؤسسة 

الرسالة، ط3، ١٤٠5 ھ.

ابــن كثير، )ت:  يــمــان للحافظ  ٤. شعب اإلإ

 ٧٧٤ ھ(، تـــح: الــدكــتــور ولــيــد بــن مــحــمــد بن 

ســالمــيــة، ط١،  اإلإ البشائر  دار  العلي،  لــه  الــ� عبد 

١٤٢6 ھ.

اأحمد  اأبـــي بكر  مــام  لــالإ يــمــان،  اإلإ 5. شعب 

٤58ھ(،  )ت:  ــقـــي،  ــهـ ــيـ ــبـ الـ ــيـــن  الـــحـــسـ ــن  ــ  بـ

دار  زغــلــول،   بسيوني  السعيد  محمد  تحقيق: 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٠ھ.

تــاج  مــام  لــالإ الــكــبــرى،  الشافعية  طــبــقــات   .6

السبكي،  الــديــن  تقي  بــن  الــوهــاب   الــديــن عبد 

)ت: ٧٧١ھ(، تح: د. محمود محمد الطناحي 

للطباعة  هــجــر  الــحــلــو،  الــفــتــاح محمد  عــبــد  د. 

والنشر والتوزيع، ط٢، ١٤١3ھ.

مام  ٧. فتح الباري شرح صحيح البخاري، لالإ

العسقالني،  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الحافظ 

)ت: 85٢ھ(، رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: محمد 

واأشــرف على طبعه:  الباقي، صححه  فــؤاد عبد 

بيروت،  المعرفة،  دار  الخطيب،  الدين  محب 

١3٧٩ھ.

8. فهرس الفهارس واإلأثبات ومعجم المعاجم 

المسند  للشيخ  والــمــســلــســالت،  والمشيخات 

دريسي الكتاني،  محمد َعْبد الَحّي الحسني اإلإ

)ت: ١38٢ھ(، تح: اإحسان عباس، دار الغرب 

سالمي، بيروت، ط٢، ١٩8٢م. اإلإ

المعالي  إلأبـــي  يــمــان،  اإلإ شعب  مختصر   .٩

الــقــادر  عــبــد  تــــح:  6٩٩ه(،  )ت:  الــقــزويــنــي، 

اإلأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق- بيروت، ط٤، 

٢٠١٠م.

ــر فــي نــشــر مــزايــا القرنين  الــمــســك اإلذفــ  .١٠

ــالــث عــشــر، لــلــعــالمــة محمود  ــث الــثــانــي عــشــر وال

شكري اإللوسي، )ت: ١3٤٢ھ( تح: الدكتور 

للمطبوعات،  العربية  الــدار  الجبوري،  له  ال� عبد 

بيروت، ط١، ٢٠٠٧.

١١. الــمــطــالــب الــحــســان فـــي اأمـــــور الــديــن 

الفتني،  الملك  عبد  للشيخ  يــمــان،  اإلإ وشــعــب 

)ت: ١3٢٧ھ(، المطبعة الخيرية، مصر، ط١، 

١3٠5ھ.

كحالة،  رضــا  لعمر  المؤلفين،  معجم   .١٢

 مــكــتــبــة الــمــثــنــى، بـــيـــروت، دار اإحـــيـــاء الـــتـــراث 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد ياسين حسين 

العربي، بيروت. 

بــن  الـــمـــنـــهـــاج شـــــرح صــحــيــح مــســلــم   .١3

الدين يحيى  اأبي زكريا محيي  مام  لالإ الحجاج، 

اإحــيــاء  دار  ــنــووي، )ت: 6٧6ھ(،  ال بــن شــرف 

التراث العربي، بيروت، ط٢، ١3٩٢ھ.

للحسين  يــمــان،  اإلإ في شعب  المنهاج   .١٤

بن الحسن البخاري الجرجاني الَحِليمي، )ت: 

٤٠3 ھ(، تح: حلمي محمد فودة، دار الفكر، 

ط١، ١3٩٩ ھ.

* * *




