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مطبعة أنوار دجلة

مجلة العلوم اإلسالمية

كلية  تصدرها  فصلية،  محكمة  علمية،  مجلة 

بغداد  فــي  العراقية  الجامعة  فــي  اإلســالمــيــة  العلوم 

ــوث،  ــح ــب ــراق« وتــعــنــى بــنــشــر الـــمـــقـــاالت، وال ــ ــع ــ »ال

والدراسات األصلية، والمبتكرة، والتطبيقية في الفروع 

تخضع  أن  بعد  كافة،  والتربوية  والعلمية،  اإلسالمية، 

 للمراجعة والتقويم من الخبراء والمختصين في داخل 

العراق وخارجه. 

وتشترط المجلة: 	 

غير  للنشر  إليها  المقدمة  الــمــشــاركــة  تــكــون  أن 

ية أخرى.  ا في مجلة أو دور منشورة سابقـً

يقصد من هذه المجلة: 	 

أن تمثل منتدى الختصاصات إسالمية، وعلمية 

متعددة، ضمن مجتمع البحث العلمي في العراق. 

وتهدف المجلة: 	 

والــمــصــادر  الــمــراجــع،  وتــوفــيــر  المعرفة،  نشر  ــى  إل

والتربوية،  والعلمية،  »اإلسالمية،  الفروع:  في  المقومة 

كاديميين،  األ بين  للتواصل  قنوات  إيجاد  وكذلك 

والقائمين على   ، القرار والباحثين، وصناع  والخبراء، 

تنفيذه في ميدان االختصاص«.

* * *
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ُشروط النشر

يسرها نشر بحوثهم، ضمن الشروط اآلتية: ترحب أسرة مجلة العلوم اإِلسالمية بالباحثين والدارسين، و

 معايير البحث العلمي: 	 
ً
، مراعيـا

ً
 علميا

ً
ن يكون البحث رصينا

َ
يشترط أ

و نشره فيها. 
َ
تقديم طلب خطي لنشر البحث، مع التعهد بعدم إرساله إلى مجلة أخرى، أ

يترتب على الزيادة مبالغ مالية رمزية.  ال يتجاوز عدد صفحات البحث )30( صفحة، و

ا على الحاسب اإِللكتروني وتقدم ثالث نسخ منه )من ضمنها النسخة  ن يكون البحث مطبوعـً
َ
ينبغي أ

 .CD صيلة( مع قرص
َ
األ

عند طباعة البحث يجب االلتزام بما يأتي:	 

  .)word 2003-2007( ١- أن يستخدم في طباعة البحث برنامج

سفل الصفحة 3.5 سم، وتترك مسافة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى 3سم.
َ
على وأ

َ
٢- الحاشية من أ

سطر مفردة: ١سم. 
َ
3- المسافات بين األ

.)Times New Roman( والخـط اإِلنجليـزي ،)Traditional Arabic( ن يكـون نـوع الخـط العربـي
َ
٤- أ

تكتب  اإِلنجليزية  باللغة  البحث  كان  ِإذا  و  ،)١8( خط  وبحجم  غامق  بلون  البحث  عنوان  يكتب   -5

.)Capital( حرف األولى من الكلمات كبيرة
َ
األ

يكتب تحتها عنوان الباحثين بحجم خط  سماء الباحثين بلون غامق وبحجم خط )١6( و
َ
أ 6- تكتب 

ا اللقب العلمي/ القسم/ الكلية/ الجامعة. )١5( متضمنـً

المواد وطرائق العمل  العربية، المقدمة،  العربي ترتب بالصيغة اآلتية )الخالصة  ١٧- محتويات البحث 

ما 
َ
(. أ ن وجدت، المصادر

َ
و الجزء العلمي حسب اختصاص الباحث، النتائج والمناقشة، االستنتاجات أ

َ
أ

ن ال تزيد الخالصة على ٢50 كلمة.
َ
البحوث اإِلنجليزية فتكتب فيها الخالصة العربية قبل اإِلنجليزية على أ

ِيَن  ُ ٱلَّ كما موضح أدناه: حمسيَۡرفَِع ٱللَّ ١8- اعتماد رسم مصحف المدينة المنورة عند ذكر اآليات القرآنية 

ىجس حجسالُمَجادلَة الآية جحتجحتجحس . وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجٰٖتۚ
ُ
ِيَن أ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱلَّ

كتابة  ١٩- متن البحث بحجم خط )١8(، والهوامش تكتب بحجم خط )١٤( مع ِإتباع طريقة الترقيم في 

  . المصادر

كن مناسبة مع ما يشير ِإليها في محتوى البحث. ما
َ
شكال والجداول والصور في أ

َ
٢0- توضع األ

ن 
َ
أ يجب  ِإقرار الخبراء، بنشر البحث مع القرص )CD( و ٢١- يطالب الباحث بنسخة نهائية ورقية بعد 
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ا لما موجود في القرص. تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة تمامـً

و لم تقبل.
َ
صحابها سواء قبلت أ

َ
٢٢- ال تعاد البحوث ِإلى أ

ي سبب كان.
َ
٢3- المجلة غير ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنشر أل

يشرف  لم  التي  الجامعية  يح  واألطار الرسائل  من  مستل  أو  مسروق  غير  البحث  أن  الباحث  يتعهد   -٢٤

يتحمل كافة التبعات القانونية في حال عدم صحة المعلومات.  عليها، و

تكون المراسالت المتعلقة بالمجلة كافة بإسم رئيس تحرير المجلة أو مدير تحرير المجلة، وعلى العنوان 

و موقع المجلة: 
َ
اإِللكتروني أ

 	journalislamicsciences@gmail.com :إميل المجلة

 	dr.salahhemeed@gmail.com  : إميل مدير التحرير

وتوجهات  رأي  عن  بالضرورة  تعبر  وال  كاتبيها،  نظر  وجهة  عن  تعبر  المجلة  تنشرها  التي  اآلراء  مالحظة: 

المجلة.

* * *
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته ومن 

تبعهم أجمعين إلى يوم الدين.

وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل إِنَّ  حمس  تعالى:  وقال  جحتجحس،   : حجسالَقلَم  يَۡسُطُروَن ١ىجس  َوَما  َوٱلَۡقلَِم  حمسٓنۚ  تعالى:  قال  بعد؛    أما 

ۡحَسَن َعَملًا ٣٠ىجس حجسالَكۡهف الآية مجتمحتجحس.  
َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
ٰلَِحِٰت إِنَّا لَا نُِضيُع أ ٱلصَّ

والتطور  والتألق  واإلزدهار  والتقدم  النهوض  المباركة من أسباب  األّمة  لهذه  وتعالى  فقد هيأ اهلل سبحانه 

الذي يمتد بكل ناحية من نواحي العلم والمعرفة، ومنها العلوم اإلنسانية وأشرف تلك العلوم وأعالها مرتبة 

يخ ...  إضافًة  إجتماع وفلسفة وجغرافية وتار علوم الشريعة وأخواتها من باقي العلوم اإلنسانية من أدب ولغة و

لباقي العلوم التي تتضمن عددنا لنهاية العام ٢0٢١م والتي تسعى إلى نشر المعرفة في ربوع العالم، عاقدي 

كل الجهود  العزم بعون اهلل تعالى النهوض بمستوى مجلتنا والوصول إلى المستويات العالمية، إذا توحدت 

إنتظمت األقالم واألزهار لتحقيق هدفها المنشود في خدمة الفرد والمجتمع ...   وتظافرت الهمم و

هيئة التحرير           

* * *
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إقامة الدالئل 
في إيضاح الثالث المسائل 

مة 
َ
للسيد العاّل

البدر المنير محمد بن إسماعيل 
األمير الصنعاني �)ت1182هـ( 

جوابا على العالمة الفقيه األديب 
سعيد بن حسن العنسي  � 
)ت1217هـ( )تحقيق وتعليق(

إعداد
أ. د. أحمد نوري حسين 
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الملخص

ية  ــروة فكر ثـ الــعــربــيــة واإلســالمــيــة  الــمــخــطــوطــات 

هو  بها  والعناية  بديع،  إنساني  وتراث  نفيسة،  وثقافية 

السبيل الوحيد للحفاظ على ما أنتجه العقل العربي 

واالسالمي عبر القرون وفي شتى الفنون، وخير وسيلة 

هو  الضخمة  العلمية  ــثــروة  ال هــذه  مــن  لــالســتــفــادة 

ونشرها  وتحقيقها  دراستها  طريق  عن  بها  االهتمام 

وهذا  الجميع،  أيدي  متناول  في  وتصبح  النور  لترى 

التي  النفيسة  ما جعلني اقف عند هذه المخطوطة 

أمير  بأنه  الموصوف  الجليل  العالم  به قريحة  جادت 

بن  محمد  المحقق  العالمة  الحديث  في  المؤمنين 

إسماعيل األمير الصنعاني تتناول موضوعا جميال من 

موضوعات علم الحديث وهو الجمع بين االحاديث 

مما  األحــاديــث  عــن  التعارض  ــع  ودف تعارضت،  إذا 

يعنى به علماء الحديث، وال سيما شّراح الحديث، 

وكان سبب تأليف هذه الرسالة سؤال ورد الى العالمة 

الصنعاني من العالمة سعيد بن حسن العنسي يطلب 

ولعنها،  الدنيا  ذم  احاديث  عن  التعارض  دفع  فيها 

مع بيان رتبتها من حيث الصحة والضعف، وتفسير 

والنكت،  الفوائد  من  شــيء  يــادة  ز مع  منها،  الــمــراد 

فكانت أجابته موفقة مسددة محققة للمراد .

Abstract:

The Arab and Islamic manuscripts are a val-

uable intellectual and cultural resource, and a 

wonderful human heritage, and caring for them 

is the only way to preserve what has been pro-

duced by the Arab and Islamic mind through the 

centuries and in the various arts. The best way 

to benefit from this great scientific wealth is to 

take care of it through study, And achieve and 

spread to see the light and become within the 

reach of everyone. And this is what made me 

stand at this precious manuscript, which led to 

the scientist most famous reader described as the 

Commander of the Faithful in the modern mark 

investigator Mohammed bin Ismail Al-Sannani 

discusses the subject of beautiful topics of mod-

ern science is a combination  between Hadiths  if 

it discrepancy and payment of the discrepancy 

from the hadith which cares by hadith scientists, 

especially whom explaining hadith , The reason 

for this letter was a question that was answered 

to the mark of al-Sannani from the sign of Sa›id 

ibn Hassan al-Anasi, in which he asked for the 

payment of the discrepancy from the hadiths of 

the minimum world and curse, with a statement 

of its rank in terms of health and weakness. , And 

interpretation of the meaning of them, with the 

increase of some of the benefits and jokes, was 

answered by a successful winner realized to the 

intended .
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المقدمة

ونعوذ  الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره،  إن 

باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده 

اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

دا عبده  إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن ُمَحّمَ

َ َحقَّ ُتَقاتِهِۦ  َِّذيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱل يُّ
َ
أ ورسوله . حمسَيٰٓ

ۡسلُِموَن ١٠٢ ىجس  سورة آل عمران:  نُتم مُّ
َ
َّا َوأ َولَا َتُموُتنَّ إِل

َِّذي َخلََقُكم ّمِن  اُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱل َها ٱلنَّ يُّ
َ
أ ١0٢. حمسَيٰٓ

رَِجالٗا  ِمۡنُهَما  َوَبثَّ  َزوَۡجَها  ِمۡنَها  وََخلََق  َوِٰحَدةٖ  نَّۡفٖس 
رَۡحاَمۚ 

َ
َِّذي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱلۡأ َ ٱل َكثِيٗرا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

 .١ النساء:  سورة  ىجس    ١ َرقِيٗبا  َعلَۡيُكۡم  َكاَن   َ ٱللَّ إِنَّ 
َسِديٗدا  قَۡولٗا  َوقُولُواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ

َ
أ حمسَيٰٓ

ُذنُوَبُكۡمۗ  لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر  ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ لَُكۡم  يُۡصلِۡح   ٧٠

َعِظيًما ٧١ىجس    فَۡوًزا  فَاَز  َفَقۡد  َورَُسولَُهۥ   َ ٱللَّ يُِطِع  َوَمن 
سورة األحزاب: ٧0 – ٧١.

أما بعد؛ فهذه مخطوطة نفيسة جادت به قريحة 

في  المؤمنين  أمير  بأنه  الموصوف  الجليل  العالم 

الحديث العالمة المحقق محمد بن إسماعيل األمير 

الصنعاني تتناول موضوعا جميال من موضوعات علم 

تعارضت،  إذا  االحاديث  بين  الجمع  وهو  الحديث 

علماء  به  يعنى  مما  األحاديث  عن  التعارض  ودفــع 

حواه  عما  فضال  الحديث،  شّراح  سيما  وال  الحديث 

هذا المخطوط النفيس من افادات أصولية متعددة 

زّين بها هذا التصنيف، مع حسن التخريج واإلحالة 

والعزو لما ورد فيها من أحاديث .

الى  ورد  ســؤال  الرسالة  هــذه  تأليف  سبب  وكــان 

حسن  بــن  سعيد  الــعــالمــة  مــن  الصنعاني  الــعــالمــة 

احاديث  عــن  التعارض  دفــع  فيها  يطلب  العنسي 

الصحة  رتبتها من حيث  بيان  ولعنها، مع  الدنيا  ذم 

من  شيء  يــادة  ز مع  منها،  المراد  وتفسير  والضعف، 

مسددة  موفقة  أجــابــتــه  فكانت  والــنــكــت،  الــفــوائــد 

محققة للمراد، وقد أحسن الصنعاني رحمه اهلل تعالى 

لما قال في آخرها: )فأشدد يديك على هذا التحقيق 

الواحد  فيض  من  هو  إنما  و كتاب،  في  تجَده  فلن 

اب(، فإنها كذلك لم أجد هذا البسط والبيان في  الوّهَ

شيء من تأليف العلماء ممن شرحوا هذا الحديث، 

ولعل  هنا،  وها  هنا  ها  متناثرة  إشــارات  كانت  إنما  و

الحافظ ابن رجب رحمه اهلل قد سبق الصنعاني إلى 

بعض مما قرره من المعاني الرائقة اللطيفة، كتب اهلل 

لهم أجرهم وغفر لنا ولهم . 

ثة  النص ثال بين يدي تحقيق  أن أجعل  رأيت  وقد 

مباحث: 

ستة  وفيه  ف،  بالمصّنِ التعريف  األول:  المبحث 

مطالب: 

المطلب األول: اسمه ومولده 

المطلب الثاني: مشايخه

المطلب الثالث: تالميذه 

المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه 

المطلب الخامس: وفاته 

المطلب السادس: تصانيفه 

المبحث الثاني: التعريف بالسائل

وطريقة  المخطوط  وصــف  الــثــالــث:  المبحث 
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العمل فيه. 

نستمد  اهلل  ومــن  بالمقصود،  الــشــروع  أوان  وهــذا 

داد، والحمد هلل رب العالمين.  التوفيق والّسَ

* * *

المبحث األول

ف التعريف بالمصّنِ

المطلب األول: اسمه ومولده 	 

د  ح بن ُمَحّمَ
َ

ِإْسَماِعيل بن َصال د بن  د ُمَحّمَ ّيِ
الّسَ

ح 
َ

ين بن َصال
َ

الّد ين بن شرف 
َ

الّد بن علي بن حفظ 

بن  يــس  ادر بن  د  ُمَحّمَ بن  المهدي  بن  حسن 
ْ
ال بن 

بن  َحْمَزة  بن  يحيى  بن  اْحَمد  بن  د  ُمَحّمَ اْبــن  على 

بن  ْحَمن  الّرَ عبد  بن  حسن 
ْ
ال بن  َحْمَزة  بن  ْيَمان 

َ
ُسل

َقاِسم بن ِإْبَراِهيم 
ْ
ُحَسْين بن ال

ْ
يحيى بن عبد اهلل بن ال

حسن بن 
ْ
ال حسن بن 

ْ
ال ِإْبَراِهيم بن  اْبن  ِإْسَماِعيل  بن 

ثّمَ  الكحالني  َعْنُهم   اهلل  رضي  َطالب  بــى 
َ
أ بن  علي 

ُمْجَتهد 
ْ
ال َكِبير 

ْ
ال اإِلَمام  باألمير  َمْعُروف 

ْ
ال الصنعاني 

ُمطلق َصاحب التصانيف١.
ْ
ال

ِخَرة سنة ١0٩٩ 
ْ

ُجُمَعة نصف ُجَماَدى اآل
ْ
ة ال

َ
ْيل

َ
ولد ل

ى 
َ
ِإل َواِلده  َمَع  اْنتقل  ثّمَ  َوألف بكحالن  َوِتْسعين  تسع 

َمِديَنة صنعاء سنة ١١0٧ . 

المطلب الثاني: مشايخه	 

بن  يد  ز َعالَمة 
ْ
ال كالسيد  صنعاء  علماء  َعن  أخذ 

ُحَسْين 
ْ
ح بن ال

َ
َعالَمة َصال

ْ
د ال ّيِ

حسن َوالّسَ
ْ
د بن ال ُمَحّمَ

يــر  ــَوز
ْ
ال ــَعــالَمــة عبد اهلل بــن علي 

ْ
ال ــد  ــّيِ َوالــّسَ االخــفــش 

د العنسي. َعالَمة َعلّي بن ُمَحّمَ
ْ
والقاضي ال

ــر  ــاِب َك ــَحــِديــث عــلــى أ  ال
َ
ــة َوَقـــــَرأ

َ
ــى َمــّك ــ

َ
ــل ِإل ورحـ

ونال  عليهم  قــرأ  وممن  َمِديَنة 
ْ
ال وعلماء  علمائها 

إجازته العالمة المحدث المسند عبد اهلل بن سالم 
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. الشافعي  المكي  البصري 

المطلب الثالث: تالميذه 	 

َعالَمة 
ْ
ال ــد  ــّيِ الــّسَ ِمــْنــُهــم:  ــَمــاء 

َ
ُعــل نبالء  تــالمــذة  لــه 

بن  ْحمد 
َ
أ َعالَمة 

ْ
ال والقاضي  ْحمد، 

َ
أ بن  ــَقــاِدر 

ْ
ال عبد 

َصالح  بن  اْحَمد  َعالَمة 
ْ
ال والقاضي  قاطن،  د  ُمَحّمَ

بن إسحاق  حسن 
ْ
ال َعالَمة 

ْ
ال د  ّيِ

َوالّسَ الّرَِجال،  بى 
َ
أ بن 

بن  إسحاق  بن  د  ُمَحّمَ َعالَمة 
ْ
ال د  ّيِ

َوالّسَ المهدي،  بن 

 
َ

ال ا  مّمَ وغيرهم  الزبيدي،  مرتضى  والحافظ  المهدي، 

. حْصر
ْ
ُيِحيط بهم ال

المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه 	 

المحدث  اإلمــام  بيدي:  الّزَ مرتضى  الحافظ  قال 

الفظ  إليه  انتهى  من  أحــد  الفنون،  صاحب   الــبــارع 

في زمانه .

وم وَفاق األقران 
ُ
ُعل

ْ
وقال الشوكاني: برع ِفي َجِميع ال

علم ِفي صنعاء َوتظهر ِبااِلْجِتَهاِد َوعمل 
ْ
َوتفرد برئاسة ال

ْقِليد . باألدلة َوَنفر َعن الّتَ

المجددين  ة  ِئّمَ
َ ْ
األ من  َفُهَو  ِة 

َ
ُجْمل

ْ
َوِبال أيضا:  وقال 

ين .
َ

لمعالم الّد

اإلمــام  السيد  ــان:  خ حسن  صديق  السيد  ــال  وق

المجتهد  العالمة  اإلمــام  وقــال:  العالمة٢.  المجتهد 

ي االجــتــهــاد  ــال: ســلــطــان ذو ــ شــيــخ شــيــوخــنــا.... وق

بن  محمد  اإلمــام:  السيد  النقاد  المحدثين  وعمدة 

إسماعيل األمير الصنعاني3.

م 
َ

ْســــال ِ
ْ

َواإل ُمسلمين 
ْ
ال ــاج  َت اإِلَمـــام  مولى 

ْ
ال وقـــال: 

َقِدير٤.
ْ
ِمير َرحَمه ال

َ ْ
د بن اسماعيل األ ُمَحّمَ

وقـــال الــشــيــخ أحــمــد بــن عــبــد الــقــادر الحفظي 

جواهر  عقد  شــرح  في  اآلمــال  ذخيرة  في   - الشافعي 

المحدث  الشهير  المجتهد  السيد  اإلمــام   :- الــآل 

األمير  إسماعيل  بن  محمد   : المنير الــســراج  الكبير 

كثر  أ صنف  األقطار  في  الدين  ومجدد  الديار  مسند 

من مائة مؤلف وهو ال ينسب إلى مذهب بل مذهبه: 

الحديث5.

المطلب الخامس: تصانيفه وفاته	 

اوال:  تصانيفه  

له مصنفات جليلة حافلة ِمْنَها: 

ــمــام 	  ـــَبـــْدر الــّتَ
ْ
م اْخــَتــَصــَرُه مــن ال

َ
ـــال سبل الـــّسَ

للمغربي.

َهار 	  غفار جعلَها َحاِشَية على ضوء الّنَ
ْ
ومنحة ال

للجالل.

ُعْمَدة اِلْبِن 	 
ْ
عدة جعلَها َحاِشَية على شرح ال

ْ
وال

ِعيد.
ْ
َدِقيق ال

ِغير لألسيوطي.	  َجاِمع الّصَ
ْ
وشرح ال

ُصــــول 	 
ُ ْ
األ ــي  ِف ــَران  ــْه م ــِن  ــ اِلْب الــكــافــل  ومنظومة 

َوَشرحَها شرحا ُمِفيدا .

وتطهير االعتقاد عن ادران االلحاد.	 

مصطلح 	  فــي  ــر  االثـ علم  فــي  النظر  ــمــرات  وث

الحديث.

وارشاد النقاد الى تيسير االجتهاد.	 

في 	  االنظار  تنقيح  شرح  في  االفكار  وتوضيح 

علوم الحديث .

إسبال المطر على قصب السكر نظم نخبة 	  و

. الفكر

مَساِئل 
ْ
َوله مصنفات غير َهِذه، َوقد أفرد كثيرا من ال

بالتصنيف ِبَما يكون َجِميعه ِفي    مجلدات .
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َعالَمة 
ْ
ال ــده  ـ

َ
َول جمعه  منسجم  فصيح  شعر  ــه  َول

د ِفي ُمَجلد،  وغالبه ِفي المباحث  عبد اهلل بن ُمَحّمَ

ْيِهم .
َ
بَناء عصره والردود َعل

َ
العلمية والتوجع من أ

: وفاته
ً
ثانيا

َوألف  َوِماَئة  َوَثَماِنيَن  اْثَنَتْيِن  ي � سنة ١١8٢  ُتوّفِ  

َثاء َثاِلث شهر شْعَبان ِمْنَه.
َ

ال
ُ

ِفي َيْوم الّث

* * *

المبحث الثاني

التعريف بالسائل

بن  حسن  بن  سعيد  االديــب  العالمة  القاضي  هو 

ي . سعيد بن عبد اهلل العنسي الذمار

العلم  وتلقى  نــشــأ،  وبــهــا  ١١50ه  سنة  بــذمــار  ــد  ول

الفرائض،  في  دالمــة  حسين  بن  اهلل  عبد  الفقيه  عن 

والقاضي علي بن احمد الشجي، والقاضي احمد بن 

ي، والحسن بن  علي ذعفان، والقاضي سعيد السماو

سليمان  بن  علي  بن  احمد  والسيد  الشبيبي  احمد 

في الفروع.

والقاضي  السيد احمد بن علي  النحو عن  واخذ 

عبد القادر الشويطر .

وأجازه السيد اسحاق بن يوسف بن المتوكل في 

وفي  والفضائل،  الحديث  في  الكروب  تفريج  مؤلفه: 

تيسير الوصول، واالمهات الست .

األمير  إسماعيل  بن  محمد  االمــام  السيد  ــازه  واج

في جميع مؤلفاته، وجميع كتب اهل البيت، وجميع 

االمهات .

ــه مــؤلــفــات نــافــعــة مــنــهــا: الــنــفــحــات الــنــديــة في  ل

اإلشارات المهدية، وضوء النجوم في بحث التخوم.

توفي رحمه اهلل تعالى في سنة ١٢١٧ه6.

* * *
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المبحث الثالث

وصف المخطوط وطريقة العمل فيه

مجموع  ضمن  تقع  تحقيقها  المراد  المخطوطة 

اإلمــام  رســائــل  مــن  متنوعة  رســالــة   ٤٤ على  مشتمل 

لوحتان،  ورقـــة  كــل  فــي  ورقـــة،   ٢١6 فــي  الصنعاني٧ 

جدا  يسيرة  تصحيحات  مــع  مــقــروء  واضـــح   خطها 

على حاشيته .

اآلخــرة  جمادى  خامس  الــى  نسخها  يخ  تار يعود 

نقلها  وقــد  الــحــجــري  بــن  محمد  ناسخها  ١365ه، 

السيد  الصنعاني،  حفيد  بخط  كتبت  نسخة  عــن 

ــن إبــراهــيــم بــن حسين بــن عــلــي بن  يــم ب عــبــد الــكــر

األمير  إسماعيل  بــن  محمد  بــن  إبراهيم  بــن  يوسف 

بن  الرحمن  عبد  قبل  من  مقابلة  متقنة  نسخة   وهي 

حسين الشامي.

 5 فــي  وتقع   ،٤ المجموع  فــي  الــرســالــة  هــذه  ورقــم 

ورقات، من الورقة 3١-35 ( كل ورقة منها فيها لوحتان 

مجموع  ليكون  فقط،  لوحة  ففيها  االخيرة  الورقة  إال 

لوحاتها ٩ لوحات .

إيضاح  فــي  الــدالئــل  )إقــامــة  الــغــالف:  كتب على 

الثالث المسائل(. 

البدر المنير محمد بن إسماعيل  للسيد العالمة 

بن  سعيد  العالمة  على  جــوابــًا  عنه  اهلل  رضــي  األمير 

حسن العنسي �.

في كل لوحة ما يقارب من ٢٢ سطرًا، في كل سطر 

ما يقارب من ١١ كلمة . 

للعالمة  الــرســائــل  هــذه  نسبة  صحة  فــي  شــك  وال 

الصنعاني يدل على ذلك أمور عدة منها: 

مشهور  وغالبها  رسائله،  في  كله  المجموع  أن   .١

النسبة إليه، وبعضها مطبوع.

الــمــؤلــف � قــد أجـــاب عــن ســـؤال أحــد  ٢. ان 

تالميذه المعروفين .

في  وطريقته  المصنف  اسلوب  يشبه  هذا  أن   .3

التأليف في رسائله ومؤلفاته االخرى .

وأما طريقة العمل في تحقيق هذه الرسالة فتتلخص 

فيما يأتي:  

والطاقة،  الوسع  بحسب  ــص  الــّنَ عبارة  ضبط   .١

الناسخ  ــرســم، فمن عـــادة  وال ــالء  اإلمـ قــواعــد  مــراعــاة 

حذف الهمز من أواخر الكلمات مثل: العلما، أثبتها 

أثبته  كالفوايد  بالياء  منها  كان  وما  العلماء،   : بالهمز

: الفوائد .  بالهمز

في  منها  جزء  نشر  التي  المطبوعة  مع  مقابلته   .٢

التحقيق  مــن  خلت  والــتــي  الــيــمــن8،  علماء  ذخــائــر 

في  اعتمدته  الـــذي  ــل  األصـ تــوافــق  وهــي  والتعليق، 

ــا مـــن عالم  ــه ــراج ــراد إخ الـــمـ الــتــحــقــيــق، ويـــبـــدو أن 

المخطوطات إلى عالم المطبوعات – فجزاه اهلل خيرًا .

كتاب  ٢. تخريج اآليات القرآنية من مواضعها في 

اهلل تعالى ورسمها بخط المصحف. 

مع  موجزًا،  تخريجًا  النبوية  األحاديث  تخريج   .3

كان  ًة أو ضعفًا، فإن  بيان أقوال أهل العلم فيها ِصّحَ

كتفيت  حيحين، أو في أحدهما  ا الحديث في الّصَ

بالعزو إليهما فقط ألنه معِلم بالصحة كما هو معلوم .
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٤. ترجمت لألعالم الواردين في المخطوط بترجمة مناسبة من غير تطويل. 

5.عزوت النقوالت، واإلقتباسات إلى مظانها األصلية المنقول منها قدر اإلمكان، فإن لم أعثر عليها وثقت 

من غيرها من المصادر المعتمدة .

6. علقت على ما يحتاج من تعليق، وعقبت على ما يحتاج من تعقيب من غير تطويل .

الكريم،  لوجهه  خالصا  العمل  هذا  يجعل  وأن  ويرضى،  يحب  ما  الى  التوفيق  وتعالى  تبارك  اهلل  أســال 

قدير  ذلــك  على  انــه  كثيرا،  تسليما  وسلم  عليه  تعالى  اهلل  صلى  اهلل  رســول  حديث  خدمة  منا  يتقبل   وأن 

وباإلجابة جدير . 

نماذج من المخطوط )ورقة العنوان(
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الورقة االولى من المخطوط وفيها لوحتان 
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اللوحة االخيرة من المخطوط 
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ق
َ

النص المحّق

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل على كل حال .

كــيــف الــجــمــع بــيــن مـــا ورد من  الـــســـؤال:  لــفــظ 

حتى  ولعنها  الدنيا  ذّم  عــن  النهي  فــي  األحــاديــث 

وبين  هلل٩،  أعصانا  العنها  عن  تجيب  بعضها  في   أن 

اهلل  ذكر  إال  فيها  ما  ملعون  ملعونة  الدنيا   :� قوله 

من  الحديث  هذا  رتبة  وما  ومتعلم،  وعالم  وااله   وما 

الصحة ؟ ومن رواه أئمة الحديث ؟ وما تفسير المراد 

يادة شيء من نكت الفوائد،  منه ؟ أوضحوا ذلك مع ز

فإن اهلل يجزي المتصدقين انتهى.

على  وسالمه  وصلواته  العليم،  الفتاح  هلل  الحمد 

سيدنا محمد وآله أهل التبجيل والتكريم .

عن  األول:  أطـــراف:  ثــة  ثــال على  اشتمل  الــســؤال 

كيفية الجمع بين النهي عن ذّم الدنيا، وبين حديث 

إنها ملعونة .

الثاني: ما رتبة الحديث في الصحة ومن رواه ؟ 

الثالث: إيضاح المراد.

أما  متنا، 
ّ
عل مــا  إال  لنا  علم  ال  سبحانك  وأقـــول: 

في  عنهما  الــجــواب  فيأتي  والــثــالــث  األول  الــســؤال 

إيضاح  و بالحديث،  المراد  بيان  الجواب عن  ضمن 

معناه . وأما الجواب عن رتبة الحديث، وعن رواته من 

الترمذي  ورواه  والبيهقي١١،  ماجه١0،  ابن  فرواه  األئمة، 

وقال: حسن غريب١٢.

وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء: الدنيا 

عّزَ  اهلل  وجــه  به  ابتغي  ما  إال  فيها  ما  ملعون  ملعونة، 

.١3
َ

وجّل

والــضــيــاء عن   ،١٤ ابــن مسعود  الــبــزار عــن  ــرج  وأخـ

كان هلل عّزَ  جابر١5: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إال ما 

 .١6
َ

وجّل

وأخرج البزار عن ابن مسعود: الدنيا ملعونة، ملعون 

، أو ذكرًا هلل١٧. ما فيها إال أمرًا بمعروف، أو نهيًا عن منكر

كّل  رأس  الــدنــيــا  حــب  )ق3١/أ(:  حــديــث  ــا  وأمـ

خطيئة، فإنه أخرجه البيهقي عن الحسن    مرساًل ١8.

 لألحاديث في لعن 
َ

وهذه األحاديث دالة على أّن

الدنيا أصاًل في الجملة في لعنه صلى اهلل عليه وآله 

إخباره أّن لعنها كما يأتي بيان احتمال هذه  م، و
ّ
وسل

ثم  الدنيا،  حقيقة  بيان  من  بــّد  فال  لألمرين،  العبارة 

بيان حقيقة اللعن .

كمنعه،  لعنه  القاموس:  ففي  اللعن  حقيقة  ــا  أّم

طرده، وأبعده، فهو لعين وملعون انتهى١٩.

ي  ي شرح البخار وأّما حقيقة الدنيا ففي فتح البار

لفظه:  مــا  يصيبها(  دنــيــا  إلــى  هجرته  كــانــت  )ومـــن 

اختلف في حقيقتها فقيل: ما على األرض من الهواء 

َجَواِهر واالعراض 
ْ
وَقات من ال

ُ
َمْخل

ْ
، َوقيل: كل ال َجّوِ

ْ
َوال

اَعِة،  ا َقْبَل ِقَياِم الّسَ ِكْن زاَد ِفيِه ِمّمَ
َ
ى ول

َ
ْول

َ
ول أ

ْ
قال: َواأل

ُكّلِ ُجْزٍء ِمْنَها َمَجاًزا انتهى كالمه٢0. ى 
َ
َوأطِلَق َعل

كنز الرشاد في حقيقة  وقال اإلمام عّز الّدين٢١ في 

ة قبل الموت ال أثر لها بعده يعني 
ّ

الدنيا: بأنها كل لذ

المنار٢3،  في  المقبلي٢٢ �  واستحسنه   ، أثرًا هو خير

وقال: إنه أحسن ما رأى في حقيقة الدنيا انتهى.
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كّل هذه المذكورات في حقيقة الدنيا غير  وأقول: 

مفيدة عندي، فالحّق أن الدنيا نقيض اآلخرة، فكما 

الفناء  باإلتفاق، فالدنيا هي دار  البقاء  أّن اآلخرة دار 

فحقيقة كّل موجود أو سيوجد خلق للفناء، فخرجت 

كما هو الحق،  الجنة والنار على القول بأنهما خلقتا 

كل مخلوق من الجواهر  فإنهما خلقتا للبقاء، ودخل 

واألعراض العلوية والسفلية إلنها فانية، ولذا قيل: 

ــفــلــك ال وال  ــا  ــ ــي ــ ــدن ــ ال وال  يـــبـــقـــى  ــر  ــ ــ ه
َ

ــّد ــ ــ ال ال 
24 والـــقـــمـــُر  ــُس  ــمـ ــشـ الـ ـــــراِن  ـــــّيِ

الـــــّنَ وال  أصــــــالً 

ثــة عــلــى الــدنــيــا مــن عطف  وعــطــف هـــذه الــثــال

ــاٍن من  )ق3١/ب( فـ
ُ

ــّل ــكــ ــ الــخــاص عــلــى الــعــام٢5 ف

تعالى:  قال  كما  الدنيا،  من  فهو  واألعراض  الجواهر 

حمس ُكلُّ  َمۡن َعلَۡيَها فَاٖن ٢٦ىجس    ٢6، وأعم منه قوله تعالى: 
فالسماوات   ،٢٧ ىجس   وَۡجَهُهۥۚ َّا  إِل ٍء  َهالٌِك  َشۡ ُكلُّ  حمس 
َمن  وكل  واألرض،  الدنيا  من  كها  وأمال بل  كها،  وأفال

فاٍن  وكل  فاٍن،  ذلك  وكل  الدنيا،  من  فيها  وما  فيها، 

ة 
ّ
ل الُمّظِ اهلل  ذكر  وقد  الفناء،  دار  هي  إذ  الدنيا،  من 

ۡرِض 
َ
ٱلۡأ َغۡيَر  ۡرُض 

َ
ٱلۡأ ُل  حمسيَۡوَم  ُتَبدَّ بقوله:  ة 

َّ
والُمِقل

َمآَء  َكَطّيِ  ٱلسَّ َنۡطوِي  حمسيَۡوَم  وقوله:   ،٢8 َمَٰوُٰتۖىجس   َوٱلسَّ
ر  تقّرَ إذا  و هذا  ذلك،  وغير   ،٢٩ ىجس    لِۡلُكُتِبۚ  ِجّلِ  ٱلّسِ
 ، كلي له أفراد ال تنحصر  مسمى الدنيا 

َ
هذا فاعلم أّن

كذلك . كلي تحته أفراد   مسّمى الحيوان 
َ

كما أّن

من  واحــد  كّل  على  الكلي  إطــالق  أّن  عرفت  وقد 

أفراده حقيقة ال مجاز30، فنقول: اإلنسان حيوان، والغنم، 

فرد  كل  على  الدنيا  فإطالق  كذلك  وغيرها  والفرس 

مه الحافظ  من أفرادها إطالق حقيقة ال مجاز كما توّهَ

كما قال  ، ثّم إن الدنيا ال تنحصر في اللذة  ابن حجر

اإلمام عّز الّدين، بل األعراض واألسقام ونحوهما من 

َصاَب ِمن 
َ
المصايب من الدنيا أيضًا قال تعالى: حمسَمآ أ

َّا فِي كَِتٰٖب ّمِن  نُفِسُكۡم إِل
َ
ۡرِض َولَا فِٓي أ

َ
ِصيَبةٖ فِي ٱلۡأ مُّ

أي نخلقها، وكل مخلوق  اآليــة 3١،  ىجس  َهاۚٓ 
َ
ۡبَرأ ن  نَّ

َ
أ َقۡبِل 

للفناء، ومعلوم أّن مصائب األنفس واألموال من الدنيا 

حمسَولََنۡبلَُونَُّكم بَِشۡيٖء ّمَِن ٱلۡخَۡوِف َوٱلۡجُوِع  َوَنۡقٖص ّمَِن 
ِصيَبةٞىجس   َصَٰبۡتُهم  مُّ

َ
أ إَِذآ  َِّذيَن  حمسٱل ۡمَوِٰلىجس  3٢ إلى قوله 

َ
ٱلۡأ

اآلية33، فليست الدنيا مجرد اللذات .

إذا تقّرر هذا فقد ثبت إطالق الدنيا على أفرادها  و

حقيقة ال مجازًا، كإطالقها على األموال، كقوله تعالى: 

أي:   3٤) الدنيا  يريد  )مــن  الصحابة،  أي:   ) )منكم 

ُكنتُنَّ  إِن  ۡزَوِٰجَك 
َ
لِّأ حمسقُل  تعالى:  وقــال  الغنيمة35،  

األوالد  وعلى   ،  36 ىجس  ۡنَيا  َوزِيَنَتَها  ٱلدُّ ٱلۡحََيٰوةَ  تُرِۡدَن 
ۡنَياۖ ىجس  3٧،  ٱلدُّ حمس ٱلَۡماُل  َوٱلَۡبُنوَن زِيَنُة ٱلۡحََيٰوةِ  )ق3٢/أ( 

والنساء38،  الطيب  كم  دنيا من  إلّيَ  َب  ُحّبِ وحديث: 

َهَوِٰت ِمَن ٱلّنَِسآِء  وقال تعالى: حمسُزّيَِن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ

ةِ  َوٱلۡفِضَّ َهِب  ٱلذَّ ِمَن  َوٱلَۡقَنِٰطيِر  ٱلُۡمَقنَطَرةِ  َوٱلَۡبنِيَن 
نَۡعِٰم َوٱلۡحَۡرِثۗ ىجس  اآلية3٩، وتطلق 

َ
َوٱلۡأ َوٱلۡخَۡيِل ٱلُۡمَسوََّمةِ 

ِمَن  حمسَوَءاَتۡيَنُٰه  قــارون:  في  تعالى  قــال  الكنوز  على 

ٱلۡحََيٰوةَ  يُرِيُدوَن  َِّذيَن  ٱل حمسقَاَل  قوله:  إلى  ىجس    ٱلُۡكُنوزِ 
وتَِي  َقُٰروُن إِنَُّهۥىجس     ٤0، والذي 

ُ
ۡنَيا َيٰلَۡيَت لََنا ِمۡثَل َمآ أ ٱلدُّ

يصّح أن  ، والذي يريدون الحياة الدنيا، و أوتي الكنوز

 . يراَد بها األعّمَ

أعيانها  أجــزاء  على  الدنيا  إطــالق   
َ

إّن والحاصل 

ها 
ّ
كل ألجزائها  كان  إن  فاللعن  وسنًة،  قرآنًا  جدا  كثير 

حديث:  ثبت  قد  أنه  وذلك  اإلشكال،  غاية  فيشكل 

كم الطيب والنساء. َب إلّيَ من دنيا ُحّبِ
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عليه  اهلل  صلى  إليه  اهلل  يحب  ال  أّنــه  يقينًا  ُيعلُم  و

هو  مــا  ال  تعالى،  إليه  محبوب  هــو  مــا  إال  ــم 
ّ
وســل وآلــه 

الشهوات  حب  من  تعالى  اهلل  ينَة  ز  
َ

أّن كما  ملعون، 

ده في اآلية من الستة 
َ

والنساء والبنين إلى آخر ما حّد

تزيين  ألن  ملعونًا٤١،  يكون  ال  فيها  عّدها  التي  األشياء 

يكوُن  و القبيح،  يفعل  ال  تعالى  واهلل  قبيح،  الملعون 

يدل  فإنه  صيغة  مغّير  كان  إن  و اهلل،  هو  زيــٍن  فاعَل 

ِ ٱلَّتِٓي  َم  زِيَنَة ٱللَّ على تعينه قوله تعالى حمسقُۡل َمۡن َحرَّ

ينة  ٣٢ىجس اآلية٤٢، وز ّيَِبِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِقۚ ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ َوٱلطَّ
َ
أ

نه، ونورد مثااًل من ذلك ُيعلم به غيره  ّينه وحّسَ اهلل ما ز

أنزله  الــذي  بالملبوس  عباده  على  اهلل  امتّنَ  فنقول: 

َيۡفتِنَنَُّكُم  لَا  َءاَدَم  :حمسَيَٰبنِٓي  تعالى  اهلل  قال  كما  لهم، 

بََوۡيُكم ّمَِن ٱلۡجَنَّةِ يَنزُِع َعۡنُهَما 
َ
ۡخَرَج أ

َ
ۡيَطُٰن َكَمآ أ ٱلشَّ

لَِباَسُهَما لِيُِرَيُهَما َسۡوَٰءتِِهَماۚٓىجس  ٤3.
اللباس من الدنيا يجري  أّن  يــب)ق3٢/ب(  وال ر

فيه الخمسة األحكام: فستُر العورة به واجب، ولبسه 

م، والتجّمل به في  للخيالء والترفع على الفقراء  محّرَ

ذلك  من  لشيء  ال  ولبسه  مندوب  واألعــيــاد  الجمع 

كــّل مــا يستعمله  مــبــاح، وتــجــري هــذه األحــكــام فــي 

أّن األربعة غير  اإلنسان من متاع الدنيا، ومعلوم يقينًا 

المحرم مأذون فيه شرعًا غير ملعون، إذ اللعن ينافي 

كمين. يناقضه وال يتأتى ذلك عن أحكم الحا اإلذن و

أما اإلذن في الواجب فمأذون فيه باإليجاب وغيره 

ثة مأذون فيه مع األجر في مندوبها، والمباح  من الثال

منها مأذون فيه فعاًل أو تركًا، وكلها غير ملعون، وكيف 

يلعن وما تّم فعل الواجب والمندوب إال به . 

األعيان  من  الملعون  أّن  عرفت  هذا  عرفت  إذا  و

التي في الدنيا، واألفعال هو الحرام كما لعَن اهلل أفرادًا 

ٰلِِميَنىجس ٤٤،  ٱلظَّ عَلَى   ِ لَا  لَۡعَنُة  ٱللَّ
َ
حمسأ  : معينًة منها نحو

َهۡل  حمسقُۡل  النهي، ومثل  الحرام، ومرتكبو  ألنهم فاعلوا 

لََّعَنُه  َمن   ِۚ ٱللَّ ِعنَد  َمُثوَبًة  َذٰلَِك  ّمِن  بَِشّرٖ  نَّبُِئُكم 
ُ
أ

ِمۡنُهُم  ٱلۡقَِرَدةَ  َوٱلۡخََنازِيَرىجس   وََجَعَل  َعلَۡيهِ  ُ وََغِضَب  ٱللَّ
رَٞض  مَّ قُلُوبِِهم  فِي  َِّذيَن  حمسَوٱل تعالى  قوله  ومثل  اآليــة٤5، 

ۡيَنَما 
َ
أ ۡلُعونِيَنۖ  حمسمَّ ٱلَۡمِديَنةِىجس  إلى قوله:  فِي   َوٱلُۡمرِۡجُفوَن 

ثُقُِفٓواْىجس اآلية٤6.
الخمر  اهلل  لعن  ذلــك:  من   ، كثير األحــاديــث  وفــي 

الربا  اهلل  لعن  ومثل:  الحديث٤٧،  وعاصرها  وبائعها 

ال  أنه  لك  تحّقق  مما  ذلك  وغير  وشاهديه٤8،  وكاتبه 

يلعن من الدنيا إال الحرام . 

ورد عنه  الخمر وغيره، مما  وقوله �: لعن اهلل 

 
َ

بأّن إخبار  أّنه  يحتمل  بقوله  عنه  ر  وعّبَ لعنها،  اهلل   
َ

أّن

اهلل تعالى أوقع عليها فيكون خبرًا عن اهلل )ق33/أ(، 

يحتمل أنه إنشاء منه �، وبهذا يعلم أّن حديث  و

الدنيا  لفظ  ألن  عــام،  ال  مجمل٤٩  لفظ  ملعونة  الدنيا 

ليس من ألفاظ العموم .

كان مجماًل فالبّد لما أجمله اهلل ورسوله من  إذا  و

يبين  أنــه  اهلل  أخبر  الــذي  رسوله  لسان  على  البيان 

كتابه بلعن من  للناس ما أنزله عليهم50، فبّين اهلل في 

كقوله فيمن  ذكرنا وغيرهم ممن ذكر اهلل تعالى لعنهم 

: حمسَولَُهُم ٱللَّۡعَنُة  عنوا بما قالوا، ونحو
ُ
قال يد اهلل مغلولة ل

َهِٰذهِ  فِي  ۡتَبۡعَنُٰهۡم 
َ
حمسَوأ ومثل  ٥٢ىجس 5١،  ارِ  َولَُهۡم  ُسوُٓء  ٱلدَّ

ۡنَيا  لَۡعَنٗةۖ ىجس 5٢ ومثل األحاديث التي ذكرنا وأضعافها   ٱلدُّ
ه لعنهم والدعاء عليهم لما قدمنا 

َ
مما أخبر اهلل به بأّن

إذا كله  ، ثم تتبعنا موارد ما ورد من اللعن و من األخبار



مة البدر المنير محمد بن إسماعيل  ..
َ
إقامة الدالئل في إيضاح الثالث المسائل للسيد العاّل

أ. د. أحمد نوري حسين   |     23

الدنيا  حديث:  مجمل  بيان  فعلمنا  المحرمات  من 

إن الملعون  ملعونة بالبيان القرآني، والبيان النبوي، و

من الدنيا المحرمات وفاعلوها، وبقية األربعة األحكام 

على حكمها: 

تاركه  يعاقب  و يــمــدح،  و فاعله  يثاب  الــواجــب: 

يذم. و

على  وليس  فاعله،  يــثــاب  و يمدح  والــمــنــدوب: 

تاركه شيء .

والمباح: ال يذم وال يمدح .

معلوم  وهــذا  المندوب،  عكس  فاعله  والمكروه: 

بيقين أّنه ال يلعن إال فاعلها، وال هي نفسه . 

أّنه عام لكّلِ  وأما قوله: ملعون ما فيها، فال يخفى 

كلمة ما بمعنى الذي، والموصوالت من  ما فيها، ألن 

عاّمة،  فهي  األصــول  من  ُعــرِف  كما  العموم53،  ألفاظ 

كأنه قيل: لكّلِ شيٍء في الدنيا، وليست هذه الجملة 

مجمل  األولـــى  فــي  المبتدأ   
َ

فـــإّن ــى،  ــ األول كالجملة 

اللعن  عليه  أوقــع  الــذي  المفعول  وهنا  بــّيــنــاه،  كما 

األرض  في  ما  أفــراد  لكّل  العموم  يرد  لم  ولكّنه  عــام، 

الصالحين  وأنبيائه وعباده  اهلل  فيها رسل  فإن  قطعًا، 

اهلل  رسول  وأمر  اصطفى،  الذين  وعباده  )ق33/ب( 

وََسَلٌٰم   ِ لِلَّ ٱلۡحَۡمُد  حمسقُِل  حمده:  بعد  عليهم  بالسالم 

يُۡشِرُكوَن  ا  مَّ
َ
أ َخۡيٌر   ُ َءالٓلَّ  ۗ َِّذيَن  ٱۡصَطَفىٰٓ ٱل ِعَبادِهِ  عَلَٰى 

اهلل  هم  خّصَ المسلمين  افــراد  من  وجماعة    ،5٤ ىجس   ٥٩
بالسالم كقوله في نوح: حمسَوتََرۡكَنا َعلَۡيهِ فِي ٱٓأۡلِخرِيَن ٧٨ 

إِۡل  عَلَىٰٓ  حمسَسَلٌٰم   ،  55 نُوٖح  فِي  ٱلَۡعٰلَِميَن ٧٩ىجس  عَلَٰى  َسَلٌٰم 
١٣٠ىجس  56 ، فهؤالء مقطوع يقينًا أنهم ليس ممن   يَاِسيَن 
اهلل،  بيوت  وفيها  فيها،  ما  ملعون  عموم  تحت  دخل 

َوُيۡذَكَر  ن  تُۡرَفَع 
َ
أ  ُ ذَِن ٱللَّ

َ
أ ُبُيوٍت  حمسفِي  ومحل عبادته 

عليه  إبراهيم  خليله  وأمــر   ،  5٧ ــة  اآلي ٱۡسُمُهۥىجس   فِيَها 
الِحْجر  كفين  والعا للطائفين  بيته  بتطهير  الــســالم 

النافع  العلم  ومــدارس  السجود،  ع 
َ

والرّك القائمين  من 

قد  وهذه  العموم،  تحت  داخلة  غير  قطعًا  ومجالسه 

وااله،  وما  اهلل  ذكر  إال  قال:  حيث  باالستثناء  خرجت 

فتحقق أنه عام مخّصص بكّلِ ما ذكرنا وغيره مما ال 

كما  محّرم  كّل  هو  فالملعون   ، الحصر تحت  يدخل 

رناه في الطرف األول وال تفاوت بين الجملتين إال بان  قّرَ

الجملة األولى من المجمل الذي صّحَ بيانه من العام 

الخصوص5٩  به  يــد  ر
ُ
أ الذي  العام  أو  المخصوص58، 

فارتفع اإلشكال.  

قوله: وما وااله، فهو كّل طاعة هلل .

أن  اعلم  لفظه:  ما  األذكــار  كتابه  في  ي  النوو وقال 

والتهليل  التسبيح  في  منحصرٍة  غيُر  الذكر  فضيلة 

تعالى  هلل  عامٍل   
ُ

كّل بل  ونحوها،  والتكبير  والتحميد 

ُجبير  بن  سعيُد  قاله  كذا  تعالى،  هلل  كٌر  ذا فهو  بطاعٍة 

رضي اهلل عنه وغيره من العلماء. 

هي  كر  ِ
ّ

الذ مجالُس  تعالى:  اهلل  رحمه  عطاء  وقال 

كيف يشتري،  كيف يبيُع  مجالُس الحالل والحرام، 

يحّج، وأشباه هذه.  ق و
ّ
يطل ينكُح و يصوُم و ي و

ّ
يصل و

انتهى60.

الذكر  بــه  يـــد  ر
ُ
أ الحديث  فــي  اهلل  ذكــر   

َ
أّن فعرفت 

الخاص بالتسبيح ونحوه، وتالوة القرآن .

يد به )ق3٤/أ( الطاعات مطلقًا،  وقوله: وما وااله أر

فهو من عطف الخاص على العام، ولو اقتصر على 
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ذكر اهلل لشمل وما وااله. 

األشخاص  استثنى  هو  ومتعلمًا  وعالمًا  وقــولــه: 

والــكــّل  المعاني  استثنى  اهلل  ذكــر  إال  قــولــه:   
َ

أّن كما 

الكل  فــي  فاالستثناء  فيها  مــا  عــمــوم  تحت  داخـــل 

متصل6١، وذكر اهلل مما في الدنيا لوقوعه فيها، ومفهوم 

صفة6٢،  مفهوم  إنــه  إال  الجاهل  إخــراج  ومتعلم  عالم 

 
َّ

دل يقال  فال  المحققين،  عند  به  معمول  غير  وهــو 

مفهة  هذا   
َ

ألّن ملعون،  المؤمن  الجاهل   
َ

أّن الحديث 

َرح هنا، وال سيما وعرض المؤمن حرام لما ثبت  م ُمّطَ

وأموالكم  دمــاءكــم  حــّرم  اهلل  إن  حــديــث:  حجية   مــن 

خاطب   � مــنــه  خــطــاب  ــو  وهـ  ،63 ــم  ــك ــراض وأع

يوم  به  خطب  وجاهلهم،  عالمهم  جميعًا  المؤمنين 

مؤمن  على  الحكم  يحل  فــال  ــوداع،  ــ ال حجة  الــحــج 

كشارب  بالنّص  اللعن  عليه  ورد  من  إال  ملعون  بأنه 

ــإّن هــذه قد  كــل الــربــا ونــحــوه، ف الخمر وعــاصــرهــا، وآ

ولو  ملعون،  بأّنه  عليه  الحكم  بجواز  الدليل  خّصه 

الخمر  يشرب  إنــه  قلنا  وســواء  ومتعلمًا،  عالمًا  كــان 

خرج عن اإليمان، وصار مسلمًا فاسقًا، أو قلنا هو باٍق 

بين  الخالف  على  ناقص  إيمان  إنه  إال  اإليمان  على 

بأنه ملعون،  الحكم على مسلم  األصوليين فال يجوز 

اللعن  وفي  سيما  ال  النص  ورد  بما  اللعن  يخّص  بل 

تعود  إنها  و عليه،  والوعيد  عنه،  النهي  في  أحاديث 

اللعنة على قائلها إن كان َمن لعنه غير مستحّق لها، 

وهذا بالنظر إلى إطالق لسان اإلنسان باللعن لغيره .

إّن  إخبار  هو  فإنما  ملعونٌة  الدنيا  حديث:  وأمــا 

أي  المفعول،  باسم  جاء  ولذا  اللعن،  عليها  أوقع  اهلل 

ه لعنه جاز 
َ
إذا أخبَر اهلل بشيء أّن أوقع عليها اللعن، و

بيان  من  حققنا  بعدما  )ق3٤/ب(  ولكن  لعنه  لنا 

اإلجمال، وتخصيص العام ُعرف أنه تعالى إنما أوقع 

لعنته على الحرام، فأشدد يديك على هذا التحقيق 

الواحد  فيض  من  هو  إنما  و كتاب،  في  تجده  فلن 

الوهاب6٤. 

من  الملعون  في  كالمًا  المهدي  لإلمام   
َ

أّن واعلم 

كّل خطيئة  المراد بحبها الذي هو رأس  الدنيا، وفي 

ذكره في تكملة األحكام65، فلتكمل الفائدة باإلشارة 

إلى ما فيه . انتهى. إليه، و

على  والسالم  والصالة  العالمين،  رّب  هلل  والحمد 

سّيدنا محمد األمين، وآله الطاهرين.

وكان الفراغ من نقل هذه الرسالة آخر نهار الجمعة 

شهر ربيع الثاني66١365)ق35/أ(. 

* * *
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الهوامش

المعجم   : ينظر و  .١3٩  -١33/٢ الطالع  البدر   .١

المختص، الزبيدي ص: 658- 65٩، النفس اليماني 

 ،٢٧٤ العلوم   أبجد   ،٢80  ،٢03  ،٢00  ،١٩6  ،١85 ص: 

واالثبات  الفهارس  فهرس   ،6٧8  ،6٧3  ،53١  ،٢٧5

مصادر   ،5٧-56/٩ المؤلفين  معجم   ،   5١٤-5١3/١

الفكر اإلسالمي في اليمن ص: 38، 5٧، ٧٧، ١8٩، 

 .٧٤، ٧٤٩، ٧٧٧8

٢.  أبجد العلوم ص: ٢٧٤، ٢٧5 .

3.  أبجد العلوم ص:  53١، 6٧3.

٤. الحطة في ذكر الصحاح الستة ص:١5٤. 

5.  أبجد العلوم ص:  6٧8 .

القرن  في  اليمن  رجــال  تراجم  من  الوطر  نيل   .6

: االعالم ٩3/3، معجم  ينظر . و الثالث عشر ٢/6-5 

المؤلفين ٢٢/٤.

7. https://www.alukah.net/library/0/81534 /  

الكريم  اليمن، عبد اهلل بن عبد  8. ذخائر علماء 

الجرافي ص: ٧٧-8٢.

ص:36٧  الدنيا  أبي  البن  الصمت  كتاب  في   .٩

ْت: 
َ
 َقال

َّ
َحٌد ِإال

َ
ْرَض أ

َ ْ
َعَن األ

َ
ْرَداِء �: “َما ل

َ
ِبي الّد

َ
َعْن أ

الدنيا  أبــي  ابــن  وأخــرج   . هلِلَِّ �”  ْعــَصــاَنــا 
َ
أ اهلُل  ــَعــَن 

َ
ل

في  األصفهاني  الشيخ  وأبــو   ،٢0٧ ص:  الصمت  في 

َحٌد َسّبَ 
َ
العظمة ١٧6٢/5 عن فضيل بن عياض َما أ

ْو 
َ
أ اهلُل  َخــَزاَك   :

ُ
َيُقول َو َغْيَرَها   

َ
َوال ــًة  َداّبَ ْنَيا 

ُ
الّد ِمَن  َشْيًئا 

هلِلَِّ  ْعَصاَنا 
َ
أ ى 

َ
َتَعال اهلُل  ْخــَزى 

َ
أ َبْل  ْت: 

َ
َقال  

َّ
ِإال اهلُل  َعَنَك 

َ
ل

ْعَصى 
َ
ى: »َفاْبُن آَدَم أ

َ
 ُفَضْيٌل َرِحَمُه اهلُل َتَعال

َ
ى “َقال

َ
َتَعال

ُم«. ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه البيهقي في 
َ
ْظل

َ
َوأ

الشعب ١6٢/٧ رقم ٤8٢٢. 

١0. سنن ابن ماجه ٢3١/5 رقم ٤١١٢ أبواب الزهد، 

األرناؤوط:  القادر  عبد  الشيخ  قال   . ْنَيا 
ُ

الّد َمَثِل  َباُب 

)حــديــث حــســن، ولــه شــاهــد مــن حــديــث جــابــر بن 

و ٧/  “الحلية” 3/ ١5٧  نعيم في  أبي  اهلل عند  عبد 

ورجح   ،3٤١  /٧ اإليمان”  “شعب  في  والبيهقي   ،٩١

أبي  عن  وآخر  إرساله،   ١٢٤  /٢ “العلل”  في  حاتم  أبو 

ال بأس  ي:  المنذر الطبراني بإسناد قال  الدرداء عند 

به مع أن فيه من ال يعرف(. 

١١. شعب اإليمان، البيهقي ١0٩/١3 رقم ١003١ في 

 ، ِبي َعْمرٍو
َ
أ ْبُن  ِمْهَراُن  الزهد وقصر األمل . وقال: )َرَواُه 

َعِن  ِبيِه، 
َ
أ َعْن   ، ُمْنَكِدِر

ْ
ال ْبِن  ِد  ُمَحّمَ َعْن   ، ّيِ ْوِر

َ
الّث َعِن 

وقد  مرسل،  حديث  أنــه  يعني  وهــذا   ،)� ِبّيِ  الّنَ

رقم  ص:3٤3  المراسيل  في  داود  أبو  كذلك  أخرجه 

الترغيب   : ينظر و الدنيا.  سب  في  جاء  ما  باب   50٢

والترهيب، قوام السنة ٢0٢/٢ رقم ١٤35 .   

١٢. سنن الترمذي ١3٩/٤ رقم ٢3٢٢ أبواب الزهد، 

باب منه . 

 ، الكبير المعجم  من  موضعه  على  أقف  لم   .١3

رقم   353/١ الشاميين  مسند  فــي  وجــدتــه  ولكني 

ي في  الــمــنــذر قــالــه  كما  بــه  بــأس  ال  إســنــاده  و  ،6١٢

في  الهيثمي  قال  ولكن   ،55/١ والترغيب  الترغيب 

ِخَداُش  َوِفيِه   ، َبَراِنّيُ الّطَ )َرَواُه   ٢٢٢/١0 الزوائد  مجمع 

ونحوه  ِثَقاٌت(.  ِرَجاِلِه  ُة  َبِقّيَ َو ْعرِْفُه، 
َ
أ ْم 

َ
َول ُمَهاِجرِ 

ْ
ال ْبُن 

 .١٤٤/6 : في التنوير
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َرَواُه  َقــْد  وقــال:   ١٧36 رقم   ١٤٤/5 البزار  مسند   .١٤

َوال  َياِق،  الّسِ ا 
َ

َهذ ِبَغْيرِ  ْحَمِن  الّرَ َعْبِد  َعْن  َواِحــٍد  َغْيُر 

ى َهِذِه الّرَِواَيِة . 
َ
ُمِغيَرَة َعل

ْ
َحًدا َتاَبَع ال

َ
ُم أ

َ
َنْعل

 ٢6٤/٧ الزوائد  مجمع  في  الهيثمي  الحافظ  قال 

ُة  َوَبِقّيَ ْعرِْفُه، 
َ
ْم أ

َ
ُمِغيَرُة ْبُن ُمَطّرٍِف َول

ْ
، َوِفيِه ال اُر َبّزَ

ْ
)َرَواُه ال

ُقوا(. ِرَجاِلِه ُوّثِ

١5. لم أقف عليه في المختارة . وقال أبو نعيم في 

 ، ّيِ ْوِر
َ

ٍد َوالّث يٌب ِمْن َحِديِث ُمَحّمَ الحلية ١5٧/3: ) َغرِ

اِح( .  َجّرَ
ْ
َد ِبِه َعْبُد اهلِل ْبُن ال َتَفّرَ

 : ينظر حسن.  إسناده  و العراقي:  الحافظ  قال   .١6

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ٤/١853. 

ه بقوله: 
ّ
١٧. مسند البزار ١٤٤/5 رقم ١٧36، ثّمَ أعل

ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن  َواِحــٍد  َغْيُر  َرَواُه  َقْد  َحِديُث 
ْ
ال ا 

َ
َوَهــذ

َتاَبَع  َحًدا 
َ
أ ُم 

َ
َنْعل  

َ
َوال ْسَناِد،  ِ

ْ
اإل ا 

َ
ِبَغْيرِ َهذ َثْوَباِن  ْبِن  َثاِبِت 

ى َهِذِه الّرَِواَيِة. 
َ
ُمَطّرِِف َعل

ْ
ُمِغيَرِة ْبَن ال

ْ
ال

١8. شعب اإليمان ١0٢/١3 رقم ١00١٩ ولكن بلفظ: 

األولياء  وفي حلية  َخِطيَئٍة(،  ُكّلِ  ُس 
ْ
َرأ يَناِر  الّدِ )ُحّبُ 

388/6، وشعب اإليمان أيضًا ٧٤/١3 رقم ٩٩٧٤ في 

 :
َ

ي َقال الزهد وقصر األمل، َعْن ُسْفَياَن ْبِن َسِعيٍد الثور

ْصُل ُكّلِ 
َ
ْنَيا أ

ُ
: ُحّبُ الّد

ُ
ُم َيُقول

َ
ال ْيِه الّسَ

َ
َكاَن ِعيَسى َعل “

 :
َ

وا: َوَما َداُؤُه؟ , َقال
ُ
. َقال َكِبيٌر  ِفيِه َداٌء 

ُ
َمال

ْ
َخِطيَئٍة , َوال

ُه 
ُ
وا: َفِإْن َسِلَم َيْشَغل

ُ
ِء. َقال

َ
ُخَيال

ْ
 ال

َ
َفْخرِ َوال

ْ
ُم ِمَن ال

َ
 َيْسل

َ
ال

في  ي  السخاو قال   .”
َ

َوَجــّل َعّزَ  اهلِل  ِذْكرِ  َعْن  ُحُه 
َ

ِإْصال

حسن  بإسناد   :٢٩-٢٩٧6 ص:  الحسنة  المقاصد 

الديلمي  وأورده  مرسال،  رفعه  البصري،  الحسن  إلى 

رفعه  علي  عن  إسناد،  بال  ولده  وتبعه  الفردوس،  في 

ُنعيم  وأبــي  الــزهــد،  في  أيضا  البيهقي  عند  وهــو  بــه، 

بن  عيسى  قــول  مــن  الحلية  مــن  ي  الــثــور ترجمة  فــي 

مكايد  في  الدنيا  أبي  ابن  وعند  السالم،  عليه  مريم 

، وعند ابن يونس  الشيطان له، من قول مالك بن دينار

يخ مصر  في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي من تار

بأنه من قول  ابن تيمية  له، من قول سعد هذا. وجزم 

عليه  يــرد  ــاألول  وبـ عنه.  اهلل  رضــي  البجلي  جندب 

وعلى غيره. ممن صرح بالحكم عليه بالوضع، لقول 

ابن المديني: مرسالت الحسن إذا رواها عنه الثقات 

كل  زرعــة:  أبو  وقــال  منها،  يسقط  ما  أقل  ما  صحاح، 

شيء يقول الحسن، قال رسول اهلل �، وجدت له 

أربعة أحاديث. وليته ذكرها، وقال  ثابتا ما خال  أصال 

الدارقطني: في مراسيله ضعف. 

١٩. القاموس المحيط ص: ١٢3١. 

نحوه   � الصنعاني  وذكر   .١6/١ ي  البار فتح   .٢0

ِغير3ِ/٤3٩  نوير َشْرح الَجاِمع الّصَ : الّتَ كتابه اآلخر في 

ينظر أيضًا: 6/١٤٢ . و

ُمَؤيد، 
ْ
حسن بن ال

ْ
ين بن ال

َ
َهاِدي عز الّد

ْ
٢١. اإلمام ال

ْرَبعين 
َ
َوأ ال سنة 8٤5 خمس  َشّوَ َبقيَن من  ِبعشر  ولد 

 
َ
َفَقَرأ صعدة  ــى 

َ
ِإل َرحــل  ثــّمَ  َوطنه  ِفي   

َ
َوَقـــَرأ ماَئة  وثمان 

ْيضا 
َ
 أ

َ
علم َوَقَرأ

ْ
ى فنونا من ال على على بن ُموَسى الدوار

على  الَحِديث  َفسمع  تَهاَمة  ى 
َ
ِإل َرحل  ثّمَ  َغيره  على 

مؤلف  َمْشُهور 
ْ
ال العامري  بكر  بى 

َ
أ بن  يحيى  َشْيخه 

َجــاَزُه في 
َ
َوأ َداُود  بى 

َ
أ ِمْنُه سَنن  َوَغيرَها سمع  َبْهَجة 

ْ
ال

وم وصنف 
ُ
ُعل

ْ
سائر كتب الَحِديث . وبرع فى َجِميع ال

عْشرين َفمن مصنفاته شرح منهاج القرش 
ْ
َوُهَو دون ال

مْهدي 
ْ
َبْحر لالمام ال

ْ
ال في مجلدين ضخمين َوشرح 

ِفيِه  ُمِفيد سلك  َوُهَو شرح  َحج 
ْ
ال كتاب  ى 

َ
ِإل ِفيِه  بلغ 
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وم 
ُ
ة ُعل

َ
َوُهَو يدل على تبّحره ِفي عّد يَقة اإلنصاف  َطر

توفي  مفيدة،  ضخم  ُمَجلد  ِفي  َمْجُموَعة  ى  فتاو َوله 

سنة ٩00هـ . 

: البدر الطالع ١/٤١5- ٤١6.  ينظر

بن  اهلل  عبد  بن  علي  بن  مهدي  بن  َصالح    .٢٢

بن  ْيَمان 
َ
ُسل ــن  اْب اهلل  عبد  بــن  ــد  ُمــَحــّمَ بــن  ْيَمان 

َ
ُسل

المكي  ثّمَ  الصنعاني  ثّمَ  المقبلي  َمْنُصور  بن  أسعد 

– ١١08هـ(،  العالمة الفقيه االصولي المجتهد ) ١0٤٧ 

المهدي  لإلمام  الزخار  َبْحر 
ْ
ال َحاِشَية  مؤلفاته:  من 

على  الـــرد  فــي  الــشــامــخ  ــعــلــم 
ْ
وال  ، بالمنار ــاة  ــُمــَســّمَ

ْ
ال

اْبن  ُمْخَتصر  على  اِلب  الّطَ ونجاح  والمشايخ،  االباء 

اف، 
َ

َكّش
ْ
ال لطلبة  اإلتحاف  ْفِسير  الّتَ وِفي  َحاِجب، 

ْ
ال

مَباحث  جمع  المسددة  واألبحاث  النوافخ،  ْرَواح 
َ ْ
واأل

تفسيرية وحديثية وفقهية وأصولية وغيرها. 

: البدر الطالع ١/٢88-٢٩٢. ينظر

الزخار  البحر  جواهر  من  المختار  في  المنار   .٢3

 .53٢/ ٢

الريحانة  نفحة  في  كما  الشنتريني  هو  قائله   .٢٤

بــن فضل اهلل  أمــيــن  الــحــانــة، محمد  ورشــحــة طــالء 

المحبي 53/3. ووقع فيه ) أعلى ( بداًل من )أصاًل(.

الواحد  إال  يتناول  ال  للفظ  فاسم  الــخــاص:   .٢5

بالخصوص  أردت  إذا  يد”  “ز كقولك:  ومعناه،  بذاته 

خصوص  أردت  إن  و الجملة،  من  العين  خصوص 

أردت  إذا  و ــك،  ــل وم وجـــن  ــان  ــس إن قــلــت:  الــجــنــس 

خصوص النوع قلت: رجل وامرأة. يقال: اختص فالن 

بملك كذا إذا لم يشركه فيه غيره، ومنه: خاصة الناس 

وهم أهل العلم، والحكمة لقلتهم.

أو  لفظًا  األسماء  من  جمعًا  ينتظم  فما  العام:  وأما 

كقولك: الشيء، فإنه اسم لكل موجود ولكل  معنى، 

إن اإلنــســان اســم عــام في  مــوجــود اســم على حــدة و

جنسه ألن جنسه يشتمل على أفراد.

: تقويم األدلة في أصول الفقه ص: ٩٤.  ينظر

٢6. سورة الرحمن: ٢6.

٢٧. سورة القصص: 88. 

٢8. سورة إبراهيم: ٤8.

)كطّي  األصــل  في  ووقــع   .١0٤ األنبياء:  ســورة   .٢٩

ابن  قــال   . صحيحة  قـــراءة  وهــو   ) للكتاب  السجل 

المقرئ  وتذكار  المبتدي  ئ  القار سراج  في  القاصح 

شــذا،  عــن  اجــمــع  )ولــلــكــتــب   ٢٩5 ص:  المنتهي 

ومضافها ... معي مّسني إّني عبادي مجتال.  أمر أن 

على  ألف  غير  من  والتاء  الكاف  بضم  للكتب  يقرأ 

الجمع كما نطق به للمشار إليهم بالعين والشين في 

فتعين  والكسائي  وحمزة  حفص  وهم  شذا  عن  قوله 

التاء  الكاف وفتح  يقرءوا للكتاب بكسر  أن  للباقين 

وألف بعدها على التوحيد( . 

الــوافــي  فــي  الــقــاضــي  الــفــتــاح  عبد  الشيخ  ــال   وقـ

ُكُتِب 
ْ
ِلل والكسائي:  وحمزة  حفص  )قــرأ   3٢3 ص: 

بضم الكاف والتاء من غير ألف على طريق الجمع 

وألف  التاء  وفتح  الكاف  بكسر  غيرهم  وقــرأ  كلفظة 

بعدها على اإلفراد(.

فيما  المستعملة  الكلمة  هــي  الــحــقــيــقــة:   .30

عن  به  احترز  التخاطب  به  اصطالح  في  له  وضعت 

اصطالح  في  له  وضع  فيما  استعمل  الذي   ، المجاز

آخر غير اصطالح التخاطب، كالصالة إذا استعملها 
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تكون  فإنها  الــدعــاء،  فــي  الــشــرع  بــعــرف  المخاطب 

مــجــاًزا؛ لــكــون الــدعــاء غير مــا وضــعــت هــي لــه في 

وضعت  الشرع  اصطالح  في  ألنها  الشرع؛  اصطالح 

موضوعة  ــهــا 
َ
أّن مــع  المخصوصة،  ــار  ــ واألذك لــألركــان 

التعريفات   : يــنــظــر  . الــلــغــة  ــالح  ــط اص ــي  ف  لــلــدعــاء 

ص: ٩0-8٩. 

3١. سورة الحديد: ٢٢.

3٢. من سورة البقرة: ١55. 

33. من سورة البقرة: ١56. 

3٤. أي قوله تعالى في سورة آل عمران: ١5٢ }ِمنُكم 

ن يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرةَۚ ١٥٢{.   ۡنَيا َوِمنُكم مَّ ن يُرِيُد ٱدلُّ مَّ
ابن  عن   ٧88/3 حاتم  أبــي  ابــن  تفسير  في   .35

َما  َمْسُعوٍد:  ْبُن  اهلِل  َعْبُد   
َ

َقــال  :
َ

َقــال قال:   � مسعود 

َحــدًا 
َ
أ َيْوَمِئٍذ   � ِبّيِ  الّنَ ْصَحاِب 

َ
أ ِفي  ُظــّنُ 

َ
أ ُكْنُت 

 .
َ

ى َما َقال
َ
 اهلُل َتَعال

َ
ى َقال ْنَيا َحّتَ

ُ
يُد الّد ُيرِ

َحــدًا 
َ
أ  

َ
ّن

َ
أ ى  َر

َ
أ ُكْنُت  َما  ُمْسِلٍم:  اْبــِن  َحِديِث  َوِفــي 

 
َ

َنَزل ى  َحّتَ ْنَيا 
ُ

الّد يُد  ُيرِ َرُسوِل اهلِل �  ْصَحاِب 
َ
أ ِمْن 

ُحٍد: ِمْنُكْم َمْن يريد الدنيا ومنكم من 
ُ
 َيْوَم أ

َ
 ِفيَنا َما َنَزل

يُد اآلِخَرَة.  ُيرِ

الطبري  الــقــرآن،  تأويل  في  البيان  جامع   : ينظر و

 ،٢٩١/٧

36. من سورة األحزاب :٢8. 

3٧. سورة الكهف: ٤6. 

 ،١٢٢٩3 رقــم   305/١٩ أحمد  اإلمـــام  مسند   .38

 ،١٤03٧ رقم   ٤33/٢١  ،١305٧ رقم   35١/٢0  ،١٢٢٩٤

و3٩٤0   3٩3٩ رقــم   6١/٧ للنسائي  الصغرى  السنن 

َساِء.  َساِء َباُب ُحّبِ الّنِ ِكَتاُب ِعْشَرِة الّنِ

ِفي  المنير 50١/١-50٢:  البدر  الملقن في  ابن  قال 

بن  ُحَسْين 
ْ
ال َعن  َساء،  الّنِ عشَرة  ِفي  َساِئّي«  الّنَ »سَنن 

م 
َ
َســاّل َعــن  ُمسلم،  بن  ــان 

َ
عــّف َعــن  القومسي،  ِعيَسى 

اهلل  َرُسول  ن 
َ
أ أنس �  َعن  َثابت،  َعن  ْيَمان، 

َ
ُسل بن 

َساء َوالّطيب،  ُكم: الّنِ َب إلّيَ من ُدْنَيا : »ُحّبِ
َ

� َقال

الة« . ة َعْيني ِفي الّصَ ْت ُقّرَ
َ
وُجِعل

بن  م 
َ
ساّل  

َ
إاّل ِحيَحْيِن«،  »الّصَ ِفي  ِء 

َ
َهــُؤال رجال  كل 

ْرِمِذّي  َبْصَرة، َفأْخرج َعنُه الّتِ
ْ
ئ ال ْيَمان الُمزني، َقاِر

َ
ُسل

ُبو َحاِتم: َصالح الَحِديث. َفُهَو ِإْسَناد 
َ
 أ

َ
َساِئّي. َوَقال َوالّنَ

َصِحيح.

َواِحد 
ْ
: َثَنا عبد ال

َ
ْحمد ِفي »ُمْسنده« َفَقال

َ
َوأخرجه أ

، َعن َثابت، َعن أنس  ُمْنذر
ْ
ُبو ُعَبْيَدة، َعن َسالم أبي ال

َ
أ

َعن  َرَواُه  ثّمَ  الَحِديث.   »  ... َساء  الّنِ إلّيَ  َب  »ُحّبِ َرفعه: 

 
َ

ْفظ: »إّن
َ
ى بني َهاشم، َعن َسالم ِبِه، ِبل

َ
أبي سعيد، مول

َساء ... « الَحِديث، وفيَها  ْنَيا: الّنِ
ُ

َب إلّيَ ِفي الّد ا ُحّبِ مّمَ

ُكور 
ْ

َمذ
ْ
موضع ال

ْ
َساِئّي« - ِفي ال عِني »سَنن الّنَ

َ
ْيضا - أ

َ
أ

َعن  َحاِتم،  بن  ار  َسّيَ َعن  ُمسلم،  بن  ي 
ّ
َعل َعن  مثله، 

أنس  َعن  َثابت،  َعن  َبِعي، 
ُ

الّض ْيَمان 
َ
ُسل بن  َجْعَفر 

ا ِإْسَناد حسن، علّيَ بن ُمسلم 
َ

َمْرُفوعا، مثله َسَواء، َوَهذ

س. 
ْ
َبــأ ِبــِه  ْيَس 

َ
ل َساِئّي:  الّنَ  

َ
ــال َوَق ّي،  الُبَخاِر ِبــِه  احتّجَ 

أخرج  ْيَمان 
َ
ُسل بن  وجعفر  َصــُدوق.  َحاِتم  بن  وسيار 

َبا 
َ
أ ِكم  َحا

ْ
ال ن 

َ
أ  جرم 

َ
َوِفيه َشْيء. ال ِثَقة،  َوُهَو  ُه ُمسلم، 

َ
ل

ِحيَحْيِن  الّصَ ى 
َ
َعل ُمْسَتْدرك 

ْ
ال ِفي  أخرجه  اهلل،  عبد 

ا 
َ

َهذ  :
َ

َقــال ثــّمَ  َكاح،  الّنِ كتاب  ِفي  يَقة،  رِ
الّطَ َهــِذه  من 

ى َشرط ُمسلم، وذكره اْبن السكن 
َ
َحِديث َصِحيح َعل

َحاح. ِفي سَننه الّصِ

3٩. سورة آل عمران: ١٤.
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٤0. سورة القصص اآليات ٧6-٧٩. 

ي في فيض القدير550/3: ))الدنيا  ٤١. قال المناو

ملعونة ملعون ما فيها إال ما ابتغي به وجه اهلل تعالى( 

قد أعلم بهذا الحديث واألربعة قبله أن الدنيا مذمومة 

أو  إال ما تعلق منها بدرء مفسدة  إليه تعالى  مبغوضة 

مفسدة  بها  يندفع  الصالحة  فالمرأة  مصلحة  جلب 

الوقوع في الزنا واألمر بالمعروف جماع جلب المصالح 

والذكر جماع العبادة ومنشور الوالية ومفتاح السعادة 

والكل يبتغى به وجه اهلل تعالى (.  

٤٢. سورة األعراف: 3٢.

٤3. سورة األعراف: ٢6.

٤٤. سورة هود: ١8.

٤5. سورة المائدة: 60. 

٤6. سورة األحزاب: 60 -6١.

َوَساِقَيَها،  َبَها،  َوَشارِ  ، َخْمَر
ْ
ال اهلُل  َعَن 

َ
ل حديث:   .٤٧

َها، 
َ
َوَحاِمل َوُمْعَتِصَرَها،  َوَعاِصَرَها،  َوُمْبَتاَعَها،  َوَباِئَعَها، 

ْيِه. 
َ
َة ِإل

َ
َمْحُمول

ْ
َوال

 36٧٤ رقــم   3٢6/3 سننه  فــي  داود  ــو  أب أخــرجــه 

، وابن ماجه  َخْمرِ
ْ
ِعَنِب ُيْعَصُر ِلل

ْ
كتاب األشربة َباُب ال

َخْمُر 
ْ
ال ِعَنْت 

ُ
ل َباب  األشربة  أبواب   3380 رقم   ٤68/٤

رقم   ٧٤/5 أحمد  اإلمـــام  مسند  ْوُجــــٍه، 
َ
أ ــَرِة  ــَش َع ــى 

َ
َعــل

٢8٩٧، ٤05/8 رقم ٤٧8٧، ٩/١0 رقم 5٧١6 . 

قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٢63/٤: )َوَقْد 

َها، 
َ
َخْمرِ َعَشَرًة: َحاِمل

ْ
َعَن ِفي ال

َ
ِبّيَ � ل  الّنَ

َ
ّن

َ
َصّحَ أ

 ، ُعَمَر اْبِن  َحِديِث  ِمْن  َي  ُرِو ت: 
ْ
ُقل ْيِه، 

َ
إل َة 

َ
َمْحُمول

ْ
َوال

َمْسُعوٍد،  اْبِن  َحِديِث  َوِمــْن  اٍس،  َعّبَ اْبِن  َحِديِث  َوِمــْن 

َنٍس �(. 
َ
َوِمْن َحِديِث أ

 اهلِل � 
ُ

َعَن َرُسول
َ
: »ل

َ
٤8. حديث جابر � َقال

»ُهْم   :
َ

ــال َوَق َوَشــاِهــَدْيــِه«،  َوَكاِتَبُه،  ُه، 
َ
َوُمْؤِكل َِبا،  الّر ِكــَل  آ

 ٤١00 رقــم   50/5 صحيحه  في  مسلم  أخرجه  َســـَواٌء«.  

َِبا َوُمْؤِكِلِه. ِكِل الّر ْعِن آ
َ
كتاب البيوع َباُب ل

مراد  يتبين منه  ال  الذي  الكالم  المجمل: هو   .٤٩

المتكلم ال بالوضع، وال بالعرف، والمبين: هو الدليل 

ثم  األلفاظ،  بقبيل  يختص  العلماء  عرف  في  أنه  إال 

يختص  وقد  اللفظي،  الدليل  مطلق  بــإزاء  يطلق  قد 

بالكاشف عن سابقة إشكال، ثم ذلك المشكل، إن 

إن  و أو ظاهًرا؛  البيان مبيًنا،  بعد  كان مجماًل، سمى 

ياًل.  يد به خالفه، سمى مؤواًل، وال يسمى بيانه تأو أر

: نفائس األصول في شرح المحصول، القرافي  ينظر

 .٢١٩١/5

ٱّلِۡكَر  إَِلَۡك  نَزۡلَآ 
َ
}َوأ تعالى:  قوله  إلى  يشير   .50

 }٤٤ ُروَن  َيَتَفكَّ َولََعلَُّهۡم  إَِلِۡهۡم  نُّزَِل  َما  لِلنَّاِس   َ ِلُبَّيِ
سورة النحل: ٤٤.

.5٢ : 5١. سورة غافر

5٢. سورة القصص: ٤٢.

53. الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي  ٢٢٢/١. 

5٤. سورة النمل: 5٩.

55. سورة الصافات: ٧8 – ٧٩. 

56. سورة الصافات: ١30. 

.36 : 5٧. سورة النور

58. عام مخصوص: وهو العام المطلق الذي لم 

قرينة  وال  تخصيصه،  احتمال  تنفي  قرينة  تصحبه 

التي  النصوص  كثر  أ مثل  العموم،  على  داللته  تنفي 

وردت فيها صيغ العموم، مطلقة عن قرائن لفظية أو 
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عقلية أو عرفية تعين العموم أو الخصوص. 

التشريع  يخ  تار وخالصة  الفقه  أصول  علم   : ينظر

ص: ١٧٤-١٧5. 

ــو الــعــام الــذي  ــام يـــراد بــه الــخــصــوص: وه 5٩. ع

أن  وتبين  عمومه  على  بــقــاءه  تنفي  قرينة  صحبته 

َعَ   ِ َولِلَّ تعالى: }  قوله  أفراده مثل  المراد منه بعض 

في  فالناس   ،٩٧ عمران:  آل   }٩٧ ٱۡلَۡيِت  ِحجُّ  ٱلَّاِس 
ألن  المكلفين؛  خصوص  به  مــراد  عــام،  النص  هــذا 

مثل  والمجانين،  الصبيان  بــخــروج  يقضي  العقل 

َن  ّمِ ُهم 
َ
َحول َوَمن  لَمِديَنِة  ٱ هِل 

َ
أِل َكاَن  قوله تعالى: }َما 

ُسوِل ٱهلِل{ التوبة: ١٢0، فأهل  ُفوْا َعن ّرَ
َّ
َن َيَتَخل

عَراِب أ
َ
أل ٱ

النص لفظان عامان مراد  واألعراب في هذا  المدينة 

ال يقضي  العقل  القادرين؛ ألن  بكل منهما خصوص 

ــام مـــراد بــه الــخــصــوص وال  بــخــروج الــعــجــزة. فــهــذا ع

يحتمل أن يراد به العموم. 

التشريع  يخ  تار وخالصة  الفقه  أصول  علم   : ينظر

ص: ١٧٤.

60. األذكار ص: ٩-١0. 

ولوال  الكالم،  من  شيء  إخــراج  هو  االستثناء    .6١

بإال  يكون  و لغة،  فيه  الشيء  ذلك  لدخل  االستثناء 

، وسوى،  وهي الغالب، أو بإحدى أخواتها، وهي: غير

وحاشا، وعدا، وال يكون، وال سيما، وغيرها.

حسب   
ً

متصال يكون  أن  االستثناء  في  يشترط  و

من  منه  والمستثنى  االستثناء  يصدر  وأن  الــعــادة، 

منه،  المستثنى  االستثناء  يستغرق  ال  وأ واحد،  تكلم 

يقع به التخصيص  كثير في النصوص، و واالستثناء 

 . عند الجمهور

: الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي 6٩/٢.   ينظر

6٢. مفهوم الصفة: هو داللة اللفظ المقيد بصفة 

على نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه 

ذلك الوصف، وليس المراد بالصفِة الصفَة النحوية، 

معناها  فــي  مــا  يشمل  ــل  ب فــحــســب،  الــنــعــت  وهـــي 

كالتقييد بالزمان والمكان واإلضافة والحال. 

َّۡم يَۡسَتِطۡع ِمنُكۡم َطۡوًل  مثاله: قوله تعالى: }َوَمن ل

ن يَنِكَح ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت{ النساء: ٢5، فتدل 
َ
أ

مهر  يملك  لــم  إذا  المسلم  أن  على  بمنطوقها  ــة  اآلي

وتــدل  المؤمنات،  بــاإلمــاء  الـــزواج  لــه  فيحل  الــحــرة، 

باإلماء  الزواج  عليه  يحرم  أنه  على  المخالفة  بمفهوم 

فينتفي  اإليمان،  بوصف  مقيد  الحل  ألن  الكافرات؛ 

الحل بانتفاء هذا الوصف.

: الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي ١5٧/٢.  ينظر

: أصول السرخسي ١5١/١. 63. ينظر

المعاني  هــذه  من  مهمات  تقرير  إلــى  وسبقه   .6٤

العلوم  جامع  في  رجب  ابن  الحافظ  الرائقة  الدقيقة 

ُعوَنٌة، 
ْ
 َما ِفيَها َمل

ُ
ْنَيا َوُكّل

ُ
والحكم فقال ١٩٩/٢-٢00 )َفالّد

اِفَع  الّنَ َم 
ْ
ِعل

ْ
ال  

َّ
ِإال َعْنُه،  َتْشَغُل  َها 

َ
ّن

َ
أِل اهلِل،  َعِن  َمْبَعَدٌة  ْي 

َ
أ

ِب ُقْرِبِه َورَِضاُه، َوِذْكَر 
َ
ى َمْعرَِفِتِه، َوَطل

َ
ى اهلِل، َوَعل

َ
 َعل

َّ
ال

َ
الّد

َمْقُصوُد ِمَن 
ْ
ا ُهَو ال

َ
ا ُيَقّرُِب ِمَن اهلِل، َفَهذ ُه ِمّمَ

َ
اهلِل َوَما َواال

زُِم 
َ

ُيِطيُعوُه، َوال ُقوُه َو ْن َيّتَ
َ
َمَر ِعَباَدُه ِبأ

َ
َما أ

َ
 اهلَل ِإّن

َ
ْنَيا، َفِإّن

ُ
الّد

َحّقَ  اهلِل  َتْقَوى  َمْسُعوٍد،  اْبُن   
َ

َقال َكَما  ِذْكــرِِه،  َدَواُم  َذِلَك 

ِة 
َ

ال الّصَ ِإَقــاَم  اهلُل  َشَرَع  َما 
َ
ِإّن َو ُيْنَسى.   

َ
َفال َكَر 

ْ
ُيذ ْن 

َ
أ َتْقَواُه 

ِعَباَداِت 
ْ
ْهِل ال

َ
ْفَضُل أ

َ
َواُف. َوأ َحّجُ َوالّطَ

ْ
ِلَك ال

َ
ِلِذْكرِِه، َوَكذ

ُموَمِة 
ْ

َمذ
ْ
ْنَيا ال

ُ
ْيَس ِمَن الّد

َ
ُه ل

ُّ
ا ُكل

َ
ْكَثُرُهْم ِذْكًرا هلِلَِّ ِفيَها، َفَهذ

َ
أ

ْهِلَها(. 
َ
ْنَيا َوأ

ُ
َمْقُصوُد ِمْن ِإيَجاِد الّد

ْ
َوُهَو ال
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65. قال اإلمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى 

ــام  فــي تكملة األحـــكـــام والــتــصــفــيــة مــن بــواطــن اآلثـ

كل  رأس  الدنيا  ))حــب   :� وقوله   (  :٤-٤١0 ص: 

خطيئة(( يوجب على كل مكلف معرفة تفسير الدنيا 

فنقول:  الخطأ  يأمن  لم  إال  و حبها،  ليجتنب  هاهنا 

لتحصيل  الــحــالل  الــمــال  جمع  محبة  أن  خــالف  ال 

وكذلك  الدنيا،  حب  من  فليس  خطأ،  ليس  الكفاية 

وفضة  وذهـــب   ، وعــقــار  ، دار مــن  الــمــال  حفظ  محبة 

ونحوها، وعماراتها، واالحتراز عليها من الضياع ليس 

التلذذ  الدنيا، وكذلك محبة  بخطأ، فليس من حب 

كح  بالمباحات من الطعام والمالبس والمراكب والمنا

والبنيان المباحات ليس بخطأ، لقوله تعالى: ُقْل َمْن 

الّرِْزِق  ِمَن  َباِت  ّيِ
َوالّطَ ِلِعَباِدِه  ْخَرَج 

َ
أ ِتي 

َّ
ال اهلِل  يَنَة  زِ َم  َحّرَ

]األعراف:3٢[، فليس من حب الدنيا.

ُنهينا  التي  الدنيا  أن  ذكــرنــا  مما  فنلخص  فــرع: 

للمباهاة  المطلوبان  والمال،  الشرف  هي  حبها  عن 

أو  للكفاية،  ال  عدمهما،  مــن  على  والعلو  والتكاثر 

اهلل  نّبه  وقد  الناس،  بين  تجمل  أو  دينية،  لمصلحة 

سبحانه وتعالى على هذا المعنى...(. 

. قال الجوهري  66. الصواب أن يقال ربيع اآلخر 

بعد  شــهــران:  الشهور  )فربيع   ١٢١٢/3 الصحاح  في 

ربيع  وشهر  األول،  ربيع  شهر  إال  فيه  يقال  وال  صفر 

 . ) اآلخر

* * *

المصادر والمراجع

- بعد القرآن الكريم.

يا محيي الدين يحيى بن شرف  ، أبو زكر ١. األذكار

الــقــادر  عبد  تحقيق:  6٧6ه(،  )الــمــتــوفــى:  ي  ــنــوو ال

يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار   ،� األرنـــؤوط 

 - هـ   ١٤١٤ منقحة،  جديدة  طبعة  لبنان،   – بيروت 

١٩٩٤ م.  

ــســرخــســي، مــحــمــد بـــن أحــمــد بن   ٢. أصــــول ال

ــي ســهــل شــمــس األئــمــة الــســرخــســي )الــمــتــوفــى:  أبـ

الطبعة  لبنان،  بيروت  العلمية  الكتب  دار  ٤83هـــ(، 

االولى ١٤١٤ هـ- ١٩٩3 م. 

بــن محمد  بــن محمود  الــديــن  األعـــالم،  خير   .3

)المتوفى:  الدمشقي  الــزركــلــي  فـــارس،  بــن  علي  بــن 

الخامسة  الطبعة:  للماليين،  العلم  دار  ١3٩6هــــ(، 

عشر - أيار / مايو ٢00٢ م. 

السابع،  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  البدر   .٤

الشوكاني  اهلل  عبد  بــن  محمد  بــن  علي  بــن  محمد 

اليمني )المتوفى: ١٢50هـ(، دار المعرفة – بيروت .  

واألثــار  األحــاديــث  يج  تخر فــي  المنير  الــبــدر   .5

الدين  سراج  الملقن  ابن   ، الكبير الشرح  في  الواقعة 

أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

الغيط  أبــو  مصطفى  المحقق:  80٤هــــ(،  )المتوفى: 

الهجرة  دار  كمال،  بن  ياسر  و سليمان  بن  اهلل  وعبد 

الطبعة:  يــاض-الــســعــوديــة،  الــر  - يــع  والــتــوز للنشر 
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االولى، ١٤٢5هـ-٢00٤م. 

6. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، المؤلفون: 

الِعراقي )٧٢5 - 806 هـ(، ابن السبكى )٧٢٧ - ٧٧١ 

أبي عبد  اسِتخَراج:  الزبيدي )١١٤5 - ١٢05 هـ(،  هـ(، 

اهلل َمحُمود ِبن ُمَحّمد الَحّداد، دار العاصمة للنشر – 

الرياض، الطبعة: األولى، ١٤08 ه - ١٩8٧ م.  

بن  محمد  بن  إسماعيل  والترهيب،  الترغيب   .٧

الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاني، 

أبو القاسم، الملقب بقوام السنة )المتوفى: 535هـ(، 

المحقق: أيمن بن صالح بن شعبان، دار الحديث – 

القاهرة، الطبعة: األولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩3 م. 

الشريف،  الحديث  من  والترهيب  الترغيب   .8

عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل، أبو محمد، 

ضبط  هـــ(،   656 )المتوفى:  ي  الــمــنــذر الــديــن  زكــي 

أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة، مكتبة 

الثالثة،  الطبعة:   ، مصر  – الحلبي  البابي  مصطفى 

١388 هـ - ١٩68 م.  

الزين  علي  بــن  محمد  بــن  علي  التعريفات،   .٩

المحقق:  ـــ(،  8١6هـ )المتوفى:  الجرجاني  الشريف 

 ، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

األولى  الطبعة:  –لبنان،  بيروت  العلمية  الكتب  دار 

١٤03ه -١٩83م.  

أبــو  حــاتــم،  أبـــي  البـــن  العظيم  ــرآن  ــق ال تفسير   .١0

يس بن المنذر  محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدر

ي ابن أبي حاتم )المتوفى:  التميمي، الحنظلي، الراز

نزار  مكتبة  الطيب،  محمد  أسعد  المحقق:  3٢٧ه(، 

مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الطبعة: 

الثالثة - ١٤١٩ ه.  

يد عبد اهلل بن  ١١. تقويم األدلة في أصول الفقه، أبو ز

)المتوفى: ٤30ه(،  الحنفي  الّدبوسّي  عمر بن عيسى 

الكتب  دار  الميس،  الدين  محيي  خليل  المحقق: 

العلمية، الطبعة: األولى، ١٤٢١ه - ٢00١م. 

اآلثــام،  بواطن  من  والتصفية  األحكام  تكملة   .١٢

اإلمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى ت8٤0 

www. izbacf. org . :ه، من إصدارات

بن  محمد  الــقــرآن،  تــأويــل  فــي  البيان  جامع   .١3

جعفر  أبو  اآلملي،  غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير 

محمد  أحمد  المحقق:  3١0ه(،  )المتوفى:  الطبري 

، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،١٤٢0 ه - ٢000  كر شا

م.  

فــي شـــرح خمسين  والــحــكــم  الــعــلــوم  ١٤. جــامــع 

الرحمن  عبد  الدين  زين  الكلم،  جوامع  من  حديثا 

بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، 

المحقق:  الحنبلي )المتوفى: ٧٩5ه(،  الدمشقي،  ثم 

شعيب األرناؤوط - إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة – 

بيروت، الطبعة: السابعة، ١٤٢٢ه - ٢00١م. 

الطيب  أبو  الستة،  الصحاح  ذكر  في  الحطة   .١5

محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل 

وجي )المتوفى: ١30٧ه(، دار  ي الِقّنَ الحسيني البخار

الطبعة: األولى، ١٤05ه/  – بيروت،  التعليمية  الكتب 

١٩85م. 

نعيم  أبــو  األصفياء،  وطبقات  األولــيــاء  حلية   .١6

أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 

مهران األصبهاني )المتوفى: ٤30ه(، السعادة - بجوار 
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، ١3٩٤ه - ١٩٧٤م.   محافظة مصر

١٧. ذخائر علماء اليمن، عبد اهلل بن عبد الكريم 

الجرافي،  الكريم  عبد  محمد  بــه:  اعتنى  الجرافي، 

مؤسسة دار الكاتب الحديث، بيروت، الطبعة االولى، 

١٩٩0-١٩٩١م.  

المقرئ  وتــذكــار  الــمــبــتــدي  ئ  الــقــار ســـراج   .١8

المنتهي، أبو القاسم )أو أبو البقاء( علي بن عثمان بن 

محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح 

المقرئ  الشافعي  المصري  ثم  البغدادي  ي  الــعــذر

المصرية:  ئ  المقار شيخ  راجعه  80١ه(،  )المتوفى: 

 – الحلبي  البابي  مصطفى  مطبعة  الضباع،  علي 

، الطبعة: الثالثة، ١3٧3 ه - ١٩5٤ م.   مصر

يزيد  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  ماجه،  ابن  سنن   .١٩

شعيب  الــمــحــقــق:  ٢٧3ه(،  )الــمــتــوفــى:  يــنــي  الــقــزو

 - بللي  قــره  كامل  د  األرنـــؤوط - عــادل مرشد - محّمَ

طيف حرز اهلل، دار الرسالة العالمية، الطبعة: 
ّ
َعبد الل

األولى، ١٤30 ه - ٢00٩ م.  

٢0. سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث 

بــن عــمــرو األزدي  ــداد  بــن بشير بــن شـ بــن إســحــاق 

محمد  المحقق:  ٢٧5ه(،  )المتوفى:  ِجْستاني  الّسِ

محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

– بيروت.  

٢١. سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن 

أبو عيسى )المتوفى:  موسى بن الضحاك، الترمذي، 

الغرب  دار  مــعــروف،  ــواد  ع بشار  المحقق:  ٢٧٩ه(، 

اإلسالمي – بيروت، ١٩٩8 م.  

الرحمن  عبد  أبو  للنسائي،  الصغرى  السنن   .٢٢

النسائي  الــخــراســانــي،  علي  بــن  شعيب  بــن  أحــمــد 

غدة،  أبــو  الفتاح  عبد  تحقيق:  303ه(،  )المتوفى: 

الطبعة:  حلب،   – اإلسالمية  المطبوعات  مكتب 

الثانية، ١٤06 – ١٩86.  

الــحــســيــن بن  ــن  ب اإليـــمـــان، أحــمــد  ٢3. شــعــب 

بكر  أبو  الخراساني،  الُخْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي 

نصوصه  وراجــع  حققه  ٤58ه(،  )المتوفى:  البيهقي 

الحميد  عبد  العلي  عبد  الدكتور  أحاديثه:  وخــرج 

يج أحاديثه: مختار  حامد، أشرف على تحقيقه وتخر

ببومباي  السلفية  الــدار  صاحب  ي،  الــنــدو أحمد 

ياض  بالر يع  والتوز للنشر  الرشد  مكتبة  الهند،   –

ن مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة:  بالتعاو

األولى، ١٤٢3 هـ - ٢003 م.  

الصحيح  الــمــســنــد  ــو  وهــ مــســلــم  صــحــيــح   .٢٤

اهلل  رســول  إلــى  الــعــدل  عــن  الــعــدل  بنقل  المختصر 

صلى اهلل عليه وسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج 

المحقق:  ه،   ٢6١ المتوفى:  ي  النيسابور القشيري 

مجموعة من المحققين، دار الجيل – بيروت.  

اهلل  عبد  بكر  أبــو  الــلــســان،  وآداب  الصمت   .٢5

البغدادي  قيس  بن  سفيان  بن  عبيد  بن  محمد  بن 

)المتوفى:  الدنيا  أبي  بابن  المعروف  القرشي  األموي 

أبو إسحاق الحويني، دار الكتاب  ٢8١ه(، المحقق: 

العربي – بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١0.  

بن  محمد  بن  اهلل  عبد  محمد  أبــو  العظمة،   .٢6

الشيخ  بــأِبــي  المعروف  ي  األنــصــار حيان  بــن  جعفر 

األصبهاني )المتوفى: 36٩ه(، المحقق: رضاء اهلل بن 

ي، دار العاصمة – الرياض،  يس المباركفور محمد إدر
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الطبعة: األولى، ١٤08. 

التشريع،  يخ  تار وخالصة  الفقه  أصــول  علم   .٢٧

مطبعة  ١3٧5ه(،  )المتوفى:  خــالف  الــوهــاب  عبد 

  .» المدني »المؤسسة السعودية بمصر

أحمد  ي،  البخار صحيح  شرح  ي  البار فتح   .٢8

الشافعي،  العسقالني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن 

الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم 

محب  طبعه:  على  وأشــرف  وصححه  بإخراجه  قــام 

الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز 

، دار المعرفة - بيروت، ١3٧٩ه.   بن عبد اهلل بن باز

زين   ، الصغير الجامع  شــرح  القدير  فيض   .٢٩

الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 

ي  المناو ثــم  الــحــدادي  العابدين  زيــن  بــن  علي  بــن 

ية الكبرى  القاهري )المتوفى: ١03١ه(، المكتبة التجار

، الطبعة: األولى، ١356.   – مصر

طاهر  أبــو  الــديــن  مجد  المحيط،  الــقــامــوس   .30

8١٧ه(،  )المتوفى:  الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد 

الرسالة،  التراث في مؤسسة  تحقيق: مكتب تحقيق 

الرسالة  مؤسسة  العرقُسوسي،  نعيم  محمد  بإشراف: 

الطبعة:  لبنان،   – بيروت  يع،  والتوز والنشر  للطباعة 

الثامنة، ١٤٢6 هـ - ٢005 م.  

3١. كتاب كنز الرشاد وزاد المعاد، االمام عز الدين 

يد بن علي.  بن الحسن، مؤسسة اإلمام ز

الحسن  أبــو  الــفــوائــد،  ومنبع  الــزوائــد  مجمع   .3٢

الهيثمي  سليمان  بن  بكر  أبــي  بن  علي  الدين  نــور 

)المتوفى: 80٧هـ(، المحقق: حسام الدين القدسي، 

مكتبة القدسي، القاهرة، ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م. 

األشعث  بــن  سليمان  داود  أبــو  المراسيل،   .33

بــن عــمــرو األزدي  ــداد  بــن بشير بــن شـ بــن إســحــاق 

شعيب  المحقق:  ٢٧5هـــ(،  )المتوفى:  ِجْستاني  الّسِ

– بيروت، الطبعة: األولى،  األرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

  .١٤08

بن  أحــمــد  حنبل،  بــن  أحــمــد  اإلمـــام  مسند   .3٤

وآخــرون، مؤسسة  األرنــؤوط  المحقق: شعيب  حنبل، 

الرسالة، الطبعة: الثانية ١٤٢0هـ، ١٩٩٩م.  

 ، الزخار البحر  باسم  المنشور  الــبــزار  مسند   .35

خالد  بن  الخالق  عبد  بن  عمرو  بن  أحمد  بكر  أبــو 

)المتوفى:  بالبزار  المعروف  العتكي  اهلل  عبيد  بــن 

الرحمن زين اهلل، )حقق  المحقق: محفوظ  ٢٩٢هـــ(، 

إلى ٩(، وعادل بن سعد )حقق األجزاء   ١ األجزاء من 

من ١0 إلى ١٧(، وصبري عبد الخالق الشافعي )حقق 

الجزء ١8(، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، 

الطبعة: األولى، )بدأت ١٩88م، وانتهت ٢00٩م(.  

بن  أحــمــد  بــن  سليمان  الشاميين،  مسند   .36

أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني 

)المتوفى: 360هـ(، المحقق: حمدي بن عبدالمجيد 

األولى،  الطبعة:  بيروت،   – الرسالة  مؤسسة  السلفي، 

١٤05 – ١٩8٤م .  

اهلل  اليمن، عبد  الفكر اإلسالمي في  3٧. مصادر 

سنة  ظبي،  أبو  الثقافي،   المجمع  الحبشي،  محمد 

الطبع: ١٤٢5هـ، ٢00٤م.  

38. المعجم المختص، الحافظ محمد مرتضى 

يعقوبي،  صالح  محمد  نظام  بــه:  اعتنى  الزبيدي، 

اإلسالمية،  البشائر  دار  العجمي،  ناصر  بن  محمد 
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الطبعة األولى، ١٤٢٧هـ - ٢006م.  

كــثــيــر من  بــيــان  فـــي  الــحــســنــة  الــمــقــاصــد   .3٩

أبو  الدين  شمس  األلسنة،  على  المشتهرة  األحاديث 

ي  الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاو

 )الــمــتــوفــى: ٩0٢هــــــــ(، الــمــحــقــق: مــحــمــد عــثــمــان 

الطبعة:  بــيــروت،   – العربي  الكتاب  دار  الخشت، 

األولى، ١٤05 هـ- ١٩85م. 

 ، الزخار البحر  جواهر  من  المختار  في  المنار   .٤0

مكتبة  بيروت،   – الرسالة  مؤسسة  المقبلي،  صالح 

١٤08هـــ  االولـــى،  الطبعة  صنعاء،   – الجديد  الجيل 

١٩88م.  

شهاب  المحصول،  شرح  في  األصــول  نفائس   .٤١

يــــس الــقــرافــي )ت 68٤هـــــ(،  ــن إدر ــن أحــمــد ب ــدي ال

محمد  علي  الموجود،  عبد  أحمد  عــادل  المحقق: 

األولى،  الطبعة:   ، الباز مصطفى  نزار  مكتبة  معوض، 

١٤١6هـ - ١٩٩5م.  

محمد  الحانة،  طالء  ورشحة  الريحانة  نفحة   .٤٢

أمين بن فضل اهلل المحبي، تعليق: أحمد عناية، دار 

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/١، ٢005م ١٤٢6هـ.  

اجــازة  في  الروحاني  ــروح  وال اليماني  النفس   .٤3

سليمان  بــن  الرحمن  عبد  الشوكاني،  بني  القضاة 

الصميعي،  دار  الحبشي،  اهلل  عبد  تحقيق  االهــدل، 

الطبعة االولى ١٤33هـ -  ٢0١٢م.  

القرن  في  اليمن  رجــال  تراجم  من  الوطر  نيل   .٤٤

العودة،  دار  زبــارة،  محمد  بن  محمد   ، عشر الثالث 

يخ .  بيروت، بدون تار

٤5. الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، 

القاضي  محمد  بــن  الــغــنــي  عــبــد  بــن  الــفــتــاح  عــبــد 

يع، الطبعة:  )المتوفى: ١٤03هـ(، مكتبة السوادي للتوز

الرابعة، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م. 

األستاذ  اإلســالمــي،  الفقه  أصــول  في  الوجيز   .٤6

الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير للطباعة 

الثانية،  الطبعة:  يا،  سور  – دمشق  يع،  والتوز والنشر 

١٤٢٧ هـ - ٢006 م.

* * *




