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ِ
اها
قال ﷺ  « :ن ََّض َر اهللُ امرأ َسم َع مقالتي َف َو َع َ
ِ
فأ َّداها كما َسم َعها » رواه أبو داود ()3660

ُ ُ ٌ
نصوص

باب ُيعنى بنشر نصوص ُم َح َّققة
بالسنَّة والحديث
تتعلق ُّ
مرة
تُنشر َّ
ألول َّ
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ُ َّ ُ َ ْ
قــرة الع ي�ن

ْ َ َ َْ
ْ َْ ُ
ْ َ
ت
يث«:استمتِعوا مِن هذا
ابلي ِ
مِن ح ِد ِ
َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ
فقد ه ِدم مرتي»
َُ
ُ َ ِّ
تأيلف المف ِّس المحدث

حممد يلع بن حممد عالن الصدييق الشافيع امليك
(1057 - 996ـه)

تحقيق ودراسة

د .أحمد رجب أبو سالم
مدرس بكلية اللغة العربية بالمنوفية
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مقدمة التحقيق
ِّ
عذ ِ
الحمدُ لله ا َّل ِذي ع َّظ َم بي َت ُه ال َعتِيقَ ،وج َع َل ُه مثابة للناس وأمنا لهم من َ
اب
ِ
ِ
الح ِريقَ ،و َق َ
السبِيل و َأ ْم ِن ال َّطريق.
رن
َ
َ
وجوب َح ِّجه باستطاعة َّ

وهـ ِ
ٍ
والصال ُة والسالم على ِ
ـادي األُمــة ،وعلى ِ
سيدنَا
آله
حمةَ ،
َّ
َّ
الر َ
محمد َنبِ ِّي َّ
َّ
َّ
ٍ
بإحسان إلى يوم الدين.
وأصحابِه و َمن َتبِ َع ُهم
َ
َو َب ْعدُ :

ِ
ٌ
تحرير هذه المج َّلة المباركة ْ
ُّ
للسادة القائِمين على
كر
أن َشرفونِي
موصول َّ
فالش ُ

ِ
الرسالة ضم َن هذا العدَ د المتميز.
بنشر هذه ِّ

ِ
ِ
ْ
وقع االختيار على َ
ومن ُي ْمن ال َّطالِع ْ
إلي
أن َ
هذا ِّ
الر َسالة النَّفيسة َوق َت َإش َارتهم َّ
ِ
تتج َّلى في َجانِبين:
بالكتَا َبة ،ونفاست َُها َ

ٍ
ٍ
موض ِ
الجانِب األول :من ِ
؛حيث إِن ََّها تتن ُ
ُ
حديث
َاول َش ْر َح
وع َها
شريف يتع َّل ُق
جهة ُ
َّ
َ

بأشرف ٍ
ِ
بيت ال َّله الحرام ،وقد
اختلفت ُرؤى
بيت ُو ِض َع على َو ْج ِه األرض ؛ وهو ُ
ْ
ِ ِ
وبيان الم ْقص ِ
ِ
فوض َح َ
الر َسالة.
الع َل َماء فِي َش ْر ِحه
ود منهَّ ،
َ ُ
تلك الرؤى في هذه ِّ

أن ُمؤلفها ال َعالم َة اب َن َعالن من ِ
الجانِب ال َّثانِيَّ :
الم َش َّرفة فِي
أبرز علماء مك َة ُ

ٍ
زمانِ ِه ،وقد ُعنِي بِ َما
أزمان وأماكن من الجهتين :الفقهية
الم َقدَّ َسة من
ُّ
يخص البِال َد ُ
والمتَأمل ِ
آلثار ِه يستيب ُن ذلك.
والتاريخيةُ ،
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ِ
المؤ ِّلف ،تحقي ًقا علم ًّيا
الر َسالة -بفضل الله -على نسخة ُ
وقد ح َّق ْق ُت هذه ِّ
ِ
يديها مقدم ًة شافي ًة عن المؤ ِّلف
َ
الم َح ِّققي َن ،وقدَّ ْم ُت بي َن َ
الم ْرض ّي عند ُ
وفق المنهج َ
ورسالتِه.
ِ
فالحمدُ ِ
لنهتد َي لوال ْ
لله ا َّل ِذي هدانَا َ
أن َهدَ انَا الله.
لهذا ،وما كنَا
كتبه أبو محمد
د .أحمد رجب أبو سالم
كفر ميت أبو الكوم -تال – منوفية
2020/1/7م

211

الصديقي
العالمة ابن عالن ِّ
ورسالته ُ « :ق َّر ُة ال َع ْين»
(أ)

الصديقي
العالمة ابن عالن ِّ
حياته وآثاره

 اسمه ونسبه :
كثيرا ؛فقيل اسمه :محمد بن عالن .وقيل :
اختلفت المصادر في اسمه اختال ًفا ً

محمد علي بن عالن.وقيل محمد بن علي بن عالن ،وقيل  :غير ذلك(((.

والراجح أن اسمه  :محمد علي بن محمد عالن بن إبراهيم بن محمد عالن بن
َّ

عبد الملك بن علي بن الشيخ المحقق الطيبي(((.
البكري :نسبة ألبي بكر الصديق.

أيضا ،وسبط اإلمام الحسن من جهة أ ّمه،
الصدِّ يقي :نسبة للصدِّ يق أبي بكر ً

الشافعي مذه ًبا ،والمكي مولدً ا ووفا ًة(((.

((( انظر  :كشف الظنون لحاجي خليفة  ،1235 ،1162 ،959/2 ،486/1وسلك الدرر يف أعيان القرن
الثاين عشر للمرادي.172 ،68/1

((( انظر  :خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عشر للمحبي .185/1
((( انظر  :المرجع السابق.
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 مولده ونشأته ووفاته:
أيضا نهار
ولد بمكة في العشرين من صفر ،يوم الجمعة ،سنة 996هـ ،وتوفي بها ً

الثالثاء لتس ٍع بقين من ذي الحجة سنة 1057هـ ،ودفن بـ(المعالة) بالقرب من قبر
شيخ اإلسالم ابن حجر المكي(((.

وقد نشأ ابن عالن في بيت ٍ
علم ودين؛ إذ كان جده المبارك شاه مجدد عصره،

وعمه الشيخ أحمد أحد أعالم مكة في عصره ،وعلى يديه تربى ابن عالن تربية صوف َّية،
ّ
وقد ذكر له كرامات صوفية جرت على يديه(((.

وقد حفظ القرآن بالقراءات ،وحفظ عدة متون في كثير من الفنون ،ولم يبلغ

الثامنة عشر من عمره حتى تصدر إلقراء البخاري ،مما يدل على علو همته ،وصفاء

السن أربع وعشرون سنة(((.
ذهنه وقريحته ،ثم باشر اإلفتاء وله من ِّ

ف بسرعة رسالة في
وكان سريع البديهة  ،حسن الكتاب ،إذا سئل عن مسألة أ َّل َ

الجواب عنها.

أيضا كثير الضبط.وقد كان يكرر إقراء صحيح البخاري ،حيث
وكان حسن الخط ً

أتم قراءته في  28من رجب سنة 1037هـ ،كذلك في العام الذي هدمت فيه الكعبة
درس التفسير في
من السيل 1039هـــ ،حيث ختمه في الكعبة جهة الحطيم ،وقد َّ

الحرم الشريف آخر حياته سنة 1055هـ(((.

((( انظر  :مشيخة أبي المواهب الحنبلي البن عبد الباقي الحنبلي ص ،82وخالصة األثر ،185/1وكشف
الظنون ،1589/2وهدية العارفين للبغدادي ،283/2واألعالم للزركلي.293/6

((( انظر  :مقدمة الذخر والعدة يف شرح الربدة البن عالن ص.42

((( انظر  :خالصة األثر ،183/4ومشيخة أبي المواهب الحنبلي ص.82
((( انظر  :المرجعين السابقين.

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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 علمه وثناء العلماء عليه:
يعدُّ العالمة ابن عالن من نوادر عصره ،فنعته تلميذه أبو المواهب الحنبلي،وفا ًقا

مفسر كتاب ال َّله تعالى ،ومحيي السنة
للمحبي بقوله« :هو واحد الدهر في الفضائلّ ،
بالديار الحجازية ،ومقرئ كتاب (صحيح البخاري) من أوله إلى آخره في جوف

الربع المعمور ،صاحب
كعبة الله ،أحد العلماء المفسرين ،واألئمة المحدثين ،عالم ّ

التصانيف الشهيرة ،كان مرج ًعا ألهل عصره في المسائل المشكلة في جميع الفنون،
وكان حسن الخط كثير الضبط»(((.

أيضا(((« :جمع بين الرواية والدِّ راية ،والعلم والعمل ،وكان إما ًما
وقال المحبي ً

وعلما
ثقةً ،من أفراد أهل زمانه معرف ًة وحف ًظا وإتقانًا وضب ًطا لحديث رسول ال َّله ، 
ً
ِ
معرفة الحديث وضبطه،
شبيها بالجالل السيوطي في
بعلله وصحيحه وأسانيده ،وكان ً
سيوطي زمانه».
وكثرت مؤلفاته ورسائله ،قال الشيخ عبد الرحمن الخياري :إنه
ّ
ووصفه العالمة الكتاني باإلمام عالم الحجاز في القرن الحادي عشر(((.

 شيوخه (((:
تلقى العالمة «ابن عالن» العلم على كثير من مشايخ عصره األجالء ؛ ومنهم :
 -أحمد بن إبراهيم ،عمه شهاب الدين الصديقي المكي الشافعي النقشبندي،

المعروف بابن عالن ،أخذ عنه القراءات والحديث والفقه والتصوف.
((( انظر  :مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص ،82وخالصة األثر.183/4
((( خالصة األثر.184/4

((( فهرس الفهارس للكتاين.277/1

((( انظر  :مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص ،82وخالصة األثر.184/1
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 -2حسن بن محمد بن محمد الصفوري الدمشقي ،بدر الدين البوريني الشافعي،

المتوفى سنة (1024هـ) ،أخذ عنه صحيح البخاري عندما وفد إلى الحجاز.

 -3خالد بن أحمد بن محمد المالكي الجعفري المغربي ثم المكي ،المتوفى

سنة(1043هـ).

 -4عبد الرحمن بن محمد الشربيني العثماني الشافعي جالل الدين ،أخذ عنه

صحيح البخاري عندما وفد إلى الحجاز.

 -5عبد ال َّله بن محمد النحرواي الحنفي المتوفى سنة ( 1026هـ)  ،أخذ عنه

صحيح البخاري عندما وفد إلى الحجاز.

 -6عبد الملك بن جمال العصامي بن صدر الدين بن عصام الدين اإلسفراييني،

المشهور بالمال عصام إمام العربية وعالمها ،المتوفى سنة ( 1037هـ).

وهو أعظم من أخذ عنه ابن عالن في العربية ،قرأ عليه شرح (قطر الندى)،

و(شرح الشذور) البن هشام ،كما أخذ عنه علم العروض والمعاني والبيان وعلوم

المعقوالت .وله شيوخ أخرى غير هؤالء األعالم.
 تالميذه:

تلمذ للعالمة ابن عالن المكي عدد كثير من الطالب؛ وذلك ألنه من أهل مكة؛

أهل الحديث واألثر ،فمكة َم ْهوى قلوب المؤمنين الحاج ّين ،وموئل أفئدة الطالبين
للعلم ؛ ومنهم :

 -1إبراهيم بن حسين مفتي مكة ،المتوفى سنة (1099هـ) ،أخذ عنه الحديث(((.
 -2أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علوي ،أخو محمد الجمال صاحب التاريخ،
((( خالصة األثر.185/1

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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المتوفى سنة ( 1057هـ)(((.
 -3أحمد بن حسين بن محمد ،المتوفى سنة (1052هـ)(((.
 -4أحمد بن عبد ال َّله الحضرمي الشافعي ،المتوفى سنة( 1052هـ)(((.
 -5عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي ،المتوفى سنة(1071هـ)(((.وغيرهم كثير.
 مؤلفات ابن عالن :
تنوعت مؤلفات العالمة ابن عالن الصديقي وف ًقا لتنوع مشاربه ،وتعدد ثقافته،
فجاءت تربو على المائة مؤ َّل ٍ
ف -بل تكاد تزيد ،-وقد شملت في موضوعها جميع

العلوم والفنون ،فأ َّلف في الفقه وأصوله ،والتفسير ،والحديث وعلومه ،وعلم الكالم
والعقيدة ،والتصوف والمواعظ ،وعلوم العربية  :النحو والصرف والبالغة واللغة
والسير ؛ ومنها:
واألدب ،والتاريخ والتراجم ِّ

١االبتهاج في ختم المنهاج  ،والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي(((.٢إتحاف أهل اإلسالم واإليمان ببيان أن المصطفى ال يخلو عنه زمان وال مكان،منه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق ،برقم ( .)9276

٣إتحاف الثقات بشرح الموافقات((( ،ومنه نسخة خطية بمركز الماجد برقم( ،)319222ولعله كتاب (المنة) اآلتي.

((( خالصة األثر.191/1
((( خالصة األثر.213/1
((( خالصة األثر.262/1

((( خالصة األثر ،274/2وفهرس الفهارس.451/1

((( مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص ،82وهدية العارفين ،283/2ولعله(وشي االبتهاج) اآليت.
((( كشف الظنون.6/1
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٤إتحاف السائل بمعرفة رجال الشمائل(((.٥إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل ،طبع في مكتبة القدسي والبدير،دمشق 1384هـــ ،ثم طبع في دار الكتب العلمية ،بتحقيق :إبراهيم شمس
الدين2002-م.

٦إتحاف ّكل مسلم بختم صحيح مسلم ،ومنه نسخة خطية بالمكتبة العباسية
بالبصرة -مجموعة رقم  /4 /8ب.

٧إجازة ابن عالن لعبد الباقي الحنبلي الدمشقي ،ومنه نسخة مركز الماجد برقم( ،)601073عن جامعة الملك سعود.

٨إنباء المؤيد الجليل مراد ببناء بيت الوهاب الجواد ،طبع بتحقيق د :خالد عزامالخالدي ،في الجمعية التاريخية السعودية 2007-م.

٩البيان المساعد شرح نظم القواعد  -تحت الطبع بتحقيقي.- ١٠-التلطف فى الوصول إلى التعرف ،طبع بمطبعة الترقي الماجدية بمكة
المحمية1936 -م.

 ١١-أسنى المواهب والفتوح بعمارة المقام اإلبراهيمي وباب الكعبة وسقفها
والسطوح(((.

 ١٢-إعالم اإلخــوان بتحريم الدخان((( ،ومنه نسخة خطية بالمكتبة األزهرية
برقم 3914( :فقه عام)  130594طنطا ،وأخرى بمركز الملك فيصل برقم
(ب )41367بعنوان ( :هدية اإلخوان عن شرب الدخان).

((( دليل الفالحين البن عالن.130/2
((( خالصة األثر.185/1

((( كشف الظنون ،486/1ومشيخة أبي المواهب الحنبلي ص.84

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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 ١٣-إعالم اإلخوان بأحكام الخصيان في الفقه(((.
 ١٤-إعالم سائر األنام بقصة السيل الذي سقط من بيت ال َّله الحرام((( ،ومنه نسخة

خطية بمكتبة الدولة ببرلين برقم (  ،)526bوعنها نسخة بمركز الماجد برقم

(.)694649

المعرفة بفضائل أعمال عرفة(((.
 ١٥-األقوال
ّ

 ١٦-اإلنباء العميم ببناء البيت الحرام الفخيم ،طبع بتحقيق  :أبي هاشم إبراهيم
الهاشمي ،في دار الحديث الكتانية.

 ١٧-إيضاح تلخيص بديع المعاني في بيان منع هدم جدار الكعبة اليماني(((.
 ١٨-إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيح ،منه نسخة في مكتبة جامعة
برنستون برقم(.)2010

 ١٩-بديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني((( ،ومنه نسخة في جامعة إستانبول
رقم  ،2619وثانية بالمكتبة المركزية بوزارة األوقاف المصرية برقم (.)230

 ٢٠-بغية الظرفاء في معرفة الردفاء ،أي الذين أردفهم النبيﷺ على مركوبه ،طبع
بتحقيق :الشريف يوسف الحارثي ،توزيع دار أطوار للطباعة والنشر.

 ٢١-البيان واإلعالم في توجيه فرضية عمارة الساقط من البيت لسلطان اإلسالم،
منه نسخة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة مجموعة رقم .3/1645

((( مقدمة الذخر والعدة ص.56

((( خالصة األثر ،186/4وإيضاح المكنون.102/3
((( مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص.84

((( مقدمة الذخر والعدة ص.56

((( كشف الظنون ،1142/2وهدية العارفين.283/2
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 ٢٢-تحفة ذوي اإلدراك في المنع من التنباك((( .ومنه نسخة بمتحف طوبقبوسراي،
مدينة رقم .2/122

 ٢٣-تخميس قصيدة أبي مدين المغربي ،طبع في القاهرةسنة1305هـ.
 ٢٤-ترجمة البخاري ،ومنه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق ورقمها .8995
 ٢٥-تسهيل الممر إلى الفقه األكبر ،ومنه نسخة المكتبة الوطنية بأنقره .7235 A
ناقصا ،وطبع بقيته
التعرف ،طبع بمكة 1330هـ ً
 ٢٦-التلطف في الوصول إلى ّ
بالقاهرة بمطبعة البابي الحلبي.

 ٢٧-تنبيه ذوي النهى والحجر على فضائل أعمال الحجر((( ،ومنه نسخة في
جامعة إستانبول عاطف أفندي ،برقم .2183

 ٢٨-الجوهر المتالل في بيان علو سريان المصطفى ﷺ في كريم اآلل ،ومنه
نسخة خطية بمكتبة مكتبه الجامع الكبير برقم (18مج).

 ٢٩-حدائق األلباب في علم قواعد اإلعراب منظومة ،ومنه نسخة في المكتبة
المحمودية في المدينة المنورة مجموعة رقم  ،100ومنه نسخ أخرى-تحت
الطبع بتحقيقي ،مع شرحه اآلتي.

 ٣٠-حسن النبا في فضل ُقبا((( ،ومنه نسخة بمكتبة رضا رامبور  -الهند  ،تحت
رقم .3630

((( كشف الظنون. 486/1
((( األعالم.293/6

((( مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص.84وهو مختصر جواهر األنباء يف فضل مسجد قباء ،إلبراهم بن
عبد اهَّلل اليمني.

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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 ٣١-حسن العبارة في نظم رسالة االستعارة(((.ومنه نسخة بالمكتبة المركزية
بالرياض مجموعة رقم .1296

 ٣٢-حصول المفاد من معارضه بانت سعاد ،ومنه نسخة خطية بمكتبه الجامع
الكبير ،برقم (18مج).

 ٣٣-داعي الفالح لمخبآت االقتراح للسيوطي ،طبع بتحقيق  :محمد سالم
الدرويش -أكاديمية الدراسات العليا بمصراتة -لبيا.

 ٣٤-دفــع االشتباه عــن إع ــراب قوله عــز وجــل  ﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [النمل ،]65:ومنه نسخة خطية بالمكتبة المحمودية

برقم(.)2680/6

 ٣٥-دفع الخصائص عن طالب الخصائص-يطبع بتحقيقي.-
 ٣٦-دليل الفالحين في شرح رياض الصالحين ،طبع أكثر من طبعة.
 ٣٧-الذخيرة والعدة في شرح البردة ،طبع بتحقيق د  :أحمد طورا في دار أروقة،
أيضا بتحقيق :محمد سالم هاشم.
وفي دار الكتب العلمية ً

 ٣٨-رسالة في سكرات الموت ،ومنه نسخة خطية بمكتبة األوقــاف العا ّمة
مجموعة رقم .16 /7071

 ٣٩-رشيق الرحيق من شراب الصديق(((.
 ٤٠-رفع اإللباس ببيان اشتراك معاني الفاتحة وسورة الناس ،ومنه نسخة خطية
بالظاهرية برقم ( ،)5778وغيرها.

((( كشف الظنون.845/1

((( مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص.84
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 ٤١-رفع الخصائص عن طالب الخصائص((( ،وله أكثر من نسخة خطية في
مكتبات العالم.

 ٤٢-شرح الحكم العوثية ،ألبي مدين التلمساني ،طبع بتحقيق :أحمد فريد
المزيدي في دار اآلفاق العربية-القاهرة.

 ٤٣-شرح الزبد(((.

 ٤٤-شرح الرسالنية ،ومنه نسخة بمركز فيصل بررقم (-)04821تحت الطبع
بتحقيقي.-

 ٤٥-شرح قصيدة ابن بنت الميلق الشافعي(حال السلوك إلى ملك الملوك) ،طبع
في المطبعة العثمانية بمصر عام 1305هـ .

 ٤٦-شرح قالئد الجمان في نظم عوامل عالم جرجان ،ومنه نسخة في المكتبة
المحمودية.

 ٤٧-شرح منظومة األلغاز النحوية ،لمال عصام الدين ،ومنه نسخة خطية بجامعة
الرياض برقم (.)1662

 ٤٨-شمس اآلفاق بنور ما للمصطفى ﷺ من كريم األخالق ،طبع بتحقيق :السيد
عباس الحسيني وزميله ،في دار الكتب العلمية ،بيروت-ط2004-1م.

 ٤٩-ضياء السيل إلى معالم التنزيل في تفسير القرآن((( .ومنه نسخة خطية ناقصة
بالمكتبة المركزية بمكة برقم  ،1164وغيرها.

 ٥٠-الطالع السعيد في فضائل يوم العيد ،طبع بتحقيق  :بلعمري محمد فيصل
الجزائري ،في دار الكتب العلمية2008-م.

((( مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص.84

((( مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص.84
((( كشف الظنون.1091/2

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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 ٥١-طيف الطائف بفضل الطائف ،طبع بتحقيق :عارف أحمد عبد الغني في دار
دار العراب بدمشق2013م.

 ٥٢-العقد الفريد في تحقيق التوحيد ،ومنه نسخة خطية بمكتبة الدولة ببرلين
برقم (.)2446

 ٥٣-العلم المفرد في فضل الحجر األسود((( ،ومنه نسخ خطية بمكتبة عاطف
أفندي مجموعة رقم  ،2813ودار الكتب المصر ّية رقم  ،3184والمكتبة

المنورة رقم  ،1645وغيرها.
المحمود ّية بالمدينة
ّ

 ٥٤-غوث البحار الزاخرة للدرة الفاخرة للغزالي -تحت الطبع بتحقيقي.
 ٥٥-فتح رب البرية بتخميس القصيدة الهمزية ،ومنه نسخة خطية بالمكتبة
المركزية بالرياض برقم ( 8/239مجاميع).

 ٥٦-فتح الفتاح في شرح اإليضاح-إيضاح الناسك للنووي -طبع بتحقيق د :عبد
ال َّله نزير أحمد ،في دار الريان ناشرون-لبنان.

 ٥٧-فتح القدير باألعمال التي يقف عندها في عمارة الكعبة الغراء من جعل له
الملك عليها والية القصر ،ومنه نسخة خطية بمكتبة قيصري راشد أفندي رقم
 5 /364ورقة .99 - 92

 ٥٨-فتح القريب المجيب في نظم خصائص الحبيب-يطبع بتحقيقي.-
 ٥٩-الفتح المبين في شرح أم البراهين ،منه نسخة خطية بالمكتبة األزهرية برقم
( 3334توحيد)  ،42994وغيرها.

 ٦٠-الفتوحات الربانية شرح األذكار النووية ،طبع بتحقيق :عبد المنعم خليل
إبراهيم ،في دار الكتب العلمية-بيروت.

((( كشف الظنون.1162/2

222

رجب  1441ـه

 ٦١-الفضائل المجتمعة في فضل وقفة يوم الجمعة ،ومنه نسخة خطية بالمكتبة
المركزية بوزارة األوقاف المصرية برقم ( ،)1764 /7وغيرها.

 ٦٢-فضائل مكة المكرمة(((.
 ٦٣-قالئد الجمان في نظم عوامل عالم جرجان ،ومنه نسخة خطية بالمكتبة
المنورة مجموعة رقم .100
المحمود ّية بالمدينة
ّ

ّ
درس في جوف الكعبة الحديث
 ٦٤-القول
الحق والنقل الصريح بجواز أن ُي ّ
المنورة مجموعة رقم
الصحيح ،ومنه نسخة بالمكتبة المحمود ّية في المدينة
ّ

.1645

 ٦٥-الفيض المقسوم على المختصر المرقوم ،ومنه نسخة خطية بمكتبة ضريح
بير محمد شاه  ،688وعنها نسخة بمركز الماجد برقم (.)715908

 ٦٦-لطف الرمز واإلشاره الى خبايا حسن العبارة في نظم االستعارة ـ يطبع اآلن
بتحقيق د/السيد محمد سالم.

 ٦٧-مسائل فقهية ،ومنه نسخة خطية بمكتبة مكة المكرمة ،برقم ()9متنوعة.
 ٦٨-مفتاح البالد في فضائل الغزو والجهاد ،ومنه نسخة خطية بمكتبة الدولة
ببرلين برقم (.)1954

المعرب ،طبع بتحقيق د/محمد بن
المقرب في معرفه ما في القرآن من
ّ
 ّ ٦٩-
صالح البراك.

الهمزية للبوصيري ،ومنه نسخة خطية بمكتبة
األحدية بتقريب معاني
 ٧٠-المنح
ّ
ّ
بايزيد عمومي برقم (.)3545

((( كشف الظنون.1278/2

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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 ٧١-منهج من ألف فيما يرسم بالياء ويرسم باأللف((( ،وله نسخة خطية في
المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة مجموعة رقم . 100

 ٧٢-المنّة في بيان بعض موافقات الكتاب والسنة ،طبع بتحقيق :أبي الحسن
الشبراوي ،طبع في دار الرسالة بالقاهرة.

 ٧٣-المواهب الفتحيه على الطريقة المحمدية للبركوي ،ومنه نسخة خطية
بمكتبة أيا صوفيا برقم ( ،)1886وغيرها الكثير.

الصفا في مولد المصطفى((( ،وله أكثر من نسخة خطية.
 ٧٤-مورد َّ
 ٧٥-موصل ذوي البؤساء الى دفع األسى بأذكار الصباح والمساء ،ومنه نسخة
خطية بمكتبه الجامع الكبير ،برقم (18مج).

 ٧٦-النبأ العظيم في أخالق النبي ﷺ  .وهو مختصر كتاب أخالق النبي ،ألبي
الشيخ األصبهاني .ومنه نسخة في الحرم المكي برقم ( 1250حديث) ،وثانية

بالمحمودية برقم (.)2706/2

 ٧٧-نبذة تتعلق باالجتهاد المطلق ،ومنه نسخة بالمكتبة الظاهرية برقم (.)165
 ٧٨-نشر رايات تشريف المصطفى ،ومنه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم
(- 208تاريخ تيمور).

أيضا.
 ٧٩-نظم قواعد اإلعراب ،يطبع بتحقيقي مع شرحه للمؤلف ً
 ٨٠-نظم قطر الندي البن هشام(((.
((( مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص.84

((( مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص.84

((( مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص ،84وخالصة األثر.185/4
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 ٨١-النفحات العنبرية في مدح خير البرية ،ومنه نسخة خطية بمكتبة قيصري
راشد أفندي( )5 /1078من الورقة .161 - 123

 ٨٢-الوجه الصحيح في ختم الصحيح((( .طبع بتحقيق وتعليق  :نور الدين
الحميدي اإلدريسي.

 ٨٣-وشي الديباج في ختم المنهاج ،تحت الطبع بتحقيقي.

 ٨٤-وصال المر ّقم في دار األرقم ،تحت الطبع بتحقيقي.

 ٨٥-وفور الفضل والمنة شرح منظومة ابن الشحنة ،طبع بتحقيق د .السيد محمد
سالم في دار الكتب العلمية بيروت ،ط2020 ،1م .
وغير ذلك كثير.

((( مشيخة أبي المواهب الحنبلي ص ،84وخالصة األثر.186/4
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رسالته «قرة العين»
موضوع التحقيق

لما كان العالمة ابن عالن مك ًّيا فقد َعنِي بما يخص البالد المقدسة من أزمان

وأماكن ،فوصلت مؤلفاته التي تتصل بها إلى خمسة عشر مؤل ًفا ما بين تاريخي
وفقهي ،ومن بينها هذه الرسالة الشريفة.

وهي ثابتة النسبة لمؤلفها ،وقرائن ذلك تتجلى فيما يأتي :
 -1التصريح بعنوانها على صفحة العنوان ،ولم يذكر اسم مؤلفها على غالفها؛

لكونها ضمن مجموع يشتمل على عدد من رسائله ،فاكتفى الناسخ بذكر اسمه على
صدر أول رسالة فيه-صفحة العنوان.-

 -2النص فيها على كتاب من الكتب الثابتة له ،حيث قال  « :و َقرب ُت جو ِ
اه َر ُه مِ ْن
َ َّ ْ َ َ
ِ
اب مِن ِ ِ
ِ
ِ
(((
السالم».
الملك َّ
َب ْح ِر كتَابِي( :إِ ْع َل ِم َسائ ِر األَنَام) َ ،و َأ ْو َض ْح ُت ُه َط َل ًبا لل َّث َو ِ َ َ

الم َحدِّ ُ
ث ال َكبِ ُير َّ
الش ْي ُخ:
 -3التصريح فيها بذكر جدّ ه ،حيث قالَ « :أ ْو َر َد ُه َجدِّ ي ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
الح َرا ِم َو ِز َي َار ِة
الصديق ُّي في كتَابِه ُ «:مث ِير َش ْو ِق األَنَا ِم إِ َلى َح ِّج َب ْيت ال َّله َ
ُم َح َّمد َعلَّ ن َّ
َنبِ ِّي ِه .»»
الرد فيه على بعض معاصريه .فكل هذه األدلة تؤكد صحة نسبة هذه الرسالة
َّ -4

للعالمة ابن عالن الصديقي.

ِ
ِ
الح َرام ،ونُسب إليه يف :خالصة األثر
الس ْيل الذي سقط منْ ُه َبيت اهَّلل َ
((( أي  :إعالم َسائر االنام بِ َّ
قصة َّ
 ،188/4وهدية العارفين ،283/2وإيضاح المكنون.102/3
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النسخة المعتمدة في التحقيق :
هي نسخة مكتبة «قيصري راشد أفندي» رقم ( ،)364وهي ضمن مجموع

تستقل فيه من اللوحة (  ،)91 - 87وهي نسخة نفيسة كتبت بخط مؤلفها كما ورد

بختامها ،وقد ورد بهامشها بعض التصحيحات واالستدراكات ،كتبت بخط نسخ
جيد ،وقيدها كاتبها بنظام التعقيبة.

وأما المنهج المتبع في تحقيقها فيتجلى فيما يأتي:
1ـ ُق ْم ُت بنسخ نسخة األصل ً
صحيحا ودقي ًقا.
نسخا
ً

قابلت بين نسخة األصل ،وبين النقول الواردة فيها من مصادرها.
2ـ
ُ
النص وفق القواعد اإلمالئية الحديثة ،دون التَّقيد بما كُتب به المخطوط.
3ـ َح َّر ْر ُت َّ

أصلحت التصحيف والتحريف الوارد في النص ،وب َّينت ذلك في موضعه.
4ـ
ُ

5ـ ُق ْم ُت بتخريج الشواهد الواردة في الكتاب  :من اآليات القرآنية ،واألحاديث

النبوية الشريفة.

أقوال الع ِ
لماء الوارد َة في الكتاب من مظانها.
6ـ َو َّث ْق ُت َ ُ
7ـ ترجمت لبعض األعالم الواردة في الكتاب ترجمة موجزة.
المختصة بذلك.
8ـ َف َّس ْر ُت األلفاظ الغريب الواردة في المتن من الكتب
َّ

َّص في أغلبه ،ال سيما مواضع اإللباس؛ ليسهل على القارئ ُمطالع ُت ُه.
9ـ َض َب ْط ُت الن َّ
ٍ
ٍ
إسراف أو ٍ
تقتير.
َّص المحقق ،دون
قت على ما يحتاج
10ـ ع َّل ُ
لتعليق في الن ِّ

وضعت المعقوفتين [ ] المجردتين من رقم الحاشية؛ للداللة على أن ما
11ـ
ُ

بينهما زيادة من المح ِّقق.
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صفحة العنوان

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ

أول المخطوط
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آخر المخطوط

ُ َّ ُ َ ْ
قرة الع ي�ن
[/87ب]

ْ َ َ َْ
ْ َْ ُ
ْ َ
ت
يث« :استمتِعوا مِن هذا البي ِ
مِن ح ِد ِ
َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ
فقد ه ِدم مرتين»
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¢

الح ْمدُ ل َّل ِه ُس ْب َحانَهَ ،ون َْس َأ ُل ُه بِ َف ْضلِ ِه إِ ْح َسانَهَ ،و َأ ْش َهدُ ْ
أن َل إِ َل َه إِلَّ الل ُه َو ْحدَ ُه َل
َ
يك َله ِ ،
الح َرا َم َو َأ ْركَانَهَ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن َس ِّيدَ نَا ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه
الذي َش َّر َ
ف َب ْي َت ُه َ
َش ِر َ ُ
ف البي ِ
ِ
ت َو َأ َبانَهَ ،ص َّلى الل ُه َو َس َّل َم َع َليهَ ،و َزا َد ُه َف ْض ًل َو َش َر ًفا َلدَ يهَ ،و َع َلى
ا َّلذي َأ ْظ َه َر َش َر َ َ ْ
آل ِ ِه وصحبِه ،وو ِارثِيه الع َلم ِ
اء َو ِح ْزبِهَ ،و َب ْعدُ :
َ َ ْ َ َ
ُ َ

َفالدَّ ِ
اعي لِر ْق ِم َه ِذ ِه الس ُطور ،فِي َه َذا الر ِّق المن ُْشور؛ َأ َّن بع َض َأ َف ِ
اض ِل ال ُع َل َماء،
َْ
َّ
ُّ
َ
َ
َو ُقــدْ َو ِة األَئِ َّم ِة ال ُف َض َل ِء ال ُك َر َماءَ ،زا َد ُه الل ُه َج َل َلةَ ،و َأ َدا َم َم ْجدَ ُه َوك ََما َلهَ ،س َأ َل َع ْن
ديث اب ِن ُعمر مر ُفو ًعا(((«:استَمتِعوا مِن َه َذا((( البي ِ
ح ِ
تَ ،فإِ َّن ُه َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْي ِنَ ،و ُي ْر َف ُع
َْ
ْ
ْ ْ ُ
َ
ْ
ََ َْ
فِي ال َّثال ِ َثة»(((.
ِِ
ِ ِ
الحاكِ ُم فِي« ُم ْستَدْ َركِه»(((.
َر َوا ُه ال َّط َب َران ُّي في« ُم ْع َجمه ال َكبِ ِير»(((َ ،و َ

أيضا :المنهل
وع َ :و ُه َو َما ُأ ِض َ
اص ًة  .»..وانظر فيه ً
يف إِ َلى النَّبِ ِّي َ خ َّ
«الم ْر ُف ُ
((( يف تدريب الراويَ : 184/1
الروي البن جماعة ص ،40والمقنع يف علوم الحديث البن الملقن ،113/1واليواقيت والدرر.177/2
((( أي :هبذا ،فـ«من» بمعنى «الباء».

((( أخرجه بجانب ما ذكره المؤلف :البزار يف مسنده  ،308/12وابن خزيمة يف صحيحه ،128/4وابن
حبان يف صحيحه .153/15

وأورده :ابن أبي الشيخ يف طبقات المحدثين بأصبهان ،557/3وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان،244/1

والمنذري يف الرتغيب والرتهيب ،108/2والهيثمي يف  :موارد الظمآن ،241/1وكشف األستار عن
زوائد البزار ،3/2ومجمع الزائد ،206/3وأردفه بقوله« :رواه البزار والطرباين يف الكبير ورجاله ثقات»،

والعراقي يف :المغني عن حمل األسفار ،197 ،195/1والعجلوين يف كشف الحفاء  ،418/1والمتقي

الهندي يف  :كنزالعمال ،89/12والمناوي يف :التيسير بشرح الجامع الصغير .150/1وصححه األلباين

يف «صحيح الجامع» ( ،)955وانظر :الصحيحة .)1451( 434 /3

((( -275/13حديث رقم (.)14033

(((  ،608/1وحكم عليه بقوله « :صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
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ـال الحافِ ُظ بن حج ٍر العس َق َلنِي فِي « َتس ِد ِ
يد ال َق ْو ِ
َو َقـ َ
س فِي [ َت ْرتِ ْيب] ُم ْسن َِد
َ
ُ َ َ
ْ
َ ْ
ُّ
احب ِ
ِ
ِ
«الف ْر َد ْو ِ
الف ْر َد ْو ِ
س» َأ ْسنَدَ ُه».
س»((( « :إِ َّن َص َ
ِ
«اإل ْتح ِ
ِ
اف»(((« :إِ َّن ُه َح ِد ٌ
َو َق َال َّ
يح».
يث َصح ٌ
الح َس ِن ال َب ْك ِر ُّي في ِ َ
الش ْي ُخ َأ ُبو َ

وح ِ
اص ُل الس َؤ ِ
ال َأ َّن ُه ُه ِد َم مِ ْن َق ْب ِل النَّبِ ِّي ﷺ َأ ْك َث َر مِ ْن َم َّر َت ْي ِنَ ،و ُه ِد َم مِ ْن َب ْع ِد ِه ﷺ
َ َ
ُّ
ف فِ ِ
اق َ -أدام الله ب َقاءه ،-وك ََلم الص ِ
اد ِق الم ْصدُ ِ
يه ال َب َّتةَ،
وق َل ُخ ْل َ
َو َل ْم ُي ْر َف ْعَ ،ب ْل ُه َو َب ٍ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َّ
َ
الصدُ ِ
وق؟!
َك ْي َ
ف َو ُه َو ك ََل ُم َّ
ِ
ِ ِ
ِ
است َ
المنِيف(((،
َخ ْر ُت ال َّل َه َت َعا َلى في َر ْق ِم َه َذا ُ
الج ْزء ال َّلطيفَ ،و َن ْظ ِم َه َذا ال ُع ْقد ُ
َف ْ
و َقرب ُت جو ِ
اه َر ُه مِنْ َب ْح ِر كِتَابِي« :إِ ْع َل ِم َسائِ ِر األَنَام»(((َ ،و َأ ْو َض ْح ُت ُه َط َل ًبا لِل َّث َو ِ
اب مِ َن
َ َّ ْ َ َ
الملِ ِ
ك الس ََّلمَ ،و َس َّم ْي ُت ُه:
َ

يث( :استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
« ُقر َة العي ِن فِي ح ِد ِ
ت
ْ َ
ْ ْ ُ
َ
َْ
َّ َ ْ
َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين) »

وال َّل َه َأ ْس َأ ُل النَّ ْف َع بِ ِهَ ،و َأ ْن ُيثِي َبنِي مِ ْن َف ْضلِهَ -،و َل ْس ُت َأ ُق ُ
ول بِ َس َببِهَ ،-و ُه َو َح ْسبِي
ِ
الوكِيل.
َون ْع َم َ

((( نسخة مكتبة (مراد مال) برتكيا ،لوحة ( ،)40وأردفه بقوله « :أسنده عن عبد اهَّلل بن عمر من رواية

حميد الطويل عن بكر بن عبد اهَّلل عنه من طريق ابن خزيمة» .ولم أقف على هذا النقل يف نسخة المكتبة

األزهرية رقم( 47حديث) .321

((( أي :اإلتحاف بفضيلة الطواف لوحة ( -)60ضمن مجموع رسائله ،نسخة المكتبة األزهرية رقم1823 :
أدعية وأوراد)  93663المغاربة.

((( يف الكليات ص« : 868المنيف :المشرف العالي ؛ من أناف على ك ََذا :أشرف َع َل ْيه».
ِ
ِ
الح َرام ،ونُسب إليه يف  :خالصة األثر
الس ْيل الذى سقط منْ ُه َبيت اهَّلل َ
((( أي  :إعالم َسائر االنام بِ َّ
قصة َّ
 ،188/4وهدية العارفين ،283/2وإيضاح المكنون.102/3

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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ِ
ِ
الم َحدِّ ُ
ث ال َكبِ ُير َّ
الش ْي ُخ ُم َح َّمد
يمَ ،أ ْو َر َد ُه َجدِّ ي ُ
ا ْع َل ْم َأ َّن َه َذا اإل ْش َك َال َقد ٌ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
الح َرا ِم َو ِز َي َار ِة
الصديق ُّي في كتَابِهُ «:مث ِير َش ْو ِق األَنَا ِم إِ َلى َح ِّج َب ْيت الله َ
َعلَّ ن َّ
َنبِي ِه ﷺ»(((؛ َف َق َال« :إِ ْن قِ َيل َ :هدْ م البي ِ
ت َو َق َع مِ َر ًارا» َ ،ف َذك ََر ُج ْم َل َت ُه .
ُ َْ
ِّ
ُثم َق َال َ « :فه ِذ ِه سبع َهدَ م ٍ
ات مِ ْن َق ْبلِ ِه ﷺَ ،و ُه ِد َم مِ ْن َب ْع ِده َم َّر َت ْي ِنَ ،و َقدْ
َ َ ُْ َ
َّ
َأ ْخبر الص ِ
اد ُق ﷺ َأ َّنه ُه ِدم مر َتي ِن وير َفع فِي المر ِة ال َّثال ِ َث ِة ،و َظ ِ
اه ُر ُه ُم ْشكِ ٌل فِي
َ
ُ َ َ َّ ْ َ ُ ْ ُ
َ َ َّ
َ َّ
الهدْ ِم َوإِ ْخ َب ِ
إِ ْخ َب ِ
الر ْفعِ.
ار َ
ار َّ

ِ
الهدْ َم ْي ِن َ :ما َح َّل َع ِق َب ُه َما نِ ْس َي ُ
ان َم ْو ِض ِع
ُق ْلنَا :ال َّظاه ُر َأ َّن النَّبِ َّي ﷺ َأ َرا َد بِ َ
ابن مسع ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود :(((
الهدْ َم ال َّثال َث ك ََذل َك ،ك ََما ُي َف ِّس ُر ُه َق ْو ُل ِ َ ْ ُ
ال َك ْع َبة بِ َق ِرينَة َأ َّن َ
ِ
( َأكْثِروا مِن ِزيـ ِ
َّاس َم َكا َن ُه)َ ،ر َوا ُه
ـارة َه َذا ال َب ْيت َق ْب َل َأ ْن ُي ْر َف َع َو َين َْسى الن ُ
ْ َ َ
ُ
األزرقي(((».
ّ
تَ :و َأ ْخ َر َج ُه ال ُق ْر ُطبِ ُّي فِي«الت َّْذكِ َر ِة»((( مِ ْن َط ِر ِيق ال َب َّز ِار(((َ ،و َزا َد:
ُق ْل ُ
آن مِن َقب ِل َأ ْن ير َفع وينْسى» ،و ُهو َأ َثر فِ ِ
يه ُط ٌ
ول.
«واقرؤوا ال ُق ْر َ ْ ْ
َ َ ٌ
ُْ َ َ ُ َ

ِ
ِ ِ
ِ
ب آ َث ُار
الهدْ َمان َأ َحدُ ُهما َل َّما َذ َه َ
«و َذان َك َ
َق َال في« ُمث ِير َش ْو ِق األَنَا ِم»((( َ :
ت بعدَ بِن ِ
ِ
َاء ال َك ْع َب ِة إِ َلى َأ ْن َبنَا ُه آ َد ُم ﷺَ ،فإِ َّن ُه َل ْم َي ُك ْن فِي األَ ْر ِ
ض لل َك ْع َب ِة
ال َب ْي َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ف
الص َخار إِ َلى َأ ْن َأ ْش َر َ
الم َلئ َك ُة في ُأ ِّس َها ِّ
َأ َث ٌرَ ،و َأ َتا ُه ج ْب ِر ُيل َو َخ َّط َل ُهَ ،ف َأ ْل َقت َ
((( ص.149-148

((( ورد يف  :تفسير ابن أبي حاتم ،2922/9وتفسير الثعلبي ،132/6وأخبار مكة للفاكهي.192/1

((( لم أقف عليه يف كتابه :أخبار مكة وما جاء فيها من األثار ،فلعل المؤلف سها يف نقله ،وهو يف  :فضائل
مكة ألبي سعيد الجندي ص ،205 ،89وأخبار مكة للفاكهي.191-190/1

((( أي :التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ص.1331
((( يف مسنده .308/12
((( ص.148
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َع َلى َو ْج ِه األَ ْر ِ
ض»ُ .ق ْل ُت  :بِ َقدْ ِر ِذ َراعٍ ،ك ََما َن َق َل ُه َب ْع ُض ُه ْم َع ِن [/88ب]
ٍ
س الدِّ ِ
الش ْيخِ َش ْم ِ
َّ
الح َس ِن ال َب ْك ِر ِّي(((.
ين ُم َح َّمد َأبِي َ

ِ
ِ
ِ
ِ
(((
«و َثانِ ِ
يم ﷺ؛
َ
يه َماَ :ل َّما َذ َه َب ْت آ َث ُار ال َب ْيت َب ْعدَ ال ُّطو َفان إِ َلى َز َمان إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
َاء إِبر ِ
ف َم َك َ
ل ِ َما َو َر َد َأ َّن ُه ك َ
اهيمَ ،و َع ْن
َان َل ُي ْع َر ُ
ان ال َب ْيت َب ْعدَ ال ُّطو َفان َق ْب َل بِن َ
ِ
يم ﷺ َل َّما ُأمِ َر بِ َذل ِ َك َض َ
َعلِي َّ : 
السكِينَ َة
(إن إِ ْب َراه َ
اق َذ ْر ًعاَ ،ف َأ ْر َس َل الل ُه َّ
ٍّ
ت بِال ُك ِّليةِ،
ان َذ َهب بِ ِهما َأ َثر البي ِ
ان ال َّل َذ ِ
ان المع َتبر ِ
..الحديث)(((َ ،فهما الهدْ م ِ
َّ
َ َ ُ َْ
ُ ْ ََ
ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
الهدْ ِم َوإِ َعا َد ِة بِنَائِ ِه َع ِق َب ُه،
ب َ
الهدَ َمات َفإِن ََّها كَان َْت َم َع ع ْل ٍم َعق َ
بِخ َلف َبق َّية َ
الص َو ِ
اب»(((.
الهدْ ِم ،والل ُه َأ ْع َل ُم بِ َّ
َفن ُِّز َل ْت َمن ِْز َل َة عَدَ ِم َ
ِ
ِ
«و ُي ْر َف ُع فِي ال َّثال ِ َث ِة»؛ َأ ْيَ :و ِهي ك ََذل ِ َك فِ ِ
يه َما،
ُق ْل ُ
:و َع َل ْيه َف ُي َرا ُد بِ َق ْولهَ :
ت َ
َ
ِ
وإِنَّما ي ُك ُ ِ ِ
الز َب ْي ِر َو َم ْن
الح َب ِش ِّي((( ؛ إِ ْذ فِي ك ٍُّل مِ ْن َهدْ َمة ا ْب ِن ُّ
ون ك ََذل َك في َهدْ مة َ
َ َ َ
ف َأ َثر البي ِ
تَ ،والل ُه َأ ْع َل ُم(((.
َب ْعدَ ُه َل ْم ُي ْهدَ ْم بِ َح ْي ُث َل ُي ْع َر ُ ُ َ ْ

((( هو :شمس الدين محمد بن الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البكري

الصديقي الشافعي األشعري المصري ،مولده ووفاته بالقاهرة ،وكان يقيم عا ًما بمصر وعا ًما بمكة ،تويف
سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة.

انظر يف ترجمته  :شذرات الذهب ،431/8واألعالم.75/7

((( يف األصل :ذهب ،والتصويب من مصدر النقل.
((( أخرجه عنه الحاكم يف المستدرك .629/1
((( مثير شوق األنام ص.148

((( ففي صحيح البخاري -577/2حديث رقم ( ،)1514وصحيح مسلم -2222/4حديث رقم
الح َب َش ِة» .
الس َو ْي َق َت ْي ِن من َ
( « :)2909عن أبي ُه َر ْي َر َة  عن النبي ﷺ قالُ :ي َخ ِّر ُب ال َك ْع َب َة ُذو ُّ
ويف سنن أبي داود-114/4حديث رقم( « : )4309عن عبد اهَّللِ بن ع َْم ٍرو عن النبي ﷺ قال  :ا ْت ُركُوا
ِ
الح َب َش َة ما َت َركُوكُم ،فإنه َل َي ْست ْ
الح َب َش ِة».
الس َو ْي َق َت ْي ِن من َ
َ
َخ ِر ُج َكنْزَ ال َك ْع َبة إال ُذو ُّ

تحر تفصيل ذلك يف :المناهل العذبة البن حجر الهيتمي ص ،69وما بعدها.
((( َّ

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ

َق َال فِي « ُمثِ ِير َش ْو ِق األَنَا ِم»(((:
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اه ِر ِ
ِ
ان َلهما ُقرب بِ َظ ِ
اب َم َج ٍ
الع َب َار ِةَ ،و َلكِ ْن بِ ْارتِ َك ِ
از َشائِ ٍع
«و َي ْظ َه ُر َج َوا َب ُ َ ْ ٌ
َ
(هدم)َ ،و َذل ِ َك َأ َّن ُه مِ َن َّ
الشائِ ِع َأ َّن ُه
فِي ال َك َل ِم؛ َأ َحدُ ُه َما ْ :ارتِ َكا ُب ُه فِي َق ْول ِ ِه ﷺ ُ
اضي؛ َتنْبِيها َع َلى َتح ُّق ِق و ُق ِ
ربما يعبر َع ِن المس َت ْقب ِل بِ َل ْف ِ
ظ الم ِ
وع ِه ن َْحو َق ْول ِ ِه
َ ُ
ً
ُ ْ َ
َ
َ ُّ َ ُ َ َّ ُ
َت َعا َلى﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ [النمل
َ ،]87ف َي ْحت َِم ُل َأ َّن النَّبِي ﷺ َأ ْخ َب َر بِت َْح ِق ِ
الهدْ َم ْي ِن َب ْعدَ ُه؛ َو ُه َما َهدْ ُم ا ْب ِن
يق ُو ُقو ِع َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الح َبش ِّي.
ُّ
الح َّجاجَ ،و َأ َّن ُه ُي ْر َف ُع في ال َّثال َثة ؛ َوه َي َهدْ ُم َ
الز َب ْي ِر َ ،و َهدْ ُم َ
ِ
الم َج ِ
َو َثانِ ِ
از فِي َق ْول ِ ِه ﷺ َ ( :م َّر َت ْين)َ ،ي ْحت َِم ُل َأ ْن َي ُك َ
ون
يه َماْ :ارت َك ُ
اب َ
بِ َمن ِْز َل ِة َق ْول ِ ِه َت َعا َلى﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ﴾ [الملك.]4:
َ (((
َ
الم َرا ُد بِال َّت ْثن ِ َي ِة ُهنَا ال َّت ْك َر ُار ؛ َك َق ْول ِ ِه ْم َ :ل َّب ْي َك َو َس ْعدَ ْي َك،
الم َف ِّس ُر
ون ُ :
قال ُ
ات ك ََذل ِ َك َب ْع ُض َها إِ ْث َر َب ْع ٍ
ض.
ات كَثِ َير ٌة َوإِ ْس َعا َد ٌ
َأ ْي  :إِ َجا َب ٌ

و ِحينَئِ ٍذ َف َقو ُله ﷺ (:وير َفع فِي ال َّثال ِ َثة) لِمن ِ
الم َّر َت ْي ِن مِ ْن ِج َه ِة َت َعان ُِق
َ ُْ ُ
َ
ْ ُ
َاس َبة َ
ُ َ
األَعْدَ ِ
اد َو َن ْظ ِم َها».
الز َم ِن اآلتِي َب ْع ِدي فِي َهدْ ٍم َواقِ ٍع ك ََذل ِ َك.
الم َرا ُد َأ َّن ُه ُي ْر َف ُع فِي َّ
َأ ْي َ :و ُ

َان ،واألَحسن مِن األَو ُل َأ ْن يحم َل الهدْ م ِ
ان حسن ِ
ِ
ان
ُق ْل ُ
َّ
َ ْ َ ُ
َ َ
ُ ْ َ
تَ :و ُه َما َج َوا َب َ َ
ِ
ِ
الم ْس َت ْق َب ِل َع َلى َهدْ مِ ِه فِي
الماضي َم َع َأن َُّه َما في ُ
المت ََج َّو ُز َعن ُْه َما بِال َّت ْعبِ ِير بِ َ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الهدْ ُم الذي َو َق َع َعا َم ت ْس ٍع َو َث َلثي َن َو َأ ْلفَ ،س َواء
َز َم ِن ا ْب ِن ُّ
الز َب ْي ِرَ ،و َه َذا َ
َأ ُه ِدم باقِي جدُ ِر البي ِ
ت ال َقائِ َم ِة َب ْعدَ االن ِْهدَ ا ِم بِ َأ ْن َح َك َم ثِ َقا ُة ال ُبنَاة ال َع ِ
ارفِي َن
ُ
َْ
َ َ
المت َِّقين الله المت ِْقنِين ل ِ َذل ِ َك بِ َأنَّها ك ََذل ِ َك إِ ْن ب ِقي ْتَ ،أما َع َلى األَو ِل َف َظ ِ
اه ٌر ؛
َّ
َ َ
َ
َ
َّ
ُ َ َ ُ
((( ص.149-148

((( قول الزمخشري يف الكشاف.125/4
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رجب  1441ـه

ِِ
ِ
ِلستِ ْغر ِ
الم ْبن ِ َّي ِة َع َلى َو ْج ِه األَ ْرضَ ،و َأ َّما َع َلى ال َّثانِي
الهدْ ِم َجم َ
اق َ
يع َأ ْج َزائه َ
ْ َ
ِ
ِ
َف ِ َ
الم ْع َظ ُم ُيع َّب ُر بِه َع ِن ال ُك ِّل.
الس ْي ِل ُم ْع َظ ُم ال َب ْيتَ ،و ُ
المن َْهد َم بِ َّ
ل َّن ُ
و َأما َهدْ م الحجاجِ ((( َفلَ ينْب ِغي َأ ْن يعدَّ َثانِي ًة ؛ َل ِ َّنه َلم يه ِدم مِن البي ِ
ت
ُ َ َّ
ُ ْ َ ْ ْ َ َْ
َ
َُ
َ َ
َ َّ
ِ
الجدَ ِار َّ ِ
ِس َوى ِ
الر ْب ُع بِ َكثِ ٍير.
الر ْبعَِ ،و َل ْي َس ُّ
الشام ِّيَ ،و َذل َك ن َْح ُو ُّ
ون فِي الح ِد ِ
يث رم ٌز إِ َلى َه َذا االن ِْهدَ ا ِمَ ،وم ْع ِ
َو ِحينَئِ ٍذ َف َي ُك ُ
ج َز ٌة َل ُه ﷺ
َ
ُ
َ ْ
اإل َشار ِة إِ َلى بي ِ
بِ ِ
الم ْس َت ْق َبلَ ،ف َك َ
ان َما َي ُك ُ
ان ك ََما َأ َش َار إِ َل ْي ِه،
ون فِي َّ
ََ
الز َم ِن ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
الم ْس َت ْق َب ِل [/89أ] َق ْو ُل ُه ﷺ ل ِ َعائِ َش َة(((:
الر ْم ِز َواإل َش َارة إِ َلى ُ
َونَظ ُير ُه في َّ
« َفإِ ْن بدَ ا ل ِ َقومِ ِ
ك((( َأ ْن يعمروا ال َكعب َة َف َتعالِي ُأ ِر ِ
يك َما َأ ْد َخ ُلوا مِنْ ُه فِي
ْ
َْ َ
َ
ُ َ ِّ ُ
ِ
الحجر) الحديث.

الزبي ِر ِ
َو َذل ِ َك َأ َّن ُه َأ َش َار بِ ِه إِ َلى ِخ َل َف ِة َع ْب ِد ال َّل ِه ِ
الذي ُه َو َق ِري ُب َهاَ ،وك َ
َان
بن ُّ َ ْ
َلها مِنْه المن ِْز ُل األَ ْع َلى مِن االن ِْقي ِ
اد َوال َق ُبولَ ،وإِ َلى َأ َّن ُه َس َي ْه ِد ُم ال َك ْع َب َة َو ُيدْ ِخ ُل
َ
َ
َ ُ َ
ت ،و َلم ي َق ِع الم ْذكُور فِي الح ِد ِ
الحجر فِي ا َلبي ِ
ِ
يث ِلَ َح ٍد مِ ْن َق ْو ِم
َذل ِ َك مِ َن
َ
ْ
َ ْ َ
ُ
َ
ِ ِ
ِِ ِ ِِ
الزبي ِرَ ،ف َك َ ِ ِ
ِ
الم ْذكُور(((.
َعائ َش َة َغ ْي َر ا ْب ِن ُّ َ ْ
ان فيه َر ْم ٌز ل ْست ْخ َلفه َول َع َمله َ
((( يف الكامل يف التاريخ « : 132/4ثم دخلت سنة أربع وسبعين ....وفيها هدم الحجاج بناء الكعبة

الذي كان ابن الزبير بناه وأعادها إلى البناء األول وأخرج الحجر منها وكان عبد الملك يقول كذب

ابن الزبير على عائشة يف أن الحجر من البيت .» ..وانظر :تاريخ خليفة بن خياط ص ،271وتاريخ ابن

خلدون ،51/3وتاريخ الخلفاء ص ،215والمناهل العذبة ص.84
ِ
الح ِ
ار ُ
ث َ :ب َلى أنا َسم ْع ُت ُه منها،
((( أخرجه مسلم يف صحيحه-971/2حديث رقم( )1333بلفظ .. « :قال َ
ان البي ِ
ول :ما َذا قال؟ قالت  :قال رسول اهَّلل ﷺ  :إِ َّن َقوم ِ
ِ
ك اس َت ْقصروا من بنْي ِ
تَ ،و َل ْو َل
َْ
ُ َ
ْ َ ُ
ْ َ
قال َسم ْعت ََها َت ُق ُ َ
ك من بع ِدي َأ ْن يبنُوه َفه ُلمي ِلُ ِري ِ
الشر ِك َأعَدْ ُت ما َتركُوا منهَ ،فإِ ْن بدَ ا ل ِ َقومِ ِ
ِ ِ
ك ما َت َركُوا
َْ
ْ
َ
َ
َ ْ ُ َ ِّ
َ
َحدَ ا َث ُة ع َْهده ْم بِ ِّ ْ
منهَ ،ف َأ َر َاها َق ِري ًبا من َس ْب َع ِة َأ ْذ ُرعٍ».

((( قال النووي  « :يقال  :بدا له يف األمر بداء –بالمد ،-أي  :حدث له فيه رأي لم يكن» شرح صحيح
مسلم.95/9

((( انظر :أخبار مكة لألزرقي .210/1

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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ان بِـــ(إِ ْن) التِي إِنَّما ُتس َتعم ُل فِي الم ْش ُك ِ
ِ
اإل ْتي ِ
وك فِي
الر ْم ِز بِ ِ َ
َ
َْ
َ
َو َزا َد في َست ِْر َّ
وع ِه ،وما رمز إِ َلي ِه مح ّق ُق الو ُقوع ،و َقدْ علِم َذل ِ َك ﷺ ِ
و ُق ِ
ف َل ُه
؛لَ َّن ُه َقدْ ك ُِش َ
ُ
َ َ َ ََ ْ ُ َ
ُ
َ َ َ
ِ
ِ
الجنَّ َة(((َ ،و َه َذا مِنْ ُه.
الجنَّة َ
َع ْن َجمي ِع َما َي َق ُع َب ْعدَ ُه َحتَّى َيدْ ُخ َل َأ ْه ُل َ
ِ
ِ
ِ ِ
اب بِ ِه َش ْي ُخنَا َش ِ
الص ِغ ِير»
«الجام ِع َّ
ار ُح َ
َو َهذه األَ ْج ِو َب ُة َأ ْح َس ُن م َّما َأ َج َ
الشافِ ِعي الو ِ
الش ْع َر ِ
الش ْي ُخ ُم َح َّمد ِح َج ِ
ازي َّ
ال َعال ِ ُم ال َكبِ ُير َّ
اع ُظ((( ل ِ َما َص َّح
او ُّي َّ ُّ َ
ف و َع َقدَ مجالِس ِعنْدَ ِ
ٍ
ِ
المنْ َب ِر لل َك َل ِم َع َلى َق ْول ِ ِه َت َعا َلى:
َ َ َ
َعا َم َث َمان َي َة َع َش َر َو َأ ْل َ
﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ [البقرة  ،]142:بِ َقول ِ ِه ِ :
«الذي َت َح َّر َر َلنَا َم َع
ْ
ِ ِ
َأ ْشي ِ
ُور الدِّ ِ ِ
الش ْيخِ ن ِ
اخنَا؛ َّ
الز َب ْي ِر َل ْم
الحن َِف ِّي َو َغ ْي ِر ِه َأ َّن اب َن ُّ
الم ْقدس ِّي َ
َ
ين َعل ٍّي َ
َي ْه ِد ِم ا َلب ْي َت مِ ْن سائِ ِر َج َوانِبِ ِه إِ َلى األَرض ،إِنَّما َهدَ م َذل ِ َك مِنْ ُه مِما عَدَ ا ِ
الجدَ َار
َّ
َ
َ
ْ
َ
ِ ِ
الهدْ ِم،
الح َج ِر ك َّ
َف َع ِن َ
الح َج ُر األَ ْس َو ُدَ ،أ َّما ُه َو َفإِ َّن ُه َل َّما ا ْنت ََهى إِ َلى َ
الذي فيه َ
َو َق َالَ :ما ُكن ُْت ِلَ ْر َف َع َح َج ًرا َو َض َع ُه ﷺ بِ َي ِد ِهَ ،ف َل ْم َت ْح ُص ِل ال َّثال ِ َث ُة التِي ُي ْر َف ُع
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
يها َل ْم َي ْظ َه ْر
الم ْو ُعو ُد بِ َر ْفعه ف َ
الح َّج ُ
ف َيها بِ َذل َكَ ،و َل بِ َما َعم َل َ
اج بِاألَ ْو َلىَ ،ف َ
فِي الوج ِ
ود إِ َلى َ
اآلنَ ،ف َل إِ ْش َك َال.
ُ ُ
ار ِ
ِ
ِ
الحن َِف َّي ِة بِالدِّ َي ِ
الم ْص ِر َّي ِة َّ
الش ْي ُخ :
َو َوا َف َق ُه َع َلى َذل َك َش ْي ُخنَا ُم ْفتي َ
ِ
قق المدْ ُعو َش ْي َخ ِ
ين الن َّْح َر ِ
اإل ْسـ َـا ِم َش ْمس الدِّ ِ
او ّي
الم َح ِ َ
َع ْبدُ الله ب ُن ُ
الحن َِفيَ ،و َذل ِ َك ل ِ ُم َخا َل َف ِة َما َذك َُرو ُه فِي َهدْ ِم ِ
الز َب ْي ِر ،ل ِ َما َذك ََر ُه َغ ْي ُر
ابن ُّ
َ ّ
((( يف صحيح البخاري -2435/6حديث رقم (« : )6230عن ُح َذ ْي َف َة  قال  :لقد َخ َط َبنَا النبي ﷺ ُخ ْط َب ًة
ِ
الساع َِة إال َذك ََر ُه ،عَلِ َم ُه من عَلِ َم ُه َو َج ِه َل ُه من َج ِه َل ُه ،إن كنت َلَ َرى َّ
الش ْي َء قد
ما َت َر َك فيها شيئا إلى ق َيا ِم َّ
َاب عنه َف َرآ ُه َف َع َر َف ُه».
يت فأعرفه كما َي ْع ِر ُ
ن َِس ُ
الر ُج ُل إذا غ َ
ف َّ
((( هو  :محمد حجازي بن محمد بن عبد اهلل :واعظ فقيه مصري .أصله من قلقشندة .ولد ونشأ وتويف

يف القاهرة .من كتبه (شرح الجامع الصغير) للسيوطي ،و(سواء الصراط) يف أشراط الساعة ،و(القول
المشروح يف النفس والروح)  .وله شروح وحواش ورسائل كثيرة ،تويف سنة خمس وثالثين وألف.

انظر يف ترجمته  :خالصة األثر ،174/4وديوان اإلسالم ،141/2واألعالم.79/6

242

رجب  1441ـه

اح ٍد مِن المحدِّ ثين و ُع َلم ِ
اء السي ِر مِن َأ َّنه ا ْنتَهى بِالهدْ ِم إِ َلى َقو ِ
و ِ
اع ِد
َ
َ
ْ ُ َ
ِّ َ
َ ُ َ
َ
َ َ َ
ب األَربع ،و َأ َّنه ر َفع الحجر ِعنْدَ ه فِي ِس ْق ٍ
ِ ِ
ِ
الج َوانِ ِ
ط
ُ
َْ َ ُ َ َ
يم للبيت م َن َ
َ
إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
الو ُص ِ
ول ل ِ َم َح ِّل ِه فِيه ،قِ َيل :
م ْن ف َّضة َو َج َع َل َع َل ْيه ُق ْف ًلَ ،و َأ َّن ُه َو َض َع ُه عنْدَ ُ
ال بِالنِّسب ِة لل َّطر ِ
اإل ْش َك ِ
َو َلدُ ه َع ّبا ُدَ ،وقِ َيل َغ ْير ُهَ ،فما َح َص َل ان ِْف َص ٌال َع ِن ِ
ف
ْ َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الج َو ِ
اب َعنْ ُه.
الحديث إِ ْذ ُه َوالذي بِ َصدَ د َ
األَخ ِير م َن َ
ِ
ِ
ِ
المالِكِ ُّي((( ن َِز ُيل َم َّك َة
۞ َوم َّما َأ َج َ
اب بِه َش ْي ُخنَا ال َعلَّ َم ُة َخالدُ بن َأحمد َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الس َو ْي َق َت ْي ِن َل َها َي ُك ُ
ون
الم ْعنَى َ :
«و ُي ْر َف ُع في البِنْ َية ال َّثال َثةَ ،أ ْيَ :أ َّن َهدْ َم ذي ُّ
بِ َأ َّن َ
ِ
لِه ِذ ِه البِنْي ِة المجت َِمع ِة مِن بِن ِ
َاء ِ
الح َّجاج»َ ،و َه َذا َج َوا ُب ُه َق ْب َل
ابن ُّ
الز َب ْي ِر َوبِنَاء َ
َ ُ ْ َ ْ
َ
اص ِل ِ
ان ِْهدَ امِه الح ِ
آخ ًرا.
َ
۞ َو ُسئِ َل َب ْعدَ االن ِْهدَ ا ِم َع ْن َق ْو ِل َّ
ي فِي كِتَابِ ِه
الح َس ِن ال َب ْكرِ ِّ
الش ْيخِ َأبِي َ
«اإلتح ِ
اف»(((:
َ
ج ِ
ِ
ِ
ِ
مها ِعنْدَ م ِ
يء
الم َرا ُد بِه َ :أ ْع َلم َهدْ َ
«اال ْقت َص ُار في َ
َ
الهدْ ِم َع َلى َم َّر َت ْي ِنُ ،
اهيم ﷺ ،وهدْ مها ِعنْدَ بِن ِ
ال ُّطو َف ِ
ِ
َاء ُق َر ٍ
ف
يش َل َها َل َّما َأ ْن َأ ْج َح َ
ان إِ َلى َأ ْن َبن َ
َ َ َ
َاها إِ َبر ُ
الس ْي ُل َوك َ
َان َذل ِ َك فِي َز َمنِه ﷺ »انتهى.
بِ َها َّ
يث ِ
َف َأجابَ :قو ُله فِي الح ِد ِ
استِ ْئ َصا ُل ُه بِ َح ْي ُث َل ْم
ُ
َ
َ َ ْ ُ
الم َرا ُد َ :هدْ ُم ُه َو ْ
(هد َم) ُ
َي ْب َق مِنْ ُه َشي ٌءَ ،و َهدْ ُم ُه [/89ب] فِي َغ ْي ِر َها مِ ْن َهدْ ِم ُج ْر ُه َم َوال َع َمال ِ َقة ؛ إِ َّما
ِ ِ
ِ
الم ِّك ّي صدر المدرسين
المالكي َ
ثم َ
الج ْع َف ِري المغربيَّ ،
((( هو َ :خالد بن َأ ْحمد بن ُم َح َّمد بن عبد اهَّلل َ
ِ
ِ
فِي عصره بِالمس ِ ِ
الحرام،
الح َرام ،وناشر ل َواء سنة النَّبِي ﷺ  ،والمرجع في الت َّْميِيز َبين َ
جد َ
الح َلل َو َ
َ ْ
ِ
الح ِ
ِ
َ
َ
اوي َش َرفِي العلم َوالنّسبَ ،ق َرأ في الغرب على أجالء ُش ُيوخ عارفين وأئمة محققين ،ورحل إلى
َو َ

العلماء َوبِه ْ
رجوا ؛ كالعالمة
مصر ،توجه إِ َلى َم َّكة وجاور هبَا ،وتصدر لإلفادةَ ،وعن ُه َأخذ جمع من
تخ ُ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
َيرهما ،تويف سنة َث َلث َو َأ ْر َبعين َوألف.
المالكي َوغ َ
َلي بن عَالنَ ،وال َقاضي ال َفاضل َتاج الدّ ين َ
ُم َح َّمد ع ّ
انظر يف ترجمته  :خالصة األثر.129/2

((( اإلتحاف بفضيلة الطواف لوحة (.)60

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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ِ
الح ِد َ
ـ(الم َّر َت ْي ِن) مِن ُْه َما
َأ َّن َ
الم َرا ُد بِ َ
يث َل ْم َي ْث ُب ْت بِهَ ،وإِ َّما َأ َّن ُه َل ْم ُي ْست َْأ َص ْلَ ،و ُ
الذي َأصابها ،والسي ِل ِ
ش َلها ؛ ل ِ َضع ِفها مِن الح ِر ِيق ِ
الذي َد َخ َل َها،
َ َ َ َ َّ ْ
ْ َ َ َ
َهدْ ُم ُق َر ْي ٍ َ
الضع ِ
ِ
ِ
َو َصدْ ِع ُجدْ َرانِ َهاَ ،و َهدْ م ِ
ف مِن ِح َج َار ِة
ابن ُّ
الز َب ْي ِر َل َها ل َما َأ َصا َب َها م َن َّ ْ
اره ،ومِن الح ِر ِيق ِ
ِ
ِ
المنْجن ِ ِ ِ
َان َعند َب ْع ِ
الذي ك َ
ض
يق التي َأ َصا َبت َْها حي َن ح َص ِ َ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ب الن ِ
اح بِ َل َه ِ
اج
الس َ
الر َي ُ
َّار َف َأ ْح َر َقت ال َك ْع َب َة َو َّ
َأ ْص َحابِه في َخ ْي َمة َل ُهَ ،ف َط َارت ِّ
ِ
الذي فِي بِنَائِ ِه ِحي َن َع َّم َر ْت َها ُق َريش.
ال ال َّل ْف ِ
«ه ِدمت» مِ َن استِ ْعم ِ
ظ فِي َح ِقي َقتِهَ ،و َم َج ُاز ُهَ :أ ْي َهدَ َم َها
ْ َ
َو َق ْو ُل ُه َ ُ :
الز َب ْي ِر.
ُق َر ْي ُش َو َس َي ْه ِد ُم َها اب ُن ُّ

الهدْ َم َت ْي ِن ان ِْهدَ ُام َها بِال ُّطو َف ِ
َو َق ْو ُل َّ
ان»
الح َس ِن ال َب ْك ِر ِّي« :إِ ْحدَ ى َ
الش ْيخِ َأبِي َ
ان َع َلى الص ِ
اه ٍر ؛ َ ِلنَّها ما بنِي ْت َقب َل ال ُّطو َف ِ
َغير َظ ِ
حيحِ  ،إِن ََّما َأ َّس َس َها آ َد ُم
َّ
ْ
َ َ ُ َ
ُْ
بِ ِ
الح َج َار ِة َف َقط.
الش ْيخِ ُم َح َّم ِد ِ
تَ :ت َقدَّ َم َع ِن َّ
الح َس ِن ال َب ْك ِر ِّي َأ َّن آ َد َم َر َف َع بِنَا َء َها
ُق ْل ُ
بن َأبِي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َلى األَ ْر ِ
الهدْ ُمَ ،والل ُه َأ ْع َل ُم.
ض َقدْ َر ذ َراعٍَ ،وم ْث ُل َذل َك ُي ْط َل ُق َع َل ْيه َ

وز َأ ْن يهدَ م مِن البي ِ
الح ِد ُ
ت َب ْعدَ َما ان َْهدَ َم
يث َع َلى َأ َّن ُه َل َي ُج ُ ُ ْ َ َ َ ْ
َقالَ :و َد َّل َ
فِي سن َِة ( )1039إِ َّل ما د َع ِ
ور ُة إِ َليه؛ ِلَ َّن ُه ﷺ َأ ْخ َب َر َأن ََّها َل ُت ْهدَ ُم إِ َّل
ت َّ
َ َ
الض ُر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم َرا ُد
الس َو ْي َق َت ْي ِن م َن َ
الح َب َشةَ ،و ُ
َم َّر َت ْي ِن ـ ك ََما َت َقدَّ َم َت ْح ِر ُير ُه ـ َوال َّثال َثةَُ :هدْ ُم ذي ُّ
بِهدْ مِ ِه فِيها ِ
الهدْ ِمَ ،أ ْيَ :هدْ ُم َها َح ِقي َقةًَ ،و َي ْل َز ُم مِنْ ُه َز َو ُال َب َركَتِ ِه فِي
ئصا ُل ُه بِ َ
است َ
َ
َ ْ
ِ
ِِ
األَ ْر ِ
الهدْ َم ُي ْط َل ُق
ض إِ ْن َل ْم ُت ْب َن َل َز َو ُال َب َركَتهَ ،أ ْي ُم ْط َل ًقا ؛ لَ َّن األَ ْص َل َأ َّن َ
ِ
ِ
الم َعانِيَ ،فإِ ْط َل ُق ُه َع َل ْي َها َم َج ٌازَ ،واألَ ْص ُل
وسات َل َ
الم ْح ُس َ
َحقي َق ًة َع َلى عَدَ ِم َ
عَدَ ُم ُه ،انت ََهى َج َوا ُب ُه ُم َل َّخ ًصا(((.
ِ
المالِكِ ّي.
((( أي جوابَ :خالد بن َأحمد َ

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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ِ
الح ِد َ
ـ(الم َّر َت ْي ِن) مِن ُْه َما
َأ َّن َ
الم َرا ُد بِ َ
يث َل ْم َي ْث ُب ْت بِهَ ،وإِ َّما َأ َّن ُه َل ْم ُي ْست َْأ َص ْلَ ،و ُ
الذي َأصابها ،والسي ِل ِ
ش َلها ؛ ل ِ َضع ِفها مِن الح ِر ِيق ِ
الذي َد َخ َل َها،
َ َ َ َ َّ ْ
ْ َ َ َ
َهدْ ُم ُق َر ْي ٍ َ
الضع ِ
ِ
ِ
َو َصدْ ِع ُجدْ َرانِ َهاَ ،و َهدْ م ِ
ف مِن ِح َج َار ِة
ابن ُّ
الز َب ْي ِر َل َها ل َما َأ َصا َب َها م َن َّ ْ
اره ،ومِن الح ِر ِيق ِ
ِ
ِ
المنْجن ِ ِ ِ
َان َعند َب ْع ِ
الذي ك َ
ض
يق التي َأ َصا َبت َْها حي َن ح َص ِ َ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ب الن ِ
اح بِ َل َه ِ
اج
الس َ
الر َي ُ
َّار َف َأ ْح َر َقت ال َك ْع َب َة َو َّ
َأ ْص َحابِه في َخ ْي َمة َل ُهَ ،ف َط َارت ِّ
ِ
الذي فِي بِنَائِ ِه ِحي َن َع َّم َر ْت َها ُق َريش.
ال ال َّل ْف ِ
«ه ِدمت» مِ َن استِ ْعم ِ
ظ فِي َح ِقي َقتِهَ ،و َم َج ُاز ُهَ :أ ْي َهدَ َم َها
ْ َ
َو َق ْو ُل ُه َ ُ :
الز َب ْي ِر.
ُق َر ْي ُش َو َس َي ْه ِد ُم َها اب ُن ُّ

الهدْ َم َت ْي ِن ان ِْهدَ ُام َها بِال ُّطو َف ِ
َو َق ْو ُل َّ
ان»
الح َس ِن ال َب ْك ِر ِّي« :إِ ْحدَ ى َ
الش ْيخِ َأبِي َ
ان َع َلى الص ِ
اه ٍر ؛ َ ِلنَّها ما بنِي ْت َقب َل ال ُّطو َف ِ
َغير َظ ِ
حيحِ  ،إِن ََّما َأ َّس َس َها آ َد ُم
َّ
ْ
َ َ ُ َ
ُْ
بِ ِ
الح َج َار ِة َف َقط.
الش ْيخِ ُم َح َّم ِد ِ
تَ :ت َقدَّ َم َع ِن َّ
الح َس ِن ال َب ْك ِر ِّي َأ َّن آ َد َم َر َف َع بِنَا َء َها
ُق ْل ُ
بن َأبِي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َلى األَ ْر ِ
الهدْ ُمَ ،والل ُه َأ ْع َل ُم.
ض َقدْ َر ذ َراعٍَ ،وم ْث ُل َذل َك ُي ْط َل ُق َع َل ْيه َ

وز َأ ْن يهدَ م مِن البي ِ
الح ِد ُ
ت َب ْعدَ َما ان َْهدَ َم
يث َع َلى َأ َّن ُه َل َي ُج ُ ُ ْ َ َ َ ْ
َقالَ :و َد َّل َ
فِي سن َِة ( )1039إِلَّ ما د َع ِ
ور ُة إِ َليه؛ ِلَ َّن ُه ﷺ َأ ْخ َب َر َأ َّن َها َل ُت ْهدَ ُم إِلَّ
ت َّ
َ َ
الض ُر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم َرا ُد
الس َو ْي َق َت ْي ِن م َن َ
الح َب َشةَ ،و ُ
َم َّر َت ْي ِن ـ ك ََما َت َقدَّ َم َت ْح ِر ُير ُه ـ َوال َّثال َثةَُ :هدْ ُم ذي ُّ
بِهدْ مِ ِه فِيها ِ
الهدْ ِمَ ،أ ْيَ :هدْ ُم َها َح ِقي َقةًَ ،و َي ْل َز ُم مِنْ ُه َز َو ُال َب َركَتِ ِه فِي
ئصا ُل ُه بِ َ
است َ
َ
َ ْ
ِ
ِِ
األَ ْر ِ
الهدْ َم ُي ْط َل ُق
ض إِ ْن َل ْم ُت ْب َن َل َز َو ُال َب َركَتهَ ،أ ْي ُم ْط َل ًقا ؛ لَ َّن األَ ْص َل َأ َّن َ
ِ
ِ
الم َعانِيَ ،فإِ ْط َل ُق ُه َع َل ْي َها َم َج ٌازَ ،واألَ ْص ُل
وسات َل َ
الم ْح ُس َ
َحقي َق ًة َع َلى عَدَ ِم َ
عَدَ ُم ُه ،انت ََهى َج َوا ُب ُه ُم َل َّخ ًصا(((.
ِ
المالِكِ ّي.
((( أي جوابَ :خالد ب ُن َأ ْح َمدَ َ
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يث َع َلى َأ َّنها َل ُتهدَ م إِلَّ مر َتي ِن فِ ِ
وما َأ َشار إِ َلي ِه مِن ِد َل َل ِة الح ِد ِ
يه َن َظ ٌر؛
َ ْ ْ
َ َّ ْ
َ
َ
ْ ُ
َ َ
وهمه ِسوى َل ْف ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ظ ال َعدَ دَ ،و ُه َو
الح ْص َر َو َل َما ُي ُ ُ َ
الحديث َما ُيفيدُ َ
إِ ْذ َل ْي َس في َ
َل َم ْف ُهو َم َل ُه.

يه َ «:ف َل يهدَ م ِمن البي ِ
ت ِسوى ما ه ِدم» إِ َلى ِ
وك ََذا َقو ُله فِ ِ
آخ ِر ِهَ ،ل َي ْل َز ُم مِ ْن
َ
ْ ُ
َ َ ُ َ
ُْ ُ َ َْ
ِ
َهدْ ِم الباقِي مِن َش ِ
ِ
اللتين ُذكِ َر َأ َّن ُه ال
الم َّر َت ْي ِن
اخص البِنَاء َّ
ْ
َ
الزيا َدة َحقي َق ًة َع َلى َ
ي َزاد فِي الهدْ ِم َع َلي ِهما ،و َأ َّنهما المراد مِن الح ِد ِ
يث إِلَّ إ َذا است ِ
ُؤص َل َهدْ ُم ُه إِ َلى
ْ َ َ ُ َ َُ ُ َ َ
َ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِِ ِ
الم َّر َت ْي ِن ال َّل ِ
تين ُح ِم َل َع َل ْي ِه َما
ال َق َواعد م ْن َجمي ِع ج َهاته ،ك ََما َو َق َع في ك ٍُّل م َن َ
الجدَ ِار و َل لِجو ِاز ِه ،واألَمر فِ ِ
دل َل َة فِي الح ِد ِ
يث لِمنْ ِع َهدْ ِم ِ
الح ِد ُ
يثَ ،فال َ
يه
َ َ
َ
َ
َ
َ ُْ
َ
ُول-كَما َت َقدَّ م -إِ َلى مع ِر َف ِة البن َِاة ِ ِ
المت َِّقينَ ،فإِ ْن َح َك ُموا ُك ُّل ُهم َأ ْو
ُ
َْ
المتْقنين ُ
ُ
َ
َم ْوك ٌ َ
ِ
ِ ِ ِ
للهدْ ِم ل ِ َخ ِربِ ِه ُه ِد َمَ ،وإِلَّ ُح ِّر َم
ُم ْع َظ ُم ُه ْم بِ َأ َّن ُه َل َص َلح َّي َة فيه لل َب َقاءَ ،و َأ َّن ُه ُم ْستَح ٌّق َ
ِ
ت َأ ْن َل ي َتعر َض ل ِ َش ٍ
ِ
َاء البي ِ
يء مِنْ ُه َت ْعظِيما َل ُه مِ َن اال ْبتِ َذ ِ
ال،
َهدْ ُم ُه ؛ لَ َّن َأ ْص َل بِن َ ْ
ً
ُ َ َّ
ِ
ِ
وز ال َّتعر ُض ل ِ َذ َ ِ
استِ ْح َس ٌ
ان،
ور ٌة َأ ْو َح َ
اج ٌة َأ ِو ْ
لك منْ ُه إِلَّ ل َما َتدْ ُعو إِ َل ْيه َض ُر َ
َف َل َي ُج ُ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ (((
ور ٍة ُقدِّ َر بِ َقدْ ِر َها.
«المنَاه ِل ال َع ْذ َبة» َو َغ ْي ِر َهاَ ،و َما َج َاز ل َض ُر َ
ك ََما في َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
الم َّر َة األَ ِخ َير َة إِ ْن َل ْم ُي ْبن؛ َف َم ْع ُلو ٌم
َو َأ َّما ْارت َف ُ
اع َب َركَة ال َب ْيت عنْدَ َهدْ مه َ
الح َب ِشي َل ُه َأ ْص ًل ،و َذل ِ َك َبدْ ُء َخ َر ِ
َ َ
اب الدُّ ْن َيا ،ك ََما فِي
أ َّن ُه ل ُي ْبنَى َب ْعدَ َهدْ ِم َ ِّ
ح ِد ٍ
يث ُقدْ ِسي َر َوا ُه َعلِي ب ُن َأبِي َطال ِ ٍ
اب َم َّك َة بِ َذل ِ َك،
ب [/90أ]َ ،و َخـ َـر ُ
َ
ُّ
ٍّ
و َخراب الم ِدين َِة بِالجوع ،كَما ورد َذل ِ َك فِي ح ِد ٍ
يث َم ْر ُفو ٍع َأ ْو َر َد ُه ال ُق ْر ُطبِ ُّي
َ
َ ََ َ
ُ
َ َ ُ َ
ِ
آخ َر كِتَاب«الت َّْذكِ َر ِة»(((.
يث مِن َأنْوا ِع الب ِدي ِع ِ
أقول :وفِي الح ِد ِ
اك(((؛ و ُهو َأ ْن ي ْذكَر جم َلت ِ
َان
ْ
َ
ْ َ
َ
ُ َ
احت َب ٌ َ َ ُ َ ُ ْ
((( أي :المناهل العذبة يف إصالح ما َو َهي من الكعبة البن حجر الهيتمي ص.59
((( ص -1349باب خراب األرض.

((( انظر يف هذا المصطلح «:القول البديع يف علم البديع» لمرعي الكرمي  ،ص.101

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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ذف مِ ْن ك ٍُّل مِن ُْه َما َما َيدُ ُّل َع َل ْي ِه فِي األُ ْخ َرى ،ن َْح ُو َق ْول ِ ِه َت َعا َلى﴿ :ﮇ
َو ُي ْح ُ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [آل عــمــران ]13:؛ ُت َقاتِ ُل فِي َسبي ِل
ف ل ِ ِد َل َل ِة م َقابِلِ ِه َع َلي ِه((( ،وك ََذا فِيما نَحن فِ ِ
الشي َط ِ
يه؛
ف مِ ْن ك ٍُّل َما ُح ِذ َ
انَ ،ف َح َذ َ
ْ
َّ ْ
َ ْ ُ
َ
ُ
إِ ِذ ال َّت ْق ِد ُيرُ :ه ِد َم َم َّر َت ْي ِنَ ،و َب ِقي فِ ِ
يه َماَ ،و ُي ْهدَ ُم َو ُي ْر َف ُع فِي ال َّثال ِ َثة ،والل ُه َأ ْع َل ُم.
َ
َومِما ي ْحت َِم ُله َل ْف ُظ «ير َف ُع» َل ْو َل ِد َل َل ُة الس َي ِ
اق َع َلى ِخ َلفِ ِه َأ ْن ُي َرا َد بِ ِه َ :ر ْف ُع
ُ
َّ َ
ِّ
ُْ
ِ
ِ
ِ
الز َب ْي ِر بِنَا َء ُه َع َّما ك َ
َان َع َل ْي ِه َل َّما َهدَ َم ُه
الم َّر ِة ال َّثال ِ َثةَ ،ف َقدْ َر َف َع ا ْب ُن ُّ
َس ْمك البِنَاء في َ
عك((( َعلِيه َقو ُله فِيما َقب َله « :استَمتِعوا بِه َذا البي ِ
َومِ ْن َق ْبلِه إِ ّل أنَّه َي ُّ
ت» إلخَ ،فإِ َّن ُه
ْ ُ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َْ
ِ ِ
الم َرا َد َر ْف ُع َأ ْبن ِ َيتِ ِه بِ َف ْق ِد َها مِ ْن َم َح ِّل َها َل ُع ُل ِّو ُس ْمكِهَ ،و َيدُ ُّل َل ُه َق ْو ُل
َظاه ٌر في َأ َّن ُ
ود َ « :أكْثِروا مِن ِزيار ِة َه َذا البي ِ
ابن مسع ٍ
ت َق ْب َل َأ ْن ُي ْر َف َع َو ُين َْسى»(((.
َْ
ِ َ ْ ُ
ْ َ َ
ُ

ِ ِ
ِ
َو َأ ُق ُ
ِّ
الح ِد َ
للحث
يث ِس َيق
والل ُه َأ ْع َل ُم بِ ُم َراد َنبِ ِّيه ﷺ َ -أ َّن َولَ :ظ َه َر لي َ
ِ
َع َلى اال ْعتِن ِ
اهدَ تِ ِه ،و ِ
َاء بِإِ َقام ِة َشعائِ ِر البي ِ
الق َيا ِم
تَ ،وإِ ْح َياء َش َعائِ ِر ِهَ ،وا ْغتِنَا ِم ُم َش َ
َ
َْ
َ َ
بِ َأنْوا ِع ِ
الع َبا َد ِة ِعنْدَ َأ ْبن ِ َيتِه.
َ
اه ِل بِ ِه و ُثو ًقا بِدَ وا ِم وج ِ
ود ِه َب ْي َن
الح ِّث َع َلى َذل ِ َك َخ ْش َي ُة الت ََّس ُ
َ ُ ُ
ُ
َو َو ْج ُه َ
ٍ
ب ُو ِجدَ َ ،و َما ك َ
اه ٌل فِي َأ ْم ِر ِه َعا َدةًَ [ ،فـ]
َان ك ََذل ِ َك ُمت ََس َ
فأي َو ْقت ُطلِ َ
األَ ْظ ُه ِرُّ ،
ان بِ ِه ويع ُظم الر ْزء((( فِ ِ
ـالشي ُء َما ك َ
َّ
يه ِحي َن ُي ْف َت َقدُ َ ،ف َأ ْخ َب َر َأ َّن
َان َس ْه ًل ُي ْست ََه ُ َ َ ْ ُ ُّ ُ
ِ
ِ
ِ
ب َع َلى َما ُه َو ك ََذلِك؛
ب َع َل ْيه َما َت َر َّت َ
ك َْو َن ُه َب ْي َن األَ ْظ ُه ِر م َّما َل ُي ْغت َُّر بِهَ ،و َت َر َّت َ
((( أي :حذف من األول (مؤمنة) نظير (كافرة) ،ومن الثاين  :تقاتل يف سبيل الشيطان نظير ﴿ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﴾.

((( أ ي :يحاج بما بعده ،ففي شمس العلوم ِ « :4286/7
الم َع ّك :الرجل الذي َي ُعك الخصوم بالمحاجة».
ُ َ ُّ
ونحوه :أزال صفا َءه وجعله غير ٍ
رائق ،وقد
ويمكن أن يكون اللفظ يف األصل  :يع ِّكر ،من ع َّكر الما َء
َ
حرفه الناسخ.

((( سبق تخريجه.

ِ
((( يف المغرب يف ترتيب المعرب « : 327/1الرزْ ء والر ِزي َئ ُة ِ :
يم ُة ».
المصي َب ُة ال َعظ َ
ُ
ُّ ُ َ َّ
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ال ،وما ي ُك ُ ِ
ِ
ِلَ َّن ُه بِ َصدَ ِد االرتِ َح ِ
االحتِ َف ُال
ون ك ََذل َك َف َح ُّق ُه ْ
ال َو ُع ْر َضة لالنْت َق ِ َ َ َ
ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ان َش ِ
الو ْجدَ ُ
اهدٌ بِ ِه َأ َّن
بِ َأ ْم ِرهَ ،و ْ
اع َع َل ْيه َق ْب َل َت َح ُّق ِق ْفر َقتهَ ،و َه َذا َأ ْم ٌر ُ
االجت َم ُ
ِِ
ِ ِ
ِ
ب فِر ٍ
اق ؛
الم ْر َء َي ْست َْه ِو ُن الق َيا َم بِ َأ ْم ِر َصاحبِه ُمدَّ َة ك َْونه َم َع ُهَ ،فإِ َذا َأ َح َّس بِ َسبِ ِ َ
َ
ِ ِِ
ِ
(((
مِ ْن َم َر ٍ
ض َأ ْو ُ
الملَ َز َم َة َل ُه،
[ش ْغلٍ] أو َس َف ٍر َبا َد َر للق َيا ِم بِ َح َوائجهَ ،و َأ ْك َث َر ُ
جبرا لِما ي ْل َقاه بعدُ مِن ُفر َقتِ ِهَ ،ف َك َذا ُهنَا َلما َك َان يتَو َّهم من كَو ِن البي ِ
ت قِ ْب َل ًة
ُ َ ُ ْ ْ َْ
َ ًْ َ َ ُ َ ْ
َّ
ْ ْ
ِ
َّاس َخ ِة َّ ِ
الش ِري َف ِة الن ِ
للش ِري َع ِة َّ
َّ
ب
الش َرائ َعَ ،و َل نَاس َخ َل َها َأ َبدً ا َأ َّن ُه َل َيبِيدُ َو َل َي ْذ َه ُ
َحتَّى َتنْ َق ِضي الدُّ ْن َيا ،ك ََما َأ َّن َذل ِ َك َش ْأ ُن َما َخ َل َق ُه الل ُه للدَّ َوا ِم فِي األَ ْف َل ِك
يم ح ِّق ِه ،د َفع بِاألَم ِر بِاال ْعتِن ِ
ِ
وال َقمري ِن ،و َذل ِ َك دا ٍع للتَّس ُ ِ ِ
َاء
َ َ
اه ِل في الق َيا ِم بِ َعظ ِ َ
َ
َ ََْ َ
ْ
َ
بِ َش ْأنِ ِه وال َّتعلِي ِل َع َلى طر ِيق االستِ ْئن ِ
َاف ال َب َيانِ ِّي بِ َق ْولِهَ « :ف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْي ِن» إِ َلى
َ ْ
ْ
َ
ات َك َغي ِر ِه مِن مع َظ ِم الم َكون ِ
آخ ِر ِه؛ َأيَ :أ َّنه ُخلِ َق ُعر َض ًة للت ََّأ ُّث ِر بِالمؤ ِّثر ِ
ِ
َات،
ُ َّ
ْ ُْ
ْ
ْ ُ
ُ َ
ْ
ِِ
ِ
سار َع ُة بِ َذلك مِ ْن قبلِ ِهَ ،ونَظِ ُير ُه َح ِد ُ
يث((( :
الم َ
َف َينبغي َأ َدا ُء َح ِّقه َق ْب َل َر ْفعه َو ُ
«ب ِ
اد ُروا بِالت َّْو َب ِة َق ْب َل َأ ْن ُي َح َال َب ْينَ ُك ْم َو َب ْين ََها».
َ
َو َق ْو ُل ُهَ « :ف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْي ِن» اال ْقتِ َص ُار َع َل ْي ِه َما فِي ِّ
الذك ِْر ؛ ل ِ َك ْونِ ِه َل ْم َي َق ْع َل ُه
َهدْ ٌم ِس َو ُاه َماَ ،أ ْو ل ِ َك ْونِ ِه ﷺ َل ْم َي َّطلِ ْع ِ -حينَئِ ٍذ -إِلَّ َع َل ْي ِه َماَ ،أ ْو َأ َّن ُه َأ َرا َد بِ ِه َما
َان َع َلى وج ٍه َخاص؛ إما ما فِ ِ
َما ك َ
يه َهدْ ُم ُه [/90ب] َأ ْج َم َعَ ،أو َما َهدْ ُم ُه َع ِن
َ ْ
ٍّ َّ َ
الس ْيلَِ ،أ ْو ُي َق ُال َه َذا َم ْف ُهو ُم عَدَ ٍد َو ُه َو َغ ْي ُر ُم ْع َت َب ٍر َع َلى األَ َص ِّحَ ،و َه َذا ُك ُّل ُه َم َع
َّ
اء «ه ِدم» َع َلى ح ِقي َقتِ ِه فِي ك ٍُّل مِن مادتِ ِه و َزمانِ ِه ،وإِب َق ِ
ِ
اء « َم َّر َت ْي ِن» َع َلى
َ
َ ْ
ْ َ َّ َ َ
إِ ْب َق ُ َ
َمدْ ُلول ِ َها مِ َن ال َّت ْثن ِ َي ِة.
ويحتَم ُل جري ُ ِ
السابِ ِق ِذك ُْر ُه .
َُ ْ َ َََ
ان َب ْعض َها َم َع الت ََّج ُّو ِز َّ
((( مستدرك من حاشية األصل ،وأشير إلى موضعه.

((( ورد يف  :بستان الواعظين البن الجوزي ص .183ويف معناه حديث صحيح أخرجه الرتمذي يف سننه
اهَّلل َي ْق َب ُل َت ْو َب َة ا ْل َع ْب ِد ما لم ُيغ َْر ِغ ْر» ،والحاكم يف مستدركه أيضا.286/4
بلفظ« : 547/5إِ َّن َ

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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ِ
َات الب ِد ِ
يه َتو ِجيه((( ،و ُهو مِن المحسن ِ
ِ ِ ِ ِ
يع َّي ِة،
َ
َو َق ْو ُل ُه َ :
«و ُي ْر َف ُع في ال َّثال َثة»  :ف ْ ٌ َ َ َ ُ َ ِّ
ِ
ِ ِ ٍ
الهدْ َم ِة ال َّثال ِ َث ِةَ ،أ ْو فِي البِنْ َي ِة ال َّثال ِ َث ِةَ ،و َع َلى
َفإِ َّن ال َّل ْف َظ ُم ْحتَم ٌل ل َم َعان؛ ُي ْر َف ُع في َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الواقِ َع ْي ِن مِ ْن َب ْع ِد ِه ﷺ،
للهدْ َم ْي ِن َ
ك ٍُّل من ُْه َما ُم ْحتَم َل ٌة ؛ لَ ْن ُي َرا ُد من َْها بِالنَّ َظ ِر َ
َأو للواقِعي ِن مِن َقبلِ ِه ،والدَّ ِ
اعي إِ َل ْي ِه ِز َيا َد ُة الت َّْح ِر ِ
يض َع َلى ِع َم َارتِهَ ،وإِلَّ َف َقدْ
ْ ْ َ
ْ َ َْ
ِ ِ ِ
ِ
َأ ْخ َب َر ﷺ َأ َّن ال َك ْع َب َة ُت ْر َف ُع ِعنْدَ ُق ْر ِ
الم ْع ُلو ِم
السا َعةَ ،و َظ َه َر بِال َع َيان الذي م َن َ
ب َّ
َأ َّنه ﷺ َأح َ ِ
يم بِ ِه؛ ِلَ َّن ُه ا َّط َل َع َع َلى َما َي ُك ُ
ون َب ْعدَ ُه َحتَّى َيدْ ُخ َل ك ٌُّل
َ
ُ
اط ع ْل ُم ُه ال َك ِر ُ
ِ ِ
ِ
اء م ِ
ِ
ح َّل ُهَّ ،
الم َرا َد بِال َّثال ِ َث ِة :ال َّثال ِ َث ُة بِالن ِّْس َب ِة ل ِ َما َي َق ُع َب ْعدَ ُه
أن ُ
الس َعدَ اء َواألَ ْشق َي َ
م َن ُّ
ِ
ات َأ ِو البنْي ِ
مِن الهدَ م ِ
الهدْ َم ِة ال َّثال ِ َث ِةَ ،و ِهي التِي َت ُك ُ
اتَ ،ف َي ُك ُ
ون
ون َر ْف ُع ُه في َ
َ َ
َ َ َ
َ
مِن الحب ِشي ِ
الز َمانَ ،أ ْو فِي البِنْ َي ِة ال َّثال ِ َث ِة؛ َو ِه َي َه ِذ ِه البِنْ َي ُة مِ ْن َب ْع ِد ُس ُقوطِ ِه
آخ َر َّ
َ َ َ ِّ
ِ ِ
ِ
ِ
الزم ِ
ان َح َج ًرا َح َج ًراَ ،و ُي ْل ِق َيها فِي
الم َط ِرَ ،أ ْي َأ َّن َ
الح َبش َّي َي ْهد ُم َها في آخ ِر َّ َ
َع ِن َ
البح ِر ،و َه َذا ما َظهر لِي ،والله َأ ْع َلم بِمر ِ
اد َنبِ ِّي ِه ﷺ.
َ ْ َ
َ ُ ُ َُ
َ ََ
الح ِد ُ
اه َل
الحاكِ ُم فِي « ُم ْستَدْ َركِ ِه»(((َ ،و ُه َو وإِ ْن َت َس َ
يث َف َقدْ َص َّح َح ُه َ
َو َأ َّما َ
يث َض ِعي َفةًَ ،فلِ َذا َق َال الحافِ ُظ الزين ِ
ِ ِ ِ ِ
يه َأ ِ
يه حتَّى إِ َّن فِ ِ
حاد َ
الع َراقِ ُّي(((:
في َذل َك ف َ
َ
ف َع َلى ك ُِّل ح ِد ٍ
ث ال َع ِ
الم َحدِّ ُ
َ
يث من
ار ُ
َ
«ل ُي ْعت ََمدُ َع َلى َما َذك ََر ُهَ ،و َي ْح ُك ُم ُ

أيضا ،وهو أن يأيت الكالم محتمال لوجهين مختلفين .انظر :تحرير التحبير البن أبي
((( ويقال له  :اإلهبام ً
اإلصبع ص  ،596والقول البديع يف علم البديع لمرعي الكرمي ص.171

(((  ،608/1حيث قال « :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

((( التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ص ،30ونصه « :قوله :عند ذكر تساهل الحاكم فاألولى أن
نتوسط يف أمره فنقول :ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من األئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح
فهو من قبيل الحسن ،يحتج به ويعمل به ،إال أن تظهر فيه علة توجب ضعفه انتهى كالمه .وقد تعقبه

بعض من اختصر كالمه ؛ وهو موالنا قاضى القضاه بدر الدين بن جماعة ،فقال  :إنه يتتبع ويحكم عليه

بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف وهذا هو الصواب.إال أن الشيخ أبا عمرو  رأيه أنه
قد انقطع التصحيح يف هذه إالعصار ،فليس ألحد أن يصحح ،فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه ،واهلل

أعلم» .وأعاده كذلك يف ص.144
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ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
الحافِ ُظ َّ
الذ َهبِ ُّي(((»
استَدْ َر َك َع َل ْيه كَث ًيرا َ
أحاديثه بِ َما َي ْقتَضيه َو َيل ُيق بِهَ ،و َقد ْ
حيحِ َه َذا الح ِ
إِلَّ َأ َّنه َقدْ صرح بِتَص ِ
الح َس ِن ال َب ِ
ديث َّ
كر ُّي(((َ ،و ُه َو
الش ْي ُخ َأ ُبو َ
َ
َ َّ َ ْ
ُ
ِ
مِن َأئِم ِة َه َذا َّ ِ
الم ْيدَ ان.
الش ْأنَ ،و ُف ْر َسان َه َذا َ
ْ َّ

ان ال َّتص ِ
ِ
حيحِ فِي األَ ْع ُص ِر األَ ِخ َير ِة ل ِ َم ْن َت َأ َّه َل َل ُهِ ،خ َل ًفا
يح إِ ْم َك ُ ْ
الصح ُ
َو َّ
َّلحِ ((( َع َلى َأ َّنه َلو ُف ِر َض َضع ُفه َفما ُذكِر فِ ِ
ِ
البن الص َ
يه مِ َن ال َف َضائِ ِل َومِ ْثلِ َها
ُ ْ
َ
ْ ُ َ
يه ما ُأ ْشكِ َل فِيه ،وإِبان َِة َخوافِيه ،وك َْش ِ
ِ ِ
يه بِ َّ ِ ِ
يعم ُل فِ ِ
ف
َ
َ
الضعيفَ ،ف َي ْحت ُ
َ َ
َاج إِ َلى َت ْوج َ
َُْ
ِ
القنَا ِع َعن ُطرة ُغر ِة بو ِ
ِ
اديه ،والل ُه َي ُ
السبِي ِل َو َي ْر َت ِضيه.
قول َ
ْ ِّ َّ َ َ
الح َّق َو َي ْهدي إِ َلى َّ
ِ
ِ
والسال ُم َع َلى َس ِّيدنا ُم َح َّم ٍد
الح ْمدُ لله َح ْمدً ا َط ِّي ًبا ُم َب َاركًا فيهَّ ،
َو َ
والصال ُة َّ
وآل ِ ِه وصحبِ ِه و َتابِعيه ،عَدَ د َخ ْل ِق ِ
الله َو ِر َضى َن ْف ِس ِه َو ِز َن َة َع ْر ِش ِه َومِدَ ا َد كَلِ َماتِ ِه
َ
َ َ َ ْ َ
ُك َّل َما َذك ََر ُه َذاكِ ٌر َأ ْو َغ ِف َل َعنْ ُه َغافِ ٌل مِ ْن َم ْخ ُلوقِيه ،آمين.
ِ
ِ
ِ
ِ
محمد َع َّلن
محمد َعلي بن َّ
َح َّر َر ُه ُمؤ ِّل ُف ُه كَات ُبه ال َفقير إلى اهلل تعالىَّ :
ِ
يقي َّ ِ ِ
الصدِّ ِ
بالحر ِم َّ
المكِ ِّي
وية
ِّ
الشرِيف َ
َ
الشافعي ـ خادم ُّ
السنَّة النَّ َب َّ
طف اهللُ ِ
َل َ
وبالم ْس ِل ِمين.
به َما
ُ

((( يف كتابه  :تلخيص المستدرك ،طبع بذيل المستدرك.

((( يف كتاب اإلتحاف بفضيلة الطواف لوحة ( ،)60حيث قال « :وهو صحيح».

((( يف مقدمته ص ،17-16ونصه « :إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح اإلسناد
منصوصا على صحته يف شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة
ولم نجده يف أحد الصحيحين وال
ً

المشهورة فإنا ال نتجاسرعلى جزم الحكم بصحته ،فقد تعذر يف هذه األعصار االستقالل بإدراك
الصحيح بمجرد اعتبار األسانيد ؛ ألنه ما من إسناد من ذلك إال وتجد يف رجاله من اعتمد يف روايته على

ما يف كتابه عريا عما يشرتط يف الصحيح من الحفظ والضبط واإلتقان ،فآل األمر إذا يف معرفة الصحيح
والحسن إلى االعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث يف تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها

خارجا عن ذلك إبقاء
؛ لشهرهتا من التغيير والتحريف ،وصار معظم المقصود بما يتداول من األسانيد
ً

سلسلة اإلسناد التي خصت هبا هذه األمة زادها اهَّلل تعالى شرفا آمين».
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أهم المصادروالمراجع
(أ)

١اإلتحاف بفضيلة الطواف  ،ألبي الحسن البكري  ،مخطوط المكتبة األزهرية رقم 1823 :أدعيةوأوراد)  93663المغاربة.

٢أخبار مكة وما جاء فيها من األثار  ،تحقيق :رشدي الصالح ملحس  ،ألبي الوليد األزرقي ،ط/دار األندلس للنشر  -بيروت 1996 -م.

٣أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ،للفاكهي  ،تحقيق د :عبد الملك عبد الله دهيش  ،ط /دارخضر -ط -2بيروت 1414 -هـ.

٤األعالم ،لخير الدين الزركلي  ،ط /دار العلم للماليين  -بيروت  -ط 1986 - 7م.٥إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،إلسماعيل باشاالبغدادي ،ط/دار الكتب العلمية 1992 -م.

(ب)

٦بستان الواعظين ورياض السامعين ،البن الجوزي ،تحقيق :أيمن البحيري  ،ط/مؤسسة الكتبالثقافية -بيروت  -لبنان -ط1419 -2هـ1998 -م.

(ت)

٧تاريخ أصبهان  ،ألبي نعيم  ،تحقيق  :سيد كسروي حسن  ،ط/دار الكتب العلمية-بيروت،1990م.

 ٨تاريخ الخلفاء ،للسيوطي ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد  ،ط/مطبعة السعادة  -مصر-ط1371 -1هـ 1952 -م.

٩تاريخ خليفة بن خياط  ،تحقيق :د .أكــرم ضياء العمري ،ط/دار طيبة -ط -2الرياض -1402هـ1982 -م.

 ١٠-تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  ،البن أبي اإلصبع العدواني  ،ط/
المجلس األعلى للشئون اإلسالمية.
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 ١١-تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،للسيوطي ، ،تحقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،ط/
مكتبة الرياض الحديثة  -الرياض.

 ١٢-التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة  ،للقرطبي  ،تحقيق ودراسة د :الصادق بن محمد بن
إبراهيم  ،ط/مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع ،الرياض  ،ط1425-1هـ.

  ١٣-الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ،للمنذري  ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين  ،ط/دار
الكتب العلمية -ط -1بيروت 1417 -هـ.

  ١٤-تفسير ابن أبي حاتم الرازي  ،تحقيق :أسعد محمد الطيب ،ط/المكتبة العصرية.
 ١٥-تفسير الثعلبي-الكشف والبيان ، -للثعلبي  ،تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور  ،مراجعة
وتدقيق األستاذ نظير الساعدي ،ط/دار إحياء التراث العربي  -بيروت  -لبنان -ط1422 -1هـ-

2002م.

 ١٦-التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ،للعراقي  ،تحقيق :عبد الرحمن محمد عثمان ،
الناشر :محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة  ،ط1969 -1م.

 ١٧-التيسير بشرح الجامع الصغير ،للمناوي ،ط /مكتبة اإلمام الشافعي  -الرياض ،ط1408 -3هـ
1988 -م.

(خ)

 ١٨-خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،للمحبي ،ط/دار صادر  -بيروت.

(د)

 ١٩-دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  ،البن عالن الصديقي  ،اعتنى بها :خليل مأمون شيحا،
ط/دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  -لبنان  ،ط 1425 ،4هـ 2004 -م.

 ٢٠-ديوان اإلسالم  ،لشمس الدين الغزي ،تحقيق :سيد كسروي حسن  ،ط /دار الكتب العلمية،
بيروت  -لبنان  ،ط 1411 -1هـ  1990 -م.

(ذ)

 ٢١-الذخر والعدة في شرح البردة  ،البن عالن الصديقي  ،وضع هوامشه :محمد سالم هاشم ،ط/
دار الكتب العلمية -بيروت.

(س)

 ٢٢-سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر  ،للمرادي  ،ط/دار الكتب العلمية -بيروت.

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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 ٢٣-سنن الترمذي  ،تحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون  ،ط/دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

(ش)

 ٢٤-شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،البن العماد الحنبلي ،تحقيق :عبد القادر األرنــؤوط،
ومحمود األرناؤوط ،ط /دار ابن كثير  -ط - 1دمشق 1406 -هـ.

  ٢٥-شرح صحيح مسلم  ،للنووي ،دار إحياء التراث العربي -ط -بيروت 1392 -هـ.
 ٢٦-شمس العلوم  ،للحميري  ،تحقيق د :حسين بن عبد الله العمري  ،وآخرين  ،ط /دار الفكر
المعاصر (بيروت  -لبنان) ،دار الفكر (دمشق  -سورية)  ،ط199-1م.

(ص)

 ٢٧-صحيح البخاري ،لإلمام البخاري  ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا  ،ط/دار ابن كثير  ,اليمامة
-ط -3بيروت  1407 -هـ1987 -م.

 ٢٨-صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي ،تحقيق:
شعيب األرنؤوط ،ط/دار مؤسسة الرسالة  -بيروت-ط 1414 - 3هـ1993 -م.

 ٢٩-صحيح ابن خزيمة ،البن خزيمة  ،تحقيق :د .محمد مصطفى األعظمي  ،ط/المكتب اإلسالمي
 -بيروت  1390 -هـ1970 -م.

 ٣٠-صحيح مسلم  ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي  ،ط/دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

(ط)

 ٣١-طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها ،البن أبي الشيخ األصبهاني ،تحقيق :عبدالغفور
عبدالحق حسين البلوشي ،ط/مؤسسة الرسالة -ط -2بيروت 1412 -هـ1992 -م.

(ف)

 ٣٢-فضائل مكة  ،ألبي سعيد المفضل بن محمد الجندي  ،تحقيق :أبي عبيدة جودة محمد  ،ط-1
1441هـ.

 ٣٣-فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت ج ،2/1تأليف :عبد
الحي بن عبد الكبير الكتاني ،تحقيق :د .إحسان عباس  ،ط /دار الغرب االسالمي  -بيروت/

لبنان -ط1402 -2هـ1982م.

(ق)

 ٣٤-القول البديع في علم البديع  ،لمرعي الكرمي  ،تحقيق ودراسة د :محمد بن علي الصامل  ،ط/
كنوز إشبيليا  ،ط1424-1هـ.
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رجب  1441ـه
(ك)

 ٣٥-الكامل في التاريخ ،البن األثير  ،تحقيق :عبد الله القاضي ،ط/دار الكتب العلمية  -بيروت-ط2
1415 -هـ.

 ٣٦-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،للزمخشري  ،تحقيق :عبد
الرزاق المهدي ،ط /دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

  ٣٧-كشف األستار عن زوائد البزار  ،للهيثمي ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي  ،ط /مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،ط1399 ،1هـ 1979 -م.

 ٣٨-كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس ،للعجلوني  ،تحقيق:
أحمد القالش  ،ط/مؤسسة الرسالة  -بيروت-ط1405 - 4هـ.

 ٣٩-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،تأليف :مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي
الحنفي ،ط /دار الكتب العلمية  -بيروت 1992 - 1413 -م.

 ٤٠-الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  ،للكفوي ، ،تحقيق :عدنان درويش  -محمد
المصري  ،ط /مؤسسة الرسالة  -بيروت 1419 -هـ 1998 -م.

 ٤١-كنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،للمتقي الهندي ،تحقيق :محمود عمر الدمياطي  ،ط/دار
الكتب العلمية  -بيروت -ط1419 -1هـ1998-م.

(م)

 ٤٢-مثير شوق األنام إلى حج بيت الله الحرام  ،البن عالن  ،ط/زهراء الشرق  ،ط2006-1م.
 ٤٣-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،تأليف :علي بن أبي بكر الهيثمي ،دار النشر :دار الريان للتراث/دار
الكتاب العربي  -القاهرة  ,بيروت 1407 -هـ.

 ٤٤-المستدرك على الصحيحين ،للحاكم النيسابوري ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا  ،ط -1ط/
دار الكتب العلمية  -بيروت 1411 -هـ 1990 -م.

 ٤٥-مسند البزار (البحر الزخار) ،ألبي بكر البزار ،تحقيق د :محفوظ الرحمن زين الله ،ط/مؤسسة
علوم القرآن  ,ومكتبة العلوم والحكم  -بيروت ،المدينة-ط1409 - 1هـ.

  ٤٦-مشيخة أبي المواهب الحنبلي  ،لمحمد بن عبد الباقي الحنبلي  ،تحقيق  :محمد مطيع الحافظ،
ط/دار الفكر دمشق -ط1990-1م.

يث«:استَمتِعوا ِمن ه َذا البي ِ
نصوص (ُ « )1قر ُة العين ِمن ح ِد ِ
ت َف َقدْ ُه ِد َم َم َّر َت ْين» البن عالن
ْ َ
ْ ْ ُ ْ َ َْ
َّ َ ْ
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 ٤٧-المغرب في ترتيب المعرب  ،للمطرزي  ،تحقيق  :محمود فاخوري  ،ط/مكتبة أسامة بن زيد
 ،ط1979-1م.

 ٤٨-المغني عن حمل األسفار ،للعراقي ،تحقيق :أشرف عبد المقصود  ،ط/مكتبة طبرية -
الرياض-ط1415 - 1هـ 1995 -م.

 ٤٩-مقدمة ابن الصالح  ،تحقيق :نور الدين عتر،ط/دار الفكر المعاصر  -بيروت 1397 -هـ -
1977م.

 ٥٠-المقنع في علوم الحديث ،البن الملقن  ،تحقيق :عبد الله بن يوسف الجديع  ،ط /دار فواز
للنشر  -السعودية -ط1413 -1هـ.

 ٥١-المناهل العذبة في إصالح ما َو َهي من الكعبة  ،البن حجر الهيتمي ،تحقيق :عبد الرؤوف
الكمالي  ،ط/دار البشائر اإلسالمية  ،ط2003-1م.

 ٥٢-المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ،البن جماعة ،تحقيق :د .محيي الدين عبد
الرحمن رمضان  ،ط/دار الفكر  -دمشق-ط1406 - 2هـ.

 ٥٣-موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ،للهيثمي  ،تحقيق :محمد عبد الرزاق حمزة  ،ط/دار الكتب
العلمية  -بيروت.

(هـ)

 ٥٤-هدية العارفين  ،إلسماعيل باشا البغدادي  ،ط /دار إحياء التراث العربي  -بيروت.

(ن)

 ٥٥-اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر ،للمناوي ،تحقيق :المرتضي الزين أحمد  ،ط/مكتبة
الرشد  -الرياض  -ط1999 ،1م.

