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منظومة
َ َْ ْ َ
ُّ ْ َ
َ
َ
ار ِد العذب ِة ِمن فوائ ِ ِد انلخب ِة»
«املو
ِ
يوسف بن محمد ال ُقدَ امي ال ُع َمري
لإلمام ُ
كان ح ًّيا سنة  1115هـ

دراس ًة وتحقي ًقا

د .مختار بن حسين قديري
حمه لخضر  -الوادي
معهد العلوم اإلسالمية  -جامعة الشهيد ّ

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
يوسف بن محمد ال ُقدَ امي ال ُع َمري
منظومة
َ
«المو ِارد ال َع ْذ َبة م ْن َف َوائد النُّخْ َبة» لإلمام ُ
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ملخص البحث

«المو ِارد ال َع ْذ َبة مِن َف َوائِ ِد الن ُّْخ َب ِة» لإلمام
يتناول هذا البحث تحقيق منظومة
َ
يوسف ال ُقدَ امي ،أحد أساطين علماء الحديث َّ
بالشام والحجاز خالل القرن الحادي
ُ

العسقالني ،وزاد عليها بعض التحريرات
عشر ،نظم فيها متن النُّخبة للحافظ ابن حجر
ّ
والمفيدة.
والفوائد الق ِّيمة ُ

َ
األول التعريف بالمصنِّف
مباحث،
مت هذا البحث إلى ثالثة
ُ
قس ُ
تناولت في ّ
وقد ّ
ِ
بالمنظومة ونُس ِ
ِ
المعتمدة في التَّحقيق،
خها
يوسف ال ُقدَ امي ،وفي ال َّثاني التعريف
َ
اإلمام ُ
َّص.
وجعلت
ُ
األخير لتحقيق الن ِّ
َ
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السنة الخامسة
ََّ

مقدمة التحقيق
والسالم على أشرف المرسلين ،س ِّيدنا ونب ِّينا
رب العالمينَّ ،
الحمد لله ِّ
والصالة َّ
محم ٍد وعلى آله الط ِّيبين ال َّطاهرين ،وعلى صحابته ال ُغ ِّر الميامين ،وعلى تابعيهم
ّ
ٍ
بإحسان إلى يوم الدِّ ين.
َّأما بعدُ :

ف بحسب موضوعه ،ثم بحسب مؤ ِّلفه ،والمختصر الموسوم :بـ:
فإن العلم َي ْش ُر ُ
ِ
ِ
«ن ْ
ووج َاز ِة ألفاظه وقِ َّلتها،
ُخ َبة ا ْلف َكر» للحافظ ابن حجر العسقالني رغم صغر حجمه َ
يعدُّ َأج َّل مؤ َّل ٍ
ُ
صحيح
الميزان الذي ُيعرف به
ف في علم مصطلح الحديث ،الذي هو
َ
ُ
ُ
الحديث من ِ
ِ
سقيمه.
ِ
الفوائد
استخراج
ف ال ُقدَ امي
يوس ُ
َ
َّظم الذي بين أيدينا حاول فيه مؤ ِّلف ُه اإلمام ُ
والن ُ
ٍ
ٍ
رر التي أوردها الحافظ ابن حجر في ن ِ
والدُّ ِ
ٍ
وجزة ،من
وعبارات ُم
بأسلوب َس ْه ٍل
ُخبته
ِ
ِ
ِ
المنظومة
والقارئ لهذه
«المو ِار ِد ال َع ْذ َب ِة مِن َف َوائِ ِد الن ُّْخ َب ِة»،
الموسومة بـ:
منظومته
خالل
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ُي ِ
منهجه في َع ْر ِ
والزوائد على الن ُّْخ َب ِة.
والفوائد
ض الدُّ َر ِر
مورده ،وسدا َد
در ُك عذوب َة
ِ
َ
مباحث كاآلتي:
ثالثة
وقد ُق ْم ُت بتقسيم هذا التَّحقيق إلى

ف ال ُقدَ امي.
وس َ
المبحث األول :ترجمة موجزة للمؤ ِّلف ُي ُ
«المو ِار ِد ال َع ْذ َب ِة مِن َف َوائِ ِد الن ُّْخ َب ِة».
المبحث الثاني :التعريف بأرجوزة
َ
َّص المح َّقق.
المبحث الثالث :الن ُّ

علي بإكمالها،
وفي الختام َ
أحمدُ الله سبحانه الذي وفقني لتحقيق هذه المنظومة ،وم َّن َّ
ِ
ِ
بالصورة التي أرادها مؤ ِّل ُفها ،وص َّلى
العون إلنجازها،
وأشكر ك َُّل من َمدَّ لي َيدَ
وإخراجها ُّ
ُ
ٍ
بإحسان إلى يوم الدِّ ين.
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
الله على س ِّيدنا َّ
وآخر دعوانا ِ
رب العالمين.
أن
الحمدُ لله ِّ
ْ
ُ

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
يوسف بن محمد ال ُقدَ امي ال ُع َمري
منظومة
َ
«المو ِارد ال َع ْذ َبة م ْن َف َوائد النُّخْ َبة» لإلمام ُ
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المبحث األول

يوس َ
ف ال ُقدَ امي
ترجمة موجزة للمؤ ِّلف ُ

ِ
ِ
ُ
بالحياة َّ
ف ال ُقدَ امي،
التعريف
المبحث
تضمن هذا
يوس َ
َ
الشخص َّية والعلمية للشيخ ُ
َّ
ِ
ذكرا في جميع كُتب
والمالحظ أن ترجمة الشيخ شحيحة جدًّ ا ،حيث ال نكا ُد نجدُ له ً
ِ
ِ
ِ
صاحب ك َْشف ال ُّظنون،
المقتضبة التي ذكرها
اإلشارة
التراجم الم َّط َل ِع عليهاِ ،سوى
ُ
قمت بجمع سيرتِه من بعض المصادر األخرى.
وقد ُ
 -1حياته الشخص ّية:

يوسف بن محمد بن أحمد ال ُقدَ امي
هو ُ

(((

العمري

(((

الشامي الدمشقي(((،

المشهور بابن المبيض وابن َخ ْير ،ويشتبه بالشيخ في نسبته بال ُقدَ امي جماع ٌة من
العلماء؛ منهم :عبد الله بن محمد ال ُقدامي((( ،وعبد الملك القرشي ال ُقدامي(((.

((( ال ُقدَ امي :نسبة إلى ابن ُقدامة المقدسي إمام الحنابلة (ينظر :األنساب ،ج ،10ص ،351والحقيقة
والمجاز يف رحلة الشام ومصر والحجاز ،ص ،381وشواهد الحق يف االستغاثة بس ِّيد الخلق ،ص:
 ،303والمجموعة النبهانية يف المدائح النبوية ،يوسف بن إسماعيل النبهاين ،ج ،4ص.)179

((( ال ُع َمري :نسبة إلى ال ُع َم َر ْي ِن ،أحدهما ع َُمر بن الخطاب ،والثاين إلى ع َُمر بن علي بن أبى طالب ،رضى اهلل
عنهمُ ( .ينظر :األنساب ،ج ،9ص  ،372والفهرس َّ
الشامل للرتاث العربي اإلسالمي المخطوط ،علوم
القرآن ،مخطوطات التفسير وعلومه ،ج ،2ص.722 :

الشامي :نسبة إلى أصله دمشق َّ
((( َّ
الشام ،ثم سكن الحجاز ( ُينظر :الحقيقة والمجاز يف رحلة الشام ومصر
والحجاز ،ص.)381
يصي :هو عبد اهلل بن محمد بن ربيعة ال ُقدامي المص ِ
((( عبد اهلل المص ِ
يصيَ ،ي ْر ِوي عن مالك وإبراهيم بن
ِّ
ِّ
َّ
ِ
سعد ،قال ابن عدي :ضعيف ،وقال اب ُن ح َّبان :كانت تقلب له األخبار فتجنب فيها ،وكانت آفتُه أنه ال
ُّ
يحل ذكره يف الكتب ،من مؤلفاته :فتوح الشام ،تويف سنة 210هـُ ( .ينظر :الضعفاء والمرتوكون ،ج،2
ص ،138ومختصر تاريخ دمشق البن عساكر ،ج ،13ص ،230وتاريخ اإلسالم ،ج ،5ص.)102

((( عبد الملك القرشي :هو عبد الملك بن قدامة القرشي ال ُقدامي ،قال عنه أبو حاتم بن حبان :هو من ولد
الجمحيَ ،ي ْر ِوي عن عبد اهلل بن دينارَ ،ر َوى عنه إسماعيل بن أبى ُأويس ،كان صدو ًقا
ُقدَ امة بن مظعون
ّ
التوهم فيحيله عن معناه ،ال
يف الرواية ،إال أنه كان ممن َف ُح َش خطؤُ ه و َك ُث َر وهمه حتى يأيت بالشيء على
ُّ
يجوز االحتجاج به فيما لم يوافق الثقات (ينظر :األنساب ،ج ،10ص.)351
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ََّ

ِ
اطلعت عليها ،تاريخ ميالد َّ
الشيخ ومكانه ،أو نشأته
التراجم التي
كتب
ُ
ولم تذكر ُ

األولي ،وال َّظاهر أنَّه كان من مواليد القرن الحادي عشر ،أ َّما مكان مولده
وتعليمه َّ
فتشير المصادر إلى أن أصله يعو ُد إلى دمشق َّ
ثم رحل
الشام التي نشأ فيها وترعرع َّ
ُ

واستقر بها إلى أن وافته المن َّية(((.
منها إلى الحجاز
َّ

واختُلِف في تاريخ وفاته ،فهناك من أشار إلى َّ
أن تاريخ وفاته كان سنة 993هـ(((،

والبعض اآلخر أشار إلى أنَّه كان ح ًّيا سنة 1086هـ((( ،ويبدو أن َ
الشيخ قد عاش بعد

هذا الوقت بكثير ،حيث أشار َّ
َّابلسي في رحلته الكبرى إلى بالد
الشيخ عبدُ الغني الن
ّ

َ
الش َ
الشام ومصر والحجاز التي بدأها سنة 1105هـ أنَّه التقى بالمدينة َّ
َّ
الفاضل
يخ

ُ
امي(((.
وس َ
ُي ُ
ف بن محمد القدَ ّ
 -2حياته العلم َّية:

يوسف ال ُقدَ امي على شيوخه الذين
بعد البحث
والتحري لم أقف للشيخ ُ
ِّ

تتلمذ على أيديهم ،وال على تالميذه الــذي ت َل َّقوا العلم عليه ،وذلــك حسب
المصادر الم َّطلع عليها.

آثاره العلمية فلم نعثر َّ
يوسف ال ُقدَ امي إال على ثالث مخطوطات،
للشيخ ُ
أما ُ

اثنت ْين في ِ
علم الحديث ،والثالثة في علم التفسير ،وهي كاآلتي:
1ـ منظومة في مصطلح الحديث:

ُخبة ِ
الف َكر» للحافظ
وهي عبارة عن َن ْظ ٍم ذكر فيه بعض الفوائد المنتقاة من كتاب «ن ْ َ
((( ُينظر :الحقيقة والمجاز يف رحلة الشام ومصر والحجاز ،ص.381

((( ُينظر :فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة يف الموصل ،ج ،4ص .183
((( ُينظر :إيضاح المكنون ،ج ،4 :ص.598 :

((( ُينظر :مقدمة الحقيقة والمجاز يف رحلة الشام ومصر والحجاز ،تحت عنوان :النابلسي ورحلته.

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
يوسف بن محمد ال ُقدَ امي ال ُع َمري
منظومة
َ
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ِ
المو ِارد ال َع ْذ َبة مِن َف َوائِ ِد الن ُّْخ َب ِة»(((،
ابن حجر
العسقالني ،والموسومة بـ« :منظومة َ
ّ
وهي ُّ
محل التحقيق من خالل هذه الدراسة.

«المو ِارد ال َع ْذ َبة ِمن َف َوائِ ِد النُّخْ َب ِة»:
2ـ شرح منظومة
َ
السالفة ِّ
الذكر(((.
وهو عبارة عن كتاب شرح فيه منظومته في مصطلح الحديث َّ
3ـ تفسير سورة الفتح:

وهو تعليق على سورة الفتح من أنوار التَّنزيل للبيضاوي(((.

ِ
والز ِ
َف شعرية أغلبها في التصو ِ
هد
عره؛ فللمؤ ِّلف -رحمه اللهُ -نت ٌ
ف ُّ
ُّ
َّ
َّأما ش ُ
ِ
والتزكية ،ومن ذلك َمدْ ُحه َّ
َّابلسي عند زيارته للحجاز بقصيدة،
للشيخ عبد الغني الن
ّ

قال في مطلعها:

َه ْل ك َ
َان َق َّر بِ ُم ْق َل َت ْي ِه ُه ُجو ُد
َو ْل َه ُ
ان َي ْق َط ُع َل ْي َل ُه يف َل ْو َع ٍة

َّبي:
وقال أيضا في مدح الن ّ

[الكامل]

َفيرى َخي َال ال َّطي ِ
ف َي ُعو ُد؟
ف َك ْي َ
ْ
َ
ََ
(((
وصدُ و ُد
َما َز َال ُي ْغ ِري َها ن ًَوى ُ

									
إِ َلىكَم ُت ِ
الم ْغنَى
ناجي ُ
الو ْر َق َش ْو ًقاإِ َلى َ
ْ
ِ
يم ُه َيا ُم ا ْل َق ْل ِ
ب فِي ك ُِّل َسا َع ٍة
وف َ

[الطويل]

وحتَّى متَى ن ُْص ِغي لِس ِ
اج ِع َها ُأ ْذنَا
َ
َ
َ
بِ ِذك ِْر س َليمى وا ْلمع ِ
(((
اه ِد مِ ْن ُل ْبنَى
َ َ
ُ َْ

((( ُينظر :إيضاح المكنون ،ج ،4 :ص.598 :
((( ُينظر :إيضاح المكنون ،ج ،4 :ص.598 :

((( ُينظر :الفهرس الشامل للرتاث العربي اإلسالمي المخطوط ،ج ،2 :ص.722 :
((( ُينظر :الحقيقة والمجاز يف رحلة الشام ومصر والحجاز ،ص.381
((( ُينظر :المجموعة النبهانية يف المدائح النبوية ،ج ،4ص.179
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ََّ

إلى أن قال في آخر هذه القصيدة:
[الطويل]

									
َع َل ْي َك َصالَ ُة اهللِ ُث َّم َس َل ُم ُه وآل ِ َك َم ْن نِ ْلنَا بِ ِه ْم ك َُّل َما نِ ْلنَا
ِ
(((
َو َأ ْص َحابِ َك األَ ْب َر ِار َما َذ َّر َش ِ
الر َبا ُغ ْصنَا
ار ٌق و َما َح َّرك ْ
يح َّ
َت ِر ُ
الص َبا في ُّ

((( ُينظر :المجموعة النبهانية يف المدائح النبوية ،ج ،4ص.181 ،180

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
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التعريف بأرجوزة
«المو ِار ِد ال َع ْذ َب ِة ِمن َف َوائِ ِد النُّخْ َب ِة»
َ

يتضمن هذا المبحث دراس ًة موجز ًة للمنظومة والن َُّسخ المعتمدة في تحقيقها ،من

خالل النِّقاط اآلتية:

 -1اسم المنظومة ومحتوياتها ومصادرها.

ف ال ُقدَ امِي أعاد فيه َن ْظم مت ِْن نُخبة ِ
الف َكر
يوس َ
َ َ
هو مت ٌن في مصطلح الحديث لإلمام ُ
ِّ
ِ
ِ
وفهارس المخطوطات المنتشرة
التراجم
كتب
البن حجر
ُ
العسقالني ،وتكاد ُتجمع ُ
ِّ
«المو ِار ِد ال َع ْذ َب ِة مِن َف َوائِ ِد الن ُّْخ َب ِة»(((،
في خزائن العالم ،على تسمية هذا المخطوط بـ:
َ
واضح في الن َُّسخ المعتمدة في
«المو ِار ُد ال َع ْذ َبةُ»((( ،كما هو
اختصارا:
وقد ُأطلق عليه
ٌ
َ
ً
تحقيق هذه المنظومة.

ُ
امي لهذه المنظومة هو نظم متن النُّخبة ،حتى َي ْس ُهل
والغرض من نظم ُي ُ
وسف القدَ ّ

الزوائد ،وزيادة ما َّ
جل من الفوائد ،باإلضافة الى
حفظه ،مع إشارته إلى حذف بعض َّ
والسلف ،حيث أشار
التَّنبيه عن بعض المسائل التي وقع فيها
ُ
الخالف بين األصول ِّيين َّ

إلى ذلك ك ِّله بقوله:

ُون فِ ِ
و َأ ْن َفع ا ْلمت ِ
يه الن ُّْخ َب ْه
ُ
ُ
ور َّب َما ُح َذ ْف ُت مِ ْن َز َوائِ ِد
ُ
ُم ْقت َِص ًرا َع َلى ْالَ َه ِّم َف ْالَ َه ْم
خ َل ِ
منَبها َطورا َع َلى ا ْل ِ
ف
ُ ِّ ً
ًْ

ل ِ َّلر ْغ َب ْه
ا ْل َف َوائِ ِد
ا ْل ِه َم ْم

و َقدْ َأ َر ْد ُت َن ْظ َم َها
ِ
وز ْد ُت َما َج َّل مِ َن
ل ِ ِق َّل ِة ا ْلو ْق ِ
ت و َفت َْر ِة
َ
والَس َل ِ
ف
ْالُ ُصول ِ ِّيي َن
َب ْي َن
ْ ْ

((( ُينظر :معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف ،ص ،403وفهرس مخطوطات مكتبة
األوقاف العامة يف الموصل ،ج ،4ص .183

((( ُينظر :فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة يف الموصل ،ج ،2ص .232
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ََّ

الر َجز في  120بيتًا ،افتتحه بقوله:
ويقع هذا َّ
ا ْل َح ْمدُ ل ِ َّل ِه َت َعا َلى و َك َفى
ْ
وال ِل َأ ْه ِل النَّ َظ ِر
ُم َح َّم ٍد
و َب ْعدُ َفا ْل َح ِد ُ
يث َخ ْي ُر ِع ْل ِم

اص َط َفى
ُث َّم َس َل ُم ُه َع َلى َم ِن ْ
َما نُظِ َم ْت ُع ُقو ُد ِع ْل ِم ْالَ َث ِر
جدِّ وصر ِ
ب بِا ْل ِ
ف ا ْل َع ْز ِم
ُي ْط َل ُ
َ ْ

وبعدَ هذه الدِّ يباجة الموجزة شرع مباشر ًة في بيان مصطلحات علوم الحديث،

فبدأ بالمتواتر ،حيث قال:
ا ْل ُمت ََواتِ ُر

ُه َو

ا ْل َمنْ ُق ُ
ول

مِن ُطر ٍق فِي ا ْلع ْق ِل يست ِ
َح ُيل
َ
َْ
ُ

ٍ
والر ِّد ،وبدأ
تتمات لها عالقة بالمتن واإلسناد من ناحية القبول َّ
ثم ذكر بعد ذلك َّ

الضعيف في فضائل األعمال ،فقال:
بمسألة االستدالل بالحديث َّ
ك َُّل ح ِد ٍ
يث ُد َ
ون ُر ْت َب ِة ا ْل َح َس ْن
َ
ُي ْعم ُل فِي َف َضائِ ِل ْالَ ْعم ِ
ال
َ
َ
ل ِ ْله ِ
ادي
إِ ْسنَا َد ُه
وج َّو ُزوا
َ
َ

الض ِع ُ ِ
السنَ ْن
ل ِ َع ْينِه َف ْه َو َّ
يف في ُّ
بِه ِس َوى ا ْل َح َرا ِم وا ْل َح َل ِل
اإلسن ِ
ف فِي ِ
َاد
الض ْع َ
بِ َما ُي ِفيدُ َّ
ْ

ثم انتقل إلى بيان أحوال اإلسناد من حيث انتهاؤه إلى رسول الله  أو غيره،
ِ
والر ِّد ،فقال:
وذلك بعد الفراغ من تقسيمه باعتبار القبول َّ
َما َأ ْسنَد النَّاقِ ُل ل ِ ْل َب ِش ِير
مِ ْن َق ْول ِ ِه وا ْل ِف ْع ِل وال َّت ْق ِر ِير
وع
وع
و َغ ْي ُر ُه ا ْل َم ْو ُق ُ
يحا ْاو((( ُح ْك ًما ُهو ا ْل َم ْر ُف ُ
َت ْص ِر ً
وف وا ْل َم ْق ُط ُ
ِ
و َما َيلِي ل ِ َغ ْي ِر ِه فِي ا ْل َب ِ
لص َحابِي
اب
َف ْالَ َّو ُل ا ْل ُم َض ُ
اف ل َّ
ِّ
ألجل فنون الحديث التي عليها مداره ،فبعد كالمه فيما تقدَّ م
وتعرض في األخير
َّ

على أسباب الجرح ،جعل الكالم هنا على مراتبه ،وبعض أحكامه ،فقال:
ِ
ب ال َّت ْع ِدي ِل َما َل ُي ْج َه ُل
َم َرات ُ
ون َْح ُو ُه ُث َّم ا َّلتِي َقدْ ك ُِّر َر ْت

وص ُل همز ُة القطع لضرورة الوزن.
((( ُت َ

َأو ُلها ما جاء فِ ِ
يه َأ ْف َع ُل
َّ َ
َ َ
َ
َأ ْل َفا ُظ َها ،و ُدون ََها َما ُذكِ َر ْت

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
يوسف بن محمد ال ُقدَ امي ال ُع َمري
منظومة
َ
«المو ِارد ال َع ْذ َبة م ْن َف َوائد النُّخْ َبة» لإلمام ُ

واختتم منظومته بقوله:

س ِْ
وس َّن َخت ُْم َم ْجلِ ِ
ال ْم َل ِء
ُ
َع َلى الت ََّما ِم
َفا ْل َح ْمدُ ل ِ َّل ِه
و َأ ْف َض ُل
ْ
وال ِل
َع َلى النَّبِ ِّي ا ْل ُم ْص َط َفى
َما نُظِ َم ْت
وس َ
ف ال ُقدَ ِامي:
 -2تحقيق نسبتها ل ُي ُ
بِا ْل َح ْم ِد

والص َل ِة
َّ
الص َل ِة
َّ
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والدُّ َع ِ
اء

والس َل ِم
َّ
الل ِل
َّ
َف َرائِدُ

أي ٍّ
يوسف ال ُقدَ امي ،وذلك
ال َي ُحو ُم ُّ
شك حول نسبة هذه األرجوزة إلى اإلمام ُ

لألد َّلة اآلتية:

1ـ فقد نسبها لنفسه في شرحه لهذه المنظومة حيث قال« :الحمد والمنَّة لمن رفع

الر ُسل وخاتم الكرام ،... ،و َبعدُ  :فقد
السنَّة ،وأفضل َّ
والسالم على خاتم ُّ
الصالة َّ
قدر ُّ

أن أشرح له منظومتي المل َّقبة بالم ِ
ِ
وارد العذبة،
أشار َم ْن إشارا ُته
َ
ُ
الرتبةَ ْ ،
كالواجب في ُّ
مع ُخ ُلو ِ
ً
امتثال مع ق َّلة
فشرعت
بمهمات األسفار،
اليد عن األسفار ،واشتغال الفكر
ُ
ِّ
َّ
ِ ِ
الصناعة»(((.
البضاعة ،وق َص ِر ال َبا ِع في هذه ِّ

2ـ إن جميع األصول الخط َّية التي اعتمد ُتها في التَّحقيق أشارت إلى نسبة هذه

المنظومة لمؤ ِّلفها.

ِ
ذكرت اسم المنظومة
يوسف ال ُقدَ امِي
التراجم التي
3ـ إن كُتب
ْ
ْ
ترجمت لإلمام ُ

إيضاح المكنون إلسماعيل باشا
وسف ال ُقدَ امي ،ومِنْها
ُ
ضمن مصنَّفات اإلمام ُي ُ
البغدادي(((.

أثبتت كذلك نسبة
4ـ عناوين الن َُّسخ األخرى لهذه المخطوطة بمكتبات العالم
ْ
((( ُينظر :الصفحة األولى من النسختين :ب ،ج.
((( ُينظر :إيضاح المكنون ،ج ،4 :ص.598 :
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ََّ

هذا النَّظم للمؤ ِّلف ،كنسخة مكتبة األوقاف العا َّمة في الموصل((( ،ونسخة الحرم

الم ِّك ِّي الشريف((( ،وغيرهما.

 -3وصف النّسخ الخط ّية:

وقفت لهذا
ن َُس ُخ هذه األرجوزة نادر ٌة نو ًعا ما في خزائن المخطوطات ،وقد
ُ

النَّظم على ثالث ن َُسخ؛ األولــى منها تناولت المنظومة ،والثانية والثالثة تناولت
المنظومة وشرحها ،وهذا وصفها:
النسخة األولى:

وهي من مخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز العامة ،الرياض ،المملكة العربية

السعودية ،وهي ضمن مجموع ،عدد أوراقها3( :ق) ،تبدأ بالرقم )43( :وتنتهي

سطرا.
بالرقم )45( :من هذا المجموع ،وعدد األسطر في الصفحةً )23( :

وهي نسخة ج ِّيدة ،وكُتبت بخط مغربي واضح ،لم ُيكتب عليها اسم الناسخ ،وال

ُتبت بداية النُّسخة وبعض الكلمات والفواصل بين األبيات بالمداد
تاريخ نسخها ،وك ْ

اعتمدت عليها ،وجعلتُها ً
ورمزت إليها بحرف (أ).
أصل،
األحمر ،وهذه النُّسخة هي التي
ُ
ُ
النسخة الثانية:

أيضا من مخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز العا َّمة ،الرياض ،المملكة
وهي ً

العربية السعود َّية ،وهي ضمن مجموع يحمل الرقم العام في المكتبة،)5/163( :

ورقمه الخاص ،)171624( :عدد أوراقها48( :ق) ،تبدأ بالرقم )148( :وتنتهي

سطرا.
بالرقم )195( :من هذا المجموع ،وعدد األسطر في الصفحةً 19 :

وهي نسخة ج ِّيدة ،وكُتبت بخط ال ُّث ُلث ،لم ُيكتب عليها اسم الناسخ ،وال تاريخ

ورمزت
ُتبت بداية النُّسخة وبعض الكلمات والحروف بالمداد األحمر،
ُ
نسخها ،وك ْ

إليها بحرف (ب).

((( ُينظر :فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة يف الموصل ،ج ،2ص  ،232وج ،4ص .183
((( ُينظر :معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف ،ص.403

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
يوسف بن محمد ال ُقدَ امي ال ُع َمري
منظومة
َ
«المو ِارد ال َع ْذ َبة م ْن َف َوائد النُّخْ َبة» لإلمام ُ
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النسخة الثالثة:
وهي كذلك من مخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز العا َّمة ،الرياض ،المملكة

العربية السعودية ،وهي ضمن مجموع يحمل الرقم العام في المكتبة،)1/3430( :

ورقمه الخاص ،)336451( :وعدد أوراقها42( :ق) ،تبدأ بالرقم )1( :وتنتهي

سطرا.
بالرقم )42( :من هذا المجموع ،وعدد األسطر في الصفحةً )23( :

ُتبت َ
مغربي َو َسط واضح ،وبها
بخ ٍّط
الس ْقط ،ك ْ
وهي نسخة ج ِّيدة ،وفيها ُ
بعض َّ
ٍّ
نظا ُم التعقيبة ،التي ُو ِض َع ْت في أسفل الصفحة اليمنى جهة اليسار ،ولم ُيكتب عليها
وأبيات المنظومة ،والفواصل
اسم الناسخ ،وال تاريخ النسخ ،وكُتب عنوان النُّسخة،
ُ
ورمزت إليها بحرف (ج).
علت بين أبياتها بالمداد األحمر،
ُ
التي ُج ْ
 -4منهجي في تحقيق المنظومة:

وتضمنِها لألبيات فقط دون
نظرا لوضوح النُّسخة األولى وقِ َّلة أخطائها،
ُّ
1ـ ً
رج ْحتُها على ُأختيها لتكون ً
واستعنت بالنُّسختين
أصل في التحقيق،
ُ
شرحها ،فقد َّ
ٍ
ِ
هفوات وغيرها.
المقابلة ،وتقويم ما قد يقع في األص ِل من
األخريين في
ٍ
ٍ
وسف ال ُقدَ امي ،ودراسة للمنظومة والنُّسخ
2ـ قدَّ ُ
مت بترجمة موجزة للمصنِّف ُي ُ

المعتمدة.

3ـ ظهر لي أن ال ُأ ْث ِق َل الهوامش بشرح وتوثيق بعض المسائل ،وذلك إلغناء

كتاب «شرح الموارد العذبة» عن ذلك.

هت على زيادة النُّسختين األخيرتين على األصل ،وعلى الفروق بين النُّسخ
4ـ ن َّب ُ

في الهوامش.

مت بشكل ِّ
كل كلمات المنظومة ،حتَّى ال يقع َل ْب ٌس في قراءتها.
ُق ُ

ٍ
بفهرس لبيان مصادر التحقيق.
لت النَّ ْظ َم
ذ َّي ُ
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ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
يوسف بن محمد ال ُقدَ امي ال ُع َمري
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َ
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بداية النُّسخة (ب)

نهاية النُّسخة (ب)
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ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
يوسف بن محمد ال ُقدَ امي ال ُع َمري
منظومة
َ
«المو ِارد ال َع ْذ َبة م ْن َف َوائد النُّخْ َبة» لإلمام ُ

المبحث الثالث

الم َح َّقق
الن َُّّص ُ
«ه ِذ ِه ا ْل َم َو ِار ُد ا ْل َع ْذ َب ُة ِم ْن َف َوائِ ِد النُّخْ َب ِة»
َ

ِ
وس ُ
ف ا ْل ُقدَ ِام ُّي:
َق َال ا ْل َفق ُير ُي ُ

ا ْل َح ْمدُ
ُم َح َّم ٍد
َو َب ْعدُ

َو َأ ْن َف ُع



َو َص َّلى اهَّللُ َع َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َوآلِ ِه َو َس َّلم

ل ِ َّل ِه َت َعا َلى َو َك َفى
َ ِ (((
َو ْال ِل َأ ْه ِل النَّظر
َفا ْل َح ِد ُ
يث َخ ْي ُر ِع ْل ِم
ُون فِ ِ
ا ْلمت ِ
يه الن ُّْخ َب ْه
ُ
َح َذ ْف ُت مِ ْن َز َوائِ ِد

َو ُر َّب َما
ُم ْقت َِص ًرا َع َلى ْالَ َه ِّم َف ْالَ َه ْم
خ َل ِ
منَبها َطورا َع َلى ا ْل ِ
ف
ُ ِّ ً
ًْ
اهَّلل َأ ْر ُجو َأ ْن َت ُك َ
ون َجامِ َع ْه
َو َ

ْالُصولِيين و ْالَس َل ِ
ف
َب ْين
ُ ِّ َ
َ ْ
م ْقبو َل ًة يوم ا ْلمع ِ
اد نَافِ َع ْه
َ َ
َ ُ
َْ َ

ا ْل َم ْق ُصو ُد

ا ْل ُمت ََواتِ ُر
كِ ْذ ٌب َع َلى((( ُر َواتِ َها َأو َغ َل ُط
ِ
وجدُ َأ ْو َي ِس ُير
ق َيلَ :و َل ُي َ
َم ْر ِو ُّي((( َف ْو َق ا ْثنَ ْي ِن َو ْه َو َي ْقت َِضي
ُه َو

اص َط َفى
ُث َّم َس َل ُم ُه َع َلى َم ِن ْ
َما نُظِ َم ْت ُع ُقو ُد ِع ْل ِم ْالَ َث ِر
جدِّ وصر ِ
ب بِا ْل ِ
ف ا ْل َع ْز ِم
ُي ْط َل ُ
َ َ ْ
َو َقدْ َأ َر ْد ُت َن ْظ َم َها ل ِ َّلر ْغ َب ْه
َو ِز ْد ُت َما َج َّل مِ َن ا ْل َف َوائِ ِد
ل ِ ِق َّل ِة ا ْلو ْق ِ
ت َو َفت َْر ِة ا ْل ِه َم ْم
َ

ا ْل َمنْ ُق ُ
ول

مِن ُطر ٍق فِي ا ْلع ْق ِل يست ِ
َح ُيل
َ
َْ
ْ ُ
وص َل ُي ْشت ََر ُط
َوا ْل َعدَ ُد ا ْل َم ْخ ُص ُ

ور
ْال َحا ُد
َو َغ ْي ُر ُه
َفا ْل َم ْش ُه ُ
ِ ِ ِ
ِ
يما ن َْر َت ِضي
ع ْل َم ال ُّط َم ْأنينَة ف َ

ٍ
مناسبة معنًى وتقفيةً.
غير
((( يف الن َُّسخ« :الن ْظم» ،وهو َس ْه ٌو من الن َُّّساخ .فكلمة «الن ْظم» ُ
((( ساقطة يف( :ب).
ٍ
واحدة مع َّ
الشدَّ ة على الياء؛ لضرورة الوزن.
بض َّم ٍة
((( َ
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السنة الخامسة
ََّ

وما روى ِال ْثن ِ
َان َفا ْل َع ِز ُيز
َ َ
َ َ
ِ
يب
َو َما َر َوى ا ْل َواحدُ َفا ْل َغ ِر ُ
مِ ْن َع َم ٍل َل ا ْل ِع ْل َم فِي ا ْل َم َواطِ ِن
قِ َيلَ :ومِنْ ُه َما َر َوى ا ْل ُب َخ ِ
اري
ال ْغر ِ
السنَدْ
َوإِ ْن َأ َتى ْ ِ َ ُ
اب في َأ ْص ِل َّ
مِ ْن َب ْعدُ َفالن ِّْسبِ ُّي َلكِ ْن َف َّر ُقوا
ُمت َِّص َل
َر َوا ُه ثِ َق ٌة
َو َما
ِ
حيح َظ ِ
اه ًرا ل ِ ْل َع ْي ِن
َف ْه َو
الص ُ
َّ

َو َل ْي َس
َأ َص ُّح ُه

َو َج َّو َزا ا ْعتِ َما َد َأ ْص ٍل ُص ِّح َحا
َو َما َي ِق ُّل َض ْب ُط ُه َفا ْل َح َس ُن
و َأ ْلح ُقوه بِالص ِ
حيحِ
َع َم َل
َّ
َ َ ُ
َوالت ِّْرمِ ِذي((( َي ْج َم ُع إِ ْن َت َر َّد َدا
َو َما َي ِزيدُ ا ْل َعدْ ُل َم ْق ُب ٌ
ول إِ َذا

فِي َع ْص ِرنَا َوالن ََّو ِو ُّي َج َّو َز ْن
ُم ْط َل َقا
َأ َص ُّح
ُي َق ُال إِ َّن ُه
َفاسنِدْ ه ل ِ ْله ِ
ادي َو َد ْع َمن َقدَ َحا
ْ ُ َ
وبِا ْلور ِ
َي ْم ُت ُن
ود
ل ِ َع ْين ِ ِه
َ ُُ
َل ر ْتب ًة وا ْلبع ُض فِ ِ
يه َأ ْد َخ َل
ُ َ َ َْ
فِي النَّ ْق ِل َأو مِ ْن ِج َه َت ْي ِن ُأ ْسنِدَ ا
َلم َتن ِ
ْف َما َأ ْو َث ُق مِنْ ُه َأ َخ َذا

ُث َّم ا ْل ُب َخ ِ
ار ُّي َف ُم ْسلِ ٌم
َو َل ْم َي ُف ْت مِنْ ُه ْالُ ُص َ
ول ا ْل َخ ْم َسا
ِ
(((
يح َم ْن
الص َلحِ َل َي َرى َت ْصح َ
َوا ْب ُن َّ
َو َل ْي َس إِ ْسنَا ٌد َع َلى َما ُح ِّق َقا
َف َما

ِ
وز
يس َش ْر َط ِص َّح ٍة َي ُج ُ
َول َ
وي ِ ِ
وب
وج َبان َما ُه َو ا ْل َم ْط ُل ُ
َُ
بِا ْل َق َرائِ ِن
َو ِعنْدَ ُه ْم
ُي ِفيدُ
بِا ْل ُم ْخت ِ
َار
يس
َو ُم ْسلِ ٌم
َو َل َ
َف َس ِّم َف ْر ًدا ُم ْط َل ًقا َأ ِو ا ْن َف َر ْد
[ َعن َْو ُه بِا ْل َغ ِر ِ
يب]((( َح ْي ُث َأ ْط َل ُقوا
َشا ًّذا

َو َل

َت َع َّل َل

(((

َّ
الش ْي َخ ْي ِن

ُم َّت َف ُق
(((
َأ َتى َع َلى((( َش ْرطِ ِه َما [ َف َما َف َما]
إِ َّل ا ْل َقلِ َيل َفا ْعت َِمدْ َها َد ْر َسا

((( ما بين معقوفين يف( :ب)( ،ج)« :بِ َو ْس ِم ِه ا ْلغ ٍَريب».
((( يف( :ب)( ،ج)ُ « :م َع َّلال».
((( ساقطة يف( :ج).

((( ما بين معقوفين ُيقصد به« :فما أتى على شرط البخاري ،فما أتى على شرط مسلم»ُ ( .ينظر :مخطوطة
منظومة الموارد العذبة ،النسخة (ب) ،المقطع  ،156الوجه (أ).

((( يف (ج)« :منه» وهذا ال يتناسب مع قافية البيت.
((( ال ُتشدَّ د اليا ُء يف «الرتمذي» لضرورة الوزن.

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
يوسف بن محمد ال ُقدَ امي ال ُع َمري
منظومة
َ
«المو ِارد ال َع ْذ َبة م ْن َف َوائد النُّخْ َبة» لإلمام ُ

ف َما َل ُه َم ْح ُف ُ
وظ
َوإِ ْن ُي َخال ِ ْ
الضع ِ
َو ِضدُّ ُه((( َّ
ف َف َما
الشا ُّذ َوبِ َّ ْ
َو ِضدُّ ُه ا ْل ُمنْ َك ُر َوا ْل َف ْر ُد إِ َذا
َوإِ ْن

َو َس ِّم
َوإِ ْن

وجدْ نَا ما َله يس ِ
اعدُ
َ َ
ُ َُ
َ
َم ْق ُب ً
ول َق ِو ًّيا َسلِ َما
ف
َت َع َار َضا َف َذا ا ْل ُم ْختَلِ ُ

َأ ْو َل

ف
َفا ْل َو ْق ُ

الس ْق ُط
َف َّ

َفإِ ْن َت َع َّي َن الت ِ
َّار ُ
يخ
َوا ْل َم ْر ُدو ُد فِي ا ْل َم َواطِ ِن
إِ ْن مِ ْن َتابِ ٍع َفا ْل ُم ْر َس ُل

َأ ْو ُم ْسنَدٌ ُم َع َّل ٌق َوا ْل ُم ْع َض ُل
َوك ُُّل َما َل ْم َيت َِّص ْل َف ُمنْ َقطِ ْع
والس ْق ُط إِما و ِ
اض ٌح ُي ْحت ََر ُس
َّ َ
َ َّ
ِ
ِ
يس ُّ
الش ُيوخِ َقدْ ُي َعدْ
َومنْ ُه َتدْ ل ُ
َان لِكِ ْذ ِ
َوال َّط ْع ُن إِ ْن ك َ
ب النَّاقِ ِل
َأو ُتهم ٍة بِ ِه َفبِا ْلمتْر ِ
وك َس ْم
َ ُ
ْ ْ َ
َغ َل ٍ
ط َفا ْل ُمنْ َك ُر
بِ َغ ْف َل ٍة َأ ْو
ُط ْر ٍق َو َق َرائِ ٍن َف َل
بِ َج ْم ِع
الر ِ
َأ ْو َخا َل َ
السنَدْ
اوي بِ َت ْغيِ ِير َّ
ف َّ
ِ
يب
َف ُمدْ َر ٌج َأو ُخول ِ َ
ف الت َّْرت ُ

بِر ِ
اجحٍ
َ

َفالر ِ
اج ُح
َّ

وف ِعنْد ا ْل ُع َل َما
ُر ِّج َح َفا ْل َم ْع ُر ُ
َفا ْل ُمتَابِ ُع
ا ْل ُمنَ َّف َذا
ُتوبِ َع
َعن ص ِ
الش ِ
اح ٍ
ب َ
آخ َر َف ْه َو َّ
اهدُ
َ
َمن ا ْل ُم َع ِ
ار ِ
ض ا ْل َق ِو ِّي ُم ْح َك َما
ف
إِ ْن َأ ْم َك َن ا ْل َج ْم ُع َو َل َت َع ُّس ُ
َف َذل ِ َك((( الن ِ
َّاس ُخ َوا ْل َمن ُْس ُ
وخ
ط َأو ل ِ َطع ِن َط ِ
إِما لِس ْق ٍ
اع ِن
ْ
ْ
َ
َّ
و ِعنْدَ نَا :مِن ال ِّث َق ِ
ات ُي ْق َب ُل
َ
َ
ما مِنْه إِ ْثن ِ
ُ (((
َان((( َو َ
ل ُم ْه َمل
ُ
َ

ِ
ِ
يم َع ْن َج ْم ٍع ُس ِم ْع
س َوا ُه َوال َّت ْعم ُ
َأ ْو ُذو َخ َفا َو َذل ِ َك ا ْل ُمدَ َّل ُس
َومِنْ ُه َم ْق ُب ٌ
ول َومِنْ ُه َما ُي َر ْد
ِ
وع َش ُّر ا ْل َباطِ ِل
َف َذل َك ا ْل َم ْو ُض ُ
َأ ْو فِ ْس ِق ِه َق ْو ًل َوفِ ْع ًل َأ ْو ُعلِ ْم
َأ ْو َو ْه ِم ِه َفإِ ْن َخ َطا ُه َي ْظ َه ُر
َت ْغ ُف ْل َو َس ِّم ْالَ َث َر ا ْل ُم َع َ
لَّل
َأو دمجِ مو ُق ٍ
وف بِ َم ْر ُفو ٍع َو َر ْد
ْ َْ َْ
ِ
بِا ْلع ْك ِ ِ
وب
س في األَ ْس َماء َفا ْل َم ْق ُل ُ
َ

((( يف (أ)ِ :
والمث َبت من (ب)( ،ج).
َ
«وضدُّ » بإسقاط الهاء ،وبه ينكسر الوزنُ ،

((( يف( :ب)( ،ج)َ « :فإِ َّن ُه».

((( ُتق َطع همزة «اثنان» لضرورة الوزن.
((( يف( :ب)( ،ج)ُ « :ت ْه َم ُل».

ا ْل َم ْح ُف ُ
وظ
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َأو َزا َد َر ٍ
او َفا ْل َم ِزيدُ إِ ْن ُتلِي
الر ِ
اوي َف َذا ا ْل ُم ْض َط ِر ُب
َأ ْو َبدَّ َل َّ
ِل ْختِ َي ِ
ار
َبدَّ َل
َو ُر َّب َما
ف
وف َفا ْل ُم َص َّح ُ
َأ ْو َغ َّي َر ا ْل ُح ُر َ

َو ُي ْح َر ُم ال َّت ْغيِ ُير َع ْمدً ا ُم ْط َل َقا
ِر َوا َي ًة بِطِ ْب ِق ا ْل َم ْعنَى
إِ َّل
َو َل ْم
َي َق ْع بِ َل ْفظِ ِه ال َّت َع ُّبدُ
َعال ِ ٍم َأ َطا َع ُه ا ْل َب َي ُ
ان
َم ْن
َو ِال ْختِ َص ُار َجائِ ٌز مِ ْن َأ ْهلِ ِه
َو َم ْن َر َوى َم ْل ُحو َن ًة َف ْالَ ْو َلى
الر ِ
اوي إِ َذا َما ُذكِ َرا
َج َها َل ُة َّ
َأ ْو َق َّل َم ْن َأ ْسنَدَ َعنْ ُه ْالَ َث َرا
َو َما َر َوا ُه ُم ْب َه ٌم َقدْ
الر ِ
اوي ا َّلتِي ُت َك ِّف ُر
َوبِدْ َع ُة
َّ
َأ ْو َل َف َل َت ْقدَ ُح فِي ا ْل ُم ْخت ِ
َار
َو ُسو ُء ِح ْفظِ ِه إِ َذا َما َل ِز َما
عُدِّ َل

َان َط ِ
َأ ْو ك َ
ارئًا ل ِ ِسن ِِّه ا ْل َخ َطا
َفإِ ْن َت َم َّي َز ا َّل ِذي َق ْب ُل ُقبِ ْل

السنة الخامسة
ََّ

المحرم 1443هـ

َغ ْي ِر ِه

السن َِد
بِ َّ

مِ ْن
ِ
ب
يح َو ْه َو ْالَ ْغ َل ُ
إِ ْن ُفقدَ الت َّْر ِج ُ
ك ََما َج َرى ل ِ ْل َحافِظ ا ْل ُب َخ ِ
اري
بِالنَّ ْق ِ
ط َأ ْو بِ َّ
ف
الش ْك ِل َفا ْل ُم َح َّر ُ
فِي ا ْلمت ِْن بِ ْ ِ
ال ْج َما ِع مِ َّم ْن َس َب َقا
َ
إِ ْن ك َ
َان ُم ْح َك ًما و ُمنْبِي((( ا ْل َم ْبنَى
ا ْل ُمت َِّص ِل

َأ ْو مِ ْن َج َوامِ ِع ا ْل َك َل ِم
َو َل ْو ك ََل ُم اهَّللِ َل ا ْل ُق ْر ُ
آن
إِ ْن َلم ي ِ
خ َّل ُم ْط َل ًقا فِي َن ْقلِ ِه
ْ ُ
إِ ْص َل ُح َها ُث َّم َب َي ُ
ان ْالَ ْو َلى
(((

ُي ْسنَدُ

بِنَ ْعتِ ِه ا َّل ِذي بِ ِه َما ْاشت ُِه َرا
الر ِ
اس َم ُه ُم ْخت َِص َرا
اوي ْ
َأ ْو َأ ْب َه َم َّ
ُي ْق َب ُل ِعنْدَ نَا َو َق َال ا ْل َب ْع ُضَ :ل
َت ْقدَ ُح بِا ِّت َف ِ
َم ْن ُي ْع َت َب ُر
اق
يها َج ِ
ون فِ ِ
إِ َّل بِ َما َي ُك ُ
اري
َس َّما ُه بِ َّ
الشا ِّذ َب ْع ُض ا ْل ُع َل َما
(((
َون َْح ُو ُه
ُم ْختَلِ َطا
َف َس ِّم ِه
ف َحتَّى َي ْس َتبِي َن((( إِ ْن ُج ِه ْل
َوا ْل َو ْق ُ

(((

حرك اليا ُء يف «و ُمنْبِي»؛ لضرورة الوزن.
((( ال ُت َّ
والمث َبت من (ب)( ،ج).
((( يف (أ) :ال َكلِم ،وبه
ينكسر الوزنُ .
ُ
((( التفعيلة الثانية من هذا الشطر مكسورة.
((( يف( :ب)( ،ج)َ « :أ ْو ن َْح ُو ُه».

ُ
الوزن بالفعل «يتب َّين» بارتكاب
ويستقيم
والمث َبت من (ج).
ُ
((( يف( :أ)( ،ب)َ :ي َت َب َّين ،وبه ينكسر الوزنُ .
ِ
وجوب نصبِه.
بالس ُكون ،مع
ضرورة قبيحة ،وهي
ُ
الوقوف على آخر الفعل «يتب َّين» ُّ

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
يوسف بن محمد ال ُقدَ امي ال ُع َمري
منظومة
َ
«المو ِارد ال َع ْذ َبة م ْن َف َوائد النُّخْ َبة» لإلمام ُ

ُث َّم إِ َذا ُتوبِ َع كَا ْل ُمدَ ِّل ِ
س
ح ْف ِ
كَسي ِء ا ْل ِ
ظ َوكَا ْل َم ْست ِ
ُور
َ ِّ
ُح ْك ُم ْالَ ِخ ِير ِعنْدَ نَا((( كَا ْل َعدْ ِل

َفنَ ْق ُل ُه َبر َد ال َق ُب ِ
ول َي ْكت َِسي
ْ
ِ ِ (((
َو َق َال فِي الت َّْو ِضيحِ ((( َوال َّت ْغيير
فِي ْالَ ْع ُص ِر ا ْل َم ْق ِضي َل َها بِا ْل َف ْض ِل

ك َُّل ح ِد ٍ
يث ُد َ
ون ُر ْت َب ِة ا ْل َح َس ْن
َ
ُي ْعم ُل فِي َف َضائِ ِل ْالَ ْعم ِ
ال
َ
َ
ل ِ ْله ِ
ادي
إِ ْسنَا َد ُه
َو َج َّو ُزوا
َ
ب
َو َش ُّر ُه ا ْل ُمدْ َر ُج ُث َّم َما ُقلِ ْ
ت حافِ ٍ
و َقو ُل َثب ٍ
ظَ :
ال َأ ْع ِر ُف ْه
َ
ْ
َ ْ

الض ِع ُ ِ
السنَ ْن
ل ِ َع ْين ِ ِه َف ْه َو َّ
يف في ُّ
بِه ِس َوى ا ْل َح َرا ِم َوا ْل َح َل ِل
السن ِ
الضع َ ِ
ِ
ِ
َاد
بِ َما ُيفيدُ َّ ْ
ف في ْ ْ
َفا ْل ُمنْ َك ُر َّ
الشا ُّذ ا ْل ُم َع ُّل ا ْل ُم ْض َط ِر ْب
فِي َخ َب ٍر ُح َّج ُة َم ْن ُي َض ِّع ُف ْه

ل ِ ْل َب ِش ِير

مِ ْن َق ْول ِ ِه َوا ْل ِف ْع ِل َوال َّت ْق ِر ِير
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ـات
تَتِ َّم ٌ

َأ ْسنَدَ

َما

النَّاقِ ُل

اإلسن ِ
َاد
َأ ْح َو ُال ِ ْ

وع
َت ْص ِر ً
يحا ْاو((( ُح ْك ًما ُه َو ا ْل َم ْر ُف ُ
ِ
لص َحابِي
َف ْالَ َّو ُل ا ْل ُم َض ُ
اف ل َّ
السن ِ
ِ
َاد
َوا ْل ُم ْسنَدُ ا ْل ُمت َِّص ُل
ْ ْ
َي ِق َّل عَدَ ُد الر َج ِ
ال
َفإِ ْن
ِّ
َأ ِو
َفإِ ْن
َأ ْو

ا ْنت ََهى ل ِ ُمت ِْق ٍن
روى َعن َشي ِ
خ ِه َم ْن َطا َب َق ْه
ْ ْ
َ َ
َشيخِ َشي ِ
خ ِه َف َذ َ
اك ا ْل َبدَ ُل
ْ
ْ
بِ ُق ْر ِ
ب

وع
َو َغ ْي ُر ُه ا ْل َم ْو ُق ُ
وف َوا ْل َم ْق ُط ُ
َو َما َيلِي ل ِ َغ ْي ِر ِه فِي ا ْل َب ِ
اب
ب روى ل ِ ْله ِ
ِ
ادي
َ
بِ َر ْف ِع َصاح ٍ َ َ
َحتَّى ا ْنت ََهى إ َل ْي ِه َف ْه َو ا ْل َعالِي
كَمال ِ ٍ
ك َف ْه َو ا ْل ُع ُل ُّو الن ِّْسبِي
َ
فِي النَّ ْق ِل مِ ْن ِس َوا ُه َفا ْل ُم َوا َف َق ْه
است ََوى فِي عَدَ ٍد َيت َِّص ُل
َأ ِو ْ

((( يقصد به كتاب« :التوضيح يف حل غوامض التنقيح» لعبد اهلل بن مسعود بن تاج الشريعة الحنفي البخاري.
((( يقصد به كتاب« :تغيير التنقيح يف األصول» لشمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الشهير بابن
كمال باشا.

((( يف( :ب)( ،ج)ِ :
«عنْدَ » ،وهو خطأ؛ ألنه ُيخل بالسياق ،والصحيح المثبت يف المتن.
ورة الوزن.
وص ُل همز ُة «أو» َ
((( ُت َ
لض ُر َ
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السنة الخامسة
ََّ

م َع ْ ِ
اوا ُة َو َم ْع
ال َما ِم َفا ْل ُم َس َ
َ

تِ ْل ِم ِ
يذ ِه َف ْه َو ُم َصافِ ٌح
ِ
ُي َر ِّج ُح الن ِ
السنَدْ
َّاز َل َدا ٍع في َّ
إِ َّما َع ِن ْالَ ْدنَى َأ ِو ا ْل ُم َس ِ
اوي
الشيخِ َع ِن ْالَص ِ
َالَ ِ
ك ْ
اغ ِر
َ
ب َو َّ ْ
ِِ
ِ
الشي َخ ِ
ان
َفإِ ْن َر َوى في َهذه َّ ْ

َوإِ ْن َت َوا َف َق ا َّل ِذي َن َن َق ُلوا
ْالَ َد ِاء مِ َّما َي ْعتَنِي
َو ِص َي ُغ
َأ ْص َر ُح َها َس ِم ْع ُت َأ ْو َحدَّ َثنِي
ُث َّم َيلِ َيها َق َر ُأوا((( إِ َذا َس ِم ْع
ِ
ن ِ
َب
َاو َلني َشا َف َهني ُث َّم َكت ْ
َ
ِ
إِ َلى ا ْعتِ َب ِ
َالس َما ِع
ار ال َّل ْفظ ك َّ
ا ْلمع ِ
اص ِر
َعنْ َعنَ َة
َو َح َم ُلوا
ُ َ

فِي َحا َل ٍة َف َذل ِ َك ا ْل ُم َس ْل َس ُل
ُمت ِْق ِن
بِ َض ْبطِ َها ك ُُّل َت ِق ٍّي
َو ُدون ََها َق َر ْأ ُت َأ ْو َأ ْخ َب َرنِي
(((
َو َي َّتبِ ْع
َأ ْن َب َأنِي
َو َب ْعدَ َها

ب [ا ْل ُع ُل ِّو]((( ُسنَّ ٌة َو َقدْ
َو َط َل ُ
الر ِ
َو ِضدُّ ُه الن ُُّز ُ
اوي
ولُ ،ث َّم
َّ
ُأ َ
ْالَكَابِ ِر
ِر َوا َي ُة
ول ُه َما
ا َلْ ْقر ِ
ان
َ

َو َما َيلِي((( ِر َوا َي ُة
ْال َخ ِر َفا ْل ُمدَ َّب ُج
ك ٌُّل َع ِن
ات مِنْهم و ِ
احدٌ مِ ْن َق ْب ِل
َو َم َ
ُ ْ َ
َوإِ ْن َر َوى َعن َر ُج َل ْي ِن ا َّت َف َقا
بِا ْلوص ِ
ف َل ْم َي ُض َّر ُه إِ ْن عُدِّ َل
َ ْ
َو َّ
الش ْي ُخ إِ ْن َأ ْن َك َر َما ُي ْسنِدُ ُه

ِ
َاو َل ْه
م ْن َغ ْي ِر َم ْن َد َّل َس َوا ْل ُمن َ
ِْ
َوا ْل َو ِص َّي ْه
ال ْع َل ُم
َومِ ْث ُل َها

َو َق ْع

َوإِ ْن َع ِن َّ
الش ْيخِ ِر َج ٌال َأ ْخ َر ُجوا
َف َسابِ ٌق َو َل ِح ٌق فِي النَّ ْق ِل
اس ًما َون َْح َو ُه َو َل ْم َي ْفت َِر َقا
ْ
ِ ِ
اص َقدْ ُيبِي ُن ا ْل ُم ْه َم َل
َوال ْخت َص ُ
إِ ْن ك َ
َان َج ْز ًما َف ْالَ َص ُّح َر ُّد ُه

ب
إِ َل َّي ُث َّم َع ْن َو ُج ُّل ُه ْم َذ َه ْ
َوقِ َيلَ :لَ ،ور َّد بِ ْ ِ
ال ْج َما ِع
ُ
بعدَ ال ِّل َقا َع َلى السما ِع ال َّظ ِ
اه ِر
َْ
َّ َ
ِ ِ
اس َل ْه
ُم ْحت َ
َاج ٌة ل ْلِ ْذن كا ْل ُم َر َ
بِ ْالَ ْص ِل

((( ساقطة يف( :أ).

((( يف( :ج)َ « :تلِي».

والمثبت من (ب).
((( يف (أ)( ،ج)َ « :ق َر َأ» ،وبه ينكسر الوزنُ .
«و َب ْعدَ َما».
((( يف( :ب)َ :

َوا ْل ِو َجا َد ِة

ا ْل َق ِو َّي ْه

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
يوسف بن محمد ال ُقدَ امي ال ُع َمري
منظومة
َ
«المو ِارد ال َع ْذ َبة م ْن َف َوائد النُّخْ َبة» لإلمام ُ

َو َل َي ُق ُ
ول َم ْن َر َوى َما َي ْذك ُُر
إج َاز ُة ا ْلم ْعدُ و ِم َوا ْلم ْج ُه ِ
ول
َ
َ
َ
الص ِغ ِير
إِ َج َاز َة
َو َج َّو ُزوا
َّ

ُي ْش ِع ُر
َحدَّ َثنِي إِ َّل بِ َق ْي ٍد
َك َعام((( فِي عَدَ ِم ا ْل َق ُب ِ
ول
ٍّ
الضب ِ
ِ
ط فِي ا ْل َكثِ ِير
َوا ْل َخ ْم ُس س ُّن َّ ْ

ِ
ب ال َّت ْع ِدي ِل َما َل ُي ْج َه ُل
َم َرات ُ
َون َْح ُو ُه ُث َّم ا َّلتِي َقدْ ك ُِّر َر ْت
م ْفرد ًة فِيها َك َثب ٍ
ت َأ ْو ثِ َق ْه
ْ
َ
ُ َ َ
َوا ْب ُن َم ِع ٍ
ين َق َالَ :م ْن َأ ُق ُ
ولَ :ل

فِ ِ
يه َأ ْف َع ُل
َما ُذكِ َر ْت
ِ ْ َ ْ َ َ (((
إن أطلق ْه

ا ْل َج ْر ُح َوال َّت ْع ِد ُ
يل

ون ْاو((( َصدُ ٌ
َرابِ ُع َها َم ْأ ُم ٌ
وق ْاو
َخامِ ُس َها َش ْي ٌخ َصدُ ٌ
وق ُي ْخطِي
س ِ
َم ْق ُب ُ
ول
ُص َو ْيلِ ٌح
اد ُس َها
َ
مِ ْن َغ ْي ِر ِذك ِْر َس َب ٍ
ب َع َلى ْالَ َص ْح
َوقِ َيل :إِ َّل مِ ْن إ َما ٍم َب ِ
ار ِع
َوا ْق َب ْل ُهما مِ ْن َأ َح ِد ا ْل ُعدُ ِ
ول
َ
ِ ِ
الر َو ِاة ُي ْر َج ُع
َو َم ْن إِ َل ْيه في ُّ
يس َت ْع ِد ًيل ِر َوا َي ُة ال ِّث َق ْه
َو َل َ
َوإِ ْن بِ َما َر َوى َف ِقي ٌه َع ِم َل

(((

((( كذا يف الن َُّسخ! والتفعيل ُة مكسورة.
((( يف( :ب)( ،ج)ُ « :م ْط َل َقه».

ورة الوزن.
وص ُل همز ُة «أو» َ
((( ُت َ
لض ُر َ
ورة الوزن.
وص ُل همز ُة «أو» َ
((( ُت َ
لض ُر َ
((( يف (ج)َ « :أ ْو ِخ َي ُار».

ورة الوزن.
وص ُل همز ُة «أو» َ
((( ُت َ
لض ُر َ

َأ َّو ُل َها

َما

َجا َء

َأ ْل َفا ُظ َهاَ ،و ُدون ََها
َأو حج ٍة َأو حافِ ٍ
ظ
ْ ُ َّ ْ َ
َب ْأ َس بِ ِه ُكن ُْت َل ُه ُم َع َ
دِّل
َل ْي َس بِه َب ْأ ٌس ِخ َي ُار((( َم ْن َر َو ْوا
الضب ِ
ط
َأو َج ِّيدُ النَّ ْق ِل َقلِ ُيل َّ ْ
ال َّت ْع ِد ُيل
َو ُي ْق َب ُل
َون َْح ُو ُه
ب ا ْل َب َي ُ
ان مِ َّم ْن َقد َج َر ْح
َو ُي ْط َل ُ
فِي ا ْل ِع ْلم بِ ْالَ ْس َب ِ
اب َوال َّتن َُاز ِع
َو ُقدِّ َم ا ْل َج ْر ُح َع َلى ال َّت ْع ِدي ِل
َف َليس فِ ِ
يه َقدْ ُح َخ ْص ٍم ُي ْس َم ُع
ْ َ
َقا ُلوا َو َل ْو َع ْن ُم ْب َه ٍم َو َو َّث َق ْه
َت ْع ِد ٌيل ْاو((( ال واإلما ُم َف َّصال
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س ِْ
َو ُس َّن َخت ُْم َم ْجلِ ِ
ال ْم َل ِء
َع َلى الت ََّما ِم
َفا ْل َح ْمدُ ل ِ َّل ِه
َع َلى النَّبِ ِّي ا ْل ُم ْص َط َفى َو ْال ِل
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((( يف (ب)« :بِالص َل ِ
وة».
َّ

((( يف (ب)( ،ج)« :الآللي».

والدُّ َع ِ
اء
َ

ِ
الص َل ِة
بِا ْل َح ْمد َو َّ
ِ((((
الص َلة
َو َأ ْف َض ُل
السال ِم
َّ
َو َّ
ِ (((
اللل
َّ
َما نُظِ َم ْت َف َرائِدُ

ت
ت ََّم ْ

((( يف (ب)« :بِالص َل ِ
وة».
َّ

السنة الخامسة
ََّ

(((

ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
يوسف بن محمد ال ُقدَ امي ال ُع َمري
منظومة
َ
«المو ِارد ال َع ْذ َبة م ْن َف َوائد النُّخْ َبة» لإلمام ُ

ِ
والم َر ِ
اجع
الم َصادر َ
َ
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