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نهاية اتلَّعريف

َّ
بأقسام احلديث الضعيف

َّ
ُ
[رشح أبيات من ألفية العرايق]
لشيخ األزهر

أحمد بن صيام الدمنهوري
(ت1192هـ)

تحقيق

محمد بن مدحت بن سرايا المطوعي
باحث بمعهد المخطوطات العربية
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الملخص
هذا تحقيق رسالة في علم مصطلح الحديث «نهاية التعريف بأقسام الحديث

الضعيف» شرح فيها المصنف أربعة أبيات من ألفية العراقي على أقسام الحديث
متأثرا بمن سبقه من العلماء.
الضعيفً ،

يتميز هذا الشرح بأن المصنف جمع فيه بين علمي :مصطلح الحديث ،والحساب

(األرثماطيقي) ،مستخد ًما في ذلك العمليات الحسابية( :الضرب والقسمة).

ِ
ً
الج َّمل حيث ع َّبر عن
نقل المؤلف
قائما على ح َساب ُ
جدول مرت ًبا ترتي ًبا أبجد ًّيا ً

كل قسم من أقسام الحديث الضعيف بحرف من حروف الهجاء ،وصل عدد أقسام
قسما ،وختم رسالته بطريقة التفاضل والتكامل
الحديث الضعيف إلى ثالث وستين ً

(التراكيب) في بيان تلكم األقسام.

قدمت بين يدي النص المحقق بدراسة تشمل :ترجمة للمؤلف ،ثم بيان
وقد
ُ

أهمية الكتاب ،ومكانته من سلسلة الشروحات أللفية العراقي ،ونسق التأليف ومنهج
ختمت دراستي ِ
اعتمدت عليها في
بذكْر النسخ الخطية التي
المؤلف في شرحه ،ثم
ُ
ُ

تحقيقي للنص ،ومنهجي في التحقيق.
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مقدمة

وحسن أخالقنا ،وقـ َّـوى ضعيفنا ،والصالة
صحح أبداننا،
الحمد لله الــذي
َّ
َّ
والسالم على من أرسله الله تعالى دوا ًء لكل ع َّلة ،وهاد ًيا لمن َّ
ً
وواصل
شذ من الم َّلة،
كثيرا.
السنَّة ،وعلى آله وصحبه وسلم
تسليما ً
ً
لمن انقطع عن ُّ
وبعد:

ِ
مدار أكثر األحكام ،وبه ُيعرف الحالل
فع ْل ُم الحديث
كثير َن ْف ُعه ،عليه ُ
خطير َو ْق ُعهٌ ،
ٌ

قمت بتحقيق كتاب «نهاية
والحرام ،وألهله اصطالح ال بد للطالب من فهمه(((؛ لذلك ُ

التعريف بأقسام الحديث الضعيف» الذي ُيعد موضوعه حلقة من حلقات هذا العلم
الشريف ،فهو شرح ألبيات الحديث الضعيف من ألفية العراقي-رحمه الله تعالى،-

شرحا تقليد ًّيا ،بل هو
شرحه الشيخ أحمد الدمنهوري -شيخ األزهر ،-لكنه ليس
ً
شرح على طريقة علماء الحساب؛ ألنه مزج بين علمي( :الحديث والحساب) ،وهذا

ما يميزه عن باقي شروحات األلفية!
قسمت بحثي إلى:
ُ
مقدمة.
الدراسة( :المؤلف والكتاب).
النص المحقق.

راج ًيا من الله عز وجل القبول واإلقبال.

((( ينظر مقدمة «التبصرة والتذكرة» للعراقي.
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ترجمة المصنف

(((

اسمه ونسبه:
اإلمام ،الفقيه ،العالمة الرياضي ،أبو العباس أحمد بن عبد المنعم بن يوسف

بن صيام الدمنهوري ،األزهري ،المذاهبي ،كان ُيعرف بالمذاهبي؛ لعلمه بالمذاهب

األربعة ،الشافعي،الحنفي ،المالكي ،الحنبلي((( ،هكذا كان يكتب بخ ِّطه.
مولده ووفاته:

ُولد بدمنهور الغربية ،محافظة البحيرة ،من أراضي مصر عام 1101هـ .وتوفي

في العاشر من شهر رمضان 1192هـ ،ببوالق بالقاهرة.
شيوخه(((:
أخذ عن جملة من العلماء:

أحمد بن علي البشبيشي ،الشافعي ،خاتمة محققي العلماء ،اجتهد وحصل

وتفرد .وفاته سنة ثالث وأربعين ومئة وألف.
وأتقن وتفنَّن َّ

أحمد بن غانم القاهري ،المالكي ،الشهير بالنفراوي ،كان فر ًدا من أفراد العالم

ً
وفضل وذكا ًء .وفاته سنة عشرين ومئة وألف.
علما
ً

((( لجميع مباحث ترجمة المؤلف ينظر :عجائب اآلثار للجربيت ( ،)25/1وسلك الدرر يف أعيان القرن
للمرادي ( ،)117/1وفهرس الفهارس لعبد الحي الكتاين ( ،)404/1ومعجم المؤلفين
الثاين عشر ُ

لكحالة ( ،)303/1واألعالم للزركلي ( ،)164/1وكنز الجوهر يف تاريخ األزهر لسلمان رصد (-130
 ،)133وإيضاح المكنون البغدادي ( ،)16/2والسر المصون ذيل على كشف الظنون لجميل ال َع ْظم
(ص ،)175 :ومعجم التاريخ «الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العالم (المخطوطات والمطبوعات)» علي

الرضا قره بلوط ،أحمد طوران قره بلوط (.)326/1

((( ينظر :إتحاف المهتدين بمناقب أئمة الدين للمصنف (ص .)42 :تحقيق :محمود الكبش.

أيضا :اللطايف النورية يف المنح الدمنهورية للمصنف (خ) .رتبهم المؤلف على المذاهب األربعة.
((( ينظر ً
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أحمد بن محمد بن عطية بن أبي الخير القاهري ،الشافعي ،الشهير بالخليفي،

الفقيه ،المحقق .وفاته سنة سبع وعشرين ومئة وألف.

أحمد بن محمد التمكي نس ًبا ،المنصوري األصل والدار ،الشهير بالهشتوكي ،له

الدرة النفيسة السنية في بعض المسائل النحوية ،كان ح ًّيا قبل 1111هـ.

عبد ربه بن أحمد الديوي الضرير ،الشافعي ،أحد العلماء مصابيح اإلسالم،كان

ً
فقيها نحو ًّيا فرض ًّيا حيسو ًبا عروض ًّيا .وفاته سنة ست وعشرين ومئة
إما ًما
فاضل ً
وألف.

محمد الغمري ،الحسني ،الشافعي ،فلكي ،حاسب ،نباتي ،نحوي .من آثاره:

القواعد الحسابية في تحويالت األكياس الرومية إلى األكياس المصرية .كان ح ًّيا سنة

4211هـ.

منصور بن علي بن زين العابدين المنوفي البصير ،الشافعي ،الفقيه ،المحدث،

جدَّ واجتهدَ وتفنَّن ،وبرع في العلوم العقلية والنقلية .وفاته سنة خمس وثالثين ومئة

وألف.

أيضا :محمد بن عبد العزيز الحنفي الزيادي ،محمد بن عبد
ومن مشايخه ً

الرحمن بن أحمد الــورزازي المالكي ،وأحمد بن محمد الهشتركي ،ومحمد بن
عبد الله السجلماسي ،والسيد محمد سلموني المالكي ،والشهاب أحمد المقدسي

الحنبلي.

تالميذه:
أخذ عنه الكثير ،منهم:
أبو الفتح بن محمد بن خليل بن عبد الغني الشافعي ،العجلوني األصل ،الدمشقي

المولد ،المتقن المحقق .وفاته سنة ثالث وتسعين ومئة وألف.
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أحمد بن يونس الحليفي الشافعي ،األزهــري ،المصري ،رئيس المحققين،

النحوي ،المنطقي الجدلي األصولي ،وفاته سنة تسع ومئتين وألف.

باع في العربية ،والفقه،
علي بن عبد الكريم بن أحمد الشافعي األرمنازي ،له ٌ

واألصول والحديث ،واآلالت .وفاته سنة ست وتسعين ومئة وألف.

محمد التاودي بن الطالب بن سودة المري ،الفاسي ،محدث ،فقيه ،مؤرخ .وفاته

سنة تسع ومئتين وألف.

الم َع َّمر .وفاته سنة إحدي ومئتين
محمد المصيلحي الشافعي ،المصري ،المتفنِّن ُ

وألف.

محمود بن أحمد بن محمود المرعشي ،الحلبي .وفاته سنة إحدي ومئتين وألف.
تكوينه وبراعته العلمية(((:
يتيما ،فاشتغل بالعلم ،واجتهد في تحصيله ،فنبغ
قدم األزهر وهو صغير ،وكان ً

في العلوم ،وأجازه علما ُء المذاهب األربعة ،وكانت له حافظة ،ومعرفة في فنون
غريبة ،وأفتى على المذاهب األربعة.

قال في كتابه -وهو مخطوط« -اللطائف النورية في المنح الدمنهورية»(((:

«أخذت عن أستاذنا الشيخ علي الزعتري الحساب ،واستخراج المجهوالت ،وما
ُ

وأخذت عن سيدي أحمد القرافي
توقف عليها كالفرائض والمواريث ،والميقات،
ُ
الحكيم بدار الشفاء بالقراءة عليه كتاب الموجز ،واللمحة العفيفة في أسباب األمراض

وقرأت
وبعضا من منظومة ابن سينا الكبرى،
وبعضا من قانون ابن سينا،
وعالماتها،
ُ
ً
ً
وقرأت على الشيخ
على أستاذنا الشيخ سالمة الفيومي أشكال التأسيس في الهندسة،
ُ

((( ينظر :كنز الجوهر يف تاريخ األزهر (ص.)131 :

((( ينظر :اللطايف النورية يف المنح الدمنهورية للمصنف (خ) .رتبهم المؤلف على المذاهب األربعة.
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محمد الشهير بالشحيمي منظومة في علم األعمال الرصدية (الفلك) ،ورسالة في

علم المواليد أعني الممالك الطبيعية وهي :الحيوانات ،والنباتات ،والمعادن».
ثناء أهل العلم عليه(((:

ٌ
لقيت مثله.
«بحر ال ساحل له،
قال عنه الشيخ التاودي((( في فهرسته:
وشيخ ما ُ
ٌ

(((
حاجا سنة 1177هـ استُقبل
ولما زار اإلمام  مكة المكرمة ًّ
وقال فيه الحوات َّ :

ُ
كريما يليق
حاكم مكة ،وعلماؤها الستقباله ،فكان
أعظم االستقبال ،فأتى
االستقبال ً
ُ

بمكانة اإلمام الدمنهوري ،وشخصه».

قال عنه الحافظ الزبيدي((( في «ألفية السند»(ص:)118 :
ِ
المعارف
يف
ِ
راغ ِ
ِّ
ب
كـل

ِ
العصر
إما ُم أه ِل
نِي َط ْت بـه رغبـ ُة
وكـ َْم له مِ ْن ُكت ٍ
ُب ُمؤ َّل َف ْه

صفاته العلمية والخلقية(((:

ِ
ِ
الوقت م ِ
الخائـف
ج ُير
عالم ُة
ُ
سائر الم ِ
ِ
ذاه ِ
ب
يف َف ْه ِم فِ ْق ِه
َ
يف ِّ
كل َف ٍّن قـدْ َغدَ ْت ُم َش َّر َف ْه
(((

قو ًال
كان الشيخ الدمنهوري 
كريما جوا ًدا في ماله يبذله لكل قاصد ،وكان َّ
ً

للحق ،هابته األمراء ،وقصدته الملوك ،وهادته بالهدايا ،وكان من عادته الجلوس
((( ينظر :فهرس الفهارس (.)404/1

درسا حافال
((( اإلمام الفقيه المحدث محمد بن الطالب بن سودة المري الفاسي ،التاودي ،قدم مصر وعقد ً
بالجامع األزهر برواق المغاربة ،فقرأ الموطأ بتمامه ،تويف سنة سبع ومئتين وألف .ينظر :حلية البشر يف

تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار (ص .)1407

((( سليمان بن محمد بن عبد اهلل الشفشاوين ،الفاسي ،له اشتغال بالتاريخ ،من أهل المغرب .تويف سنة
إحدى وثالثين ومئتين وألف .ينظر :األعالم للزركلي (.)133/3

((( محمد بن محمد بن عبد الرزّ اق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقب بمرتضى ،الزَّ بيدي .تويف سنة خمس
ومئتين وألف .ينظر :األعالم للزركلي (.)70/7

نظر و ُغ ُل ٌّو ال يليق.
((( ُ
قلت :فيه ٌ

((( ينظر :كنز الجوهر يف تاريخ األزهر (ص.)131 :
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للتدريس بمسجد اإلمام الحسين بن علي  في شهر رمضان ،وكان معرو ًفا بين

البعض
تالميذه وزمالئه من العلماء أن ال يضع علمه في غير موضعه؛ ولذلك اتهمه
ُ

بالبخل في بذل العلم على الرغم من عطائه الوافر ،ومصنفاته الكثيرة والمتنوعة،
وربما كان السبب الرئيسي في هذه التهمة؛ أن الشيخ الدمنهوري كان ال يضع علمه
في غير أهله ،ولذا فقد كان ينتقي من يتعلم على يديه.
المناصب العلمية(((:
َ
فكان الشيخ التاسع من شيوخ
تو َّلى الشيخ الدمنهوري  مشيخة األزهــر،

األزهر ،وقد تو َّلى المشيخة في سنة 1182هـ بعد وفاة الشيخ الس ِ
جيني.
ِّ
ثروته العلمية(((:

عالما بالمذاهب األربعة ،أكثر من أهلها قراءة ،وله اليد الطولى في سائر
كان ً

العلوم ،منها :الكيمياء ،واألوفاق ،والهيئة ،والحكمة ،والطب ،وله في كل علم منها
تآليف عديدة.

قال التاودي« :قيل :إن عدة تآليفه تقرب من تآليف السيوطي».
قلت :منها:
ُ
١إتحاف البرية بمعرفة العلوم الضرورية (خ).٢إتحاف المهتدين بمناقب أئمة الدين (ط).٣إحياء الفؤاد بمعرفة خواص األعداد (خ).٤إرشاد الماهر إلى كنز الجواهر في علم الحروف واألسماء (خ).((( ينظر :كنز الجوهر يف تاريخ األزهر (ص.)130 :

أيضا :إيضاح المكنون ،فقد ذكر الكثير منها.
((( ينظر ً
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٥أشرف المعارج في علم الزيارج (خ).٦إقامة الحجة الباهرة عن هدم كنائس مصر والقاهرة (ط).٧األنوار الساطعات على أشرف المربعات (خ).٨إيضاح المشكالت من متن االستعارات (خ).٩إيضاح المبهم من معاني السلم (ط). ١٠-تحفة الملوك فى علم التوحيد والسلوك (خ).
 ١١-الحذاقة بأنواع العالقة (ط).
 ١٢-حسن اإلنابة فى إحياء ليلة اإلجابة (خ).
 ١٣-حسن التعبير لما للطيبة من التكبير في القراءات العشر (خ).
 ١٤-حل المشكالت من إتحاف ذي الحاجات (خ).
 ١٥-حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون (ط).
 ١٦-خالصة الكالم على وقف حمزة وهشام (خ).
 ١٧-سبيل الرشاد إلى نفع العباد (ط).
 ١٨-شرح على ُس َّلم األخضري في المنطق (خ).
 ١٩-شرح على رسالة االستعارات السمرقندية (خ).
 ٢٠-طريق االهتداء بأحكام اإلمامة واالقتداء على مذهب أبي حنيفة (خ).
 ٢١-عين الحياة في استنباط المياه (خ).
 ٢٢-الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (ط).
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 ٢٣-الفيض العميم في معنى القرآن العظيم (خ).
 ٢٤-القول الصريح في علم التشريح (خ).
 ٢٥-القول المفيد في درة التوحيد (خ).
 ٢٦-كشف اللثام عن مخدرات األفهام (خ).
 ٢٧-اللطائف النورية في المنح الدمنهورية (خ).
 ٢٨-نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف ،وهو كتابنا هذا.

وبالجملة فهو نسيج وحده في هذه األعصار.
التعريف بالكتاب:
يعد «نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف» حلقة من حلقات علوم مصطلح

الحديث الشريف.
موضوعه:

شــرح المصنف أقسام الحديث الضعيف من «ألفية العراقي» = «التبصرة

والتذكرة»لإلمام الحافظ زين الدين العراقي ،المتوفى سنة 806هـــ ،فهو امتدا ٌد

لشروحات ألفية العراقي(((.

قال ابن الصالح في «مقدمته»(((« :وأطنب» أبو حاتم ابن ح َّبان البستي في

قسما إال واحدً ا .وما ذكر ُته ضابط جامع لجميع ذلك.
تقسيمه ،فبلغ به خمسين ً

وسبيل من أراد البسط :أن يعمد إلى صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غير

قسما واحدً ا ،ثم ما عدمت فيه
أن يخلفها جابر -على حسب ما تقرر في نوع الحسنً -
((( كثيرة ،ولعدم اإلطالة ينظر :شرح التبصرة والتذكرة ،تحقيق :د .ماهر الفحل (. )69/1
((( (ص ،)41 :تحقيق :د .نور الدين عرت.
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قسما
قسما ثان ًيا .ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتينً ،
تلك الصفة مع صفة أخرى معينة ً
ثال ًثا .وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع .ثم يعود ويعين من االبتداء

صفة غير التي عينها ً
قسما ،ثم القسم اآلخر ما عدمت
أول ،ويجعل ما عدمت فيه وحدها ً
فيه مع عدم صفة أخرى ،ولتكن الصفة األخرى غير الصفة األولى المبدوء بها؛ لكون

جرا ،إلى آخر الصفات.
ذلك سبق في أقسام عدم الصفة األولى .وهكذا ُه َل َّم ًّ

ثم ما عدم فيه جميع الصفات ،هو القسم اآلخراألرذل .وما كان من الصفات له

شروط ،فاعمل في شروطه نحو ذلك ،فتتضاعف بذلك األقسام.
أهمية الكتاب:

 َت ْك ُم ُن ًأول في مصنفه ،فهو العالمة الدمنهوري صاحب المؤلفات الفريدة،

والفنون العديدة ،صنَّف في معظم العلوم ،قيل :إن عدة تآليفه تقرب من تآليف السيوطي.
 -امتداد لشروحات ألفية العراقي ،وهي من أهم ما ُصنِّف في علوم مصطلح

الحديث.

 تخصيص الكتاب بالحديث الضعيف وأقسامه من ألفية العراقي. -الجديد في نسق التأليف ،وهو المزج بين علمي الحساب (األرثماطيقي)

ومصطلح الحديث.

 معرفة طرق ومناهج علماء الحساب في شروحات مصطلح الحديث. تأثر علم المصطلح بعلم الحساب.منهج المؤلف في الكتاب:
1ـ ُح ُّبه لعلوم الحديث ،وانعكاس روحه الرياضية عليه.
كثير في كتب المصنف األخرى.
2ـ بداية النص بدعاء -اللهم إعانة -وهذا ٌ
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3ـ بالغة المصنف في صياغة ألفاظ مقدمة كتابه ،وربطها بموضوع النص ،وذلك

الس ْجع.
بأسلوب َّ

4ـ بدأ ِ
بذكْر األبيات ،ثم الشرح.
5ـ جمع بين علمي (مصطلح الحديث والحساب) ،فاستخدم العمليات

ً
جدول مرت ًبا ترتي ًبا أبجد ًّيا ،يشبه حساب
الحسابية( :الضرب والقسمة) ،وصنع

الج َّمل ،حيث ع َّبر عن كل قسم من أقسام الضعيف بحرف من حروف الهجاء ،وصل
ُ

قسما ،وختم رسالته بطريقة التفاضل والتراكيب في
عدد األقسام إلى ثالث وستين ً

بيان تلكم األقسام.

مما يؤخذ عليه  وهذا يالحظ
6ـ ال يعزو إلى المصادر إال لكتبه فقط ،وهذا َّ

أيضا في بعض مؤلفاته مثل كتابه «إقامة الحجة الباهرة على َهــدْ م كنائس مصر
ً
أيضا مصدر كتابه الرئيس.
والقاهرة» ،فلم يذكر ً
7ـ ُح ْسن الترتيب والتقسيم.
8ـ سهولة األلفاظ.
مصادر الكتاب :قام الكتاب على ثالثة مصادر:
األول« :النكت الوفية بما في شرح األلفية» ( )315-307/1لبرهان الدين

إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885هـــ) ،وهو الجزء األكبر في النص ،وهو مطبوع

بتحقيق الدكتور ماهر الفحل ،مكتبة الرشد ناشرون1428 ،هـ.

الثاني« :فتح الباقي بشرح ألفية العراقي» ( )171-167/1لشيخ اإلسالم زكريا

األنصاري (ت 926هـ) ،وهو مطبوع بتحقيق عبد اللطيف هميم ،ماهر الفحل ،دار

الكتب العلمية1422 ،هـ .والكتابان شرحان أللفية العراقي.
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الثالث« :إحياء الفوائد بمعرفة خواص األعداد في علم األرتماطيقي» للمصنف،

وهو مخطوط.

مما يؤخذ على المصنف عدم ِذكْر تلك المصادر التي نقل منها .وهذا منهج
لك ْن َّ

المؤلف في بعض مؤلفاته.

توثيق نسبة الرسالة للشيخ الدمنهوري وتسميتها:
ذكرها البغدادي في «إيضاح المكنون» ( ،)691/4والزركلي في «األعالم»

( .)164/1والكتاني في «فهرس الفهارس» (.)404/1
عملي في الرسالة:

وأثبت النقص ،وهو
نسخت نسخة األصل ،وقابلتُها على النسخة المساعدة،
1ـ
ُّ
ُ

يسير.

ُ
ضبط ما ُيشكل.
2ـ

3ـ التعليق بالقدر المطلوب دون إفراط وال تفريط.
عزوت النصوص إلى مصادرها األصلية.
4ـ
ُ
وضعت العالمات الحسابية المعروفة حدي ًثا (الضرب والقسمة).
5ـ
ُ
النسخ الخطية المعتمدة:
وجدت
بعد البحث في فهارس المخطوطات العربية المطبوعة واإللكترونية،
ُ

للكتاب ثالث ن َُسخ فقط :نسخة مكتبة (المعهدالديني دمياط) برقم  ،277ونسخة

(دار الكتب المصرية) برقم  172الحسيني ،ونسخة (دار الكتب المصرية) برقم 166

مصطلح تيمور.

اعتمدت على اثنتين فقط:
وقد
ُ
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أصل:
المتخَ ذة ً
األولى وهي ُ

نسخة مكتبة (المعهدالديني دمياط) برقم  277في  9لوحات ،عدد األسطر

( ،)19وبها نظام التعقيبة في الترقيم ،وهي بخط نسخ عادي جميل وواضح ،منقوطة،
عليها تملك غير واضح ،وأختام غير واضحة على صفحة العنوان ،حالتها جيدة ،دون
تجليد ،وبها جدول ،وهي غير مؤرخة.

رمزت لها بــ(د).
الثانية (المساعدة):
ُ
وهي نسخة (دار الكتب المصرية) برقم  172الحسيني في 10لوحات ،عدد

األسطر ( ،)21وبها نظام التعقيبة في الترقيم ،وهي بخط نسخ عادي جميل وواضح،

منقوطة ،تصويرها رديء ،وبها جدول ،وتاريخ نسخها 1218هـ ،وناسخها عبد الفتاح

بن خطاب األشبولي الشافعي ،وقد نسخ للمؤلف رسائل أخرى.
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¢
اللهم إعانة

نسألك أن ت ِ
َ
ُحس َن
ودفعت عنا ضعف اليقين،
يا من أوليتَنا صحيح االعتقاد،
َ

عاقبتنا ،وتجعلنا من الفائزينْ ،
وأن ُت َص ِّل َي على رسولك وآله ،و َم ْن كان بتوفيقك
ناسجا على منواله(((.
ً
وبعدُ :
فيقول أحمد الدمنهوري :هذا شرح ألربعة أبيات من ألفية العراقي على أقسام

الحديث الضعيف ،يظهر به المراد منها على وجه لطيف ،سميته «نهاية التعريف

بأقسام الحديث الضعيف».
قال المصنف(((:

يف َف ْه َو َما َل ْم َي ْب ُلــ ِغ
الض ِع ُ
أ َّما َّ
َشر َط َق ُب ٍ
ول قِ ْس ُم
َف َفاقِدٌ
ْ
َو َه َك َذا
َف َثال ِ ٌث،
ِس َو ُاه َما
قِ ْس ٌم ِس َو َاها ُث َّم ِز ْد َغ ْي َر ا َّل ِذي

الح ْس ِنْ ،
وإن َب ْس ٌط ُب ِغي
َم ْر َت َب َة ُ
َوا ْثنَ ْي ِن قِ ْس ٌم َغ ْي ُر ُهَ ،و َض ُّموا
وعُدْ ل ِ َشر ٍ
ط َغ ْي َر َم ْبدُ ٍّو َف َذا
َ
ْ
ِ (((
احتَذي
َقدَّ ْم ُت ُه ُث َّم َع َلى َذا َف ْ

أقول( :)8شروط قبول الحديث الشامل للصحيح والحسن ستة((( وهي :الضبط،
قلت :هذه فصاحة من المؤلف ،رحمه اهلل تعالى ،حيث ربط مصطلحات العلم بمقدمة رسالته .ينظر
((( ُ

أيضا مقدمة الشذا الفياح من علوم ابن الصالح (.)63/1
ً

((( شيخ اإلسالم زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي (ت 806هـ).
((( األبيات يف المتن برقم ( )93 :90وهى من بحر الرجز.

((( ينظر :مقدمة ابن الصالح البن الصالح (ص ،)11 :نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر البن حجر (ص:
 )205وغيرهما.
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والعدالة((( ،واالتصال((( ،وفقد الشذوذ((( ،وفقد العلة((( ،والعاضد عند [2و]
االحتياج إليه(((.

فاألول ُينازعه الصحيح والحسن ،فما كان في أعاله فصحيح أو أدناه فحسن،

يختص به الحسن((( ،وما بينهما مشترك بينهما(((.
واألخير
ُّ

ٍ
قاض بعدم بلوغه مرتبة
فقول المصنف« :أما الضعيف ما لم يبلغ مرتبة الحسن

الصحة باألولى»((( ،وقوله« :وإن بسط ُبغي أي طلب ...إلخ» ،معناه أن فاقد شرط من
قسم من أقسام الضعيف ،وفاقد اثنين قسم ثاني ،وثالثة ثالث ...إلخ.
هذه الشروط الستة ٌ
فاألقسام عنده ستة ،عدة شروط ،فإذا نوعت ما يدخل تحت هذه الستة ،بلغ

((( قال ابن الصالح  يف المقدمة (ص« :)104 :أجمع جماهير ِ
أئمة الحديث والفقه على أنه ُيشرتط فيمن
ُ
ً
سالما من أسباب
،
عاقل
ًا
غ
بال
ا
مسلم
يكون
حتج بروايته أن يكون عَدْ ًل ضاب ًطا لما يرويه .وتفصيله :أن
ُي ُّ
ً
ً
إن َحدَّ َ
ث من حفظه ،ضاب ًطا لكتابه ْ
إن َحدَّ َ
الفسق وخوارم المروءة ،متيق ًظا غير مغفل ،حاف ًظا ْ
ث من كتابه.
وإن كان ُيحدِّ ُ
عالما بما يحيل المعاين .واهلل أعلم».
ث بالمعنى اشت ُِرط فيه مع ذلك أن يكون ً

قال ابن حجر ،رحمه اهلل تعالى ،يف نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر (ص« :)205 :والضبط:
أ  -ضبط صدر :وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.

ب -وضبط كتاب :وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه .و ُق ِّيدَ بالتام إشارة إلى
الرتبة العليا يف ذلك».
ٍ
َ
واحد من ُرواته قد
اتصل إسنا ُده ،فكان كل
((( قال ابن الصالح  يف المقدمة (ص« :)44 :وهو الذي
ينتهي إلى منتهاه».
سمعه ممن فوقه حتى
َ
يروي
((( قال الشافعي -رحمه اهلل« :-ليس الشا ُّذ من الحديث أن يروي الثق ُة ما ال يروي غيره ،إنما الشا ُّذ أن
َ
روى الناس» .ينظر :مقدمة ابن الصالح (ص.)76 :
الثق ُة حدي ًثا
ُ
يخالف ما َ
فالحديث المع َّلل هو الحديث الذي ا ُّطلِع فيه على ٍ
ُ
ظاهر ُه السالم ُة منها.
علة تقدح يف صحته ،مع أن
(((
َ
ينظر :مقدمة ابن الصالح (ص.)90 :
((( ينظر :مقدمة ابن الصالح (ص.)30 :
((( ينظر :مقدمة ابن الصالح (ص.)29 :

((( ينظر :النكت الوفية بما يف شرح األلفية للبقاعي (.)307/1

يخالف من يعرف الضعيف «بأنه ما لم يجمع صفات الصحيح ،وال صفات الحسن».
((( قلت :ألن العراقي
ُ
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بالسبر والتقسيم ثال ًثا وستين صورة(((.
فالقسم األول :وهو ما فقد شر ًطا شر ًطا ،صوره ست:
األولى ما فقد الخبر فيها الشرط األول .الثانية ما فقد الثاني .الثالثة ما فقد الثالث.

الرابعة ما فقد الرابع .الخامسة ما فقد الخامس .السادسة ما فقد السادس.
القسم الثاني :ما فقد شرطين شرطين ،تحته خمس عشرة صورة:

األولى ما فقد األول والثاني .الثانية ما فقد األول والثالث .الثالثة ما فقد األول

والرابع .الرابعة ما فقد األول والخامس .الخامسة ما فقد األول والسادس .السادسة

ما فقد الثاني والثالث .السابعة ما فقده مع الرابع .الثامنة ما فقده مع الخامس .التاسعة
ما فقده مع السادس .العاشرة ما فقد الثالث [2ظ] مع الرابع .الحادية عشرة ما فقده

مع الخامس .الثانية عشرة ما فقده مع السادس .الثالثة عشر ما فقد الرابع مع الخامس.
الرابعة عشر ما فقده مع السادس .الخامسة عشر ما فقد الخامس مع السادس.
القسم الثالث :ما فقد ثالثة ثالثة ،تحته عشرون صورة:
األولى ما فقد األول والثاني مع الثالث .الثانية ما فقدهما مع الرابع .الثالثة ما

فقدهما مع الخامس .الرابعة ما فقدهما مع السادس .الخامسة ما فقد األول والثالث
((( لمعرفة تلك التقاسيم ينظر :التبصرة والتذكرة ( ،)180 - 177 /1مفتاح السعيدية يف شرح األلفية
الحديثية البن عمار المالكي (ص ،)81 - 79 :فتح الباقي بشرح ألفية العراقي لزكريا األنصاري

( ،)167/1قال الشيخ محمد بن آدم األثيوبي يف شرحه على ألفية السيوطي (ص  :)69وجمع يف ذلك
قاضى القضاة شرف الدين المناوي كراسة.

قلت :هذه هي ثمرة الرسالة والنقطة التي تدور حولها الرسالة ،ويف تتبعها خالف بين أهل العلم من حيث
ُ
الفائدة وعدمها.

قال الشيخ عبد الكريم الخضير -حفظه اهلل تعالى -يف شرح ألفية العراقي« :وأوصلوا األقسام إلى تسعة

وأربعين نوعًا يف كالم الرتمذي ،وبعضهم إلى ثالثة وستين ،وبعضهم إلى مئة وعشرين ،وبعضهم إلى

تعب
مئتين وخمسين ،وبعضهم إلى خمس مئة وخمسين» .ثم نقل كالم ابن حجر والسيوطى« :إن هذا ٌ
أرب» (.)3/7
ليس وراءه ٌ
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مع الرابع .السادسة ما فقدهما مع الخامس .السابعة ما فقدهما مع السادس .الثامنة ما
فقد األول والرابع مع الخامس .التاسعة ما فقدهما مع السادس .العاشرة ما فقد األول

والخامس مع السادس .الحادية عشرة ما فقد الثاني والثالث مع الرابع .الثانية عشرة

ما فقدهما مع الخامس .الثالثة عشر ما فقدهما مع السادس .الرابعة عشر ما فقد الثاني
والرابع مع الخامس .الخامسة عشر ما فقدهما مع السادس .السادسة عشر ما فقد

الثاني والخامس مع السادس .السابعة عشر ما فقد الثالث والرابع مع الخامس .الثامنة
عشر :ما فقدهما مع السادس .التاسع عشر ما فقد الثالث والخامس مع السادس.
العشرون ما فقد الرابع والخامس مع السادس.

القسم الرابع3[ :و] ما فقد أربعة أربعة ،تحته خمس عشرة صورة كالثاني:
األولى ما فقد األول والثاني والثالث مع الرابع .الثانية ما فقدهما مع الخامس.

الثالثة ما فقدها مع السادس .الرابعة ما فقد األول والثاني والرابع مع الخامس.
الخامسة ما فقدهما مع السادس .السادسة ما فقد األول والثاني والخامس مع

السادس .السابعة ما فقد األول والثالث والرابع مع الخامس .الثامنة ما فقدهما مع

السادس .التاسعة ما فقد األول والثالث والخامس مع السادس[ ،العاشرة ما فقد
األول والثاني والخامس مع السادس]((( .الحادية عشرة ما فقد الثاني والثالث والرابع

مع الخامس .الثانية عشرة ما فقدهما مع السادس .الثالثة عشر ما فقد الثاني والثالث
والخامس مع السادس .الرابعة عشر ما فقد الثاني والرابع والخامس مع السادس.
الخامسة عشر ما فقد الثالث والرابع والخامس مع السادس.

القسم الخامس :وهو ما فقد خمسة خمسة ،تحته ست صور:
األولى ما فقد الخمسة األولى .الثانية ما فقد األربعة األولى مع السادس .الثالثة
َ
والسادس» .ينظر :النكت الوفية
والخامس
والرابع
األول
((( كذا يف [د] ،وهو خطأ ،والصحيح هو« :ما فقدَ
َ
َ
َ
(.)309/1
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ما فقد األول والثاني والثالث والخامس مع السادس .الرابعة ما فقد األول والثاني
والرابع وما بعده .الخامسة ما فقد األول [3ظ] والثالث وما بعده .السادسة ما فقد

الثاني وما بعده.

القسم السادس :صورته واحدة ،وهي ما فقد الكل .
فهذه ثالث وستون صورة داخلة تحت الستة أقسام التي هي خالصة كالم

َّيت فيه عن فقد الشرط األول باأللف.
المصنف ،وهذا جدول يضبط هذه الصور كن ُ

(((
(((
ولما كان األخير فاقد الكل ،جبر ُته
والسادس فبالواو على ترتيب أبي جاد َّ ،

بس َّلم االنكسار.
بتقديمه في الوضع إذ منازل األبرار قد ُي ْر َقى إليها ُ

تقرر يظهر معنى قول شيخ اإلسالم في هذا المحل« :واعلم أن طريق حصر
وبِ َما َّ

األقسام من غير نظر إلى [/4و] ما يدخل تحت فاقد كل من الستة أن يقال((( :إلخ.
وأشار بقوله من غير نظر إلى ما يدخل تحت فاقد كل من الستة إلى أنه إذا نظر إلى

قلت :هذا من المآخذ على المصنف حيث لم يذكر المصدر يف
((( ينظر :النكت الوفية (ُ .)311:309/1
متنه؛ ألن الكالم ليس منه ،بل من كالم صاحب النكت الوفية.

الج َّمل :قال بعضهم بتخفيف الميم ،وقيل :حروف الجمل هي الحروف المقطعة على
((( ُ
قلت :هو حساب ُ
قديما يعتمد على العبارة عوض األرقام.
َأ ْب َجد َه َّوز .وهو ضرب من التأريخ استعمله المؤلفون العرب ً
ينظر :معجم مصطلحات المخطوط العربي ألحمد شوقي بنبين ومصطفى طوبي (ص.)132 :

((( ينظر :فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (.)170/1
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ذلك كانت األقسام تسعة ،إ ْذ فاقد االتصال يدخل تحته المرسل((( .والمنقطع

(((

والمعضل((( ،وفاقد العدالة يدخل تحته الضعيف ،والمجهول(((.

فهذه األقسام باعتبار أفراد المنافي بخالفهما فيما تقدم .فعلى هذا صور فقد

دائرا بين الشروط بوجود مناف دائر بين
شرط من الشروط الست ،تسع إذا فقده ً
المنافيات وهى( )2تسعة :اإلرسال أو العضل((( أو االنقطاع أو الضعف أو الجهالة
أو عدم الضبط أو وجود الشذوذ أو وجود العلة القادحة أو انتفاء العاضد عند

االحتياج إليه(((.

فهذه هي المرادة بالتسعة ال الخمسة((( :الداخلة تحت فقد االتصال والعدالة

واألربعة شروط الباقية كما فهمه بعض من خلط.
علمت ذلك:
إذا
َ

فالقسم األول :وهو ما فقد شر ًطا شر ًطا ،صوره تسع((( لما تقدم آن ًفا من أن فقد

شرط مبهم من الست بوجود مناف مبهم من التسع وهو واضح.

صغيرا :-قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -كذا،
كبيرا أم
ً
((( وصورته :أن يقول التابعي -سواء كان ً
أو فعل كذا ،أو فعل بحضرته كذا ،ونحو ذلك .ينظر :نزهة النظر (ص.)101 :

((( سقط واحد فقط ،أو أكثر من اثنين ،لكن يشرتط عدم التوالي .ينظر :نزهة النظر (ص.)102 :
((( إن كان باثنين فصاعدً ا ،مع التوالي .ينظر :نزهة النظر (ص.)102 :

قلت :وهى نوعان :عين ،حال .ينظر :نزهة النظر (ص.)126-125 :
((( ُ

صحيح ُّ
((( ع ََض َل :العين والضاد والالم ٌ
يدل على شدة والتواء يف األمر .من ذلك ا ْل َع َض ُل .ينظر:
أصل واحدٌ
ٌ
قلت :لم أر -بعد البحث حسب طاقتي -أحدً ا
مقايس اللغة ،باب العين والضاد وما يثلثهما (ُ .)354/4

وقفت على كلمة للشيخ ربيع المدخلي يف تعليقه على كالم
استعمل هذا المصدر قبل المؤلف .لك ْن
ُ

ظهرت له فيه ،وصوب
ابن حجر يف «النكت» قد يعضد هبا ،قال ابن حجر« :فصوب اإلرسال هنا لقرينة
ْ
ظهرت له فيه» .ع َّلق الشيخ ربيع ً
قائل« :يف (هـ) و (ب) العضل وهو خطأ».
المتصل هناك لقرينة
ْ

قلت :وهي التي بنى عليها الدمنهوري تقسيمه.
((( ُ
قلت :الصحيح الستة شروط كما تقدم آن ًفا.
((( ُ

قلت :صورته كاآليت 9=)1÷9( :أي :تقسم عدد الشروط وهي التسعة على الشرط وهو  1يعطيك = .9
((( ُ
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(((
ست وثالثون((( ،إذ
مر ٌّ
القسم الثاني  :ما فقد شرطين شرطين ،صوره على ما َّ

فقد الشرطين بوجود منافيين األول مع الثاني أو مع الثالث إلخ ،فهذه ثمان [/4ظ]،
أو الثاني مع ما بعده فيكون سبع ،أو الثالث مع ما بعده ِ
فس ٌّت ،أو الرابع كذلك َ
فخ ْم ٌس،
ٌ
فثالث ،أو السابع فثِنْتان ،أو الثامن مع
أو الخامس كذلك فأربع ،أو السادس كذلك

التاسع فواحدة ،ومجموعهما ما تقدم.

بعضا كالعضل
ورد القول بعقلية هذه الصور؛ ألن بعض هذه المنافيات ال يجامع ً

واإلرسال وكالضعف والجهالة وكالشذوذ والضعف إلخ؛ لتباين حقائقهما على ما

هو معلوم واضح؛ ألن الممتنع اجتماع الضعف والشذوذ ً
مثل في شخص واحد،

المراد أن بعض المنافيات يجتمع مع بعض في السند وهو مشتمل
وليس ُمرا ًدا بل ُ

وج ْهل اآلخر(((.
على رجال يمكن َض ْعف أحدهم َ

القسم الثالث((( :ما فقد ثالثة ثالثة ،وصوره :أربع وثمانون صورة(((؛ ألنك إذا

ضممت إلى كل اثنين من التسعة كل واحد مما بعدها َح َصل ذلك ببيانه أن فقد الثالثة
َ
بوجود منافيات ثالث األول والثاني مع الثالث إلخ ،وفيه سبع .أو األول والثالث مع
الرابع إلخ ،وفيه ست .أو األول والرابع مع الخامس إلخ ،وفيه خمس.

أو األول والخامس مع السادس إلخ ،وفيه أربع ،أو األول والسادس مع السابع
إلخ ،وفيه ثالث ،أو األول والسابعة إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو األول والثامن مع التاسع

[5و] وفيه واحدة ،فالجملة ثمان وعشرون.
((( ينظر :فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (.)168/1

((( صورته كاآليت )2×1÷8×9( :نضرب  8×9ثم نقسم الناتج على حاصل ضرب .36 = 2×1

قلت :هناك أمثلة كثيرة على كالم المصنف ،والر ُّد على من قال بعدم العقلية يف اجتماع المنافيات .ينظر:
((( ُ
العلل البن أبي حاتم ( )448/4رقم  ،1556وهناك الكثير لكن المقام ال يسمح بذكرها.

((( ينظر :فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (.)168/1
((( صورته كاآليت.84 = )3×2×1÷7×8×9( :
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أو الثاني والثالث مع الرابع إلخ ،وفيه ست ،أو الثاني والرابع مع الخامس إلخ،

وفيه خمس ،أو الثاني والخامس مع الثاني إلخ ،وفيه أربع ،أو الثاني والسابع مع

الثامن إلخ ،وفيه ثالث ،أو الثاني والسادس مع السابع إلخ ،وفيه ثالث ،أو الثاني
والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو الثاني والثامن مع التاسع وفيه واحدة ،فالجملة
إحدى وعشرون.

أو الثالث والرابع مع الخامس إلخ ،وفيه خمس ،أو الثالث والخامس مع

السادس إلخ ،وفيه أربع .أو الثالث والسادس مع السابع إلخ ،وفيه ثالث .أو الثالث
والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان .أو الثالث والثامن مع التاسع وفيه واحدة،

فالجملة خمس عشرة.

أو الرابع والخامس مع السادس إلخ ،وفيه أربع ،أو الرابع والسادس مع السابع
إلخ ،وفيه ثالث ،أو الرابع والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو الرابع والثامن مع
التاسع وفيه واحدة ،فالجملة أربع عشرة.

أو الخامس والسادس مع السابع إلخ ،وفيه ثالث ،أو الخامس والسابع مع الثامن
إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو الخامس والثامن مع التاسع وفيه واحدة ،فالجملة ست.
أو السادس والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو السادس والثامن مع التاسع

وفيه واحدة ،فالجملة ثالث.

أو السابع إلى ما بعده وفيه واحدة5[ ،ظ] فمجموع الجمل ما تقدم.

القسم الرابع((( :ما فقد أربعة أربعة ،وتحته مئة ِ
وس ٌّت وعشرون صورة(((.
بيانه أن فقد األربعة بوجود منافيات أربع األول والثاني والثالث مع الرابع إلخ،
((( ينظر :فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (.)168/1

((( صورته كاآليت.126 = )4×3×2×1÷6×7×8×9( :
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وفيه ست ،أو األول والثاني والرابع مع الخامس إلخ ،وفيه خمس ،أو األول والثاني

والخامس مع السادس إلخ ،وفيه أربع ،أو األول والثاني والسادس مع السابع إلخ،
وفيه ثالث ،أو األول والثاني والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو األول والثاني
والثامن مع التاسع وفيه واحدة ،فالجملة إحدى وعشرون.

أو األول والثالث والرابع مع الخامس إلخ ،وفيه خمس ،أو األول والثالث

والخامس مع السادس إلخ ،وفيه أربع ،أو األول والثالث والسادس مع السابع إلخ،
وفيه ثالث ،أو األول والثالث والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو األول والثالث
والثامن مع التاسع وفيه واحدة ،فالجملة خمس عشرة صورة.

أو األول والرابع والخامس مع السادس إلخ ،وفيه أربــع ،أو األول والرابع

والسادس مع السابع إلخ ،وفيه ثالث ،أو األول والرابع والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه
ثِنْتان ،أو األول والرابع والثامن مع التاسع وفيه واحدة ،فالجملة عشر.
أو األول والخامس والسادس مع السابع [6و] إلخ ،وفيه ثالث ،أو األول
والخامس والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو األول والخامس والثامن مع التاسع
وفيه واحدة ،فالجملة ِس ٌّت.

أو األول والسادس والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو األول والسادس

والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،فالجملة ثالث.

أو األول والسابع والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،أو الثاني والثالث والرابع مع

الخامس إلخ ،وفيه خمس ،أو الثاني والثالث والخامس مع السادس إلخ ،وفيه أربع،
أو الثاني والثالث والسادس مع السابع إلخ ،وفيه ثالث ،أو الثاني والثالث والسابع مع
الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو الثاني والثالث والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،فالجملة

خمس عشرة صورة.

أو الثاني والرابع والخامس مع السادس إلخ ،وفيه أربــع ،أو الثاني والرابع
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والسادس مع السابع إلخ ،وفيه ثالث ،أو الثاني والرابع والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه
ثِنْتان ،أو الثاني والرابع والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،فالجملة عشر.
أو الثاني والخامس والسادس مع السابع إلخ ،وفيه ثالث ،أو الثاني والخامس
والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان .أو الثاني والخامس والثامن مع التاسع ،وفيه
واحدة6[ ،ظ] فالجملة ِس ٌّت.

أو الثاني والسادس والسابع مع الثامن إلى آخره ،وفيه ثِنْتان ،أو الثاني والسادس

ٌ
ثالث.
والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،فالجملة

أو الثاني والسابع والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،أو الثالث والرابع والخامس

مع السادس إلخ ،وفيه أربع ،أو الثالث والرابع والسادس مع السابع إلخ ،وفيه ثالث،
أو الثالث والرابع والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو الثالث والرابع والثامن مع
التاسع ،وفيه واحدة ،فالجملة عشر.

أو الثالث والخامس والسادس مع السابع إلخ ،وفيه ثالث ،أو الثالث والخامس
والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو الثالث والخامس والثامن مع التاسع ،وفيه
واحدة ،فالجملة ِس ٌّت.

أو الثالث والسادس والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو الثالث والسادس

والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،فالجملة ثالث.

أو الثالث والسابع والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،أو الرابع والخامس والسادس
مع السابع إلخ ،وفيه ثالث ،أو الرابع والخامس والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو
الرابع والخامس والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،فالجملة ِس ٌّت.

أو الرابع والسادس والسابع مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو الرابع والسادس

ٌ
ثالث.
والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،فالجملة [7و]
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أو الرابع والسابع والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،أو الخامس والسادس والسابع
مع الثامن إلخ ،وفيه ثِنْتان ،أو الخامس والسابع والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،أو
الخامس والسابع والثامن مع التاسع ،وفيه واحدة ،أو السادس والسابع والثامن مع
التاسع ،وفيه واحدة ،فالجملة ِس ٌّت.
ومجموع الجمل ما ذكرنا.
وخمس وخمسون((( صورة داخلة تحت ما فقد شر ًطا شر ًطا إلى
فهذه مئتان
ٌ

أربعة أربعة على الطريقة الثانية التي حمل ُ
شيخ اإلسالم كال َم المتن عليها ً
أول.

وال يخفى عليك ما دخل تحت فاقد خمسة خمسة ،وفاقد ستة عليها إذا
ِ
اجم ْعه لما تقدَّ م َي ُك ْن
َ
سرت على المنوال المتقدم ،وذلك مئتان وس ٌّت وخمسونَ ،
خمس ٍ
اعتبرت ما دخل تحت فقد االتصال أربعة:
مئة وإحدى عشرة صورة ،ولو
َ
َ
المعلق ،والمرسل ،والمعضل ،والمنقطع ،وما دخل تحت َف ْقد العدالة ستة:
الضعيف بكذب راويته ،أو تهمته ،أو فسقه ،أو بدعته ،أو جهالة عينه ،أو جهالة

حاله ،وما دخل تحت فقد الشروط األربعة الباقية وهو أربعة لكان المجموع

تصورها
مما تقدَّ م على أنها مع شدة التعب في ُّ
أربعة عشر ،وكانت األقسام أكثر َّ
قليلة الجدوى [8و] كما قيل(((.

***

ولنختم هذه النبذة بمسألة [من رسالتنا إحياء الفوائد بمعرفة خواص األعداد
ْ

في علم األرتماطيقي]((( ُيعلم بها كيفية إيجاد الصور المتقدمة من أعدادها المتقدمة،

غيرها.
وي ُ
قاس عليها ُ
ُ

((( .255=126+84+36+9

((( منهم ابن حجر ،رحمه اهلل تعالى .ينظر :النكت الوفية (.)311/1
((( زيادة من [د].
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أردت أن تعرف ما في عدد مفروض من أعداد ثنائية أو ثالثية أو
فنقول :إذا
َ

غير ذلك ،في ذلك ٌ
أس َه ُلها أن تضع أعدا ًدا متفاضلة بالواحد أكثرها ب َقدْ ر
طرق ْ
العدة المفروضة ،وعدتها بقدر التركيب الذى تريده ،وتضع تحتها أعدا ًدا متفاضلة

بالواحد أعظمها ب َقدْ ر عدة التركيب ،وليك ْن َو ْض ُعها على عكس ما فوقها بأن يكون
أولها تحت آخره ،وآخرها تحت أوله ،ثم سطح ًّ
كل من األعداد الفوقية والتحتية،
ِ
واقس ْم حاصل الفوقية على حاصل التحتية؛ يخرج لك ما في عددك المفروض من

تركيب ثنائي أو غيره.

مثال ذلك :أردنا أن نصرف ما في ستة أعداد من تركيب ثنائي فتضع أعدا ًدا

هكذا  12÷65ثم نضرب الخمسة في الستة ونقسم الحاصل وهو ثالثون على
مسطح الواحد في االثنين وهو اثنان يخرج خمسة عشر وهو ما في الستة من

تركيب ثنائي(((.

أو ما فيها من تركيب ثالثي فنضع أعــدا ًدا هكذا  123÷654ومسطح العدد

الفوقي مئة وعشرون نقسمها على مسطح األسفل [8و] وهو ستة؛ يخرج عشرون
وهو ما فيها من تركيب ثالثي(((.

أو ما فيها من تركيب رباعي فنضع األعداد هكذا  1234÷6543ونقسم مسطح

األعلى وهو ثالث مئة وستون على مسطح األسفل وهو أربعة وعشرون؛ يخرج

خمسة عشر ،و هو ما فيها من تركيب رباعي(((.

أو ما فيها من تركيب خماسي فنضع أعدا ًدا هكذا  12345÷65432ونقسم

سطح األعلى وهو سبع مئة وعشرون على مسطح األسفل وهو مئة وعشرون؛ يخرج
((( وصورته.15=2×1÷5×6 :

((( وصورته.20=3×2×1÷4×5×6 :

((( وصورته.15=4×3×2×1÷3×4×5×6 :
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ستة وهو ما فيها من تركيب خماسي(((.
أو ما فيها من تركيب سداسي فنضع األعــداد هكذا 123456÷654321

ونقسم سطح األعلى وهو سبع مئة وعشرون على مسطح األسفل وهو هذا المقدار
ويخرج واحد إذ الخارج من قسمة عدد على مساويه واحد أبدً ا ،وهو ما فيها تركيب

سداسي(((.

مثال آخر :أردنا أن نفرق ما في تسعة أعداد من تركيب ثنائي فنضع أعدا ًدا بالصفة

المتقدمة هكذا  12÷98ونقسم مسطح األعلى وهو اثنان وسبعون على مسطح

األسفل وهو اثنان؛ يخرج ستة وثالثون ،وهو ما فيها من تركيب ثنائي(((.

أو ما فيها من تركيب ثالثي فنضع أعدا ًدا هكذا  123÷987ونقسم سطح األعلى

خمس مئة وأربعة على سطح األسفل وهو ستة؛ يخرج أربعة وثمانون(((.
وهو
ُ

أو ما فيها من تركيب [/9ظ] رباعي فنضع أعدا ًدا هكذا  1234÷9876ونقسم

مسطح األعلى وهو ثالثة آالف وأربعة وعشرون على مسطح األسفل وهو أربعة
وعشرون؛ يخرج منه مئة وستة وعشرون(((.

أو ما فيها من تركيب خماسي فنضع أعــدا ًدا هكذا 12345÷98765ونقسم

مسطح األعلى وهو خمسة عشر أل ًفا ومئة وعشرون على سطح األسفل وهو مئة
وعشرون؛ يخرج مئة وستة وعشرون(((.

((( وصورته.6=5×4×3×2×1÷2×3×4×5×6 :

((( وصورته ،1=6×5×4×3×2×1÷1 ×2×3×4×5×6 :وهنا انتهى من التقسيم السداسي.
((( وصورته.36= 2×1 ÷ 8×9 :

((( وصورته.84= 3×2×1 ÷ 7×8×9 :

((( وصورته.126= 4×3×2×1 ÷ 6×7×8×9 :

((( وصورته.126= 5×4×3×2×1 ÷ 5×6×7×8×9 :
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أو ما فيها من تركيب سداسي فنضع أعدا ًدا هكذا  123456÷987654ونقسم

مسطح األعلى وهو ستون ألفا وأربع مئة وثمانون على سطح األسفل وهو سبع مئة
وعشرون؛ يخرج أربعة وثمانون(((.

ِ
جميع ما تقدم و ُيقاس
وس ْر إلى آخر التسعة((( على هذه الطريقة ،وبها يتضح
ُ
عليه ما إذا كانت األعداد أربعة عشر ،أو غيرها .وفي هذا ال َقدْ ر كفاي ٌة ل ِ َم ْن كان له أدنى
دراية ،والله أعلم بالصواب ،وإليه المرجع والمآب.

وص َّلى
تم َبر ْقم جامعه الحقير أحمد الدمنهوري الشافعيَ ،ع َفى الله تعالى عنهَ ،
َّ
ٍ ِ
ِ
وس َّلم(((.
محمد وآله َ
وص ْحبِه َ
الله على س ِّيدنا َّ

((( وصورته.84= 6×5×4×3×2×1 ÷ 4×5×6×7×8×9 :

((( السباعي.36= 7×6×5×4×3×2×1 ÷ 3×4×5×6×7×8×9 :
الثماين.9=8×7×6×5×4×3×2×1 ÷ 2×3×4×5×6×7×8×9 :

التساعي.1=9×8×7×6×5×4×3×2×1 ÷ 1×2×3×4×5×6×7×8×9 :

فرغت من تحقيقه ظهر يوم السبت الموافق السادس من الرابع من الخامس من الثاين من الرابع عشر من
(((
ُ
الهجرة النبوية ،على صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم ،الموافق 2020/1/18م.
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المصادر والمراجع

الو َطر بشرح َن ْظم الدُّ َرر في علم األثر ،محمد بن علي بن آدم األثيوبي ،مكتبة
١إسعاف ذوي َالغرباء األثرية ،ط1414 ،1هـ.
٢األعالم ،خير الدين الزركلي (ت 1396هـ) ،دار العلم للماليين ،ط2002 ،15م.ِ
المرادي (ت 1206هـ) ،دار
٣س ْلك الدُّ َرر في أعيان القرن الثاني عشر ،محمد خليل بن علي ُالبشائر اإلسالمية ،دار ابن حزم ،ط1408 ،3هـ.
َّ ٤الش َذا الف َّياح من علوم ابن الصالح ،إبراهيم بن موسى األبناسي (ت 802هـ) ،تحقيق :صالح
فتحي َه َلل ،مكتبة الرشد ،ط1418 ،1هـ.
٥شرح التبصرة والتذكرة ،عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806هـ) ،تحقيق :عبداللطيفالهميم ،ماهر ياسين فحل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1423 ،1هـ.
٦عجائب اآلثار في التراجم واألخبار ،عبد الرحمن بن حسن الجبرتي (ت 1237هـ) ،دارالجيل ،بيروت.
٧فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ،زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري (ت 926هـ) ،تحقيق:عبد اللطيف هميم ،ماهر الفحل ،دار الكتب العلمية ،ط1422 ،1هـ.

الحي بن
٨فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت ،محمد عبدّ
عبد الكبير الكتاني (ت 1382هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1982 ،2م.
٩-معجم المؤلفين ،عمر رضا كحالة (ت 1987م) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

 ١٠-معجم مصطلحات المخطوط العربي ،أحمد شوقي بنبين ومصطفى طوبي ،الخزانة
الحسنية ،الرباط2005 ،م.
 ١١-مفتاح السعيدية في شرح األلفية الحديثية ،محمد بن عمار بن المصري المالكي (ت
844هـ) ،تحقيق :شادي بن محمد بن سالم آل نعمان ،مركز النعمان للبحوث ،اليمن ،ط،1
1432هـ.
الص َلح ،عثمان بن الصالح الشهرزوري (ت 643هـ) ،تحقيق :نور الدين عتر،
 ١٢-مقدمة ابن َّ
دار الفكر ،ط1406 ،1هـ.
 ١٣-نزهة النظر في توضيح نخبة ِ
الف َكر في مصطلح أهل األثر ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني

(ت 852هـ) ،تحقيق :عبد الله بن ضيف الله الرحيلي ،مطبعة سفير ،الرياض ،ط1422 ،1هـ.

 ١٤-النُّ َكت الوفية بما في شرح األلفية ،برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885هـ)،
تحقيق :ماهر الفحل ،مكتبة الرشد ناشرون ،ط1428 ،1هـ.
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