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ملخص البحث

يتناول هذا البحث تحقيق أرجــوزة في وجوه التَّرجيحات بين مخت َلف

الحديث ،لإلمام محمد بن عبد الرحمن ابن العماد الحنفي ،المعروف بابن

ذكرها الحافظ
ُبريطع المتو َّفى سنة 874هـ ،وقد نظم في أرجوزته خمسين ً
وجها َ

العراقي في (شرح التَّبصرة والتَّذكرة) ،وهو قد َّ
لخصها من كتاب (االعتبار في

الحازمي.
النَّاسخ والمنسوخ من اآلثار) لإلمام
ِّ
مت البحث إلى ثالثة مباحث:
قس ُ
وقد َّ

َّأو ُلها في التَّعريف بالنَّاظم من حيث اسمه ونسبه ونسبته ،ومولده ونشأته،

وشيوخه ،وتالميذه ،وآثاره وأعماله ،ووفاته.

وثانيها في التَّعريف باألرجوزة ببيان موضوعها ،ومحتوياتها ،ومصادرها،

وتوثيق نسبتها للنَّاظم ،ووصف النُّسخة األصلية.
وثال ُثها في تحقيق األرجوزة.

الكلمات المفتاحية :وجوه الترجيحات ،مختلف الحديث ،ابن العماد الحنفي ،أرجوزة.
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السنة الخامسة
ََّ

مقدمة

والسالم على المبعوث رحمة للعالمين،
الحمد لله رب العالمين ،والصالة َّ

أشرف األنبياء والمرسلين ،نب ِّينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:

حفظ لهذه األ َّمة دينها الذي هو ِعصم ُة ِ
َ
َّ
فإن الله تعالى قد
أمرها ،فقال تعالى:
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﴾((( ،وهو ِح ٌ
والسنَّة،
فظ يشمل القرآن
ُّ
وحي من الله تعالى.
فكالهما ٌ
ً
رجال حفظوها ورحلوا في طلبها وجمعها،
للسنَّة
وقد ق َّيض الله سبحانه ُّ

وبلغوا في تدوينها وصيانتها مبلغا عظيما ،وأثمرت جهودهم ألوانا من التَّصنيف
علت ِ
منزلتُها ،وع ُظ َم
شملت جميع أنواع علوم الحديث ،ومن تلك األنواع التي ْ

نوع ُمخت َلف الحديث.
خطرهاُ :
ُ

والمتقر ُر َّ
أن الكتاب
والسنَّة كالهما من مشكاة واحدة ،يستحيل وقوع
ِّ
ُّ
التعارض فيهما ،ولذلك كان اإلمام ابن خزيمة يقول« :ال ِ
ف أنَّه ُر ِوي عن
أعر ُ
ِ
فليأت به حتى
النبي ﷺ حديثان بإسنادين صحيحين متضادان ،فمن كان عنده

أؤلف بينهما»(((.

َوهم وقوع التَّعارض فيما يقع في أذهان المجتهدين للقصور في
وإنَّما ُيت َّ

الوهم والتأليف بين النُّصوص ،ولذلك
السنَّة ،فيجتهدون في نفي ذلك َ
فهم ُّ
اعتنى العلماء به لما له مِن شأن في بيان معاني األحاديث واستنباط فقهها على
ِ
أيضا من
َوهم فيها ،ولما فيه ً
المت َّ
الوجه َّ
الصحيح ،ودرء االختالف والتَّعارض ُ
((( سورة ِ
الحجر :اآلية .9

((( ُينظر :الكفاية للخطيب البغدادي (ص.)234
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السنَّة النَّبو َّية في وجه المش ِّككين فيها وال َّطاعنين.
الدِّ فاع عن ُّ

التأليف فيه منذ القرن ال َّثاني الهجري ،فأ َّلف فيه اإلما ُم َّ
وقد بدأ
افعي
ُ
الش ُّ
كتاب (اختالف الحديث) ،وصنَّف بعده ابــن قتيبة كتابه (تأويل مختلف

الحديث) ،وتبعهما أبو جعفر ال َّطحاوي فأ َّلف كتاب (شرح مشكل الحديث)،
أئم ُة اإلسال ِم بعدهم على التَّأليف في ذلك.
وتتابع َّ

واألرجوزة التي بين أيدينا تندرج في ذلك المضمارُ ،
ناظمها
حيث أراد بها ُ

اإلمــام محمد بن عبدالرحمن بن العماد الحنفي (ت 874هـــ) َج ْم َع وجوه
ٍ
مختصر ،وتيسيرها للحفظ بأسلوب سهل
التَّرجيح بين مخت َلف الحديث بشكل
َسلِ ٍ
وج ٍز.
س ُم َ
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ََّ

المبحث األول

ترجمة النَّاظم محمد بن عبد الرحمن ابن
العماد الحنفي

(((

 :1/1اسمه ونسبته ولقبه وكنيته.

الرحمن بن َ
الخ ِضر بن محمد بن العماد ،حسام الدين،
هو محمد بن عبد َّ
المصري األصل ،ال َغ ِّزي ،ثم الدِّ م ِ
شقي((( ،فهو من ُذرية ِ
الع َماد الكاتب(((.
ِّ َّ
َّ َ ُّ
 :2/1والدته ونشأته.
بغزة في ال َّثامن عشر من شهر ذي ِ
الح َّجة سنة إحدى عشرة وثمان مئة(((،
ُولِدَ َّ
ِ
غز َة وقتًا((( ،فال َّ
شك أنَّه اعتنى بتعليمه
العلم،
وكان والده من أهل
وولي قضا َء َّ
َ
ِ
ودفعه إلى ِحلق العلم ،وساعده في ذلك ما حباه الله به من الحافظة ِ
القو َّية فكان
يحفظ المعلقات السبع وملحقاتها والحماسة وغيرها ،فحصل العلم في ِ
بلده ثم
َّ
َ
ارتحل و َل ِقي األكابِر ،وتقدَّ م في المعقول والمنقول(((.
للسخاوي ( ،)289/7والجواهر والدُّ رر له أيضا (،)1145/3
((( ُينظر ترجمته يف :الضوء الالمع َّ
وحوادث الزَّ مان البن ِ
الحمصي ( ،)120/1وتاريخ البصروي (ص ،)44وبدائع الزُّ هور البن إياس
البسام يف ذكر من ولي قضاء َّ
الشام البن طولون (ص ،)227والقالئد الجوهرية له
( ،)43/3والثغر َّ
السن َّية يف
أيضا (ص ،)485والغرف العلية يف تراجم متأخري الحنفية له أيضا [/225أ] ،والطبقات َّ

تراجم الحنفية لتقي الدِّ ين ال َغزِّ ي [/157أ] ،وإتحاف األعزَّ ة يف تاريخ غزَّ ة ( ،)67 /4واألعالم للزركلي

( ،)193/6ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (.)139/10

((( ُينظر :الضوء الالمع (.)289/7

((( هو محمد بن محمد بن حامد محمد ،عما ُد الدِّ ين أبو عبد اهلل ،الكاتب األصفهاين ،تو َّلى ديوان اإلنشاء
ثم ا َّتصل من بعده بصالح الدِّ ين األ ُّيوبي وكان من ُكتَّابه ،ولزم بيته بعده
للسلطان نور الد ِّين زنكيَّ ،
للصفدي (.)119/1
واشتغل بالتَّصنيف إلى وفاته سنة 597هـُ .ينظر :الوايف بالو َف َيات َّ

((( ُينظر :الضوء الالمع ( ،)289/7والغرف العل َّية البن طولون [/225أ].
((( ُينظر :الضوء الالمع (.)76/4

((( ُينظر :الضوء الالمع (.)289/7
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 :3/1شيوخه.
الزم ناصر الدِّ ين محمد بن يوسف اإلياسي((( وانتفع به ،وقرأ على الحافظ
َ

العراقي شي ًئا من شرحه على التبصرة والتذكرة سنة 836هـــ((( ،وسأله بعض
نظما فأجابه كذلك(((.
األسئلة ً
 :4/1تالميذه.

(((
ممن اش َت َغل و َف ُضل(((،
أخذ ُ
محمد وكان َّ
الناس عنه ،ومنهم ابنه جالل الدِّ ين َّ
والحافظ شمس الدِّ ين السخاوي ،وأحمد بن محمد بن عمر ابن ِ
الح ْمصي((( وكان
َّ
ِ
سمع عليه أشياء من منظوماته((( ،بقراءة شهاب الدِّ ين أحمد بن خليل ابن ال َّلبودي

َّ
أيضا موسى بن أحمد العجلوني(((.
الشافعي((( ،وممن أخذ عنه ً

((( هو محمد بن يوسف بن هبادر ،ناصر الدين أبو عبد اهلل اإلياسي الحنفي ،برع يف العربية والفقه وأجاد

الرمي وغيره من أنواع الفروسية ،وكتب حواشي على الشامل وغيره ،تويف سنة 852هـُ .ينظر :الضوء

الالمع (.)91/10

((( وقد كتب له الحافظ ابن حجر قيد اإلجازة على نسخته التي كتبها بخ ِّطه ،وهي التي كتب عليها هذه المنظومة.

((( ُينظر :الجواهر والدرر (.)875/2

فقيها فاضلً ُيكثر الرتدد إلى
((( هو جالل الدِّ ين محمد بن بن محمد بن
عبدالرحمن ابن العماد الحنفي ،كان ً
َّ
األتراك ،تويف سنة 881هـُ .ينظر :تاريخ البصروي (ص.)78

((( ُينظر :الغرف العل َّية البن طولون [/226أ]

ولي القضاء والخطابة،
((( هو أحمد بن محمد بن عمر بن أبي بكر األنصاري الحمصي الدمشقي الشافعيَ ،
تويف سنة 934هـُ .ينظر :شذرات الذهب البن العماد ()280/10
((( ينظر :حوادث الزَّ مان البن ِ
الحمصي (.)120/1
ُ

الصالحي َّ
خرج
((( هو أحمد بن خليل بن أحمد بن إبراهيم الشهاب الدِّ مشقي َّ
الشافعي ،ابن ال َّلبوديَ ،ت َّ
بالخيضري ،وتم َّيز وتعانى نظم الشعر فربع ،تويف سنة 896هـ .الضوء الالمع (.)294 - 293/1

((( هو موسى بن أحمد الشرف أبو الربكات بن ِّ
الشهاب العجلوين األصل ،الدِّ مشقي الحنفي ،أكثر من
وولي القضاء ،تويف سنة 906هـُ .ينظر:
السداد والخير حتى َب َر َع،
االشتغال جدًّ ا على طريقة جميلة من َّ
َ
الضوء الالمع (.)180 - 179/10
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 :5/1أعماله ،وآثاره.

اشتغل بالقضاء،
فولي قضا َء َص َفد ثم أضيف إليه َن َظ ُر جيشها ،ثم قضاء
َ

مرارا َّأو ُلها سنة 851هـ(((.
طرابلس ،ثم دمشق ً

أيضا بالنَّسخ بخ ِّطه الج ِّيد ،فكتب الكثير كالصحيحين
وكــان يشتغل ً

واالستيعاب والكشاف ،وبلغ ما كتب أكثر من مئة مجلد(((.

وقفت عليه من ذلك:
ونثرا ،ومما
ُ
وقد اشتغل ً
نظما ً
أيضا بالتَّصنيف ً

منظومة في الفقه(((.

شرح أسماء الله الحسنى(((.
نظم عقيدة ال َّطحاوي(((.

نظم في آداب األكل ،وهو مخطوط(((.

أرجوزة في وجوه التَّرجيحات بين مخت َلف الحديث ،وهي التي بين أيدينا.
 :6/1ثناء العلماء عليه.
بلغ الشيخ محمد بن عبد الرحمن ابن العماد الحنفي منزلة عالية في الحفظ

بعض أه ِل العلم و َم ْن ترجم له ،ومن ذلك:
والفهم ،وشهد له بذلك ُ

ثناء الحافظ ابن حجر عليه ُ
حيث كتب له قيد إجازة على نسخته من شرح

البسام يف ذكر من ولي قضاء َّ
الشام البن طولون (ص.)227
((( ُينظر :الثغر َّ

((( ُينظر :الضوء الالمع ( ،)289/7والغرف العل َّية [/225أ].

((( ُينظر :الضوء الالمع ( ،)289/7واألعالم للزركلي ( ،)194/6ومعجم المؤلفين (.)139/10
((( ُينظر :إيضاح المكنون ( ،)43/4ومعجم المؤلفين (.)139/10
((( ُينظر :معجم المؤلفين (.)139/10

((( مخطوط بمكتبة جعفر ولي رقم (ُ .)408ينظر :معجم التاريخ الرتاث اإلسالمي (.)2811/4
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ألفية العراقي ،فوصفه فيها باإلمام األوحد البارع(((.

وقال السخاوي« :كان إماما متفنِّنا عالما حسن َّ ِ
غزير
َ
َّ
جم الفضائل َ
الذات َّ
الفوائد»(((.
وقال البصروي(((« :كان حافظا لمذهبه مشاركا في العلوم إماما في األدب

الخ ْلق ُ
والشعر حسن َ
والخ ُلق ُمهاب المنظر»(((.

وقال ابن إياس الحنفي(((« :كان َر ِّي ًسا َح ِش ًما»(((.

وقال ابن ِ
الحمصي« :كان من أوعية العلمَ ،ح َسن َّ
الذات ،كثير الفضائل

والفوائد»(((.

 :7/1وفاته.

وص ِّلي
تو ِّفي بدمشق في يوم االثنين ثاني رمضان سنة أربع وسبعين وثمان مئةُ ،
ِ
الروضة بسفح قاسيون ،رحمه الله تعالى(((.
عليه بالجامع المظ َّفري ،و ُدفن بأعلى َّ


((( شرح ألفية العراقي :نسخة مخطوطة بمكتبة مراد مال رقم (/2[ )237أ].
((( ُينظر :الضوء الالمع(.)289/7

الدمشقي العاتكي الشافعي الشهير بالبصروي ،أخذ عن
((( هو علي بن يوسف بن علي بن أحمد ،عالء الدين
ّ
رضي الدين الغزي وغيره ،وبرع يف الفقه وغيره ،تويف سنة 905هـُ .ينظر :شذرات الذهب (.)40/10

((( ُينظر :تاريخ البصروي (ص.)44

المؤرخ ،أخذ عن الحافظ السيوطي ،ومن
((( هو محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ،أبو الربكات المصري،
ِّ
مؤلفاته :بدائع الزهور يف وقائع الدهور ،تويف سنة 930هـُ .ينظر :األعالم للزركلي (.)5/6

((( ُينظر :بدائع الزُّ هور البن إياس (.)43/3
((( ينظر :حوادث الزَّ مان البن ِ
الحمصي (.)120/1
ُ
((( ُينظر :الضوء الالمع (.)289/7
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المبحث الثاني

التعريف باألرجوزة

 :1/2موضوع األرجوزة.

نوع مخت َلف
نُظِ ْ
مت هذه األرجوزة في نوع من أنواع علوم الحديث ،هو ُ
الحديث ،وهو أن يأتِي حديثان متضادان في المعنى ِ
ظاه ًرا ،ف ُي َو َّفق بينها ،أو
َّ
(((

ُي َر َّج ُح أحدُ هما(((.

وقد
اختصت هذه األرجوزة من هذا النوع ببيان وجوه التَّرجيحات بين
َّ

األحاديث التي ظاهرها التَّعارض والتَّضاد.
 :2/2محتويات األرجوزة.

نت ما يلي:
ْ
تضم ْ
احتوت هذه األرجوزة على اثنين وأربعين بيتًا َّ

1ـ الحمد والصالة على النَّبي صلى الله عليه وسلم.

نظم وجوه التَّرجيحات بين األحاديث التي
2ـ بيان غرض األرجوزة ،وهو ُ

ً
تسهيل لحفظها.
ظاهرها التَّعارض

3ـ اإلشــارة إلــى اعتناء العلماء بالتَّصنيف في وجــوه الترجيحات بين

األحاديث.

4ـ بيان مراحل دفع االختالف بين األحاديث وهي على التَّرتيب :الجمع،

ثم التَّرجيح.
ثم النَّسخَّ ،
َّ

5ـ َس ْرد وجوه التَّرجيحات بين األحاديث التي ظاهرها التَّعارض ،وقد

ِ
بكسرها و ُتفتحُ .ينظر :شرح شرح النُّخبة لعلي القاري (ص.)363
((( ورد يف اللَّم وجهان:
الراوي للسيوطي (.)651/2
((( ُينظر :تدريب َّ
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وجها.
ْ
بلغت خمسين ً

النبي ﷺ ،وبيان اسم النَّاظم،
6ـ ختم األرجــوزة بالحمد والصالة على ِّ

ومكان وزمن االنتهاء من النَّظم.
 :3/2مصادر األرجوزة.

األول :كتاب «االعتبار في النَّاسخ والمنسوخ من اآلثار» ألبي بكر محمد
َّ

بن موسى الحازمي (ت 584هـ) ،وهو الذي ذكر الوجوه الخمسين في كتابه مع
ِ
التفصيل
وذكر األمثلة(((.
وال َّثاني :كتاب «شرح التَّبصرة والتَّذكرة» للحافظ العراقي ،الذي سرد

الوجوه الخمسين التي ذكرها الحازمي مختصر ًة((( ،ونظمها محمد بن عبد
الرحمن ابن العماد من كتابهُّ ،
ويدل لذلك متابعتُه في لفظه واختصاره ،وكذلك

كتابته لألرجوزة على أول نسخته من شرح ألفية العراقي.
 :4/2توثيق نسبة األرجوزة للنَّاظم.

ُّ
الرحمن ابن العماد الحنفي
يدل على نسبة األرجوزة لناظمها محمد بن عبد َّ

أمور هي:
ٌ

ِ
ِ
ً
وشهرته بابن العماد ،ونسبتِه
السمه في آخر األرجوزة،
ذكر النَّاظم
أولُ :

َ
ً
مجال َّ
للشك في
يدع
غزة ،وتاريخِ نسخها الذي ُيوافق
إلى َّ
زمان حياته ،مما ال ُ
نسبتِها لغيره.
الرحمن ابن العماد الحنفي بالنَّظم الج ِّيد ،وقد
ثان ًيا :اشتهار محمد بن عبد َّ
((( ُينظر :االعتبار للحازمي (ص.)9

((( ُينظر :شرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)110/1
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ََّ

أيضا
ثال ًثا :كتابة النَّاظم لألرجوزة على نسخة من شرح ألفية العراقي كتبها ً

بخ ِّطه ،وكتب له الحافظ ابن حجر عليها إجازة بخ ِّطه.

ولم يكتب النَّاظم عنوانًا ،غير أنَّه ب َّين في البيت ال َّثاني
غرضه في هذا
َ
ِ
ِ
ِ
سمى
األرجــوزة ،وهو أن ينظم في ما ُي َر ِّجح الن َّ
َّص إذا ُزوحـ َ
ـم بمثله ،وقد َّ

الحازمي والعراقي ذلك :وجو َه التَّرجيحات(((،
فالتمست من ذلك عنوانًا ال ُبدَّ
ُ

منه للتَّعريف باألرجوزة ،وجعلتُه بين قوسين معقوفتين.
 :5/2عملي في تحقيق األرجوزة.

ً
مت بترجمة للنَّاظم ،وتعريف باألرجوزة ونسختِها.
أول :قدَّ ُ
نسخت األرجوزة من األصل ،وقابلتُها عليه ،وضبطتُها َّ
بالشكل التَّام.
ثان ًيا:
ُ

وتفسيرا لها.
نت ما وقع في هامش األصل من النَّاسخ بيانًا لبعض عباراته
ثال ًثا :ب َّي ُ
ً

قارنت ما جاء في األرجوزة بأصلها المنثور من موضعه من شرح
راب ًعا:
ُ

نت معنى كل وجه من
ألفية العراقي ،وكذا من كتاب «االعتبار» للحازمي ،وب َّي ُ

وجوه التَّرجيحات الخمسين في الحاشية باختصار.
 :6/2وصف النسخة األصل.

ِّ
بخط ناظمها محمد بن عبد
لم أقف لهذه األرجوزة إال على نسخة فريدة
ٍ
الرحمن بن العماد الحنفيَ ،ك َت َبها على َّأول
ورقة من نسخة من شرح التَّبصرة
َّ
أيضا.
والتَّذكرة للحافظ العراقي ،كتبها بخ ِّطه ً
((( ينظر :حوادث الزمان البن ِ
الحمصي (.)121/1
ُ
((( ُينظر :االعتبار (ص.)8
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مصدر حفظِها :مكتبة مراد َّ
السليمانية بإستانبول -
مل ،ضمن المكتبة ُّ

تركيا ،برقم.)328( :

بم ٍ
والنسخة عبارة عن ورقتين كُتِبتا ِ
داد أسود ،واستعمل النَّاسخ مدا ًدا أحمر
َ

أتم َ
نسخها كما ذكر في
أحصى به وجوه التَّرجيحات بكتابة َّ
الر ْقم فوقها .وقد َّ
آخرها في شهر ذي ِ
الح َّجة سنة 841هـ.
المصور لنُسخة األصل.
 :7/2النموذج
َّ

صورة الورقة األولى من األصل.
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المبحث ال َّثالث
النَّص المح َّقق

ا ْل َح ْمدُ

هللِ

َو َص َّلى


َر ِّبي

َه َذا َوإِنِّي َقدْ َأ َر ْد ُت َن ْظ َم َما
ُم ْلت ََز ُم
َذا
َو ِح ْف ُظ
بِ ِم ْثلِ ِه،

إِ ْن َأ ْم َك َن ا ْل َج ْم ُع إِ َذا َت َو َار َدا
اج َم ْعَ ،وإِ ْن َل ْم ُي ْمكِ ِن ا ْل َج ْم ُع َو َل ْم
َف ْ

فِي ُج ْم َل ٍة َقدْ َب َل َغ ْت َخ ْم ِسينَا
ح ْف ِ
و َك ْثر ِة ا ْل ِ
ال ْت َق ِ
ِْ
ان
ظ َم َع
َ َ
ُ (((
َوك َْونِ ِه عَدْ ًل بِإِ ْج َما ٍع ق ِل
الس َما ِع مِنْ ُه َت ْح ِدي ًثا َر َج ْح
ك َْو ُن َّ

ِِ
الص ْح ِ
ب
َع َلى النَّبِي َوآله َو َّ
يرجح النَّص إِ َذا ما ُز ِ
وح َما
َّ
ُ َ ِّ ُ
َ
َّف ا ْل َك َلم فِ ِ
ُأ َم ُم
يه
َو َصن َ
َ
ان و ِ
احدٌ ينَافِي و ِ
نَص ِ
احدَ ا
َ
َّ
َ
ُ
ُيدْ َر األَ ِخ ُير ِص ْر لِت َْر ِجيحٍ ُعلِ ْم
ِ (((
الراوينَا
بِ َك ْث َر ِة
َأ َّو ُل َها:
َّ
ِ
ِ
الر َو ِاة ُث َّم ال َّثانِي
في َأ َحد ُّ

(((

َحا َل َة

ُث َّم ال ُب ُلو ِغ
(((
َع َلى ا َّل ِذي َع َار َض َش ْي َخ ُه َو َص ْح
الت ََّح ُّم ِل

(((

((( الوجه األول :كثرة الرو ِاة يف ِ
أحد الجانبينُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)9وشرح التبصرة والتذكرة
ُّ َّ

للعراقي (.)110/1
ِ
الراو َي ِ
َ
((( الوجه الثاينُ :
وأحفظُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)10وشرح التبصرة
ين أتق َن
كون أحد َّ
والتذكرة للعراقي (1م.)110
((( الوجه الثالثِ ُ :
ِ
الراو َي ِ
واآلخر مخت َلف فيهُ .ينظر :االعتبار للحازمي
ين م َّت َف ًقا على عدالته،
كون أحد َّ
(ص ،)10وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)110/1
((( الوجه الرابعِ ُ :
ِ
الراو َي ِ
صغيراُ .ينظر :االعتبار للحازمي
واآلخر كان
ين بالِغًا حال َة الت ََّح ُّمل،
ً
كون أحد َّ
َّ
(ص ،)10وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)110/1
ِ
ِ
الراو َي ِ
((( الوجه الخامسُ :
عرضاُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص،)10
ين تحدي ًثا،
واآلخر ً
كون سما ِع أحد َّ
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)110/1
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مب ِ
ِ (((
ل ِ ْل َم ْروي
اش ًرا
َُ
(((
َب َيانَا
َأ ْح َسن َُه ْم

َت َلقِ َيا
َأ ْك َث َر ُه ْم
ْ ِ (((1
الس َما ِع مِن ُش ُيوخِ َبلدَ ت ْه
َوبِ َّ
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ََّ

ِو َجا َد ٍة
َوك َْونِ ِه
َع ِ
َ ((((
َمكانَا
َأ ْق َر َب ُه ْم
اش ُر َها:
لشيخِ (((َ ،أو إِسن ِ
ِ (((
ل ِ َّ
َاد ِه ِح َجاز َيا
ْ ْ
خ َل ِ
وعَدَ ِم ا ْل ِ
ِ (((1
ف فِي ِر َوا َيت ْه
َ
َاو َل ْه
ُر ِّج َح َأ ْو ُمن َ
ِ
ِ (((
ب َذ َ
اك ا ْل َم ْحكي
َصاح َ
((((((

((( توصل ألف القطع يف «أو» لضرورة الوزن.
كون رواية ِ
ِ
السادسُ :
واآلخر كتاب ًة أو ِوجاد ًة أو ُمناولةًُ .ينظر :االعتبار
عرضا،
أحدهما سماعًا أو ً
((( الوجه َّ
للحازمي (ص ،)11وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)110/1

المتحركة ،وهي ال تكون رو ًّيا،
((( وقع الناظم يف هذا البيت يف خطأ قا َف ِو ٍّي ،فهذه الها ُء منقلبة عن تاء التأنيث
ِّ

الحرف الذي قبل هذه الهاء ،فجاء با ًء يف الشطر األول ،وجاء ال ًما يف الشطر الثاين.
وقد اختلف
ُ
((( الوجه السابعِ ُ :
ِ
واآلخر حاكِ ًياُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص،)11
مباشرا ل ِ َما رواه،
الراو َيين
ً
كون أحد َّ
َّ
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)110/1
صاحب ِ
ِ
((( الوجه ال َّثامنِ ُ :
الق َّص ِةُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)11وشرح التبصرة
الراو َيين
َ
كون أحد َّ
والتذكرة للعراقي (.)110/1
َّاسعِ ُ :
((( الوجه الت ِ
الر ِ
ِ
او َي ِ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار للحازمي
ين أحس َن ِسيا ًقا واستقصا ًء لحديثِه من
كون أحد َّ
(ص ،)11وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)110/1
((( الوجه العاشرِ ُ :
أقرب مكانًا من رسول اهلل ﷺ من َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار للحازمي
الراو َيين
َ
كون أحد َّ
(ص ،)12وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)11/1
ِ
ِ
ِ
الراو َي ِ
ُ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار للحازمي
لشيخه من
أكثر مالزم ًة
((( الوجه الحادي عشر:
ين َ
كون أحد َّ
(ص ،)12وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/1
ِ
ِ
ِ
((( الوجه الثاين عشرُ :
الحديثين حجاز ًّيا ،وإسناد َ
َّاظم
أحد
كون إسناد َ
اآلخ ِر عراق ًّيا أو شام ًّيا .وقد خالف الن ُ
ترتيب الحازمي والعراقي هنا فقدَّ م هذا الوجهُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)13وشرح التبصرة
والتذكرة للعراقي (.)111/2

بلده ،واآلخر ِ
الحديث من مشايِخ ِ
ين ِ
( ((1الوجه الثالث عشرِ ُ :
الراو َي ِ
َ
سم َعه من الغُرباءُ .ينظر:
سمع
ُ
كون أحد َّ
االعتبار للحازمي (ص ،)12وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
كون ِ
( ((1الوجه الرابع عشرُ :
أحد الحديثين لم ُيختلف يف روايته بخالف اآلخرُ .ينظر :االعتبار للحازمي
(ص ،)14وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
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َأ ْو َأ َح ِد الن ََّّص ْي ِن َذا َمنَافِ ِذ
ِ (((
َأ ْو َد َّل َل ْف ُظ ُه َع َلى ا ِّت َصال
َأو َل ْف ِ
َ ِ ِ (((
ظ َر ِ
اوي ا ْل َمت ِْن َل ْم َي ْضطرب
ْ
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َو َم ْن َلدَ ْي ِه الدُّ ْل ُس َغ ْي ُر نَافِ ِذ
ِ ْ َ ِ (((
للقال
ُم َشافِ ًها
َوك َْونِ ِه
ِ (((
َأ ْو َأ ْج َم ُعوا َر ْف ًعا بِ ِه إِ َلى النَّبي

(((

(((

َأ ْو بِا ِّت َصال ِ ِه(((َ ،وك َْو ِن َم ْن َر َوى
َ ِ (((
فق َيها
بِ َك ْونِ ِه
َو َر ِّج َح ْن

َل ْي َس َي َرى ِر َوا َي ًة بِا ْل َم ْعنَى
ِ (((1
َنب َيها
َم ْح ُفو َظ ُه
ُمدَ ِّونًا
(((

كون ِ
ِ
((( الوجه الخامس عشرُ :
الحديثين له مخارج عدَّ ة ،بخالف َ
اآلخ ِر ليس له إ َّ
ل مخرج واحدُ .ينظر:
أحد

االعتبار للحازمي (ص ،)12وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
الحديثين رواه ُ ٍ
كون ِ
السادس عشرُ :
َّدليس من صناعتهم بخالف َ
اآلخرُ .ينظر:
أحد
أهل بلد ليس الت ُ
ِ ُ
((( الوجه َّ
االعتبار للحازمي (ص ،)13وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
كون ِ
ِ
صر ًحا يف إسناده باأللفاظ التي ُّ
السابع عشرُ :
سمعت
تدل على اال ِّتصال نحو:
أحد
ُ
الحديثين ُم َّ
((( الوجه َّ
وحدَّ ثنا ،بخالف َ
اآلخر فهو ُم َعنْ َعنُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)13وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي
(.)111/2

((( قوله :القال بمعنى القائلُ .ينظر :هتذيب اللغة لألزهري (.)231/9
ِ
كون ِ
أحد الراويين مشافِها م َش ِ
َ
وهذا الوجه ال َّثامن عشرُ :
اهدً ا لشيخه بخالف اآلخر أ َخ َذه من وراء حجاب.
َّ َ ُ ً ُ

ُينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)13وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
((( الوجه التَّاسع عشرِ ُ :
الراو َي ِ
يضطرب لف ُظه بخالف َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار للحازمي
ين لم
ْ
كون أحد َّ
(ص ،)14وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
الحديثين م َّت َف ًقا على ِ
كون ِ
ِ
((( الوجه العشرونُ :
رفعه بخالف َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص،)15
أحد
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
ِ
كون ِ
ِ
((( الوجه الحادي والعشرونُ :
الحديثين م َّت َف ًقا على ا ِّتصاله بخالف َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار للحازمي
أحد
(ص ،)15وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
كون رو ِاة ِ
ِ
ِ
الرواي َة بالمعنى بخالف َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار
أحد
((( الوجه الثاين والعشرونَ ُ ُ :
الحديثين ال ُيجيز ِّ
للحازمي (ص ،)15وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
ِ
واة ِ
كون ر ِ
ِ
بخالف َ
اآلخر.
الحديثين مع َتساويهم يف الحفظ واإلتقان فقها َء
أحد
((( الوجه الثالث والعشرونُ ُ :
ُينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)15وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
ِ
( ((1الوجه الرابع والعشرونِ ُ :
كتاب ِ
الراو َي ِ
يرجع إليه بخالف َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار
ين مع حفظه له ٌ
كون أحد َّ
َّ
للحازمي (ص ،)16 - 15وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
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ن ًَّصا َو َق ْو ًل إِ ْن َي ُك ْن(((َ ،أ ْو َق ْو َ
ل
ِ
ِ (((
َ (((
لسنَّة
َأ ْو َوا َف َق ا ْل ُق ْرآن
َأ ْو ل ُّ
َ ِ (((
َأ ْو َم َع ُه ُم ْر َس ٌل ْاو((( ُمنْقط ُع
َأ ْو ُضم َن ا ْل ُح ْكم بِمنْ ُط ٍ
وق(َ ،((1ل
َ َ
ِّ
ٍ
اس ِم
َأ ْو ُق ِر َن ا ْل ُح ْك ُم بِ َو ْصف َل ْ

(((1
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السنة الخامسة
ََّ

َق َار َن ُه ا ْل ِف ْع ُل َف َه َذا َأ ْو َلى
ِ ْ ِ (((
َأ ْو ِع ْب َر ٍة((( َأ ْو َع َم ٍل ل ُل َّمة
والر ِ
(((
اشدُ َ
ون َع ِم ُلوا و َأ ْج َم ُعوا
َ َّ
(((

َاج
َي ْحت ُ

ل ِ ْلِ ْض َم ِ
ار

ُم ْست َِق َّل

(((1

ِ
الر ِ
يع ا ْل َف ْه ِم
اوي ال َبد ُ
َأ ْو َف َّس َر َّ

(((1

كون ِ
ِ
((( الوجه الخامس والعشرونُ :
َ
نصا و َق ْو ً
نسب إليه
ل،
أحد
الحديثين منسو ًبا إلى النَّبِ ِّي ﷺ ًّ
واآلخر ُي َ
ً
استدالل واجتها ًداُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)16وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
ِ
ِ
ِ
ل للنَّبي ﷺ ُي ِ
السادس والعشرونُ :
قارنُه فعله بخالف َ
كون أحد الحديثين قو ً
جر ُد قوله ال
اآلخر ُم َّ
((( الوجه َّ
ِّ
غيرُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)16وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
ُ
ِ
ِ
ِ
السابع والعشرونُ :
كون أحد الحديثين مواف ًقا لظاهر القرآن بخالف َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار
((( الوجه َّ
للحازمي (ص ،)17وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
ِ
كون ِ
ِ
((( الوجه ال َّثامن والعشرونُ :
لسن ٍَّة ُأخرى بخالف َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار للحازمي
أحد
الحديثين مواف ًقا ُ
(ص ،)17وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
ِ
ِ
ِ
ِ
الحديثين مواف ًقا للق ِ
((( شرحها النَّا ُظم يف حاشيته بقوله :قياس .وهذا الوجه التَّاسع والعشرونُ :
ياس
كون أحد
ِ
بخالف َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)17وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
كون ِ
ِ
((( الوجه ال َّثالثونُ :
الحديثين معه ع ََم ُل األ َّم ِة دون َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص،)18
أحد
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2

((( توصل ألف القطع يف «أو» لضرورة الوزن.
كون ِ
ِ
ٌ
((( الوجه الحادي وال َّثالثونُ :
حديث آخر مرسل أو منقطع ،وال يكون ذلك مع
الحديثين معه
أحد
َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)17وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
كون ِ
ِ
((( الوجه ال َّثاين وال َّثالثونُ :
الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون ُدون َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار
أحد
للحازمي (ص ،)17وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)111/2
ِ
ِ
ِ
( ((1الوجه الثالث وال َّثالثونُ :
الحديثين منطو ًقا به بخالف اآلخر ُمحتم ٌل.
كون
تضمنَه أحدُ
الحكم الذي َّ

ُينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)18وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
يحتاج لإلضمار»ِ
الرابع وال َّثالثين يف الحاشية بقوله« :أيُ :ي َر َّج ُح بِ َك ْونِ ِه مستقلًّ ال
ُ
( ((1ب َّين النَّاظم الوجه َّ
أي :بخالف َ
اآلخر ال يفيد َّإل بعد تقدير وإضمارُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)18وشرح التبصرة
والتذكرة للعراقي (.)112/2
ِ
ِ
ِ
( ((1الوجه الخامس وال َّثالثونُ :
َ
واآلخ ِر مقرونًا بالسمُ .ينظر :االعتبار
الحديثين مقرونًا بصفة،
كون أحد
للحازمي (ص ،)18وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
كون ِ
الحديثين ِ
ِ
ُ
الراوي دون َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار
أحد
( ((1الوجه السادس وال َّثالثون:
يقارنُه تفسير َّ
للحازمي (ص ،)18وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
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َان َذا َق ْو ًل َو َذ َ
َأ ْو ك َ
اك فِ ْع َل
ص(((ُ ،ث َّم َل ْم ُي ْش ِع ْر بِ َما
َأ ْو َل ْم ُي َخ َّص ْ
َان م ْط َل ًقا و َذ َ ِ
(((
ب
اك في َس َب ْ
َ
َأ ْو ك َ ُ

اشتِ َق ِ
َأ ْو َد َّل بِ ْ
اق َل ْفظِ ِه َع َلى
ِ
الحتِي ِ
اط
َأ ْو
ل ِ ْل َخ َب َر ْي ِن(((،
بِ ْ َ
َأ ْو َذا نَظِ ٍير ُم ْج َم ٍع(َ ،((1أ ْو َح َظ َرا

ا ْل َق ْو َل

َقدْ َو َر َدا َف َر ِّج َح َّن
ِ
(((
ُي ِ
الص َحابِي ُم ْب َه َما
ب َقدْ ًحا في َّ
وج ُ
ٍ
(((
ب
َأ ْو َذا ِز َيا َدة َق ُبو ُل َها َو َج ْ
((((

ِ
(((
الر ِ
اوي َد َلى
ُح ْك ٍم م ِن ا ْثنَ ْي ِن َ ،أ ِو َّ
ِ ْ ِ َ ِ (((
ل ِ ْل َف ْر ِ
ض َو ِّ
الذ َّم ِة بال ْسقاط
(((

َع َلى ا ْل ُمبِيحِ َر ِّج َح ْن َوا ْع َتبِ َرا

(((1

كون ِ
ُ
السابع وال َّثالثونُ :
القولُ .ينظر :االعتبار للحازمي
فيرج ُح
أحد الحديثين قوال،
واآلخر فعالَّ ،
ُ
((( الوجه َّ

(ص ،)19وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2

((( الوجه ال َّثامن وال َّثالثونُ :
ص ،فما لم ُ
يدخله
َّخصيص،
كون أحد الحديثين لم يدخله الت
خص ٌ
واآلخر ُم َّ
ُ
ُ
َّخصيص أولىُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)19وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
الت
ُ
كون ِ
ِ
((( الوجه التَّاسع وال َّثالثونُ :
الحديثين ُم ْش ِع ًرا بنوع َقدْ حٍ يف أحوال الصحابة ،والثاين ال يوهم ذلك
أحد
فهو أرجحُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)19وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
كون ِ
ِ
ٍ
((( الوجه األربعونُ :
المطلقُ .ينظر :االعتبار
واآلخر ور َد على
الحديثين ُمطل ًقا،
أحد
سبب ،ف ُي َقدَّ م ُ
ُ
للحازمي (ص ،)19وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
كون ِ
ِ
األو ُل َّ
((( الوجه الحادي واألربعونُ :
ألن الزيادة من
أحد
الحديثين فيه زيادةٌ ،ال تكون يف الثاين ،ف ُي َر َّجح َّ
ال ِّثقة مقبولةُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)20وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
ِ
ِ
ِ
ِ
كمينُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص،)19
الح
داللة
((( الوجه ال َّثاين واألربعون :ترجيح
االشتقاق على أحد ُ
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2

((( شرحه النَّاظم يف حاشية األصل بقوله« :ذهب» ،وأصل كلمة « َد َلى» يف اللغة ُّ
يدل على مقاربة َّ
الشيء
والدُّ ن ُِّو منهُ .ينظر :مقاييس اللغة البن فارس (.)293/2
كون ِ
ِ
ِ
((( الوجه ال َّثالث واألربعونُ :
بالخربين ،ف ُي َر َّجح قو ُله على َ
اآلخرُ .ينظر :االعتبار
أحد
الخصمين قائلً
للحازمي (ص ،)20وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
كون ِ
ِ
ِ
للفرض وبراء ُة ِّ
ٌ
الرابع واألربعونُ :
الذ َّم ِة ،ف ُي َر َّجح على َ
اآلخرُ .ينظر:
احتياط
الحديثين فيه
أحد
((( الوجه َّ
االعتبار للحازمي (ص ،)20وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
الحديثين له نظير متَّفق على ح ِ
كون ِ
ِ
( ((1الوجه الخامس واألربعونُ :
كمه ،ف ُي َر َّجح على َ
اآلخرُ .ينظر:
أحد
ُ
ٌ
االعتبار للحازمي (ص ،)20وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
كون ِ
واآلخر ُّ
أحد الحديثين ُّ
السادس واألربعونُ :
يدل على اإلباحة ،ف ُي َر َّجح
يدل على الحظر،
ُ
( ((1الوجه َّ
األولُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)20وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
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َأ ْو ُم ْثبِتًا ُح ْك ًما ُم َوافِ ًقا ل ِ َما
َوقِ َيلَ :أ ْو َلى(((ُ ،ث َّم َما َحدًّ ا َد َرا
َو َر ِّجحِ ا ْل ُم ْثبِ َت إِ ْن َت َض َّمنَا

َن ْف ًيا

َت َض َّم َن

َأ ِل ْق َر َار

(((

َع َلى

ون فِي ُتر ٍ
َأ ْيَ :أ ْن َي ُك َ
اث َأ ْو َق َضا
َ
َو َز ْيدٌ ْاو((() َعلِ ٌّي ْاو((( ُم َعا ُذ
َ (((
ل ِ َما َر َوىَ ،و َه َك َذا َما َشا َكل ْه
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السنة الخامسة
ََّ

ِ
َقب َل ور ِ
ود َّ
الس َوا
الش ْر ِع ق َيل :بِ َّ
ْ ُُ
وقيلَ :ه َذ ِ
(((
َ
ان َس َوا
ُم َر َّج ٌح،
َع ْن ُح ْك ِم َع ْق ٍل َن ْق ًل ْ
ان((( ُهو((( َق َارنَا

َما َح َك َم ا ْل َع ْق ُل
َأ ْو فِي َح َل ٍل َأ ْو َح َرا ٍم َع َر َضا
او ِ
َر ِ
يه
َوالنَّ َفا ُذ
يح
َفالت َّْر ِج ُ
ِ
َ َ (((1
يح ا ْل َح ِ
ازمِي َقدْ َنقل ْه
الصح ُ
َو ْه َو َّ
(((،

َو َخ ْم ُس َ
ون َتلَ

ِ
واآلخر ُمخالفَ ،
لح ْك ِم ما َ
السابع واألربعونُ :
قبل َّ
فقيل:
الش ْرعِ،
كون أحد
كما مواف ًقا ُ
ُ
الحديثين ُيثبِ ُت ُح ً
((( الوجه َّ
هو َأ ْو َلىَ ،
وقيل :هما سوا ٌءُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)21وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
المثبِت» .وهذا الوجه ال َّثامن واألربعون:
للحدِّ
((( يف حاشية األصل« :أي :الدَّ ارئ َ
ور ِّج َح ُ
والمثبِ ُتُ ،
ُ
كون ِ
أحد الحديثين مسق ًطا للحدِّ  ،واآلخر ِ
ُ
بُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)21وشرح التبصرة
موج ٌ
ُ
ُ
والتذكرة للعراقي (.)112/2

((( توصل ألف القطع يف ْ
«إن» لضرورة الوزن.
الواو يف «هو» لضرورة الوزن.
حرك ُ
((( ال ُت َّ

الو ْصل يف أول الكلمة ،والثانيةَ :و ْصل
((( اإلقرار :يف هذه الكلمة ضرورتان شعر َّيتان :األولىَ :ق ْطع ألف َ
ِ
ألف ال َق ْطع التي بعد الالم .وهبذا تكون التفعيلة الثانية يف هذا الشطر ( ُمتَع ُل ْن) ،ويقابلها يف حروف الشطر
( َم َن َأل ِ ْق).
كون ِ
يتضمن الن َ
((( الوجه التَّاسع واألربعونُ :
يتضمن
َّقل عن حكم العقلِ ،واآلخر نف ًيا
أحد الحديثين إثبا ًتا
َّ
َّ
ِ
المثبِتُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)21وشرح التبصرة والتذكرة
اإلقرار على
حكم العقل ،ف ُي َر َّجح ُ
َ
للعراقي (.)112/2

«أو» لضرورة الوزن.
((( توصل ألف القطع يف ْ
«أو» لضرورة الوزن.
((( توصل ألف القطع يف ْ

ِ
ِ
ِ
((( الوجه الخمسونُ :
علي بن أبي طالب
كون
الحديثين ُ
المتَعارضين من قبيل األقضية وراوي أحدهما ُّ
ِ
ِ
ِ
ﭬ ،أو مِن قبي ِل الحالل والحرام وراوي أحدهما معا ُذ بن جبل ﭬ ،أو من َقبي ِل ال َفرائض وراوي
ِ
جرا يف بق َّية العلومُ .ينظر :االعتبار للحازمي (ص ،)22 -21وشرح
أحدهما زيدُ بن ثابت ﭬَ ،
وه ُل َّم ًّ
التبصرة والتذكرة للعراقي (.)112/2
(ُ ((1ينظر :االعتبار (ص.)22
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و َتم ِ
ت
َ َّ

ِ
يما َقدْ ُح ِص ْر
ْالَن َْو ُ
اع ف َ
َع َلى الت ََّما ِم
ل ِ َّل ِه
الل ِجي إِ َلى ا ْلجو ِ
َّ
اد
َ َ

َوا ْل َح ْمدُ
نَاظِ ُم َها
مِن َغ َّز ٍة َأ َتم َذا فِي ا ْل ِ
ح َّج ْه
ْ
َّ
وو ِ
َو َأ ْر َب َ
احدَ ْه
َب ْعدَ َها
عون
َ َ

َو ُح ِّر َر ا ْل َك َل ُم فِ َيها َو ْ
اخت ُِص ْر
َولِلرس ِ
الس َل ِم
ول
فض ُل
َأ َ
َّ
َّ ُ
ا ْل ِعم ِ
اد
َ

ُم َح َّمدٌ ن َْج ُل ا ْل َفتَى
ان م ٍ
ات((( َح َّج ْه
َو َقدْ َم َضى َث َم ُ َ
الش ِ
مِ ْن َب ْع ِد ك ٍُّل َفا ْغتَن ِ ْم ِذي َّ
ار َد ْه



للضرورة ِّ
الشعر َّية.
((( أصلها« :مئة» ،أبدل الهمزة أل ًفا َّ
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العدد العاشر

رجب 1443هـ

السنة الخامسة
ََّ

المصادر والمراجع

 1-إتحاف األعزّ ة في تاريخ غزَّ ة ،لعثمان مصطفى الطباع ،ط ،1غزَّ ة ،دار اليازجي1420 ،هـ = 1999م.
 2-االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار ،ألبي بكر محمد بن موسى الحازمي ،ط ،2حيدر آباد الدّ كن،
دائرة المعارف العثمانية1359 ،هـ.

 3-األعالم ،لخير الدين الزركلي ،ط  ،15بيروت ،دار العلم للماليين2002 ،م.
 4-إيضاح المكنون ،إلسماعيل بن أحمد البغدادي ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
 5-بدائع الزهور في وقائع الدهور ،لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي ،ت :محمد مصطفى ،مكة المكرمة،
مكتبة دار الباز.

 6-تاريخ البصروي ،لعلي بن يوسف الشهير بالبصروي ،ت :أكرم حسن العلبي ،ط ،1دمشق ،دار المأمون
للتراث1408 ،هـ.

السيوطي ،ت :نظر محمد الفاريابي،
الرحمن بن أبي بكر ُّ
الراوي في شرح تقريب النَّواوي ،لعبد َّ
 7-تدريب َّ
الرياض ،دار طيبة1427 ،هـ = 2006م.
طِّ ،1

 8-تهذيب اللغة ،ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري ،ت :محمد عوض مرعب ،ط ،1بيروت ،دار
إحياء التراث العربي2001 ،م.

ِ
ولي قضاء َّ
الشام ،لشمس الدين ابن طولون ،ت :صالح الدين المنجد ،دمشق،
 9-ال َّثغر َّ
البسام في ذكْر من َ
مطبوعات المجمع العلمي العربي1956 ،م.

السخاوي ،ت :إبراهيم باجس عبد
  10-الجواهر والدُّ َرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن َح َجر ،لشمس الدين َّ
المجيد ،ط ،1بيروت ،دار ابن حزم1419 ،هـ = 1999م.

الشيوخ واألقران ،ألحمد بن محمد بن عمر ابن ِ
  11-حوادث الزَّ مان وو َف َيات ُّ
الحمصي ،ط ،1بيروت ،دار
النفائس1421 ،هـ = 2000م.

  12-شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،لعبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي ،ت :محمود األرناؤوط،
ط ،1دمشق ،دار ابن كثير1406 ،هـ = 1986م.

  13-شرح التبصرة والتذكرة ،لعبد الرحيم بن الحسين العراقي ،ت :عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين
فحل ،ط ،1بيروت ،دار الكتب العلمية1423 ،هـ = 2002م.

  14-شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر ،لعلي بن محمد القاري ،ت :محمد نزار تميم وهيثم
نزار تميم ،بيروت ،دار األرقم.

«أرجوزة (يف وجوه التَّرجيحات بين مخت َلف الحديث) لإلمام ابن ُب َريطع الحنفي »

295

السخاوي ،ط ،1بيروت ،دار الجيل.
15-الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،لشمس الدين َّ

ِ
تراجم الحنفية ،لتقي الدِّ ين ال َغزِّ ي ،مخطوط بمكتبة الدَّ ولة برلين برقم MS.
السن َّية في
16الطبقات َّLdbg 9.9

17الغرف العلية في ِتراجم متأخري الحنفية ،لشمس الدين ابن طولون ،مخطوط بمكتبة شهيد علي ضمن
المكتبة السليمانية بإستانبول برقم (.)1924

الصالحية ،لشمس الدِّ ين ابن طولون ،ت :محمد أحمد دهمان ،ط،2
18القالئد الجوهرية في تاريخ َّدمشق ،مطبوعات مجمع اللغة العربية.

الرواية ،للخطيب البغدادي ،ت :أبي عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني،
19الكفاية في علم ِّالمدينة المنورة ،المكتبة العلمية.

20معجم التاريخ التراث اإلسالمي ،لعلي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط ،قيصري تركيا ،دارالعقبة.

21معجم المؤلفين ،لعمر رضا كحالة ،بيروت ،دار التراث العربي.السالم هارون ،بيروت ،دار الفكر1399 ،هـ
الرازي ،ت :عبد َّ
  22-معجم مقاييس ال ُّلغة ،ألحمد بن فارس َّ
= 1979م.

الصفدي ،ت :أحمد األرنــاؤوط وتركي مصطفى،
  23-الوافي بالو َف َيات ،لخليل بن أيبك بن عبد الله َّ
بيروت ،دار إحياء التراث1420 ،هـ = 2000م.
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