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ملخص البحث

مختَلف  بين  التَّرجيحات  وجوه  في  أرجــوزة  تحقيق  البحث  هذا  يتناول 
بابن  المعروف  الحنفي،  العماد  ابن  الرحمن  عبد  بن  محمد  لإلمام  الحديث، 
ُبريطع المتوفَّى سنة 4		هـ، وقد نظم في أرجوزته خمسين وجًها ذكَرها الحافظ 
صها من كتاب )االعتبار في  العراقي في )شرح التَّبصرة والتَّذكرة(، وهو قد لخَّ

. النَّاسخ والمنسوخ من اآلثار( لإلمام الحازميِّ

مُت البحث إلى ثالثة مباحث: وقد قسَّ

ُلها في التَّعريف بالنَّاظم من حيث اسمه ونسبه ونسبته، ومولده ونشأته،  أوَّ
وشيوخه، وتالميذه، وآثاره وأعماله، ووفاته.

وثانيها في التَّعريف باألرجوزة ببيان موضوعها، ومحتوياتها، ومصادرها، 
وتوثيق نسبتها للنَّاظم، ووصف النُّسخة األصلية.

وثالُثها في تحقيق األرجوزة.

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

الم على المبعوث رحمة للعالمين،  الحمد لله رب العالمين، والصالة والسَّ
أشرف األنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

ة دينها الذي هو ِعصمُة أمِرها، فقال تعالى:  فإنَّ الله تعالى قد حفَظ لهذه األمَّ
نَّة،  والسُّ القرآن  يشمل  ِحفٌظ  وهو   ،(((﴾ ڱ  ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ  

فكالهما وحٌي من الله تعالى.

نَّة رجااًل حفظوها ورحلوا في طلبها وجمعها،  وقد قيَّض الله سبحانه للسُّ
وبلغوا في تدوينها وصيانتها مبلغا عظيما، وأثمرت جهودهم ألوانا من التَّصنيف 
شملت جميع أنواع علوم الحديث، ومن تلك األنواع التي علْت منِزلُتها، وعُظَم 

خطُرها: نوُع ُمختَلف الحديث.

وقوع  يستحيل  واحدة،  مشكاة  من  كالهما  نَّة  والسُّ الكتاب  أنَّ  ُر  والمتقرِّ
التعارض فيهما، ولذلك كان اإلمام ابن خزيمة يقول: »ال أعِرُف أنَّه ُرِوي عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأِت به حتى 

أؤلف بينهما«))).

في  للقصور  المجتهدين  أذهان  في  يقع  فيما  التَّعارض  وقوع  م  ُيَتوهَّ وإنَّما 
ولذلك  النُّصوص،  بين  والتأليف  الوَهم  ذلك  نفي  في  فيجتهدون  نَّة،  السُّ فهم 
اعتنى العلماء به لما له مِن شأن في بيان معاني األحاديث واستنباط فقهها على 
أيًضا من  م فيها، ولما فيه  الُمَتوهَّ حيح، ودرء االختاِلف والتَّعارض  الوجه الصَّ

))) سورة الِحجر: اآلية 	.

))) ُينظر: الكفاية للخطيب البغدادي )ص34	(.
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كين فيها والطَّاعنين. نَّة النَّبويَّة في وجه المشكِّ فاع عن السُّ الدِّ

افعيُّ  الشَّ اإلماُم  فيه  فألَّف  الهجري،  الثَّاني  القرن  منذ  فيه  التأليُف  بدأ  وقد 
مختلف  )تأويل  كتابه  قتيبة  ابــن  بعده  وصنَّف  الحديث(،  )اختالف  كتاب 
الحديث(، وتبعهما أبو جعفر الطَّحاوي فألَّف كتاب )شرح مشكل الحديث(، 

ُة اإلسالِم بعدهم على التَّأليف في ذلك. وتتابع أئمَّ

واألرجوزة التي بين أيدينا تندرج في ذلك المضمار، حيُث أراد بها ناظُمها 
وجوه  َجْمَع  4		هـــ(  )ت  الحنفي  العماد  بن  عبدالرحمن  بن  محمد  اإلمــام 
التَّرجيح بين مختَلف الحديث بشكل مختصٍر، وتيسيرها للحفظ بأسلوب سهل 

َسلٍِس ُموَجٍز.
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المبحث األول

ترجمة النَّاظم محمد بن عبد الرحمن ابن 
العماد الحنفي)))

1/1: اسمه ونسبته ولقبه وكنيته.

حمن بن الَخِضر بن محمد بن العماد، حسام الدين،  هو محمد بن عبد الرَّ
يَّة الِعَماد الكاتب))).  )))، فهو من ُذرِّ

َمشِقيُّ ي، ثمَّ الدِّ المصري األصل، الَغزِّ

2/1: والدته ونشأته.

ة سنة إحدى عشرة وثمان مئة)))،  ة في الثَّامن عشر من شهر ذي الِحجَّ ُولَِد بغزَّ
َة وقًتا)))، فال شكَّ أنَّه اعتنى بتعليمه  وكان والده من أهل العلِم، وولَي قضاَء غزَّ
ودفِعه إلى ِحلق العلم، وساعده في ذلك ما حباه الله به من الحافظة القِويَّة فكان 
ل العلم في بلِده ثم  يحفظ المعلقات السبع وملحقاتها والحماَسة وغيرها، فحصَّ

م في المعقول والمنقول))). ارتحل وَلِقي األكابِر، وتقدَّ

 ،)		45/3( أيضا  له  رر  والدُّ والجواهر   ،)			/	( خاوي  للسَّ الالمع  الضوء  يف:  ترجمته  ُينظر   (	(
إياس  هور البن  الزُّ وبدائع  البصروي )ص44(،  وتاريخ  الِحمصي )	/0		(،  مان البن  الزَّ وحوادث 
له  الجوهرية  والقالئد  ام البن طولون )ص			(،  الشَّ ام يف ذكر من ولي قضاء  البسَّ والثغر   ،)43/3(
يف  نيَّة  السَّ والطبقات  ]5		/أ[،  أيضا  له  الحنفية  متأخري  تراجم  يف  العلية  والغرف  )ص5	4(،  أيضا 
ة )4/ 	6(، واألعالم للزركلي  ة يف تاريخ غزَّ ي ]	5	/أ[، وإتحاف األعزَّ ين الَغزِّ تراجم الحنفية لتقي الدِّ

)3/6		(، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة )0	/	3	(.

)	) ُينظر: الضوء الالمع )	/			(.

ين أبو عبد اهلل، الكاتب األصفهاين، تولَّى ديوان اإلنشاء  )3) هو محمد بن محمد بن حامد محمد، عماُد الدِّ
بعده  بيته  ولزم  ُكتَّابه،  من  وكان  األيُّوبي  ين  الدِّ بصالح  بعده  من  اتَّصل  ثمَّ  زنكي،  الديِّن  نور  للسلطان 

فدي )	/			(. واشتغل بالتَّصنيف إلى وفاته سنة 		5هـ. ُينظر: الوايف بالوَفَيات للصَّ

)4) ُينظر: الضوء الالمع )	/			(، والغرف العليَّة البن طولون ]5		/أ[.

)5) ُينظر: الضوء الالمع )6/4	(.

)6) ُينظر: الضوء الالمع )	/			(.
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1/	: شيوخه.

ين محمد بن يوسف اإلياسي))) وانتفع به، وقرأ على الحافظ  الَزم ناصر الدِّ
بعض  وسأله  36	هـــ)))،  سنة  والتذكرة  التبصرة  على  شرحه  من  شيًئا  العراقي 

األسئلة نظًما فأجابه كذلك))).

1/	: تالميذه.

ن اشَتَغل وَفُضل)))،  د))) وكان ممَّ ين محمَّ أخذ الناُس عنه، ومنهم ابنه جالل الدِّ
خاوي، وأحمد بن محمد بن عمر ابن الِحْمصي))) وكان  ين السَّ والحافظ شمس الدِّ
ين أحمد بن خليل ابن اللَّبودي  سِمع عليه أشياء من منظوماته)))، بقراءة شهاب الدِّ

افعي)))، وممن أخذ عنه أيًضا موسى بن أحمد العجلوني))). الشَّ

)	) 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 	5	هـ. ُينظر: الضوء 

الالمع )0	/		(.

)	) وقد كتب له الحافظ ابن حجر قيد اإلجازة على نسخته التي كتبها بخطِّه، وهي التي كتب عليها هذه المنظومة.

)3) ُينظر: الجواهر والدرر )	/5		(.

حمن ابن العماد الحنفي، كان فقيًها فاضالً ُيكثر الرتدد إلى  ين محمد بن بن محمد بن عبدالرَّ )4) هو جالل الدِّ
األتراك، تويف سنة 			هـ. ُينظر: تاريخ البصروي )ص		(. 

)5) ُينظر: الغرف العليَّة البن طولون ]6		/أ[

)6) هو أحمد بن محمد بن عمر بن أبي بكر األنصاري الحمصي الدمشقي الشافعي، ولَي القضاء والخطابة، 
تويف سنة 34	هـ. ُينظر: شذرات الذهب البن العماد )0	/0		)

مان البن الِحمصي )	/0		(. )	) ُينظر: حوادث الزَّ

ج  َتخرَّ اللَّبودي،  ابن  افعي،  الشَّ الحي  الصَّ مشقي  الدِّ الشهاب  إبراهيم  بن  أحمد  بن  بن خليل  أحمد  )	) هو 
بالخيضري، وتميَّز وتعانى نظم الشعر فربع، تويف سنة 6		هـ. الضوء الالمع )	/3		 - 4		(.

من  أكثر  الحنفي،  مشقي  الدِّ األصل،  العجلوين  هاب  الشِّ بن  الربكات  أبو  الشرف  أحمد  بن  موسى  هو   (	(
داد والخير حتى َبَرَع، وولَي القضاء، تويف سنة 06	هـ. ُينظر:  ا على طريقة جميلة من السَّ االشتغال جدًّ

الضوء الالمع )0	/			 - 0		(.
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1/	: أعماله، وآثاره.

قضاء  ثم  جيشها،  َنَظُر  إليه  أضيف  ثم  َصَفد  قضاَء  فولَي  بالقضاء،  اشتغل 
ُلها سنة 	5	هـ))). طرابلس، ثم دمشق مراًرا أوَّ

كالصحيحين  الكثير  فكتب  الجيِّد،  بخطِّه  بالنَّسخ  أيًضا  يشتغل  وكــان 
واالستيعاب والكشاف، وبلغ ما كتب أكثر من مئة مجلد))).

وقد اشتغل أيًضا بالتَّصنيف نظًما ونثًرا، ومما وقفُت عليه من ذلك:

منظومة في الفقه))).

شرح أسماء الله الحسنى))).

نظم عقيدة الطَّحاوي))).

نظم في آداب األكل، وهو مخطوط))).

أرجوزة في وجوه التَّرجيحات بين مختَلف الحديث، وهي التي بين أيدينا.

1/	: ثناء العلماء عليه.

بلغ الشيخ محمد بن عبد الرحمن ابن العماد الحنفي منزلة عالية في الحفظ 
والفهم، وشهد له بذلك بعُض أهِل العلم وَمْن ترجم له، ومن ذلك: 

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

ام البن طولون )ص			(. ام يف ذكر من ولي قضاء الشَّ )	) ُينظر: الثغر البسَّ

)	) ُينظر: الضوء الالمع )	/			(، والغرف العليَّة ]5		/أ[.

)3) ُينظر: الضوء الالمع )	/			(، واألعالم للزركلي )4/6		(، ومعجم المؤلفين )0	/	3	(.

)4) ُينظر: إيضاح المكنون )43/4(، ومعجم المؤلفين )0	/	3	(.

)5) ُينظر: معجم المؤلفين )0	/	3	(.

)6) مخطوط بمكتبة جعفر ولي رقم )	40(. ُينظر: معجم التاريخ الرتاث اإلسالمي )4/				(.
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ألفية العراقي، فوصفه فيها باإلمام األوحد البارع))).

الفضائل غزيَر  اِت جمَّ  الذَّ إماما متفنِّنا عالما حسَن  خاوي: »كان  السَّ وقال 
الفوائد«))).

وقال البصروي))): »كان حافظا لمذهبه مشاركا في العلوم إماما في األدب 
والشعر حسن الَخْلق والُخُلق ُمهاب المنظر«))).

وقال ابن إياس الحنفي))): »كان َريًِّسا َحِشًما«))).

الفضائل  كثير  ات،  الذَّ َحَسن  العلم،  أوعية  من  »كان  الِحمصي:  ابن  وقال 
والفوائد«))).

7/1: وفاته.

توفِّي بدمشق في يوم االثنين ثاني رمضان سنة أربع وسبعين وثمان مئة، وُصلِّي 
وضة بسفح قاسيون، رحمه الله تعالى))). ري، وُدفِن بأعلى الرَّ عليه بالجامع المظفَّ



)	) شرح ألفية العراقي: نسخة مخطوطة بمكتبة مراد مال رقم )	3	( ]	/أ[.

)	) ُينظر: الضوء الالمع)	/			(.

)3) هو علي بن يوسف بن علي بن أحمد، عالء الدين الدمشقّي العاتكي الشافعي الشهير بالبصروي، أخذ عن 
رضي الدين الغزي وغيره، وبرع يف الفقه وغيره، تويف سنة 05	هـ. ُينظر: شذرات الذهب )0	/40(.

)4) ُينظر: تاريخ البصروي )ص44(.

خ، أخذ عن الحافظ السيوطي، ومن  )5) هو محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، أبو الربكات المصري، المؤرِّ
مؤلفاته: بدائع الزهور يف وقائع الدهور، تويف سنة 30	هـ. ُينظر: األعالم للزركلي )5/6(.

هور البن إياس )43/3(. )6) ُينظر: بدائع الزُّ

مان البن الِحمصي )	/0		(. )	) ُينظر: حوادث الزَّ

)	) ُينظر: الضوء الالمع )	/			(.
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المبحث الثاني

التعريف باألرجوزة
1/2: موضوع األرجوزة.

ُنظِمْت هذه األرجوزة في نوع من أنواع علوم الحديث، هو نوُع مختَلف))) 
أو  بينها،  فُيَوفَّق  ظاِهًرا،  المعنى  في  ان  متضادَّ حديثان  يأتِي  أن  وهو  الحديث، 

ُح أحُدهما))). ُيَرجَّ

بين  التَّرجيحات  وجوه  ببيان  النوع  هذا  من  األرجوزة  هذه  ت  اختصَّ وقد 
األحاديث التي ظاهرها التَّعارض والتَّضاد.

2/2: محتويات األرجوزة.

نْت ما يلي: احتوْت هذه األرجوزة على اثنين وأربعين بيًتا تضمَّ

	ـ الحمد والصالة على النَّبي صلى الله عليه وسلم.

	ـ بيان غرض األرجوزة، وهو نظُم وجوه التَّرجيحات بين األحاديث التي 
ظاهرها التَّعارض تسهياًل لحفظها.

بين  الترجيحات  وجــوه  في  بالتَّصنيف  العلماء  اعتناء  إلــى  ــارة  اإلش 3ـ 
األحاديث.

4ـ بيان مراحل دفع االختالف بين األحاديث وهي على التَّرتيب: الجمع، 
ثمَّ النَّسخ، ثمَّ التَّرجيح.

وقد  التَّعارض،  ظاهرها  التي  األحاديث  بين  التَّرجيحات  وجوه  َسْرد  5ـ 

)	) ورد يف الالَّم وجهان: بكسِرها وُتفتح. ُينظر: شرح شرح النُّخبة لعلي القاري )ص363(.

اوي للسيوطي )	/	65(. )	) ُينظر: تدريب الرَّ
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بلغْت خمسين وجًها.

النَّاظم،  اسم  وبيان  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبيِّ  على  والصالة  بالحمد  األرجــوزة  ختم  6ـ 
ومكان وزمن االنتهاء من النَّظم.

 2/	: مصادر األرجوزة.

ل: كتاب »االعتبار في النَّاسخ والمنسوخ من اآلثار« ألبي بكر محمد  األوَّ
بن موسى الحازمي )ت 4	5هـ(، وهو الذي ذكر الوجوه الخمسين في كتابه مع 

التفصيل وذكِر األمثلة))).

سرد  الذي  العراقي،  للحافظ  والتَّذكرة«  التَّبصرة  »شرح  كتاب  والثَّاني: 
عبد  بن  محمد  ونظمها  مختصرًة)))،  الحازمي  ذكرها  التي  الخمسين  الوجوه 
الرحمن ابن العماد من كتابه، ويدلُّ لذلك متابعُته في لفظه واختصاره، وكذلك 

كتابته لألرجوزة على أول نسخته من شرح ألفية العراقي.

2/	: توثيق نسبة األرجوزة للنَّاظم.

حمن ابن العماد الحنفي  يدلُّ على نسبة األرجوزة لناظمها محمد بن عبد الرَّ
أموٌر هي:

أواًل: ذكُر النَّاظم السِمه في آخر األرجوزة، وشهِرته بابن العماد، ونسبتِه 
ك في  ة، وتاريِخ نسخها الذي ُيوافق زماَن حياته، مما ال يدُع مجااًل للشَّ إلى غزَّ

لغيره. نسبتِها 

حمن ابن العماد الحنفي بالنَّظم الجيِّد، وقد  ثانًيا: اشتهار محمد بن عبد الرَّ

)	) ُينظر: االعتبار للحازمي )ص	(.

)	) ُينظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/0		(.
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ُذكر في ترجمتِه أنَّ له منظومات))).

ثالًثا: كتابة النَّاظم لألرجوزة على نسخة من شرح ألفية العراقي كتبها أيًضا 
بخطِّه، وكتب له الحافظ ابن حجر عليها إجازة بخطِّه.

هذا  في  غرَضه  الثَّاني  البيت  في  بيَّن  أنَّه  غير  عنواًنا،  النَّاظم  يكتب  ولم 
ى  سمَّ وقد  بمثلِه،  ــَم  ُزوِح إذا  النَّصَّ  ح  ُيَرجِّ ما  في  ينظِم  أن  وهو  األرجــوزة، 
الحازمي والعراقي ذلك: وجوَه التَّرجيحات)))، فالتمسُت من ذلك عنواًنا ال ُبدَّ 

منه للتَّعريف باألرجوزة، وجعلُته بين قوسين معقوفتين.

2/	: عملي في تحقيق األرجوزة.

مُت بترجمة للنَّاظم، وتعريف باألرجوزة ونسختِها. أواًل: قدَّ

كل التَّام. ثانًيا: نسخُت األرجوزة من األصل، وقابلُتها عليه، وضبطُتها بالشَّ

ثالًثا: بيَّنُت ما وقع في هامش األصل من النَّاسخ بياًنا لبعض عباراته وتفسيًرا لها.

المنثور من موضعه من شرح  بأصلها  األرجوزة  في  ما جاء  قارنُت  رابًعا: 
ألفية العراقي، وكذا من كتاب »االعتبار« للحازمي، وبيَّنُت معنى كل وجه من 

وجوه التَّرجيحات الخمسين في الحاشية باختصار.

2/	: وصف النسخة األصل.

لم أقف لهذه األرجوزة إال على نسخة فريدة بخطِّ ناظمها محمد بن عبد 
التَّبصرة  ل ورقٍة من نسخة من شرح  َكَتَبها على أوَّ العماد الحنفي،  حمن بن  الرَّ

والتَّذكرة للحافظ العراقي، كتبها بخطِّه أيًضا.

)	) ُينظر: حوادث الزمان البن الِحمصي )	/			(.

)	) ُينظر: االعتبار )ص	(.
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 - بإستانبول  ليمانية  السُّ المكتبة  ضمن   ، مالَّ مراد  مكتبة  حفظِها:  مصدر 
تركيا، برقم: )		3(.

والنسخة عبارة عن ورقتين ُكتَِبتا بِمداٍد أسود، واستعمل النَّاسخ مداًدا أحمر 
ْقم فوقها. وقد أتمَّ نسَخها كما ذكر في  الرَّ التَّرجيحات بكتابة  أحصى به وجوه 

ة سنة 	4	هـ. آخرها في شهر ذي الِحجَّ

ر لنُسخة األصل. 7/2: النموذج المصوَّ

صورة الورقة األولى من األصل.
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صورة الورقة الثانية واألخيرة من األصل





287 »أرجوزة )يف وجوه التَّرجيحات بين مختَلف الحديث( لإلمام ابن ُبَريطع الحنفي «

المبحث الثَّالث

النَّص المحقَّق


َربِّي  َوَصلَّى  هللِ  ْحِباْلَحْمُد  َوالصَّ َوآلِِه  النَّبِي  َعَلى 

َما  َنْظَم  َأَرْدُت  َقْد  َوإِنِّي  ُزوِحَماَهَذا  َما  إَِذا  النَّصَّ  ُح  ُيَرجِّ

ُمْلَتَزُم َذا  َوِحْفُظ  ُأَمُمبِِمْثلِِه،  فِيِه  اْلَكاَلَم  َوَصنََّف 

َتَواَرَدا إَِذا  اْلَجْمُع  َأْمَكَن  َواِحَداإِْن  ُينَافِي  َواِحٌد  اِن  َنصَّ

َوَلْم اْلَجْمُع  ُيْمكِِن  َلْم  َوإِْن  ُعلِْمَفاْجَمْع،  لَِتْرِجيٍح  ِصْر  األَِخيُر  ُيْدَر 

َخْمِسينَا  َبَلَغْت  َقْد  ُجْمَلٍة  اِوينَا)))فِي  الرَّ بَِكْثَرِة  ُلَها:  َأوَّ

ْتَقاِن  اإْلِ َمَع  اْلِحْفِظ  الثَّانِي)))َوَكْثَرِة  ُثمَّ  َواِة  الرُّ َأَحِد  فِي 
ُقِل))) بِإِْجَماٍع  َعْداًل  ِل)))َوَكْونِِه  التََّحمُّ َحاَلَة  الُبُلوِغ  ُثمَّ 

َرَجْح  َتْحِديًثا  مِنُْه  َماِع  السَّ َوَصْح)))َكْوُن  َشْيَخُه  َعاَرَض  ِذي  الَّ َعَلى 

اِة يف أحِد الجانبين. ُينظر: االعتبار للحازمي )ص	(، وشرح التبصرة والتذكرة  وَّ )	) الوجه األول: كثرة الرُّ
للعراقي )	/0		(.

التبصرة  وشرح  )ص0	(،  للحازمي  االعتبار  ُينظر:  وأحفَظ.  أتقَن  اوَييِن  الرَّ أحِد  كوُن  الثاين:  الوجه   (	(
والتذكرة للعراقي )	م0		(.

للحازمي  االعتبار  ُينظر:  فيه.  مختَلف  واآلخِر  عدالته،  على  متََّفًقا  اوَييِن  الرَّ أحِد  كوُن  الثالث:  الوجه   (3(
)ص0	(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/0		(.

للحازمي  االعتبار  ُينظر:  صغيًرا.  كان  واآلخِر  ل،  التََّحمُّ حالَة  بالًِغا  اوَييِن  الرَّ أحِد  كوُن  ابع:  الرَّ الوجه   (4(
)ص0	(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/0		(.

اوَييِن تحديًثا، واآلخِر عرًضا. ُينظر: االعتبار للحازمي )ص0	(،  )5) الوجه الخامس: كوُن سماِع أحِد الرَّ
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/0		(.
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كَِتاَبْه  َعَلى  َعْرٌض  اْو)))  ُمنَاَوَلْه)))))))َسَماٌع  َأْو  َح  ُرجِّ ِوَجاَدٍة 
لِْلَمْرِوي))) ُمَباِشًرا  اْلَمْحكِي)))َوَكْونِِه  َذاَك  َصاِحَب  َوَكْونِِه 
َبَياَنا))) َأْحَسنَُهْم  َمَكاَنا))))َوَكْونِِه  َأْقَرَبُهْم  َعاِشُرَها: 

َتاَلقَِيا  َأْكَثَرُهْم  ِحَجاِزَيا)))َوَكْونِِه  إِْسنَاِدِه  َأْو  يِخ)))،  لِلشَّ
َبْلَدتِْه)1)) ُشُيوِخ  مِن  َماِع  ِرَواَيتِْه))))َوبِالسَّ فِي  اْلِخاَلِف  َوَعَدِم 

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

ادس: كوُن رواية أحِدهما سماًعا أو عرًضا، واآلخِر كتابًة أو ِوجادًة أو ُمناولًة. ُينظر: االعتبار  )	) الوجه السَّ
للحازمي )ص		(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/0		(.

كة، وهي ال تكون رويًّا،  ، فهذه الهاُء منقلبة عن تاء التأنيث المتحرِّ )3) وقع الناظم يف هذا البيت يف خطأ قاَفِويٍّ
وقد اختلف الحرُف الذي قبل هذه الهاء، فجاء باًء يف الشطر األول، وجاء الًما يف الشطر الثاين.

اوَيين مباشًرا لَِما رواه، واآلخِر حاكًِيا. ُينظر: االعتبار للحازمي )ص		(،  ابع: كوُن أحِد الرَّ )4) الوجه السَّ
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/0		(.

التبصرة  ُينظر: االعتبار للحازمي )ص		(، وشرح  ِة.  الِقصَّ اوَيين صاِحَب  الرَّ الثَّامن: كوُن أحِد  )5) الوجه 
والتذكرة للعراقي )	/0		(.

اِوَييِن أحسَن ِسياًقا واستقصاًء لحديثِه من اآلخِر. ُينظر: االعتبار للحازمي  )6) الوجه التَّاِسع: كوُن أحِد الرَّ
)ص		(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/0		(.

ُينظر: االعتبار للحازمي  اوَيين أقرَب مكاًنا من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من اآلَخر.  الرَّ )	) الوجه العاشر: كوُن أحِد 
)ص		(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/		(.

للحازمي  االعتبار  ُينظر:  اآلخِر.  من  لشيِخه  مالزمًة  أكثَر  اوَييِن  الرَّ أحِد  كوُن  عشر:  الحادي  الوجه   (	(
)ص		(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/			(.

)	) الوجه الثاين عشر: كوُن إسناد أَحد الحديثيِن حجازيًّا، وإسناِد اآلَخِر عراقيًّا أو شامِيًّا. وقد خالف النَّاظُم 
التبصرة  وشرح  )ص3	(،  للحازمي  االعتبار  ُينظر:  الوجه.  هذا  م  فقدَّ هنا  والعراقي  الحازمي  ترتيب 

والتذكرة للعراقي )	/			(.

اوَييِن سِمع الحديَث من مشايِخ بلِده، واآلخُر سِمَعه من الُغرباء. ُينظر:  )0	) الوجه الثالث عشر: كوُن أحِد الرَّ
االعتبار للحازمي )ص		(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/			(.

)		) الوجه الرابع عشر: كوُن أحِد الحديثين لم ُيختلف يف روايته بخالف اآلخر. ُينظر: االعتبار للحازمي 
)ص4	(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/			(.
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َمنَافِِذ))) َذا  ْيِن  النَّصَّ َأَحِد  َنافِِذ)))َأْو  َغْيُر  ْلُس  الدُّ َلَدْيِه  َوَمْن 
اتَِّصاِل))) َعَلى  َلْفُظُه  َدلَّ  لِْلَقاِل)))َأْو  ُمَشافًِها  َوَكْونِِه 
النَّبِي)))َأْو َلْفِظ َراِوي اْلَمْتِن َلْم َيْضَطِرِب))) إَِلى  بِِه  َرْفًعا  َأْجَمُعوا  َأْو 

َرَوى  َمْن  َوَكْوِن  بِاتَِّصالِِه)))،  بِاْلَمْعنَى)))َأْو  ِرَواَيًة  َيَرى  َلْيَس 
َفِقيَها))) بَِكْونِِه  َحْن  َنبِيَها)1))َوَرجِّ َمْحُفوَظُه  ًنا  ُمَدوِّ

ة، بخالف اآلَخِر ليس له إالَّ مخرج واحد. ُينظر:  )	) الوجه الخامس عشر: كوُن أحِد الحديثيِن له مخارج عدَّ
االعتبار للحازمي )ص		(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/			(.

ادس عشر: كوُن أحِد الحديثيِن رواُه أهُل بلٍد ليس التَّدليُس من صناعتهم بخالف اآلَخر. ُينظر:  )	) الوجه السَّ
االعتبار للحازمي )ص3	(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/			(.

ًحا يف إسناده باأللفاظ التي تدلُّ على االتِّصال نحو: سمعُت  ابع عشر: كوُن أحِد الحديثيِن ُمصرَّ )3) الوجه السَّ
ثنا، بخالف اآلَخر فهو ُمَعنَْعن. ُينظر: االعتبار للحازمي )ص3	(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي  وحدَّ

.)			/	(

)4) قوله: القال بمعنى القائل. ُينظر: هتذيب اللغة لألزهري )	/	3	(.
اوَيين ُمشافًِها ُمَشاِهًدا لشيخه بخالف اآلخر َأَخَذه مِن وراء حجاب.  وهذا الوجه الثَّامن عشر: كوُن أحِد الرَّ

ُينظر: االعتبار للحازمي )ص3	(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/			(.

للحازمي  االعتبار  ُينظر:  اآلَخر.  بخالف  لفُظه  يضطرْب  لم  اوَييِن  الرَّ أحِد  كوُن  عشر:  التَّاسع  الوجه   (5(
)ص4	(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/			(.

)6) الوجه العشرون: كوُن أحِد الحديثيِن متََّفًقا على رفِعه بخالف اآلَخر. ُينظر: االعتبار للحازمي )ص5	(، 
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/			(.

)	) الوجه الحادي والعشرون: كوُن أحِد الحديثيِن متََّفًقا على اتِّصالِه بخالف اآلَخر. ُينظر: االعتبار للحازمي 
)ص5	(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/			(.

وايَة بالمعنى بخالف اآلَخر. ُينظر: االعتبار  )	) الوجه الثاين والعشرون: كوُن ُرَواِة أحِد الحديثيِن ال ُيِجيز الرِّ
للحازمي )ص5	(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/			(.

)	) الوجه الثالث والعشرون: كوُن ُرواِة أحِد الحديثيِن مع َتساويهم يف الحفظ واإلتقان فقهاَء بخالِف اآلَخر. 
ُينظر: االعتبار للحازمي )ص5	(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/			(.

اوَييِن مع حفظِه له كتاٌب يرِجع إليه بخالف اآلَخر. ُينظر: االعتبار  ابع والعشرون: كوُن أحِد الرَّ )0	) الوجه الرَّ
للحازمي )ص5	 - 6	(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )	/			(.
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َقْوَل  َأْو  َيُكْن)))،  إِْن  َوَقْوًل  ا  َأْوَلى)))َنصًّ َفَهَذا  اْلِفْعُل  َقاَرَنُه 
نَِّة))) لِلسُّ َأْو  اْلُقْرآَن)))  َواَفَق  ِة)))َأْو  مَّ لِلُْ َعَمٍل  َأْو  ِعْبَرٍة)))  َأْو 
ُمنَْقطُِع))) اْو)))  ُمْرَسٌل  َمَعُه  وَأْجَمُعوا)))َأْو  َعِمُلوا  اِشُدوَن  َوالرَّ

َل  بَِمنُْطوٍق)1))،  اْلُحْكَم  َن  ُضمِّ ))))َأْو  ُمْسَتِقلَّ لِْلِْضَماِر  َيْحَتاُج 
اْسِم)))) َل  بَِوْصٍف  اْلُحْكُم  ُقِرَن  اْلَفْهِم))))َأْو  الَبِديُع  اِوي  الرَّ َر  َفسَّ َأْو 

إليه  ُينَسب  ا وَقْوًل، واآلَخر  النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص نصًّ ))) الوجه الخامس والعشرون: كوُن أحِد الحديثيِن منسوًبا إلى 
استدلًل واجتهاًدا. ُينظر: العتبار للحازمي )ص6)(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/)))).

ُد قولِِه ل  ادس والعشرون: كوُن أحِد الحديثين قوًل للنَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيقاِرُنه فعله بخلف اآلَخر ُمجرَّ )2) الوجه السَّ
غيُر. ُينظر: العتبار للحازمي )ص6)(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/)))).

العتبار  ُينظر:  اآلَخر.  بخلف  القرآِن  لظاهر  موافًقا  الحديثيِن  أحِد  كوُن  والعشرون:  ابع  السَّ الوجه   (((
للحازمي )ص7)(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/)))).

))) الوجه الثَّامن والعشرون: كوُن أحِد الحديثيِن موافًِقا لُسنٍَّة ُأخرى بخلف اآلَخر. ُينظر: العتبار للحازمي 
)ص7)(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/)))).

))) شرحها النَّاُظم يف حاشيته بقوله: قياس. وهذا الوجه التَّاسع والعشرون: كوُن أحِد الحديثيِن موافًِقا للِقياِس 
بخلِف اآلَخر. ُينظر: العتبار للحازمي )ص7)(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/)))).

للحازمي )ص8)(،  العتبار  ُينظر:  اآلَخر.  ِة دون  األمَّ َعَمُل  معه  الحديثيِن  أحِد  الثَّلثون: كوُن  الوجه   (6(
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/)))).

)7) توصل ألف القطع يف »أو« لضرورة الوزن.
أو منقطع، ول يكون ذلك مع  الحديثيِن معه حديٌث آخر مرسل  الحادي والثَّلثون: كوُن أحِد  الوجه   (8(

اآلَخر. ُينظر: العتبار للحازمي )ص7)(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/)))).
))) الوجه الثَّاين والثَّلثون: كوُن أحِد الحديثيِن قد عمل به الخلفاء الراشدون ُدون اآلَخر. ُينظر: العتبار 

للحازمي )ص7)(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/)))).
نَه أحُد الحديثيِن منطوًقا به بخلف اآلخر ُمحتِمٌل.  )1)) الوجه الثالث والثَّلثون: كوُن الحكِم الذي تضمَّ

ُينظر: العتبار للحازمي )ص8)(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).
ُح بَِكْونِِه مستقلًّ ل يحتاُج للضماِر«  ابع والثَّلثين يف الحاشية بقوله: »أي: ُيَرجَّ )))) بيَّن النَّاظم الوجه الرَّ
أي: بخلف اآلَخر ل يفيد إلَّ بعد تقدير وإضمار. ُينظر: العتبار للحازمي )ص8)(، وشرح التبصرة 

والتذكرة للعراقي )2/2))).
)2)) الوجه الخامس والثَّلثون: كوُن أحِد الحديثيِن مقروًنا بصفة، واآلَخِر مقروًنا باِلسم. ُينظر: العتبار 

للحازمي )ص8)(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).
العتبار  ُينظر:  اآلَخر.  دون  اوي  الرَّ تفسير  يقاِرُنه  الحديثيِن  أحِد  كوُن  والثَّلثون:  السادس  الوجه   ((((

للحازمي )ص8)(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).
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فِْعَل  َوَذاَك  َقْوًل  َذا  َكاَن  اْلَقْوَل))))َأْو  َحنَّ  َفَرجِّ َوَرَدا  َقْد 

بَِما  ُيْشِعْر  َلْم  ُثمَّ  ْص)))،  َلْم ُيَخصَّ َحابِي ُمْبَهَما )))َأْو  ُيوِجُب َقْدًحا فِي الصَّ
َسَبْب))) فِي  َوَذاَك  ُمْطَلًقا  َكاَن  َوَجْب)))َأْو  َقُبوُلَها  ِزَياَدٍة  َذا  َأْو 

َعَلى  َلْفظِِه  بِاْشتَِقاِق  َدلَّ  اِوي َدَلى)))َأْو  ُحْكٍم مِِن اْثنَْيِن)))، َأِو الرَّ

بِاِلْحتَِياِط  َأْو  ْسَقاِط)))لِْلَخَبَرْيِن)))،  بِاْلِ ِة  مَّ َوالذِّ لِْلَفْرِض 

َحَظَرا  َأْو  ُمْجَمٍع)1))،  َنظِيٍر  َذا  َواْعَتبَِرا))))َأْو  َحْن  َرجِّ اْلُمبِيِح  َعَلى 

ُح القوُل. ُينظر: العتبار للحازمي  ابع والثَّلثون: كوُن أحِد الحديثين قول، واآلخُر فعل، فيرجَّ ))) الوجه السَّ
)ص))(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).

ٌص، فما لم يدُخله  التَّخصيُص، واآلخُر ُمخصَّ الحديثين لم يدخله  الثَّامن والثَّلثون: كوُن أحد  الوجه   (2(
التَّخصيُص أولى. ُينظر: العتبار للحازمي )ص))(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).

))) الوجه التَّاسع والثَّلثون: كوُن أحِد الحديثيِن ُمْشِعًرا بنوع َقْدٍح يف أحوال الصحابة، والثاين ل يوهم ذلك 
فهو أرجح. ُينظر: العتبار للحازمي )ص))(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).

العتبار  ُينظر:  الُمطلق.  م  فُيَقدَّ سبٍب،  على  ورَد  واآلخُر  ُمطلًقا،  الحديثيِن  أحِد  كوُن  األربعون:  الوجه   (((
للحازمي )ص))(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).

ُل ألنَّ الزيادة من  ح األوَّ ))) الوجه الحادي واألربعون: كوُن أحِد الحديثيِن فيه زيادٌة، ل تكون يف الثاين، فُيَرجَّ
الثِّقة مقبولة. ُينظر: العتبار للحازمي )ص21(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).

)6) الوجه الثَّاين واألربعون: ترجيح دللِة الشتقاِق على أحِد الُحكميِن. ُينظر: العتبار للحازمي )ص))(، 
وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).

يء  الشَّ يدلُّ على مقاربة  اللغة  »َدَلى« يف  بقوله: »ذهب«، وأصل كلمة  النَّاظم يف حاشية األصل  )7) شرحه 
ُنوِّ منه. ُينظر: مقاييس اللغة لبن فارس )2/))2). والدُّ

ح قوُله على اآلَخر. ُينظر: العتبار  )8) الوجه الثَّالث واألربعون: كوُن أحِد الخصميِن قائلً بالخربيِن، فُيَرجَّ
للحازمي )ص21(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).

ح على اآلَخر. ُينظر:  ِة، فُيَرجَّ مَّ ابع واألربعون: كوُن أحِد الحديثيِن فيه احتياٌط للفرِض وبراءُة الذِّ ))) الوجه الرَّ
العتبار للحازمي )ص21(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).

ح على اآلَخر. ُينظر:  )1)) الوجه الخامس واألربعون: كوُن أحِد الحديثيِن له نظيٌر متَّفق على ُحكِمه، فُيَرجَّ
العتبار للحازمي )ص21(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).

ح  ادس واألربعون: كوُن أحِد الحديثين يدلُّ على الحظر، واآلخُر يدلُّ على الباحة، فُيَرجَّ )))) الوجه السَّ
األول. ُينظر: العتبار للحازمي )ص21(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).



نة الخامسةالعدد العاشر292 السََّ رجب 1443هـ

لَِما  ُمَوافًِقا  ُحْكًما  ُمْثبًِتا  َواَأْو  بِالسَّ قِيَل:  ْرِع  الشَّ ُوُروِد  َقْبَل 

َدَرا ا  َحدًّ َما  ُثمَّ  َأْوَلى)))،  َسَوا)))َوقِيَل:  َهَذاِن  وقيَل:  ٌح،  ُمَرجَّ

نَا  َتَضمَّ إِْن  اْلُمْثبَِت  ِح  َعْن ُحْكِم َعْقٍل َنْقًل اْن))) ُهو))) َقاَرَناَوَرجِّ

َعَلى  َأِلْقَراَر)))  َن  َتَضمَّ َتلََنْفًيا  َوَخْمُسوَن  اْلَعْقُل)))،  َحَكَم  َما 

َقَضا  َأْو  ُتَراٍث  فِي  َيُكوَن  َأْن  َعَرَضاَأْي:  َحَراٍم  َأْو  َحَلٍل  فِي  َأْو 

ُمَعاُذ  اْو)))  َعلِيٌّ  اْو))))  َوالنََّفاُذَوَزْيٌد  َفالتَّْرِجيُح  َراِويِه 
َشاَكَلْه))) َما  َوَهَكَذا  َرَوى،  ِحيُح اْلَحاِزمِي َقْد َنَقَلْه)1))لَِما  َوْهَو الصَّ

ْرِع، واآلخُر ُمخالف، فقيَل:  ابع واألربعون: كوُن أحد الحديثيِن ُيثبُِت ُحكًما موافًقا لُحْكِم ما قبَل الشَّ ))) الوجه السَّ
هو َأْوَلى، وقيَل: هما سواٌء. ُينظر: العتبار للحازمي )ص)2(، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).

واألربعون:  الثَّامن  الوجه  وهذا  الُمثبِت«.  َح  وُرجِّ والُمثبُِت،  للَحدِّ  ارئ  الدَّ »أي:  األصل:  حاشية  يف   (2(
، واآلخُر موِجٌب. ُينظر: العتبار للحازمي )ص)2(، وشرح التبصرة  كوُن أحِد الحديثين ُمسقًطا للحدِّ

والتذكرة للعراقي )2/2))).

))) توصل ألف القطع يف »إْن« لضرورة الوزن.

ك الواُو يف »هو« لضرورة الوزن. ))) ل ُتحرَّ

))) اإلقرار: يف هذه الكلمة ضرورتان شعريَّتان: األولى: َقْطع ألف الَوْصل يف أول الكلمة، والثانية: َوْصل 
ألف الَقْطع التي بعد اللم. وهبذا تكون التفعيلة الثانية يف هذا الشطر )ُمَتِعُلْن(، ويقابلها يف حروف الشطر 

)َمَن َألِْق(.

ن  ن النَّقَل عن حكم العقِل، واآلخر نفًيا يتضمَّ ))) الوجه التَّاسع واألربعون: كوُن أحِد الحديثين إثباًتا يتضمَّ
ح الُمثبِت. ُينظر: العتبار للحازمي )ص)2(، وشرح التبصرة والتذكرة  اإلقراَر على حكِم العقل، فُيَرجَّ

للعراقي )2/2))).

))) توصل ألف القطع يف »أْو« لضرورة الوزن.

))) توصل ألف القطع يف »أْو« لضرورة الوزن.

طالب  أبي  بن  عليُّ  أحِدهما  وراوي  األقضية  قبيل  من  الُمَتعارضيِن  الحديثيِن  كوُن  الخمسون:  الوجه   (((
َقبِيِل الَفرائض وراوي  ڤ، أو مِن قبيِل الحلل والحرام وراوي أحِدهما معاُذ بن جبل ڤ، أو مِن 
ا يف بقيَّة العلوم. ُينظر: العتبار للحازمي )ص)2- 22(، وشرح  أحِدهما زيُد بن ثابت ڤ، وَهُلمَّ جرًّ

التبصرة والتذكرة للعراقي )2/2))).

)1)) ُينظر: العتبار )ص22).
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ُحِصْر  َقْد  فِيَما  اأْلَْنَواُع  ِت  َواْخُتِصْرَوَتمَّ فِيَها  اْلَكاَلُم  َر  َوُحرِّ

التََّماِم  َعَلى  ِه  لِلَّ اَلِمَواْلَحْمُد  السَّ َأفَضُل  ُسوِل  َولِلرَّ

اْلَجَواِد  إَِلى  ِجي  الالَّ اْلِعَماِدَناظُِمَها  اْلَفَتى  َنْجُل  ٌد  ُمَحمَّ

ْه  اْلِحجَّ فِي  َذا  َأَتمَّ  ٍة  َغزَّ ْهمِْن  َحجَّ َماٍت)))  َثَماُن  َمَضى  َوَقْد 

َوَواِحَدْه  َبْعَدَها  اِرَدْهَوَأْرَبعوَن  الشَّ ِذي  َفاْغَتنِْم  ُكلٍّ  َبْعِد  مِْن 



عريَّة. رورة الشِّ )	) أصلها: »مئة«، أبدل الهمزة ألًفا للضَّ
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المصادر والمراجع
ة، دار اليازجي، 0	4	هـ = 				م.-  	 ة، لعثمان مصطفى الطباع، ط	، غزَّ إتحاف األعّزة في تاريخ غزَّ

االعتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار، ألبي بكر محمد بن موسى الحازمي، ط	، حيدر آباد الّدكن، -  	
دائرة المعارف العثمانية، 	35	هـ.

األعالم، لخير الدين الزركلي، ط 5	، بيروت، دار العلم للماليين، 	00	م.-  3

إيضاح المكنون، إلسماعيل بن أحمد البغدادي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.-  4

بدائع الزهور في وقائع الدهور، لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي، ت: محمد مصطفى، مكة المكرمة، -  5
مكتبة دار الباز.

تاريخ البصروي، لعلي بن يوسف الشهير بالبصروي، ت: أكرم حسن العلبي، ط	، دمشق، دار المأمون -  6
للتراث، 	40	هـ.

يوطي، ت: نظر محمد الفاريابي، -  	 حمن بن أبي بكر السُّ اوي في شرح تقريب النَّواوي، لعبد الرَّ تدريب الرَّ
ياض، دار طيبة، 		4	هـ = 006	م.  ط	، الرِّ

دار -  	 بيروت،  ط	،  مرعب،  عوض  محمد  ت:  األزهري،  أحمد  بن  محمد  منصور  ألبي  اللغة،  تهذيب 
إحياء التراث العربي، 	00	م.

ام، لشمس الدين ابن طولون، ت: صالح الدين المنجد، دمشق، -  	 ام في ِذْكر من ولَي قضاء الشَّ الثَّغر البسَّ
مطبوعات المجمع العلمي العربي، 56		م.

خاوي، ت: إبراهيم باجس عبد -  0	 َرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن َحَجر، لشمس الدين السَّ الجواهر والدُّ
المجيد، ط	، بيروت، دار ابن حزم، 		4	هـ = 				م.

يوخ واألقران، ألحمد بن محمد بن عمر ابن الِحمصي، ط	، بيروت، دار -  		 مان ووَفَيات الشُّ حوادث الزَّ
النفائس، 		4	هـ = 000	م.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي، ت: محمود األرناؤوط، -  		
ط	، دمشق، دار ابن كثير، 406	هـ = 6			م. 

ياسين -  3	 وماهر  الهميم  اللطيف  عبد  ت:  العراقي،  الحسين  بن  الرحيم  لعبد  والتذكرة،  التبصرة  شرح 
فحل، ط	، بيروت، دار الكتب العلمية، 3	4	هـ = 	00	م.

شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر، لعلي بن محمد القاري، ت: محمد نزار تميم وهيثم -  4	
نزار تميم، بيروت، دار األرقم.



295 »أرجوزة )يف وجوه التَّرجيحات بين مختَلف الحديث( لإلمام ابن ُبَريطع الحنفي «

خاوي، ط ، بيروت، دار الجيل.-     الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، لشمس الدين السَّ

    - MS. برقم  برلين  ولة  الدَّ بمكتبة  مخطوط  ي،  الَغزِّ ين  الدِّ لتقي  الحنفية،  تراِجم  في  نيَّة  السَّ الطبقات 
 Ldbg 9.9

الغرف العلية في تراِجم متأخري الحنفية، لشمس الدين ابن طولون، مخطوط بمكتبة شهيد علي ضمن -    
المكتبة السليمانية بإستانبول برقم )924 (.

دهمان، ط2، -     أحمد  محمد  طولون، ت:  ابن  ين  الدِّ لشمس  الحية،  الصَّ تاريخ  في  الجوهرية  القالئد 
دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية.

المدني، -  9  حمدي  وإبراهيم  السورقي  عبدالله  أبي  ت:  البغدادي،  للخطيب  واية،  الرِّ علم  في  الكفاية 
المدينة المنورة، المكتبة العلمية.

معجم التاريخ التراث اإلسالمي، لعلي الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط، قيصري تركيا، دار -   2
العقبة.

معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، بيروت، دار التراث العربي.-   2

الم هارون، بيروت، دار الفكر، 399 هـ -  22 ازي، ت: عبد السَّ معجم مقاييس اللُّغة، ألحمد بن فارس الرَّ
= 9 9 م.

مصطفى، -  23 وتركي  األرنــاؤوط  أحمد  ت:  فدي،  الصَّ الله  عبد  بن  أيبك  بن  لخليل  بالوَفَيات،  الوافي 
بيروت، دار إحياء التراث،  42 هـ =    2م.
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