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 خلص::امل

س في بياِف كيفيَّاِت مدِح الخاس"، لإلماـ دمحم ييجؼ دراسة كتحقيق السخصػط السػسػـ بػِ "الشِّبخا
عبادِة كثيقة  أداءِ  كيفية في الرحيحةِ  الصخيقةِ  ق(، إلى تعمُّعِ ٖٖٖٔعبج الحق اإللو آبادؼ الحشفي )ت:

 ىي عبادٍة، أىع بأداءِ  الرتباِشوِ  التصبيق؛ كاجب تعبُّجؼّ  االرتباط بحياة السدمع اليػمية، فسدح الخأس أمخ
حيث قدع  .فخٌض  السدح كيفية فكحلظ فخٌض، الخأس مدحَ  أفّ  فكسا أال كىي الػضػء، ،اإليساف شصخ

السؤلِّف رسالتو ىحِه عمى مقجمة، كثالثة فرػؿ، كخاتسة، اشتسمت عمى مػاضيع ميسة في بياف معشى 
، --السدح، ككيفيتو، كاألكجو الػاردة في ذلظ، مدتجاًل باألحاديث الشبػية كما أثخ عغ الرحابة 

 . -رحسيع هللا تعالى–مدتخشجًا بأقػاؿ الفقياء ك 
كقج قدسشا البحث عمى قدسيغ: األكؿ في الجراسة، كالثاني في التحقيق. حيث تزسغ القدع 

 كنذأِتِو، شيخِتِو، كمػلجهِ كَ  كِندبِتوِ  سسوِ ا: السؤلف، كاشتسل عمىحياة األكؿ مبحثيغ، األكؿ: في دراسَة 
 عشػاف السخصػط، كاشتسل عمى: صحة ككفاِتِو. أما الثاني: في دراسة ِتِو،كمؤلفا لمعمع، كشيػِخِو، كشمبوِ 

السخصػط، كمشيج التحقيق. أما القدع الثاني، فقج  مادة عخض في السؤلف السخصػط، ككصفو، كمشيج
 كالتحقيق قدسي الجراسة أنييشا تزسغ نساذج مغ ندختي السخصػط، كتحقيق نز السخصػط، ثع

 .البحث نتائج عأى فييا بّيشا بخاتسةٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٔٔ؛ تاريخ قبهل الشذخ:  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔتاريخ تدليم البحث: 
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Abstract: 
The study and investigation of the manuscript titled "Al-Nibras in 

Explanation of Methods for Wiping the Head in Ablution", by Imam 

Muhammad Abd al-Haq al-Ilah Abadi al-Hanafi (D.: 1333 AH), aims to learn 

the correct method of performing an act of worship closely related to the daily 

life of a Muslim. Wiping the head in Ablution is a devotional matter that must 

be applied. Because it is related to performing the most important act of 

worship, which is the division of faith, which is ablution. Just as wiping the 

head is an obligation, so is how wiping is an obligation. Where the author 

divided his research into an introduction and three chapters, and a conclusion, 

which included important topics in explaining the meaning of the survey, how 

it is done, and the aspects contained therein, inferred by the hadiths of the 

Prophet and the impact of the Companions - and guided by the sayings of the 

jurists, may God Almighty have mercy on them. 

We divided the research into two parts: the first in the study, and the 

second in the investigation. The first section included two topics, the first: in 

the study of the author’s life, and included his name, lineage, fame, birth and 

upbringing, his request for knowledge, his elders, his writings, and his death. 

As for the second: in studying the manuscript, and it included: the correctness 

of the manuscript's title, description, author's approach to presenting the 

manuscript material, and the method of investigation. 

As for the second section, it included samples from the two copies of the 

manuscript, and the verification of the text of the manuscript, then we finished 

the study and investigation sections with a conclusion in which we explained 

the most important results of the research. 
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 ....الشِّْبخاس في بيانِّ كيفّياتِّ مدحِّ الخاس

مةُ   الُسقجِّ
الحسج هلل الحؼ تعّبَجنا بسدح الخاس، كالرالة كالدالـ عمى سيِّجنا محسٍَّج شيِِّب األنفاس، كعمى آِلِو 

 كأصحاِبِو ُخمَِّز الشاس، كبعج: 
فقج أكجب هللا تعالى عمى عباده تعمُّع أداِء العبادات؛ ألّنيا أساس الذخيعة؛ إذ ال ترحُّ بجكنيا. 

ادة فخٌض، فإّف شخيقة أدائيا فخٌض كحلظ. كلّسا كانت فخيزُة الرالة مغ أفخض ما فكسا أّف أداَء العب
افتخضو هللا تعالى، كأىع أركاِف اإلسالـ، لحا فقج جاء الفقو اإلسالمي ليبيِّغ لمسدمع األحكاـ الفقيية التي 

انع، كيشبِّو عمى تدبق أداَء ىحا الفخض، أال كىي أحكاـ الػضػء، كما يتعمق بيا مغ أركاٍف كشخكٍط كمػ 
 ضخكرة تعمُِّع األداء الرحيح، ككيفية التصبيق لألحكاـ الفقيية الستعمقة بيا. 

كلقج بحؿ عمساؤنا األجالء في سبيل جيػدًا كبيخة، فقامػا بتأليف السؤلفات، كصشفػا العجيج مغ 
، كالتي نحغ برجد الكتب كالخسائل، الداخخة بالتػجيو الجقيق لجدئيات العبادات، )كسدألة مدح الخأس(

تحقيق ىحا السخصػط، الحؼ يبحث في بياف كيفيات مدح الخأس في الػضػِء، كالسػسػـ بػِ "الشبخاس في 
بياف كيفيات مدح الخاس"، لإلماـ الفكيو كاألصػلي الذيخ دمحم عبج الحق اإللو آبادؼ الحشفي 

 .  -رحسو هللا-ق(، ٖٖٖٔ)ت:

 أىسية البحث: 
في أّنو يخشجنا إلى جانٍب ميع مغ جػانب العبادات، أال كىي شخيقة مدح  تكسغ أىسية مػضػع البحث

ُه أمخًا حدشًا، كالبعس اآلخخ يشطخ  الخأِس في الػضػِء، فالبعس ال يػلي اىتسامًا في ىحا الجانب، كيعجُّ
ّأنو إليو عمى أّنو نػع مغ الثقافة، في حيغ أف األمخ ال يشطخ إليو مغ ىحا الجانب، بل يشطخ إليو عمى 

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱأمخ أكجبو هللا تعالى عمى السدمع بشز كتابو العطيع، فقاؿ تعالى: 

السائجة:  َّجه ين ىن  من خن حن جن يم ىم  مم خم
كاجب التصبيق؛ الرتباِشِو بأداِء أىع عبادٍة، ىي شصخ اإليساف أال كىي الػضػء،  تعبُّجّؼ  فيػ أمخٌ  ،ٙ

 كحلظ كيفية السدح فخٌض. كمشو مدح الخأس. فكسا أّف مدَح الخأس فخٌض، ف

 أسباب اختيار البحث:
 :مشيا السػضػع، ىحا اختيار إلى دفعتشي عجة أسباب ىشاؾ
إبخاز جيػد عمسائشا األجالء، كمشيع عمساء اليشج السذيػد ليع بالفقو، كالخجمة الكبيخة  .ٔ

 لمذخيعة. 
 بياف الصخيقة الرحيحة في كيفية أداِء عبادِة مدِح الخأس في الػضػء.  .ٕ
تباط مػضػع البحث بحياة الشاس العسمية، فأكقات الرالة خسدٌة، كالػضػء ال يشفظ ار  .ٖ

 عشيا. 
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السداىسة في إخخاج ىحا السخصػط ليخػ الشػر، كإضافة كتاب إلى مكتبة الفقو  .ٗ
 اإلسالمي السعاصخة. 

 
 مشيج البحث:

 كضعشا فقج ق،التحقي عمساء اتبعشا في ىحا البحث أصػؿ البحث العمسي، كقػاعجه الستبعة عشج
 في مبتغيغ مطيٍخ، كأجسل صػرٍة، بأبيى الكيع اإلسالمي التخاث ىحا إلخخاج الجيج بحؿ أعيششا نرب

   .  بشػف  كال ماؿٌ  يشفع ال يػـ الكيامة، يػـ لشا كخبيئاً  ، تعالى هلل خالراً  يكػف  أف العسل ىحا
 خطة البحث:      

 :حػ اآلتيفعمى الش العمسي، الجيج ىحا في البحث خصة أما
 مبحثين:   وتزسن: بالجراسة اختص: األول القدم

 ، كتزسغ: (قٖٖٖٔ:ت) آبادؼ اإللو الحق عبج بغ دمحم اإلماـ حياة في دراسةٌ  :األكؿ السبحث
  شيخُتو. كَ  كِندبُتوسسُو االسصمب األكؿ: 

 .السصمب الثاني: مػلجُه كنذأتوُ 
 . : شمبُو لمعمعثالثال السصمب

 يُخ شيػِخِو كتالمحِتِو. أش: خابعالسصمب ال
 . وُ : كفاتُ خامذالسصمب ال

 السخصػط، كتزسغ:   دراسة: الثاني السبحث
  .السخصػط عشػاف صحة: األكؿ السصمب

 السخصػط. السصمب الثاني: كصف
  : مشيج السؤلف في عخض مادة السخصػط.ثالثالسصمب ال

 . : مشيج التحقيقخابعالسصمب ال
 الجراسة أنييشا ثع ،"الشبخاس في بياف كيفيات مدح الخاس" :مخطهط بتحقيق اختص: الثاني القدم

 ليكػف  متشػعٍة؛ فشيةٍ  فيارس كأعجدنا التي تػصل إلييا البحث، الشتائج أىع فييا بّيشا بخاتسةٍ  كالتحقيق
 هلل فالكساؿ العسل، ىحا في الكساؿ نّجعي كال القصػؼ، داني السشاؿ، قخيب لمقارغ  بالشدبة السػضػع

   كحجه.  تعالى

 .أجسعيغ كصحبو آلو كعمى ،-- محسجٍ  سيِّجنا عمى هللاُ  كصمَّى
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 القدم األول: قدم الجراسة.
يذتسل ىحا القدع عمى مبحثيغ: األكؿ في حياة السؤلف، كالثاني: في دراسة السخصػط، كعمى 

 الشحػ اآلتي: 
 .ه(ٖٖٖٔ)ت: دمحم بن عبج الحق اإللو آباديمام في حياة اإلول: السبحُث األ 

التي  ،ةِ مغ الذخريات اإلسالمية الفخيجة الفحّ  دمحم بغ عبج الحق اإللو آبادؼ اإلماـُيعجُّ 
أسيست بجكٍر كبيٍخ في ِخجمِة التخاُث اإلسالمي، إذ كاف غديَخ العمِع كالسعخفِة، كاسَع االشالِع عمى 

كالحجيِث كالسشصِق  غ متػف المغة كالفقوِ مِ  كثيخاً  َس ، كدرَّ العمساءِ  غ كبارِ عَ سائِخ الفشػف العمسية. أخح العمَع 
 . (ٔ)كغيخىاالفمدفة كالسشصق، ك 

 شيخُتو.و   ونِّدبُتوسسُو االسطلب األول: 
دمحم،  يار بغ دمحم شاه بغ الحق بغ عبج دمحم، كالعالع الػرع الشبيو ،اإلماـ الفاضل الفكيوىػ 

كاشُتيخ  .إلى إلو أبادؼ مغ ضػاحي اليشج آبادؼ؛ ندبةً  اإللو الحشفي، العالع الخباني السكيّ  اليشجؼ
 في مكة السكخمة، (ٕ)(الخيخات دالئل) إجازة مشو يأخحكف  كانػا اليشػد الحجاج ألف الجالئل؛ بذيخ

 . (ٖ)كيبايعػنو
 .(ٗ)السطلب الثاني: مهلجُه ونذأتوُ 

 ،في ضػاحي إلو آباد "،نيػاف"، كنذأ بأرض اليشج في قخية قٕٕ٘ٔكلج في شعباف سشة 
 بيا كعخؼ مكة، كسكغ سشػات، أربع بالسجيشة فأقاـ ىػ،ٖٕٛٔ سشة كحج ،شتغل بالعمع مغ صغخهكا

 . (٘)الجالئل بذيخ

                                                 
يشطخ: ندىة الخػاشخ كبيجة السدامع كالشػاضخ: عبج الحي بغ فخخ الجيغ بغ عبج العمي الحدشي الصالبي )ت:   (ٔ)

، األعالـ: خيخ الجيغ بغ ٕٕٙٔ/ٛـ(: ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔبيخكت، )-، نذخ دار الشذخ: دار ابغ حـدٔىػ(، طٖٔٗٔ
بيخكت، -، نذخ دار العمع لمسالييغ٘ٔق(، طٜٖٙٔمحسػد بغ دمحم بغ عمي بغ فارس، الدركمي الجمذقي )ت:

 .     ٙٛٔ/ٙـ(: ٕٕٓٓ)
، متجاكؿ بيغ العمساء كالعػاـ عمى حجٍّ سػاء، أّلفو اإلماـ دمحم --كتاب مذيػر في الرالة كالدالـ عمى رسػؿ هللا   (ٕ)

ق(، كعميو شخكح كحػاش كثيخة. اعتاد بعس ٓٚٛبغ سميساف بغ داكد بغ بذخ الجدكلي الدساللي الذاذلي )ت: 
، ٖٕٔ/ٔالسذايخ قخاءتو في مجالديع، كالتبخؾ بخكايتو، كاإلجازة بيا في أسانيجىع. يشطخ: فيخس الفيارس: 

 .   ٖٔٔ/ٔ، معجع السؤلفيغ: ٔ٘ٔ/ٙعالـ: األ
 . ٙٛٔ/ٙ، كاألعالـ: ٕٕٙٔ/ٛيشطخ: ندىة الخػاشخ:   (ٖ)
 يشطخ: السرجر الدابق.  (ٗ)
اشتيخ بيحا المقب عمساء آخخكف، مشيع: الذيخ دمحم أميغ بغ أحسج رضػاف السجني، ودمحم بغ أحسج بغ عبج الخحسغ  (٘)

، فيس السمظ الػىاب ٕٖٔ/ٔمجاىج الصشصاكؼ. يشطخ: فيخس الفيارس: السغخبي، كالذيخ أبػ الشجا دمحم بغ 
الستعالي بأنباء أكائل القخف الثالث عذخ كالتػالي: أبػ الفيس، عبج الدتار بغ عبج الػىاب البكخؼ الرجيقي اليشجؼ 

 .  ٔٗٛىػ(، تح: عبجالسمظ بغ عبجهللا بغ دلير، )د.ط(، )د.ت(: صٖ٘٘ٔالسكي الحشفي )ت: 



 

ٖٔٗ 

 م.م. تحدين الجركدلي

 .: طلبُو للعلمثالثال السطلب
 كسافخ إلى بمجاف كثيخة، كأخح عمـػ الذخيعة عغ عمساء أكابخ، صغخه، مغ بالعمع اشتغل

 كأصػلو، مفدخ الحشفية بفقو عالع تجريذ،في الحجيث كالصخيق كترجر لم عاإلجازة مشي كحرمت لو
                                                                                                                                  .أصػلي فكيو،

   .(ٔ)كيخبي كيجيد مكث بسكة السكخمة خسديغ سشة يجرس كيفيج،
 

وِّ، وتالمحتو.شيه  :خابعالسطلب ال  خِّ
 أواًل: شيهُخُو: 

، لجيو جسمٌة مغ الذيػخ في -رِحسُو هللاُ –ذكخ أصحاب التخاجع أف اإلماـ دمحم بغ عبج الحق 
  الخكايِة سساعًا كإجازًة، ِمغ أشيخىع:

  .(ٕ)ق(ٖٖٕٔالجػنبػرؼ )ت: الذيخ قصب الجيغ الجىمػؼ  .ٔ
 . (ٖ)ق(ٕٔٛٔالمكيشػؼ )ت: عمي الذيخ تخاب .ٕ
 . (ٗ)ق(ٜٕٚٔالدعجاني ) غ حدغأحسج ب الذيخ .ٖ

 
  تتمسح عمى يجه تالمحة كثخ، نحكخ مشيع:ثانيًا: تالمحتو: 

 . (٘) ق(ٜٕٚٔبغ الشقيب البخزنجي )ت:  أحسج الذيخ الديج .ٔ
 . (ٙ)ق(ٖٔٗٔالسػؼ السمػؼ )ت: هللا عبج بغ الغفار الذيخ عبج .ٕ
 . (ٚ)ق(ٖ٘٘ٔالػىاب الرجيقي الجىمػؼ )ت: عبج بغ الدتار عبج الذيخ .ٖ

 .(ٛ)وُ : وفاتُ خامذالسطلب ال

                                                 
 . ٙٛٔ/ٙ، كاألعالـ: ٕٕٙٔ/ٛخ: ندىة الخػاشخ: يشط  (ٔ)
 .  ٜٜٓٔ/ٔ، فيس السمظ: ٓٚٓٔ/ٚيشطخ: ندىة الخػاشخ:   (ٕ)
 .  ٕ٘ٓٓ/ٔ، فيس السمظ: ٖٜٛ/ٚيشطخ: ندىة الخػاشخ:   (ٖ)
 .  ٜٕٚ/ٔيشطخ: فيس السمظ:   (ٗ)
 .   ٜٕٚ/ٔيشطخ: ندىة الخػاشخ: فيس السمظ:   (٘)
 .   ٜٕٚ/ٔ، فيس السمظ: ٕٗٛٔ/ٛيشطخ: ندىة الخػاشخ:   (ٙ)
 .   ٜٜٓٔ/ٔ، فيس السمظ: ٖٗ٘/ٖيشطخ: األعالـ:   (ٚ)
 يشطخ: السرجر الدابق.   (ٛ)
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 السذخفة بسكة آبادؼ تػفي اتفقت كتب التخاجع كالصبقات عمى أف الذيخ دمحم عبج الحق اإللو
هللا  رحسيسا-. (ٕ)الكيخانػؼ  هللا رحسة ، عشج الذيخ(ٔ)بالسعالة كدفغ ق(،ٖٖٖٔ سشة مغ شػاؿ ٜٔفي )
 .-تعالى

 السبحث الثاني: دراسة السخطهط.
لمذيخ دمحم عبج الحق " الشبخاس في بياف كيفيات مدح الخأسِبػػػ"  لسػسػـِ امسخصػط بعَج دراَستشا ل

 فعمى ًة؛َغديخ  ةً عمسي ةً قج حػػ ماد بشدختيِو، كالحَّؼ ُقسشا بتحكيقِو َكدراستوِ ق(، ٖٖٖٔاإللو آبادؼ )ت:
فقو، كقج أسيب السؤلف قج اعتسج عمى أكثخ ستيغ مرجرًا مغ كتب ال أفّ  إالّ  الخسالةِ  صغخِ  ِمغ الخغع

كثيخًا في ذلظ، عبخ ما نقمو مغ أقػاؿ كآراء الفقياء، كاآلثار الػاردة، في شخائق ككيفيات مدح الخأس، 
عمى تػجيو نطخ السدمع، كحثِّو عمى ضخكرة االىتساـ بالسدائل  -رحسو هللا-كما ذاؾ إاّل حخصًا مشو 

ء، في باب الصيارة، كىي مدألة مدح السدمع؛ كػنيا مختبصة بأحج أركاف الػضػ  حياة السعتادة في
 الخأس.  

 السخطهط. السطلب األول: صحة عشهان
الشدختيِغ، المتيِغ اعتسجنا  في صػرة المػحة اأُلكلى مغ (ٖ)إفَّ الشاضخ في السخصػط: يجج عشػانو

 . "الشبخاس في بياف كيفيات مدح الخأسالسخصػط السػسػـ ِبػػػ :"  اعتسجنا عمييسا في تحقيقِ 
 السخطهط. ي: وصفالسطلب الثان

 ، جاء كصفيسا عمى الشحػ اآلتي: مغ السخصػط تيغِ كحرػلشا عمى ندخ-- بعج تيديخ هللا 
(، كرقع ٙٚ٘ٗتخكيا، بخقع خاص: )-الشدخة األكلى، كرمدنا ليا بالخمد )أ(، مكتبة راغب باشا أوال:

 (، كاعتبخناىا األصل، لألسباب اآلتية: ٖٕٛٔعاـ: )
 . خصيا مقخكء ككاضح .ٔ
 عشػاف السخصػط في بجاية المػحِة األكلى كاضحًا، كعشاكيشيا الزسشية بالمػِف األحسخ.  جاء .ٕ
 ( كمسة. ٗٔ-ٖٔ( سصخًا، كفي كلِّ سصٍخ )ٖٕ( لػحة، كالمػحة الػاحجة في )ٖٔتقع في ) .ٖ
 لع تثبت فييا اسع الشاسخ، كتاريخ الفخاُغ ِمغ ندِخيا.  .ٗ
 . ٜٔ×ٕٚمقاسيا:  .٘
 ية تعميقات.  ، كخالية مغ أبخط الشدخ تكتب .ٙ

                                                 
الَسْعالُة: الفتح ثع الدكػف: مػضع بيغ مكة كبجر. يشطخ: معجع البمجاف: أبػ عبج هللا، شياب الجيغ، ياقػت بغ عبج   (ٔ)

 . ٛ٘ٔ/٘ـ(: ٜٜ٘ٔبيخكت، ) -صاد ، نذخ: دارٕىػ(، طٕٙٙهللا الخكمي الحسػؼ )ت: 
مغ عمساء  رحسة هللا بغ خميل هللا بغ نجيب هللا بغ حبيب هللا بغ عبج الخحيع بغ قصب الجيغ العثساني الكيخانػؼ.  (ٕ)

ق(. يشطخ: ٖٛٓٔمغ رمزاف سشة  ٖٕعمساء اليشج السبخزيغ في الكالـ كالسشاضخة. تػفي في السعالة بسكة في )
 . ٜٕٕٔ/ٛندىة الخػاشخ: 

 يشطخ: صػرة المػحة اأُلكلى مغ ندختي السخصػط الّحؼ حققشاه.          (ٖ)
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بخقع  تخكيا،-بالخمد )ب(، مكتبة فيس هللا أفشجؼ ليا كرمدناالشدخة الثانية،  ثانيًا:
  (:ٚٔٔكرقع عاـ: ) :(ٔٚ٘٘/ٓٚ٘٘خاص)
   .إالَّ في أماكغ قميمٍة مشيا ،خصيا مقخكءٌ  .ٔ
   جاء عشػاف السخصػط في بجاية المػحِة األكلى كاضحًا.  .ٕ
 ( كمسة.ٙٔ-٘ٔ( سصخًا، كفي كلِّ سصٍخ )ٚٔ-ٙٔة في )كالمػحة الػاحج لػحة، (ٖٔ)في  تقع .ٖ
 فييا سقٌط قميل ججًا.   .ٚ
 . ٛٔ×ٕ٘مقاسيا:  .ٛ
  . ناسخيا مجيػؿٌ  .ٗ
 خالية مغ أية تعميقات. ك  ،بخط الشدخ تكتب .٘

 
 لسخطهط.العلسية لسادة ال: مشيج السؤلف في عخض ثالثالسطلب ال

 جاءالسادِة العمسيِة لمسخصػط،  في عخضِ  آبادؼ دمحم بغ عبج الحق اإللوإفَّ مشيج اإلماـ 
 األمثمِة، كذكخُ  العبارِة، كعخُض  حيُث التدمدل العمسي، ككضػحُ  :العمساء لصخيقةإلى حٍج كبيٍخ  ياً مذاب

كيسكغ أف نمحع ىشا  ، كسعة اشالعو،رصانِة ىحِه الخسالِة، كغدارِة عمِع مؤلفيا عمى بسا يجؿاألدلِة، 
 بعس ما يأتي:

 ، كعادة العمساء في ابتجاء تأليفاتيع. --ء كالرالة كالدالـ عمى رسػؿ هللا البجء بالحسج كالثشا .ٔ
 تقديع السخصػط عمى: مقجمة كثالثة فرػؿ كخاتسة.  .ٕ
 تعخيف بعس ما يتعمق بسفخدات األلفاظ الػاردة لغًة كاصصالحًا.   .ٖ
 اإلسياب في ذكخ الشقػالت الػاردة في مدألة مدح الخأس.  .ٗ
مغ ستيغ مرجرًا كمخجعًا، عشج إيخاد السدائل الخاصة بسدح الخأس، اعتساد السؤلف عمى أكثخ  .٘

 بعزيا لع يحقق.  
 ذكخ األحاديث كأماكغ كركدىا في كتب الحجيث كشخكحو.  .ٙ
 . --انياء تأليفو بعبارات الجعاء كرجاء القبػؿ كالثػاب مغ هللا  .ٚ

 السطلب الخابع: السرادر التي اعتسجىا السؤلف في السخطهط
حقيق تبيغ أف السؤلف قج اعتسج في مؤلَّفو ىحا عمى مرادر كثيخة، مشيا ما ىػ مغ خالؿ الت

مصبػع، كمشيا ما لع يحقق، سشحكخىا في ىحا السصمب كنثبت أكصافيا، كنكتفي عشج كركدىا في 
السخصػط، باإلشارة إلييا بذكل مخترخ؛ خذية إثقاؿ ىػامر البحث، ككحلظ الحاؿ بالشدبة لسرادر 

 ستحكخ في نياية البحث في ثبت مدتقٍل كمفرل، كعمى الشحػ اآلتي:    التحقيق؛ كػنيا
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أحسج بغ دمحم بغ أبى بكخ بغ  ،إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ: أبػ العباس، شياب الجيغ .ٔ
، مرخ-السصبعة الكبخػ األميخية ، نذخٚ، طىػ(ٖٕٜعبج السمظ القدصالني السرخؼ، )ت: 

 (.  ىػٖٕٖٔ)
 ق(، مخصػط لع أقف عميو.  ٕ٘ٓٔ الجىمػؼ )ت: الجيغ سيف بغ حقال أشعة المسعات: عبج .ٕ
           البحخ الخائق شخح كشد الجقائق: زيغ الجيغ بغ إبخاليع بغ دمحم، السعخكؼ بابغ نجيع السرخؼ  .ٖ

كفي آخخه: تكسمة البحخ الخائق لسحسج بغ حديغ بغ عمي الصػرؼ الحشفي القادرؼ ، ىػ(ٜٓٚ)ت: 
 دار الكتاب اإلسالمي ، د:ٕ، طالحاشية: مشحة الخالق البغ عابجيغكب، ىػ( ٖٛٔٔ)ت بعج 
 )د.ت(. 

 عبج بغ بكخ أبي بغ عمي الجيغ، بخىاف الحدغ، أبػ حشيفة: أبي اإلماـ فقو في السبتجغ بجاية .ٗ
القاىخة -صبح عمي دمحم كمصبعة نذخ مكتبة ط(،.،)د(ىػٖٜ٘:ت) السخغيشاني الفخغاني الجميل

 . (ت.)د
 الحشفي الكاساني أحسج بغ مدعػد بغ بكخ أبػ الجيغ، عالء: الذخائع تختيب في عالرشائ بجائع .٘

 ـ(. ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔالعمسية، ) الكتب دار: ، نذخٕ، ط(ىػٚٛ٘: ت)
: ، تحىػ(ٜٕٚأحسج بغ أبي خيثسة )ت: ،الكبيخ السعخكؼ بتاريخ ابغ أبي خيثسة: أبػ بكخ التاريخ  .ٙ

-ىػٕٚٗٔ، )القاىخة-جيثة لمصباعة كالشذخالفاركؽ الح ، نذخٔ، طصالح بغ فتحي ىالؿ
 (. ـٕٙٓٓ

: عثساف بغ عمي بغ محجغ البارعي، فخخ الجيغ   .ٚ ْمِبيِّ تبييغ الحقائق شخح كشد الجقائق كحاشية الذِّ
الحاشية: شياب الجيغ أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ يػنذ بغ ، ق(ٖٗٚالديمعي الحشفي )ت: 

ْمِبيُّ )ت:   ،القاىخة-السصبعة الكبخػ األميخية ، د:ٔ، طق( ٕٔٓٔإسساعيل بغ يػنذ الذِّ
 (. قٖٖٔٔ)

 الخخاساني الجيغ حداـ بغ دمحم الجيغ شسذ: الػقاية مخترخ شخح في الخكاية جامع رمػز .ٛ
 بيخكت،-العمسية الكتب دار نذخ ،ٔط عبجالعديد، أحسج دمحم: تح ،(قٖٜ٘:ت) الحشفي القيدتاني

 . (ـٜٕٔٓ –قٓٗٗٔ)
ِبيِجؼّ  العبادؼ الحجادؼ دمحم بغ عمي بغ بكخ أبػ: الشيخة الجػىخة .ٜ  ،ٔط ،(ىػٓٓٛ: ت) الحشفي الدَّ

 .(ىػٕٕٖٔ) الخيخية، السصبعة نذخ
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حاشية الصحصاكؼ عمى مخاقي الفالح شخح نػر اإليزاح: أحسج بغ دمحم بغ إسساعيل الصحصاكؼ  .ٓٔ
خكت، بي-، د: دار الكتب العمسيةٔىػ(، تح: دمحم عبج العديد الخالجؼ، طٖٕٔٔ:الحشفي )ت

 . ـ(ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ)
ق(، مكتبة راغب ٙٚٔٔكالغخر: دمحم بغ دمحم بغ مرصفى الخادمي ) الجرر عمى المصيفة الحاشية .ٔٔ

 (. ٕٚٔٔتخكيا، تحت الخقع )-باشا
حاشية عمى الجرر شخح الغخر: عبج الحميع بغ دمحم بغ نػر هللا يػسف القدصشصيشي، السعخكؼ  .ٕٔ

   (. ٕٛ٘ٗ٘تخكيا، تحت الخقع: )-شاق(، مكتبة راغب بأٖٓٔبأخي زاده )ت:
 السكتبة كاحج، مجمج(، ىػٕٗ٘:ت) الحشفي البخارؼ  أحسج بغ شاىخ الجيغ افتخار الفتاكػ: خالصة .ٖٔ

  (.ٜٕٛٚٙ/ٜٓ٘ٔ) الخقع تحت، مرخ-األزىخية
 ،(ىػ٘ٛٛ: ت) خدخك بسال الذييخ عمي بغ فخامخز بغ دمحم: األحكاـ غخر شخح الحكاـ درر .ٗٔ

 . (ت.د) العخبية، الكتب اءإحي دار: نذخ ،(ط.د)
 بالحشفي، البخارؼ  السحبػبي أحسج بغ محسػد بغ مدعػد بغ هللا ذخيخة العقبى شخح الػقاية: عبيج .٘ٔ

-ق(، مجمجاف، مكتبة راغب باشاٚٗٚاألكبخ )ت: الذخيعة صجر ابغ األصغخ الذخيعة صجر
 (. ٕٕٛٓٔتخكيا، تحت الخقع: )

غ، دمحم أميغ بغ عسخ بغ عبج العديد الحشفي )ت: رد السحتار عمى الجر السختار: ابغ عابجي .ٙٔ
 . ـ(ٕٜٜٔ-قٕٔٗٔبيخكت، )-، د: دار الفكخٕىػ(، طٕٕ٘ٔ

ِبيِجؼّ  الحجادؼ دمحم بغ عمي بغ بكخ أبػ الدخاج الػىاج في شخح مخترخ القجكرؼ: .ٚٔ  اليسشي الدَّ
ؿ مغ أك  أحسج شو عباس،: تحقيق رسالة ماجدتيخ، في مشو جدء حقق ،(ىػٓٓٛ: ت) الحشفي

 ـ(، لع أقف عميو. ٖٕٓٓ) مرخ،-األزىخ كتاب الصيارة إلى نياية مدألة جمج الَسْيتة، جامعة
تح: دمحم فؤاد عبج ، ىػ(ٖٕٚدمحم بغ يديج القدكيشي )ت:  ،أبػ عبج هللا و،ابغ ماجسشغ ابغ ماجو:  .ٛٔ

 ، )د.ت(. فيرل عيدى البابي الحمبي-دار إحياء الكتب العخبية، )د.ط(، نذخ الباقي
ِجْدتاني  ،أبػ داكدأبي داكد: سشغ  .ٜٔ سميساف بغ األشعث بغ إسحاؽ بغ بذيخ بغ شجاد بغ عسخك الدَّ

 ، )د.ت(.بيخكت-السكتبة العرخية ، )د.ط(، نذخ: دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج، تحىػ(ٕ٘ٚ)ت: 
: تدمحم بغ عيدى بغ َسْػرة بغ مػسى بغ الزحاؾ التخمحؼ ) ،سشغ التخمحؼ: أبػ عيدى .ٕٓ

 (.ـٜٜٛٔ، )بيخكت-دار الغخب اإلسالمي ، )د.ط(، نذخبذار عػاد معخكؼ :، تحىػ(ٜٕٚ
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، شخح الدرقاني عمى مػشأ اإلماـ مالظ: دمحم بغ عبج الباقي بغ يػسف الدرقاني السرخؼ األزىخؼ  .ٕٔ
 (. ـٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ) القاىخة-مكتبة الثقافة الجيشية ، نذخٔ، طؼ سعجؤك تح: شو عبج الخ 

الحديغ بغ مدعػد بغ دمحم بغ الفخاء البغػؼ الذافعي )ت:  ،شخح الدشة: محيي الدشة، أبػ دمحم .ٕٕ
 دمذق، -السكتب اإلسالمي  ، نذخٕ، طدمحم زىيخ الذاكيرو تح: شعيب األرنؤكط ىػ(ٙٔ٘

 (. ـٖٜٛٔ-قٖٓٗٔ)
 بابغ السعخكؼ الكخماني، فخشتا بغ الجيغ أميغ شخح تحفة السمػؾ: عبج المصيف بغ عبج العديد بغ .ٖٕ

عبج السجيج بغ عبج الخحسغ : تحقيق أشخكحة دكتػراه، في مشو جدء قق(، حقٔٓٛممظ )ت: 
 ق(.ٕٔٗٔ) الدعػدية،-الجركيذي، جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية، كمية الذخيعة

يغ بغ فخشت شخح مجسع البحخيغ: .ٕٗ ق(، ٔٓٛ) الحشفيّ  وعبج المَِّصيف بغ عبج اْلَعِديد بغ َأِميغ الجَّ
 ـ(.  ٕٛٓٓ) بغجاد،-تػراه، الجامعة اإلسالمية، كمية الفقو كأصػلوأشخكحة دك في مشو جدء حقق

القارؼ  اليخكؼ  دمحم سمصاف بغ الجيغ، عمي شخح مذكالت مػشأ مالظ ركاية دمحم بغ الحدغ: نػر .ٕ٘
ق(، حقق جدء مشو في رسالة ماجدتيخ، تحقيق: رضا زكخيا دمحم، مغ أكؿ الكتاب إلى ٗٔٓٔ)ت:

  ـ(.       ٕٛٓٓمرخ، )-زىخآخخ أبػاب الجشائد، جامعة األ
ىػ(، ٖٔٔ: ت) الشيدابػرؼ  السغيخة بغ خديسة بغ إسحاؽ بغ دمحم بكخ، أبػ: خديسة ابغ صحيح .ٕٙ

 بيخكت، )د.ت(. -اإلسالمي السكتب األعطسي، )د.ط(، نذخ مرصفى دمحم. د: تح
-خدار ابغ كثي ، نذخٖ، طدمحم بغ إسساعيل البخارؼ الجعفي ،أبػ عبجهللاصحيح البخارؼ:  .ٕٚ

 ـ(. ٜٚٛٔ-قٚٓٗٔ، )بيخكت
: دمحم فؤاد عبج ، تحىػ(ٕٔٙمدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخؼ الشيدابػرؼ )ت: صحيح مدمع:  .ٕٛ

 ، )د.ت(. بيخكت-دار إحياء التخاث العخبي ، )د.ط(، نذخالباقي
ق(، ٕٚ٘ٔشػالع األنػار شخح الجر السختار: دمحم عابج بغ أحسج بغ عمي بغ يعقػب الدشجؼ )ت:  .ٜٕ

باكدتاف، -عبج الخشيج دمحم مػسى، جامعة الدشج: تحقيق أشخكحة دكتػراه، في مشو جدء حقق
 ـ(. ٕٓٔٓ)

محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسج بغ  ،بجر الجيغ ،عسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ: أبػ دمحم .ٖٓ
 ، )د.ت(. بيخكت-دار إحياء التخاث العخبي ، )د.ط(، نذخىػ(٘٘ٛ)ت:  يالحشف يحديغ العيش

 جساؿ بغ الجيغ شسذ بغ الجيغ أكسل محسػد، بغ دمحم بغ دمحم، هللا عبج أبػ اليجاية: شخح شايةالع .ٖٔ
 . (ت.)د بيخكت،-الفكخ نذخ دار ط(،.، )د(ىػٙٛٚت:) البابختي الخكمي الجيغ
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غاية البياف كنادرة األقخاف في آخخ الدماف: لصف هللا، أميخ كاتب بغ أميخ عسخ بغ أميخ غازؼ  .ٕٖ
 في مشو جدء ق(، حققٛٗٚبي اإلتقاني العسيجؼ الحشفي، قػاـ الجيغ أبػ حشيفة )ت: العسيج الفارا

مغ أكؿ السخصػط إلى نياية باب األنجاس كتصييخىا،  حامج عبجه الفقي،: تحقيق رسالة ماجدتيخ،
 ـ(.  ٕٚٓٓ) مرخ،-األزىخ جامعة

 ،(قٙٛٚ:ت) اليشجؼ، ىمػؼ الج األنجريتي العالء بغ عالع الحشفي: الفقو في الفتاكػ التاتارخانية .ٖٖ
 . (ـٕ٘ٓٓ) بيخكت،-العمسية الكتب د: دار ،ٔالخحسغ، ط عبج حدغ المصيف عبج: تح

 الحدغ الجيغ، فخخ، السحاسغ أبػ الشعساف: حشيفة أبي األعطع اإلماـ محىب في قاضيخاف فتاكػ  .ٖٗ
 ر، د: دأط البجرؼ، مرصفى سالع: تح ،(قٕٜ٘:ت) الفخغاني، بقاضيخاف السعخكؼ مشرػر
 . (ـٜٕٓٓلبشاف، )-العمسية الكتب

 ،(ىػٔٙٛ: ت) اليساـ بابغ السعخكؼ الديػاسي، الػاحج عبج بغ دمحم الجيغ كساؿ: القجيخ فتح .ٖ٘
 . (ت.د) الفكخ، دار: د:      ،(ط.د)

ق(، حقق جدء ٓٔٚ: أبػ البخكات عبج هللا بغ أحسج بغ محسػد الشدفي )ت:شخح الػافيفي الكافي  .ٖٙ
اه، تحقيق: عبج العديد بغ عبج الخحسغ، مغ أكؿ الكتاب إلى نياية كتاب مشو في أشخكحة دكتػر 

 ق(. ٙٔٗٔالدعػدية، )-الحج، جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية
الكتاب السرشف في األحاديث كاآلثار: أبػ بكخ بغ أبي شيبة، عبج هللا بغ دمحم بغ إبخاليع بغ  .ٖٚ

، الخياض-مكتبة الخشج ، نذخٔ، طت: كساؿ الحػ ، تحىػ(ٖٕ٘)ت:  عثساف بغ خػاستي
 ق(.  ٜٓٗٔ)

: تح ،(قٚٙٚ:ت) الحشفي الخػارزمي الكخالني الجيغ شسذ الجيغ الكفاية في شخح اليجاية: جالؿ .ٖٛ
 . (ـٜٕٔٓ) بيخكت،-العمسية الكتب نذخ دار ،ٔاألفغاني، ط الحقاني أحسج دمحم

ُسشِّي )ت: دمحم غب أحسج الجيغ، تقي العباس، الشقاية: أبػ شخح في كساؿ الجراية .ٜٖ ق(، حقق ٕٚٛالذَّ
جدء مشو في أشخكحة دكتػراه، تحقيق: صالح دمحم سالع، كتاب الصيارة، جامعة العمػـ اإلسالمية 

 ـ(. ٜٕٓٓاألردف، )-العالسية
 دار: ، )د.ط(، نذخ(ىػٖٛٗ: ت) الدخخدي سيل أبي بغ أحسج بغ دمحم األئسة، شسذ: السبدػط .ٓٗ

 (.  ـٖٜٜٔ-ىػٗٔٗٔبيخكت، )-السعخفة
: عبج حت، ىػ(ٖٖٓأحسج بغ شعيب بغ عمي الشدائي )ت:  ،السجتبى مغ الدشغ: أبػ عبج الخحسغ .ٔٗ

 ـ(. ٜٙٛٔ-قٙٓٗٔ، )حمب-مكتب السصبػعات اإلسالمية ، نذخٕ، طالفتاح أبػ غجة
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، زاده بذيخي السجعػ سميساف بغ دمحم بغ الخحسغ األبحخ: عبج ممتقى شخح في مجسع األنيخ  .ٕٗ
   .(ت.بيخكت، )د-العخبي التخاث نذخ: إحياء ، )د.ط(،(ىػٛٚٓٔ: ت)، أفشجؼ بجاماد يعخؼ

: ت) الطاىخؼ  القخشبي األنجلدي حـد بغ سعيج بغ أحسج بغ عمي دمحم، أبػ: باآلثار السحمى .ٖٗ
 بيخكت، )د.ت(. -دار الفكخ: ىػ(، )د.ط(، نذخٙ٘ٗ

 بغ العديد عبج بغ أحسج بغ محسػد الجيغ بخىاف السعالي، أبػ: الشعساني الفقو في البخىاني السحيط .ٗٗ
 الكتب دار د: ،ٔط الجشجؼ، سامي الكخيع عبج: تح ،(ىػٙٔٙ: ت) الحشفي البخارؼ  َماَزةَ  بغ عسخ

 . (ـٕٗٓٓ-قٕٗٗٔ) بيخكت، العمسية،
مخاقي الفالح شخح متغ نػر اإليزاح: حدغ بغ عسار بغ عمي الذخنباللي السرخؼ الحشفي )ت:  .٘ٗ

 . ـ(ٕ٘ٓٓ-قٕ٘ٗٔ)، السكتبة العرخية، ٔىػ(، طٜٙٓٔ
ق(، ٜٔٔمخقاة الرعػد إلى سشغ أبي داكد: أبػ الفزل، جساؿ الجيغ، عبج الخحسغ الديػشي ) .ٙٗ

 ـ(. ٕٕٔٓ-قٖٖٗٔبيخكت، )-، نذخ ابغ حـدٔتح: دمحم شايب شخيف، ط
عمي بغ )سمصاف( دمحم، السال  ،نػر الجيغ ،مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح: أبػ الحدغ .ٚٗ

 (. ـٕٕٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ) لبشاف،-دار الفكخ ، نذخٔ، طىػ(ٗٔٓٔ: اليخكؼ القارؼ )ت
ق(: حافع ٙ٘٘السدترفى شخح مخترخ الفقو الشافع: أبػ القاسع، دمحم بغ يػسف الدسخقشجؼ ) .ٛٗ

ق(، تح: أحسج بغ دمحم آؿ سعج الغامجؼ، ٓٔٚالجيغ، أبػ البخكات، عبج هللا بغ أحسج الشدفي )
 ق(. ٕٖٗٔالدعػدية، )-لجراسات اإلسالمية، جامعة أـ القخػ، كمية الذخيعة كأط

أحسج بغ عسخك بغ عبج الخالق بغ خالد بغ  ،ػر باسع البحخ الدخار: أبػ بكخيمدشج البدار السذ .ٜٗ
مكتبة  ، د:ٔكآخخكف، ط: محفػظ الخحسغ زيغ هللا، ، تحىػ(ٕٜٕالسعخكؼ بالبدار )ت:  عبيج هللا

 ـ(.  ٜٕٓٓ، )السجيشة السشػرة-العمػـ كالحكع
: ىػ(، تحٖٓٙ: ت) الصبخاني مصيخ بغ أيػب بغ أحسج بغ سميساف القاسع، أبػ: جع األكسطالسع .ٓ٘

القاىخة، -الحخميغ دار الحديشي، )د.ط(، نذخ إبخاليع بغ السحدغ عبج، هللا عػض بغ شارؽ 
 )د.ت(. 

ذاه عبج هللا بغ دمحم بغ عبج العديد بغ الَسْخُزباف بغ سابػر بغ شاىش ،: أبػ القاسعةمعجع الرحاب .ٔ٘
 الكػيت،-مكتبة دار البياف ، نذخ: دمحم األميغ بغ دمحم الجكشي، تحٔ، طىػ(ٖٚٔالبغػؼ )ت: 

 (. ـ ٕٓٓٓ-قٕٔٗٔ)
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تخكيا، تحت الخقع: -ق(، مكتبة فيس هللاٜٙٔمفتاح الدعادة: كساؿ الجيغ بغ أساير بغ يػسف الذخكاني )ت:  .ٕ٘
(ٜٕٛ  .)    

(، جامعة السمظ ٜٗ٘بغ عبج هللا اليخكؼ )ت: الجقائق: معيغ الجيغ دمحم  مال مدكيغ عمى كشد .ٖ٘
 (.  ٕٜٕٔسعػد، تحت الخقع: )

 ق(، حققٚٙٚالسشبع في شخح السجسع: أبػ العباس، شياب الجيغ، أحسج بغ إبخاليع العيشتابي ) .ٗ٘
مغ أكؿ الكتاب إلى نياية  عيدى بغ شياب الحيدػني،: تحقيق أشخكحة دكتػراه، في مشو جدء

  ـ(.    ٕٓٔٓ) الدعػدية،-لجامعة اإلسالمية، كمية الذخيعةفرل السدح عمى الخفيغ، ا
 في مشو جدء ق(، حققٗٓٓٔمشح الغفار بذخح تشػيخ األبرار: دمحم بغ عبج هللا التسختاشي )ت:  .٘٘

 ـ(.   ٕٓٔٓ) مرخ،-األزىخ جامعة محسػد خيامي حدغ،: تحقيق رسالة ماجدتيخ،
لجيغ، محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسج مشحة الدمػؾ في شخح تحفة السمػؾ: أبػ دمحم، بجر ا .ٙ٘

، نذخ كزارة األكقاؼ ٔق(، تح: أحسج عبج الخزاؽ الكبيدي، ط٘٘ٛبغ حديغ العيشي الحشفي )ت: 
 ق(. ٕٛٗٔ-ـٕٚٓٓقصخ، )-كالذئػف اإلسالمية

يحيى بغ شخؼ الشػكؼ )ت:  ،محيي الجيغ ،السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج: أبػ زكخيا .ٚ٘
 ق(. ٕٜٖٔ) بيخكت،-ر إحياء التخاث العخبيدا ، نذخٕ، طىػ(ٙٚٙ

غشية السبتجؼ السعخكؼ بػ الحمبي الكبيخ: دمحم بغ دمحم بغ عمي الكاشغخؼ )ت: مشية السرمي  .ٛ٘
 بيخكت، )د.ت(.  -، د: دار الكتب العمسيةٔق(، تح: دمحم سعيج أنػر السطاىخؼ، ط٘ٓٚ

اسي القػنػؼ الخكمي الحشفي نتائج الشطخ في حػاشي شخح الجرر كالغخر: نػح بغ مرصفى اآلم .ٜ٘
 (. ٜٓٛٓ٘تخكيا، تحت الخقع: )-ق(، مكتبة راغب باشآٚٓٔ)ت:

الحجاج بغ عمي الدغشاقي الحديغ بغ عمي بغ  ،داـ الجيغ: حشياية في شخح اليجايةال .ٓٙ
عراـ عبج السجيج العاني، مغ أكؿ : تحقيق أشخكحة دكتػراه، في مشو جدء ق(، حققٔٔٚ)ت:

 ـ(.    ٕٙٔٓ) األردف،-العمـػ اإلسالمية العالسية جامعة ية فرل القخاءة،كتاب الصيارة إلى بجا
 دمحم بغ دمحم بغ السبارؾ الجيغ، مجج الدعادات، أبػ األثيخ، ابغالشياية في غخيب الحجيث كاألثخ:  .ٔٙ

ي، محسػد دمحم الصشاحك  ؼ شاىخ أحسج الداك تح:  ،(ىػٙٓٙ: ت) الجدرؼ  الكخيع عبج بغ دمحم بغ
 (. ـٜٜٚٔ-قٜٜٖٔ) بيخكت،-لسكتبة العمسيةا )د.ط(، نذخ
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الشيخ الفائق عمى كشد الجقائق: سخاج الجيغ، عسخ بغ إبخاليع بغ دمحم  ابغ نجيع السرخؼ  .ٕٙ
، مغ٘ٓٓٔ)ت:  كتاب الرالة أكؿ ق(، حقق جدء مشو في رسالة ماجدتيخ، تحقيق: دمحم أبػ العـد

 . ـ(ٕٔٓٓمرخ، )-الرالة، جامعة األزىخ يفدج ما باب إلى آخخ
يغ رشيج، هللا عبج أبػ كالتفاريع: األصػؿ معخفة اليشابيع في .ٖٙ كِمي َرَمَزاف بغ َمْحُسػد الجَّ  الخُّ

القاىخة، -الرالح نذخ دار ،ٔابخاليع، ط احسج مرصفى عسخ: تح ،(قٙٔٙ:ت) اْلَحَشِفّي،
 . (ـٜٕٔٓ -قٓٗٗٔ)

 .: مشيج التحقيقخابعالسطلب ال
كراعيشا في  ،ىح السخصػط السشيج الستبع عشج السحققيغ لقج سمكشا بفزل هللا تعالى في تحقيق

قج ككضعشا فلسا سار عميو كبار أىل التحقيق،  بعة في تحقيق الشز، كتبعاً تذلظ أىع القػاعج العمسية الس
إلخخاج ىحه الخسالة بأبيى صػرة، فكاف عسمشا في  ؛نرب أعيششا أف نبحؿ ما في كسعشا مغ جيج كشاقة

 تي:لشيج اآلتحقيق السخصػط عمى ا

 ،، كشمبِو لمعمع، كشيػخوِ كشيختو لكِبِو،ك ِندِبتِو، سسِو ك امذتسمًة عمى سؤلف حياة اللمشا تخجسًة قجّ  .ٔ
شتسَل عمى اككاَف ذلظ في القدع األكؿ مغ الجراسة. أما القدع الثاني فقج  ، ككفاتو،كتالمحتوِ 
عة في مدح الخأس في اآلراء الػاردة في الصخائق كالكيفيات الستبتشاكؿ حيث  ،التحقيق

   . ألىع الشتائج ثعَّ ختسشا التحقيق بخاتسةٍ  الػضػء،
 . قسشا بشدخ السخصػط، كفقًا لقػاعج المغة العخبية مغ رسٍع َكتذكيلٍ  .ٕ
، كالتخضي عمى --، كالرالة كالدالـ عمى رسػؿ هللا --تػحيج عبارات الثشاء عمى هللا  .ٖ

  .   -هللا عمييعرحسة –، كالتخحع عمى الفقياء --الرحابة 
لمتأكِج مغ صحة العبارات  مع الشدخة )ب(؛ -كىي ندخة األصل–قسشا بسقابمة الشدخة )أ(  .ٗ

  كدقتيا.
في حاِؿ كجػِد سقٍط ما عالجشاه بػضِعِو بيغ معقػفتيِغ ىكحا: ][؛ لزبط متغ السخصػِط  .٘

                                                                                                   بالذكل الجقيق.   
ككضعيا  ،كرسسيا بخط السرحف تعالى، تخخيج اآليات القخآنية مغ مػاضعيا مغ كتاب هللا .ٙ

 .   ىكحا: ػسيغ مدىخيغقبيغ 
 ،مع بياف درجتيا ،التي ذكخىا السؤلف تخخيجًا عمسياً  ،تخخيج األحاديث الشبػية مغ كتب الدشة .ٚ

 «.  » ىكحا: ٍس ىالليةككضعيا بيغ أقػا
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: تجؿ عمى نياية [ /أٔك/]بّيّشا نياية المػحات مغ الشدختيغ بػضِعيا بيغ معقػفتيغ، فسثاًل:  .ٛ
: تجؿ عمى نياية الػجو الثاني [/بٔظ/]الػجو األكؿ مغ لػحات ندخة أألصل )أ(، ككحلظ: 

 مغ لػحات الشدخة )ب(.     
 ِس تشريٍز ىكحا: " ". كضعشا العباراِت السشقػلِة نّرًا بيَغ أقػا .ٜ

 سخصػط. تخجسة لألعالـ الػاردة في ال  .ٓٔ
، بحكخ بصاقة مغ كتب فقيية كحجيثية كلغػية ،صميةيا األعدك الشقػالت كاالقتباسات إلى مزانِّ  .ٔٔ

السرجر كامالً عشج ذكخه ألكؿ مخة، مع ذكخ الجدء كالرحيفة. أما إذا كاف السرجر 
كجػده في السكتبات، كالخقع الخاص بو، كرقع  مخصػشًا لع يحقق، ذكخنا بصاقتو، كمكاف

 المػحة.  
 صصالحًا بالخجػع إلى كتب المغِة كالفقو.                                                                            االسرصمحات الفقيية لغًة ك  تعخيف .ٕٔ
قدع - الثاني بالقدع ءجقبل الب كال الشدختيِغ، صػرًة المػحة األكلى كاألخيخة مغ كضع .ٖٔ

    القارغ عمى صػرتيا. الشالع ؛-التحقيق
 كمخاجِع التحقيق، كثبت لمسػضػعات. سرادرِ ل ثبتٍ ك  التحقيق بخاتسٍة، كفيارس، أنييشا .ٗٔ
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 المػحة األكلى كاألخيخة مغ ندخة األصل أ
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 القدم الثاني: التحقيق.
 الخحيعِ  الخحسغِ  هللاِ  بدعِ 

 فأقاـَ  ،(ٕ)رحيساً  فاً ك رؤ  وُ فيشا رسػلَ  أرسلَ ، ك (ٔ)لمشاسِ  خخجْت أُ  ةٍ مّ أُ  الحؼ جعمشا خيخَ  هللِ  الحسجُ 
 بِ يِّ الصَّ  أمػفِ السَ  األميغِ  وِ كخميمِ  وِ و كحبيبِ عمى رسػلِ  كالدالـُ  شاس، كالرالةُ تَ  شػؿِ  بعجَ  يغِ الجِّ  عَ ئدعا

  ا بعج:، أمّ (3)األكياس اىخيغَ الصَّ  بيغَ يِّ الصَّ  وِ تِ يَّ كذرِّ  وِ كأزكاجِ  وِ كصحابتِ  وِ األنفاس، كعمى آلِ 

                                                 
ٍة ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس َتْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ َكَتْشَيْػَف َعِغ اْلُسْشَكِخ َكُتْؤِمُشػَف ِباّللَِّ إشارًة إلى قػلو تعالى:   (ٔ) سػرة  -ُكْشُتْع َخْيَخ ُأمَّ

 (. ٓٔٔآؿ عسخاف: ج.آ )
 -َلَقْج َجاَءُكْع َرُسػٌؿ ِمْغ َأْنُفِدُكْع َعِديٌد َعَمْيِو َما َعِشتُّْع َحِخيٌز َعَمْيُكْع ِباْلُسْؤِمِشيَغ َرُءكٌؼ َرِحيعٌ إشارًة إلى قػلو تعالى:   (ٕ)

 (.  ٕٛٔسػرة التػبة: اآلية )
ْىِغ.  (ٖ) َمِكْيٌذ، كالَكْيدى: نعُت السخأة الَكيَِّدِة، كأْكَيَذ الخجُل  كالخجُل كيٌِّذ  األكياس: جسع كيِّذ، كىػ العاقل الُسَتَػقُِّج الحِّ

، الرحاح ٕٚٔ/ ٓٔىػ(: ٖٓٚكَأكاَس: إذا ُكِلَج لو أكالٌد َأْكياٌس، أؼ: عقالء. يشطخ: تيحيب المغة، لميخكؼ )ت: 
 . ٖٜٚ/ٖق(: ٖٜٖتاج المغة كصحاح العخبية، لمجػىخؼ )ت:

 المػحة األكلى كاألخيخة مغ الشدخة ب



 

 

ٖٕٚ 

 ....الشِّْبخاس في بيانِّ كيفّياتِّ مدحِّ الخاس

 ،(4)مةٍ مقجِّ  :عمى مذتسمةٌ  ،الخأس مدحِ  اتِ كيفيَّ  في بيافِ  (3)بخاسبالشِّ  (2)ةٌ سَ متخجَ  (1)حه عجالةٌ في
  . السأمػؿُ  عُّ يا يتُ بِ  خيخٍ  كخاتسةُ  ،(5)فرػؿِ الغ مِ  كثالثةٍ 

  .معشى السدحِ  في بيافِ  :ةُ مَ فالسقجِّ 
عمى  وِ يْ ككفَّ  وِ رأسِ  ـِ عمى مقجَّ  يجيوِ  بعَ أصا أف يزعَ  ِتوِ في كيفيَّ  قاؿَ  غْ مَ  في بيافِ  :ؿُ األكّ  كالفرلُ 

 وُ ما قالَ  كردَّ  ،و ىػ األضيخإنّ  :قاؿَ  غْ كمَ  ،و ىػ األكلىنّ إ :قاؿ غْ غ مَ مكبيا ،(7)فاهُ ا إلى قَ سىفيسجُّ  (6)وِ يْ دَ ػْ فَ 
 مصمقاً  يغِ احتَ الدبّ  ا مجافاةُ كأمّ  ،و ىػ السدشػف إنّ  :قاؿَ  غْ كمَ  ،السدحِ  حاؿَ  وِ يْ و يجافي كفَّ غ أنَّ يع مِ بعُز 

في  قاؿَ  غْ كمَ  ،ةِ شَّ في الدُّ  وُ لَ  فال أصلَ  غِ يْ دَ ػْ بيسا عمى الفَ  دبار ليخجعَ في اإل غِ يْ كالكفَّ  نيغِ ذُ بيسا األُ  ليسدحَ 
 ،ةِ شَّ في الدُّ  وُ لَ  صلَ أالكساؿ ال  :بل قاؿَ ، ةٌ كمذقَّ  فٌ ففيو تكمُّ  :غ قاؿَ كمَ  ،ةِ شَّ في الدُّ  وُ لَ  ال أصلَ  :(ٛ)الفتحِ 

لع  الكفِّ  تجافيَ  فَّ إ :قاؿَ  غْ كمَ  ،يع عميوِ كمِّ  السدمسيغَ  تكميفُ  غُ فال يحدُ  ،ةٍ مذقَّ  كفي ذلظ نػعُ  :قاؿَ  غْ كمَ 
  .-- وِ ػئِ ُض كُ  في صفةِ  السخفػعةِ  حاديثِ غ األمِ  في شيءٍ  تِ أي

 بصػفَ  كيزعَ  ،وِ يجيْ  صابعَ أك  ،/أ[ٔ]ك/ وِ يْ أف يبل كفَّ  ِتوِ في كيفيَّ  :قاؿَ  غْ في بياف مَ  :كالفرل الثاني
ىسا كيجخَّ  يغِ الكفَّ  كيجافيَ  ،بياميغِ كاإل ابتيغِ الدبّ  كيعدؿَ  ،سِ أالخ  ـِ عمى مقجَّ  كفٍّ  غ كلِّ مِ  صابعَ أ (ٜ)ثالثِ 

 نيغِ ذُ األُ  كباشغَ  بياميغِ اإل بباشغِ  نيغِ ذُ األ ضاىخَ  كيسدحُ  يغِ بالكفَّ  يغِ ػدَ الفَ  يسدحُ  عَ ثُ  ،سأالخ  خِ لى مؤخَّ إ
ىحا  فّ إ :قاؿَ  غْ كمَ  ،كلىاأل و ىػنّ إ :قاؿَ  غْ كمَ  ،خِ السذايِ  ةِ عامّ  قػؿُ  وُ نّ إ قاؿَ  غْ مَ  كبيافِ  .ابتيغِ الدبّ  بباشغِ 
و نّ إ :قاؿَ  غْ كمَ  ،بُ و ىػ السدتحَ نّ إ :قاؿَ  غْ كمَ  ،بّّ بل مدتحَ  ةٍ بدشَ  ىحا ليَذ  فّ إ :قاؿَ  غْ كمَ  ،فزلِ األ بيافُ 

                                                 
ُل ِمْغ َشْيٍء. يشطخ: تييب المغة: الُعجالُة: اْلَعَجَمُة ِفي اأْلَ   (ٔ) ، معجع مقاييذ المغة، ٖٕٛ/ْٔمِخ، كيصمق عمى َما ُتُعجِّ

 . ٖٕٚ/ٗىػ(: ٜٖ٘لمخازؼ )ت:
، لداف العخب، البغ ٕٜٛٔ/٘التخجسة: تفديخ الكالـ بمداٍف آخخ، كنقمو مغ لغة إلى لغة أخخػ. يشطخ: الرحاح:    (ٕ)

 .  ٙٙ/ٕٔىػ(: ٔٔٚمشطػر )ت: 
خاج. يشطخ: الرحاح: الشِّ   (ٖ)  . ٕٕ٘/ٙ، لداف العخب: ٜٔٛ/ْٖبخاُس: الِسْرباح كالدِّ
مة اْلَجْير:   (ٗ) ، كتصمق عمى َما استقبمظ مغ الجْبية كالجبيغ، كمقجِّ ـَ ـُ َقْجمًا، أؼ َتَقجِّ ، بالفتح َيْقُج ـَ مة: مرجر َقَج السقجِّ

مػف اْلَجْير. يشطخ: تيحيب المغة:   .  ٕٙٓٓ/٘اح: ، الرحٜ٘/ٜالَّحيغ يتقجَّ
يئيِغ إْشعارًا بانتياِء َما قبَمو، كفي االصصالح: ُىَػ َشاِئَفة مغ اْلسَداِئل َتَغيَّخت  (٘)  الَفْرُل: في األصل: الَحْجُد َبيغ الذَّ

في  َأْحَكامَيا ِبالشِّْدَبِة ِإَلى َما قبمَيا. كيصمق عشج الباحثيغ لمَتْفِخيق َبيغ مباحث الكتاب. يشطخ: الكميات معجع
بيجؼ )ت: ٙٛٙىػ(: صٜٗٓٔالسرصمحات كالفخكؽ المغػية، لمكفػؼ )ت: ، تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس، لمدَّ

 . ٖٙٔ/ٖىػ(: ٕ٘ٓٔ
ا َيِمي اأُلذنيغ. يشطخ: تيحي  (ٙ) ب المغة: الَفْػداف: َقْخنا الخَّأس كناِحَيتاه، َكاِحُجُىَسا َفْػٌد، َكُىَػ ُمْعَطُع َشَعِخ المِّسَّة ِمسَّ

 .  ٖٓٗ/ٖ، لداف العخب: ٜٖٔ/ٗٔ
خ الُعُشق. تيحيب المغة:  (ٚ)  .  ٕٜٔ/٘ٔ. كيشطخ: لداف العخب: ٕٙٗ/ٜالَقَفا: مؤخَّ
 .  ٕٓ/ٔيشطخ: فتح القجيخ البغ اليساـ:   (ٛ)
 /ب[.  ٔ]ك/  (ٜ)



 

ٖٕٛ 

 م.م. تحدين الجركدلي

 هللاِ  رسػؿِ  مدحَ  -رضي هللا عشيا- ؤمشيغَ الس ُـّ أ عائذةُ  ىكحا ركْت  :قاؿَ  غْ كمَ  ،بُّ حَ كالسدتَ  ىػ السدشػفُ 
--،  ُرحعَ أيا  ظَ كعميشا معيع بخحستِ  ،جسعيغَ أ -رضػاف هللا تعالى عمييع- فِ مَ عغ الدَّ  كىكحا السشقػؿ 

ىسا كيسجَّ  سِ أالخ  ـِ عمى مقجَّ  وُ صابعَ أك  وِ يْ كفَّ  يزعَ  فْ أ ُتوُ ككيفيَّ  :قيلَ  ما ضعفَ  غَ بيَّ  غْ مَ  كبيافِ  .الخاحسيغَ 
 . الً مدتعسَ  الساءُ  كال يكػفُ  وِ يْ عَ صبُ أُ ب وِ يْ نَ ذُ أُ  كيسدحَ  ،سِ أالخ  جسيعَ  بُ يدتػعِ  عمى كجوٍ  ،فاهُ لى قَ إ

 كالفقوِ  الذخيفِ  الحجيثِ  غ كتبِ مِ  ةٍ مختمفَ  حاديثَ أغ مِ  السدحِ  اتِ كيفيَّ  في بيافِ  :الفرل الثالث
 .صيفِ المّ 

 ربَّ  العطيعَ  هللاَ  نداؿُ  .يا شاءَ يَّ أ ػضئُ الست فيختارُ  كثيخةٌ  وٌ كجُ أ ىحهِ  فّ أ في بيافِ  :كالخاتسة
 مػؿِ حُ  كحيغَ ، وِ يْ يجَ  بيغَ  الػقػؼِ  يػـَ  وُ شا بخكتَ يخيَ  فْ أك  ،وِ لػجيِ  خالراً  وُ ما جسعتُ  يجعلَ  فْ أ العطيعِ  العخشِ 

ا شَ لَ  ،(3)كعاتِ لخَّ ا ميغَ أكت العػراتِ  خَ تْ كسَ  ،كالعفػَ  (2)قالةَ كاإل حسةَ كالخَّ  السغفخةَ  وُ لُ أكند ،(1)وِ مِّ في رِ  ندافِ اإل
 كلجسيعِ  ،ناأقخ أ غْ سَ كلِ  ،نافادَ أ غْ سَ شا كلِ سَ عمَّ  غْ سَ كلِ  ،يعخِ شا كمذايِ خِ كلسذايِ  ،يشاجِ كالِ  ؼجَ يشا كلػالِ جِ ا كلػالِ شَ لَ 

 وهللاُ  ،اهُ يّ إ الّ إ كال ندتعيغُ  ،اّللِ  بِ الّ إتػفيقي كاعترامي  كما ،مػاتِ كاأل شيعْ مِ  حياءِ األ كالسؤمشاتِ  السؤمشيغَ 
 ظِ عمى السمِ  متػكالً  خاـِ في السَ  شخعُ أنا أفيا  .(ٗ)الػكيلُ  ععَ كنِ  شا هللاُ فحدبُ  ،بيلِ الدَّ  ػاءِ لى الدّ إاليادؼ 

  :شعاـِ السِ 
 : مةُ السقجِّ 

عمى  اليجِ  مخارُ إ :كىػ لغةً " :يزاحِ اإل نػرِ  شخحِ  مخاقي الفالحِ  في كتابِ . معشى السدحِّ  في بيانِّ 
 غْ مِ  حَ خِ أُ  لٍ كال ببمَ  ،وِ ال مدحِ  عزػٍ  غدلِ  كلػ بعجَ  ،العزػَ  ةِ السبتمَّ  اليجِ  صابةُ إ :كشخعاً  .الذيءِ 
 :قػلو" :(ٚ)حصاكؼِّ الصَّ  حسجٍ أ الذيخِ  ةِ امَ الفيّ  خِ بْ كالحَ  مةِ العاّل  عِ لمعالِ  كفي حاشيةٍ  .(ٙ)انتيى ،(5)"عزػٍ 

 كافَ  سػاءٌ  ،هِ في غيخِ  لْ عسَ دتَ لع يُ  لٍ بمَ  صابةُ إ :كشخعاً  :وِ بقػلِ  هُ كلى ما ذكخه غيخُ األ إلخ": ...اليجِ  صابةُ إ
ك ا باليجِ  صابةُ اإل كانتِ  كسػاءٌ  .كنحػ ذلظ ،كسيفٍ   ./أ[ٔ]ظ/ فٍّ كخُ  عخٍ كذَ  ،هُ ك غيخَ أ ،عزػاً  رابُ السُ 

                                                 
: الَثخػ. الرحاح:  (ٔ) ُـّ  .  ٕٗ٘/ٕٔ. كيشطخ: لداف العخب: ٖٜٚٔ/٘الخِّ
ُ ُفاَلًنا َعْثخة فالف، أؼ صفح َعْشُو". الرحاح: اإلقالة: الرفح، يقاؿُ  (ٕ)  .  ٓٛ٘/ٔٔ، لداف العخب: ٖٜٚٔ/٘: "أَقاَؿ َّللاَّ
كع: الَفَدُع. تيحيب المغة:  (ٖ)  . ٖٕٕٔ/ٖ. كيشطخ: الرحاح: ٕٔٔ/ٖالخَّ
ـُ الشََّػِكؼُّ   (ٗ) ْفَتاِء َأفْ -رِحسُو هللاُ –قاَؿ اإلما َ َتَعاَلى َكَيْحَسَجُه،  : "ُيْدَتَحبُّ ِعْشَج ِإَراَدِة اإْلِ َي َّللاَّ ْيَصاِف، َكُيَدسِّ َيْدَتِعيَح ِمَغ الذَّ

ِ، َكَيُقػُؿ: َربِّ اْشَخْح ِلي َصْجِرؼ اآْلَيَة، َكُيْدَتَحبُّ َأْف َيْكُتَب  َكَيُقػُؿ: --َكُيَرمَِّي َعَمى الشَِّبيِّ  اَل َحْػَؿ َكاَل ُقػََّة ِإالَّ ِباّللَّ
ِؿ َفْتَػا  ُ، َكَنْحَػ َذِلَظ، َكاَل َيَجعُ ِفي َأكَّ ُ، َأْك َحْدِبَي َّللاَّ ُ اْلُسَػفُِّق، َأْك َحْدُبَشا َّللاَّ ِ، َأِك َّللاَّ  َأْف َيْخِتَع َجَػاَبُو ِبَقْػِلِو: ُه: اْلَحْسُج ّللَّ

ِ التَّْػِفيُق َكَنْحَػُه". ركضة الصالبيغ كعسجة السفتيغ، ل ُ أَْعَمُع، َأْك َكِباّللَّ  .  ٗٔٔ/ٔٔىػ(: ٙٚٙمشػكؼ )ت: َوَّللاَّ
 . ٜٕمخاقي الفالح شخح متغ نػر اإليزاح، لمذخنباللي: ص (٘)
 /ب[.  ٔ]ظ/  (ٙ)
الصحصاكؼ: ىػ أحسج بغ دمحم بغ إسساعيل الصحصاكؼ الحشفي السرخؼ. شيخ الحشفية بالجيار السرخية، مغ كتبو:   (ٚ)

ط بسرخ، كتعمع باألزىخ، ثع تقمج مذيخة الحشفية حتى حاشية عمى شخح مخاقي الفالح. كلج بصيصا بالقخب مغ أسيػ 
 . ٕ٘ٗ/ٔ، األعالـ: ٚٙٗ/ ٔق(. يشطخ: فيخس الفيارس: ٖٕٔٔكفاتو بالقاىخة )ت:
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 وُ حَ مدَ  سػاءٌ  ،هُ ا جد ا السفخكضِ  رَ جْ قَ  ك ثمجٌ ا ك مصخٌ أ ةٌ مَّ مبتَ  ةٌ خقَ خِ  وُ فَّ ك خُ أ وُ سَ أر  صابَ أحتى لػ  ،ىابغيخِ 
 :قػلو" :(2)افيي يزاً أك  .انتيت باخترار ،(1)"عميو العامة ىػ ما :كلػ بعج غدل :قػلو .ػاى ،ـ الأ باليجِ 

 . انتيت ،(3)"سِ أالخ  لِ غ بمَ مِ  يَ االذناف فيسدحاف بسا بق ويدتثشي مش :ال مدحو

 الساءِ  صابةُ إ :كعخفاً  .عمى الذيءِ  مخار اليجِ إ :السدح لغةً  :كفي رد السحتار عمى در السختار
. كفي كساؿ الجراية في شخح الشقاية، لمعالمة تقي الجيغ أبي العباس أحسج بغ دمحم انتيى ،(4)"العزػَ 
ُسشِّي  . عمعأ وهللا سبحانو كتعالى ، انتيى. (6): "السدح: اإلصابُة"-رحسة هللا عميو– (5)الذَّ

 (ٚ)]بيان األقهال الهاردة في كيفيات مدح الخأس[: لالفرل األوّ 
 ،عمى فػديوِ  يوِ ككفَّ  ،سوِ أعمى مقجـ ر  صابع يجيوِ أف يزع أ تو:يغ قاؿ في كيفف مَ افي بي

غ قالو بعزيع مِ  ما كردَّ  ،ضيخو ىػ االنّ إ :غ قاؿكمَ  .كلىو ىػ األنّ إ :غ قاؿكبياف مَ  .لى قفاهإا سىفيسجَّ 
سا بي ليسدحَ  ؛كاما مجافاة الدباحتيغ مصمقاً  .و ىػ السدشػف نّ إ :غ قاؿكمَ  .كفيو حاؿ السدح ييجاف :ونَ أ

ال  :غ قاؿ في الفتحكمَ  .ةِ شَّ صل لو في الدُّ أفال  غِ يْ ػدَ ليخجع بيسا عمى الفَ  ؛دبارفي اإل يغِ كالكفَّ  نيغِ ذُ األُ 
 :غ قاؿكمَ  .ةِ شَّ صل لو في الدُّ : ال أ(ٛ)بل قاؿ الكساؿ ،ففيو تكمف كمذقة :كمغ قاؿ .ةِ شَّ صل لو في الدُّ أ

 تِ ألع ي الكفِّ  تجافيَ  فّ إ :غ قاؿكمَ  .يع عميوكمِّ  فال يحدغ تكميف السدمسيغ ،مذقةٍ  كفي ذلظ نػعُ  :قاؿ
 . --        وِ كضػئِ  حاديث السخفػعة في صفةِ غ األمِ  في شيءٍ 

                                                 
 .  ٓٙىػ(: صٖٕٔٔحاشية الصحصاكؼ عمى مخاقي الفالح شخح نػر اإليزاح، لمصحصاكؼ )ت:  (ٔ)
 أؼ: في حاشية الصحصاكؼ.  (ٕ)
 .  ٓٙحاشية الصحصاكؼ: ص (ٖ)
 .  ٜٜ/ٔرد السحتار عمى الجر السختار، البغ عابجيغ:  (ٗ)
ُسشِّي: أبػ العباس، تقي الجيغ، أحسج بغ دمحم بغ دمحم بغ حدغ بغ عمي بغ يحيى بغ دمحم بغ خمف هللا التسيسي،  (٘) الذُّ

ؿ الجراية الجارؼ القدشصيشي األصل، كيعخؼ بالذسشي. مفدخ، محجث، فكية، أصػلي، متكمع، نحػؼ. مغ كتبو: كسا
، معجع السؤلفيغ: ٖٕٓ/ٔق(. يشطخ: األعالـ: ٕٚٛفي شخح الشقاية. كلج باإلسكشجرية، كتعمع كمات في القاىخة )ت:

ٕ/ٜٔٗ  . 
 .   ٙكساؿ الجراية في شخح الشقاية لمذُسشِّي لػحة:  (ٙ)
 ما بيغ السعقػفتيغ زيادة مغ السحقق؛ لديادة التػضيح.     (ٚ)
غ عبج الػاحج بغ عبج الحسيج بغ مدعػد، الديػاسي الحشفي، السعخكؼ بابغ اليساـ. َكاَف َدِقيق كساؿ الجيغ، دمحم ب (ٛ)

ْىغ عسيق اْلِفكخ، عارفًا بأصػؿ الجيانات كالفخائس كالمغة كالسػسيقى كالسشصق. أصمو مغ سيػاس. كلج  الحِّ
غ كتبو: "فتح القجيخ". تػفي بالقاىخة باإلسكشجرية، كنبغ في القاىخة. ككاف معطسًا عشج السمػؾ كأرباب الجكلة. م

، األعالـ: ٕٔٓ/ٕىػ(: ٕٓ٘ٔ(. يشطخ: البجر الصالع بسحاسغ مغ بعج القخف الدابع، لمذػكاني )ت:ٔٙٛ)ت:
ٙ/ٕ٘٘ . 
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 م.م. تحدين الجركدلي

 ،سوأصابع يجيو عمى مقجـ ر أف يزع أ :كىػ ،ةً سو مخّ أكمدح كل ر " :في الكافي شخح الػافي
ماـ ليف الذيخ اإلأت ،(2)الكبيخكفي شخح مشية السرمي  .انتيى ،(1)"قفاه إلىفيسجىسا  ،ككفيو عمى فػديو

كيبل  خح الساءَ أف يأ :ككيفية االستيعاب" :-هللا عميو ةرحس- (3)بخاليع الحمبيإمة ماـ العالع العاّل اإل
 :صابعَ أ ثالثَ  يجٍ  غ كلِّ مِ  وِ سِ أر  ـِ عمى مقجَّ  (ٗ)كيزعُ  ،يالى بعِز إ صابعَ األ قُ مِر يُ  عَ ثُ  وُ صابعَ أك  وِ يْ كفَّ 

 وِ سِ أكيجافي بصغ كفيو عغ ر  ،كيسدظ ابياميو كسبابتيو مخفػعاً  ،ىكالػسص (6)كالبشرخ (5)الخشرخ
بكفيو  -جانبي الخاس أؼ-سا يُ كيسدحُ  سِ أالخ  عمى جانبيِ  وِ يْ يزع كفَّ  عَ ثُ  ،لى القفاإ -يجيو أؼ-ىسا كيسخُّ 

 .فيسا تقجـ ابتيغِ دبّ كىسا السخاد بال ،ويْ حتَ دبَ مِ  بباشغِ  وِ يْ نَ ذُ أُ  كباشغَ  وِ يْ بيامَ إ بباشغِ  وِ يْ نَ ذُ أُ  كيسدح ضاىخَ 
 .جِ التذيُّ  عشجَ  /أ[ٕ]ك/ التػحيج لىإيذار بيا  ألنيا ؛اءبدبحة بكدخ المِ  :بياـالتي تمي اإل صبعِ قاؿ لأليُ 

 -السدح أؼ-كحا ذكخه  ا،كنحػى في السخاصسةِ  بَّ لى الدَّ إيا بِ  يذيخكفَ  ايع كانػ نّ أل ؛ابةقاؿ ليا الدبّ كيُ 
 مغ البجَّ  ألّنو ؛كىحا ال يفيجُ  :(ٛ)يعقاؿ الديم .عغ االستعساؿِ  زاً تحخُّ  هِ كغيخِ  (ٚ)ة في السحيطبيحه الكيفيّ 

 .انتيى ،(9)يفيُج تأخيُخُه" فال بالثاني، فكحا األّكؿِ  بالػضع مدتعسالً  كاف فإف كالسجِّ  الػضعِ 

 وُ صابعَ أك  وِ يْ كفَّ  يزعَ  فْ أكلى فاأل ،الً لع يكغ مدتعسَ  في العزػِ  ماداـَ  الساءَ  فّ أقج اتفقػا  كأيزاً 
 كال يكػفُ  ؛وِ يْ عَ صبُ أُ ب وِ نيْ ذُ أُ  يسدحُ  عَّ ثُ  ،سِ أالخ  جسيعَ  يدتػعبُ  عمى كجوٍ  لى قفاهُ إىسا كيسجَّ  وِ سِ أر  ـِ عمى مقجَّ 

 :(ٓٔ)في فتاكػ قاضي خاف قاؿَ  ، بيحا الصخيقِ الّ إ يكػفُ  ال كاحجٍ  بساءٍ  ف االستيعابَ أل ؛الً مدتعسَ  الساءُ 
 عمى كجوٍ  لى قفاهُ إىسا كيسجَّ  وِ يْ دَ ػْ عمى فَ  وِ يْ ككفَّ  وِ سِ أر  ـِ عمى مقجَّ  وِ يْ جَ ي صابعَ أ يزعَ  فْ أ :ذلظَ  كصػرةُ "

                                                 
 . ٖق(: لػحة: ٓٔٚالكافي شخح الػافي، ألبي البخكات الشدفي )ت: (ٔ)
   .٘ٙ/ ٔق(: ٘ٓٚمشية السرمي غشية السبتجؼ، لمكاشغخؼ )ت:  (ٕ)
الحمبي: إبخاليع بغ دمحم بغ إبخاليع الَحَمبي. فكيو حشفي، عالع بعمـػ العخبية، كالتفديخ، كالحجيث، كالقخاءات  (ٖ)

كاألصػؿ. مغ كتبو: "غشية الستسمي في شخح مشية السرمي". مغ أىل حمب، تفقو بيا كبسرخ، ثع استقخ في 
 . ٕ٘/ٔ، معجع السؤلفيغ: ٙٙ/ٔق(. يشطخ: األعالـ: ٜٙ٘القدصشصيشية كتػفي بيا )ت:

 /ب[.  ٕ]ك/  (ٗ)
ْغَخػ. لداف العخب:  (٘)  . ٕٔٙ/ٗالِخْشَرُخ: اإِلصبع الرُّ
 . ٔٛ/ٗ. كيشطخ: لداف العخب: ٕٔٔ/ ٕٔالِبْشِرخ: اإلصبع الَِّتي َبيغ اْلُػْسَصى كالرغخػ. يشطخ: تيحيب المغة:  (ٙ)
ِبيِجّؼ )ت: ٚٗ/ٔىػ(: ٙٔٙ: يشطخ: السحيط البخىاني، البغ َماَزَة البخارؼ )ت  (ٚ)  .  ٚ/ٔىػ(: ٓٓٛ، الجػىخة الشيخة، لمدَّ
الديمعّي: فخخ الجيغ، عثساف بغ عمي بغ محجغ الديمعي. فكيو حشفي، نحػؼ، فخضي. مغ أىل زيمع في الرػماؿ.   (ٛ)

. ق(ٖٗٚالرػماؿ. مغ كتبو: "تبييغ الحقائق في شخح كشد الجقائق". قجـ القاىخة فأفتى كدّرس، كتػفي فييا )ت:
 .  ٖٕٙ/ٙ، معجع السؤلفيغ: ٕٓٔ/ٗيشطخ: األعالـ: 

 . ٘ٙ/ٔمشية السرمي:  (ٜ)
قاضي خاف: أبػ السفاخخ، أبػ السحاسغ، فخخ الجيغ، حدغ بغ مشرػر بغ أبي القاسع محسػد بغ عبج العديد  (ٓٔ)

ق(. يشطخ: ٕٜ٘األكزجشجؼ الفخغاني. مجتيج في السدائل، كمغ كبار فقياء الحشفية. مغ كتبو: "الفتاكػ"، )ت:
 .  ٜٕٚ/ٖ، معجع السؤلفيغ: ٕٕٗ/ٕاألعالـ: 
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 ....الشِّْبخاس في بيانِّ كيفّياتِّ مدحِّ الخاس

 الّ إ يكػفُ ال  ف االستيعابَ أل ؛الً مدتعسَ  الساءُ  كال يكػفُ  ؛وِ يْ عَ صبُ أُ ب وِ نيْ ذُ أُ  يسدحُ  عَّ ثُ  ،سِ أالخ  جسيعَ  يدتػعبُ 
ال  ذلظَ  فّ أ اَل إ ،لِ السدتعسَ  الساءِ  ساؿِ عغ استع احتخازاً  :خخَ آ لى شخيقٍ إع يُ بعُز  شارَ أك  .بيحا الصخيقِ 

كما . انتيى ،ةِ شَّ الدُّ  إلقامةِ  ؛ضخكرةً  ؛الً مدتعسَ  الساءُ  كال يريخُ  ؿُ فيجػز االكّ  ،ةٍ كمذقَّ   بكمفةٍ الّ إيسكغ 
 البجَّ يا فذا مدَّ إا مّ أك  ،مػضػعةً  كانْت  فْ أب ،سامةَ العِ  ذا لع يسذَّ إ وِ بسائِ  سِ أالخ  معَ  نيغِ ذُ األُ  غ مدحِ ذكخنا مِ 

 . انتيى (1)"ياسدِّ بِ  وِ عِ صبُ أُ  ةِ بمّ  لحىابِ  ؛ججيجاً  ليسا ماءً  يأخحَ  فْ أ

كاألضيخ في كيفية " :حسج الصحصاكؼ الستعمقة عمى الجر السختارأفي حاشيتو العالمة الديج 
 ،سأعمى كجو يدتػعب جسيع الخ  ،لى القفاإا سسو كيسجىأصابعو عمى مقجـ ر أف يزع كفيو ك أ :السدح

 وقالما ك : "كحا في البحخ عغ الديمعي .(2)"بيحا كال يكػف الساء مدتعسالً  بأصبعيو،ذنيو أ ثع يسدح
كتكمسػا في كيفية " :كعبارة الديمعي .مغ انو يجافي كفيو حاؿ السدح رده في البحخ انتيت :بعزيع

يدتػعب عمى كجو  ،لى قفاهإا سسو كيسجىأعمى مقجـ ر  (ٖ)صابعوأو ك يْ كفَّ  يزعَ  فْ أضيخ السدح كاأل
ال  كاحجٍ  بساءٍ  االستيعابَ  فّ أل ؛بيحا الً كال يكػف الساء مدتعسَ  ،صبعيوأذنيو بأثع يسدح  ،سأجسيع الخ 

ال بج  ألّنو ؛كما قالو بعزيع مغ انو يجافي كفيو تحخزا عغ االستعساؿ ال يفيج ، بيحا الصخيقِ الّ إ يكػفُ 
س أنيغ مغ الخ ذُ األُ  فّ كأل تأخيخهني فال يفيج مغ الػضع كالسج فاف كاف مدتعسال بالػضع االكؿ فكحا بالثا

ال يحتاج  ونّ كأل ؛دح بو الخاسِء محكسيسا حكع الخاس كال يكػف ذلظ اال اذا مدحيسا بسا أؼ: ،(ٗ)بالشز
. انتيى بحخكفو ،(ٙ)"لكػنو تبعاً  ؛(٘)[كلى]أف ذُ فاألُ  ،سِ أجداء الخ أغ مِ  جدءٍ  لى تججيج الساء لكلِّ إيحتاج 

ككحا نقمو . فافيع ،انتيى ،(ٚ)تأخيخه"يفيج  /أ[ٕ]ظ/ فال" :نقال عغ الديمعي الى قػلوككحا في البحخ الخائق 
لمعالمة عبج  (ٜ)ككحا في شخح مجسع البحخيغ ،(ٛ)بحخيخة العقبى في شخح صجر الذخيعة العطسى

                                                 
 .  ٖٛ/ٔق(: ٕٜ٘فتاكػ قاضيخاف في محىب اإلماـ األعطع أبي حشيفة الشعساف، لقاضيخاف )ت: (ٔ)
 .  ٕٚحاشية الصحصاكؼ: ص (ٕ)
 /ب[.  ٕ]ظ/  (ٖ)
، كالحجيث ٖٔٙ/ٖٙ(: ٕٕٕٕٛ(: ر.ح: )قٕٔٗ، مدشج أحسج )ت: «اأْلُُذَناِف ِمَغ الخَّْأسِ : »--إشارًة إلى قػلو   (ٗ)

 حدغ لغيخه.  
 في أ، ب: األكلى، كما أثبتشاه ىػ الرػاب؛ لسػافقتو ما في حاشية الديمعي.   (٘)
ْمِبيُّ )ت: ٖٗٚتبييغ الحقائق شخح كشد الجقائق، لمديمعي )ت:   (ٙ)  . ٙ-٘/ٔق(:  ٕٔٓٔق(، كالحاشية، لمذِّ
ىػ(، كالحاشية: مشحة الخالق، البغ عابجيغ: ٜٓٚالبغ نجيع السرخؼ )ت: البحخ الخائق شخح كشد الجقائق،   (ٚ)

ٔ/ٕٚ . 
 .      ٚٔذخيخة العقبى شخح الػقاية، لرجر الذخيعة األصغخ: لػحة:   (ٛ)
 .  ٘ق(: لػحة: ٔٓٛشخح مجسع البحخيغ، لعبج المَِّصيف  بغ فخشتو )  (ٜ)
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ككحا في مشح  .نقال عغ الديمعي (ٔ)الحشفي والذييخ بابغ فخش ،ميغ الجيغأالمصيف بغ عبج العديد بغ 
- ،(٘)عبج الخحسغ بغ سميساف (ٗ)لمعالمة (ٖ)ىكشخح الػلي عمى السمتق ،(ٕ)برارالغفار شخح تشػيخ األ

  .-رحسة هللا عمييع-

صابعو عمى مقجـ أف يزع كفيو ك أ :ككيفيتو ،كمدح كل الخاس مخةً " :كفي الجرر عمى الغخر
كال يكػف الساء  ،صبعيوأيو بنذُ أُ ثع يسدح  ،سِ أعمى كجو يدتػعب جسيع الخ  ،لى قفاهإكيسجىسا  ،سوأر 

و يجافي كفيو نّ إغ مِ  :كما قالو بعزيع ،ال يكػف اال بيحا الصخيق كاحجٍ  االستيعاب بساءٍ  فّ أل ؛مدتعسال
فكحا  ،كؿفاف كاف مدتعسال بالػضع األ كالسجِّ  غ الػضعِ و البج مِ نّ أل ؛عغ االستعساؿ ال يفيج تحخزاً 

الساء ماداـ عمى العزػ لع يكغ  فّ ااتفقػا عمى  :يزاً أقػؿ . أعيكحا قاؿ الديم ،خيخهأبالثاني فال يفيج ت
 .انتيت ،(ٙ)"-الخاس أؼ-بياميغ بسائو إخميسا بدبابتيغ كخارجيسا بدا نيغِ ذُ كمدح األُ  ،مدتعسالً 

بي سعيج دمحم بغ ألى العالمة مػالنا إكفي الحاشية المصيفة عمى الجرر كالغخر السشدػبة 
كالتثميث قيل بجعة  .كمدح كل الخاس مخة" :قػلو -رحسة هللا عميو- (ٚ)مرصفى بغ عثساف الخادمي

بساء  يزاً أكركؼ عشو  ،مياه بثالث (ٛ)ماـكركؼ عغ اإل .دبأكلكغ ليذ بدشة كال  ،كقيل ليذ بسكخكه
الحرخ مسشػع بسا في  :بيحا الصخيق الّ إيكػف  ال :قػلو .(ٜ)رخانيةاتاكسا في الت ،كاحج ثالث مخات

و نّ أ :-رحسة هللا عمييسا– بي حشيفة ودمحمأكعغ  .عامة السذايخ قػؿُ  سِ أكالبجء مغ مقجـ الخ . رخانيةاتاالت
 .الكالـ عمى قػؿ العامة يبشيَ  فْ أ الّ إ ،لى قفاهإ عّ ثُ  ،لى مقجـ جبيتوإفيسج يجيو  ،سوأعمى ر أ مغ  أيبج

فعمى ىحا  :كرد عميوأ .حكع االستعساؿ يأخحاليج ماداـ عمى العزػ ال  فّ ال :ماداـ عمى العزػ :قػلو

                                                 
يغ بغ فخشتو الحشفّي. كفخشتو: ُىَػ السِمظ. فكيو، أصػلي، ابغ فخشو: عبج المَِّصيف بغ عبج اْلَعِديد بغ أَ  (ٔ) ِميغ الجَّ

ْمَصاف ُمَخاد َكَكاَف معمسًا لألميخ ُمَحسَّج بغ آيجيغ. ماىخ  في محجث صػفي. َكاَف مغ ُعَمَساء الخـك اْلَسْػُجػديغ في َأيَّاـ الدُّ
ْخِعيَّة َكمغ كتبو: "شخح مجسع الْ   .   ٜ٘/ٗ، األعالـ: ٖٗٚ/َٔبْحخيغ". يشطخ: البجر الصالع: َجِسيع اْلُعُمـػ ُخُرػصا الذَّ

 .    ٙمشح الغفار بذخح تشػيخ األبرار: لػحة:  (ٕ)
 . ٘ٔ/ٔىػ(: ٛٚٓٔمجسع األنيخ في شخح ممتقى األبحخ،  لذيخي زاده )ت:  (ٖ)
 في ب: الديج.    (ٗ)
مغ   ق(.ٚٛٓٔتػفي ببخكسة ) .مجرس. ليعبج الخحسغ بغ أيػب بغ سميساف الراركخاني الخكمي، السمقب بخرا (٘)

 . ٕٚٔ/٘كتبو: "العصا في شخح السمتقى". يشطخ: معجع السؤلفيغ: 
 .  ٔٔ/ٔىػ(: ٘ٛٛدرر الحكاـ شخح غخر األحكاـ، لسال خدخك )ت:   (ٙ)
 الخادمي: أبػ سعيج، دمحم بغ دمحم بغ مرصفى بغ عثساف الخادمي الشقذبشجؼ الحشفي. فكيو أصػلي، مشصقي،  (ٚ)

مغ كتبو: "حاشية عمى درر الحكاـ". مػلجه ككفاتو في قخية خادـ، مغ تػابع قػنية  محجث، مفدخ. أصمو مغ بخارػ.
 .  ٖٔ/ٕٔ، معجع السؤلفيغ: ٛٙ/ٚ(. يشطخ: األعالـ: ٙٚٔٔ)ت:.باالناضػ 

 . -رحسة هللا عميو-أؼ: اإلماـ أبػ حشيفة   (ٛ)
 . ٘٘ق(: صٙٛٚلألنجريتي الجىمػؼ )ت:الفتاكػ التاتارخانية في الفقو الحشفي،   (ٜ)
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 ....الشِّْبخاس في بيانِّ كيفّياتِّ مدحِّ الخاس

 ،كحلظ يزاً أ في تجافي الكفِّ  :قمشا .التصييخ مخِ أفي  تساـٌ ىفيو ا  :قيل فْ إف .كاحجةٍ  يمـد جػاز السدح بيجٍ 
 :قػلو. لع يبق ليحا الكالـ ثبت (ٔ)كؿبػضع األ الً مدتعسَ  كافَ  فْ إف :لكغ لػ لػحع معشى قػلو. انتيى
كالسفيـػ مغ  .ججيجاً  خح ليسا ماءً رخانية مغ عجـ األاتاي كالتضاىخه مػافق لترخيح ما في الديمع :بسائو

انتيت  ،(ٕ)"رجحاف التججيج مصمقاً  :كمغ الذخنباللية .عسامةٍ  كسّذِ  ،الجر لدـك تججيج الساء عشج الحاجة
 . باخترار

ما  لفائجة ؛ىحا التعسيع :قػلو بسائو: "عمى الجرر (ٖ)مػالنا العالمة عبج الحميع حاشية /أ[ٖ]ك/ كفي
كسا في الخالصة كشخح  ،كاف حدشاً  ةِ مَّ فشاء البِ  مغ غيخِ  ججيجٍ  ذ لػ مدح بساءٍ إ ؛ما ىػ السحىب

  ت.انتي ،(ٗ)"كاحجةً  ف يكػف مخةً ذُ مدح االُ  فّ ألى إ شارةٌ إ :وِ كفي قػلو بسائِ  :السدكيغ
السمظ  -عميو رحسة هللا-ماـ كساؿ الجيغ بغ اليساـ كفي فتح القجيخ لمعالمة السحقق مػالنا اإل

ْيوِ  َيَزعَ  َأفْ  اْلَسْدحِ  َكْيِفيَّةِ  ِفي "َكاْلَسْدُشػفُ  :السشعاـ ـِ  َعَمى َكَأَصاِبَعوُ  َكفَّ  َكْجوٍ  َعَمى َقَفاهُ  إَلى آِخًحا َرْأِسوِ  ُمَقجَّ
بَّاَحَتْيغِ  ُمَجاَفاةُ  َكَأمَّا َيْحُكُخُه، َما َعَمى ُأُذَنْيوِ  َيْسَدحُ  ُثعَّ  َيْدَتْػِعُب،  ِفي َكاْلَكفَّْيغِ  اأْلُُذَنْيغِ  ِبِيَسا ِلَيْسَدحَ  َمًقاُمصْ  الدَّ

ْدَبارِ  شَِّة، ِفي َلوُ  َأْصلَ  َفاَل  اْلَفْػَدْيغِ  َعَمى ِبِيَسا ِلَيْخِجعَ  اإْلِ  ااِلْنِفَراؿِ  َقْبلَ  َيْثُبتُ  اَل  ااِلْسِتْعَساؿَ  أِلَفَّ  الدُّ
 َعَمْيوِ  َّللاَُّ  َصمَّى - َّللاَِّ  َرُسػؿِ  ُكُضػءَ  َحَكى ِمسَّغْ  َأَحًجا َكأِلَفَّ  َمتِِّيَسا،بِ  اتَِّحادُ  َجازَ  َحتَّى الخَّْأسِ  ِمغْ  َكاأْلُُذَنافِ 

 َكِىيَ  ِلُتْخَتَكبَ  ِحَكاَيِتَيا ِفي َشاِرُعػفَ  َكُىعْ  اْلَسْدُشػَنةِ  اْلَكْيِفيَّاتِ  ِمغْ  َذِلظَ  َكافَ  َفَمػْ  َذِلَظ، َعْشوُ  ُيْؤَثْخ  َلعْ  - َكَسمَّعَ 
ػا َتَباِدَرةٍ مُ  َغْيخُ    .انتيى ،(٘)َعَمْيَيا" َلَشرُّ

 ؛بياميغو يجافي في السدبحتيغ كاإلنّ أغ مِ  :كما قيل :السحتار عمى الجر السختاررد كفي 
صل لو أال  :فقاؿ في الفتح ؟االستعساؿ س خذيةَ أليسدح بيسا جانبي الخ  ؛يغِ كالكفَّ  نيغِ ذُ ليسدح بيسا األُ 

  .انتيى ،(ٙ)"سأغ الخ ناف مِ ذُ كاالُ  ،ال يثبت قبل االنفراؿ االستعساؿَ  فّ أل ؛ةِ شَّ في الدُّ 

صابعو أو يزع كفيو ك نّ أضيخ كاال :قاؿ الديمعي" :كفي حاشية الصحصاكؼ عمى مخاقي الفالح
 ػ،اى صبعيوِ أب نيوِ ذُ أُ  يسدحُ  عَّ ثُ  ،سأالخ  جسيعَ  مدتػعبٍ  عمى كجوٍ  ،لى قفاهُ إىسا كيسجّ  وِ سِ أر  ـِ عمى مقجَّ 

                                                 
 /ب[.  ٖ]ك/  (ٔ)
 .    ٗٔق(: لػحة: ٙٚٔٔالحاشية المصيفة عمى الجرر كالغخر، لسحسج الخادمي ) (ٕ)
فكيو مذارؾ في  .عبج الحميع بغ دمحم الخكمي، السعخكؼ بأخي زاده. قاض، مغ عمساء الحشفية في الجكلة العثسانية (ٖ)

. مغ كتبو: "حا ق(. يشطخ: األعالـ: ٖٔٓٔشية عمى الجرر كالغخر". كلج كتعمع كتػفي باستامبػؿ )ت:بعس العمـػ
ٖ/ٕٛٗ  . 

 .     ٓٔ-ٜق(: لػحة: ٖٔٓٔحاشية عمى الجرر شخح الغخر، ألخي زاده )ت:  (ٗ)
 .  ٕٓ/ٔفتح القجيخ:   (٘)
 .   ٕٔٔ/ٔرد السحتار عمى الجر السختار:   (ٙ)



 

ٖٖٗ 

 م.م. تحدين الجركدلي

قاؿ في  ػ.اى -رحسة هللا عمييسا– بي حشيفة ودمحمأعغ  ؼ ىكحا رك  :(ٔ)كقاؿ الداىجؼ .افكاختاره قاضي خ
 و يزعُ نّ أغ كما في الخالصة كغيخىا مِ  ،ةِ شَّ الدُّ  قامةِ إ ضخكرةَ  ؛يكػف الساء بيحا مدتعسالً  كال :الخانية

 يزعُ  عَّ ثُ  ،يوِ كفَّ  كيجافي بصغَ  ،كسبابتيوِ  (ٕ)بياميوإ كيسدظُ  ،صابعأ ثالثةَ  يجٍ  غ كلِّ مِ  وِ سِ أر  ـِ عمى مقجَّ 
 ػ.اى "ةِ شّ صل في الدُّ أ ال :بل قاؿ الكساؿ ،كسا في الخانية ،كمذقةٌ  فٌ ففيو تكمُّ  وِ سِ أعمى جانبي ر  يوِ كفَّ 

  .(ٖ)"ؿ الفخضاكسإألنو  ؛س مخةً أكسغ استيعاب مدح الخ " :كفي مفتاح الدعادة
 ـِ عمى مقجَّ  صابعَ أ ثالثةَ  مغ اليجيغِ  حجةٍ كا غ كلِّ مِ  ف يزعَ أ :كيفية االستيعاب" :كفي الكفاية

 خِ عمى مؤخَّ  يوِ كفَّ  يزعُ  عَّ ثُ  ،/أ[ٖ]ظ/ لى القفاإا سىكيسجُّ  ،يوِ كيجافي كفَّ  ،بياـ كالدبابةاإل كال يزعُ  ،سوِ أر 
 ،ذقةٍ م كفي ذلظ نػعُ  ،يسا بسدبحتيوِ كباششَ  بياميوِ إب نيوِ ذُ أُ  يسدح ضاىخَ  عَّ ثُ  ،ـِ لى السقجَّ إا سىكيسجُّ  ،وِ سِ أر 

حتى يريخ  ؛كيسدح رقبتو بطيخ اليجيغ :(ٗ)كزاد في الشياية .يع عميوفال يحدغ تكميف السدمسيغ كمِّ 
سو بالسدح بثالث أر  ف يدتػعبَ اكيجػز  ،فزلاألبياف لىحا  :قمت. لع يرخ مدتعسالً  ببلٍ  ماسحاً 

  . (٘)"االستعساؿ حاؿَ  لِ السدتعسَ  الساءِ  عصى لو حكعُ ال يُ  الساءَ  فّ أل ؛صابعَ أ

 عمى كجوٍ  ،لى قفاهإىسا سو كيسجَّ اصابعو عمى مقجـ ر أف يزع كفيو ك أ كاألضيخ" :كفي الديمعي
لى ىحا الصخيق إكذىب . كال يكػف الساء مدتعسال بيحا ،صبعيوأنيو بذُ أُ ثع يسدح  ،سأجسيع الخ  يدتػعبُ 

 ؛ال يفيجُ  عغ االستعساؿِ  زاً و يجافي كفيو تحخ نّ إغ كما قالو بعزيع مِ  :(ٙ)كحا في بجاية اليجاية ،صحابشاأ
. خيخهأيفيج ت فال ،الثانيبؿ فكحا كّ بالػضع األ الً كاف مدتعسَ  فإف ،كالسجِّ  غ الػضعِ البج مِ  ألنَّو ؛يفيجُ 

الساء  فّ أل ؛كاف مدشػناً  جٍ كاح بساءٍ  مخاتٍ  سو ثالثَ ألػ مدح ر  :و قاؿنّ أبي حشيفة أكركػ الحدغ عغ 
و نّ أال تخػ أ ،قامة الفخضإ بعجَ  ةِ شَّ الدُّ  إلقامةال  ،خخآ مة فخضٍ قاذا كاف إلإ االستعساؿِ  خح حكعَ أسا ينّ إ

رحسة هللا – بي حشيفةأفقج ركؼ عغ  ،سأبعج مدح مقجار ربع الخ  كاحجٍ  كيف يدغ االستيعاب بساءٍ 
ىسا ردَّ  عَّ ثُ  ،سوِ أر  خِ لى مؤخَّ إيجيو  مخَّ أ عَّ ثُ  ،وِ سِ أر  ـِ بسقجَّ  أبج ،كاحجٍ  سو ثالث مخات بساءٍ أو مدح ر نّ أ -عميو

  .انتيى ،(ٚ)"لالستيعاب تحكيقاً  ؛ا ثانياً سىجخَّ  عَّ ثُ  ،سوِ أر  ـِ لى مقجَّ إ

                                                 
مغ كتبو: شخح  .فكيو، أصػلي، فخضي غ، مختار بغ محسػد بغ دمحم الداىجؼ الحشفي.الداىجؼ: أبػ الخجا، نجع الجي  (ٔ)

، رحل إلى بغجاد كالخـك )ت: ق(. يشطخ: األعالـ: ٛ٘ٙمخترخ القجكرؼ في فخكع الفقو الحشفي. مغ أىل خػارـز
 . ٕٔٔ/ٕٔ، معجع السؤلفيغ: ٖٜٔ/ٚ

 /ب[.  ٖ]ظ/  (ٕ)
 .    ٚٔق(: لػحة: ٜٙٔ: مفتاح الدعادة، ألساير الذخكاني )ت  (ٖ)
 . ٗٔق(: لػحة: ٔٔٚالشياية في شخح اليجاية، لمدغشاقي )ت:  (ٗ)
 .     ٘٘/ٔق(: ٚٙٚالكفاية في شخح اليجاية، لمكخالني )ت:  (٘)
 . ٖ/ٔىػ(: ٖٜ٘يشطخ: بجاية السبتجؼ في فقو اإلماـ أبي حشيفة، لمسخغيشاني )ت:  (ٙ)
 . ٙ-٘/ٔتبييغ الحقائق:   (ٚ)



 

 

ٖٖ٘ 

 ....الشِّْبخاس في بيانِّ كيفّياتِّ مدحِّ الخاس

لسا ركػ التخمحؼ في  ؛-مخة مدتػعبة أؼ- سو مخةً أر  كمدح كلَّ " :كفي البحخ الخائق قاؿ
-حا كضػء رسػؿ هللا ى :كقاؿ ،سو مخةً أكمدح ر  ،عزاءه ثالثاً أ  لكغد أتػض -- ف عمياً أ»جامعو 

-»(ٔ). عمى ما كىػ مذخكعٌ  كاحجٍ  كالحؼ يخكػ عشو مغ التثميث محسػؿ عميو بساءٍ  :كفي اليجاية 
 قج صار البملُ  :ف قيلإف" :فيو يزاً أك  .(ٗ)انتيى ،(ٖ)"بي حشيفة رحسو هللا تعالىأالحدغ عغ  (ٕ)ركػ 

 فخضٍ  إلقامة ؛ستعساؿحكع اال يأخحو نّ أب :جيبأ ؟كثالثا مخاره ثانياً إفكيف يدغ  ،كلىاألُ  ةِ بالسخّ  الً مدتعسَ 
  .انتيى ،(٘)"كاحجٍ  بساءٍ  غُّ دَ االستيعاب يُ  فّ أال تخػ أ لمفخض، ألنيا تبعٌ  ؛ةِ شّ الدُّ  إلقامةِ ال  ،خخَ آ

صابعيسا أ كيزعَ ، يجيوِ  يبلَّ  فْ أككيفية السدح السحكػر " :(ٙ)عمى شخح الػقاية هكفي شيخ زاد
 ،سِ أالخ  /أ[ٗ]ك/ يدتػعب جسيع عمى كجوٍ  ،لى قفاهُ إا سىفيسجُّ  ،ككفيو عمى فػديو ،وِ سِ أـ ر عمى مقجَّ 

 ،اليجيغِ  بطيخِ  وُ كيسدح رقبتَ  ،ابتيغِ الدبّ  نيغ بباشغِ ذُ األُ  كباشغَ  ،بياميغِ اإل بباشغِ  نيغِ ذُ االُ  كيسدح ضاىخَ 
فقػا يع قج اتنّ إف ،الصخيقِ   بيحهِ الّ إال يكػف  كاحجٍ  االستيعاب بساءٍ  فَّ أل ؛لٍ مدتعسَ  لٍ بَ بِ  كال يريخ ماسحاً 

 جداءِ ا غ بعسِ مِ  وِ كانفرالِ  ،عميوِ  هِ كتخديجِ  السغدػؿِ  العزػِ  بإصابةِ  الً مدتعسَ  ال يريخُ  الساءَ  فّ أعمى 
 فكحلظ البملُ  ،العزػِ  غ جسيعِ حتى يشفرل مِ  ،الً مدتعسَ  كال يريخُ  ،خخ مشوُ لى الجدء اآلإ العزػِ  ذلظَ 

جداء أا كاف جسيع فمسّ  ،ماداـ في العزػِ  ،الً دتعسَ م ال يريخُ  ،عمى السسدػحِ  السدحِ  ةِ شّ سُ  قامةِ إ في حكعِ 
 السدحُ يكغ فمع  ،لع يشفرل عشو ما ،الً مدتعسَ  لع يرخ البملُ  ،كاحجٍ  عزػٍ  ناف في حكعِ ذُ س كاألُ أالخ 

 .انتيى ،(ٚ)"لالسدتعسَ  بالبملِ  السدشػفُ 
 :- عميورحسة هللا- (ٛ)تيدمحم كحج ،بي دمحمألمعالمة  بحخلى ممتقى األإ يخنكفي ميتجػ األ

-- وِ كضػئِ  في صفةِ  حاديث السخفػعةِ غ األمِ  في شيءٍ  يأتلع  تجافي الكفِّ  فّ أ (ٜ)فشجؼأذكخ نػح "
  .تعأكعمسو  ،عمعأ وهللا سبحانو كتعالى  ،انتيى ،(ٔ)"

                                                 
 ، كالَحِجيٌث َحَدٌغ َصِحيٌح. ٕٓٔ/ٔ(: ٛٗالتخمحؼ: ر.ح: )سشغ   (ٔ)
 /ب[.  ٗ]ك/  (ٕ)
 . ٕٚ/ٔالبحخ الخائق:   (ٖ)
 مكخرة في: ب.    (ٗ)
 . ٕٚ/ٔالبحخ الخائق:   (٘)
 .   ٖٚٔ/ٔق(: ٖٜ٘جامع رمػز الخكاية في شخح مخترخ الػقاية، لمقيدتاني )ت:  (ٙ)
 .    ٖٚٔ/ٔجامع رمػز الخكاية:   (ٚ)
أديب، كفكيو، كمحجث. تخكي األصل، مدتعخب.  .الذييخ بػحجتي كحجتي: أبػ دمحم، دمحم كحجتي بغ دمحم الحشفي،  (ٛ)

ق(. يشطخ: األعالـ: ٖٓٔٔأصمو مغ أدرنة، كمػلجه في أسكػب. مغ كتبو "ميتجػ األنيخ إلى ممتقى األبحخ"، )ت:
 .  ٕٛ٘/ٙ، معجع السؤلفيغ: ٖٖٔ/ٚ

إاّل أّف اإلماـ يػسف أفشجؼ الفاضل كتب تخجسة لو، لكغ ال زاؿ مخصػشًا. يشطخ: معجع  لع أقف لو عمى تخجسة،  (ٜ)
 .  ٕٙٙ/ٖٔالسؤلفيغ: 



 

ٖٖٙ 

 م.م. تحدين الجركدلي

  (ٕ): ]بيان الييئات الهاردة في مدح الخأس واألذنين[الفرل الثاني
 كفٍّ  غ كلِ مِ  صابعَ أ ثالثِ  بصػفَ  كيزعَ  وِ يْ صابع يجَ أك  وِ يْ فَّ ك يبلَّ  فْ أ ِتوِ قاؿ في كيفي غْ مَ  في بيافِ 

 يسدحُ  عّ ثُ  ،سأخ الخ لى مؤخَّ إا سىكيجخُّ  يغِ كيجافي الكفَّ  ،بياميغِ كاإل ابتيغِ بّ كيعدؿ الدّ  ،سأـ الخ عمى مقجَّ 
 غْ مَ  كبيافِ  .ابتيغِ بّ الدّ  بباشغِ  نيغِ ذُ األُ  كباشغَ  بياميغِ اإل بباشغِ  نيغِ ذُ األُ  كيسدح ضاىخَ  ،يغِ بالكفَّ  يغِ ػدَ الفَ 

 فّ إ :قاؿ غْ كمَ  .فزلاأل ىحا بيافُ  فّ إ :قاؿَ  غْ كمَ  .كلىو ىػ األنّ إ :قاؿ غْ كمَ  .السذايخِ  ةِ عامّ  و قػؿُ نّ إ :قاؿ
 .بُّ كالسدتحَ  و ىػ السدشػفُ نّ إ :قاؿ غْ كمَ  .بُّ و ىػ السدتحَ نّ إ :قاؿ غْ كمَ  .بل مدتحبّّ  ،ةٍ شَّ ىحا ليذ بدُ 

كىكحا  ،-- هللاِ  رسػؿِ  مدحَ  -رضي هللا تعالى عشيا- السؤمشيغَ  ُـّ أ عائذةُ  ْت كَ ىكحا رَ  :قاؿ غْ كمَ 
  .الخاحسيغ رحعَ أيا  ظَ كعميشا معيع بخحستِ  ،-جسعيغأرضػاف هللا تعالى عمييع - عغ الدمفِ  السشقػؿُ 

 كلِّ  غْ مِ  صابعَ أ ثالثِ  بصػفَ  كيزعَ  وِ يْ يجَ  صابعَ أك  وِ يْ كفَّ  ف يبلَّ أ توككيفي" :(ٖ)في خالصة الفتاكػ 
 عّ ثُ  ،سِ أالخ  خِ لى مؤخَّ إىسا كيجخُّ  يغِ الكفَّ  كيجافيَ  ،بياميغِ كاإل ابتيغِ بَّ الدّ  كيعدؿَ  ،سِ أـ الخ عمى مقجَّ  كفٍّ 

 ابتيغِ بَّ الدّ  بباشغِ  نيغِ ذُ األُ  كباشغَ  ،بياميغِ اإل بباشغِ  نيغِ ذُ االُ  ضاىخَ  كيسدحُ  ،يغِ بالكفَّ  يغِ ػدَ الفَ  يسدحُ 
كحا عمسشا " :كزاد فييسا ككحا في الشياية .انتيت ،(ٗ)"لع يرخ مدتعسالً  لٍ ببم ماسحاً  حتى يريخَ  /أ[ٗ]ظ/

  .انتيت ،(٘)"-رحسة هللا عميوِ -االستاذ الذفيق مػالنا فخخ السمة كالجيغ

 :لى قػلوإعغ الشياية  نقالً  (ٛ)الػىاج اجخ دككحا في ال ،(ٚ)لسال مدكيغ (ٙ)الكشد ككحا في شخحِ 
 ،عشجنا سِ أـ الخ بسقجَّ  بالسدحِ  أيبج فْ أكالدشة " :في خالصة الفتاكػ  يزاً أك  .نتيىا ،(ٜ)"لع يرخ مدتعسالً "
  .انتيت ،(ٓٔ)"غٌ دَ كلػ فعل فحَ  ،ججيجاً  ماءً  نيغِ ذُ األُ  سدحِ لخح أكال ي ،ةٌ شّ فدُ  نيغِ ذُ األُ  ا مدحُ مّ أك 

 يوِ كفَّ  يبلَّ ف أ :كالسشقػؿ في الفتاكػ في كيفية االستيعابِ " (ٕ)عمى اليجاية (ٔ)كفي غاية البياف
 بياميغِ كاإل ابتيغِ بّ س سػػ الدّ أالخ  ـِ عمى مقجَّ  كفٍّ  غ كلِّ مِ  صابعَ أ ثالثِ  كيزع بصػفَ  ،وِ يْ يجَ  صابعَ أك 

                                                                                                                                                    
 .   ٜٛميتجػ األنيخ الى ممتقى األبحخ: ص  (ٔ)
 ما بيغ السعقػفتيغ زيادة مغ السحقق؛ لديادة التػضيح.     (ٕ)
 . ٛٔلػحة: ىػ(: ٕٗ٘خالصة الفتاكػ: الفتخار الجيغ البخارؼ )ت:  (ٖ)
 . ٛٔخالصة الفتاكػ: لػحة:   (ٗ)
 .   ٗٔالشياية في شخح اليجاية: لػحة:   (٘)
 .     ٜق(: لػحة: ٜٗ٘مال مدكيغ عمى كشد الجقائق، لميخكؼ )ت:   (ٙ)
اة. ماّل مدكيغ: معيغ الجيغ، دمحم بغ عبج هللا اليخكؼ، السعخكؼ بساّل مدكيغ.  فكيو مغ عمساء الحشفية. مغ أىل ىخ   (ٚ)

 . ٖٕٔ/ٔٔ، معجع السؤلفيغ: ٖٕٚ/ٙق(. يشطخ: األعالـ: ٜٗ٘سكغ سسخقشج، )ت: 
 ىػ(، لع أقف عميو.  ٓٓٛالدخاج الػىاج في شخح مخترخ القجكرؼ، لمحجادؼ )ت:  (ٛ)
 مخصػط، لع أقف عميو.     (ٜ)
 .   ٗٔخالصة الفتاكػ: لػحة:  (ٓٔ)



 

 

ٖٖٚ 

 ....الشِّْبخاس في بيانِّ كيفّياتِّ مدحِّ الخاس

 بباشغِ  نيغِ ذُ األُ  ضاىخَ  كيسدحُ  ،يغِ بالكفَّ  يغِ ػدَ الفَ  يسدحُ  عّ ثُ  ،سِ أالخ  خِ لى مؤخَّ إا سىكيجخَّ  ،يغِ كالكفَّ 
 فْ أ االستيعابِ  ةِ كيفيّ  بيافُ " :كفي السحيط البخىاني .انتيت "،ابتيغِ بَّ الدّ  شغِ ببا نيغِ ذُ األُ  كباشغَ  ،بياميغِ اإل
 صابعَ أ ثالثُ  يجٍ  غ كلِّ مِ  وِ سِ أر  ـِ عمى مقجَّ  كيزعُ  صابعَ األ يمرقُ  عّ و ثُ صابعَ أك  يوِ كيبل كفّ  ،خح الساءَ أي

 ،وِ يْ بكفَّ  وِ يْ ػدَ فَ  كيسدحُ  صابعَ األ يخسلُ  عّ ثُ  ،لى قفاهُ إىسا كيسجَّ  يوِ كيجافي بيغ كفَّ  ،ابتيوِ كسبّ  بياميوِ إ كيسدظُ 
 سِ أالخ  جسيعَ  ماسحاً  حتى يريخَ  ؛وِ يْ دبحتَ مِ  بباشغِ  نيوِ ذُ أُ  كباشغَ  ،بياميوِ إ نيو بباشغِ ذُ أُ  ضاىخَ  كيسدحُ 

  .انتيى ،(ٖ)"لع يرخ مدتعسالً  لٍ ببم

 يجٍ  غ كلِّ مِ  كالسدبحةَ  بياـَ سػػ اإل صابعَ األ يزعُ  عّ ثُ  ،اليجَ  ف يبلَّ أككيفيتو : "كفي جامع الخمػز
كسا قاؿ  ،وِ يْ ػدَ عمى فَ  كيسدحُ  ،فقط وِ يْ كفّ  يزعُ  عّ ثُ  ،لى قفاهُ إا سىكيسجُّ  وِ يْ كيجافي كفَّ  ،وِ سِ أر  ـِ عمى مقجَّ 

كذكخ  .لى قفاهُ إ عّ ثُ ، وِ جبيتِ  ـِ لى مقجَّ إ سو فيخدُّ أعمى ر أ في  أو يبجنّ أكعغ دمحم:  (ٗ)كعشو .السذايخِ  ةُ عامَّ 
 عادةُ اإل كال تكػفُ  وِ مِ لى مقجَّ إا ىسيعيجُ  عّ ثُ  ،هِ خِ لى مؤخَّ إا سىكيجخُّ  ،سِ أالخ  ـِ بسقجَّ  أو يبجنّ أ :(٘)ارماـ الرفّ اإل

كفي  .(ٚ)"(ٙ)كحا في السحيط ،الً مدتعسَ  الساءُ  ال يريخُ  عمى العزػِ  داـَ  ما اليجَ  فّ أل ؛لِ السدتعسَ  استعساؿَ 
كفي  .انتيى ،(ٛ)"لى قفاهُ إا سىفيسجُّ  ،وِ يْ ػدَ عمى فَ  وِ يْ ككفَّ  ،وِ سِ أر  ـِ عمى مقجَّ  وِ يْ يجَ  صابعَ أ و يزعُ نّ "أ :الكافي

عغ  (ٜ)دتانييىسا ما في القكالأَ ك  ،قػاؿٌ أ االستيعابِ  ةُ كيفيّ  عَّ ثُ " :بحخلى ممتقى األإ يخنميتجػ األ
سا يِ كضعِ  بعجَ  -وِ يْ يعشي يجَ - /أ[   ٘]ك/ اسىكيجخُّ  ،سِ أالخ  ـِ بسقجَّ  أو يبجنّ أ ارُ الرفّ  ماـُ كذكخ اإل :السحيط

 ما اليجَ  فّ أل ؛لِ السدتعسَ  استعساؿَ  عادةُ اإل كال يكػفُ  ،وِ مِ لى مقجَّ إا سىُ يعيجُ  عّ ثُ  ،هِ خِ لى مؤخَّ إ سِ أالخ  ـِ عمى مقجَّ 
 انتيى.   ،(ٓٔ)"الً مدتعسَ  الساءُ  ال يريخُ  داـ عمى العزػِ 

 ،الػضػءِ  في صفةِ  -- خخجو البخارؼ كمدمع عغ عبج هللا بغ زيجأافق لسا ػ ىحا ىػ السك 
ـِ  َبَجأَ  َكَأْدَبخَ  ِبِيَسا َفَأْقَبلَ  ِبَيَجْيوِ  َرْأَسوُ  َمَدحَ  ُثعَّ » :ففيو ُىَسا ُثعَّ  َقَفاهُ  ِإَلى ِبِيَسا َذَىبَ  َحتَّى َرْأِسوِ  ِبُسَقجَّ  ِإَلى َردَّ

                                                                                                                                                    
 .     ٚق(: المػحة: ٛٗٚمصف هللا اإلتقاني )ت: غاية البياف كنادرة األقخاف في آخخ الدماف،  ل (ٔ)
 /ب[.  ٗ]ظ/  (ٕ)
 .   ٚٗ/ٔالسحيط البخىاني:   (ٖ)
 . -رحسو هللا–أؼ: اإلماـ أبػ حشيفة   (ٗ)
الرّفار: أبػ إسحاؽ، ركغ اإلسالـ، إبخاليع بغ إسساعيل بغ أحسج. فكيو حشفي زاىج، يقاؿ لو الداىج الرفار، مغ  (٘)

، معجع ٕٖ/ٔق(. يشطخ: األعالـ: ٖٗ٘لة لقػاعج التػحيج". مغ أىل بخارػ، ككفاتو فييا )ت:كتبو: "تمخيز األد
 .  ٖٔ/ٔالسؤلفيغ: 

 .   ٚٗ/ٔيشطخ: السحيط البخىاني:   (ٙ)
 .   ٖٚٔ/ٔجامع رمػز الخكاية:   (ٚ)
 .   ٖالكافي شخح الػافي: لػحة:   (ٛ)
 .    ٖٚٔ/ٔيقرج بو: جامع الخمػز في شخح مخترخ الػقاية:   (ٜ)
 .   .   ٜٛميتجػ األنيخ الى ممتقى األبحخ: ص  (ٓٔ)



 

ٖٖٛ 

 م.م. تحدين الجركدلي

 س البجاءةُ أالخ  في مدحِ  ةَ شّ دُّ ال فّ أ :غ ىحا الحجيثِ مِ  عَ مِ فعُ " :(ٕ)فشجؼأقاؿ نػح  .(ٔ)«ِمْشوُ  َبَجأَ  الَِّحؼ اْلَسَكافِ 
رضي - عغ عميٍّ  (ٗ)الدشغِ  صحابُ أ خخجَ أك  .(ٖ)"ةِ الكيفيَّ  هِ يكػف عمى ىحِ  فْ أ بَّ السدتحَ  فَّ أك  ،وِ مِ غ مقجَّ مِ 

 ةَ شَّ الدُّ  فّ أ :غ ىحامِ  عَ مِ فعُ . (٘)«َكاِحَجةً  َرْأَسُو َمخَّةً  فَسَدحَ » :قاؿ، -- وِ كضػئِ  في صفةِ  -هللا تعالى عشو
  .التثميث دكفَ  التػحيجُ  :سِ أالخ  حِ في مد

 فّ ايع اتفقػا نّ أباب مدح الخفيغ  فيك  .كذكخه كاحجةٍ  بيجٍ  السدحُ  و يجػزُ نّ "ا أفشجؼ:كنقل نػح 
صابع األ كحجُّ  ،س بالسدحأكاستيعاب الخ  عغ العزػِ  لع يشفرلْ  ما االستعساؿِ  كعُ حُ  وُ ى لَ عصَ ال يُ  الساءَ 

و نّ إخح ىحا ف :قاؿ عّ ثُ  ،االستعساؿِ  كعُ يسا حُ يطيخ في حقِّ  فال ،مفخضِ ل لى الداؽ في مدح الخفيغ تابعاً إ
  .انتيى ،(ٙ)"خح كالقبػؿ حقيقدقيق كباأل

عمى  صابعَ أ ثالثَ  غ اليجيغِ مِ  كاحجةٍ  غ كلِّ مِ  ف يزعَ أ تو:ككيفي" :كفي الكفاية في شخح اليجاية
 خِ عمى مؤخَّ  وِ يْ كفَّ  يزعُ  عَّ ثُ  ،لى القفاإا سىُ كيسجُّ  وِ يْ كيجافي كفِّ  ،ةَ حَ دبَ بياـ كالسِ اإل كال يزعُ  ،وِ سِ أر  ـِ مقجَّ 

كحا في  وِ يْ تَ حَ دبَ يسا بسِ كباششَ  ،بياميوِ إب نيوِ ذُ أُ  ضاىخَ  يسدحُ  عَّ ثُ  ،ـِ لى السقجَّ إا سىُ كيسجُّ  ،وِ سِ أر 
  .(ٛ)"(ٚ)السدترفى

قمت  .الً خ مدتعسَ لع يري لٍ ببم ماسحاً  حتى يريخَ  اليجيغِ  و بطيخِ رقبتَ  كيسدحُ " :كزاد في الشياية
 عُ كْ حُ  وُ ى لَ عصَ ال يُ  الساءَ  فّ أل ؛صابعَ أ بالثالثِ  و بالسدحِ سَ أر  ف يدتػعبَ أكيجػز  .فزلىحا البياف األ

في  في السغدػالت الساءُ  فّ أفكسا  :فقاؿ ،في السبدػطِ  عمى ذلظَ  نزَّ  االستعساؿِ  حاؿَ  لِ السدتعسَ  الساءِ 

                                                 
 .   ٗٙٛ/ٕ(: ٕ٘ٓٔ، صحيح مدمع: ر.ح: )ٓٛ/ٔ(: ٖٛٔصحيح البخارؼ: ر.ح: )  (ٔ)
 /ب[.  ٘]ك/  (ٕ)
 .      ٕ٘ق(: لػحة: ٓٚٓٔنتائج الشطخ في حػاشي شخح الجرر كالغخر، لمقػنػؼ )ت:  (ٖ)
ق(، اإلماـ أبػ داكد، سميساف بغ ٖٕٚعبج هللا، دمحم بغ يديج بغ ماجو القدكيشي )ت:أصحاب الدشغ ىع: اإلماـ أبػ   (ٗ)

ق(، كاإلماـ أبػ عيدى، دمحم بغ عيدى بغ سػرة بغ مػسى ب ٕ٘ٚاألشعث بغ بذيخ بغ شجاد الدجدتاني )ت:
يشار ق(، كاإلماـ أبػ عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب بغ عمي بغ سشاف بغ بحخ بغ دٜٕٚالزحاؾ التخمحؼ )ت:

 .       ٖٛٗق(: صٜٔٔق(. يشطخ: تجريب الخاكؼ في شخح تقخيب الشَّػاكؼ، لمديػشي )ت:ٖٖٓالشَّدائي )ت:
، سشغ أبي داكد: ألبي داكد )ت: ٓ٘ٔ/ٔ(: ٖٙٗىػ(: ر.ح: )ٖٕٚسشغ ابغ ماجو: البغ ماجو )ت:  (٘)

، السجتبى مغ الدشغ، ٜٛ/ٔ(: ٖٗىػ(: ر.ح: )ٜٕٚ، سشغ التخمحؼ، لمتخمحؼ )ت: ٕٛ/ٔ(: ٕٔٔىػ(: ر.ح: )ٕ٘ٚ
 ، كالحجيث صحيح.       ٕٚ/ٔ(: ٓٓٔىػ(: ر.ح: )ٖٖٓلمشدائي )ت: 

 مخصػط، لع أقف عميو.     (ٙ)
ق(: ٓٔٚق(، السخترخ، ألبي البخكات، الشدفي )ٙ٘٘السدترفى شخح مخترخ الفقو الشافع، لمدسخقشجؼ )  (ٚ)

ٔ/ٕٔٓ-ٕٔٔ     . 
  .٘٘/ ٔالكفاية في شخح اليجاية:   (ٛ)
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 ....الشِّْبخاس في بيانِّ كيفّياتِّ مدحِّ الخاس

 ثالثَ  فيوَ  يدتعسلَ  فْ أكلكغ يجب  ،(ٔ)في السسدػح ةِ شَّ الدُّ  ةِ قامإفكحا في  ،الً مدتعسَ  ال يريخُ  العزػِ 
 ربع البجػانبيسا األ صبعيوِ أب و لػ مدحَ نّ إحتى  ،قاـ الكلِّ كثخ مُ ليقـػ األ ؛في االستيعاب اليجِ  صابعَ أ

 . انتيت ،(ٕ)"صابعِ األ كثخِ أ استعساؿِ  لعجـِ  ؛صحيجػز في األ

ِحيِح َكُصػَرُتُو َأْف َيَزَع ِمْغ ُكلِّ َكاِحَجٍة  َكااِلْسِتيَعابُ كفي الجػىخة الشيخة: " َجٌة َعَمى الرَّ ُسشٌَّة ُمَؤكَّ
بَّاَبَة َكُيَجاِفي َكفَّْيوِ  ـَ َكاَل الدَّ ْبَيا ـِ َرْأِسِو َكاَل َيَزُع اإْلِ ُىَسا إَلى اْلَقَفا ُثعَّ ِمْغ اْلَيَجْيِغ َثاَلَث َأَصاِبَع َعَمى ُمَقجَّ  َكَيُسجُّ

ـِ َرْأِسِو ُثعَّ َيْسَدُح َضاِىَخ ُأُذَنْيِو ِبِإْبَياَمْيِو َكَباشِ َيَزُع َكفَّ  ُىَسا إَلى ُمَقجَّ ِخ َرْأِسِو َكَيُسجُّ َشُيَسا ْيِو َعَمى ُمَؤخَّ
   ، انتيت.(ٗ)"َكَيْسَدُح َرَقَبَتُو ِبَطْيِخ اْلَيَجْيغِ  (ٖ)ِبُسَدبَِّحَتْيِو َكَحا ِفي اْلُسْدَتْرَفى

 لسعيلى الحبخ الخصيخ األإالسشدػبة  نيفة عمى الجرر كالغخرفادة األاإلك  المصيفة توكفي حاشي
السفيػـ  :ُيَجاِفي َكفَّْيوِ  :قػلو" ،-رحسة هللا عميو-بي سعيج دمحم بغ مرصفى بغ عثساف الخادمي أمػالنا 
  .انتيت ،(ٙ)"بٌ بل مدتحَ  ،ةٍ شّ بدُ  ىحا ليَذ  فّ أ (٘)رخانيةاتامغ الت

 (ٚ)حسج بغ دمحمأبي العباس ألمعالمة الذيخ تقي الجيغ  ،ح الشقايةكفي كساؿ الجراية في شخ 
ُسشِّي  . (ٜ)"ةً مخّ  (ٛ)[سأخ ]ال كمدح كلَّ " :الذُّ

ا سىسو كيسجَّ أر  ـِ صابعو عمى مقجَّ أك  يوِ كفَّ  ف يزعَ أضيخ في كيفية السدح األ" :دشفي شخح الك
 فَ ال ؛بيحا الً مدتعسَ  يكػف الساءُ  كال ،نيوِ ذُ اُ  صبعيوِ أب يسدحُ  عَّ ثُ  ،َس أالخ  يدتػعبُ  عمى كجوٍ  ،لى قفاهُ إ

 بسا الّ إكال يكػف ذلظ  ،سأالخ  نيغ بساءِ ذُ األُ  مدحَ  فّ كأل ؛ بيحا الصخيقِ الّ إال يكػف  كاحجٍ  االستيعاب بساءٍ 
 لكػنو تبعاً  ؛كلىأف ذُ س فاألُ أالخ  جداءِ اغ مِ  جدءٍ  لكلِّ  لى تججيج الساءِ إال يحتاج  كألّنو ؛َس أالخ  وِ بِ  مدحَ 

  .(ٓٔ)"لو

                                                 
 .   ٗٙ/ٔق(: ٖٛٗيشطخ: السبدػط، لمدخخدي )ت:  (ٔ)
 .   ٗٔالشياية في شخح اليجاية: لػحة:   (ٕ)
 .  ٕٓٔ/ٔالسدترفى:   (ٖ)
 .  ٚ/ٔالجػىخة الشيخة:   (ٗ)
 . ٘٘يشطخ: الفتاكػ التاتارخانية: ص  (٘)
 . ٗٔالحاشية المصيفة عمى الجرر كالغخر: لػحة:   (ٙ)
 /ب[.  ٘]ظ/  (ٚ)
 أ: رأس، كما بيغ السعقػفتيغ أثبتشاه ِمغ: ب، كىػ الرػاب.   في   (ٛ)
 .    ٙيشطخ: كساؿ الجراية في شخح الشقاية: لػحة:   (ٜ)
 .   ٙ-٘/ٔتبييغ الحقائق:  (ٓٔ)
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 م.م. تحدين الجركدلي

عمى  صابعَ أ ثالثَ  مغ اليجيغِ  كاحجةٍ  غ كلِّ مِ  يزعَ  فْ أكالسدتحب في االستيعاب " :كفي السحيط
 خِ عمى مؤخَّ  يوِ كفّ  يزعُ  عّ ثُ  ،لى القفاإا سىكيسجُّ  يوِ كيجافي كفَّ  ،ابةَ كالدبّ  بياـَ اإل يزعُ  كال ،وِ سِ أر  ـِ مقجَّ 

انتيى  ،(ٔ)"وِ حتِ سدبَ يسا بِ باششَ  كيسدحُ  ،بياـٍ إب فٍ ذُ أُ  كلِّ  ضاىخَ  يسدحُ  عّ ثُ  ،وِ مِ لى مقجَّ إا سىكيسجُّ  ،وِ سِ أر 
  .بحخكفو

 :-رحسة هللا عميو- (ٖ)لمعالمة مػالنا السحقق السحجث عبج الحق الجىمػؼ  (ٕ)المسعات أشعةكفي 
 .. انتيت(ٗ)]...["سو بيجيو أمدح ر " :-عميو

قاؿ في  ...الخ، يزعَ ف أ توقػلو ككيفي" :كفي حاشية مػالنا العالمة عبج الحميع عمى الجرر
 كفٍّ  غ كلِّ مِ  صابعَ أ ثالثِ  بصػفَ  كيزعَ  ،يجيو صابعَ أك  يوِ كفَّ  ف يبلَّ أ :ككيفية االستيعاب" :(٘)السشبع

ثع يسدح  ،سأالخ  خِ لى مؤخَّ إا سىيغ كيجخُّ كيجافي الكفَّ  ،بياميغابتيغ كاإلكيعدؿ الدبّ  ،سوِ أـ ر عمى مقجَّ 
 ،بياميغاإل نيغ بباشغِ ذُ األُ  ضاىخَ  كيسدحُ  ،سأـ الخ لى مقجَّ إا سىخُّ كيج ،يغلى الجانبيغ بالكفَّ إػديغ الفَ 

لع يرخ  لٍ مبب ماسحاً  حتى يريخَ  ،اليجيغ بطيخِ  وُ رقبتَ  كيسدحُ  ،ابتيغالدبّ  نيغ بباشغِ ذُ األُ  كباشغَ 
كىكحا السشقػؿ عغ  ،--مدح رسػؿ هللا  -رضي هللا تعالى عشيا-ىكحا ركت عائذة  ،الً مدتعسَ 
كعغ  ،لى قفاهإ عَّ ثُ  ،لى جبيتوإسو أعمى ر أ مغ  أُ يبج :-رحسة هللا عمييسا– بي حشيفة ودمحمأكعغ  .الدمف
فطيخ . (ٛ)كالخالصة (ٚ)ىكحا ذكخ في العشاية ،انتيى ،(ٙ)كحا في مبدػط شيخ االسالـ ،ار عكدوالرفَّ 

ككحا  ،االستيعاب عمى ما ذكخه مغ الكيفية ليذ كسا يشبغي -رحسو هللا– حرخ السرشف فّ أفطيخ مشو 
  . تعأكعمسو  ،عمعأ وهللا سبحانو  ،انتيت ،(ٜ)"يخفى كسا ال ،مكاف الجفع بعكذ الرفار فقطإ

                                                 
 .   ٚٗ/ٔالسحيط البخىاني:   (ٔ)
 ق(، مخصػط لع أقف عميو.    ٕ٘ٓٔ أشعة المسعات: عبج الحق بغ سيف الجيغ الجىمػؼ )ت:  (ٕ)
الجىمػؼ: عبج الحق بغ سيف الجيغ الجىمػؼ. فكيو حشفي، مغ أىل دىمي باليشج. محجث اليشج العاّلمة السدشج،  (ٖ)

بمغت مرشفاتو مئة مجمج. مغ كتبو: "شخح عمى السذكاة السدسى بالمسعات". فيخس الفيارس:  صاحب السؤلفات،
 .   ٕٓٛ/ٖ، األعالـ لمدركمي: ٕ٘ٚ/ٕ

 الـ بالمغة اليشجية. ما بيغ السعقػفتيغ ك  (ٗ)
 .  ٗق(: لػحة: ٚٙٚالسشبع في شخح السجسع، لمعيشتابي )ت: (٘)
      -رحسو هللا–أؼ: اإلماـ الدخخدي   (ٙ)
 .   ٖٖ/ٔىػ(: ٙٛٚيشطخ: العشاية شخح اليجاية، البابختي )ت:  (ٚ)
 .  ٛٔيشطخ: خالصة الفتاكػ: لػحة:   (ٛ)
  .     ٓٔ-ٜحاشية عبج الحميع: لػحة:  (ٜ)
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بحخ لمعالمة الذيخ عبج الخحسغ بغ الذيخ دمحم بغ نيخ في شخح ممتقى األكفي مجسع األ
كعبارة بعج  ،(ٕ)"اليجيغِ  و بطيخِ رقبتَ  كيسدحُ " :مثل عبارة السشبع الى قػلو (ٔ)ذيخ زادةبسميساف السجعػ 

كاذا انفرمت  دامت عمى العزػِ  ما لع تدتعسلْ  ةَ مَّ البِ  فّ أل ؛لْ دتعسَ لع يُ  لٍ مسا ببيُ مدحُ  حتى يريخَ " :ىحا
 كفَّيو يزعَ  أف ُتُو:ككيفيَّ  :قيل كبحلظ ضيخ ضعف ما .ا عخفت انفاً سك ،خالؼ بال الً تريخ مدتعسَ 

ـ عمى كأصابَعوُ   بُأصُبَعْيِو، ُأُذنيو كيسدح الخأس جسيع يدتػعب كجوٍ  عمى قفاه، إلى كيسجَّىسا الخأس، مقجَّ
  .فافيع ،انتيت ،(ٖ)"فتجبخ مدتعَساًل، الساءُ  يكػف  كال

 والفقوِّ  الذخيفِّ  الحجيثِّ  ن كتبِّ مِّ  ،مختلفة   حاديث  أن في بيان كيفيات السدح مِّ : الفرل الثالث
  .اللطيفِّ 

رحسة هللا تعالى - (ٙ)مة عمي القارؼ عاّل لم ،(٘)ماـ دمحمبخكاية اإل (ٗ)ماـ مالظفي شخح مػشأ لإل
حتى  ،ججيجٍ  بساءٍ  -بيجيو السبمػلتيغ أؼ- وِ سِ أـ ر غ مقجَّ مِ  ئاً مبتج أؼثع مدح : "/أ[٘]ظ/ -عتعالى عميي

 ؛ؼ ابتجاءً أباليسدة  أبج وشلى السكاف الحؼ مِ إ -سوأؼ عمى شخؼ ر أ-ا سىمجَّ  عّ ثُ  ،لى قفاهُ إا سذىب بي
 (ٜ)كفي مخقاة .انتيى "،(ٛ)مالظ عشجَ  ككاجبٌ  ،(ٚ)الجسيػرِ  عشجَ  جةٌ مؤكَّ  ةٌ و سشُّ إنّ ف ؛االستيعابُ  ليحرلَ 
 ِلْمَسْدِح. َبَيافٌ  َفَأْقَبَل: ِبَيَجْيوِ  َرْأَسوُ  َمَدحَ  "ُثعَّ  :-رحسة هللا عميو-لمعالمة عمي القارؼ الحشفي  ،السفاتيح

ـِ ِبُسقَ  .لَ قبَ أك  دبخَ أف :وِ تفديخ لقػلِ  َبَجَأ: َكَأْدَبَخ، ِبِيَسا ـِ  ِعْشجَ  َكَأَصاِبَعوُ  َكفَّْيوِ  َكَضعَ  أؼ َرْأِسِو: جَّ  ُثعَّ  َرْأِسِو. ُمَقجَّ
ُىَسا: َأؼْ  ُثعَّ  َقَفاُه، ِإَلى َكَصَل. َحتَّى (ٓٔ)َأَمخَُّىَسا: َأؼْ  ِبِيَسا: َذَىبَ   ِإَلى َرَجعَ  الخَّْأِس. َحتَّى َجْشَبيِ  َعَمى: َردَّ

                                                 
شيخي زاده: عبج الخحسغ بغ دمحم بغ سميساف، السعخكؼ بذيخي زاده، يعخؼ أيزًا بجاماد أفشجؼ. فكيو حشفي،  (ٔ)

ق(. يشطخ: ٛٚٓٔكمفدخ. مغ أىل كميبػلي بتخكيا. مغ كتبو: "مجسع األنيخ في شخح ممتقى األبحخ"، )ت: 
 . ٘ٚٔ/٘، معجع السؤلفيغ: ٕٖٖ/ٖاألعالـ: 

 . ٘ٔ/ٔتقى األبحخ: مجسع األنيخ شخح مم (ٕ)
 . ٙٔ-٘ٔ/ٔمجسع األنيخ شخح ممتقى األبحخ:   (ٖ)
 ق(، لع أقف عميو.        ٗٔٓٔشخح مذكالت مػشأ مالظ ركاية دمحم بغ الحدغ، لعمي القارؼ )ت:  (ٗ)
 . -رحسو هللا–يقرج: اإلماـ دمحم بغ حدغ الذيباني   (٘)
يخكؼ القارؼ الحشفي. مغ صجكر العمع في عرخه. قيل: كاف يكتب عمي القارغ: نػر الجيغ، عمي بغ سمصاف دمحم ال  (ٙ)

 يكتب في كل عاـ مرحفا كعميو شخر مغ القخاآت كالتفديخ فيبعيو، فيكفيو قػتو مغ العاـ إلى العاـ. مغ كتبو: "
ق(. يشطخ: األعالـ: ٗٔٓٔشخح مذكالت السػشأ". كلج بيخاة، كرحل إلى مكة، كاستقخ بيا إلى أف تػفي )ت:

 . ٓٓٔ/ٚجع السؤلفيغ: ، معٕٔ/ٕ
 .     ٗٙ/ٔ، الكافي في فقو اإلماـ أحسج: ٔٗ/ٔ، األـ: ٖٙ/ٔيشطخ: السبدػط:   (ٚ)
 .     ٜٔ/ٔيشطخ: بجاية السجتيج:    (ٛ)
 /ب[.  ٙ]ظ/  (ٜ)
 في ب: أمخ.   (ٓٔ)
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 م.م. تحدين الجركدلي

ـِ َرْأِسِو ُثعَّ َذَىَب  :كفي ركايةٍ " :فييا يزاً أك  .انتيت، (ٔ)ِمْشُو" َبَجأَ  الَِّحؼ اْلَسَكافِ  َفَأْقَبَل ِبِيَسا َكَأْدَبَخ، َبَجَأ ِبُسَقجَّ
َىا ،ِبِيَسا ِإَلى َقَفاهُ  َكَىَحا َأْحَدُغ  ،َحتَّى َرَجَع ِإَلى اْلَسَكاِف الَِّحؼ َبَجَأ ِمْشوُ  ،َأْؼ: َعَمى َأْشَخاِؼ الخَّْأسِ  :ُثعَّ َردَّ

 . (ٖ)انتيى ،(ٕ)"اِع اْلَسْدِح اْلُسْدَتْػَعبِ َأْنػَ 
 َرْأَسوُ  َمَدحَ  "ُثعَّ  :-رحسة هللا عميو– السالكي (ٗ)ماـ مالظ لمعالمة الدرقانيكفي شخح السػشأ لإل
َخ َبْعَجُه، َقاَؿ ِعَياٌض: ِقيَل: مَ  .ِبَيَجْيِو ِبالتَّْثِشَيِة َفَأْقَبَل ِبِيَسا َكَأْدَبخَ  ْعَشاُه َأْقَبَل ِإَلى ِجَيِة َقَفاُه َكَرَجَع َكَسا َفدَّ

ُجُه ِرَكاَيُة ُكَىيْ  : َكِقيَل: اْلُسَخاُد َأْدَبَخ َكَأْقَبَل َكاْلَػاُك اَل ُتْعِصي ُرْتَبًة، َقاَؿ: َكَىَحا َأْكَلى َكُيَعزِّ ٍب ِفي اْلُبَخاِرؼِّ
َأِؼ اْبَتَجَأ  :َبَجأَ  «.(ٙ)َمَدَح َرْأَسُو ُكمَُّو َكَما َأْقَبَل َكَما َأْدَبَخ َكُصْجَغْيوِ »َكِفي ُمْدِمٍع:  .(٘)«َفَأْدَبَخ ِبِيَسا َكَأْقَبلَ »

ـِ َرْأِسوِ  َدًة َكَيُجػُز َكْدُخَىا َكالتَّْخِفيفُ  :ِبُسَقجَّ اؿِّ ُمَذجَّ ٌخ. ،ِبَفْتِح الجَّ ِباْلَقْرِخ  :ُثعَّ َذَىَب ِبِيَسا ِإَلى َقَفاهُ  َكَكَحا ُمَؤخَّ
ُخ اْلُعُشِق، َكِفي اْلُسْحَكِع َكَراَء اْلُعُشقِ  ُه َكُىَػ َقِميٌل ُمَؤخَّ ُىَسا َحتَّى َرَجَع ِإَلى » ُيَحكَُّخ َكُيَؤنَُّث. ،َكُحِكَي َمجُّ ُثعَّ َردَّ

ْعِخ ِباْلَسْدحِ  ؛(ٚ)«اْلَسَكاِف الَِّحؼ َبَجَأ ِمْشوُ    .انتيى ،(ٛ)"ِلَيْدَتْػِعَب ِجَيِتي الذَّ
 ،-رحسة هللا عميو– الذافعي (ٜ)ذخح صحيح البخارؼ لمعالمة القدصالنيلكفي ارشاد الدارؼ 

 حجيثو في كسا ،كمو :(ٔٔ)في ركاية (ٓٔ)زاد ابغ الصباع ،سوأثع مدح ر " ُكمِِّو: الخَّْأسِ  َمْدحِ  في بابِ 
 مدح» كلسدمع: .(ٕٔ)«بيسا كأدبخ بيسا فأقبل» بالتثشية. بيجيو: صحيحو. في خديسة ابغ عشج السخكؼ 

ـ بجأ كصجغيو أدبخ كما أقبل كما كمو رأسو  كضع بأف بسقجـ: مغ السذجدة. الجاؿ : بفتح«رأسو بسقجَّ
 إلى رّدىسا ُثعَّ  قفاه، إلى بيسا ذىب صجغيو، حتى عمى كإبياميو باألخخػ  مدبحتو كألرق عميو يجيو

                                                 
 .    ٗٓٗ/ٔىػ(: ٗٔٓٔمخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح، لعمي القارؼ )ت:  (ٔ)
 .    ٘ٓٗ/ٔفاتيح شخح مذكاة السرابيح: مخقاة الس (ٕ)
 في ب: انتيت.    (ٖ)
رقاني: أبػ عبج هللا، دمحم بغ عبج الباقي بغ يػسف بغ أحسج بغ عمػاف الدرقاني األزىخؼ السالكي. (ٗ) فكيو، أصػلي،  الدُّ

شأ اإلماـ مالظ". خاتسة السحجثيغ بالجيار السرخية. كِندبُتو إلى زرقاف، مغ قخػ مشػؼ بسرخ. مغ كتبو: "شخح مػ 
 .  ٕٗٔ/ٓٔ، معجع السؤلفيغ: ٗٛٔ/ٙق(. يشطخ: األعالـ ٕٕٔٔمػلجه ككفاتو بالقاىخة، )

 .    ٗٛ/ٔ(: ٜٙٔصحيح البخارؼ: ر.ح: )  (٘)
ْجَغاِف: "َما َبْيَغ ِلحاَضي اْلَعْيَشْيِغ ِإلى َأصل اأُلذف". الرحاح:   (ٙ)  .     ٜٖٗ/ٛ، لداف العخب: ٖٕٖٔ/ٗالرُّ
 .    ٕٔٔ/ٔ(: ٖٕ٘ح مدمع: ر.ح: )صحي  (ٚ)
 . ٕٕٔ/ٔشخح الدرقاني عمى مػشأ اإلماـ مالظ، لمدرقاني:   (ٛ)
ني السرخؼ   (ٜ) ني: أبػ العباس، شياب الجيغ، أحسج بغ دمحم بغ أبي بكخ بغ عبج السمظ الَقْدَصالَّ الّذافعي. مغ  الَقْدَصالَّ

مات فييا كدفغ بالجامع اأْلَْزَىخ  خارؼ". كلج بسرخ،مغ عمساء الحجيث. مغ كتبو: "إرشاد الدارؼ لذخح صحيح الب
 .    ٕٖٕ/ٔ، معجع السؤلفيغ: ٕٓٔ/ٔق(. يشطخ: البجر الصالع: ٖٕٜجَػار مشدلو )ت:

ق(. يشطخ: معجع ٕٕٗابغ الصباع: أبػ جعفخ، دمحم بغ عيدى البغجادؼ: نديل أدنة في تخكيا. محجث، حافع، )ت:  (ٓٔ)
 . ٖٓٔ/ٔٔالسؤلفيغ: 

  : ركايتو.في ب  (ٔٔ)
 ، كالحجيث صحيح. ٗٛٔ/ٗ(: ٕٓ٘ٙىػ(: ر.ح: )ٖٔٔصحيح ابغ خديسة )ت:   (ٕٔ)



 

 

ٖٖٗ 

 ....الشِّْبخاس في بيانِّ كيفّياتِّ مدحِّ الخاس

 كإالّ  يشقمب شعخ لو بسغ ذلظ تزيخ ىحا كعمى بالسدح، الذعخ جيتي ليدتػعب مشو؛ بجأ الحؼ السكاف
ناء إفي باب الػضػء مغ التػر بالسثشاة الفػقية " :/أ[ٙ]ك/ (ٕ)فيو يزاً أك  .انتيى ،(ٔ)الخد" إلى حاجة فال

 -- ففعلَ  اإلقباؿ، بتقجيع الدابقة: الخكاية كفي (ٖ)]...[ باإلفخاد، بيجه أخح ثع :ك حجارةأمغ صفخ 
  .انتيى ،(ٗ)كالتيديخ" الجػاز لبياف السختمفيغ؛ مغ كالِّ 

 َىَحا َكَأْدَبَخ: ِبَيَجْيوِ  َفَأْقَبلَ  :قػلو" -رحسة هللا عميو-الذافعي  (٘)ماـ الشػكؼ كفي شخح مدمع لإل
 َأْصَحاُبَشا: َقاؿَ  َشْعِخِه. َجِسيعِ  ِإَلى اْلَساءِ  َكُكُصػؿِ  الخَّْأسِ  اْسِتيَعابِ  ِإَلى َشِخيقٌ  َفِإنَّوُ  اْلُعَمَساِء؛ ِباتَِّفاؽِ  ُمْدَتَحبّّ 

 َمْزُفػًرا َشْعُخهُ  َكَكافَ  َرْأِسوِ  َعَمى َشْعخَ  اَل  َمغْ  َأمَّا َمْزُفػٍر، َغْيخُ  َشْعخٌ  َلوُ  َكافَ  ِلَسغْ  ُيْدَتَحبُّ  ِإنََّسا الخَّدُّ  َكَىَحا
؛ َلوُ  ُيْدَتَحبُّ  َفاَل    .انتيى ،(ٙ)ِفيِو" َفاِئَجةَ  اَل  ِإذْ  الخَّدُّ

حسج أبي دمحم محسػد بغ ألمعالمة بجر الجيغ  ،بعسجة القارؼ  كفي شخح البخارؼ السدسى
. اْلسْدح َكْيفيَّة ِفي الثَّاِلث "الشَّْػع َثالثًا: َثالثاً  الُػُضػءِ  بابِ في  ،-رحسة هللا عميو-الحشفي  (ٚ)العيشي
 ِبَيَجْيوِ  َرْأَسوُ  َمَدحَ  ثعَّ »: --زيج  بغ هللا عبج َحِجيث مغ الشََّداِئيّ  َفِعْشجَ  ُمْخَتمَفة، َأَحاِديث ِفيَيا ركيت
ـِ  َبَجأَ  َكَأْدَبَخ، ِبِيَسا َفَأْقَبلَ  ُىَسا ُثعَّ  َقَفاُه، ِإَلى ِبِيَسا َذَىبَ  ُثعَّ  َرْأِسِو، ِبُسَقجَّ  َبَجأَ  الَِّحؼ اْلَسَكافِ  ِإَلى َرَجعَ  َحتَّى َردَّ
َبيِّع َحِجيث مغ شيَبة، أبي اْبغ َكعشج. (ٛ)«ِمْشوُ  ِخهِ  َبَجأَ : »الخُّ  َكعشج ،(ٜ)«َناِصَيِتوِ  َعَمى َيَجْيوِ  َردَّ  ُثعَّ  ، ِبُسَؤخَّ

 ثعَّ  بسؤخخة يْبَجأ» َداُكد: أبي َكعشج ،(ٓٔ)«مؤخخه ِإَلى َجّخه ثعَّ  َقفاهُ  ِإَلى َجّخه ثعَّ  َرأسو بسؤخخ َبَجأَ : »الصََّبَخاِنيّ 
ِموِ  ْعخِ  َقْخفِ  ِمغْ  ُكمَُّو، الخَّْأَس  َمَدحَ كَ : »لفعٍ  َكِفي ،(ٔٔ)«ِكْمَتْيِيَسا َكِبُأُذَنْيوِ  ِبُسَقجَّ  ِلُسْشَربِّ  َناِحَيٍة، ُكلِّ  الذَّ

                                                 
 . ٕٚٙ/ٔ(: ٘ٛٔىػ(: ر.ح: )ٖٕٜإرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ، لمقدصالني )ت:   (ٔ)
 /ب[.  ٚ]ك/  (ٕ)
 ما بيغ السعقػفتيغ كالـ بالمغة اليشجية.     (ٖ)
 . ٕٙٚ/ٔ(: ٜٜٔر.ح: ) إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ:  (ٗ)
الشََّػِكؼ: أبػ زكخيا، محيي الجيغ، يحيى بغ شخؼ بغ مخؼ بغ حدغ الشََّػِكؼ الذافعّي. عالمة بالفقو كالحجيث. مغ  (٘)

ق(. ٙٚٙكتبو: "السشياج في شخح صحيح مدمع". مػلجه ككفاتو في نػا، مغ قخػ حػراف، بدػرية، كإلييا ِندبُتو، )ت:
 .ٕٕٓ/ٖٔمعجع السؤلفيغ:  ،ٜٗٔ/ٛيشطخ: األعالـ: 

 . ٖٕٔ/ٖ(: ٜٜٔىػ(: ر.ح: )ٙٚٙالسشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج: لمشػكؼ )ت:   (ٙ)
العيشي: أبػ دمحم، بجر الجيغ، محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسج العيشي الحشفي. مؤرخ، عالمة، مغ كبار   (ٚ)

مغ كتبو: "عسجة القارؼ في شخح البخارؼ". تػفي  السحجثيغ. أصمو مغ حمب كمػلجه في عيشتاب، كإلييا ِندبُتو.
 . ٓ٘ٔ/ٕٔ، معجع السؤلفيغ: ٖٙٔ/ٚق(. يشطخ: األعالـ: ٘٘ٛبالقاىخة، كدفغ بسجرستو )ت:

 ، قاؿ التخمحؼ: َحِجيُث َعْبِج هللِا ْبِغ َزْيٍج َأَصحُّ َشْيٍء ِفي َىَحا اْلَباِب َكَأْحَدُغ. ٚٛ/ٔ(: ٕٖسشغ الشدائي: ر.ح: )  (ٛ)
 ، كالحجيث حدغ.   ٙٔ/ٔ(: ٖ٘ٔىػ(: ر.ح: )ٖٕ٘الكتاب السرشف في األحاديث كاآلثار، البغ أبي شيبة )ت:  (ٜ)
 ، الحجيث حدغ.      ٖ٘/ٖىػ(: ٖٓٙالسعجع األكسط: لمصبخاني )ت:   (ٓٔ)
 ، كالحجيث حدغ.  ٖٔ/ٔ(: ٕٙٔسشغ أبي داكد: ر.ح: )  (ٔٔ)



 

ٖٗٗ 

 م.م. تحدين الجركدلي

ْعِخ، ْعخَ  ُيَحخِّؾُ  اَل  الذَّ في مخقاة الرعػد لمعالمة جالؿ الجيغ  :قخف الذعخ :قػلو .(ٕ)"(ٔ)«َىْيَئِتوِ  َعغْ  الذَّ
  :-رحسة هللا عميو- (ٖ)الديػشي
 ،سأف يصمق عمى الخرمة مغ الذعخ كعمى جانب الخ القخ  :(ٗ)قاؿ الذيخ كلي الجيغ العخاقي"

 ،سفموألى إيشتيي  فْ ألى إس أعمى الخ أالسدح ب أكالسعشى انو كاف يبتج .سأكعمى الخ  ،كاف جيةٍ  ؼِّ أغ مِ 
 بِّ َر شْ لسُ "في مخقاة الرعػد:  :كقػلو لسشرب الذعخ .انتيت ،(٘)"عمى حجتيا ناحيةٍ  يفعل ذلظ في كلِّ 

السكاف الحؼ يشحجر : كفتح الراد السيسمة كتذجيج الباء السػحجة (ٙ)الشػف  بزع السيع كسكػف  :الذعخ
 ،(ٚ)"/أ[ٙظ/] سفلألى إعمى أ غ كىػ انحجاره مِ  ،الساء غ انربابِ مِ  ؽخػذأم ،سأسفل الخ أكىػ  ،ليوإ

مغ حجيث بكار  (ٜ)لبدارعشج ا. (ٛ)«َكُصْجَغْيوِ  َأْدَبَخ، َكَما َأْقَبلَ  َما َكَمَدحَ  َرْأَسوُ  َفَسَدحَ » :كفي لفع .انتيت
 ِبَيَجْيوِ  ُيْقِبلُ  ِبَخْأِسوِ  َمَدحَ  :كفيو ثالثاً  تػضأ ثالثاً » :بي بكخة يخفعوأبيو عغ أعغ  (ٓٔ)بكار بغ عبج العديد

ِموِ  ِمغْ  ِخِه، ِإَلى ُمَقجِّ ِخهِ  َكِمغْ  ُمَؤخَّ ِمِو، ِإَلى ُمَؤخَّ حجيث بي داكد مغ أكعشج  .(ٔٔ)«َبْأٌس  ِبوِ  َلْيَذ  َكَبكَّارُ  ُمَقجِّ

                                                 
 حدغ.   ، كالحجيثٖٔ/ٔ(: ٕٛٔسشغ أبي داكد:  ر.ح: ) (ٔ)
 . ٓٔ/ٖ(: ٜ٘ٔىػ(: ر.ح: )٘٘ٛعسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ، لمعيشي )ت:  (ٕ)
الديػشي: جالؿ الجيغ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ بغ دمحم بغ سابق الجيغ الديػشي، ندبًة إلى أسيػط، كىي مجيشٌة  (ٖ)

أباه َشَمَب مْغ أمو أف تأتيو بكتاب إماـ، حافع، مؤرخ، أديب. كاَف ُيَمّقب بابِغ الكتاِب؛ ألف  في صعيِج مرخ.
ففاجأىا السخاض، فػلجتو كىي بيغ الكتب. كلج بالقاىخة، تػفي بسشدلو بخكضة السكياس، كدفغ في حػش قػصػف 

، األعالـ: ٔ٘: ص)ىػٖٛٓٔخارج باب القخافة. يشطخ: الشػر الدافخ عغ أخبار القخف العاشخ، لمَعْيَجُركس )ت: 
ٖ/ٖٓٔ . 

زرعة، كلّي الجيغ، أحسج بغ عبج الخحيع بغ الحديغ الكخدؼ، ابغ الحافع العخاقي الذافعي. فكيو،  العخاقي: أبػ (ٗ)
. قاضي الجيار السرخية. ـ كتبو: "البياف كالتػضيح لسغ أخخج لو  أصػلي، محجث، أديب، مذارؾ في بعس العمـػ

 . ٕٓٚ/ٔيغ: ، معجع السؤلفٛٗٔ/ٔيشطخ: األعالـ:  في الرحيح". مػلجه ككفاتو بالقاىخة.
. كيشطخ: عػف السعبػد، لحيجر آبادؼ ٓٔٔ/ٔق(: ٜٔٔمخقاة الرعػد إلى سشغ أبي داكد: لمديػشي )ت: (٘)

 .   ٜٗٔ/ٔىػ(: ٜٕٖٔ)ت:
 /ب[.  ٚ]ظ/  (ٙ)
 . ٜٗٔ/ٔمخقاة الرعػد:   (ٚ)
 ، كالحجيث حدغ.   ٕٖ/ٔ(: ٜٕٔسشغ ابي داكد: ر.ح: )  (ٛ)
ك بغ عبج الخالق البدار. محجث، كفكيو. لو مدشج كبيخ سساه: "البحخ الداخخ". كلج البّدار: أبػ بكخ، أحسج بغ عسخ   (ٜ)

 .  ٖٙ/ٕ، معجع السؤلفيغ: ٜٛٔ/ٔق(. يشطخ: األعالـ: ٕٜٕكتػفي في الخممة، )ت: .البرخة
عديد بكار بغ عبج العديد بغ أبي بكخة الثقفي البرخؼ. عغ يحيى ابغ معيغ أنو قاؿ: "أبػ بكخة بكار بغ عبج ال (ٓٔ)

: )ىػٖٗ٘، الثقات: ألبي حاتع )ت:ٛٓٗ/ٕق(: ٕٖٚصالح".          يشطخ: الجخح كالتعجيل، البغ أبي حاتع )ت:
 . ٜٛٔ/ٔ، األعالـ: ٚٓٔ/ٙ

 .   ٖٖٔ/ٜ(: ٖٚٛٙمدشج البدار: ر.ح: )  (ٔٔ)



 

 

ٖٗ٘ 

 ....الشِّْبخاس في بيانِّ كيفّياتِّ مدحِّ الخاس

ـَ  َفَسَدحَ  اْلِعَساَمةِ  َتْحتِ  ِمغْ  َيَجهُ  َأْدَخلَ » :- نذأ فسدح » :(ٕ)كفي كتاب ابغ الدكغ .(ٔ)«َرْأِسوِ  ُمَقجَّ
  .(ٙ)«لى سالفتوإسو أمدح ر » :(٘)سةيثبي خأككتاب ابغ  ،(ٗ)كفي معجع البغػؼ  .(ٖ)«باشغ لحيتو كقفاه

  .(ٙ)«سالفتو
 ،(ٛ)جاِنَبيو" ِمغْ  َساِلَفَتافِ  َكُىَسا الُعُشق، َصْفحة: اِلَفةُ : الدَّ (ٚ)ثيخفي الشياية البغ األ :سالفتو :قػلو"

 --ككصفت كضػءه  -رضي هللا تعالى عشيا-كفي كتاب الشدائي عغ عائذة  .انتيت ،(ٛ)جاِنَبيو"
ت عمى ثع مجَّ  (ٓٔ)نيياذُ ثع مجت يجييا ألُ  ،لى مؤخخهإمدحت  عّ ثُ  ،سياأـ ر في مقجَّ  (ٜ)وككضعت»

 َرْأَسوُ  َيْسَدحُ  َكافَ  -رضي هللا عشيسا– ف ابغ عسخأ» :دشج صحيحب ةبي شيبأكعشج ابغ  .(ٔٔ)«الخجيغ
ـِ  َعَمى َأَمخََّىا ُثعَّ  َرْأِسِو، َكْسطَ  َكفَّوُ  َأيُّػبُ  َكَكَضعَ  َىَكَحا، عغ ابغ  كفي السحمى صحيحاً  .(ٕٔ)«َرْأِسوِ  ُمَقجَّ
خاليع كاف يسدح اب فّ أ :(ٗٔ)كفي السرشف. (ٖٔ)«كاف يسدح اليافػخ فقط» :-رضي هللا عشيسا–عسخ

                                                 
 .   ٖٙ/ٔ(: ٚٗٔسشغ ابي داكد: ر.ح: )  (ٔ)
َكغ: أبػ عمي، سعيج بغ عثساف بغ سعيج (ٕ) َكغ البغجادؼ. مغ حفاظ الحجيث. جسع كصشف، كجخح  ابغ الدَّ بغ الدَّ

ق(. يشطخ: ٖٖ٘كعجؿ، كصحح كعمل. مغ كتبو: "الرحيح السشتقى". كلج ببغجاد، ثع ندؿ بسرخ كتػفي بيا، )ت:
 . ٕٕٚ/ٗ، معجع السؤلفيغ: ٜٛ/ٖاألعالـ: 

 مخصػط، لع أقف عميو، كلعمو مفقػد.   (ٖ)
غ مدعػد بغ دمحم الفّخاء البغػؼ. ندبًة إلى َبَغا، مغ قخػ خخاساف. مغ كتبو: "شخح الدشة". البغػؼ: أبػ دمحم، الحديغ ب (ٗ)

ق(. يشطخ: األعالـ: ٙٔ٘الدشة". فكيو، محجث، مفدخ، كيمقب بسحيي الدّغ،.  تػفي بسخك، مغ مجف خخاساف ) ت:
ٕ/ٕٜ٘. 

ادؼ. مؤرخ، مغ حفاظ الحجيث، ثقة، ابغ أبي خيثسة: أبػ بكخ، أحسج بغ زىيخ بغ حخب بغ شجاد الشدائي، ثع البغج (٘)
، معجع السؤلفيغ: ٕٛٔ/ٔق(. يشطخ: األعالـ: ٜٕٚراكية لألدب، بريخا بأياـ الشاس. كمػلجه ككفاتو ببغجاد، )ت:

ٔ/ٕٕٚ   . 
 .  ٖٔٔ/٘ىػ(: ٖٚٔ، معجع الرحابة، لمبغػؼ )ت: ٓٔٚ/ٕىػ(: ٜٕٚالتاريخ الكبيخ، البغ أبي خيثسة )ت:  (ٙ)
بػ الدعادات، مجج الجيغ: السبارؾ بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم بغ َعْبج الَكِخيع الجدرؼ الذافعي. السحجث ابغ األثيخ: أ (ٚ)

المغػؼ األصػلي. كلج كنذأ في جديخة ابغ عسخ. مغ كتبو: "الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ". أصيب بالشقخس 
ق(. يشطخ: ٙٓٙقخػ السػصل )ت: فبصمت حخكة يجيو كرجميو. كالزمو ىحا السخض إلى أف تػفي في إحجػ 

 ،  ٕٕٚ/٘األعالـ: 
 . ٜٖٓ/ٕىػ(: ٙٓٙالشياية في غخيب الحجيث كاألثخ: البغ األثيخ الجدرؼ )ت:  (ٛ)
 في ب: ككضعت يجىا.     (ٜ)
 في ب: بأذنييا.   (ٓٔ)
 ، كالحجيث صحيح.   ٕٚ/ٔ(: ٓٓٔسشغ الشدائي: ر.ح: ) (ٔٔ)
 ، كالحجيث صحيح.    ٙٔ/ٔ(: ٗ٘ٔمرشف ابغ أبي شيبو: ر.ح: ) (ٕٔ)
 .     ٕٚ/ٔىػ(: ٙ٘ٗالسحمى باآلثار: البغ حـد األنجلدي )ت:  (ٖٔ)
 .     -رحسو هللا–أؼ: مرشف ابغ أبي شيبة  (ٗٔ)



 

ٖٗٙ 

 م.م. تحدين الجركدلي

فِل" َرأسِ  َكَسطِ  ِمغْ  َيَتحّخؾ الَِّحؼ الَسْػِضع . "قػلو: يافػخو: في الشياية: "ُىػَ عمى يافػخو كركؼ  .(ٔ)الصِّ
بي اسحاؽ عغ دمحم بغ شمحة عغ أبي داكد مغ حجيث أففي سشغ  ،ىػ كالغدل في السدح ما يزاً أ

-كصف كضػء عمي بغ شالب  :عباسعغ ابغ  --عغ عبيج هللا الخػالني --يديج بغ ركانة
 َتْدَتغُّ  َفَتَخَكَيا َناِصَيِتوِ  َعَمى َفَربََّيا َماٍء، ِمغْ  َقْبَزةً  اْلُيْسَشى ِبَكفِّوِ  َأَخحَ ك » :قاؿ -رضي هللا تعالى عشيع

كحا في  ،سيالً  ذا صببتو صباً إسششت الساء  :يقاؿ ،ؼ تديل كتشربأ :قػلو تدتغ .(ٕ)«َكْجِيوِ  َعَمى
 َفَتَمقَّاَىا َماٍء، ِمغْ  َغْخَفةً  َغَخؼَ  َرْأَسوُ  َبَمغَ  َفَمسَّا» :مغ حجيث معاكية مخفػعاً  يزاً أكفيو  .رعػدمخقاة ال
مغ حجيث زر  يزاً أكفيو  .(ٖ)«َيْقُصخُ  َكادَ  َأكْ  اْلَساُء، َقَصخَ  َحتَّى َرْأِسوِ  َكَسطِ  َعَمى َكَضَعَيا َحتَّى ِبِذَساِلوِ 

 :قاؿ ،فحكخ الحجيث  --عغ كضػء رسػؿ هللا  لَ ئِ كس -- انو سسع عمياً  -- بغ حبير
بتذجيج السيع كىي  /أ[ٚ]ك/ ىحا في جسيع الشدخ :يقصخ سال :قػلو .(ٗ)«َيْقُصْخ  َلسَّا َحتَّى َرْأِسوِ  َعَمى َكَمَدحَ »

 س بجؿَ أفي ىحا غدل الخ  :(ٙ)رارحكقاؿ ابغ ال .مخقاة الرعػد (٘)كىي لسا الشافية اخت لع كحا في
انتيى ما  ،(ٚ)"سأفخخج عغ كضيفة الخ  ،كخر السدح لرار غدالً لػ  :كيخد بيحا عمى مغ قاؿ ،وِ مدحِ 

بعسجة  :حسج العيشي الحشفي في شخح البخارؼ السدسىأبػ دمحم محسػد بغ أفاده العالمة بجر الجيغ أ
 .  ثيخكالشياية البغ األ ،بديادة مغ مخقاة الرعػد ،القارؼ 

 ،قبلأك  هِ دبخ بيجِ اف :قػلو" :سجة القارؼ في باب الػضػء مغ التػرلع (ٛ)في شخح البخارؼ  يزاً أك 
كقج  ،الػاك ال تجؿ عمى التختيب فّ أ :كالجػاب .سأالخ  خِ عمى البجاءة بسؤخَّ  (ٜ)الحدغ بغ حي بوِ  احتجَّ 
 في --سا اختمف فعل رسػؿ هللا نّ إك  ،دبخ بياأك  هِ قبل بيجِ أف :قباؿ حيث قاؿية بتقجيع اإلاالخك  تسبق
  انتيى. ،(ٓٔ)ليع" كالتيديخ ذلظ، في الدعة ُأّمتو ليخؼَ  كالتقجيع؛ تأخيخال

                                                 
 .   ٜٕٔ/٘الشياية في غخيب الحجيث:   (ٔ)
 ، كالحجيث حدغ.   ٜٕ/ٔ(: ٚٔٔسشغ أني داكد: ر.ح: )  (ٕ)
 كالحجيث صحيح.   ، ٖٔ/ٔ(: ٕٗٔسشغ أني داكد: ر.ح: )  (ٖ)
 ، كالحجيث صحيح.   ٕٛ/ٔ(: ٗٔٔسشغ أني داكد: ر.ح: )  (ٗ)
 /ب[.  ٛ]ك/  (٘)
ابغ الحّرار: أبػ الحدغ، عمي بغ دمحم بغ دمحم بغ إبخاليع ابغ الحرار الخدرجي. فكيو إشبيمي األصل، مغ كتبو:          (ٙ)

كبسرخ كغيخىسا، كجاكر بسكة، كتػفي بالسجيشة، "السجارؾ في كصل مقصػع حجيث مالظ". مشذؤه بفاس، سسع بيا 
 .    ٕٕٛ/ٚ، معجع السؤلفيغ: ٖٖٔ/ٗق(. يشطخ: األعالـ: ٔٔٙ)ت:

 . ٔٔ-ٓٔ/ٖ(: ٜ٘ٔعسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ: ر.ح: )  (ٚ)
 في ب: السدسى.     (ٛ)
أصمو مغ ىسجاف، كمغ أقخاف  أبػ عبج هللا، الحدغ بغ صالح بغ حي اليسجانّي الكػفي الديجؼ. مجتيج كمتكمع. (ٜ)

، ٖٜٔ/ٕق(. يشطخ: األعالـ: ٛٙٔسفياف الثػرؼ. مغ كتبو: "الجامع في الفقو". تػفي متخفيًا في الكػفة )ت:
 .  ٖٕٔ/ٖمعجع السؤلفيغ: 

 . ٖٜ/ٖ(: ٜٜٔعسجة القارؼ شخح صحيح البخارؼ: ر.ح: )  (ٓٔ)
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 معػث بشت ربيعة أفّ  عقيل بغ دمحم بغ هللا عبج عغ الذافعي: البغػؼ  لإلماـ الدشة شخح كفي
 َأْدَبَخ،كَ  ِمْشوُ  َأْقَبلَ  َما َكَمَدحَ  َرْأَسُو، َفَسَدحَ » :قالت أ،تػض --سػؿ هللا ر  رأيت قالت: اخبختو عفخاء بغ

  .انتيى باخترار ،(ٔ)"«َكاِحَجةً  َمخَّةً  َكُأُذَنْيوِ  َكُصْجَغْيِو،

شَّةُ  :فيو يزاً أك  ـِ  َكَيْبَجأَ  الخَّْأِس، َجِسيعَ  َيْسَدحَ  َأفْ  "َكالدُّ ِخِه، ِإَلى َكَيْحَىبَ  َرْأِسِو، ِبُسَقجَّ  ِإَلى َيُخدَّ  ُثعَّ  ُمَؤخَّ
ِمِو، ؿُ  اْلُكػَفِة، ْىلِ أَ  َبْعسِ  َقْػؿُ  َكُىػَ  ُمَقجَّ   .انتيى ،(ٕ)اأَلَثِخ" ِفي َأَصحُّ  َكاأَلكَّ

لذيخ شيخشا العالمة الذيخ دمحم عابج  ،(ٖ)نػاركفي شخح الجر السختار السدسى بصػالع األ
 -- خخجو البخارؼ كمدمع عغ عبج هللا بغ زيجألسا  ؛سِ أالخ  كمدح كلّ " :-رحسة هللا عميو- (ٗ)الدشجؼ

- ـِ  َبَجأَ  َكَأْدَبخَ  ِبِيَسا َفَأْقَبلَ  ِبَيَجْيوِ  َرْأَسوُ  َمَدحَ  ُثعَّ »" :في صفة الػضػء ففيو  ِبِيَسا َذَىبَ  َحتَّى َرْأِسوِ  ِبُسَقجَّ
ُىَسا ُثعَّ  َقَفاهُ  ِإَلى و شخع عمى كجو نّ أل ؛يدغ فيو تكخار بل يكخه فال. (٘)«َمخَّةً  ِمْشوُ  َبَجأَ  الَِّحؼ اْلَسَكافِ  ِإَلى َردَّ

كال يحرل ذلظ  ،جل السبالغة في التشطيفأل ؛التكخار في الغدل فّ كأل ؛تثميث يشافيوالتخفيف كال
نيا أعمى  ،(ٙ)ع بكخاىيتوئكجـد في البجا ،كحا في الخالصة ،س بوأال ب :كقيل .فالتثميث بجعة ،بالسدح
  . مخةً الّ إسو أفال يسدح ر  ،السحىب

كال  ،سوأر  ـِ عمى مقجَّ  ،صابعَ أ ثالثَ  يغِ غ اليجمِ  كاحجةٍ  غ كلِّ ف يزع مِ أكذلظ  :مدتػعبة عَّ ثُ 
 ،(ٚ)سوأر  خِ عمى مؤخَّ  وِ يْ يزع كفَّ  عَّ ثُ  ،لى القفاإىسا جُّ كيس وِ يْ كفَّ  كيجافي بيغَ  ،بياـ كالدبابةيزع اإل

  .(ٜ)"(ٛ)كحا في السدترفى وِ دبحتِ يسا بسِ بياميو كباششَ إنيو بذُ أُ  ضاىخَ  يسدحُ  عّ ثُ  ،وِ سِ أر  ـِ لى مقجَّ إا سىكيسجُّ 

 
ككػف  ،لع يرخ مدتعسالً  ببلٍ  كيسدح رقبتو بطيخ اليجيغ حتى يريخ ماسحاً " :زاد في الشيايةك 

 .(ٔ)--غ فعمو و السخكػ مِ نّ أل ؛بي يػسف كىػ الرحيحأقػؿ  ـِ مغ السقجَّ  البجاءةِ 
                                                 

 لحجيث حدغ.  ، اٖٛٗ/ٔ(: ٕٕ٘ىػ(: ر.ح: )ٙٔ٘شخح الدشة، لمبغػؼ )ت:   (ٔ)
 . ٓٗٗ/ٔ(: ٕٕ٘شخح الدشة: ر.ح: )  (ٕ)
 ق(، لع أقف عميو. ٕٚ٘ٔشػالع األنػار شخح الجر السختار: لسحسج عابج الدشجؼ )ت:  (ٖ)
ْشِجؼ (ٗ) ْشِجؼ: دمحم عابج بغ أحسج بغ عمي بغ يعقػب الدِّ الحشفي الشقذبشجؼ. فكيو، عالع بالحجيث. مغ القزاة. مغ  الدِّ

كلج في الدشج، كنذأ بيا، ثع ىاجخ إلى بمجاف عخبية عجيجة حتى استقخ  .ألنػار عمى الجر السختار"كتبو: "شػالع ا
 .    ٖٔٔ/ٓٔ، معجع السؤلفيغ: ٜٚٔ/ٙيشطخ: األعالـ:  ق(.ٕٚ٘ٔفي الحجاز كتػفي فييا، )ت:

 .   ٕٙسبق تخخيجو ص  (٘)
 في ب: بكخاىتو.     (ٙ)
 /أ[.   ٚ]ظ/  (ٚ)
 .   ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔ يشطخ: السدترفى:  (ٛ)
 لع أقف عميو.     (ٜ)
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 .(ٗ)عئكحا في البجا ،(ٖ)قاؿ الحدغ البرخؼ  وِ كبِ  ،غ اليامةِ مِ  أُ و يبجنّ أعغ دمحم:  (ٕ)كركػ ىذاـ
في  الً صارت مدتعسَ  ةَ مَّ ف البِ أب خَض كاعتُ  ،كاحجٍ  بساءٍ  مدشػفٌ  سِ أتثميث مدح الخ  فّ أ :ػ الحدغكرك 
 يا تبعٌ نّ أل ؛قيع بو سشةأال فيسا بو  ،خخآ قيع بو فخٌض أُ ذا إو يػصف باالستعساؿ نّ أب :جيبأك  ،كلىاالُ 

كحا في  ،كاحجٍ  بساءٍ  غُّ دَ االستيعاب يُ  فّ أتخػ  الأ ،ياالسيسا كىي بعيشيا لع يتغيخ محمُّ  ،لمفخض
 ،سِ أالخ  ـِ صابعو عمى مقجَّ أك  يوِ كفَّ  يزعَ  فْ أ تو:ضيخ في كيفيكاأل" :كلحلظ قاؿ الديمعي .(٘)العشاية
 الً كال يكػف الساء مدتعسَ  ،صبعيوأُ نيو بذُ أُ يسدح  عَّ ثُ  ،سِ أالخ  يدتػعب جسيعَ  عمى كجوٍ  ،لى قفاهُ إا سىكيسجَّ 
 زاً تحخُّ  وِ يْ و يجافي كفَّ نّ أغ مِ  :كما قاؿ بعزيع ، بيحا الصخيقالّ إال يكػف  جٍ كاح االستيعاب بساءٍ  فّ أل ؛بيحا

 ؛ؿ فكحا بالثانيكّ بالػضع األ ف كاف مدتعسالً إف ،كالسجِّ  غ الػضعِ مِ  و البجَّ نّ أل ؛عغ االستعساؿ ال يفيج
كحا في  ،(ٙ)"كلىأف ذُ فاألُ  ،سِ ألخ غ امِ  جدءٍ  لكلِّ  الساءِ  لى تججيجِ إيحتاج  و النّ كأل ؛سِ أغ الخ مِ  نيغِ ذُ االُ  فّ كال

  .(ٚ)الشيخ

ف يزع الخشرخ أصػرتو كىػ " :س كتثميثوأفي تعسيع مدح الخ  (ٛ)عغ اليشابيع كنقل في الدخاج
 كيزعُ  ،يخفعيسا عَّ ثُ  وِ سِ أر  لى نرفِ إا سىكيجخُّ  ،الذعخِ  س مغ مشبتِ أـ الخ عمى مقجَّ  يجٍ  كالبشرخ مغ كلِّ 

 يزعُ  عَّ ثُ  ،وِ سِ أر  لى كسطِ إ ىسايعيجُ  عَّ ثُ  ،مغ القفا الذعخِ  لى مشبتِ إا سىخُّ كيج ،وِ سِ أر  الػسصييغ في كسطِ 
ىساكي ،وِ سِ أالخشرخ كالبشرخ في كسط ر  لى إا سىكيسجُّ  ،وِ سِ أر  لى كسطِ إا سىيعيجُ  عَّ ثُ  ،وِ سِ أر  ـِ لى مقجَّ إ سجُّ

                                                                                                                                                    
 /ب[.  ٛ]ظ/  (ٔ)
ىذاـ بغ عبيج هللا الخازّؼ. فكيو حشفي، مغ أىل الخؼ. أخح عغ أبي يػسف ودمحم. مغ كتبو: "الشػادر في فخكع   (ٕ)

تيع، الفقو". ككاف يقػؿ: لقيت الفًا كسبعسئة شيخ، َماَت ُمَحسَّج بغ اْلحدغ في مشدلو ِبالخؼِّ َكدفغ في مقبخ 
 .   ٜٗٔ/ٖٔ، معجع السؤلفيغ: ٚٛ/ٛق(. يشطخ: االعالـ: ٕٔٓ)ت:

كىػ  .الحدغ البرخؼ: أبػ سعيج، الحدغ بغ يدار البرخؼ. تابعي، كاف إماـ أىل البرخة، كحبخ األمة في زمشو  (ٖ)
الغدالي: كاف أحج العمساء الفقياء الفرحاء الشداؾ. كلج بالسجيشة، كشبَّ في كشف عمي بغ أبي شالب، قاؿ اإلماـ 

ق(. يشطخ: االعالـ: ٓٔٔالحدغ البرخؼ أشبو الشاس كالمًا بكالـ األنبياء، كأقخبيع ىجيًا مغ الرحابة، )ت:
ٕ/ٕٕٙ   . 

كرد في بجائع الرشائع، في مصمب البجاءة باليسيغ، ما نرو: "البجاءة بالسدح مغ مقجـ الخأس، كقاؿ الحدغ   (ٗ)
فيزع يجيو عمييا فيسجىسا إلى مقجـ الخأس، ثع يعيجىسا إلى القفا. كىكحا ركػ ىذاـ البرخؼ: الدشة البجاءة مغ اليامة، 

كاف يبتجغ بالسدح مغ مقجـ رأسو؛ كألف الدشة في السغدػالت  --عغ دمحم، كالرحيح قػؿ العامة، لسا ركؼ أف الشبي 
 .   ٕٕ/ٔالبجاءة بالغدل مغ أكؿ العزػ، فكحا في السسدػحات". 

 .  ٖٖ/ٔية في شخح اليجاية: يشطخ: العشا  (٘)
 .   ٙ-٘/ٔتبييغ الحقائق:   (ٙ)
 ق(، لع أقف عميو.  ٘ٓٓٔالشيخ الفائق عمى كشد الجقائق، البغ نجيع السرخؼ )ت:  (ٚ)
كِمي )ت: (ٛ) يغ الخُّ  .    ٔٙ/ ٔق(: ٙٔٙاليشابيع في معخفة األصػؿ كالتفاريع، لخشيج الجَّ
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انتيى  ،(ٔ)"سايِ غ كرائِ مِ  بياميوِ إ كيجبخ ،ا في زكاياىساسكيجبخى ،نيوِ ذُ أُ ابتيغ في بّ الدّ  لُ جخِ يُ  عَّ ثُ  ،القفا
  . بحخكفو

ف أب ،سِ أالخ  بساءِ  نيغِ ذُ كمدح األُ " :لمعالمة دمحم بغ عبج المصيف بغ ممظ كفي شخح تحفة السمػؾ
 وُ باششَ  كيسدحُ  ،وِ بيامِ إب فٍ ذُ أُ  كلِّ  ضاىخَ  يسدحُ  عَّ ثُ  ،سِ أالخ  مدحِ  ابة عشجَ بياـ كالدبّ ال يزع اإل

 .انتيى ،(ٕ)"وِ تِ دبحَ بسِ 

حسج العيشي أبي دمحم محسػد بغ ألمعالمة  ،كفي كتاب مشحة الدمػؾ في شخح تحفة السمػؾ
لسا ركػ  ؛سأالخ  ـِ س مغ مقجَّ أالبجاية في مدح الخ  :ؼأ :الدابعة عذخ البجاية مغ مقجمو: "الحشفي
ـِ  َبَجأَ  َكَأْدَبَخ، اِبِيسَ  َفَأْقَبلَ  ِبَيَجْيوِ  َرْأَسوُ  /أ[ٛ]ك/ َمَدحَ  -- هللاِ  َرُسػؿَ  َأفَّ » :التخمحؼ  َذَىبَ  ُثعَّ  َرْأِسِو، ِبُسَقجَّ

ُىَسا ُثعَّ  َقَفاُه، ِإَلى ِبِيَسا وهللا  ،انتيى ،(ٗ)"(ٖ)«ِرْجَمْيوِ  َغَدلَ  ُثعَّ  ِمْشُو، َبَجأَ  الَِّحؼ اْلَسَكافِ  ِإَلى َرَجعَ  َحتَّى َردَّ
  .تعأعمع كعمسو أ تعالى 

 
 :خاتسة

في شخح البخارؼ السدسى بعسجة . يا شاء  ي  أ الستهضئفيختار  ،كثيخة   وجو  أىحه  نّ أفي بيان 
 :س كموأحسج العيشي الحشفي في باب مدح الخ أػد بغ سبي دمحم محأالقارؼ لمعالمة بجر الجيغ 

الشََّداِئّي  . َفِعْشجَ (ٙ)ِفيِو اْلبَجاَءة ِفي مدح الخَّْأس بسقجمو، َكُرِكَؼ ِفي َىَحا اْلَباب َأَحاِديث َكِثيَخة :(٘)"]الثامغ[
ـِ  َبَجأَ  َكَأْدَبَخ، ِبِيَسا َفَأْقَبلَ  ِبَيَجْيوِ  َرْأَسوُ  َمَدحَ  ُثعَّ : »-- مغ َحِجيث عبج هللا بغ زيج  َذَىبَ  ُثعَّ  َرْأِسِو، ِبُسَقجَّ

ُىَسا ُثعَّ  َقَفاُه، ِإَلى ِبِيَسا َبيُِّع اْبغ أبي شيَبة مغ َحِجيث َكعشج . (ٚ)«ِمْشوُ  َبَجأَ  الَِّحؼ اْلَسَكافِ  ِإَلى َرَجعَ  َحتَّى َردَّ الخُّ
َبيُِّع  ِخِه[ َبَجأَ : »-رضي هللا عشيا–الخُّ خِ  َبَجأَ : »الصََّبَخاِنيّ  َكعشج .(ٜ)«َناِصَيِتوِ  َعَمى َيَجْيوِ  مجَّ  ُثعَّ  (ٛ)]بسؤخَّ  ِبُسَؤخَّ

                                                 
 مخصػط، لع أقف عميو.     (ٔ)
 .    ٓٔق(: لػحة: ٔٓٛتحفة السمػؾ، لعبج المصيف بغ فخشتو )ت:  شخح  (ٕ)
 ، قاؿ التخمحؼ عغ ىحا الحجيث: "َأَصحُّ َشْيٍء ِفي َىَحا اْلَباِب َكَأْحَدُغ".  ٚٛ/ٔ(: ٕٖسشغ التخمحؼ: ر.ح )  (ٖ)
 .   ٜ٘ق(: ص٘٘ٛمشحة الدمػؾ في شخح تحفة السمػؾ، لبجر الجيغ العيشي )ت:   (ٗ)
 .     ٔٚ/ٖب: الدابع، كما بيغ السعقػفتيغ ىػ الرػاب؛ لسػافقتو لسا في عسجة القارؼ: في أ،   (٘)
 /ب[.  ٜ]ك/  (ٙ)
 .   ٖٔسبق تخخيجو ص  (ٚ)
في أ: بسؤخخ رأِسِو، كما بيغ السعقػفتيغ أثبتشاه مغ: ب، ىػ الرػاب؛ لسا في مرشف ابغ أبي شيبة: ر.ح:   (ٛ)

(ٖٔ٘ :)ٔ/ٔٙ  . 
 . ٖٔسبق تخخيجو ص  (ٜ)
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خِ  ِمِو[ ِإَلى َجخَّهُ  َرْأِسِو، ]ُثعَّ  ِبُسَؤخَّ ِخهِ  ِإَلى َجخَّهُ  ُثعَّ  ،(ٔ)ُمَقجَّ ِموِ  ُثعَّ  بسؤخخه يْبَجأ» َداُكد: بيأ َكعشج. (ٕ)«ُمَؤخِّ  ِبُسَقجَّ
ِموِ  ْعخِ  َقْخفِ  ِمغْ  ُكمَُّو، الخَّْأَس  َمَدحَ : »لفع َكِفي. (ٖ)«ِكْمَتْيِيَسا َكِبُأُذَنْيوِ  ِبُسَقجَّ ْعِخ، ِلُسْشَربِّ  َناِحَيٍة، ُكلِّ  الذَّ  الذَّ

ْعخَ  ُيَحخِّؾُ  اَل  َكعشج  .(٘)«َكُصْجَغْيوِ  َأْدَبَخ، َكَما أقبل، َكَما ،ُكمَّوُ  َرأَسوُ  مدحَ : »لفع َكِفي. (ٗ)«َىْيَئِتوِ  َعغْ  الذَّ
أ: »يخفعوُ  (ٙ) َكعشج اْلَبدَّار مغ َحِجيث أبي بكَخة  ِمغْ  ِبَيَجْيوِ  ُيْقِبلُ  ِبَخْأِسوِ  َمَدحَ : »َكِفيو َثاَلًثا، َثاَلًثا َتَػضَّ

ِموِ  ِخِه، ِإَلى ُمَقجِّ ِخهِ  َكِمغْ  ُمَؤخَّ ِموِ  ِإَلى ُمَؤخَّ  ِمغْ  َيَجهُ  َأْدَخلَ : »--أنذ  َحِجيث مغ َداُكد أبي جَكعش. (ٚ)«ُمَقجِّ
ـَ  َفَسَدحَ  اْلِعَساَمةِ  َتْحتِ   َكِفي. (ٜ)«َكَقفاهُ  لحيتو َباِشغ َفسدح: »الدكغ اْبغ كتاب َكِفي. (ٛ)«َرْأِسوِ  بُسَقجَّ
 َعاِئَذة، َعغ الشََّداِئيّ  بكتا َكِفي. (ٓٔ)«سالفتو ِإَلى َرأسو مدح: »َخْيَثَسة أبي اْبغ َككتاب اْلَبَغِػّؼ، ُمْعجع

ـ ِفي َيجَىا َككضعت» ،-- كضػءه ككصفت ِخِه، ِإَلى مَدَحْت  ثعَّ  َرأِسَيا، مقجَّ  مجَّت ِبَيَجْيَيا ثعَّ  ُمَؤخَّ
ْيغِ  َعَمى مجت مّخت ثعَّ  بأذنييا،  بعس َكاْخَتارَ  َشاَء، َأيَيا الستػضئ يْخَتار َكِثيخه أكجو َفَيِحهِ . (ٔٔ)«اْلَخجَّ

ة َرأسو، ِبسقجـ َبَجأَ : َقْػلو ِفي: َبعزيع َكَقاؿَ . --زيج  بغ هللا عبج ِرَكاَية ابَشاَأْصحَ  : َقاؿَ  مغ عمى حجَّ
ِموِ  إلى إلى أف َيْشَتِيي الخَّْأس بسؤخخ يْبَجأ َأف الّدشة ة َىَحا مثل ِإف: ُيَقاؿ اَل : قمت. مقجَّ  كرد أِلَنَّوُ  َعَمْيِو، حجَّ

 ِفيوِ  الَِّحؼ اْلَػْجو اْخَتار الخَّْأس بسؤخخ يْبَجأ َأف الّدشة: َقاؿَ  َكالَِّحؼ اآْلف، َذكخَناَىا الَِّتي /أ[ٛ]ظ/اأْلَْكجو  ِفيوِ 
ة اْلَػْجو َىَحا: َيُقػؿ َأف َأْيزا َكلو الخَّْأس، بسؤخخ البجاء  ،(ٕٔ)بالسقجـ" اْلبَجاَءة ِفي اْلُسْخَتار َأيَيا َعَمْيظ حجَّ

في شخح البخارؼ السدسى  ،حسج العيشي الحشفيأمحسػد بغ  ،بػ دمحمأ ،الجيغ فاده العالمة بجرأانتيى ما 
  .تعأكعمسو  ،عمعأ وهللا سبحانو كتعالى  ،فافيع ،بعسجة القارؼ بحخكفو

 لى السػلى كفَّ إ رفعُ أ ،ردناأغ التبياف ما كبمغشا مِ  ،قرجنا عمى ما هللاِ  تيشا بعػفِ أكحيث 
 وِ لػجيِ  خالراً  وُ يجعمَ  فْ أك  ،زاعةبِ  خيخَ  وُ يجعمَ  فْ أك  ،وِ بِ  يشفعَ  فْ أ :الذفاعةِ  براحبِ  متػسالً  خاعةِ الزَّ 

 ،العطيعِ  العميِّ   باّللِ الّ إ كال قػةَ  كال حػؿَ  الػكيلُ  ععَ كنِ  شا هللاُ كحدبُ  ،ذؼ ششاعة كلَّ  عشوُ  صارفاً  ،الكخيعِ 

                                                 
 لع تخد في الشدختيغ، كما بيغ السعقػفتيغ أثبتشاه مغ: السعجع الكبيخ لمصبخاني؛ لديادة التػضيح.    (ٔ)
 .   ٖٔسبق تخخيجو ص (ٕ)
 . ٖٔسبق تخخيجو ص (ٖ)
 . ٖٔسبق تخخيجو ص (ٗ)
 . ٕٖسبق تخخيجو ص (٘)
 في ب: بكخ.    (ٙ)
 ، كالحجيث حدغ.  ٖٖٔ/ٜىػ(: ٕٜٕالبحخ الدخار: ألبي بكخ البدار )ت:  (ٚ)
 .   ٕٖسبق تخخيجو ص  (ٛ)
 لع أقف عميو.   (ٜ)
 .   ٕٖسبق تخخيجو ص  (ٓٔ)
 .   ٕٖسبق تخخيجو ص  (ٔٔ)
 .    ٕٚ-ٔٚ/ٖعسجة القارؼ:   (ٕٔ)
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لى إ جسعيغَ أ وِ صحابِ أك  وِ لِ آكعمى  ،التكخيعِ  بسديجِ  نا السخرػصِ جِ عمى سيِّ  شخؼ التدميعِ أك  الةِ الرَّ  فزلُ أك 
   .(ٔ)يغِ الجِّ  يػـِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 /ب[.  ٜ]ظ/  (ٔ)
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 الخاتسة
الحسج هلل الحؼ يقبل التػبة كيرفح، كالرالة كالدالـ عمى خيخ مغ يعمِّع كيشرح، كعمى آلو 

 كأصحابو، بعجد َمْغ يتػضأ كيسدح، كبعج: 
صػط السػسػـ بػِ" الشبخاس في كيفيات مدح فقج يدخ هللا تعالى لشا إتساـ دراسة كتحقيق ىحا السخ

، حيث تػصمشا إلى نتائج، -رحسة هللا عميو–ق(ٖٖٖٔالخاس"، لإلماـ دمحم بغ عبج الحق الجىمػؼ )ت:
 نحكخ أىسيا فيسا يأتي: 

 إف اإلماـ الجىمػؼ مغ عمساء اليشج السعخكفيغ بتأليفاتيع الكيِّسة في السحىب الحشفّي.  .ٔ
صػط الرغيخ بحجسو عمى أكثخ مغ ستيغ مرجرًا؛ بعزيا ال قج اعتسج مؤلف ىحا السخ .ٕ

 زاؿ مخصػشًا؛ مسا يجؿ عمى سعة اشالعو كغدارة عمسو.   
اشمعشا عمى الكيفيات السأثػرة كالخكايات السشقػلة في مدح الخأس في الػضػء، كالسختار  .ٖ

 . --مشيا ىي ركاية عبج هللا بغ زيج 
ـ كالعشاية بالجدئيات التي تؤثخ عمى صحة يمفت ىحا السخصػط األنطار إلى االىتسا .ٗ

 كبصالف الػضػء، الحؼ  تختبط بو عبادة ميسة، أال كىي الرالة. 
 الساء ال ُيعصى لو حكع االستعساؿ، ما لع يشفرل عغ العزػ.  .٘
 أدائيا شخيقة فإفّ  فخٌض، العبادة أفّ  فكسا أداء العبادات، تعمُّع عباده عمى تعالى هللا أكجب .ٙ

 ف ما ال يتع الػاجب إاّل بو فيػ كاجب. كحلظ؛ أل فخٌض 

 ندأؿ هللا تعالى القبػؿ، كآخخ دعػانا أف الحسج هلل رب العالسيغ.                              
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 الرحيفة درجتو الحجيث أو األثخ ت
 ،سو مخةً أكمدح ر  عزاءه ثالثاً أ  لكغد أتػض -- ف عمياً أ» ٔ

 . «-- حا كضػء رسػؿ هللاى :كقاؿ
 ٖٕ حدغ صحيح

ـِ  َبَجأَ  َكَأْدَبخَ  ِبِيَسا َفَأْقَبلَ  ِبَيَجْيوِ  َرْأَسوُ  َمَدحَ  ُثعَّ » ٕ  َحتَّى َرْأِسوِ  ِبُسَقجَّ
ُىَسا ُثعَّ  َقَفاهُ  ِإَلى ِبِيَسا َذَىبَ   . «ِمْشوُ  َبَجأَ  الَِّحؼ اْلَسَكافِ  ِإَلى َردَّ

 ٖٗ-ٕٙ صحيح

 ٕٙ صحيح . «ةً َكاِحجَ  َرْأَسُو َمخَّةً  فَسَدحَ » ٖ
ُىَسا ، ُثعَّ َمَدَح َرْأَسُو ُكمَُّو َكَما َأْقَبَل َكَما َأْدَبَخ َكُصْجَغْيوِ » ٗ  َحتَّى َردَّ

 .«ِمْشوُ  َبَجأَ  الَِّحؼ اْلَسَكافِ  ِإَلى َرَجعَ 
 ٖٓ صحيح

 ٖٓ صحيح . «بيسا كأدبخ بيسا فأقبل» ٘
 ٖٓ صحيح «رأسو ـبسقجَّ  بجأ كصجغيو أدبخ كما أقبل كما كمو رأسو مدح» ٙ
 ٖٙ-ٕٖ حدغ .  «َكُصْجَغْيوِ  َأْدَبَخ، َكَما أقبل، َكَما ُكمَُّو، َرأَسوُ  مدحَ » ٚ
ـِ  َبَجأَ  َكَأْدَبَخ، ِبِيَسا َفَأْقَبلَ  ِبَيَجْيوِ  َرْأَسوُ  َمَدحَ  ثعَّ » ٛ  ُثعَّ  َرْأِسِو، ِبُسَقجَّ

ُىَسا ُثعَّ  َقَفاُه، ِإَلى ِبِيَسا َذَىبَ   َبَجأَ  الَِّحؼ اْلَسَكافِ  ِإَلى عَ َرجَ  َحتَّى َردَّ
 . «ِمْشوُ 

 ٖٙ-ٖٔ صحيح

ِخهِ  َبَجأَ » ٜ  ٖٙ-ٖٔ حدغ .«َناِصَيِتوِ  َعَمى َيَجْيوِ  َردَّ  ُثعَّ  ، ِبُسَؤخَّ
 ٖٔ حدغ . «مؤخخه ِإَلى َجّخه ثعَّ  َقفاهُ  ِإَلى َجّخه ثعَّ  َرأسو بسؤخخ َبَجأَ » ٓٔ
ِموِ  ثعَّ  بسؤخخة يْبَجأ» ٔٔ  ٖٙ-ٖٔ حدغ .«ِكْمَتْيِيَسا ِبُأُذَنْيوِ كَ  ِبُسَقجَّ
ْعخِ  َقْخفِ  ِمغْ  ُكمَُّو، الخَّْأَس  َكَمَدحَ » ٕٔ  ِلُسْشَربِّ  َناِحَيٍة، ُكلِّ  الذَّ

ْعِخ، ْعخَ  ُيَحخِّؾُ  اَل  الذَّ  . «َىْيَئِتوِ  َعغْ  الذَّ
 ٖٙ-ٖٔ حدغ

 ٕٖ حدغ .«ْيوِ َكُصْجغَ  َأْدَبَخ، َكَما َأْقَبلَ  َما َكَمَدحَ  َرْأَسوُ  َفَسَدحَ » ٗٔ
ـَ  َفَسَدحَ  اْلِعَساَمةِ  َتْحتِ  ِمغْ  َيَجهُ  َأْدَخلَ » ٘ٔ  ٖٚ-ٕٖ حدغ . «َرْأِسوِ  ُمَقجَّ
 ٖٚ-ٕٖ  . «سالفتو ِإَلى َرأسو مدح» 
ثع مجت  ،لى مؤخخهإسيا ثع مدحت أفي مقجـ ر  وككضعت» ٙٔ

 . «ثع مجت عمى الخجيغ ،نيياذُ يجييا ألُ 
 ٖٖ صحيح

 ٖٚ-ٕٖ لع أقف عميو . «كقفاهفسدح باشغ لحيتو » ٚٔ
 َىَكَحا، َرْأَسوُ  َيْسَدحُ  َكافَ  -رضي هللا عشيسا– ف ابغ عسخأ» ٛٔ

ـِ  َعَمى َأَمخََّىا ُثعَّ  َرْأِسِو، َكْسطَ  َكفَّوُ  َأيُّػبُ  َكَكَضعَ   . «َرْأِسوِ  ُمَقجَّ
 ٖٖ صحيح

 ٖٖ حدغ َفَتَخَكَيا َناِصَيِتوِ  َمىعَ  َفَربََّيا َماٍء، ِمغْ  َقْبَزةً  اْلُيْسَشى ِبَكفِّوِ  َأَخحَ ك » ٜٔ

 األحاديث واآلثارفيخس 
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 . «َكْجِيوِ  َعَمى َتْدَتغُّ 
 َحتَّى ِبِذَساِلوِ  َفَتَمقَّاَىا َماٍء، ِمغْ  َغْخَفةً  َغَخؼَ  َرْأَسوُ  َبَمغَ  َفَمسَّا» ٕٓ

 . «َيْقُصخُ  َكادَ  َأكْ  اْلَساُء، َقَصخَ  َحتَّى َرْأِسوِ  َكَسطِ  َعَمى َكَضَعَيا
 ٖٖ صحيح

 ٖٖ صحيح . «َيْقُصْخ  َلسَّا َحتَّى َرْأِسوِ  َعَمى َكَمَدحَ » ٕٔ
ٕٕ 
 

 َمخَّةً  َكُأُذَنْيوِ  َكُصْجَغْيِو، َكَأْدَبَخ، ِمْشوُ  َأْقَبلَ  َما َكَمَدحَ  َرْأَسُو، َفَسَدحَ »
 . «َكاِحَجةً 

 ٖٗ حدغ
 

 َبَجأَ  ،َكَأْدَبخَ  ِبِيَسا َفَأْقَبلَ  ِبَيَجْيوِ  َرْأَسوُ  َمَدحَ  -- هللاِ  َرُسػؿَ  َأفَّ » ٖٕ
ـِ  ُىَسا ُثعَّ  َقَفاُه، ِإَلى ِبِيَسا َذَىبَ  ُثعَّ  َرْأِسِو، ِبُسَقجَّ  ِإَلى َرَجعَ  َحتَّى َردَّ

 . «ِرْجَمْيوِ  َغَدلَ  ُثعَّ  ِمْشُو، َبَجأَ  الَِّحؼ اْلَسَكافِ 

 ٖٙ حدغ صحيح

أ» ٕٗ ِموِ  ِمغْ  ِبَيَجْيوِ  ُيْقِبلُ  ِبَخْأِسوِ  َمَدحَ : »َكِفيو َثاَلًثا، َثاَلًثا َتَػضَّ  ُمَقجِّ
ِخِه، ِإَلى ِخهِ  َكِمغْ  ُمَؤخَّ ِموِ  ِإَلى ُمَؤخَّ  . «ُمَقجِّ

 ٖٚ حدغ

 

 الرحيفة الع لم ت
 ٘ (.ٖٛٓٔالكيخانػؼ )ت: العثساني هللا حبيب بغ هللا نجيب بغ هللا خميل بغ هللا رحسة ٔ
 ٛٔ ق(.ٖٕٔٔالصحصاكؼ )ت: إسساعيل بغ دمحم بغ أحسج ٕ
ُسشِّي )ت: بغ دمحم بغ دمحم بغ أحسج الجيغ، تقي العباس، أبػ ٖ  ٛٔ   ق(.ٕٚٛحدغ الذُّ
 ٛٔ (.ٔٙٛاليساـ )ت: بابغ السعخكؼ الػاحج، الديػاسي الحشفي، عبج بغ كساؿ الجيغ، دمحم ٗ
 ٜٔ ق(.ٜٙ٘الَحَمبي ) إبخاليع بغ دمحم بغ إبخاليع ٘
 ٜٔ ق(.ٖٗٚالديمعي )ت: محجغ بغ عمي بغ عثساف الجيغ، فخخ ٙ
 ٜٔ ق(.ٕٜ٘خاف )ت: مشرػر قاضي بغ حدغ الجيغ، فخخ السحاسغ، أبػ السفاخخ، بػأ ٚ
يغ َأِميغ بغ اْلَعِديد عبج بغ المَِّصيف عبج ٛ  ٕٓ ق(.ٔٓٛفخشتو )ت: بغ الجَّ
 ٕٓ ق(.ٚٛٓٔبخرالي )ت: السمقب الراركخاني، سميساف بغ أيػب بغ الخحسغ عبج ٜ
 ٕٔ ق(.ٙٚٔٔ)ت: الخادمي عثساف بغ مرصفى بغ دمحم بغ دمحم سعيج، أبػ ٓٔ
 ٕٔ ق(.ٖٔٓٔ)ت:. زاده بأخي السعخكؼ الخكمي، دمحم بغ الحميع عبج ٔٔ
 ٕٕ ق(.ٛ٘ٙ)ت: الداىجؼ دمحم بغ محسػد بغ مختار الجيغ، نجع الخجا، أبػ ٕٔ
 ٕٗ ق(.ٖٓٔٔبػحجتي )ت: الذييخ الحشفي، دمحم بغ كحجتي دمحم دمحم، أبػ ٖٔ
 ٕ٘ ق(.ٜ٘ٗمدكيغ )ت: بساّل  السعخكؼ اليخكؼ، هللا بجع بغ دمحم الجيغ، معيغ ٗٔ
 ٕ٘ ق(.ٖٗ٘الرفار )ت: أحسج بغ إسساعيل بغ إبخاليع اإلسالـ، ركغ إسحاؽ، أبػ ٘ٔ

 األعالمفيخس 
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 ٕٛ ق(.ٕ٘ٓٔالجىمػؼ )ت: الجيغ سيف بغ الحق عبج ٙٔ
 ٕٛ ق(.ٛٚٓٔزاده )ت: بذيخي السعخكؼ سميساف، بغ دمحم بغ الخحسغ عبج ٚٔ
 ٜٕ .(قٗٔٓٔالحشفي )ت: القارؼ  اليخكؼ  دمحم سمصاف بغ يعم الجيغ، نػر ٛٔ
ني بكخ أبي بغ دمحم بغ أحسج الجيغ، شياب العباس، أبػ ٜٔ  ٖٓ (.قٖٕٜ)ت: الَقْدَصالَّ
 ٖٓ ق(. ٕٕٗالبغجادؼ  السعخكؼ بابغ الصباع )ت: عيدى بغ أبػ جعفخ، دمحم ٕٓ
 ٖٔ ق(.ٙٚٙلشََّػِكؼ )ت:ا حدغ بغ مخؼ  بغ شخؼ بغ يحيى الجيغ، محيي زكخيا، أبػ ٕٔ
 ٖٔ ق(.٘٘ٛالعيشي )ت: أحسج بغ مػسى بغ أحسج بغ محسػد الجيغ، بجر دمحم، أبػ ٕٕ
 ٖٔ ق(.ٜٔٔالديػشي )ت: الجيغ سابق بغ دمحم بغ بكخ أبي بغ الخحسغ الجيغ، عبج جالؿ ٖٕ
 ٕٖ ق(.ٕٙٛالعخاقي )ت: الحافع ابغ الكخدؼ، الحديغ بغ الخحيع عبج بغ أحسج الجيغ، كليّ  ٕٗ
 ٕٖ ق(.ٕٜٕالبدار )ت: الخالق عبج بغ عسخك بغ أحسج بكخ، أبػ ٕ٘
 ٕٖ ق(.ٕٖٚالبرخؼ )ت: الثقفي بكخة أبي بغ العديد عبج بغ بكار ٕٙ
َكغ بغ سعيج بغ عثساف بغ سعيج عمي، أبػ ٕٚ  ٕٖ ق(.ٖٖ٘البغجادؼ )ت: الدَّ
 ٕٖ ق(.ٙٔ٘البغػؼ )ت: الفّخاء، دمحم بغ مدعػد بغ الحديغ دمحم، أبػ ٕٛ
 ٕٖ ق(.ٜٕٚالبغجادؼ )ت: ثع الشدائي، حخب بغ زىيخ بغ أحسج بكخ، ابغ أبي خيثسة أبػ ٜٕ
 ٖٖ ق(.ٕٙٙالجدرؼ )ت: بغ دمحم بغ السبارؾ: الجيغ مجج الدعادات، أبػ: األثيخ ابغ ٖٓ
 ٖٖ ق(.ٔٔٙالخدرجي )ت: الحرار ابغ إبخاليع بغ دمحم بغ دمحم بغ عمي الحدغ، أبػ ٖٔ
 ٖٗ ق(.ٛٙٔالكػفي الديجؼ )ت: اليسجانيّ  حي بغ صالح بغ هللا، الحدغ عبج أبػ ٕٖ
ْشِجؼ )ت: يعقػب بغ عمي بغ أحسج بغ عابج دمحم ٖٖ  ٖٗ ق(.ٕٚ٘ٔالدِّ
 ٖ٘ ق(.ٕٔٓالخازّؼ )ت: هللا عبيج بغ ىذاـ ٖٗ
 ٖ٘ ق(.ٓٔٔالبرخؼ )ت: يدار بغ الحدغ سعيج، أبػ ٖ٘

 الرحيفة الكلسة والسرطلح ت
 ٗ ئل الخيخات دال 
 ٗ شيخ الجالئل 
 ٘ الَسْعالةُ  
 ٙٔ األكياس ٕ
 ٙٔ الُعجالُة  ٖ
 ٙٔ التخجسة ٗ

 الكلسات والسرطلحاتفيخس 



 

ٖ٘ٙ 

 م.م. تحدين الجركدلي

 
 بعج القخآف الكخيع جل كعد مشداًل. 

 ،(قٜٖٙٔ:ت) الجمذقي الدركمي فارس، بغ عمي بغ دمحم بغ محسػد بغ الجيغ خيخ: األعالـ .ٔ
    . (ـٕٕٓٓ) بيخكت،-لمسالييغ العمع دار :نذخ      ،٘ٔط

 الذافعي السصمب عبج غب شافع بغ عثساف بغ العباس بغ إدريذ بغ دمحم هللا، عبج أبػ: األـ .ٕ
 ـ(.  ٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔبيخكت،)-السعخفة دار: ، )د.ط(، نذخ(ىػٕٗٓ: ت)

        بعج القخف الدابع: دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاني اليسشي  غْ البجر الصالع بسحاسغ مَ  .ٖ
 ، )د.ت(. بيخكت-دار السعخفة: نذخ، )د.ط(، ىػ(ٕٓ٘ٔ)ت: 

مػس: أبػ الفيس، محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، تاج العخكس مغ جػاىخ القا .ٗ
 . ىػ(، تح: مجسػعة مغ السحققيغ، )د.ط(، )د.ت(ٕ٘ٓٔالسمّقب بسختزى الدَّبيجؼ )ت: 

تجريب الخاكؼ في شخح تقخيب الشَّػاكؼ: أبػ الفزل، جالؿ الجيغ عبج الخحسغ الديػشي  .٘
ػنة، طٜٔٔ)ت: -قٕٓٗٔبيخكت، )-ار الفكخ: دذخ، نٕق(، تح: عخفات العّذا حدُّ

 ـ(.    ٕٓٓٓ
ىػ(، تح: دمحم عػض ٖٓٚتيحيب المغة: أبػ مشرػر، دمحم بغ أحسج بغ األزىخؼ اليخكؼ )ت:  .ٙ

  .ـ(ٕٔٓٓ،  د: دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، )ٔمخعب، ط
 ،)ىػٖٗ٘: ت) الجارمي َمْعبَج، بغ معاذ بغ حباف بغ أحسج بغ حباف بغ دمحم حاتع، أبػ: الثقات .ٚ

 . (ـٖٜٚٔ -قٖٜٖٔ) اليشج-آباد بحيجر العثسانية السعارؼ دائخة :نذخ ،ٔط

 ٙٔ الشِّْبخاُس  ٘
مة ٙ  ٙٔ السقجِّ
 ٙٔ الَفْرلُ  ٚ
 ٙٔ الَفْػداف ٛ
 ٙٔ الَقَفا ٜ

ُـّ  ٓٔ  ٚٔ الخِّ
 ٚٔ اإلقالة ٔٔ
كع ٕٔ  ٚٔ الخَّ
 ٚٔ السدح ٖٔ
 ٜٔ الِخْشَرخ ٗٔ
 ٜٔ خالِبشَر  ٘ٔ
 ٕٗ أصحاب الدشغ ٙٔ

 ثبت مرادر ومخاجع التحقيق 



 

 

ٖ٘ٚ 

 ....الشِّْبخاس في بيانِّ كيفّياتِّ مدحِّ الخاس

      الخازؼ  السشحر بغ إدريذ بغ دمحم بغ الخحسغ عبج حاتع، أبي ابغ دمحم، أبػ: كالتعجيل الجخح .ٛ
 .(ـٕٜ٘ٔ -ىػٕٔٚٔ) بيخكت-العخبي التخاث إحياء دار :نذخ ،ٔ، ط(قٕٖٚ: ت)

بػ زكخيا، يحيى بغ شخؼ، محيي الجيغ الشػكؼ )ت: ركضة الصالبيغ كعسجة السفتيغ: أ .ٜ
-ىػٕٔٗٔ: السكتب اإلسالمي، بيخكت، )نذخ، ٖتح: زىيخ الذاكير، ط      ىػ(، ٙٚٙ

 . ـ(ٜٜٔٔ
تح: دمحم فؤاد ، ىػ(ٖٕٚدمحم بغ يديج القدكيشي )ت:  ،أبػ عبج هللا و،ابغ ماجسشغ ابغ ماجو:  .ٓٔ

 ، )د.ت(.فيرل عيدى البابي الحمبي-لعخبيةدار إحياء الكتب ا: نذخ، )د.ط(،   عبج الباقي
سميساف بغ األشعث بغ إسحاؽ بغ بذيخ بغ شجاد بغ عسخك  ،أبػ داكدسشغ أبي داكد:  .ٔٔ

ِجْدتاني  السكتبة  :نذخ، )د.ط(، : دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج، تحىػ(ٕ٘ٚ)ت:        الدَّ
 ، )د.ت(.  بيخكت-العرخية

ى بغ َسْػرة بغ مػسى بغ الزحاؾ التخمحؼ )ت: سشغ التخمحؼ: أبػ عيدى، دمحم بغ عيد .ٕٔ
: دار الغخب اإلسالمي، بيخكت، نذختح: بذار عػاد معخكؼ، )د.ط(،      ىػ(، ٜٕٚ

 . ـ(ٜٜٛٔ)
: تدمحم بغ عيدى بغ َسْػرة بغ مػسى بغ الزحاؾ التخمحؼ ) ،سشغ التخمحؼ: أبػ عيدى .ٖٔ

 (. ـٜٜٛٔ، )بيخكت-الميدار الغخب اإلس :نذخ، )د.ط(، : بذار عػاد معخكؼ، تحىػ(ٜٕٚ
الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية: أبػ نرخ، إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ الفارابي )ت:  .ٗٔ

بيخكت، -: دار العمع لمسالييغنذخ، ٗتح: أحسج عبج الغفػر عصار، ط       ىػ(،ٖٜٖ
 . ـ(ٜٚٛٔ-ىػٚٓٗٔ)

ؼ بغ أميخ بغ عمي دمحم أشخ  ،عػف السعبػد شخح سشغ أبي داكد: أبػ عبج الخحسغ، شخؼ الحق .٘ٔ
 بيخكت،-دار الكتب العمسية :نذخ، ٕ، طىػ(ٜٕٖٔبغ حيجر العطيع آبادؼ )ت: 

 (. ق٘ٔٗٔ)
عبج الدتار  ،الفيس ػأب :بأنباء أكائل القخف الثالث عذخ كالتػالي الستعالي فيس السمظ الػىاب .ٙٔ

، عبجالسمظ بغ عبجهللا بغ دلير(، تح: ىػٖ٘٘ٔ )ت: بغ عبج الػىاب البكخؼ الرجيقي
 )د.ط(، )د.ت(. 

 الذييخ الحشبمي،  دمحم بغ أحسج بغ هللا عبج الجيغ، مػفق دمحم، أبػ أحسج: اإلماـ فقو في الكافي .ٚٔ
-قٗٔٗٔبيخكت، )-العمسية الكتب دار: نذخ، ٔ، ط(ىػٕٓٙ: ت) السقجسي بابغ قجامة

 ـ(. ٜٜٗٔ
دمحم بغ إبخاليع بغ  الكتاب السرشف في األحاديث كاآلثار: أبػ بكخ بغ أبي شيبة، عبج هللا بغ .ٛٔ

-مكتبة الخشج :شخ، ٔ، ط: كساؿ يػسف الحػت، تحىػ(ٖٕ٘عثساف بغ خػاستي )ت: 
 ق(. ٜٓٗٔ، )الخياض



 

ٖ٘ٛ 

 م.م. تحدين الجركدلي

الكميات معجع في السرصمحات كالفخكؽ المغػية: أبػ البقاء، أيػب بغ مػسى الحديشي الكفػؼ  .ٜٔ
: مؤسدة نذخىػ(، تح: عجناف دركير ودمحم السرخؼ، )د.ط(، ٜٗٓٔ)ت:       الحشفي 
 .بيخكت، )د.ت(–الخسالة

ىػ(، ٔٔٚلداف العخب: دمحم بغ مكـخ بغ عمي، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر )ت:  .ٕٓ
 . ىػ(ٗٔٗٔبيخكت، )-د: دار صادر      ، ٖط

: حت، ىػ(ٖٖٓأحسج بغ شعيب بغ عمي الشدائي )ت:  ،السجتبى مغ الدشغ: أبػ عبج الخحسغ .ٕٔ
  ـ(.ٜٙٛٔ-قٙٓٗٔ، )حمب-تب السصبػعات اإلسالميةمك :نذخ، ٕ، طعبج الفتاح أبػ غجة

       مدشج اإلماـ أحسج بغ حشبل: أبػ عبج هللا، أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىالؿ بغ أسج الذيباني  .ٕٕ
-ىػٕٔٗٔ: مؤسدة الخسالة، )نذخ، ٔىػ(، تح: شعيب األرنؤكط كآخخكف، طٕٔٗ)ت: 
 . ـ(ٕٔٓٓ

: ، تحٔ، طىػ(ٖٚٔالبغػؼ )ت:  بغ عبج العديدبج هللا بغ دمحم معجع الرحاب: أبػ القاسع ع .ٖٕ
 (. ـ ٕٓٓٓ-قٕٔٗٔ) الكػيت،-مكتبة دار البياف :نذخ، دمحم األميغ بغ دمحم الجكشي

ىػ(، تح: عبج ٜٖ٘معجع مقاييذ المغة: أبػ الحديغ، أحسج بغ فارس بغ زكخيا الخازؼ)ت: .ٕٗ
 . ـ(ٜٜٚٔ-ىػٜٜٖٔبيخكت، )-: دار الفكخنذخالدالـ دمحم ىاركف، )د.ط(، 

 الحدشي العمي عبج بغ الجيغ فخخ بغ الحي عبج: كالشػاضخ السدامع كبيجة الخػاشخ ندىة .ٕ٘
  . (ـٜٜٜٔ-قٕٓٗٔ) بيخكت،-حـد ابغ نذخ: دار ،ٔط ،(ىػٖٔٗٔ: ت) الصالبي

 

 

 
 

 


