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 إيثار بنت زيد بن عبد الكرمي الزيد.

 كة العربية السعودية.عود ، اململـقسم السنة النبوية، جامعة امللك س

 ealzaid.kau.edu.sa الربيد اإللكتروين: 

 امللخص

رمحه اهللا –ذا البحث: عبارة عن دراسة خمتصرة عن اإلمام العالمة ابن التني ه
واهلدف من هذه الدراسة ، التعريف به ، ومكانته العلمية، وأقوال العلماء فيه، - تعاىل 

"املخرب الفصيح لفوائد مسند البخاري الصحيح  التعريف بكتابه :بومؤلفاته، وقمت فيه 
له  - رمحه اهللا – يف اجلانب اللغوي فكان -رمحه اهللا تعاىل - " وكذا التعريف مبنهجه

اهتمام ظاهر باجلانب اللغوي، من ناحية ضبط املفردات، وشرح الغريب، وضبط 
العربية، وبينت  املفردات الغريبة يف احلديث، مبيناً ما حتتمله اللفظة من أوجه يف اللغة

منهجه يف الصناعة احلديثية، فنجده أحياناً يورد سند احلديث كامالً كما جاء يف 
وتعرض ابن  -وهو الغالب–"الصحيح" وأحياناً يورد احلديث عن الراوي األعلى فقط 

احلديث باملعىن، مث بينت منهجه يف  -رمحه اهللا–التني لبيان علل احلديث ، وكان يروي
جيد له حساً فقيهاً عميقاً يف بيان  -رمحه اهللا–ي، فاملتأمل لكتاب ابن التني اجلانب الفقه

فقه احلديث، فمرة جنده معقباً، ومرةً معترضاً، ومرة مرجحاً ، مث ذكرت منوذجاً من 
وقد استخدمت املنهجني  كتابه " املخرب الفصيح لفوائد مسند البخاري الصحيح "

ن نتائج هذا البحث اليت توصلت إليها أن بينت ...  وكان م االستردادى والتحليلي
، وتوفيق اهللا له ملبادرته يف شرح أصح الكتب  - رمحه اهللا تعاىل –مكانة هذا العامل اجلليل 

بعد كتاب اهللا تعاىل وهو: "صحيح البخاري"، فال شك يف أن قيمته العلمية تعظم من 
ته األمة بالقبول، وحظي صاحبه عظَم أصله، وصحة منبعه، وقوة أثره، فهو كما نعلم تلق

بشرف السبق جلمع األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. ، وأن 
امليزة اليت امتاز ا شرح ابن التني كونه حمدثاً فقيهاً، حيث مجع يف شرحه بني بيان معىن 
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وقد تبني يل بعد  ، احلديث وأحوال بعض الرواة وبني بيان األحكام الفقهية الواردة معاً
أمهية الكتابة يف مناهج  - رمحه اهللا تعاىل –عن اإلمام العالمة ابن التني هذه الدراسة 

علمائنا، تعريفا ا ودعوة إىل التأسي ا  يف التأليف، وبيان منهجهم يف اجلد والبحث 
  والتقصي والعمق العلمي .

 ديث، األئمة، أقوال.الكلمات املفتاحية: ابن التني  ، البخاري ، احل .
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Abstract 

It is a brief study on the imam, the scholar Ibn al-Tin - may allah 
have mercy on him - the aim of this study is to introduce him, his 
scientific standing, and the sayings of scholars in it and his works, and I 
have defined him in his book: "The Informative Laboratory of the 
Benefits of Musnad Al-Bukhari Al-Sahih" as well as the definition of a 
method  Ibn Al-Teen - may allah Almighty have mercy on him - and 
explaining his method on the linguistic side, so - may allah have mercy 
on him - had a visible interest in the linguistic aspect, in terms of 
controlling vocabulary, explaining the stranger, and controlling strange 
vocabulary in the hadith, indicating what the word tolerates in terms of 
the Arabic language, and showed his method in  Modern industry, so we 
find it sometimes gives the entire hadith  What came in “Al-Saheeh”, 
and sometimes it is mentioned only about the supreme narrator - which 
is predominant - and Ibn al-Teen was exposed to a statement of the 
reasoning of the dominant hadith, and he narrated - may allah have 
mercy on him - the meaning in the sense, then he explained his method 
in the juristic aspect, so the contemplative of Ibn al-Tin’s book - may 
allah have mercy on him - finds  He has a deep jurisprudent sense in 
explaining the jurisprudence of the hadith, once we find him punished, 
and once an objector, and once more likely, then I mentioned a model 
from his book “The Informative Informer of the Benefits of Musnad Al-
Bukhari Al-Sahih” and I used the two methods of retrieval and analysis 
... And one of the results of this research that I reached showed that  The 
position of this great scientist - may allah Almighty have mercy on him - 
and may allah grant him success in his initiative  Explanation of the 
most authentic books after the Book of allah Almighty which is: “Sahih 
Al-Bukhari”, there is no doubt that its scientific value is greater than the 
greatness of its origin, the correctness of its source, and the strength of 
its impact. For as we know, the nation received acceptance, and its 
owner had the honor of a head start to collect the correct valid hadiths 
from the Prophet, may allah bless him  Upon him.  And that the 
advantage with which the explanation of Ibn Al-Teen was distinguished 
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was that he was a jurist, as he explained in his explanation the statement 
of the meaning of the hadith and the conditions of some narrators and 
the statement of the jurisprudential rulings mentioned together. After this 
study on Imam the scholar Ibn al-Teen - may God Almighty have mercy 
on him - it was clear to me the importance of writing in curricula  Our 
scholars, by introducing them and inviting them to use them in 
authorship, and explaining their method of seriousness, research, 
investigation, and scientific depth. 

Keywords: “Sahih Al-Bukhari”, ( Ibn Al-teeen), hadith, Imams', 
Opinions. 
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 يل ىل مل خل
  املقدمة

ياء واملرسلني، نبينا احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنب
  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .. وبعد،،

يف مرتبة تلي مرتبة القرآن الكرمي، وأمر فقد جعل اهللا جل شأنه سنة نبيه 
من طاعته سبحانه، وزكى لسانه فقال جل وجعل طاعته، بطاعة الرسول

واصطفاه لتبليغ  ]٤-٣[سورة النجم:}ىهيهجي ينجهمه جنحنخنمنىن{شأنه:
كلمته، فسنته نور أضاءت للمسلمني سبيل اهلدى والرشاد، وقد شرعه، وإعالء 

تسابقت مهم العلماء واألئمة إىل شرح نصوص السنة النبوية وحتليلها وبيان األحكام 
الشرعية من خالهلا، وكان من حق هؤالء العلماء األفذاذ التعريف م ومبناهجهم يف 

ئل من نال شرف السبق يف دراستها التأليف، ويأيت يف مقدمة هؤالء من كان من أوا
أبو حممد عبد الواحد بن عمر  :هووشرحها وبيان أحكامها، وهنا يربز اسم عامل مغريب 

"ابن التني" املتوىف سنة إحدى  بن عبد الواحد الصفاقسي املغريب املالكي املعروف بـ
 الذي اعتىن بصحيح البخاري، أصح الكتب - رمحه اهللا- عشرة وستمائة للهجرة 

املصنفة، وقد لفت نظر بعد البحث والتقصي عدم وجود ترمجه هلذا اإلمام الذي حاز 
، رغم أن عدداً من -رمحه اهللا تعاىل- شرف املبادرة إىل شرح صحيح اإلمام البخاري 

العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب العظيم عولوا ونقلوا  كثريا من كالم اإلمام ابن التني 
يطلع على فتح الباري البن حجر رمحه اهللا تعاىل يرى نقوال كثرية رمحه اهللا تعاىل، فمن 

يف شرحه وغريه  -رمحه اهللا تعاىل- ضمنها ابن حجر  - رمحه اهللا تعاىل- من ابن التني 
كثري، ولذلك فإن حق هذا العامل السعي إىل التعريف به ومبؤلفه ومبنهجه وفاء حلقه، 

حمتسبة األجر يف ذلك متقربة إىل اهللا ذا  به يف اهلمة يف نشر العلم، لالقتداءودعوة 
  البحث املوجز  .
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وسأبدأ حبثي هذا بتمهيد يسلط الضوء على التعريف ذا اإلمام العامل الفقيه 
احملدث: ابن التني رمحه اهللا تعاىل، ونسبه، وفق ما تيسر مع قلة املراجع اليت كتبت عنه، 

) وهو لفوائد مسند البخاري الصحيحاجلامع  مث التعريف بكتابه: (املخرب الفصيح 
الكتاب الوحيد الذي بقي ووصلنا من مؤلفاته، مث أعرج على التعريف مبنهجه يف 

   -التأليف، مث منوذج من مؤلفه رمحه اهللا تعاىل، وذلك على النحو التايل :

  مقدمة  

  .- رمحه اهللا-التعريف بابن التني  املبحث األول:

  لكتاب.توثيق تسمية ا املبحث الثاين:
  .-رمحه اهللا–التعريف بكتاب ابن التني  املبحث الثالث:

  وصف النسخة اخلطية. املبحث الرابع:

  قيمة الكتاب العلمية.  املبحث اخلامس:

  - التعريف مبنهج ابن التني رمحه اهللا  تعاىل وفيه ثالثة مطالب : املبحث السادس:

  املطلب األول: منهجه يف اجلانب اللغوي من الكتاب.
  طلب الثاين: منهجه يف الصناعة احلديثية يف الكتاب.امل

  املطلب الثالث: منهجه يف اجلانب الفقهي يف الكتاب.

منوذج من كتابه: "املخرب الفصيح اجلامع لفوائد مسند البخاري  املبحث السابع:
  الصحيح".

  هذا وأسال اهللا التوفيق والسداد..
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  الدراسات السابقة:
مكتبة امللك فهد، وقاعدة البيانات يف مركز امللك  من خالل البحث يف: فهارس

فيصل للدراسات اإلسالمية، وفهارس الرسائل العلمية يف الكليات املختصة يف اجلامعات 
السعودية، والبحث يف فهارس اجلامعات التونسية من خالل الشبكة العنكبوتية، و 

، مل ال تراجم األعالميف هذا اال وخباصة يف جمسؤال أهل االختصاص ممن هلم خربة 
  .خرب الفصيح""املالتعريف بابن التني ومنهجه يف كتابه: جتد الباحثة من تطرق إىل 
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  املبحث األول

)١(التعريف بـ : ابن التني 

  : نسبه

أبو حممد عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد بن ثابت املعروف بابن التني 
  .مة اهلمام احملدث الراوية املفسر املتفنن املتبحرالصفاقسي: الشيخ اِإلمام العال

والذي يظهر أنه ولد ونشأ بصفاقس، ومل يذكر أحد من األعالم شيء على مولده 
   ونشأته .

  شيوخه وتالميذه: 

   مل أقف على من ذكر شيوخه وتالميذه.

  :مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه

ةً واضحةً يف نقوالت األئمة عنه: البن التني مكانة عالية وبارزة؛ تظهر جلي
كاحلافظ ابن حجر، حيث نقل عنه كثرياً يف "فتح الباري" يزيد على تسعمائة موضع 

  وكذلك نقل عنه الزركشي يف: "التنقيح". )٢(مرةً مستشهداً ومرةً ناقداً ومرةً معقباً،

                                                             
و"هدية ) ١/٢٨٧اج" (ه"نيل االبتو) ، ١/٢٤٢مصادر الترمجة. ينظر: "شجرة النور الزكية" (   )١(

  ). ١/٢٠٩)، و "تراجم املؤلفني التونسيني" (٢/٢٩٧)، و "نزهة األنظار" (١/٣٦٥العارفني" (

(باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم بين ) معقباً على ابن التني: ١/٩قال احلافظ يف "الفتح" (   )٢(
ويف رواية الكشميهين "  أي: اإلميان (قول وفعل ويزيد وينقص ) قوله: (وهو) اإلسالم على مخس)

: سلف الذين أطلقوا ذلك، ووهم ابن التني فظن أن قولهقول وعمل "وهو اللفظ الوارد عن ال
مرفوع ملا رآه معطوفا، وليس ذلك مراد املصنف، وإن كان ذلك ورد بإسناد  "وهو إىل آخره"

  ضعيف .
وذا  مؤيداً البن التني: يف قوله: "احلدود كفارة": )١٩/١٩٦(وقال احلافظ أيضاً يف "الفتح"  

  جزم ابن التني وهو املعتمد .
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 كان احلافظ الرحالة حممد بن رشيد الفهري السبيت: و )١( قال حممد حمفوظ
ألجل حضور الرببر يف جملسه  ؛يعتمد يف شرح كالم البخاري على شرح ابن التني

يف الكتاب ينقل املدونة وكالم شراحها عليها، كما  ومعتمدهم املدونة، وأبو عمرو
  ."إفادة النصيح يف شرح البخاري الصحيح" :اعتمده يف شرحه للبخاري الذي مساه

  :مؤلفاته

خرب الفصيح يف شرح البخاري امل: "مساه ريخاشرح البله مؤلف مشهور على 
"، وألنه مل حيظ بعناية تليق مبكانته العلمية؛ فقد تعرض كثري من مؤلفاته يف علوم الصحيح

  احلديث إىل الضياع، ومل يوجد من شرحه إال خمطوط لبعض األجزاء .
  :وفاته

  بصفاقس وقربه ا معروف.ـ ه ٦١١تويف سنة 

  
  
  
  
  
  
  

   

                                                             
  ). ١/٢٠٩"تراجم املؤلفني التونسيني" (   )١(
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  املبحث الثاين 

  توثيق تسمية الكتاب

تعددت املسميات هلذا الكتاب يف كتب الشروح و التراجم، فكل من نقل عن 
أو ترجم له مسى كتابه باسم خيتلف عن غريه، وأعزو هذا  - رمحه اهللا–ابن التني 

  االختالف ألحد سببني:
أن املخطوط ليس خبط مؤلفه؛ وإمنا خبط ناسخ ليس من أهل العلم وال  : األول

  التحقيق كما سيأيت يف وصف النسخة اخلطية.أهل 

التصحيف يف تعيني اسم هذا الكتاب، وخصوصاً اللفظة األوىل،  : الثاين
  واجتهادات األعالم و األئمة يف ذلك.

وسأعرض كل املسميات اليت وقفت عليها، مث أرجح ما أراه راجحاً مع بيان 
  . سببه

  البخاري الصحيح".: "اخلرب الفصيح اجلامع لفوائد مسند  أوالً

  : "املخير الفصيح اجلامع لفوائد مسند البخاري الصحيح". ثانياً

  : "احملري الفصيح يف شرح البخاري الصحيح". ثالثاً
  : "املنجد الفصيح يف شرح البخاري الصحيح". رابعاً

  : "املخرب الفصيح يف شرح البخاري الصحيح". خامساً

  د مسند البخاري الصحيح".فاألول: "اخلرب الفصيح اجلامع لفوائ

هو املثبت على أول صفحة من املخطوط، ومل أقف على من ذكره ونسبه البن 
  سواء يف كتب األعالم والتراجم وكتب الفهارس واألدلة. -رمحه اهللا–التني 

  وذا املسمى سجل هذا املخطوط يف جملس اجلامعة، العتماده كرسالة دكتوارة.



 »التعريف به ومبنهجه يف التأليف ومنوذج من تأليفه«اإلمام العالمة ابن التني  ٦٢٥ 

  فصيح اجلامع لفوائد مسند البخاري الصحيح".أما الثاين: "املخير ال

  ).١/٢٠٩ذكره حممد حمفوظ يف "تراجم املؤلفني التونسيني" (

  أما الثالث: "احملري الفصيح يف شرح البخاري الصحيح".
) ذا ٢٢١ذكره املقري يف "أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض" (ص:

ابن امللقن يف "التوضيح" االسم، والذي يظهر يل أنه تصحيف كما أشار بذلك 
): لعله: ١/١٢٧) حيث قال: "فلعله تصحيف". مث قال يف موضوع آخر (١/١١٩(

  (املخرب). 

  .أما الرابع: "املنجد الفصيح يف شرح البخاري الصحيح"
) ٢٢٧ذكره صاحبا كتاب "معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري" ص (

  ١/٥٤٦كشف الظنون ،  )٦٦٣(

  خرب الفصيح يف شرح البخاري الصحيح".وأما اخلامس: "امل

  منهم:  - رمحه اهللا–فقد ذكره مجع من العلماء واألعالم، ونسبوه البن التني 

)، و حممد الفضيل الشبيهي يف "الفجر ١/١١٨ابن امللقن يف "التوضيح" (
)، و الكتاين يف ١/٢٤٢) وحممد خملوف يف "شجرة النور الزكية" (٩/٤٠الساطع" (

)، وذا االسم جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية ١/٥٢ة املستطرفة" ("الرسال
)٦/٣٣٩.(  

والذي متيل إليه النفس، وأراه راجحاً هو: "املخرب الفصيح يف شرح البخاري 
  الصحيح" إلمجاع بعض العلماء واألئمة على هذا التسمية، والغالب راجح.
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  املبحث الثالث

  - ه اهللارمح –التعريف بكتاب ابن التني 

  : -  حسب ما توصلت إليه –يقع هذا املخطوط يف مخسة أسفار 

  : مل نقف عليه إىل اآلن. فالسفر األول والثاين

قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية يف  اهاقد تبنوأما السفر الثالث والرابع: ف
دراسات ، ومت توزيعه على طالب الينالسفر ينجامعة امللك سعود مشروعاً يف حتقيق هذ

   العليا (مرحلة الدكتوراه)، وبيان الرسائل املسجلة فيه كالتايل:

يبدأ من باب: (ما جاء يف التقصري وكم يقيم حىت يقصر) من : السفر الثالث 
كتاب تقصري الصالة، إىل: املوجود من باب: (من صلى ركعيت الطواف خلف املقام) من 

  د حتقيقه، موزعاً كاآليت: كتاب احلج، وهذا السفر هو  مشروع قائم، وبصد
من: "باب ما جاء يف التقصري وكم يقيم حىت يقصر" إىل: "اية باب إحداد املرأة  -  ١

  على غري زوجها "من كتاب اجلنائز. للباحثة: خضراء بنت سامل البلوي.

من: "بداية قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يعذب امليت ببكاء أهله عليه" إىل:  -  ٢
املسلم يف عبده وفرسه صدقة" للباحثة: نسرين بنت عبد اهللا  "اية باب ليس على

  باداود.

من: "بداية باب الصدقة على اليتامى" إىل: املوجود من باب من صلى ركعتني  -  ٣
  خلف املقام" وقد توليت هذا القسم دراسة وحتقيقاً .

، إىل  ) من كتاب احلج ما جاء يف زمزم : ( : يبدأ من باب وأما السفر الرابع
  ) من كتاب املظامل والغصب، مت حتقيقه موزعاً على النحو اآليت: إذا خاصم فجر : ( ببا
اية كتاب احلج" للباحث خالد بن جاسم : " إىل ""باب ما جاء يف زمزم :من -  ١

  .ـ ه١٤٣٣، وقد نوقشت وأجيزت عام  اجلاسم



 »التعريف به ومبنهجه يف التأليف ومنوذج من تأليفه«اإلمام العالمة ابن التني  ٦٢٧ 

ب البيوع" باب ما يكره من اخلداع يف البيع من كتا: "إىل ""كتاب الصيام :من - ٢
  ه.١٤٣٤للباحث فهد بن سعيد القحطاين، وقد نوقشت واجيزت عام 

كتاب البيوع إىل آخر كتاب املساقاة " : ""باب ما ذكر يف األسواق" من :من -  ٣
  ه.١٤٣٥للباحث سلطان بن عبداهللا احلمدان، وقد نوقشت وأجيزت عام 

فر الرابع: "مت جاء يف آخر الس فالذي وقفت عليه أنه : وأما السفر اخلامس
السفر الرابع حبمد اهللا وحسن عونه، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله، يتلوه يف اخلامس 

  إن شاء اهللا باب قصاص املظلوم إذا وجد مال ظامله".
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  املبحث الرابع

  وصف النسخة اخلطية

اليت تتميز النسخة اخلطية اليت بني أيدينا بعدة مميزات، وعليها بعض املالحظات 
أعاقتنا عن التوثيق اجليد والفهم الصحيح لبعض املنقول يف املخطوطة، وعدد صفحاته 

، وعدد األسطر يف كل صفحة ثالث )١(كما سجلت عليه: اثنتني ومخسمائة صفحة 
وعشرين أو أربع وعشرين سطراً، وهي حمفوظة بدار الكتب الوطنية بتونس وهذا هو 

يف التقصري وكم يقيم حىت يقصر) من كتاب قصر  السفر الثالث، يبدأ بباب: (ما جاء
الصالة، إىل: املوجود من باب: (من صلى ركعيت الطواف خلف املقام) من كتاب احلج 

  والعمرة.
ومن املالحظ يف هذه املخطوطة وجود بعض الكلمات كُتبت باخلط العريض، 

  منها: 
  .ميزه الناظر للمخطوط عن شرح املؤلف(اسم الباب) حبيث ي  
 مة: (شرح) فإن الناسخ يكتبها خبط عريض بعد سرده ألحاديث الباب مباشرة؛ كل

  ليبني للقارئ أنه بدأ بشرح األحاديث. 
 .كلمة: (فصل) لالنتقال من موضع ملوضع آخر يف شرح ألفاظ احلديث  
 .كلمة: (اجلواب) يف حال وجود أحاديث مشكلة وجييب عنها  
 عرج على مسألة ويبينها.كلمة: (فرع) إذا أراد أن ي  
  ا: تبيني مذاهب األئمة يف مسألة معينة ا: (مسألة) ويريد كلمة: (مسلة) و املراد

  وبيان االختالف فيها.
  كلمة: (أصل) ويذكر حتته حديث يندرج حتت الباب نفسه، مث يشرحه ويبني ما فيه

                                                             
 )٣٣١وذكر من سبقونا بتحقيق هذا املخطوط أنه وقع خطأ يف ترقيمه إلكترونياً عند الصفحة (   )١(

  ) ؛ مع تناسق الكالم بني الصفحتني وال تباعد بينها. ٤٣٢حيث رقمت الصفحة اليت تليها برقم (
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  من الفوائد واملسائل.
  ،فيقول: (وقوله: كذا)، كلمة: (قوله) إذا أراد أن يشرح ألفاظ احلديث متفرقة

  فأحياناً يكتبها اخلط العريض، ومرات باخلط العادي املماثل خلط الشرح.  
  ومن املميزات اليت متيز ا هذا املخطوطة: 

أا نسخة واحدة، ليس هلا نسخ أخرى؛ فتعترب من املخطوطات الثمينة اليت يعتربها  -١
 احملدث الفقيه.طالب العلم مغنم كبري وكرت عظيم آلثار هذا العامل 

اخلط الذي كُتبت به هذه املخطوطة مشرقي واضح مقروء، مع فارق االختالف يف  -٢
بعض القواعد اإلمالئية، مثل: (مالك) تكتب: (ملك)، و(قاسم) تكتب (قسم) 
وهكذا، وأيضاً غري مشكولة باحلركات اإلعرابية كالضمة والفتحة والكسرة 

 والتنوين.
شرح، مث يضيف ما أراد أن يلحقه بالشرح على وجود عالمات اللحق أثناء ال -٣

جانب املخطوط، ويضع عليها عالمة التصحيح، كما جاء حتت باب: (قول اهللا عز 
 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ّٰ  وجل:

ٍّ َّ ِّ   ()١(. 

أن املخطوط حيتوي على التعقيبات، وهي: كلمة منفردة تكتب يف آخر الصفحة  -٤
التالية، والغرض منها: تتابع األوراق يف حال  وتؤخذ من أول سطر يف الصفحة

 غياب األرقام.
يف حال انتهاء الشرح يضع عالمة تعين انتهاء الكالم، وهي عبارة عن دائرة  -٥

صغرية بداخلها نقطة، وأحياناً يضعها عند االنتهاء من كتابة اسم الباب وقبل سرد 
 األحاديث .

  
                                                             

  /أ).٢٢٧املخطوط: (ص:    )١(
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  طة: ومن املالحظات اليت الحظتها على هذه املخطو

 أن هذه املخطوطة ليست خبط املؤلف، وإمنا خبط ناسخٍ من النساخ عن املؤلف . -١

ليس من طالب العلم، وليس أهل التحقيق، ويظهر  - كما ظهر يل-أن الناسخ  -٢
ذلك جلياً يف النصوص احملرفة عن املراد منها، واليت أعاقتنا عن الفهم اجليد لشرح 

 املؤلف لبعض األحاديث .

بعض الكلمات، فيكون يف مكاا بياض،  وهذا قد يشكل يف  وجود طمس على -٣
معرفة القصد من هذا الطمس؛ هل هو تراجع عن الكتابة؟ أو كلمة مشكلة؟ أو 

 أن الكالم متتابع وهذا الطمس ال فائدة له!
يالحظ على املخطوطة ويف مواضع كثرية وجود الرطوبة اليت قد تؤثر على وضوح  -٤

لنص، وقد يساعدين يف ذلك: توثيق النص من كتب الكلمة وفهم املراد من ا
 األئمة . 
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  املبحث اخلامس

  قيمة الكتاب العلمية 

–تكمن أمهية هذا الكتاب، وتربز قيمته العلمية يف عدة أمور متيز ا املصنف 
  ، ومتيز ا مصنفُه، منها:- رمحه اهللا تعاىل

صحيح البخاري"، فال شك كونه شرح ألصح الكتب بعد كتاب اهللا تعاىل وهو: " -١
يف أن قيمته العلمية تعظم من عظَم أصله، وصحة منبعه، وقوة أثره، فهو كما نعلم 
تلقته األمة بالقبول، وحظي صاحبه بشرف السبق جلمع األحاديث الصحيحة 

 الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. 

لة، تظهر فيمن جاء بعده اجلليلة القدر، العظيمة املرت - رمحه اهللا–مكانة ابن التني  -٢
يف كثرة نقوهلم اليت ال تحصى عنه، من األئمة والعلماء واحملدثني، بل إن بعضهم 

 اعتمد أقواله وشرحه يف مصنفام.

احتوى كتابه: "املخرب الفصيح" على مجلة كبرية من أقوال األئمة والعلماء ممن  -٣
 -رمحه اهللا–ر الداودي فُقدت كتبهم ومل تصلنا، كأقوال اإلمام احملدث أيب جعف

الذي له شرح على البخاري مساه: "النصيحة يف شرح البخاري" ويعترب شرحه هو 
أول شرح لصحيح البخاري، وأقوال اإلمام اللغوي حممد بن جعفر أبو عبد اهللا 

 القزاز يف ضبط األلفاظ وبيان املعاين، وغريهم .

يث والفقه، فإن أردته حمدثاً يف كتابة بني علمي احلد -رمحه اهللا–مجع ابن التني  -٤
كما جاء عن البخاري، مث يترجم  - يف الغالب–وجدته، فهو يذكر احلديث بنصه 

أحياناً لبعض رواة، وينب أحواهلم، ومساعام، ويشرح ألفاظ احلديث، ويعرج على 
املشكل بني األحاديث وقد جيمع بينها أحياناً، وتارة جييب عن اإلشكال احلاصل، 

فقيهاً فهو اهلٌ له، يعرض املسائل الفقهية املتعلقة باحلديث، ويذكر  و إن أردته
أقوال األئمة األربعة: (اإلمام مالك، واإلمام الشافعي، واإلمام أمحد، واإلمام أبو 
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حنيفة)، وأحياناً يذكر أدلتهم، ووجه استدالهلم، وقد يبني يف أخر املسألة قول 
 مجهور الفقهاء فيها.

لروايات حديث الباب إن كان فيه اختالف يف األلفاظ  - رمحه اهللا–سرده  -٥
يف عرضها وبياا، ووجه  -رمحه اهللا–يستوجب عرض الروايات، فإنه يهتم 

 الفائدة منها.

باملذهب املالكي، والرواة عن اإلمام مالك، فقد حظي بعناية  -رمحه اهللا–اهتمامه  -٦
لك يف أغلب املسائل حيث أبرز أقوال اإلمام ما - رمحه اهللا–دقيقة من املصنف 

 الفقهية.
باجلوانب اللغوية والنحوية متيزاً فريداً، حىت إن بعض  -رمحه اهللا–متيز ابن التني  -٧

من جاؤوا بعده اعتمدوا على ضبطه لكثري من األلفاظ اللغوية ، والنواحي 
 اإلعرابية .

لك، بل بأقوال املفسرين لأليات القرآنية ويبني اختالفهم يف ذ -رمحه اهللا–عنايته  -٨
إنه يف بعض املواضع يذكر القراءات الواردة يف الكلمة، وعليها يبني الفروقات 
اللغوية والنحوية ويذكر تصاريف الكلمة من كتب أهل اللغة، وإن دل هذا فإمنا 
يدل على اهتمامه الشديد يف اجلانب اللغوي والنحوي، فيعترب كتابه مرجعاً يف 

  هذا الفن.
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   سادساملبحث ال

  ريف مبنهج ابن التني رمحه اهللا  تعاىل التع
 

  املطلب األول 

  منهجه يف اجلانب اللغوي من الكتاب

له اهتمام ظاهر باجلانب اللغوي، من ناحية ضبط  -رمحه اهللا–كان ابن التني 
  املفردات، وشرح الغريب، ويظهر ذلك جلياً فيما يلي : 

حلديث، مبيناً ما حتتمله اللفظة من أوجه يف اللغة جنده يضبط املفردات الغريبة يف ا - ١
املُزعة: القطعة من العربية، مثل ما جاء يف باب: (من سأَلَ الناس تكَثَّراً) قال: 

ووقع هنا ضبطه  )٢( قاله ابن فارس، )١( اللحم، بضم امليم، ويقال: بكسرها،
  )٤( .بفتح امليم والزاي )٣(يف أم الشيخ أيب احلسن

يف شرح غريب احلديث النبوي، ويبني املعىن مبا يساعد  -رمحه اهللا–كثرياً  يهتم - ٢
 ،ةمواقيت احلج والعمر باب فرضعلى فهم احلديث، مثل ما جاء يف باب: (

                                                             
  ).١/٨٢٩)، و "جممل اللغة" (١٠/٤٩٦) ، و "التوضيح" (٢/٨٠٢"أعالم احلديث" (ينظر :   ) ١(

اإلمام العالمة، اللغوي احملدث، أبو احلسني، أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد بن حبيب هو:    )٢(
ان رأسا يف األدب، بصريا بفقه مالك، مناظرا ، كالقزويين، املعروف بالرازي، املالكي، اللغوي

. "سري أعالم النبالء" يف صفر سنة مخس وتسعني وثالث مائة تعلى طريقة أهل احلق، ما متكلما
)١٢/٥٣٨.(  

اإلمام احلافظ الفقيه، العالمة عامل املغرب، أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري القروي هو:    )٣(
فا يقظا دينا تقيا، القابسي املالكي، كان عارفا بالعلل والرجال، والفقه واألصول والكالم، مصن

  ).١٢/٥٦٩ينظر: "سري أعالم النبالء" ( وهو من أصح العلماء كتبا، سنة ثالث وأربع مائة.
  /ب).١٦٤"املخرب الفصيح" (  ) ٤(
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حيث )  )١(  ِّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي ّٰ  وقول اهللا عز وجل:

 )٢( .قوله: "فرضها" يريد بينها:  قال

اءات الواردة يف اللفظة القرآنية كما قرأها أحياناً القر - رمحه اهللا–يبني ابن التني  - ٣
مشاهري القراء، مثل ما جاء يف باب: (بيع العبد الزاين) حيث قال : ومعىن 
 {نصأَح} :اإلحصان فيهن اإلسالم. وقرأ األعمش وعاصم و محزة والكسائي

:  ي} بالفتح أ أَحصن : { : جيوز أن يكون ، وقيل : أَسلَمن مفتوحة اهلمزة أي
  )٣( تزوجن.

 مم ام يل ّٰ  يذكر اختالفات أهل اللغة يف لفظة معينة، كما جاء يف باب: - ٤
واختلف أهل اللغة، من أين : -رمحه اهللا–) قال )٤(  ِّ من زن رن

أُخذ هذا للمحارف؟ فقيل له: حورِف كسبه: [فميل به] عنه، كتحريف الكالم 
فارـُح : وهو [حديدة] يعاجل ا يعدل عن جهته، وزعم ناس: أنه أخذ من امل

  )٥(اجلراحة أي: قُدر رزقه كما تقدر اجلراحة باملسبار.

أقوال املفسرين يف اللفظة القرآنية، ويعىن به كثرياً، ويظهر ذلك  -رمحه اهللا–يبني  - ٥
 مس  خس حس جس مخ جخ ّٰ  :وقَوله تعالَى فَضلِ مكَّةَ وبنيانِهايف باب: (
 ِّ ِّ ّٰ  قوله:إىل   ِّ خضحض جض مص خص حص

 :- رمحه اهللا–) قال)٦(
                                                             

  .١٩٧سورة البقرة:   )١(
  /أ).١٩٤"املخرب الفصيح" (  ) ٢(

  .٥٩"املخرب الفصيح" حتقيق: د. سلطان احلمدان ص:  ) ٣(

  .١٩سورة الذاريات:   )٤(
  ).أ/١٦٤خرب الفصيح" ("امل   )٥(
  .١٢٨-١٢٥سورة البقرة:    )٦(
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: ال تقضون فيه  قال جماهد والضحاك قال عطاء: مجمعاً،  حسخض  :قوله

  )١(وقال سعيد بن جبري: يثوبون أي: يرجعون. وطراً،

  املطلب الثاين
  منهجه يف الصناعة احلديثية يف الكتاب

ن جوانب الصناعة يف شرحه إىل كثري م - رمحه اهللا–كثرياً ما يتعرض ابن التني 
  احلديثية اليت تدل على تبحره وعمق عنايته بعلم احلديث منها :

جنده أحياناً يورد سند احلديث كامالً كما جاء يف "الصحيح" مثل ما ورد يف باب:  -  ١
قَبلَ أَنْ يرجِع إِلَى بيته ثُم صلَّى ركْعتينِ ثُم خرج (من طاف بالبيت إذا قدم مكة 

حدثَنا إِبراهيم بن الْمنذرِ حدثَنا أَبو ضمرةَ أَنس حدثَنا موسى ) قال فيه: ى الصفَاإِلَ
 لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسا أَنَّ رمهنع اللَّه يضر رمنِ عب اللَّه دبع نعٍ عافن نةَ عقْبع نب

نَ إِذَا طَاف في الْحج أَو الْعمرة أَولَ ما يقْدم سعى ثَلَاثَةَ أَطْواف علَيه وسلَّم كَا
.ةورالْمفَا والص نيب طُوفي نِ ثُميتدجس دجس ةً ثُمعبى أَرشم٢( و(  

فيحذف السند  - وهو الغالب–وأحياناً يورد احلديث عن الراوي األعلى فقط  -  ٢
استلَامِ الركْنِ بِالْمحجنِ، وتقْبِيلِ :(بابالً سوى الصحايب فقط، مثل ما جاء يف كام

وعن ) قال فيه: الْحجرِ، ومن أَشار إِلَى الركْنِ إِذَا أَتى علَيه، التكْبِريِ عند الركْنِ
لَيع لَّى اللَّهص بِيالن اسٍ قَالَ: طَافبنِ عريٍ ابعلَى باعِ عدالْو ةجي حف لَّمسو ه

.همع نع رِيهي الزنِ أَخاب نع يدراورالد هعابنٍ: تجحبِم كْنالر ملتس٣( ي( 
أثناء شرحه للحديث ما إذا كان إذا كان منسوخاً حبديث آخر  -رمحه اهللا–يبني  -  ٣

                                                             
  ).ب/٢٢٢خرب الفصيح" ("امل  )١(
  /أ).٢٣٤"املخرب الفصيح" (   )٢(
  ).ب/٢٣٢خرب الفصيح" ("امل  )٣(
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يف باب: (إِنْ أَحالَ دين الَميت علَى رجلٍ جاز) حيث أو آية قرآنية، كما جاء 
قال: وقوله: (صلّوا علَى صاحبِكُم) قيل منسوخ باحلديث اآلخر: "ومن ترك.."، 

{نيارِمالغو} :٢(.)١( وقيل: نسخه قوله تعاىل(  
 يف بعض املواضع يتعرض ابن التني لبيان علل احلديث، وأحوال الرواة، فقد ذكر -  ٤

عائشةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه  ) حديثمن أَين يدخلُ مكَّةَيف باب: (
هو  . مث علّق عليه ابن التني فقال:علَيه وسلَّم دخلَ عام الْفَتحِ من كَداٍء أَعلَى مكَّةَ
. مث يذكر يب صلى اهللا عليه وسلمحديث مرسل غري مسند؛ ألنّ عروة مل يدرك الن

عروة عن أبيه عن عائشة: "أَنَّ بعده املوضع الذي جاء به احلديث مسنداً عن 
 )٣(من أَعلَى مكَّة"  النبِي صلّى اُهللا علَيه وسلّم دخلَ مكَّةَ عام الفَتح من كَداء

  )٤( شهاد باحلديث.يف حتريه باالست - رمحه اهللا–وهذا يدل على عنايته 

يف لفظ احلديث يف الشرح، وأحياناً ال  -رمحه اهللا–كثرياً ما يتصرف ابن التني  -  ٥
: (لَا يسأَلُونَ الناس إِلْحافَاً)  يأيت به كما جاء يف "الصحيح" مثل ما جاء يف باب

ل: (أَنْ : (أَنْ يكُبه اُهللا في النارِ) والذي يف الرواية األص قال يف شرح احلديث
  )٥( يكَب في النار).

قَولِ احلديث باملعىن، كما جاء يف باب:( - رمحه اهللا–يف الغالب يروي ابن التني  -  ٦

                                                             
  ٦٠سورة التوبة:  )١(

  .٢١٨"املخرب الفصيح" حتقيق: د. سلطان احلمدان ص:   )٢(
ثَنا الْهيثَم بن خارِجةَ حدثَنا حفْص بن ميسرةَ عن هشامِ حد) قال: ٤٢٩٠أخرجه البخاري رقم: (   )٣(

م دخلَ عام الْفَتحِ بنِ عروةَ عن أَبِيه أَنَّ عائشةَ رضي اللَّه عنها أَخبرته أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
  .بِأَعلَى مكَّةَمن كَداٍء الَّتي 

  ).أ/٢٢١خرب الفصيح" ("امل  )٤(
  /ب).١٦٧"املخرب الفصيح" (   )٥(
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 ) حيث قال مستشهداً:)١(  ِّ خب حب جب ّٰ   ِّ مئ خئ ّٰ  : اللَّه تعالَى
رياً لَهعب قَفل وقعا مأنّ أَب ويلَّى اُهللا ورولِ اِهللا صسريلَ لفَق  فَلَم لَّمسو هلَيع

 )٢( ينكره.

األحاديث املتعارضة يف ظاهرها، مث يذكر ما ميكنه أن  - رمحه اهللا–يبني ابن التني  -  ٧
من أَهلَّ في زمنِ النبِي صلَّى جيمع بني األحاديث املتعارضة، ويظهر هذا يف باب :(

رضي اللَّه -ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَه ابن عمر اللَّه علَيه وسلَّم كَإِهلَالِ النبِ
قوله: "أَمرنِي فَطُفْت بِالبيت ثُم  ) فقال:عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -عنهما

كون أراد أَمرنِي فَأَحلَلْت" قيل: هذا خيالف حديث علي يف الظاهر، ويشبه أن ي
أي: كما سنه وعينه من أنواع ما حيرم له، ومل يكن  - المعليه الس- كإهالل النيب 

معه هدي، وال اتساع لثمنه فأمر أن حيل بعمل عمرة إذ كان إهالله ا مضى 
وعلي كان معه اهلدي، وقيل: أمر أبا موسى األشعري بذلك مبرتلة ما أمر به غريه 

 )٣(يف احلج إذ ال هدي معه.  ممن كان معه بفسخ العمرة

على صنيع البخاري يف التراجم، فيبني أنه ليس  - رمحه اهللا–قد يتكلم ابن التني  -  ٨
من رأَى أَنَّ صاحب احلَوضِ  : ( ، مثل ما ورد يف باب من هذا الباب يف شيء

ن النيب معلقاً على حديث ابن عباس ع -  رمحه اهللا –) قال  والقربة أَحق بِمائَة
: وليس هذا من الباب  " .. : "يرحم اهللا أم إمساعيل صلى اهللا عليه وسلم ملا قال

  . )٤(يف شيء 
ج ابن التني يف إيراد احلديث املشكل مسلك علمياً دقيقاً حيث يعرض احلديث  -  ٩

                                                             
  ٦٠سورة التوبة:   )١(

  /ب).١٦٢"املخرب الفصيح" (   )٢(
  /ب).٢١٠"املخرب الفصيح" (   )٣(
  ١.ذ ٣٢٤"املخرب الفصيح" حتقيق: د. سلطان احلمدان ص:   )٤(
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، فإن كان يعارض أحاديث الباب شرع بذكر أقوال العلماء يف  مث يبني معناه
، مث جيمع بينها كما جاء يف باب:  ، وحيررها ويوجه أقواهلم ، املراد من احلديث

 لِّهوأنّ عائشة كانت تطيب النيب صلى اهللا عليه وسلم حل ( امراِإلح دنع الطِّيب)
 . )١( وإلحرامه

  

  املطلب الثالث

  منهجه يف اجلانب الفقهي يف الكتاب

فقيهاً عميقاً يف بيان فقه  جيد له حساً -رمحه اهللا–إنّ املتأمل لكتاب ابن التني 
احلديث، فمرة جنده معقباً، ومرةً معترضاً، ومرة مرجحاً، ونذكر بعض املواضع اليت تدل 

  على ذلك: 
قد يتعقب أقوال بعض األئمة يف بيان فقه احلديث، مث  - رمحه اهللا –نرى ابن التني  - ١

) حيث ذكر  وافالْكَلَامِ في الطَّ ( : ، مثل ما جاء يف باب يبني وجه ذلك
وليس تعقبه ابن التني فقال:  من نذر ماال طاعة هللا فيه ال يلزمه،أنّ  )٢( الداودي

وظاهره: أنه كان ضرير البصر وأنه فعله لذلك ألنه ، يف احلديث هنا أنه نذر ذلك
"هدبِي ه٣(.قال: "قُد(  

كما جاء يف باب: عند شرحه للحديث حيصر املسائل الفقهية املتعلقة يف احلديث،  -  ٢
)هقَطَع افي الطَّوف هكْرئًا ييش راً أَويأَى سالِ، وإِذَا رجالر عاِء مسالن افطَو (

. أحدها: وجوب املشي يف الطواف قال: "طُوفي راكبة" فيه أربع مسائل:حيث 
رابعة: طواف وال والثالثة: منعه لغري عذر.. جواز الطواف حمموالً لعذر والثاين:

                                                             
  /ب).١٩٧"املخرب الفصيح" (   )١(
  ته.سبقت ترمج   )٢(

  /ب) .٢٣٦خرب الفصيح" ("امل  )٣(



 »التعريف به ومبنهجه يف التأليف ومنوذج من تأليفه«اإلمام العالمة ابن التني  ٦٣٩ 

  )١( الرجال.النساء من وراء 

يف بيان اختالف األئمة الفقهاء حول مسألة معينة، مثل ما ورد  -رمحه اهللا–جيتهد  - ٣
) التمتعِ والْإِقْران والْإِفْراد بِالْحج، وفَسخِ الْحج لمن لَم يكُن معه هدييف باب: (

وقد اختلف فقال: صلى اهللا عليه وسلم األربعة يف حج النيب  حيث بين أراء املذاهب
وهو أحد قويل  إىل أنه أفرد، )٢(فذهب مالكصلى اهللا عليه وسلم الناس يف حج النيب 

وقال القاضي: يف رؤوس املسائل من مل يعتمر بعد احلج فالقران  )٣(الشافعي،
: أنه  واملزين )٥( وريوالث)٤( أفضل له، قال: ومل يفضل مالك، وقال أبو حنيفة

  ،  )٦( قَرن، وقال أمحد
                                                             

  /ب) .٢٣٥"املخرب الفصيح" (   )١(

هو: مالك اإلمام، شيخ اإلسالم، حجة األمة، إمام دار اهلجرة، أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك   )٢(

بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث، األصبحي، املدين، حليف بين تيم من قريش، وطلب مالك العلم 
ضع عشرة سنة، وتأهل للفتيا، وجلس لإلفادة، وله إحدى وعشرون سنة، مات سنة وهو ابن ب

  ).٧/١٥٠ه. "سري أعالم النبالء" (١٧٩
  ).٤/٤٥ينظر: "احلاوي الكبري" (   )٣(
، فقيه امللة، عامل العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي، الكويف، موىل بين تيم اهللا بن ثعلبةهو:   ) ٤(

قال الشافعي: الناس يف الفقه عيال على أيب ، رأى أنس بن مالكو صغار الصحابة،ولد يف حياة 
  ).٦/٣٩٠"سري أعالم النبالء" ( سنة مخسني ومئة.، تويف حنيفة

شيخ اإلسالم، إمام احلفاظ، سيد العلماء العاملني يف ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريهو:    )٥(
والده احملدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري،  اتهد،زمانه، أبو عبد اهللا الثوري، الكويف، 

مات سنة إحدى  وكان والده من أصحاب الشعيب، وخيثمة بن عبد الرمحن، ومن ثقات الكوفيني،
  ).١٣/٢٦٣ينظر: "سري أعالم النبالء" ( وستني ومائة.

هالل بن أسد بن إدريس  ، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن، وشيخ اإلسالم صدقاًإلمام حقاًا   )٦(
بن عبد اهللا بن حيان بن عبد اهللا بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة 
بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر وائل الذهلي، الشيباين، املروزي، مث البغدادي، أحد األئمة 

  ).٢١/٢١٢ه . ينظر: "سري أعالم النبالء" (٣٤١تويف سنة  األعالم.
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 : أنه متتع، وهذا أحد قويل الشافعي، واختلفوا على حسب ذلك يف)١( وإسحاق
  )٢( األفضل من هذه الصفات.

يف بيان رأي مجهور الفقهاء يف مسألة معينة أو لفظة قرآنية  - رمحه اهللا –يهتم  -  ٤
 خئمئ :ولِ اللَّه تعالَىقَفيعرج على بيانه، مثل ما جاء يف باب: 

جبحبخب، قال ابن حنبل حيث "ي احلَجي فطعي٣(قال: وقوله: "و( 
ومجهور )٤(: احلج، قال مالكجبحبخببذلك، قال ومعىن قوله تعاىل:

الفقهاء هو: الغزو واجلهاد، ودليلهم: أن هذا اللفظ إذا أُطلق كان ظاهره الغزو 
  )٥(ون واحلجاج.واجلهاد، وقيل املراد به: ااهد

املخالف جلمهور العلماء يف مسألة معينة، مث يعرج برأيه يف ذلك  - رمحه اهللا - يبني  -  ٥
(يف شحوم امليتة   :املخالف، كما جاء يف باب: (بيع الْميتة واَألصنام) قال: وقوله

نه يطلى ا السن، ويدهن ا اجللود ويستصبح) متأول عند أكثر العلماء على أ
مصروف إىل البيع دون االنتفاع جبميعها، وأجاز أبو حنيفة بيع شحوم امليتة، 

  )٦(وخالف احلديث.
                                                             

إسحاق بن ، هو أبو يعقوب إسحاق بن راهوية، هو: اإلمام الكبري، شيخ املشرق، سيد احلفاظ،   )١(
غالب بن وارث بن عبيد اهللا بن  إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن مطر بن عبيد اهللا بن

، فظه وعلمه وفقههقال إمام األئمة ابن خزمية: واهللا لو كان إسحاق يف التابعني، ألقروا له حب ،عطية
( عند الترمذي ( مسائل  ).١١/٣٥٨ينظر: "سري أعالم النبالء" ( سنة مثان وثالثني ومائتني. وتويف

  الكوسج ) (مسائل الكرماين ) ( االوسط البن املنذر) 
  ).ب/٢١٤خرب الفصيح" ("امل  )٢(
  سبقت ترمجته.  )٣(
  سبقت ترمجته.   )٤(
  /ب).١٦١" املخرب الفصيح" (   )٥(
 .١٦٤" املخرب الفصيح" حتقيق: د. سلطان احلمدان ص:   )٦(
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  سابعاملبحث ال

  منوذج من كتابه

  "خرب الفصيح اجلامع لفوائد مسند البخاري الصحيحامل"
  

  كتاب الزكاة 

أَلَةسالْم نع فَافعتاساب الب.  

نَّ ناسا من الْأَنصارِ سأَلُوا رسولَ اللَّه صلَّى أ درِيعن أَبِي سعيد الْخو - ١٤٦٩
مطَاهفَأَع لَّمسو هلَيع اللَّه، مطَاهفَأَع أَلُوهس ثُم، هدنا عم دفى نتكُونُ : "فَقَالَ ،حا يم

كُمنع هرخأَد رٍ فَلَنيخ ني مدنع، عتسي نمواللَّه فَّهعي فف، اللَّه نِهغنِ يغتسي نمو،  نمو
اللَّه هربصي ربصترِ ،يبالص نم عسأَوا وريطَاًء خع دأَح يطا أُعم١(".و(  

والَّذي : "قَالَأَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  ،عن أَبِي هريرةَو - ١٤٧٠
هدفِْسي بِين، رِهلَى ظَهع بطتحفَي لَهبح كُمدذَ أَحأْخلًا  ،لَأَنْ يجر يأْتأَنْ ي نم لَه ريخ

هعنم أَو طَاهأَع أَلَهس٢.("فَي(  
لَأَنْ يأْخذَ : "لَيه وسلَّم قَالَعن النبِي صلَّى اللَّه ع ،عن الزبيرِ بنِ الْعوامِو - ١٤٧١

لَهبح كُمدأَح، رِهلَى ظَهطَبِ عالْح ةمزبِح يأْتفَي، ههجا وبِه اللَّه كُفا فَيهبِيعفَي،  لَه ريخ
  )٤(".) الناس أَعطَوه أَو منعوه٣من أَنْ يسأَلَ(

١٤٧٢ -  عنونب يمكامٍ حزقَالَ ،ح:  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أَلْتس
                                                             

  ).١٤٦٩أخرجه البخاري يف "صحيحه" رقم: (   )١(

  ).١٤٧٠أخرجه البخاري يف "صحيحه" رقم: (   )٢(

  يف األصل: (يسل) واملثبت من "صحيح البخاري" .  ) ٣(

  ).١٤٧١أخرجه البخاري يف "صحيحه" رقم: (   )٤(
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إِنَّ هذَا الْمالَ  ،يا حكيم:" ثُم قَالَ ،ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي ،ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي ،فَأَعطَانِي
لَم  ،) نفْس١ٍ(]رافشبِإِ[ومن أَخذَه ، ورِك لَهب ،فَمن أَخذَه بِسخاوة نفْسٍ ،خضرةٌ حلْوةٌ
 يهف لَه كاربي،عبشلَا يأْكُلُ وي يفْلَى ،كَالَّذالس نم ريا خلْيالْع دالْي، يمكا  :قَالَ حي فَقُلْت

ولَ اللَّهسر، قبِالْح ثَكعي بالَّذو، ا بدأُ أَحزالَا أَرينالد ى أُفَارِقتئًا حيش كدو  ،عفَكَانَ أَب
فَأَبى أَنْ يقْبلَ  ،ثُم إِنَّ عمر دعاه ليعطيه ،فَيأْبى أَنْ يقْبلَه منه ،بكْرٍ يدعو حكيما إِلَى الْعطَاِء

أَني أَعرِض حقَّه من  ،عشر الْمسلمني علَى حكيمٍإِني أُشهِدكُم يا م :فَقَالَ عمر ،منه شيئًا
) حكيم أَحدا من الناسِ بعد رسولِ اللَّه ٢(]يرزأْ[فَلَم  ،فَيأْبى أَنْ يأْخذَه ،هذَا الْفَيِء

). فِّيوى تتح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه٣ص(  
كَانَ رسولُ  :سمعت عمر يقُولُ :قَالَ ،مٍ أَنَّ عبد اللَّه بن عمرعن سالو - ١٤٧٣

 :فَقَالَ ،فَأَقُولُ أَعطه من هو أَفْقَر إِلَيه مني ،الْعطَاَء من اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعطي
الِ شذَا الْمه نم اَءكإِذَا ج ذْهٌءخي،  رغَي تأَنو]رِفشل٤ٍ(]مائلَا سا لَا  ،) ومو ذْهفَخ

). كفْسن هبِعت٥فَلَا ت(  

  : شرح
مدار هذه األحاديث على كراهية املسألة، واملسألة على ثالثة أوجه: حرام، 

من الفقر فوق ما هو به، )٦(ومكروه، ومباح، فمن سأل وهو غين من زكاة ملا [أظهر]
ال حيل له، ومن سأل من صدقة تطوع ومل يظهر من الفقر فوق ما هو به، فهذا  فهذا

مكروه، واالحتطاب خري منه، واملباح أن يسأل باملعروف قريباً، أو صديقاً، أو ليكافئ 
                                                             

  صويب من "صحيح البخاري".يف األصل: (بإسراف) والت  ) ١(
املثبت يف "صحيح البخاري"، ومل تتضح يف األصل؛ بسبب رطوبة أثّرت على الكلمة إال أنه يشكل   ) ٢(

  فيها ظهور (الالم) يف آخر الكلمة فكأا: (فلم يزل) أو (فلم يرتل).
  ).١٤٧٢أخرجه البخاري يف "صحيحه" رقم: (   )٣(
  يب من "صحيح البخاري".جاء يف األصل: (مسرف) والتصو   )٤(
  ).١٤٧٣أخرجه البخاري يف صحيحه رقم: (   )٥(
  ).١٠/٤٨٤جاء يف األصل: (ظهر) واملثبت  من "التوضيح" (  ) ٦(
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البرمةَ تفُور بِلَحمٍ، قيلَ: هو شيٌء تصدق بِه علَى  )١(عليه ، قال عليه السالم: "أمل [أر]
ةب٢(رِير("ةيدا هلَنقَةً ودا صهلَيع وفقال: "ه ،)يف باب  )٥(الداودي )٤([وأدخله])٣

أو يسأل عند الضرورة، وذلك قسم رابع، وهو: أنه يكون السؤال  )٦(املباح قال:
: - وتقدم ذكره-واجباً عليه؛ ألنه حييي نفسه، وأما األخذ من غري مسألة بغري مكروه 

  )٧(ة .وذلك خضرة حلو

" يريد: من أخذ من غري حرص، وال من أَخذَه بِسخاوة نفْسٍوقوله: "و فصل:
  )٨(شره، وال ميسكه [ضنا به].

" ألنه يأكل من كَالَّذي يأْكُلُ ولَا يشبع، كَانَ راف نفْسٍشومن أَخذَه بِإِوقوله: "
الطعام، )٩(]فينجع فيهبعاً، [ذي سقم وآفة، كُل ما أكل ازداد سقماً وال جيد ش

من العلل، فزعم أهل الطب أا من )١٠(وأحسبه أراد به اجلوع الكاذب [وهو علة]

                                                             
  ).١٥٠٤)، و مسلم رقم: (٥٢٧٩جاء يف األصل (أمل تر) واملثبت من "صحيح البخاري" رقم: (   ) ١(
) وهو املوجود يف ١٠/٤٨٤ملا يف " التوضيح" ( يف األصل يشبه أن تكون (بريدة) واملثبت موافق  ) ٢(

  الرواية عند البخاري و مسلم.
  ) ولفظه : (أمل أر الربمة).٥٢٧٩) و رقم: (٥٠٩٧أخرجه البخاري رقم: (  ) ٣(
  ) .١٠/٤٨٤يف األصل (وأدخل) واملثبت من "التوضيح" (  ) ٤(
كية باملغرب، كان فقيهاً فاضالً متقناً أمحد بن نصر الداودي األسدي، أبو جعفر، من أئمة املال هو:  )٥(

مؤلفاً جميدا، له عدة مؤلفات منها: "النصيحة يف شرح البخاري" تويف بتلمسان سنة ثنتني 
  ).٣/١٣)، "الرسالة املستطرفة" (١/٢١وأربعمائة. "الديباج املذهب"(

  يف األصل (قل).  ) ٦(

  ).١٠/٤٨٤" ينظر: "التوضيح" (من قوله: "مدار هذه األحاديث ..." إىل: "خضرة حلوة  ) ٧(
) وفيه زيادة قوله: ٢/٣٩٥تصحفت يف األصل إىل (صيانة)، والتصويب من "أعالم احلديث" (   )٨(

  (لكن ينفقه ويتصدق به).
)، "التوضيح" ٢/٣٩٥تصحفت يف األصل إىل: (فيهدى له) والتصويب من "أعالم احلديث"(  )٩(

)١٠/٤٨٥.(  
  ).٢/٨٠٠"أعالم احلديث" ( ما بني املقوفني أثبتها من   )١٠(
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، )٢)(١(غلبة السوداء، وخيطر ببايل أين مسعت أا صفة دآبة، قال ذلك أبو سليمان
وأهل الطب يسموا: الشهوة الكلبية، والكلبية ملن يأكل وال يشبع، قيل: يعين أنه ال 

  يبقي شيئاً، وال يسد له مسداً.
، وقيل: )٤(يعطيه عن تكرر)٣(": أن [املسؤول]راف نفْسٍشبِإِوقيل: معىن " 

  )٥(يريد به شدة حرص السائل وإشرافه على املسألة. 

وقوله: "لَم يبارك لَه فيه" يقول إذا اتبع نفسه املسألة، ومل يصن وجهه، فلم 
  )٧(إذ مل يعفَّه.  له فيما أخذ )٦([يبارك]

وقوله: "لَا أَرزأُ أَحداً بعدك" فمعناه: ال آخذ من أحد شيئاً؛ ألنه إذا أخذ  : فصل
من مال أحد فقد نقص ذلك من ماله، وصارت كلمة فاشية، وملا ويل عمر بن عبد 

خذ العزيز قَدم عليه وفد العراق، فأمر هلم بعطاء فقالوا: ال نرزؤك، وترك حكيم أ
العطاء، وهو حق له؛ ألنه خشي أن يفعل خالف ما قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

   )٨(وسلم [وأتقى] 
                                                             

هو: اإلمام العالمة، احلافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت، كان   )١(
فقيهاً أدبياً حمدثاً صاحب التصانيف، تويف ببست يف شهر ربيع اآلخر سنة مثان ومثانني وثالث مئة. 

  ).١٢/٤٩٦ينظر: "سري أعالم النبالء" (
  ).٢/٣٩٥وله: "ألنه يأكل من ذي ..." إىل: "صفة دآبة" ينظر : "أعالم احلديث" (من ق  ) ٢(
  ).١٠/٤٨٥يف األصل يشبه أن تكون: (املتسول) والتصحيح من "التوضيح" (  ) ٣(
قوله: "تكرر" طمست الراء األخرية من الكلمة يئها يف آخر السطر فأشبهت اهلاء (تكره)   ) ٤(

  ).١٠/٤٨٥(فاستظهرا من "التوضيح" 
  ).١٠/٤٨٥من قوله: "معىن بإشراف نفس... إىل: على املسألة" ينظر: "التوضيح" (   )٥(
  ).١٠/٤٨٥طمس يف األصل، فاستظهرا من "التوضيح"(  ) ٦(
) وفيه : "فلم يبارك له فيه ١٠/٤٨٥من قوله: "مل يبارك له فيه.." إىل: "مل يعفه" ينظر: "التوضيح" (   )٧(

  فيما أخذ وأنفق".
  ).١٠/٤٨٦جاء يف األصل: (أنفق) والتصويب من "التوضيح" (   )٨(
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يعطي بترك ما يريبه ملا ال يريبه، ويف بعض حديثه:" ولَا منك يا  )١( أن يكون [مبا]
ص واإلشراف يف رسولَ اهللا؟ قَالَ: "ولَا مني" وإمنا قال له ذلك؛ ملا كان وقع فيه من احلر

نفسه إىل شيء  )٢( املسألة، ورأى أن قطع ذلك كله عن نفسه، خري له لئال [تشرف]
  . )٤( )٣( يتجاوز به العمل

  )٥(  ِّ رن مم ام يل ّٰ  :  ابــــــب

 )٧(" احلق هنا سوى الصدقة املفروضة": )٦(]عمر[قال ابن : احملارف،  واحملروم
  .)٨(وقاله جماهد 

، وكذلك  رم الرزقـ: من ح رومـ، واحمل ة أيب ذرـايذا الباب يف روـليس ه
  . )٩( احملارف

:  : حورِف كسبه ؟ فقيل له ، من أين أُخذ هذا للمحارف واختلف أهل اللغة
                                                             

  ).١٠/٤٨٦جاء يف األصل: (مما) والتصويب من "التوضيح" (   )١(
  ).١٠/٤٨٦جاء يف األصل: (يشرف) والتصويب من "التوضيح" (  ) ٢(
  جاء يف " التوضيح" (القصد) بدل (العمل) .   )٣(
-١٠/٤٨٥إىل: "شيء يتجاوز به العمل" ينظر: "التوضيح" (من قوله: "ال أرزأ أحدا بعدك ..."    )٤(

٤٨٦.(  
  .١٩سورة الذاريات:  )٥(
  ).١٠/٤٩٤ما بني املعقوفني تصحف يف األصل إىل: (عبد) والتصويب من "التوضيح" (   )٦(
حدثين ابن املثىن، قال: ثنا عبد الرمحن، عن شعبة، ) قال: ٢٣/٦١٣أخرجه الطربي يف "تفسريه" (   )٧(

يونس، عن رباح بن عبيدة، عن قزعة، أن ابن عمر سئل عن قوله: (والَّذين في أَموالهِم  عن أيب
  حق معلُوم للسائلِ والْمحرومِ) أهي الزكاة؟ فقال: إن عليك حقوقا سوى ذلك.

، قال: حدثين حممد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم) قال: ٢٢/٤١٤أخرجه الطربي يف "تفسريه" (   )٨(
جيح، عن جماهد، يف قول: اهللا تبارك وتعاىل: احملروم، قال: احملارف.ثنا عيسى، عن ابن أيب ن  

  ).١٠/٤٩٤من قوله: "واحملروم ..." إىل: "احملارف" ينظر: "التوضيح" (   )٩(
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، وزعم ناس: أنه أخذ من  ، كتحريف الكالم يعدل عن جهته عنه )١( [فميل به]
ـُحارف: وهو [حديدة] يعاجل ا اجلراحة أي: قُدر رزقه كما تقدر اجلراحة )٢(امل

  )٣(باملسبار.

وقوله: يف حديث عمر: "ومالَا فَلَا تتبِعه نفْسك" يريد: مامل يأتك من غري مسألة 
  فال حترص عليه.

  )٤(وقال احلسن بن حممد: "احملروم: الذي ال سهم له يف الغنيمة". 

  )٥(حلقته اجلائحة، فأذهبت زرعه وماشيته" .وقال زيد بن أسلم: "هو الذي 

وقال الشعيب: "أنا منذ احتلمت أسأل عن احملروم، وما أنا الساعة بأعلم مين به 
  )٦(ذلك الوقت، ويل سبعون سنة". 

                                                             
  ).٣/٤٤٤)، و "املخصص" (١/٢٢٧يشبه أن تكون: (فمشل) والتصويب من "جممل اللغة" (  ) ١(
  ).١/٢٢٧صل يشبه أن تكون (جديدة) والتصويب من "جممل اللغة" (يف األ  ) ٢(
  ).١/٢٢٧من قوله: " حورف كسبه....." إىل: "باملسبار" ينظر: "جممل اللغة" (   )٣(
حدثَنا عبد الرحمنِ، عن سفْيانَ، عن ) قال: ١٧٥٨أخرجه القاسم بن سالم يف "األموال" رقم: (   )٤(

نِ مسِ برِقَيثَ سعب لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر ،ةيفننِ الْحاب دمحنِ منِ بسنِ الْحمٍ، علةً سي
ائلسل قح هِمالوي أَمفةُ: {والْآي هذه لَتزةَ، فَننِيموا الْغدهشي لَم ماَء قَوج وا، ثُمنِملِ فَغ

  ).٢٣/٦١٦)، و الطربي يف "تفسريه" (٣٣٢٢٨وابن أيب شيبة رقم: ( .والْمحرومِ}
حدثنا يونس، قال: أخربنا ابن وهب، قال: أخربين ) قال: ٢٢/٤١٨أخرجه الطربي يف "تفسريه" (   )٥(

ئلِ والْمحرومِ) قال (وفي أَموالهِم حق للسا :عبد اهللا بن عياش، قال: قال زيد بن أسلم يف قول اهللا
ليس ذلك بالزكاة، ولكن ذلك مما ينفقون من أمواهلم بعد إخراج الزكاة، واحملروم: الذي يصاب 
زرعه أو مثره أو نسل ماشيته، فيكون له حق على من مل يصبه ذلك من املسلمني، كما قال 

قال أيضا: (لَو نشاُء لَجعلْناه (بلْ نحن محرومونَ) و :ألصحاب اجلنة حني أهلك جنتهم قالوا
  ).حطَاما فَظَلْتم تفَكَّهونَ إِنا لَمغرمونَ بلْ نحن محرومونَ

) أنه من رواية شعبة عن عاصم عن ١٧/٣٩نداً، وذكر القرطيب يف "تفسريه" (ـمل أقف عليه مس   )٦(
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ماَء قُوفَج ،تنِمةً فَغرِيس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عبِي صثَ النعة: "بيفوقال حممد بن احلَن 
  )١(. اآلية  ِّ رن مم ام يل ّٰ  : لَم يشهدوا احلَرب، فَأَنزلَ اهللا

كَثت اسأَلَ النس ناب ماًرب.  

ما : "صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رسول اِهللا قَالَ :عبد اللَّه بن عمر قَالَ وعن - ١٤٧٤
  )٣(" ى يأْتي يوم الْقيامة لَيس في وجهِه مزعةُ لَحمٍيسأَلُ الناس حت )٢( ]الرجلُ[يزالُ 

١٤٧٥ - قَالَو" : الْأُذُن فنِص قرلُغَ الْعبى يتح ةاميالْق موو يندت سمإِنَّ الش
 دمحبِم ى ثُموسبِم ثُم ماثُوا بِآدغتاس ككَذَل ما هنيفَبالم"عالس الةُ وم الصليه  دبع ادزو

ا : "اللَّهقَامم اللَّه ثُهعبي ذئموابِ فَيالْب لْقَةذَ بِحأْخى يتي حشملْقِ فَيالْخ نيى بقْضيل فَعشفَي
معِ كُلُّهملُ الْجأَه هدمحا يودمح٤(". م(  

  شرح:

، ويقال: بكسرها، قاله ابن  )٦( ، بضم امليم لقطعة من اللحم: ا )٥( املُزعة 

                                                                                                                                                    
فَما أَنا الْيوم  ،بعونَ سنةً منذُ احتلَمت أَسأَلُ عنِ الْمحرومِقَالَ الشعبِي: لي الْيوم سالشعيب. =   

.بِيعنِ الشلِ عومٍ الْأَحاصع نةُ عبعش اهور .ذئموي يهي فنم لَمابن امللقن يف "التوضيح"  بِأَع و
 :كان الشعيب يقول يف ذلكعناه قال: ) مب٢٢/٤١٨) ، وأخرج الطربي يف "تفسريه" (١٠/٤٩٤(

 :م"أعياين أن أعلم ما احملرو"ما حدثين يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، قال: قال الشعيب  

  سبق خترجيه يف الصفحة السابقة.   )١(

  يف األصل: (الفضل) والتصويب من "صحيح البخاري".  ) ٢(

  ).١٤٧٤أخرجه البخاري يف "صحيحه" رقم: (   )٣(

  ).١٤٧٥أخرجه البخاري يف "صحيحه" رقم: (   )٤(

  ).١٠/٤٩٦) ، "التوضيح" (٢/٨٠٢يف األصل: (املدغة) والتصويب من "أعالم احلديث" (  ) ٥(
  ).١٠/٤٩٦) ، "التوضيح" (٢/٨٠٢ينظر : "أعالم احلديث" (  ) ٦(
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بفتح امليم والزاي، قال:  )٣(أيب احلسن )٢(، ووقع هنا ضبطه يف أم الشيخ)١(فارس
  الذي أحفظ عن احملدثني بضم امليم. 

   )٦( : ويقال: القطعة.)٥(قال اهلروي )٤( ومزعت اللحم: قطعته قطعة قطعة.
  .)٨(من حلم  )٧(": أي قطعةٌ وثيقةٌ مٍلَحمن  مزعةٌ"

  فهذا احلديث حيتمل وجوهاً:
  منها: أنه يأيت يوم القيامة ساقطاً ال جاه عنده وال قدر. 

ومنها: أن يكون وجهه عظماً ال حلم عليه بأن يكون عذب يف وجهه حىت سقط 
 :من كما روي )٩(حلمه على معىن مشاكلة العقوبة مواضع اجلناية من [األعضاء]

  ، به عرفي، فيكون ذلك له شعاراً )١١(" اءبطَاخلُ)١٠(]اهفَش[ضِرقَ"
                                                             

  ).١/٨٢٩جممل اللغة (  ) ١(
  املراد بـ (أم الشيخ) : أصل الكتاب.  ) ٢(
مام احلافظ الفقيه، العالمة عامل املغرب، أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري القروي هو: اإل  )٣(

القابسي املالكي، كان عارفا بالعلل والرجال، والفقه واألصول والكالم، مصنفا يقظا دينا تقيا، 
  ).١٢/٥٦٩وهو من أصح العلماء كتبا، سنة ثالث وأربع مائة. ينظر: "سري أعالم النبالء" (

  ).٩/٥٧"عمدة القاري" (   )٤(
العالمة أبو عبيد، أمحد بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن اهلروي الشافعي اللغوي املؤدب، هو:    )٥(

تويف يف سادس رجب سنة إحدى وأربع ، أخذ علم اللسان عن األزهري وغريه، صاحب "الغريبني"
  ).١٢/٥٦١. "سري اعالم النبالء" (مائة

  ).٦/١٧٤٨القرآن واحلديث"  ("الغريبني يف    )٦(
  ).١٠/٤٩٧يف األصل يشبه أن تكون: (وتيفة) والتصويب من "التوضيح" (  ) ٧(
  ).١٠/٤٩٧من قوله: "املزعة: القطعة..." إىل: "قطعة وثيقة من حلم" ينظر: "التوضيح" (   )٨(
  ).٢/٨٠٢يف األصل يشبه أن تكون: (االعطا) والتصويب من "أعالم احلديث" (  ) ٩(
  ).١٠/٤٩٧يف األصل: (سفا) والفاء غري منقوطة، والتصويب من "التوضيح" (   )١٠(
  واختلف عليه: -رضي اهللا عنه- هذا احلديث مداره على أنس   ) ١١(

  رواية مالك بن دينار عن أنس: - ١
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هال حدثنا نِمد بن المحم حدثنا) عن مالك بن دينار، قال: ٤١٦٠أخرجها أبو يعلى رقم: (=   

زِييد حدثنا هشام الدسوائي عن املُتغرية خنت مك بِالن دس ارينن أَنار عينك بِن دالال : قَعن م
أَ"ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رستيت لَعى ساِءم الدا لَيِنأُ ةَلَيرِسفَ ،يبِ يأَريت فا رِيهطُّتقَ االًجع 

 نم اُءبطَخ اِءلَؤال : هالء ؟ قَؤو ها هم يلَرِبا جِ: ي تلْقُفَ ؛ارن نض مارِقَمم بِههافَش م وهتنِسلْأَ
  ".كتمأُ

  واختلف على هشام الدستوائي من وجهني:
رضي اهللا  -يروى عنه ، عن املغرية بن حبيب ، عن مالك بن دينار ، عن أنس بن مالك األول: 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -، عن النيب  -عنه 
  يرويه يزيد بن زريع عن هشام الدستوائي من هذا الوجه.

)و الطرباين يف " األوسط" ٥٣و ابن حبان يف " االحسان" رقم: ( -كما سبق–أخرجه أبو يعلى 
)٢٨٢٣. (  

عن أنس الثاين : يروى عنه ، عن املغرية بن حبيب ، عن مالك بن دينار ، عن مثامة بن عبد اهللا ، 
  . - صلى اهللا عليه وسلم  -، عن النيب  -رضي اهللا عنه  -بن مالك 

  يرويه سهل بن محاد أبو عتاب عن هشام الدستوائي من هذا الوجه. 
  ) .٨٢٢٣) و الطرباين يف " األوسط" رقم: (٤٧٢رواه ابن أيب حامت يف "تفسريه" رقم: (

  دراسة اإلسناد: (عند أيب يعلى):
١  - ال: حممد بن املهثقة حافظ ،التميمي ،أو أبو جعفر البصري ،أبو عبد اهللا ،الضريرن .

  ).١/٥٠٨"التقريب" (
. " التقريب"  ثقة ثبت ،يقال له: رحيانة البصرة ،أبو معاوية ،البصرييزيد بن زريع:  - ٢
)١/٦٠١( .   
أبو بكر  ،وزن جعفر ،حدةمبهملة مث نون مث مو ،ابن أيب عبد اهللا سنربهشام الدستوائي: هشام  - ٣

   . )١/٥٧٣. "التقريب" (ثقة ثبت ،البصري الدستوائي
 ،أسد خزمية احلراين ،املغرية ابن عبد الرمحن ابن عون ابن حبيب األسدياملغرية بن حبيب:  - ٤

   . )١/٥٤٣. "التقريب" (ثقة ،أبو أمحد
   . )١/٥١٧ريب" (. "التقصدوق عابد ،أبو حيىي ،الزاهد ،البصريمالك بن دينار:  - ٥
   . )١/٢٧٥أنس بن مالك: صحايب جليل. "اإلصابة" ( - ٦

   . واحلديث ذا اإلسناد: صحيح
روى هذا اخلرب أبو عتاب الدالل عن هشام عن املغرية عن مالك بن دينار أبو حامت البسيت: ال ـق
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. عتاب وذويه ألن يزيد بن زريع أتقن من مائتني من مثل أيب ؛عن مثامة عن أنس ووهم فيه=   

   . )١/٢٤٩"صحيح ابن حبان" (
  : رواية علي بن زيد عن أنس - ٢

أخربنا ) عن علي بن زيد بن جدعان، عن أنس، قال: ٨١٩أخرجها ابن املبارك يف "الزهد" رقم: (
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  :نس بن مالك يقولأمسعت  :قال ،بن زيد يعن عل ،محاد بن سلمة

 :قال ؟من هؤالء يا جربئيل :قلت ،رجاال تقرض شفاهم باملقاريض لة أسرى يبرأيت لي : "سلم
   " متك الذين يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلونأخطباء 

ابن أيب شيبة (٢٩٧أخرجه وكيع يف " الزهد" رقم: (و٨/٤٤٦)، و١٢٢١١رقم: (أمحد  )، و و(
أبو  و)، ٥٠٢)، و ابن أيب الدنيا يف "الصمت" رقم: (١٢٢٢رقم: ( وعبد بن محيد )١٢٨٥٦(

اخلطيب يف " التاريخ " (  و،)١٣٥١٥( و )١٣٤٢١()،و ٣٩٩٦)و (٣٩٩٢رقم: ( يعلى
٦/١٩٩) به سلمة محاد بن كلهم من طريق) ١٢/٤٧)و .  

تقريب" وهذا اإلسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان ومل ينفرد به علي بن زيد. "ال
)١/٤٠١.(  
   رواية سليمان التيمي عن أنس: - ٣

نا ثَديل حائرسي إِبِن أَاق بِحسنا إِثَدحعن سلَيمان التيمي، قَال: ) ٤٠٦٩أبو يعلى رقم: (ا أخرجه
معتمر عبِأَ نيه ن أَعسٍن ع :ن ّبِالني ى اُهللالَّص لَعيه و لَّسم أنلَ" ال : قَ هأُ ةَلَيرِسبِ يأَي ريقَ تماًو 
قْترِسلْأَ ضنتم بِهارِقَميض من الَو قَأَ - ارٍنم :ن حلْقُ -يد دت م :ن هاِءلَؤ ا جِيال: يل ؟ قَرِب

طَخاٌءب مأُ نمكت."  
من طريق  ) كالمها ٤٦١١والبيهقي يف "شعب اإلميان" رقم: ( )١٧٣ - ١٧٢/  ٨أبو نعيم ( و

  سليمان التيمي به.
: حسن؛ ألن فيه إسحاق وهو صدوق . "تقريب التهذيب"  -واهللا أعلم–واحلديث ذا اإلسناد 

)١/١٠٠.(  
   . )٧/١١٨. "مسند أيب يعلى" (قال حسني سليم أسد : رجاله رجال الصحيح

   : رواية خالد بن سلمة عن أنس - ٤
أَخبرنا أَبو الْحسنِ علي بن عبد اِهللا بنِ قال: ) ٤٦١٤أخرجه البيهقي يف "شعب اإلميان" رقم: (

بجيرٍ علي الْخسروجردي، نا أَبو بكْرٍ أَحمد بن إِبراهيم الْإِسماعيلي، نا علي بن روحٍ، نا أَبو 
فْيأنا س ،ارِبِيحابِرٍ، نا الْمج نب دمحولُ مسقَالَ: قَالَ ر ،كالنِ مسِ بأَن نةَ، علَمنِ سب دالخ نانُ، ع

لَةَ أُسلَي تررم " :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنـاِهللا ص نم قَارِيضبِم مهفَاهش ضقْرمٍ تلَى قَوع بِي ارٍ ـرِي
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  . )٢)(١(عظْم"  هلُكُ ههجوو ةاميالق موي يتأْي: "يف رواية جاء وقد

  )٣(: أنه ال حيل للفقري أن يظهر من املسألة أكثر مما به . قيل وفيه
" م الْقيامة حتى يبلُغَ الْعرق نِصف الْأُذُنإِنَّ الشمس تدنو يو: " وقوله : فصل

  .  )٥( [مع ذمه املسألة] )٤( [حيذر]
                                                                                                                                                    

اِء قَوم خطَباٌء من أَهلِ الدنيا كَانوا يأْمرونَ الناس، وينسونَ فَقُلْت: من هؤلَاِء؟ قَالَ: هؤلَ=   
" مهفُسأَن .  

من طريق عن حممد بن جابر به .١/١٣٠الواحدي يف " التفسري الوسيط " ( و (  
  وعلي بن روح ومل أقف على تعديل أو جتريح هلما . الْخسروجرديفيه أبو احلسن 

من  ،أَحمد بن ميثمِ بنِ أَبِي نعيم الْفضل بن دكَين) قال: ١/١٤٨أخرجه ابن حبان يف "اروحني" (  )١(
وعن غَريه من الثِّقَات  ،يروي عن علي بن قادم الْمناكري الْكَثرية ،أهل الْكُوفَة كنيته أَبو الْحسن

عن سلَيمانَ بنِ  ،دثعن علْقَمة بن مر ،بنِ قَادمٍ عن سفْيانَ الثَّوري روى عن علي ،الْأَشياء املقلوبة
من قَرأَ الْقُرآنَ يأْكُلُ بِه الناس جاَء : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :قَالَ ،عن أَبِيه ،بريدةَ

هجوو ةاميالْق مويملَح هلَيع سلقَةٌ لَيع ه"  .  
  ) ٢٦٢٥و البيهقي يف "شعب اإلميان" رقم: (

  وهذا حديث باطل ال أصل له .
: ال أصل هلذا من حديث رسول اهللا، قال ابن اجلوزي: )١/١٤٩يف "اروحني" ( حامت وقال أب

  ).٢/١٩٧. "الضعفاء واملتروكني" البن اجلوزي (ضعفه حيىي  ،علي بن قادم
ضعفه الدارقطين. وأورده الذهيب يف املتروكني وقال: ضعفه ابن معني وكان شيعيا  ،يثمموأمحد بن 

  .  )١/١٦٠"ميزان االعتدال" ( غاليا.
  ).١/٨٣١وقال األلباين: موضوع . "ضعيف اجلامع الصغري" (

احلديث"  من قوله: "فهذا حيتمل وجوهاً..." إىل قوله: "ووجهه كله عظم" ينظر: "أعالم  ) ٢(
)٢/٨٠٢.(  

- ١٠/٤٩٧ن قوله: "املزعة: القطعة من اللحم ..." إىل قوله: "أكثر مما به " ينظر: "التوضيح" (  م) ٣(
٤٩٨.(  

  هكذا استظهرا يف األصل.  ) ٤(
: حيذر النيب صلى اهللا  )١٠/٤٩٨(هكذا جاءت العبارة يف األصل، وفيها إشكال، ويف "التوضيح"   ) ٥(
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 )١( ] للتتابع ويف موضع آخر: "يبلغ عرق الكافر" فإما أن يكون سكت عنه [
وقت بذلك  )٢(]  يف خربأَ [ن الناقل أو ع، أو سقط  إِلَّا احلقيف املوعظة وال يقول 

  . )٣( به مفَسرا فُسر له فتحدث مجمال مثّ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
                                                                                                                                                    

من اإلحلاف لغري  -صلى اهللا عليه وسلم  -فحذر إلحلاف يف املسألة فقال: (عليه وسلم من ا=   
  .)حاجة يف املسألة

  ).٩/٥٨) و"عمدة القاري" (٩/٥٨جاء يف األصل: (للتبالغ) والتصويب من "التوضيح" (  ) ١(
  ).٩/٥٨يف األصل: يشبه أن تكون: (أباحرب عن) والتصويب من "التوضيح" (  ) ٢(
  ).٩/٥٨ موضع آخر.." إىل: "به مفسراً" "عمدة القاري" (من قوله: "ويف   )٣(
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، فإين أشكر اهللا وحده صاحب املن والفضل والكرم، الذي بحثال اويف اية هذ
 ذا البحث الذي أوردت فيها ما استطعت من ترمجة هلذا اإلمام العلم الذي أكرمين

ا ملن جاء بعده ينقلون منه حاز السبق والشرف يف شرحه لصحيح البخاري، وكان مرجع
  خلص منه بالنتائج التالية: أوإين ويعولون على آرائه وفقهه، 

   مكانة هذا العامل وتوفيق اهللا له ملبادرة إىل شرح صحيح البخاري رمحه اهللا تعاىل، وفيه
 جتلت مكانته العلمية وحافظته وتضلعه يف علوم اللغة واحلديث والفقه ،ودقة استنباطاته 

  أمهية شرح ابن التني يف كونه املصدر األم لبعض كتب شراح احلديث كابن تتجلى
  حجر يف "الفتح" وابن امللقن يف "التوضيح" وغريه.

  ا شرح ابن التني كونه حمدثاً فقيهاً، حيث مجع يف شرحه بني بيان أن امليزة اليت امتاز
لواردة يف احلديث، معىن احلديث و أحوال بعض الرواة، وبني بيان األحكام الفقهية ا

  ومعلقاً ومعقباً على بعض ما جاء فيها .

  ،من األمهية مبكان؛ االهتمام بكالم املتقدمني وأحكامهم، وشرحها، وبيان املراد منها
 وعرض االختالفات الفقهية وترجيح ما يراه اجلمهور راجحاً .

  ،إال أن ضياع مجلة من البن التني مكانة عظيمة املرتلة، جليلة القدر بني العلماء الكبار
 خمطوطاته قد حالت بيننا وبني االستفادة علمه ورأيه .

  ا  يف التأليف، وبيان ا ودعوة إىل التأسي أمهية الكتابة يف مناهج علمائنا، تعريفا
  مهمهم يف اجلد والبحث والتقصي والعمق العلمي .

  وا تعاىل أجلُّ وأعلم
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 القرآن الكرمي. -  ١
 ،أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب.حلديث (شرح صحيح البخاري)أعالم ا -  ٢

جامعة أم القرى (مركز ، ق: د. حممد بن سعد بن عبد الرمحن آل سعوديقحت
 -هـ  ١٤٠٩البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي)الطبعة: األوىل، 

  .م ١٩٨٨

 ، البغدادي يباخلط مهدي بن أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد بكر أبو .بغداد تاريخ -  ٣
 الطبعة:-  بريوت – اإلسالمي الغرب دار ،معروف عواد بشار الدكتور ق:يقحت

، سوريا –دار الرشيد ، ق: حممد عوامةيقحت ،م ٢٠٠٢ -  هـ١٤٢٢ األوىل،
  .١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة: األوىل، 

  لبنان -دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، حممد حمفوظ  .تراجم املؤلفني التونسيني -  ٤
 التميمي، املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد أبو. العظيم قرآنال تفسري -  ٥

 مصطفى نزار مكتبة ،الطيب حممد أسعد ق:يقحت ،حامت أيب ابن الرازي احلنظلي،

  .هـ ١٤١٩ - الثالثة الطبعة: ،السعودية العربية اململكة -  الباز

حجر العسقالين  أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن .تقريب التهذيب -  ٦
 .١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة: األوىل،  -سوريا –دار الرشيد ، حممد عوامة

يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج،  .ذيب الكمال يف أمساء الرجال -  ٧
ق: د. بشار عواد يق، حتمجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب املزي

 ١٩٨٠ – ١٤٠٠ألوىل، الطبعة: ا-بريوت –مؤسسة الرسالة ، معروف

ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن  .التوضيح لشرح اجلامع الصحيح -  ٨
ق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق يقحت ،علي بن أمحد الشافعي املصري
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  . م٢٠٠٨ -  ھـ١٤٢٩الطبعة: األوىل،  - سوريا –دار النوادر، دمشق ، التراث

 أبو اآلملي، غالب بن كثري بن يزيد بن ريرج بن حممد .القرآن تأويل يف البيان جامع -  ٩

 األوىل : الطبعة ،الرسالة مؤسسة ، شاكر حممد أمحد : قيقحت ، الطربي جعفر
  .م ٢٠٠٠ -  ھـ١٤٢٠

 وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع -  ١٠

 قيقحت ،البخاري اجلعفي ةاملغري بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد اهللا عبد أبو ،وأيامه
  .هـ١٤٢٢ األوىل : الطبعة ،النجاة طوق دار ،الناصر ناصر بن زهري حممد :

  الكتاين جعفر بن حممد .املصنفة السنة كتب مشهور لبيان املستطرفة الرسالة -  ١١
دار ، عبد اهللا بن املبارك بن واضح املرزوي أبو عبد اهللا .الزهد ويليه الرقائق -  ١٢

  .حتقيق : حبيب الرمحن األعظمي - وتبري –الكتب العلمية 

 قَايماز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس .النبالء أعالم سري -  ١٣

 مؤسسة ،األرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف احملققني من جمموعة : قيقحت ،الذهيب

  .م ١٩٨٥ / هـ ١٤٠٥ ، الثالثة الطبعة: ،الرسالة
حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل  .كيةشجرة النور الزكية يف طبقات املال -  ١٤

الطبعة: ، دار الكتب العلمية، لبنان ،علق عليه: عبد ايد خيايل ،خملوف
  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤األوىل، 

أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسروجِردي اخلراساين، أبو  .شعب اإلميان -  ١٥
دكتور عبد العلي عبد حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: ال ،بكر البيهقي
أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، صاحب ، احلميد حامد

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون ، اهلند –الدار السلفية ببومباي 
  .م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣الطبعة: األوىل، ، مع الدار السلفية ببومباي باهلند
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 إحياء دار ،النيسابوري القشريي احلسني أبو احلجاج بن مسلم .مسلم صحيح -  ١٦

  .الباقي عبد فؤاد حممد : حتقيق - بريوت – العريب التراث

 قيس بن سفيان بن عبيد بن حممد بن اهللا عبد بكر أبو .اللسان وآداب الصمت -  ١٧
 ،احلويين إسحاق أبو ق:يقحت ، الدنيا أيب بابن املعروف القرشي األموي البغدادي

  هـ.١٤١٠ األوىل، الطبعة: - بريوت – العريب الكتاب دار

حتقيق ، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج .الضعفاء واملتروكني -  ١٨
  .-بريوت- هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمية، : عبد اهللا القاضي

أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج  .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته -  ١٩
أشرف على طبعه: زهري  ،ري األلبايننوح بن جنايت بن آدم، األشقود

  .املكتب اإلسالمي- الشاويش

  م ١٩٩٤الطبعة: الثانية،  -  ٢٠

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن . عمدة القاري شرح صحيح البخاري -  ٢١
 –دار إحياء التراث العريب ، احلنفى بدر الدين العيىن أمحد بن حسني الغيتاىب

  .بريوت

 ق:يقحت ،البغدادي اهلروي اهللا عبد بن سالّم بن القاسم عبيد أبو .األموال كتاب -  ٢٢

  بريوت. -  الفكر. دار الناشر: ،هراس حممد خليل

أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد  .الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار -  ٢٣
مكتبة ، ق: كمال يوسف احلوتيق، حتبن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي

  .١٤٠٩ألوىل، الطبعة: ا، الرياض –الرشد 

حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن  .اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني -  ٢٤
ق: حممود إبراهيم يقحت ،معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البسيت
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  .هـ١٣٩٦الطبعة: األوىل، ، حلب –دار الوعي ، زايد

 دراسة ،احلسني أبو رازي،ال القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد .اللغة جممل -  ٢٥

 - الثانية الطبعة ،بريوت – الرسالة مؤسسة ،سلطان احملسن عبد زهري وحتقيق:
  .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

 إبراهم خليل ق:يقحت ،املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أبو .املخصص -  ٢٦

 هـ١٤١٧ األوىل، الطبعة: - بريوت – العريب التراث إحياء دار ،جفال

  .م١٩٩٦

أبو يعلى أمحد بن علي بن املثُىن بن حيىي بن عيسى بن هالل  .يب يعلىمسند أ -  ٢٧
، دمشق –دار املأمون للتراث ، ق: حسني سليم أسديقحت ،التميمي، املوصلي

  .١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة: األوىل، 

أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن  .مسند اإلمام أمحد بن حنبل -  ٢٨
إشراف: د ، عادل مرشد، وآخرون - ب األرنؤوط ق: شعييقحت ،أسد الشيباين

هـ  ١٤٢١الطبعة: األوىل، ، مؤسسة الرسالة، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي
  .م ٢٠٠١ - 

أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، حتقيق : طارق  .املعجم األوسط. للطرباين -  ٢٩
دار احلرمني،  عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، القاهرة: بن عوض اهللا بن حممد، 

  .ـ ه١٤١٥

 أبو ، الكسي نصر بن محيد بن عبد املؤلف: .محيد بنِ دعب مسند من املُنتخب -  ٣٠
  .بريوت – الكتب عامل ،خليل حممود - السامرائي صبحي : حتقيق ،محمد

مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن  .ميزان االعتدال يف نقد الرجال -  ٣١
دار املعرفة للطباعة ، حتقيق: علي حممد البجاوي، هيبعثمان بن قَايماز الذ
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  .م ١٩٦٣ - هـ  ١٣٨٢الطبعة: األوىل  لبنان –والنشر، بريوت 

 – ١٤٠٦ ، الرابعة الطبعة - بريوت – اإلسالمية البشائر دار : الناشر -  ٣٢
  .الكتاين الزمزمي حممد املنتصر حممد : حتقيق١٩٨٦

حتقيق: علي ، مقديش حممود .نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار -  ٣٣
: األوىل  الطبعة- لبنان –دار الغرب االسالمي، بريوت ، الزواري، حممد حمفوظ

  .م ١٩٨٨

أمحد بابا بن أمحد بن الفقيه احلاج أمحد بن عمر بن  .نيل االبتهاج بتطريز الديباج -  ٣٤
: الدكتور  ة وتقدميـعناي،  ، أبو العباس حممد التكروري التنبكيت السوداين

الطبعة: الثانية،  - ليبيا –دار الكاتب، طرابلس ، احلميد عبد اهللا اهلرامة عبد
  . م ٢٠٠٠

إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم  .هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني -  ٣٥
طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول ، الباباين البغدادي

  . لبنان –وفست: دار إحياء التراث العريب بريوت أعادت طبعه باأل ١٩٥١
أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي  .الوسيط يف تفسري القرآن ايد -  ٣٦

حتقيق وتعليق: الشيخ عادل أمحد عبد  ،الواحدي، النيسابوري، الشافعي
املوجود، الشيخ علي حممد معوض، الدكتور أمحد حممد صرية، الدكتور أمحد 

قدمه وقرظه: األستاذ الدكتور ، اجلمل، الدكتور عبد الرمحن عويسعبد الغين 
الطبعة: األوىل،  - لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت ، عبد احلي الفرماوي

  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥
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