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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ا لحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين ،أما بعد،

مازلنااا ااا ة اراقد المادمااة واليعليااإ علينااا ،وألم كااام قاابا ااماار

قاارو :لاابع

ال ااالب ،وةااالوا

إننم قرغبوم ا تركنا ،والصعود إلى المااصد من أول اامر ابيداق بكيااب ال ناارد ،ايااب م ا
قبا بنبا الحجم اامر سن

ا أم يكوم ثالث ساعات أو أربع ساعات ا ةاراقد مادمياه ،وبياام

بع اص الحاته ،وأل نبه المادمة لو ُش ِرحت شرحا كما قنبغا ويليإ بنا حياجت أة شاق
إلى ص دراسا ،والمادمات حينما يكيبنا العلمااق ويابكروم اصا الحاتنم ِ
ُاالب
قيساروم علاى ُ
العلام اا قابه ا صا الحات اليااا كروقاا اا قابه المادمااة ق ِ
يساروم علاينم ،ويخيصاروم علااينم
ُ
أشياق ك يرد ًّ
جدا يما سيأتا ا ثنايا الاياب.
ولان ُجِب بع ال الب على العجلةُ ،قريدوم النيائج ةبا الماادمات ،و قادروم أم قابه النياائج
الاي ا بناابه
ُيمكاان تحصاايلنا إ بمعر ااة تلاام المااادمات ،وبع ا ال ااالب قاار أم نباام قاابه ُ
ال رياة عند أق العلم من باب المشاة على ال الب ،ب ةد يصا اامار ببعمانم إلاى أم يكاوم
قبا من العبث ،ما المصلحة من نب ٍم ي ول بم

قبه ال رياة ،ويصع

تحصيله على ال الب؟

قبا يسأل ما الفائدة التي يقصدها العلماء الذين ينظمون هذه المنظومات الطوال مـ مـا هي ـا
تكلف هي النظم؟
ٍ
من

يعنا إ ا أر ا قبه المنبومات من الا رد الااثرد لد أق العلم أ ُق ارجاع نسساه؟ لاو واحاد نبام
كلا ،نسسااه ،س
ةلناا مسااكين قاابا س
وكلاا ،غياره ،لااان مااا ي اه ان ماان السنااوم إ و ياه عاادد كبياار ماان
الم نبومااات المخيص ارد والميوس ا ة وال ويلااة ،واالسيااات واارجااوزات ،يعنااا قاابا عبااث ماان أق ا
العلم؟

سيأتا ا ةول الناظم

وعلمــــــا نــــــلن الــــــنظم يســــــ
ً

فظـــــــ

وإ ضـــــاره هـــــي القـــــر هـــــي ـــــ م ـــــ د

يعنا إ ا حسظ نبما ،وأتان حسباه ماا قاو بياربيس ُيسامونه تربي اا مجارد ماا ُياناع نسساه أناه حساظ،
ليس قبا بصحيح ،قبا ليس بحسظ ،يميع قبا ،لان إ ا ضبس وأتان حسبه اسيمر معه إلى آخر
حياته.

والنبم وزنه وبحره ُيعين على اسيحماره؛ انم لو نسيت كلمة ال ُبد أم تعود إلينا؛ انه قناسار
الانبم ،م ا قاابا علااى ُالا العلاام أم يعينااا بااه ،وأل ا كانات حا بيااه تُسااعسه ااا المنبوم اات

الم سولة م

قبا يعمد إلى غيرقا.
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نبم الزاد ا ثالثة آ ف بيت ،ومن بحر الرجز سن ًّ
جدا ،يعنا ُقدركه ال ال
الاي ااخر اليا سيأتا كرقا.
الم ِانع و ُ
ةررنا قبا النبم؛ لاوته وألمامة مؤلسه وجمعه بين ُ

بسنولة ،لان لما

وةسنا على ةول الناظم
ومــــا فال هــــي ت ــــا

"وما فال هي ت ا

مــــد هــــي الــــور
مد هي الور " أحمد بن حنب .

م من ض يا

ــوب
نجـ ه

ـــم مـــن ضـــ يـــا

ـــا ي تـــد

ا ي تد " علماق كبار أئمة حول ،وتراجمنم مدونة ومس س رد ا ُكي

نجوب
" ه
ال باات ُباات الحنابلة ،و ا غيرقا من ُكي
كح ـــــــرهم القاضــــــــي و عـــــــ ب ــــــــح

اليواريخ والسير ،و كر م ا لنم

همــــــن نعــــــدهم مــــــن ــــــ

ـــــر مجــــــو
ـ ٍ

هــــــن م ٍ
نضـــــــد
ـــــــٍنفوا مــــــن ـــــــ
ٍ

ولـــــو ت التطويــــــ عـــــد ت نعضــــــ م

ومــــــا

عالمــــــا
وشــــــ رت م تننــــــي لمــــــن ــــــان ً

وهـــــــا نـــــــا يـــــــا هـــــــذا عـــــــو لمقصـــــــد

الااضااا أبااو يعلااى ماان أئمااة الحنابلااة وماان مشاااقيرقم ،وترجمااه ولااده اباان أبااا يعلااى ااا ُباااات
الحنابلاة ،يمااا يااارب ماان أربعااين صااسحة ،ثاام بعااد لام ساارد امخاابقن عنااه وُالبااه ،ثاام جاااق اباان

رج

ا ق ال باات وأكم ُالب الااضا أبا يعلى.

ولااو –م ا مااا كاار الناااظم -أ

الي وي ا لا أرنااا ااا ساايرد الااضااا أبااا يعلااى ،وعااددنا بع ا

امخبقن عنه ،سيرد الااضا أبا يعلى موجودد ا ُباات الحنابلة بنه من صسحة مائة وثالثة
وتساعين مان الجازق ااول إلاى ثالثاين أو أك ار إلااى واحاد وثالثاين ،يعناا أربعاين صاسحة إ ورةااة

واحدد.

و كر شيئا من اخيياراته وعايدته ،و كر أشياق ُال

العلم يسيسيد مننا ائدد كبيرد.

يااول ال باااة الخامسااة تيمامن ُر ااا ماان أ خبااار الوالاد السااعيد ،ومولااده ،وو اتاه ،وقااو محمااد باان

الحسين بن محمد بن خل ،بن أحمد بن السراق أبو يعلى ،كام عالم زماناه ،و رياد عصاره ،ونسايج
وحده ،وةريع دقاره ،وكاام لاه اا ااصاول والساروا الاادم العاالا ،و اا شارف الادقن والادنيا المحا
الساما ...إلى آخر ما ةال.
ةااد يا ااول ةائ ا

إم ق اابه مبالغ ااة ماان الول ااد بالنساابة لوال ااده ،لا اان الا ا يش ااند لااه ب اابلم ،ومؤلسات ااه

اروف بعلم ااه وعمل ااه ،هللا
اام م اان أئمااة الم اابق  ،وق ااو معا ب
ومصاانساته تش ااند باابلم ،ن ااو بح ااإ إما ب
المسيعام.
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كر من و يات السنة المائة الخامسة من ُالب الااضا أبا يعلى ،ةال علاا

بن زبيبا البغدادي ،أبو الغنائم ،من ةدماق أصاحاب الااضاا أباا يعلاى تسسااه علياه،

ةال الااضا أبو الحسين كام ُق ِ
درس ا الحريم ا المسجد المااب لباب بدر إلى آخره.
ا كالم ُوي
مؤلساتنم ،م
وتيميز ُكي

بن رج

–رحمه هللا -قابكر مناةا

الاي
قبه ُ

ال باات تنسع ُال

ُكي

قاؤ ق ،ويابكر شايئا مان اخييااراتنم ،ويابكر
العلم.

ال بااتُ ،باات الساناق بالمسائ النوادر ،نم يحرصوم على أم قبكروا ا ترجمة

ك من قيرجموم له ما ندر من مسائله واخيياراته ،وقبا م ال ا مسائ ك يرد ،ومن اام لة اليا

تُبكر ا قبا الباب للمسائ العلمية ما يخيل ،يه أبو بكر عبد العزيز غالم الخالل عن الخرةا

و كرقااا ،سااردقا كلنااا ،ساارد جميااع المسااائ مااا يخيلاا ،يااه غااالم الخااالل أبااو بكاار عبااد العزيااز
كبير مننا ا شرح الخرةا.
معروف ومشنور ،واسيعرضنا ةسما ا
و اا ُبااات المالاياة للااضاا عياات بترتيا

المادارك مساائ ك يارد عان انااق المالاياة ،وأك ار

وةا م ا قابا اا باياة المااباق ،
مان لام كلاه مسااائ عان انااق الشاا عية ااا ُبااات السابكاُ ،
باات الساناق ا غاية ااقمياة ل الا

من مسائ  ،هللا المسيعام.

الميارجم
العلام ،ياا ،يناا علاى أنادر ماا عناد قابا العاالم ُ

ولو اإلُالة كما ةال الناظم كرنا شيئا من قبا.
واإلشااكال ااا ال ااالب أنن اام ُقرياادوم السائ اادد ةريب ااة ج ا ًّادا ،وأل ا كااام الخرة ااا أول م ااين م اان مي ااوم
الحنابلة ،مين صغير ،ومسائله ليست ك يرد ،وأسلوبه ليس من ااسالي المعاادد الياا تحياال إلاى
وةت ا حلنا مك نا ا شرحه ثالثة عشر عاما ،وااعمار بيد هللا ،لان المسألة العلم يحيال إلاى
صبر.
هــــــن م ٍ
نضـــــــد
ـــــــٍنفوا مــــــن ـــــــ
ٍ

ولـــــو ت التطويــــــ عـــــد ت نعضــــــ م

ومــــــا

عالمــــــا
وشــــــ رت م تننــــــي لمــــــن ــــــان ً

وهـــــــا نـــــــا يـــــــا هـــــــذا عـــــــو لمقصـــــــد

بدل من أم ناول شنرتنم؛ ام الشانرد نسابية ،ةاد تااوم مشانورد لمان عناده عناياة ،وماع ااسا،

ك ي بار ماان ُااالب العلاام عنايااة لناام بنابه اامااور ،يكونااوم ماان ُجملااة المغمااورين
بالنسبة لنم ،وناولنا بك أسى وأس ،من صدود ُالب العلم عن الااراقد اا ساير مان تاادم يناا

المشاانورين

العبرد ،و ينا العبة ،و ينا السائدد؛ ولبلم ليس من العبث أم يكي

المؤل ،ا سيرد بع

الناس
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علينا تعبا شدقدا ،كماا

الحا ظ البقبا على كياب بسير أعالم النبالق ؟

"وها نا يا هذا عو لمقصد".
ــم ليحيـــ
وقفـــل علـــ نظـ ٍ

ـــن يو ـــف

ـــــــر
علــــــــ النرقــــــــي المنتقــــــــ مــــــــ هـ ٍ

الصرصري أبو زكريا جمال الدقن قوس ،نبام الخرةاا اا ألساين وسابعمائة وأربعاة وسابعين بيياا،
الصرصري قبا كام ناظما ُمجيدا ،وأك ر نبمه ا مادح النباا –علياه الصاالد والساالم ،-وتاو ا
سنة ٍ
ست وخمسين وسيمائة بعد دخول الييار إلى بغداد ،وةصدوه وكام أعمى ،رمى واحدا ماننم
بعصاه ايله ،ايلوه على إثر لم.
ــم ليحيـــ
وقفـــل علـــ نظـ ٍ

ـــن يو ـــف

ـــــــر
علــــــــ النرقــــــــي المنتقــــــــ مــــــــ هـ ٍ

عن الزيادات.
ه ــــــــــوقني لمــــــــــا تــــــــــد رت نظمـــــــــــ

هكنــــل لســــمعي نظمــــ م ــــ مــــن ــــد

يعنا "من د " حداه الشاق أو حدا الشاق د عه إليه ورسغبه يه.
لـــــ هيـــــ هضـــــ الســـــ

وا

ـــــ

ــــن ن نـــــي ونقتـــــد
ونحـــــن علـــــ مـــــا ـ ٍ

كا مان اةياد بأحاد واةيساى أثاره ،وشاإ لاه ال رياإ ،المايادي مان بااب شاكر مان يسايحإ الشاكر
يمدح من تادمه ويدعو له ،ابن مالم ياول

..........................................

هائـقــــــــــــــ ً ِلفٍيــــــــــــــ ا ِ ـــــــــــــن م ِعــــــــــــــ

و ِهـــــــــــــو نســــــــــــ ِ ٍ ائـــــــــــــه تفضيـــــــــــــ ً

مســـــــــــــــتوج ه نــــــــــــــــائي اِلجميــــــــــــــــ

ـ " ااسااس الابي ُبناا علياه قابا الايااب أخبتاه مان
وقبا يااول "ل هيـ هضـ السـ وا
لم النبم للصرصري ،الوزم واحد ،وا ةيداق به ظاقر؛ ام من يا أر ا نبم الصرصاري ،وياا أر
ا قبا يجد نوا تشابه ،ب ابن عباد الااوي أشاار إلاى أناه ضا سمن نبماه نبام ابان عباد الااوي كماا

سيأتا.

"ونحن عل ما ٍن ن ني ونقتد ".
"هن ٍظمل م ن ٍر ل نا تنارٍة" ما معنى قبا؟

طال ............ :

اير،
قو الشاق الالي  ،النزر قو الشا الالي  ،لان معناى كالماه أناه أخاب مان الصرصاري ن اٍاز يس ا

ولان البي يبنر أنه عند الم اباة أنه ض سمنه شيئا ك يار.
"هن ٍظمل م ن ٍر ل نا تنارٍة"

طال ........... :
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يعنا قو أخب الزائد من الخرةا على المانع ،لان الزائد من المانع على الخرةا ك ير.

طال ........... :
أقن؟

طال ........... :

ما يه ما قدل على قبا.

طال ........... :

كالمه صحيح ،ةد تاوم نييه ا أول اامر أم يأخب منه أشياق يسيرد ،ثم بدا له أم يسي رد.
علــــــ مقنــــــ ال ــــــيخ ا مــــــاب الممجــــــد

هنظمـــــــل مـــــــ نـــــــ ٍر لـــــــ نا ـــــــتنارٍة
طال ........... :
س
نبمت؟
طال ........... :
نعم.

عل

طال ........... :
كحول؟
ب

طال ........... :
يجوز حب نا.

طال ........... :
ما يمنع ،يجوز ،ولو كانت ااولى ،لان ما المانع من وجودقا؛ اننا ااص ؟ ليان ُمشددد ،ما ا
نحيال إلى...
علــــــ مقنــــــ ال ــــــيخ ا مــــــاب الممجــــــد
هن ٍظمـــــــل مـــــــ نـــــــ ٍر لـــــــ نا ـــــــتنارٍة
موٍهـــــــــــ

يـــــــــــن

قـــــــــــا و ـــــــــــره

تاك ع ـــــــد

عنــــــــي ا ــــــــن

مــــــــد

"تصانيف تجلي" ا المخ وُات تجلا بالياق ،و ا الم بوا تجلو.
"تصانيف تجلو القلو عن الصد " تجلو الالوب أم تُ ِ
بق الصد عن الالوب؟
عل
طال ........... :
لان المخ وُات كلنا عن.

طال ........... :

تصانيسه ،المخ وُات كلنا تصانيسه بالناق.

" ــا ـ معن ـ شــائ ٍ يــر م عــد" يعنااا ةري ا  ،معا ٍ
اام شااائعة ومعرو ااة مااا يساايبعدقا الناااظر
ً
والاارئ ،و يسيغربنا.
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"هجافاه تو الحسن " هللا -ج س وعال.-

"عل

آخره.

7

سن عي  ..رضوان تتر يرو وينتد " يعنا ا الرواح والغدو ،ا أول الننار و ا

"تلقيت عن

وا ط الذ " يعنا ما أخبه عنه مباشرد ،لان أخبه عن الموس إ بواس ة.

تلقيتـــــــــــ عنـــــــــــ

وا ـــــــــــط الـــــــــــذ

ت ــــــــــــد ليــــــــــــ الــــــــــــيعم ت لقصــــــــــــد

"اليعم ت" النو ،:وةد ُياصد بنا السريعة الخسيسة.
" ماب ال د شمس ال ريع وانتم ".

طال ............ :

 ،ا المخ وُات وانيمى.

طال ............ :

نر  ،قكبا ا المخ وط.
تصـــانيف تجلـــو القلـــو عـــن الصـــد

هجافاه ون الحسن عل

سن ـعي

تلقيتــــــــــــــــ ..........................
مــاب ال ــد شــمس ال ــريع وانتمــ

.............................................
رضــــــــــــوان تتــــــــــــر يــــــــــــرو وينتـــــــــــــد
.............................................
ــــــــــي عمــــــــــر قطــــــــــ ال مــــــــــان محمــــــــــد

"وانتم " باال ،الماصورد.

طال ............ :
يعنا نسبيه.

طال ............ :
ما ا؟

طال ............ :
يعنا قنيما إلى كبا.
طال ............ :

يعنا انيمى ُيسمى بنبا ا سم كامال " ي عمر قط ال مان محمد".
طال ............ :
ما ا؟

طال ............ :
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وشمس الشريعة والند .
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تجاااق ،تا ارار ،تا ارار إمااام النااد

على ك حال المخ وُات كلنا قكبا.

"قط ال مان محمد".

طال ............ :

قبا الموجود ا المخ وُات كلنا " ماب ال د ".

طال ............ :

 ،ما نمشا حالنا إ على أص  ،ما تمشا إ على أص .

"قط ال مان محمد".

لقــــد ٍ
يســــر المطلــــو هــــي شــــر مقنــــ ٍ

ـــــــــــــر للطــــــــــــــ
وقـ ٍ

ــــــــــــــ مٍ عــــــــــــــد

من الماصود بنبا؟
طال ............ :

اك اسمه محمد؟ إ إ ا كام محمود الخصال.

طال ............ :
محمد"؟
ٍ
قنيما إلى أبيه أبا عمر "قط ال مان

طال ............ :

شارح المانع ا الشرح الابير اسمه عبد الرحمن بن...

طال ............ :

خالص انينى اإلشكال.

طال ............ :

ير تسمييه بمحمد وقو معروف اسمه عبد الرحمن ،يكوم "وانتم " يعناا إلاى
علا ك ا
انه أشك
س
الزمام ،لان أباه مشنور بالعلم؟
أبيه ة

طال ............ :
قو المشنور بالعلم.

طال ............ :

على ك حال إ ا ما يه ح إ أم يكوم المعنى "انتم " يعنا انيس

محمد".
ٍ
أبا عمر الشارح "قط ال مان

طال ............ :

لان قو ياول أخبت عن البي انيمى إلى أبا عمر.

إلى أبا عمر؛ انه ابان
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طال ............ :

ابن أبا عمر؛ لبلم تعينت انيمى ،وبام معناقا.

طال ............ :
الواس ة أقن؟

طال ............ :
قو الواس ة ،لان من قو أبو عمر أم ابن أبا عمر؟

طال ............ :

ابن أبا عمر عبد الرحمن ،ما قو بمحمد –ا بن -وقو صاح

طال ............ :

ُقلسا  ،نعم معروف.
لقــــد ٍ
يســــر المطلــــو هــــي شــــر مقنــــ ٍ

الشرح الابير.

ـــــــــــــر للطــــــــــــــ
وقـ ٍ

ــــــــــــــ م عــــــــــــــد

يسر ا شرح المانع ،المانع ا جزٍق ميوسس ،وشرحه بالشرح الابير البي قو بادر المغنا ،قابا

تيسير؟

طال ............ :

لان –نعود مرد أخر  -ق الييسير ا البسس أم ا ا خيصار؟
طال ............ :

قو ااص  ،ااص أنه ا البسس؛ ولبلم تجد المخيصرات أصع

من ااصول ،يعنا لو تاارم

بين المانع وبين الازاد أقنماا أيسار؟ الماناع باال شام ،يكاوم البساس مان أجا زياادد اإليمااح قاو
الييسير.

طال ............ :
ا خيصار امم عندك م ال بتنبق
منه أقنما أيسر؟

اللغاة خمساة عشار مجلادا ،وعنادك الاااموس بحجام مجلادقن

تنبق اللغة؛ انم تا أر المادد وأنت مرتاح ،ما تسيجمع الابقن وتعصار اارك مان أجا أم تسنام
وة م قبا اا المعااجم الياا أُلِسات ابياداق اا أول اامار أمرقاا أيسار بك يار
كما ا الااموسُ ،
من المعاجم اليا جاقت بعدقا وألم كام ينا اعيصار واخيصار وك رد مواد ،لاان ِ
الصاحاح يعناا

الابي ياا أر ياه ياا أر كالماا مرسااال وواضاحا ِ
وبيناا ،لاان اا الااااموس تحياال إلاى عصار قان لسناام
ُ
المعنى.
طال ............ :
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المغنااا ،ايااُ ،يماادح بمااا قااو عالااة علااى
مااا قااو بأخصاار ،ةااد ياااول ةائ ا إنااه عالااة علااى ُ
المغنا؛ ام معلوماته تا أر الصسحة والصسحيين تُاارم بين الايابين بالحرف ،وقو أشار إلى لم.

طال ............ :
يشرح كيابه بكيابه.

طال  :ي ر المقن ...
بالمغنا.

طال ............ :

لو تصورت أم البقن يحياجوم إلى شرح الزاد ق رجوعنم ا المسائ إلى المغناا أيسار أو إلاى

الشرح الابير؟

الشرح الابير؛ رتباط الزاد بالمانع بمخيصر الخرةا؛ ولبلم الشيخ محمد رشيد رضا لما ُباع
اؤخر ،يعنااا ياا ِادم ويا ِ
الايااابين احيااال إلااى أم ياا ِادم ويا ِ
اؤخر؛ ليي ااابإ الايابااام ااا المباحااث؛ ام
ُ
ُ
ترتي ا المانااع يخيلاا- ،وألم كااام ااا الجملااة ترتي ا الساناااق واحاادا -يخيلاا ،عاان ترتي ا مسااائ

الخرةا.

و نــــ عــــن المننــــي تســــ ي مطلــــ ٍ

لمــــــن ي تنــــــي تحصــــــي مــــــذه

"و ن " الشرح الابير "عن المنني" البي يسيغنا به يغينا.
و نــــ عــــن المننــــي تســــ ي مطلــــ ٍ
يـــــــدل مـــــــن المنطـــــــو

قـــــــو

لـــــــ ٍ

لمــــــن ي تنــــــي تحصــــــي مــــــذه

مــــــد
مــــــد

ويحمـــــــ هـــــــي المف ـــــــوب مـــــــ م يـــــــد

نو يمدح ا د لة المسائ بمن وةنا ومسنومنا ،الاياب ةالوا عنه -ولعلاه ُمخيصار خليا  -ةاال

بع

المالاية إ نه بمن وةه قدل على مائة أل ،مسألة ،وبمسنومه علاى ماائيا ألا ،مساألة ،قابه

مبالغة بال شم ،ق ةرأت خلي ؟ أراك ما ةرأته ،مبقبكم.
طال ............ :
على ك حال قبه

شم أننا مبالغاة ،ويعناا لاو ةيلات اا الاارآم نعام ،أماا مخيصار خليا رغام

أنااه معيصاار ،و يااه إشااارات وتلميحااات لامااور بيسننااا ة
الش اراح ،ولااان مائااة ألاا ،مسااألة بمن وةااه
ُ
ومائيا أل ،مسألة بمسنومه ،قبا لو الشرح الابير باعيباره عشرين ضعسا بالنسبة لمخيصر خلي

أو أك ر.

لـــــــ ٍ

ويحمـــــــ هـــــــي المف ـــــــوب مـــــــ م يـــــــد

ـــــــدا
الجنــــــــا م يـ ً

ـــــــداء تمــــــــالوا و ســــــــد
علــــــــ ر ــــــــم عـ ٍ

يـــــــدل مـــــــن المنطـــــــو

هــــــــ فال محــــــــرو

قـــــــو

تا مـــــا اعتـــــراه طالـــــ العلـــــم والنـــــد

ت لـــــــ م ـــــــ ال ـــــــدر وجـــــــ ه لـــــــ نـــــــد
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ويريدوم أم يسيسيدوا منه ويارؤوا عليناا تنلا  ،وأل ا ُلباوا
لما جاقه ال الب يسألونه مسائ العلمُ ،
الند والجود والارم كبلم.
وقابه صاسات العااالم الم ِ
اؤثر ،وبعا ماان قيصاد ليعلايم الناااس ةاد ُيماجره ال ااالب يمايإ بناام
رعا؛ ولبلم الم ل من الجانبين من العالم أم ياول لمن أتاه ي ل العلم مرحبا كما ا حدقث
أباا ساعيد عنااد ابان ماجااه ،وييساع لااه صادره ،وأيماا ماان ال الا
بشر له ظرو ه.

تا مـــــا اعتـــــراه طالـــــ العلـــــم والنـــــد

هيــــا لــــد

ــــً قــــد ت ٍ ــــل هــــي التقــــ

أ ُيما ِاجر شايخه؛ ام الشاايخ

ت لـــــــ م ـــــــ ال ـــــــدر وجـــــــ ه لـــــــ نـــــــد
ويـــــا لـــــد هر ًعـــــا قـــــد ـــــما هـــــو هرقـــــد

ااص أبوه محمد أم المؤل ،ااصلا ابن ةدامة الموس إ؟
طال ............ :
"هيا لد

ً " أي أبوه محمد؟

طال ............ :
هيــــا لــــد

ــــً قــــد ت ٍ ــــل هــــي التقــــ

ويـــــا لـــــد هر ًعـــــا قـــــد ـــــما هـــــو هرقـــــد

السراد ا اللي .
والسرةد النجم البي ُقنيد به ،قنيدي به ة
ـــــم ن تـــــد عنـــــد النطـــــو ونجتـــــد
شمســـــــا هـــــــلطل نج ًمـــــــا
ضـــــــاء لنـــــــا
ً

طال ............ :
قو نسسه؟

طال ............ :
قو يأتا ك إنسام له أب وله ولد ،وله شيوخ ،وله تالميب ،بنبا المعنى؟

طال ............ :
ما ا؟

طال ............ :

نناةش الاالم أمامنا.

هيــــا لــــد

ــــً قــــد ت ٍ ــــل هــــي التقــــ

طال ............ :

را ا المبق  ،وااص ؟

طال ............ :

ويـــــا لـــــد هر ًعـــــا قـــــد ـــــما هـــــو هرقـــــد
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ٍ
أب وابان أو
 ،كره بأنه أص  ،كر أصال و رعا ،ن قما لشااق واحاد أو ثناين ارا وأصا  ،ب
شيخ وتلميب؟
طال ............ :

النخلة م ال أصلنا جبورقا ،و رعنا...

طال ............ :

ممكن قبا البي أنا ةليه.

طال ............ :

ومادامت احيما ت ،وكلنا احيما ت مابولة.

طال ............ :
ما ا ةال؟

طال ............ :

أنااا ةلاات لاام بالنساابة لشاايوخه اارا ،بالنساابة ل البااه أص ا  ،كمااا أم ااب بالنساابة لولااده أص ا ،

وبالنسبة ابيه را.

شمســـــــا هـــــــلطل
ضـــــــاء لنـــــــا
ً

نج ًمـــــــا

ـــــم ن تـــــد عنـــــد النطـــــو ونجتـــــد

شمسا هلطل نج ًما" يعنا الشمس ُكنييهُ ،كنييه شمس الدقن.
" ضاء لنا
ً
"هلطل نجما" يعنا ُالب أو وائد من الاياب ِ
سمه ما تشاق.
ً
" م ن تد عند النطو ونجتد ".
" د ت ذا" يعنا بنبا النبم.

" ـد ت ـذا ولـ جمــا ين ا ـا ..و ـ عين" يعناا بادأ ااا جمااد ااولاى ساانة س ٍ
ات وساابعين
ً
وسيمائة ،وعمره سية وأربعوم قو ُولِد سنة ثالثين.

طال ............ :

 ،سيمائة وثالثين ولد ،ست وأربعوم سنة.

ــــــد ت ــــــذا ولــــــ جمــــــا ين ا ً ــــــا

و ــــــــــ عين والســــــــــل الم ــــــــــين هعــــــــــد

و رغ منه ا صسر سنة ٍ
ثالث وثمانين وسيمائة يعنا سابع سانين تانا

انر أو شانرين،
اير ش ا
يس ا

رغ منه سنة ثالث وثمانين وسيمائة ،أظن كره ا آخر النبم.
عاء من ريمٍ فيت " يعنا يسرت له ما ُقريد من المسائ السانية.
ياول "رجاء ٍ
م نـــــــــــ فـــــــــــ ال ا ـــــــــــ المت ـــــــــــد
ـــــــريم فيتــــــــ
ـــــــاء مــــــــن ـ
رجــــــــاء عـ ٍ
ٍ

انه جمع ُكيبا ك يرد ،جعلنا ا ٍ
كياب واحد.
طال ............ :
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المزيدد.

ـــــــريم فيتــــــــ
ـــــــاء مــــــــن ـ
رجــــــــاء عـ ٍ
ٍ

م نـــــــــــ

1

فـــــــــــ ال ا ـــــــــــ المت ـــــــــــد

بدل ما يحسظ الما نع ،ويحسظ المحرر ،ويحسظ من الاا ا ،ويحسظ من المغنا ،ويحساظ مان الغاياة
ا شرح النداية.

قبا آخر الاياب ياول

وهـــي يـــوب ا نـــين انقضـــل نعـــد

وتلـــــــد هـــــــي العــــــــاب ال

ـــره

ـــــــ ق ل ــــــــا

لســـــــ ٍ تلـــــــي ع ـــــــرين مـــــــن

ــــــفر ف
ـ ٍ

مـــــانون والســـــل الم ـــــات مـــــا ا تـــــد

سيمائة وثالثة وثمانين وقو بدأ جماد ااول وانينى ا صسر ،يعنا سبع سنين إ شنرين.

ـــــــريم فيتــــــــ
ـــــــاء مــــــــن ـ
رجــــــــاء عـ ٍ
ٍ

م نـــــــــــ

فـــــــــــ ال ا ـــــــــــ المت ـــــــــــد

"وتحصي نف ٍ وا خار م وبـ ٍ " تحصاي نساع إ ا ماات اإلنساام انا اع عملاه إ مان ثاالث ومنناا
علم ُقنيسع به ،وقبا م ال.
وتحصـــــــــي نفــــــــــ ٍ وا خـــــــــار م وبــــــــــ ٍ
ـــــــــر نملحــــــــــد
تا انقطعــــــــــل عمــــــــــال ـ ٍ
يعنا بالابر.

وعلمــــــا نــــــلن الــــــنظم يســــــ
ً

فظـــــــ

و ـــــــــميت عقـــــــــد الفرائـــــــــد هـــــــــانظمن

وإ ضـــــاره هـــــي القـــــر هـــــي ـــــ م ـــــ د
نعقلــــــــد مــــــــ

نــــــــ الفوائــــــــد هاقصــــــــد

طال ............ :
السوائد ،تارار قبا.

و ـــــــــميت عقـــــــــد الفرائـــــــــد هـــــــــانظمن

نعقلــــــــد مــــــــ

نــــــــ الفوائــــــــد هاقصــــــــد

" و الذ هي " ا المخ وُات بدل "الذ هي " "الذ اء" وضعوا بالام على معنى قبه الالمة
ا قبا السيا.:

عندك أنت؟

طال ............ :

ك ااصول تاول البكاق.

ــــــو الــــــذ اء هيــــــ هم مــــــا هقدتــــــ

هفكـــــر هفـــــي الـــــنظم ال يـــــان لمـــــن هـــــد

يعنا منما ادت المعنى ،وحاولت وما بدا لم شاق ِاار ،ومان الابي يساي يع لام؟ الميصا،

بنبا الوص ،،لان اليركي
طال ............ :

يه...
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ــــــو الــــــذ اء هيــــــ هم مــــــا هقدتــــــ
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هفكـــــر هفـــــي الـــــنظم ال يـــــان لمـــــن هـــــد

طال ............ :
سار تُريد المعنى ولم تجده ،نبا ما ا يحياال؟ إلاى ش ٍ
حاول تُ ِ
ااق مان الابكاق الابي تيوصا بساارك
الميص ،بنبا الوص ،إلى المعنى تعيدي.

طال ............ :

ظنر شاق؟

طال ............ :
لو النبم ُاوعه...

طال ............ :

ــــــو الــــــذ اء هيــــــ هم مــــــا هقدتــــــ

وقـــــــد كتفـــــــي هـــــــي ضـــــــان ٍ نعمومـــــــ

هفكـــــر هفـــــي الـــــنظم ال يـــــان لمـــــن هـــــد
و جمــــــــ مــــــــا ــــــــين النظــــــــائر هاهتــــــــد

"وقد كتفي هي ضان ٍ نعموم " عندك ضابس أو ضوابس وعندك ةواعد ،وقبه لنا شأننا ا تارير
العلاام ،وبالاابات الساااه الم اوابس ،الاواعااد أعاام ،تااأتا الااعاادد تناايبم مسااائ ك ي ارد ااا أب اواب الساااه،
بينما الموابس تنيبم مسائ

رج

يجد قو خلس بيننما.

ا الباب ،قكابا سرةاوا باين الاواعاد والماوابس ،ومان ُاالع ةواعاد ابان

طال ............ :

 ،قو اإلشكال أم النسخ كلنا قكبا "الذ اء".

طال ............ :

 ،اتسات علينا الةنسخ ما نادر أم نسع شيئا.

طال ............ :

البكاق مع اليساير ،يعنا اسيعم

طال ............ :

كائم.

"وقد كتفي هي ضان ٍ نعموم " يعنا ما أُ ِ
ص .

طال ............ :

وقـــــــد كتفـــــــي هـــــــي ضـــــــان ٍ نعمومـــــــ

و جمــــــــ مــــــــا ــــــــين النظــــــــائر هاهتــــــــد

الجمع بين النبائر قزيد المسائ إيماحا ،وا كيساق بالموابس والاواعد يحصر العلم ل البه.
طال ............ :
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الااعدد ياولوم ا الساه كله ،والمابس ا الباب ،قكبا ياولوم ،والبي ا ةواعد ابن رج
يبنر أم أك رقا ضوابس أو كلنا ،كلنا ضوابس ،ابن رج

1

الابي

كلنا ضوابس ،بينما بااشاباه والنباائر

للسيوُا تجد الخمسة الاواعد الالية ةواعد ،ثم يأتا بعدقا ةواعد أغلبية ،ثم تأتا الموابس.
المعلِم إ ا شرح شيئا ومر عليه مسألة لنا نبائر قوضح
"و جم ما ين النظائر هاهتد" يعنا ميزد ُ
قابه المساألة بابكر نبائرقاا ،وبنابا قيماح العلاام ،وبابكره الماوابس والاواعاد قنحصار العلام ،ااالعلم
بحاجة إلاى لا ،ونشار ،يحياال إلاى ةواعاد تماب ه ،وضاوابس تحصاره ،كماا أناه بحاجاة إلاى نشار

لنبه الاواعد وقبه الموابس؛ ولبلم تجد العلماق ا ُكي

الاواعد قبكروم قبه الاواعاد ،ثام قابكروم

المسائ الميسرعة عننا.

اختصـار و يضـا م ـك ٍ " أحياناا المسااألة المبساوُة تحياال إلاى ش ٍ
ااق يجماع أُ ار نااا؛
"لقصـد
ٍ
لينحصر ا قن ال ال .

" و يضا م ك ٍ " عبارد معصورد تحياال إلاى بساس وأليمااح ،االعلم كماا قاو بحاجاة إلاى ااول
ٍ
بحاجة إلى ال انا.
نو أيما

ُالبا اا مساألة الزياادد
"هر ٍ امر ٍ
ئ نال يء لل يء ي تد " مر علينا ب اابروضة الناظر لما كنا ُ

على الواج  ،ق قا واجبة أو قباى الادر الواج قو المارر ،والزائد عليه نس ؟
اار
ويسرةوم بين ما إ ا كانت الزيادد ميميزد أو غير ميميزد ،ومس صااح الروضاة "كمان أد دقن ا

ع اان عشا ارين" ،الم اادرس ااا ل اام الوة اات ح ااار ودار ،وكي اا ،يك ااوم ال اادقنار ع اان عشا ارين؟ وأل ا
دقنار عان العشارين قا النصا ،ال اانا
ا
الماصود الزكاد ،العشروم زكاتنا نص ،دقنار ،من د ع

واج أو ُسسنة غير ميميزد ا زكاد الس ر د اع كيساا كاامال ،قا كلاه واجا
والباية ...قبه غير ميميزد؟

أم صااا مناه واجا

طال ............ :

ووزعاه علاى عا ٍ
أماا إ ا اشاير الااايس وكالاه بالصاااا ،س
ادد مان ااكياااس باادر ماا يااه خمساة عشاار
كيسا كلنم يجيئوم خمسة عشار صااعا ،معاروف أم الواجا واح باد منناا والباياة نسا  ،نااول لماا
دقنار عن عشرين" ويحص م قبا اليردد ،ثام
ا
تمر م قبه العبارد على ُال العلم "كمن أد
يص إلى قبه النييجة ،تنسيح له آ ا :وأبواب.

يعناا إ ا جئات واإلماام اركاع ،وةاال سابحام ربااا العبايم ثاالث مارات أو ةالناا مارد؛ ام الواج ا

م ارد ،وأناات أدركيااه ااا الم ارد الخامسااة أو السادسااة أدركاات الركااوا ،لااان أدركيااه وقااو ُمسياارت أم
ِ
مينس ؟
طال .......... :
ميميزد أم غير ميميزد؟
طال .......... :
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طال .......... :

لان على الااعدد مسيرضة.

تيسر نظم ".
"وف ت علي ما ٍ

طال .......... :

أربعة عشر ،وخمس دةائإ ةب .

طال .......... :

أيما ثالث ،سبعة عشر.

طال .......... :

وف ت عليــــــــــ مــــــــــا تيســــــــــر نظمــــــــــ

وقيـــــــدت هيـــــــ نعـــــــ

إلى آخره؛ انه زاد عليه زيادات من المحرر وغيره من الاي

اليا سيبكرقا.

مـــــــا لـــــــم يقيـــــــد

