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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
لحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلهه وصهحبه ا

 ،أجمعين، أما بعد
م سهنة أربعهين وأربعماأهة وأله  نبهدأ فهي شهر  ك هاب  في هذا اليوم المبارك من غرة شهرر هللا المحهر 

ههق امههن  دامههة  نهها أشههرر م ههوأ الحناملههة وأو  بعههد أأ أنري ،-رحمههه هللا تعههالى–الُمقِنههل لامههام الموف 
م ونرم وهو مخ صر الخر ي، ويهن  الم رجمهوأ علهى أأ المقِنهل أشهرر ك هاب عنهد الحناملهة بعهد 

 مخ صر الخر ي.
هق فهي فقهه اامهام أحمهد مهن حنبه  أو  ههذه السلسهلة  ،ههذا الت هاب نهمن سلسهلةَّ أل ارها اامهام الموف 

يا  ح ك  بابَّ  ،للمب دأين على  و َّ واحد وعلى روايةَّ واحدة الُعمدة في الاقه، والُعمدة أل ارا الموف ق
هقا ولهذا  من أموامرا بحديثَّ صحيح، ثم ُيارِ ع عليه المساأ ، وهذه طريقهة  فريهدة سهلترا اامهام الموف 

سهوه وشهرحوها ويهمي هه كهاأ نهمن  ،انُ ِال بك ابه واش رر هذا الت اب، وأفاد الناس منه ودرسهوه در 
 ااسالم امن تيميةمن شرحه شيخ 

هههذه السلسههلة ام ههدأ  مرههذا الت ههاب الُمخ صههر، وثههاني هههذه السلسههلة هههو ك امنهها الُمقِنههل، وهههو فههي 
د اللالههع الهههذن تدهههاو  مرحلهههة المب هههدأين مدراسهههة  ههه ا لي عهههو  الغالههع علهههى رواي هههين ُيللقرمههها المولِ 

د اللالهع   لدراسة هذا الت اب، فاامام الموف ق ُيللق الروايالعمدة، وتأه    ين في هذا الت ابا لي عو 
 إأ شاء هللا تعالى. ،وسيرد مبي ًنا هذا في ثنايا الت اب ،النظر

أحياًنها ثهالأ أو أربهل  ،أكثهر مهن كله   ثالث هذه السلسلة: ك هاب التهافي، ويهذكر فيهه مهن الروايها
د اللالع االج راد في إطار المذهع، ويذكر ايدلة مدرد من ايدلة، ولتهن الُمقِنل  ،روايا ا لي عو 

ن ة مل ِككر هذه الروايا .  التافي يذكر فيه المول  ايدلة من الت اب والسُّ
 ،ووا أ مههين النظههر فههي ايدلههة ،فاللالههع إكا وصهه  إلههى هههذه المرحلههة، وتأههه  للنظههر فههي التههافي

الذن أل    ،ي أه  لما هو أعلى من كل  وهو االج راد ،ووا أ مين هذه الروايا  ،لمساأ لواس د  
 فيه اامام الموف ق ك ابه التبير العظيم المغني شر  مخ صر الخر ي.

هق  هر فهي كله   ،-فرهو كاسهمه أو كلقبهه موف هق-وفِ ق اامام الموف  أأ علمهه وفقرهه  -وهللا أعلهم–والسِ 
بهادة ليس نظريًّا، م  هو علم  وفقه مقروأ  بالعمه  وااالهال ، وههو معهروا  بال ُّههد فهي الهدنيا والع

 وال أله، وأل   في مونوعا َّ كثيرة منرا: الر اأق.
حسهع ال يسهير، وال ُين رظهر ببصدد شرحه  ،وعلى ك  حا  يرمنا من هذه السلسلة ما نحن بصدده

ه ر أدل را مهل  ،أأ ُيشرر  الت اب بمث  الشرو  التبيرة المس وعبة، ُنبين ألااظه، والروايا  توج  وُتذك 
ي ايص  كاأ هو المقصد، والدرس أعلنا عنه مراًرا أنه سيكوأ فهي الهنظم،  راءة نظمه الذن هو ف

لتن أشار علينا من تعين إجام ه أأ يكوأ الذن بأيدن اللالب وايصه  فهي الهدرس الُمقِنهل، وُيقهرأ 
 من نظمه ما ُيناسع الدرس المشرو ، ُيقرأ من نظمه المن عبد القون ما ُيناسع الدرس المشرو .
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ا الههنظم نظههم امههن أنهها مهها  ،يعنههي فههي اثنههي عشههر ألهه  ميهه  أو ي يههد ،عبههد القههون نظههم طويهه  جههدًّ
 أحصي ه إحصاًء د يًقا، لتن بال قريع أو ي يد على كل .

 االنظم فيه فاأدة ال ُتوجد في شيءَّ من ُك ع الاقه ال ُتوجد في ُك ع الاقهه أصهاًلا ولهذل  تدهد كثيهرً 
سههوة، والقلههع لههيس لههه نصههيع مههن فقرههه، وهههذا مههن الم اقرههة مههن ُطههالب العلههم فههيرم شههيء مههن الق

 ضية، فاي أو  البيوع مثاًل يقو :ُمالحظ الناظم عالج هذه الق
ــــــــــــا  إيــــــــــــار مالمــــــــــــا  الحــــــــــــرا  م ر    

 
ــــــــد  ــــــــ   ــــــــد    ــــــــ ه وتســــــــرا   مت م  تب

قهة، وفهي ك هاب وعظية ُمر ِ   اوفي أو  الدناأ ، وفي الوصايا ككر أشياء يح اجرا طالع العلم أمياتً  
 : ك اب الدناأ     -رحمه هللا تعالى–صاحة ماأة، يقو   الدناأ  أظن

ــــا     ــــالم     ــــ ا    ــــ  ال ــــز     خــــأما ًةهب
 

  مـــــا م ـــــ  مـــــ  م جـــــ  م    ـــــ  ً  ـــــد  
ــــــــأ   ــــــــدار إ امــــــــز    ــــــــا  ار ــــــــ  ه   م

 
ـــــــــــــــــــــ م     ـــــــــــــــــــــ  ه  مت  مل  هـــــــــــــــــــــا ا 

ـــــــ م ما   ـــــــ  مت ـــــــا جـــــــاهو   ـــــــ  ر ك  ةم
 

  مــــــا ً ــــــأر مــــــ  ما ــــــا   يــــــر مـــــــ م    
   مــــــــــــا هــــــــــــأ  ا يــــــــــــا  إ  مرا ــــــــــــ  

 
 ًتقــــــــر    مـــــــــ   ار ال قــــــــا  ـــــــــ  ًمبعـــــــــد   

 ممــــ  نــــار  حــــ  الــــدار نــــبعي   جــــز   
 

  قـــد  ــــان م ــــ  الم  قـــ  ةم  ــــ ن   ــــ  
ــــــاوع ا  ــــــاٍ إ  معــــــ  نــــــفر  ت    مــــــا ال 

 
ـــــــــد    ـــــــــر م   ـــــــــ  إ   ًمقـــــــــي   ل هـــــــــ ي     

ـــــا  ة  ـــــ   كمـــــز    ـــــق  ماح  ـــــ  السا  م 
 

ــــــــــــ    ــــــــــــد ال فقــــــــــــد   ًميق ــــــــــــز   ا الً 
ما ل   ـــــدا  ر  ــــــ اًي ـــــا   لســـــان الحــــــا  ج 

 
ـــــــد    ـــــــر ال    ـــــــ  ال عي ـــــــ   ال    ـــــــ  الم 

ـــــق  متبــــــر ا    ةتـــــاو   ـــــأير المــــــي  مالسا
 

ـــــ   ةم  ـــــد    ـــــ  الي ـــــ     ـــــ  الق ـــــو ت    و  
 إلى آالر ما  ا . 
فهي الهنظم، ومهل أنهه نظهم يح اجهه طالهع  اأال مث  هذا ال يح اجه طالع الاقه؟ واُلذ مث  هذا كثيهرً 

اظ مث  هذه المنظومة فيه صهعوبة والسهيما عنهد مهن العلما يأ النظم هو الذن يثب  إكا ُحِاظ وحِ 
فههي حافظ ههه نههع ، وأمهها صههاحع الحافظههة القويههة حاظههوا ايلههوا المولاههة مههن ايحاديههث ومههن 
الشعر، لتن الذن حافظ ه ال ُتسِع ، ولعلنا في طريقنا ونحن نشر  الت اب نن قي بعه  ايميها  

 ال ي ينبغي حاظرا، ولع  كل  ال يبلغ ربل النظم.
اال صرها يمكن في ربل حدمرا  ،لى أأ الشيخ حمد من ناصر آ  ُمعم ر اال صر هذه المنظومةع

 أو أكثر  لياًل.
المقصود أأ منظومة الشيخ حمد موجودة مخ صهر عقهد الاراأهد، وملبوعهة  به  ايصه ، ملبوعهة 

 بالملبعة السلاية، وايص  ملبوع بالمك ع ااسالمي.
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نهه فهي موا ن هه الال صهاره ومقارن هه بمخ صهر الُمقِنهل الهذن ههو لتن ُيشِك  على نظم الشيخ حمهد أ
 اد المس قِنل  د ُيوِرد شلر مي ، وال ُيوِرد الشلر الثانيا لعدم االح ياج إليهه، وههذا بالنسهبة للهنظم 

تدد كلمهة ماقهودة فهي  -ولع  مرجل كل  إلى النسخة ال ي ُطِبل عنرا-ُياقده  وته ورونقه، وأحياًنا 
هر جيهد فهي جمل هه، وان قهاء البيهر فقيهه، لتهن يبقهى أأ ايصه  ههو  مي ، واال صار الشيخ امن معم 

وأشرنا إلى حاظرا، وأنه م لسه م بحاجهة إلهى مثه  ههذا  ،ايص ، وإكا مررنا بأميا َّ تس ق  بالمعاني
 التالم وأن م مرذا المس وى من العلم والاض  والحر  على ال علم، لتن من باب ال ذكير.

لههذن أعلنهه  عنههه مههراًرا فههي دروسَّ مضهه  هههو الههنظم، لتههن بعهه  اللههالب ي ثا هه  كههاأ الُمق ههر  ا
طويه ، تصههور تشهر  ألايههة العرا ههي  ، نظههماوال يس سههيغه، ولهو ا  رنهها بهالنظم مهها ان رينهها أمهدً  ،الهنظم

وههذا أصهعع بكثيهر، تح هاج  ،بخمس سنين، وهذا المسهة عشهر ألايهة، مهل أأ ألايهة العرا هي سهرلة
دة ال ههي ُيشهههرر  فيرههها ألايههة امهههن مالهه  أو ألايهههة العرا ههي أو غيرهههها مهههن إلههى أنهههعاا أنههعاا المههه

 ايلايا .
نشر  الاص  أو الباب من الُمقِنل، ثم بعهد كله  نقهرأ الهنظم وُنعلِ هق علهى كلماتهه المسه غلقة، وتتهوأ 
ايحكههام مهههر  فههي المقِنهههل مهها تح هههاج إلههى شهههر ، ونعههرا أأ التهههالم النظههرن سهههر ، لتههن العبهههرة 

 إكا كاأ ُمخ صر الخر ي ثالثة عشرة سنة؟بال لبيق، 
 طال : ...........

 فرذا يح اج إلى... هللا المس عاأ.
رة مههن مك بههة شيسهه ر الت ههاب لهه ر  ُك ههع مخلوطهها  جامعههة اامههام ه ُنسههخة ُمصههو  بي ي ال ههي صههو 

محمد من سعود، هذه النسخة كثيهرة اللمهس، كثيهرة الخاهاء فهي ال صهويرا ولعه  كله  يأ ايصه  
 وهي أ دم ما ُيوجد. ، ، وهي نسخة   ديمةكذل

علي من  عة المك ع ااسالمي مرعاية الشيخوهي ال ي ُطِبع  عنرا طب ،نسخة بخط الشيخ  رناس
عبهد هللا مهن عهاي ، مهن علمهاء ُعنيه ة، ومهن  فهي ُنسهخة بخهط الشهيخ -رحمهه هللا–عبد هللا الثاني 

 ل شييل أحد ايموا  من جماع ه.اللراأ  أأ الشيخ هذا توفي في المقبرة وهو طالل  
وعل ق على أشهياء يسهيرة منرها،  ،وهي ال ي ك ع معرا )اانصاا( ،امن سعدن ُنسخة بخط الشيخ

ههر فههي هههذا وهههو أننههي  بهه   ،وأو  المشههروع تعليههق علههى أو  ك ههاب الحههج مههن الههنظم، وأعههرا السِ 
ههذا، وعل قه   فعه الشهيخ  وأمدأ بك اب الحج من غيهر أأ أعهرا أأ ،أربعين سنة كن  أشر  النظم

ُمم ، والشيخ عل ق أيًضا على أميا َّ من ك هاب النتها ، ثهم  ،طوي  الت اب ،على أشياء يسيرة منه
رأى الشههيخ أأ يك اههي منسههخ ك ههاب )اانصههاا( تحهه  ايميهها  مههن الههنظم، وُنسههخ ه موجههودة فههي 

لوا الت اب في رساأ  علمية ملغ  ال ر  لللالب الذن سد   وأربعين رسالة. امسً الدارة، وصوِ 
نسهخرا  به  سه ين سهنة أو  ،علهي مهن إمهراهيم مهن صهالح الُمشهيقح الشيخ شيخنا الشهيخُنسخة بخط 
وهذا الشيخ وإأ كاأ كثير  منتم أو أكثركم ال يعرفه هو من أشهد النهاس  ،-رحمه هللا–سبعين سنة 
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  عشهر سهنوا  أو أكثهر، عنايًة بالاقه الحنبلي، ولديهه جميهل الملبوعها  فهي و  هها ينهه تهوفي  به
والمخلوطا  أيًضا ما تسمل بحاشية إال وهي عنده من المخلوطا ، واس ااد كثير  من الباحثين 
مههن مك ب ههه فههي تحقيههق المخلوطهها  توالههذ منههه، الشههيخ لههه عنايههة بالمخلوطهها  وينسههخ مناسههه، 

هذوشر  العمهدة لشهيخ ااسهالم اله غيهره مهن الُت هع مهن عنهد الشهيخ، و  ،ق وُطِبهل كلهه مهن عنهدهن ُحقِ 
ا، و)ال حرير( للمرداون.  )ايصو ( المن مالح، وُك ع كثيرة جدًّ

عبهد هللا مهن عقيه  فهي  سهخة عنهدن، وُنسهخة لمها شهرع الشهيخن نُ يُنسخ ه ههذه صهور  منرها ُنسهخ 
وأعلي رها إيهاه، ويهوم  به   ،نراهها اإ راء الت اب،  ل  للشيخ: أنا عندن ُنسخة، و ا : ج اك هللا اليرً 

تعها  اُلهذ ك ابه ،  له  لهه: وهللا أنها أعلي ه  إيهاه هديهة يها شهيخ، ولهه الِمن هة والمعهروا الهذن  ها : 
  ِبلرا.

 هذه النُّسخ الم أالرة فيرا أاللاء كثيرةا لعدم وجود ايص  القديم الذن ُيمكن االع ماد عليه.
ؤها واس يعامرا الُمقِنل له شرو  كثيرة هي موجودة في ُك ع ال راجم، وفي الموا ل ويصعع اس قصا

 ولتن االطالع عليرا سر ، االطالع عليرا سر .
يقو  المرداون في مقدمة )اانصاا( هو شر  للُمقِنل، يقو : فإأ ك هاب الُمقِنهل مهن أعظهم الُت هع 
ناًعا، وأكثرها جمًعها، وأونهحرا إشهارة، وأسلسهرا عبهارة، وأوسهلرا حدًمها، وأغ رهها علًمها، وأحسهنرا 

أجمعرها تقسهيًما وتنويًعها، وأكملرها ترتيًبها وأللارها تبويًبها،  هد حهوى غالهع أمرها  تاصياًل وتاريًعا، و 
ا يكثهر جامًعه :فرو كما  ها  مصهناه فيهه ،لرا فقد ظار بالتن  والمللعفمن حص  مساأ  المذهع، 

فإأ من نظهر فيهه بعهين ال حقيهق واانصهاا  ،فرو الحبر اامام ،ولقد صدق وبر ونصح ،ايحكام
 .ا بالمراد من غير الالاا وافيً حقًّ  هوجد ما  ال

: شهههر  المقِنهههل مرهههاء الهههدين المقدسهههي الم هههوفى سهههنة أربعهههة وعشهههرين -مهههن بهههاب ال هههذكير-كهههروا ك
وسه ماأة، وشههرحه شهمس الههدين عبهد الههرحمن مهن أمههي عمهر المقدسههي فهي )الشههر  التبيهر( ملبههوع 
وم ههداو  وهههو ُجلههه مسهه مد  مههن )الُمغنههي( بحيههث تقههرأ الصههاحة والصههاح ين والههثالأ مههن )الشههر  

لتن مساأ  المغني من )مخ صهر الخر هي( فيرها االه الا  ،حروفرا في )المغني(التبير( وتددها ب
هها فههي المقنههل، فههال ُيقهها :  نههه لههيس لههه جرههد، ال، لههه ُجرههد كبيههر، وي يههد إوتاههاو  و يههادة ونقهه  عم 

إنافًة إلى شر  المساأ  ال ي ال ُتوجد  ،صاحع )الشر  التبير( في ال خريج وع و بع  اي وا 
 الوا: شرحه  ين الدين أمو البركا  مهن عثمهاأ مهن أسهعد ال نهوالي الدمشهقي  في مخ صر الخر ي،

وع فهي سه ة مدلهدا  م حقيهق الم وفى سنة المسَّ وتسعين وس ماأة )المم ل في شر  المقنل( ملبه
 الره.آعبد المل  من عبد هللا من دهيش إلى  الدك ور

ظم لههه شههر  شههرحه فههي ومههن شههر  امههن حمههداأ فههي أربعههة مدلههدا ، وامههن عبههد القههون صههاحع الههن
وهي مهن الت هع ال هي أثنهى عليرها صهاحع )اانصهاا(  ،)مدمل البحرين( ملغ به إلى أثناء ال كاة
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أو اي ههوى  أم ههدب بايصههح فههي المههذهع نقههالً بههال حرير وال حقيههق وال صههحيح للمههذهع، فإنههه  هها : 
 د الحارثي.. وشرحه سعد الدين مسعود من أحمأو وجراأ : رواي اأوإال  ل  مثاًل  ،دلياًل 

وممهها نقلهه  منههه مههن الشههرو   لعههة مههن الحههارثي مههن العاريههة إلههى جههاء فههي مقدمههة )اانصههاا( 
. شههرحه امههن عبيههداأ ملههغ بههه بههاب سهه ر العههورة، وشههرحه شههمس الههدين مههن ُماِلههح صههاحع الوصههايا
 شرحه في ثالثين مدلًدا. ،)الاروع(

أمهو إسهحاق إمهراهيم مهن محمهد مهن جما  الدين أمو المحاسن يوس  من محمهد المهرداون، والبرههاأ 
 ُمالح، وهو امن صاحع )الاروع(.

عبهد هللا مهن محمهد مهن ُمالهح صهاحع )الُمبهِدع( وشهرحه  والبرهاأ أمو إسحاق إمراهيم مهن محمهد مهن
 ،شر  م وسط ليس بالملو   وليس بالمخ صر، هو إلى اللو  أ هرب ،من أفض  الشرو  وأيسرها

التبيهر، وفهي الُمبهِدع ُطِبهل  ها  امهن مهدراأ فهي المهدال : وههو شهر   لتنه مل كله  ال ُيقهارأ بالشهر  
ولهم ي عهرب بهه  ،مه ج بهالم ن بالشهر  :وفيه من الاواأد والنقو  ما ال ُيوجد في غيهره، و ها  ،حاف 

سههالًتا مسهل  المد رهدين فههي  ،ونهم الاهروع ،لمهذاهع المخهالاين إال نهادًرا، ومهها  فيهه إلهى ال حقيههق
 ومنه يس مد. ،رو  الُمقِنل للم وسلين، وعلى طريق ه سار شار  )اا ناع(المذهع، وهو أنال ش

مهنرم مههن أفههرد شههر  المناسهه  فقههط كههالمول  امهن  دامههة، ومحمههود مههن محمههد الاههومني الرابغههي ثههم 
ا من حاشية المن ُماِلح الشار  السامق، وجما  الدين  المكي، وونل حواشي على المقنل كثيرة جدًّ

وهو شار  أيًضا، وامن النقيع، وسليماأ من عبد هللا مهن  ،من محمد المرداون أمو المحاسن يوس  
هه م منسب را إلهى الشهيخا ينرها وِجهد  فهي اللِ  وكمها  ،محمد من عبد الوهاب، وهذه الحاشية لم ُيد ر

محمود مهن  الملبعة السلاية وكان  بخط الشيخ ا  اللابل: والظاهر أنرا له، والنسخة ُطِبع  في 
 ال ويدرن، وأالوه عبد الرحمن.عبد هللا 

عبهد هللا مهن محمهد مهن عبهد الوههاب،  على غالفرا: منقولة  من الط الشيخ سليماأ امن الشيخُكِ ع 
 فد اه هللا اليًرا. ،وهي غير منسوبةَّ يحد، والظاهر أنه هو الذن جمعرا

ح للوالد شيء؟  ترج 
 طال : ...........

ا، بخههط الشههيخ د  بخههط َّ فههي ُنسههخة للمقنههل بخههط الشههيخ وِجهه سههليماأ مههن عبههد هللا مهه ن  جميهه َّ جههدًّ
 المقنل.

 طال : ...........
 معروا.

وحص  مين ُتدار الُت ع فيرا ن اع حو  الثمن وسوء فرم في القيمة، فأالذها  ،جيء مرا من مصر
ر   ، عيرههالمله  سهلماأ حينمهها كهاأ أميهًرا للريههاب بهأعلى  يمهةَّ ادُّ  وونهعرا فهي الههدارة، الهدارة صههو 
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وو ع را على المشايخ، تصوير جمي  لو  يه : إنهه أفضه  مهن ايصه  لمها بُعهد علهى  ،انرا ُنسخً م
 ورق ُيسمونه التوشيه الااالر.

سههليماأ ُطِبعهه    ريبههة مههن الحاشههية المنسههوبة للشههيخفيههه حاشههية  ،علههى كهه  حهها  الت ههاب مخههدوم
ِ هههع عليرههها: ال ُيعهههررا  هههديًما، ُطِبعههه  سهههنة ألههه  وثالثماأهههة واثنهههين وعشهههرين بملبعهههة المنهههار، وكُ 

وعليرهها  ،صههاحبرا، و ههد ُطِبههل عههن نسههخةَّ جميلههة الخههط ُكِ بهه  سههنة ألهه  ومههاأ ين وسههبعة وعشههرين
 حاشية  حافلة  جليلة لم ُيذكر على النسخة اسم صاحبرا.

 طال : ...........
 فروق. هفي

 طال : ...........
 مرن سليماأ؟

 طال : ...........
 حاشية المن فيرو . هسليماأ، وفي لشيخ ك برا اما لرا عال ة وال

 طال : ...........
 ما رأي را. ،ما أدرن وهللا

لتن هذه الحاشية ملبوعة  ديًما بملبعة المنار، والنُّسخ كلرا و   هلل تعالىا ولذل  يندر وجودها 
ر، ُطِبع  على ناقة بع  المخلصين، و د جعله اللابل و ًاا هلل تعا لى ال عند اللالب، ولم ُتصو 

 يدو  يحدَّ أأ يبيل ما يقل منه.
وإكا أردنهها أأ نحصههر الحواشههي فلههن نسهه ليل، لمههاكا؟ ينههه مهها مههن عههالمَّ عنههده ُنسههخة السههيما مههن 

وُيعلِ هق عليرها مهن ههذا الت هاب، ومهن كله  الت هابا  ،الحناملة إال ولديه ُنسخة مخلوطة  ب  اللبل
 ،لوا فهي الحواشههي علهى )تاسهير البيضههاون(ولهذل  ال ُيمكهن أأ ُتحصهر هههذه الحواشهي، مثه  مهها  ها

ا عليرها  اأ حاشية، لتن أنا ملت  ُنسخً ي الُت ع المنصو  عليه ماأة وعشرو الموجود ف كثيرة جهدًّ
 حواشي  لمية ما ُتذكر وال ُكِكر ا ولذل  الحصر صعع.

 ن صههرا فههي أأ مهها نقههدر–وعليرهها حواشههي كثيههرة  ،وهههذه ُنسههخة مههن الُمقِنههل، ُنسههخة الليههة  ديمههة
بع  الصاحا  ما فيرا مونل  لم إال وفيه حاشهية مثه  ههذه  اترو  أأ وهللا ودن -الت اب ي قلل

فيرا  ،االصاحة، وهي نسخة  ديمة ما هي بحديثة، لتن مال  النسخة أساءا يأ في النسخة نقًص 
يعنهي وجهه مهن  ،في أولرا ور  اأ في ايو  نق  ور  ين، وفي آالرها صاحة أ   من ور هة نق 
فنسخ الور  ين مهن اا نهاع، واياليهرة مهن  ،ن ُيتمِ  يبدو أنه ما وجد ك اب المقنل الذ الناسخ ور ة،

 دلي  اللالع.
 طال : ...........
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مههن  دامههة مهها عههدا  الموفههقك ههاب المقِنههل تههألي  ، و ههد وجههد: وانههحم لههيس، هههو ميانههه ال مهها مههي ن
  .  اللالع، كما أشار إلى كل  نا لهاياليرة من دلي والصاحة ،الور  ين ايوليين فمن اا ناع

 .ائً ما رأي  شي ،ما أدرن وهللا
، يبههدو وهللا أعلههم أنههه عههرا كلهه  مههن ائً البحههث عنرهها صههعع، مهها رأيهه  شههي اأ عنههدن ُنسههخً أأككههر 

 المقاملة.
 طال : ...........

 وال تنظر إليه.
 عبد الرحمن. اهللا يسامح  يا أب

ر هههذه الُت ههع ال ههي جمعهه  مههين الُمقِنههل مثهه  )من رههى غيههره، ومههن أشههرهههذا فيههه جمههل للمقنههل مههل 
شهههرعنا فيهههه  بههه  مخ صهههر  ،اايهههرادا ( الدمهههل مهههين الُمقِنهههل وال نقهههيح و يهههادا ، وههههو ك هههاب  م هههين

وعدلنا عنه، والشيخ المبارك موجود في ههذه الُت هع أعظهم  ،الخر ي، فاس صعبه كثير  من اللالب
 هللا أجره.

ح أيًضهها: الشههويكي فههي ك ابههه )ال ونههيح فههي الدمههل مههين المقنههل مقِنههل وال نقههيوممههن جمههل مههين ال
ن ة، ثم ُطِبل ُمحقًقا في رسلة دك وراه في ثالثة مدلدا . ،وال نقيح(  وهو ملبوع  بملبعة أنصار السُّ

ههن نقه  عههن الشههيخ عبهد الههرحمن السههعدن أأ )ال ونهيح( أفضهه  مههن )المن رهى( مههل أنرههم  و هرأ  مر
 د بالمذهع من غيره.أ المن رى أ عي اقوأ على أ

ال نقهيح الههذن ُنهم إلهى المقنهل فهي )من رهى اايهرادا ( فههي  ، هالوا: إكا اال له  اا نهاع مهل المن رهى
الدمهل مهين المقنهل وال نقهيح و يهادا ، و)ال ونهيح( فهي الدمهل مهين المقِنهل وال نقهيح ههو ههذا اسههمه 

ي الحسههن علهههي مهههن سهههليماأ عههالء الهههدين أمههه)ال نقههيح الُمشهههِبل فهههي تحريههر أحكهههام المقنهههل( تهههألي  
المههرداون صههاحع )اانصههاا( ومولاهههه البيههر بالمههذهع، والبيههر بالت هههاب، واطالعههه علههى ك هههع 
المذهع وسردها في ك ابه وعلى ايصحاب شيء مذه ، تعدع كي  اج مل له ههذا التهم الراأه  

ح ، وفهالأ، وههو وتيسر له مراجع رها  ويقهو  فهي المسهألة:  ها  بهه فهالأ، وفهالأ ،من الت ع المهرج 
ر ِلما اُلِلق له.ةفي الُت ع اآلتي  ، ويذكر عشرة أو أكثر، لتن ك ٌّ ُميس 

إال أربههل  -صههلى هللا عليهه وسههلم–واحهد مههن شهيوالنا يقههو : أنها ال أ  نههي )اانصهاا( ومهها فيهه إال 
 .امرا  وهو اثنا عشر مدلدً 

 طال : ...........
فهي موانهل  -صهلى هللا عليهه وسهلم–اا طبهل الت هاب أنهن المقصود أأ التالم ال أدرن ه  الهذ

نق َّ واحد أربل مرا  صلى هللا عليه وسهلم؟ مها أدرن ههذه مبالغهة مهن  أنا مر علي  فيفكثيرة، وإال 
 الشيخ أو أنه... هللا أعلم، لتن الت اب نافل السيما لمن له عناية بالمذهع.
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هن ة وحهافظ امهام أحمهد، و وهذا المذهع كما تعلموأ هو مذهع  فقري وعلهى رأن ا ههو إمهام أهه  السُّ
ن ة، فمذهبه  ،ااسالم ن ة وله موا   مشرورة في نصر السُّ يحاظ سبعماأة أل  حديث، إمام أه  السُّ

ن ة. -وهللا أعلم–  أ رب المذاهع إلى السُّ
تم الدلي  من الت اب والسُّ   ن ة.على ك  حا  العبرة مهههههههه) ا ( هللا و ا  رسوله، والحر

نساأ يقرأ في هذه المذاهع أو يع ني بمهذهعَّ منرها ههذا مهن بهاب الضهبط، يعنهي لهو  يه  وكوأ اا
هن ة مباشهرًة تضهييل لهه، ال ُمهد أأ ي اقهه علهى ك هابَّ فهي مهذهعَّ  هه مهن الت هاب والسُّ للالهع العلهم: تاق 

نظههر فههي هههذا  ُمع بهر مع نههًى بههه الههال   ههروأ وعقههود ااسههالم، ثههم بعههد كلهه  ي أههه  للنظههر فيههه إكا
ر مساأله، واس د  لرا، ونظر فيمن وافق وفيمن الال  وفي أدله رم، تأهه  لالج رهاد ا لت اب وتصو 

ن ة، أما  ب  كل   أين يهذهع؟ تقهو   ،ال يس ليلفصار حينئذَّ فرنه االج راد والعم  بالت اب والسُّ
ن ة.  له: تاق ه من الت اب والسُّ

هن ة وال اقهه منرمها لهى نبهذ ُك هع اوهذا مثا  وا عهي لمها جهاء  الهدعوة إ لاقهه والنظهر فهي الت هاب والسُّ
جاء شاب وهو يقرأ في صحيح مسلم مر عليه باب ايمر بق   التالب، أالذ المسدس ما رأى من 
كلعَّ إال أفرغ في رأسه رصاصة، الباب الذن يليه باب نسخ ايمر بق   التالب، مهاكا ياعه  ههذا؟ 

ن ة؟ هذا يصلح ي اق ه من الت اب   والسُّ
هن ة فيرمه هن ة، الت هاب والسُّ المللهق والمقيهد، والعهام  اال ُمد أأ يكوأ لديه أهلية للنظر في الت هاب والسُّ

والخهها ، والناسههخ والمنسههوا، فيرهها أشههياء كثيههرة تاههو  الم وسههلين مههن طههالب العلههم فضههاًل عههن 
 المب دأين.

 طال : ...........
 شر . هاليوم ما في

 ...طال : ........
 المقِنل؟

 طال : ...........
ايرنهههاؤو ،  جههاموا مههن مك بهههة السههوادن مههها أدرن، طبع ههه مك بههة السهههوادن بدههدة م حقيهههق محمههود

لتهن يكاهيرم أنرهم  مل أنرما ليسا من الم خصصين في المذهع، ،عبد القادر ومراجعة والده الشيخ
 ود ة في الضبط، وهللا المس عاأ.    أه  عناية وتحر َّ 

      
     


