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خصُُ:
مُلُ ُ ُ
إخراج األعمال العلمي ََّّة المخطوطة ،وتحقيقها ،من أجلِِّّ ما تُصرر يير الجهرو
واألوقات ،قيا ًما بح ِّ
ضَّياع ،ومحايظة عليهرا مرن العثر ،
ق علمائنا ،وحفظًا لها من ال َّ
وهذا العمل العلمي هرو إعرا ل لتحقيرق رسرالة البرن األ ثرار (323هر ) ،شرر ييهرا
ُ
حاولرُ أ أت ِّمرم بر
خطثة ال َّسيِِّّدل عائشة – رضي هللا عنها – يري الر ادياع عرن أبيهرا،
جهو من سثقني يي تحقيق  ،ومرنهم الر تدوتور صرال الر ِّدين المنجِِّّ رد ،والر تدوتور حراتم
ضَّامن ،حي وقفُ من خالل مطالعة هذين العملرين ،ومعارضرتهما علرل النتسرخة
ال َّ
صررحيا ،والتَّ،ييررر ،وال َّسررقف ،ومخالفررة
المخطوطررة  -علررل بع ر الهفرروات ،مررن الت َّ
ضثف النتسخة المعتمدل ،مع أ َّها سخة عالية ،عليها سماع إلسماعيل بن إبراهيم برن
الخطيب يحيل بن عثد ال َّر َّزاق بن يحيل المقدسي ال َّشرايعي ،ومرا قرأهرا عثرد العظريم
بررن عثررد القررو ِّ المنررذر ت بالقرراهرل ،يرري رمضررا 047/ه ر  ،وعليهررا ت
خط ر  .وبالتَّررالي
يمكننا القول بأ َّ وثي ًرًا من األعمال المحقَّقة تحتراج إلرل إعرا ل ظرر ،ومعيرد عنايرة،
وعلي يال ينث،ي للثاحثين التَّذرتت ع بمقولة( :لم يترك األ َّول لآلخرر شرياًا) ،يالكمرال
– تعالل – والنَّقص من صفات الثشر.
ُُةُُُ:عائشة – رضي هللا عنها – ال ِّدياع عن أبي بكر الصِِّّ ِّدِّيق – رضري
كلماتُمفتاحي
ُُ ُُ ُُ ُُُُ
ت
هللا عن  -ابن األ ثار – شر خطثة – غريب الل،ة – تحقيق – مخطوط.
ُُ ِّدُ ُِّمةُُُ:
مق
ي بعرده ،أ َّمرا بعرد :يهرذه خطثرة
الحمد وحده ،وال َّ
صَّالل وال َّسَّرالم علرل مرن ال ثر َّ
ال َّسيِِّّدل عائشة ،أ تم المؤمنين – رضي هللا عنها – يي ذور مناقرب أبيهرا ،أبري بكرر – رضري
هللا عن – بشر ابن األ ثار ِّ – رحمر هللا تعرالل – أقر ِّدِّمها محقَّقرة ،بعرد أ طُثعرُ
بتحقيق ال تدوتور صال ال ِّدِّين المنجِِّّ د بالمجمع العلمي العربري بدمشرق سرنة 1602م،
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ضَّامن بدار الثشائر بدمشق سنة 2004م ،ضمن وتاب ابن
ث َّم بتحقيق ال تدوتور حاتم ال َّ
األ ثررار سرريرت ومؤلَّفات ر  ،وحقَّقررُ هررذا العمررل علررل سررخة واحرردل ومررا يعررل مررن
سررثقني ،وقررد بررذلُ جهررد يرري الحصررول علررل سررخة أخرررو يأعيررا ي الثح ر و
جدوو ،غير أ َّني حاولُ بقدر طاقتي أ أقرأ المخطوط قراءل متأ ِّية ،لعلِّي أضيا
ُ
ُ
وشررعُ يري عرضر
ينسرخُ المخطروط،
شياًا إلل مرا ق َّدمر األسرتاذا الفاضرال ،
ضررامن)،
للمنجِّ ررد ،و "ض" لل َّ
علررل التَّحقيقررين ال َّسررابقين الَّر ارذين رمررعت لهمررا ب ر ("م"
ِّ
يظهرررت لرري بع ر األمررور الَّترري تسررتوجب إعررا ل التَّحقيررق ،تتمي ًمررا لجهررد العررالمين
ُ
ونُ
الفاضلين ،واستدرا ًوا علل ما قاما ب – ولهما يضل ال َّسَّثق يي التَّحقيق  ،-وإ
ُ
ضَّرامن تر َّسَّرم ُخطرل عمرل الر تدوتور المنجِِّّ رد حرذو القُر َّذل بالقُر َّذل.
الحظُ أ َّ الر تدوتور ال َّ
ومن بين األمور الَّتي استدروتُها ما ورا تصرحيفًا ،ومنهرا مرا ورا سرقطا ،ومنهرا مرا
ُ
واسررتطعُ
وررا ت،ييرر ًرًا ،ومنهررا مررا وا ررُ ييرر مخالفررة لضررثف النتسررخة المعتمرردل،
– والفضل – قراءل ما ُش ِّوه رسم يي قيد القراءل يي آخر النتسخة .ث َّم قر َّدمُ لهرذا
التَّحقيق بدراسة موجعل لل ِّسيِِّّدل عائشة – رضي هللا عنهرا – ،وورذل البرن األ ثرار ِّ
– رحم هللا –.
رضيُهللاُعنهاُ–ُ
عائشةُ–ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُ
ُُُ ُ ُُ
اسمهاُوكنيتهاُولقبهاُُ:
ُ ُ ُ ُُُ ُ ُُُُ ُُُ ُُُُ ُُ
الصِّ ِّدِّيق عثدهللا بن عثما بن عامر بن عمرر برن وعرب برن
عائشة بنُ أبي بكر ِّ
()1
القرشري التَّميمري  .وأ تمهرا أ تم رومرا بنرُ
سعد بن تريم برن ُمر َّرَّل برن وعرب برن لرؤ ي
ِّ
()2
عامر بن عويمر بن عثد شمس ،بن عتَّاب ابن أذينة الكنا يََّّة .
ووررا يكنِّيهررا رسررول هللا – صرلَّل هللا علي ر وسرلَّم – بررأ ِّم عثرردهللا أ  :عثرردهللا بررن
ت
العبير – رضي هللا عن – ابن أختها أسماء – رضي هللا عنها – لما ور عن هشام
ري – ص رلَّل َّ
هللا علي ر وس رلَّم – :يررا
عررن أبي ر أ َّ عائشررة – رضرري هللا عنهررا قالررُ للنَّثر ِّ
رسول هللا ولتت سائ لها ونية غير  .يقرال لهرا رسرول هللا – صرلَّل هللا علير وسرلَّم:
هللاِ حتَّرل ماترُ ولرم تلرد ت
هللاِ" ،يكا يُُقال لها أُ تم عث ِد َّ
ُ أُ َّم عث ِد َّ
قرف( .)3وورا
"اوتنِي أ ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
ِّ
هثي – رحمر هللا –:
رسررول هللا – صرلل هللا علير وسرلم – يلقثهررا بر (الحميررراء) ،قررال الرذ ت
()4
"والحمراء ،يي خطاب أهل الحجاز :هي الثيضاء بشقرل ،وهذا ا ر ييهم" .
 - 1ا ظر :اإلصابة يي تمييع ال َّ
صَّحابة البن حجر  10/3 ،106/4رضي هللا عنهما.
 - 2سير أعالم النتثالء لل َّذهثي .135/2
 - 3أخرج أحمد يي مسنده .66/42
 - 4سير أعالم النتثالء .103/2
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مولدهاُُ:
ُ ُُُ ُُ
ُولدت عائشة – رضي هللا عنها – بعد المثع بأربع سنين ،أو خمس .
ىُهللاُعليهُوسلُُمُُُ–ُُ:
بيُُ–ُصلُُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُ
زواجهاُبالن
ُ ُُ ُ
ُُُُُُُُ ِّ
ري –
جرراء يرري ال َّ
صررحيع أ َّ عائشررة – رضرري هللا عنهررا – قالررُ" :تع َّوجنِرري النَّثِر ت
()6
َّ
َّ
ُ
ِّ
صلَّل هللا علي وسلم – وأ ا بِنُ ِسرُ ِسرنِين"  .وعنرد أحمرد أ هرا قالرُ" :تع َّوجنِري
ر ُسُو ُل َّ
هللاِ – صلَّل هللا علي وسلَّم ُ -متويَّل خ ِديجة قثل مخر ِجر ِ إِلرل الم ِدينر ِة بِسرنتي ِن
أو ثررال وأ ررا بِنر ُ
رُ سررث ِع ِس رنِين"( .)7قررال ابررن حجررر" :ويجمررع بأ َّهررا وا ررُ أوملررُ
سررابعة ،و خررل بهررا وهرري بنررُ تسررع ،ووررا خولر بهررا يرري
سَّا سررة ،و خلررُ يرري ال َّ
ال َّ
()8
ش َّوال يي ال َّسَّنة األولل وما أخرج ابن سعد" .
احتهاُُ:
فصُ ُُ ُُ
ُ ُ
ُعريُ عائشة – رضي هللا عنها – بفصاحتها ،و ُخطثها شاهدل برذل  ،وعرن موسرل
بن طلحة قال" :ما رأيُ أح ًدًا وا أيصع من عائشة – رضي هللا عنها –"( .)9وعن
رأيرُ خطيثًًرا ت
ُ
قرف أبلر  ،وال أيطرن مرن
القاسم بن مح َّمد قرال :قرال معاويرة" :وهللا مرا
عائشة – رضي هللا عنهرا –"( .)10وعرن األحنرا برن قريس قرال :سرمعُ خطثرة أبري
ي برن أبري طالرب رضري
بكر الصِِّّ ِّدِّيق ،وعمر بن الخطاب ،وعثما بن عفا  ،وعلر َّ
هللا عنهم ،والخلفاء هلم ج اًرا إلل يومي هذا ،يما سرمعُ الكرالم مرن يرم مخلروق أيخرم
وال أحسن من من يِ ِّي عائشة – رضي هللا عنها(.–)11
وفاتهاُُ:
ُُُُ ُُ
تويِّيرُ عائشرة – رضري هللا عنهرا – يري اللَّيلرة ال َّسَّرابعة عشرر مرن شرهر رمضرا بعررد
الوتر ،سنة  57للهجرل ،وقال أبو عثيدل معمر برن المثنرل ،والواقرد  ،وغيرهمرا :سرنة 53
للهجرل .وصلَّل عليها أبو هريرل – رضي هللا عن – ،وورا خليفرة مرروا علرل المدينرة،
وأمرت أ تُدين من ليلتها ،و ينُ بالثقيع ،وعمرها ثالثة وستتو سنة وأشهر(.)12
()5

 - 5اإلصابة .10/3
 - 6صحيع الثخار .55/5
 - 7أخرج أحمد يي مسنده .404/43
 - 8اإلصابة .10/3
 - 9أخرج ر أحمررد يرري يضررائل الصررحابة  ،370/2والتِّرمررذ ت يرري سررنن  ،705/5وقررال :هررذا حرردي حسررن
صحيع غريب .والطَّثرا تي يي المعجم الكثير .132/23
 - 10أخرج الطَّثرا تي يي المعجم الكثير .133/23
11
هثي يي التَّلخيص.
 أخرج الحاوم يي المستدرك  .12/4وسكُ عن ال َّذ ت - 12ا ظر :سير أعالم النتثالء .163 ،162/2

تاريخ النشر2021/00/01 :

تاريخ االستالم2021/03/27 :

57

خطبة عائشة  -رض ي نسها عنها  -في الدفاع عن أبيها

ابنُاألنباريُ
ُُ ُُُ ُُُُ ُ ُ
اسمهُونسبهُُ:
ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ
مح َّمد بن القاسم بن مح َّمد بن ب َّشار ،بن الحسن بن بيا بن سرماع برن يررول برن قطرن
()13
أهل ُس َّر من رأو(.)14
بن عامة أبو بكر ابن األ ثار
 .وذور المر ُزبا ي أ َّ ِمن ِ
مولدهُُ:
ُ ُُُُ
روم األح ر ِد إلحرردو عشرررل ليلررة خلررُ ِمررن رجررب سررنة إحرردو وسررثعين
ُولررد يرري ير ِ
()16
ومائتين( ،)15وهو ما علي جلتت من ترجم ل  ،وقيل :سنة اثنتين وسثعين ومائتين .
فطنتهُوذكاؤهُُ:
ُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ
َّ
الحفرِ ،ومرع
وا – رحم هللا – يي هاية الذواء ،والفطن ِة ،وجو ِل القريحر ِة ،و ُسُررع ِة
ِ
صَّالحين ،ال تُعر ل حرمة ،وال زلَّة ،وورا يُُضررب بر المثر ُل يري
ذل وا و ِر ًعًا ِمن ال َّ
()17
ب ،وأوث ُر ما وا يُُملي ِ من غير يتر ،وال وتاب .
حضور الثديه ِة ،و ُسُرع ِة الجوا ِ
ِ
ُ
علري القرالي :وورا يحفرِ ييمرا ذ ِورر ثالثمائرة ألرا بيرُ شراهد يري
قال عنر أبرو
ي
()18
ُ
ً
القرررآ ِ  ،ووررا أحفررِ مررن تقر َّدم ِمررن الكرروييِِّّين  .قررال :ووررا يحفرِ مائرة وعشرررين
فظر يكرم
رن الع
تفسي ًرًا بأسا ِي ِدها .وقرال لر أبرو الح
روضري :قرد أوثرر النَّرافُُ يري ِح ِ
ت
س ِ
ً ()19
َّ
تحفُِ؟ يقال :ثالثة عشر صندوقا  .وقيل إ وا يتر َّ ُ إلل أوال ِ ال َّرَّاضي ،يكرا
تفسرير الرتت ،يرا ،يقرال :أ را حراقِن ،ثر َّم
يو ًما ِمن األيَّ َِّام ،وقد سألت ُ جارية عن شريء ِمرن
ِ
َّ
مضل ،يل َّما وا ِمن غد عا  ،وقد صار معثِِّّر ًرًا للرتت ،يرا ،وذاك أ ر مضرل ِمرن يو ِمر ،
وقد رف وتاب الكرما ِّي وجاء( .)20وقد شر ِهد لر برذل وثيررو  ،وقرد ياضرُ وتربُُ
حفظر ،
تروحي بحر َّد ِل ذوائر  ،وتوقترد ذاورتِر  ،وقر َّو ِل
ِ
ت الَّتري ِ
التَّراجم بذور هذه ال َّشها ا ِ
تفوق .
ومدو ت
عقيدتهُ،ومذهبهُالفقهيُُ:
ُُُُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُُُُُ ُ ُ
َّ
َّ
وررا ابر ُ
رل ال تس رن ِة ،وهررذا مررا أودت ر ُ جررلتت
رن األ ثررار – رحم ر هللا تعررالل – ِمررن أهر ِ
()21
ي
المصررا ُر الَّترري ترجمررُ لر  .أ َّمررا مذهثُر الفقهرري ،يقررد وررا – رحمر هللا – حنثلر َّ
 - 13ا ظر :تاريخ ب،دا  ،للث،دا .266/4
 - 14ا ظر :ور القثس ،للمرزبا ي ،ص .345
 - 15ا ظر :معجم األ باء ،للحمو .2013/0
 - 16ا ظر :سير أعالم النتثالء .274/15
 - 17ا ظر :الفهرسُ ،البن النَّديم .112/1
 - 18ا ظر :طثقات النَّحويِِّّين واللت،ويِِّّين ،ت
للعبيد  ،ص .154 ،153
 - 19ا ظر :معجم األ باء .2015/0
 - 20ا ظر :طثقات الحنابلة ،ألبي يعلل .70/2
 - 21ا ظررر :ترراريخ ب،رردا  ،266/4و عهررة األلثَّررا ،لر ثررار  ،ص  ،167وإ ثرراه الرررتت وال ،للقفطرري ،201/3
ووييات األعيا  ،البن خلِّكا  ،341/4وسير أعالم النتثالء .275/15
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رن االسررتثنا ِء يرري اإليمررا ِ ؟ يقررال :حررن سررتثنِي ينقررو ُل :حررن
المررذهب ،وقررد ُسررال عر ِ
َّ
مؤمنررو إ شرراء هللاُ ،يراجع ر ال َّسررائ ُل يرري ذل ر  ،وعلررل علي ر الجررواب ،يأجاب ر ابررن
الكالم ،يقال ل أبو بكر بن األ ثار ِّ  :هذا مذهبُُ إما ِمنا أحم ِد
األ ثار ِِّّ ،وتراجعا يي
ِ
()22
بن حنثل – رضي هللا عن –.
ُُُُُ:
نهُ،وزهده
ُُيُُُّ ُُُ ُ ُ
تد
شررهد البررن األ ثررار جمررع ِمررن ال ُعُلمررا ِء ،وأقرررتت وا
رن تديتتن ر  ،ومرردو صرردقِ
بحسر ِ
()23
ً
ً
ياضرال ،يِّنرا  ،وقرال الخطيرب الث،ردا :
وخيريَّتِ  ،قال المرزبرا ي :ورا ثقرةً ،صردوقًا،
()24
ً
حفظر زاهردا متواضرعا ،
وا صدوقًا،
ياضال ،يينًا ،خيِّ ًرًا ...وقال :قال حمعل :ووا مرع ِ
()27
)
26
(
)
25
(
و حو ذل قال ت
ت األ ثرار ت  ،والر َّذهثي  .وم َّمرا يشرهد
العبيرد
 ،وأبرو الثرورا ِ
بفضررل  ،و يا تِر  ،مررا قالر أحم ر ُد بر ُ
رن يوسررا األصررثها ِّي ِمررن أ َّر رأو رسررول هللا –
ُ
ُ
صلَّل هللا علي وسلَّم – يي المنام ،قال :يقلُ يرا رسرول هللا :ع َّمرن آخرذ علرم القررآ ؟
يقال :عن أبي بكر بن األ ثار ِّ ( .)28و ِمن تديتنِ  :زه ُدهُ يي الحيا ِل ال تد يا ،وما ييها ِمرن
متاع ،يقد ُرُو أ َّ وا يأخ ُذ الرتت طرب ،يشر تم ويقرو ُل :أمرا إ َّر لطيِِّّرب ،وورا أطيرب
من حفُِ ما وهب هللاُ لي ِمن ال ِعل ِم( .)29ووا قد ُسُال عن زهده يي األول يقال :ذل
أبقل لحفظي( .)30وما ُحُكي أ َّ ال َّرَّاضي با ِ منح جاريةً ،يما وا منر َّإال أ طلرب
العلرم(.)31
ب
اف ليثيعها ،بح َّج ِة أ َّها شر،لت ُ عرن طلر ِ
ِ
ِمن الخا ِم أ يذهب بها إلل النَّ َّخ ِ
()32
َّ
ُ
ت .
ت أول و َّل شيء وا يشت ِهل ،وقال :هي ِعلة المو ِ
ول َّما وقع يي علَّ ِة المو ِ
ُُةُُ
حياتهُالعلمي
ُُُُ ُُُُ ُُ
شأ ُ
ُ علرم ويضرلف يقرد اعتنرل
ابن األ ثار ِّ – رحم هللا – يي بياة علميََّّة ،وبي ِ
)
33
(
بررر والررر ُده منرررذ صرررثاه  ،حيررر وررررا والرررده محررر ِّدِّثا أخثارياًرررا ،عاريًرررا برررراأل ب،
ب( ،)34يا عكس ذلر علرل ثقاير ِة ابنر  ،برل إ َّ أبرا بكرر يراق أبراه ،يقرد قرال ابرن
وال،ري ِ
 - 22ا ظر :طثقات الحنابلة .03/2
 - 23ور القثس ،ص .345
 - 24ا ظر :تاريخ ب،دا .266/4
 - 25ا ظر :طثقات النَّحويِِّّين واللت،ويِِّّين ،ص .154
 - 26ا ظر :عهة األلثََّّا ،ص .167
 - 27ا ظر :سير أعالم النتثالء .274/15
 - 28ا ظر :عهة األلثََّّا ،ص .163
 - 29ا ظر :طثقات الحنابلة .70/2
 - 30ا ظر :تاريخ ب،دا .266/4
 - 31ا ظر :معجم األ باء .2017 ،2010/0
 - 32ا ظر :إ ثاه الرتت وال .205/3
 - 33ا ظر :سير أعالم النتثالء لل َّذهثي .274/15
 - 34ا ظر :ب،ية الوعال لل تسيوطي .201/2
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النَّررديم :إ َّر "وررا أيضررل ِمررن أبير وأعلررم"( .)35ومررا أ شرربََّّ حتَّررل ذاع صرريتُ  ،وعر َّم
النَّاف عل ُم  ،يقد ح َّد وهو ُ
ابن ثالثين عا ًماف حي ُ ُرُو أ َّ ورا يُُملري سرنة إحردو
()36
ميمي :ما رأينا أحفِ من  ،وال أغعر منر
وثالثمائة  ،حتَّل قال مح َّمد بن جعفر التَّ ت
()37
ابرن األ ثرار ِّ متنوعرةً ،شراملةً ،لمرا حثراه هللا بر ِمرن الر َّذوا ِء،
يي عل ِم  .وقد وا ُ ثقايرةُ ِ
ب،
روم القرررآ الكررريم ،وال،رير ِ
والفطنر ِة ،يهررو الحررايُِ لكترراب هللا – تعررالل – ،الفقير يرري علر ِ
()39
َّ
والوقا واالبتدا ِء( ،)38العال ُم يي النَّ
وعالمرة وقتر ييهمرا ،
ب،
والمشكل،
حو واأل ِ
ِ
ِ
ِ
ً ت ()40
َّ
وأوثررهم حفظرا لل،رة .
حرو الكروييِِّّين،
قال بعضهم :وا ِمن ِ
اف ،وأيضرلِهم يري ِ
أعلم الن ِ
ِ
()41
ت
َّ
ِّ
عر" .
وقال المر ُزبا ي" :وا أبو بكر ُمتقن
ِ
الحفِ للقرآ ِ  ،والن ِ
حو ،واللِ ،ة ،والش ِ
شيوخهُُ:
ُُ ُ ُ ُ
َّ
ً
ت
َّ
برن األ ثرار ِّ شريوخا عردل ،وقرد ذوررهم الردوتور
ذورت وتب الت
بكرر ِ
رراجم ألبري ِ
()42
َّ
ضَّامن ،وهم ُ -1ُ:أبوه ،القاسم بن مح َّمد بن بشرار األ ثرار  -2 .أبرو العثََّّراف برن
حاتم ال َّ
َّ
يحيل ثعلب -3 .إسماعيل بن إسحاق القاضي -4 .أحمد برن الهيرثم الثرعاز -5 .أحمرد
بن سهل األشرنا ي -0 .إ ريرس برن عثرد الكرريم -7 .الحكريم الترمرذ  -3 .مح َّمرد برن
يو س الكديمي -6 .مح َّمد بن هارو التَّ َّمار -10 .مح َّمد بن أحمد بن النَّضرر -11 .الحسرن
ضَّرثِِّّي -13 .مح َّمرد برن يحيرل المرروز  -14 .أحمرد
بن الحثاب -12 .سرليما برن يحيرل ال َّ
بن سرعيد ال ِّدِّمشرقي -15 .إبرراهيم برن موسرل -10 .عثردهللا برن بيرا  -17 .أحمرد برن
ح َّسَّا  -13 .عثدهللا بن محمد بن اجية -16 .بشير بن موسل -20 .أبرو الحسرن برن برراء.
 -21عثدهللا بن خلا ال َّد َّالل -22 .علي بن مح َّمد برن أبري ال َّشروارب -23 .أحمرد برن
منصور -24 .مح َّمد بن المر ُزبا  -25 .أبو شعيب عثردهللا برن الحسرن الح َّرَّا ري -20 .أبرو
جعفر مح َّمد بن عثما  -27 .أحمد بن عثدهللا -23 .خلا بن عمر ال ُعُكثُُرر  -26 .موسرل
بن علي الختلي -30 .أبو جعفر أحمد بن الحسين -31 .مح َّمرد برن عيسرل الهاشرمي.
 -32مح َّمد بن عثدهللا -33 .أبو الحسن األسد  -34 .أبو الحسن أحمد بن مح َّمد برن
عثدهللا -35 .أبو علي الحسن بن عليل العنرع  -30 .أبرو عثردهللا المقردمي القاضري.
 -37أبو العث ََّّاف بن مروا الخطيب -33 .عثدهللا بن عمرر برن لقريف -36 .أبرو بكرر
مح َّمد بن الحسن بن ُ ريد -40 .عثيد هللا بن عثد ال َّرَّحمن.
 - 35ا ظر :الفهرسُ .112/1
 - 36ا ظر :إ ثاه ت
الرت وال .23/3
 - 37ا ظر :عهة األلثََّّا ،ص .166 ،163
 - 38ا ظر :سير أعالم النتثالء .270/15
 - 39ا ظر :طثقات المف ِّسِّرين ،لر و  ،ص.00
 - 40ا ظر :سير أعالم النتثالء .270/15
 - 41ور القثس ،ص .345
َّ
َّ
 - 42ابن األ ثار أبوبكر مح َّمد بن القاسم المتويل سنة 323ه سيرت ومؤلفات  ،ص .15
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تالميذهُُ:
ُ ُ ُُُُ
بحكرم تم تكنر
سثق أ ذور ا أ َّ ابن األ ثار – رحم هللا – وا ذا صيُ ذائع،
ِ
روم ،وقر َّول حفظر  ،ووثررر ِل مطالعتر  ،األمررر الَّررذ أتررا لر الجلرروف ل مررالء،
ِمررن العلر ِ
والتَّدريس منرذ ي
سرن مث ِّكررل مرن ع ُمرره ،وبالتَّرالي يقرد وثرر تالميرذه ،وا،خرذو عنر ،
()43
ضَّامن  -1 :أبو القاسم ال َّع َّجَّراجي -2 .أبرو جعفرر
ومنهم وما ع َّدهم ال تدوتور حاتم ال َّ
علي القالي -4 .أبو الفرج األصثها ي -5 .ابرن خالوير الحسرين برن أحمرد.
النَّ َّحَّاف -3 .أبو ي
 -0أبررو منصررور األزهررر ت  -7 .أبررو أحمررد العسرركر ت  -3 .المر ُزبررا ي أبررو عثيررد هللا
علي بن عمر الث،دا ت  -10 .أبو الفرج
مح َّمد بن عمرا  -6 .ال َّدارقطني أبو الحسن ت
المعررايل بررن زوريَّررا النَّهروا رري -11 .مح َّمررد بررن ععيررع ال َّسَّجسررتا تي -12 .ابررن حيررول
مح َّمد بن العثََّّاف -13 .أبو الحسين بن الث َّواب -14 .مح َّمد برن الحسرن برن المرأمو .
 -15سهل بن أحمد ال ِّدِّيثاجي -10 .عثد الواحد بن أبي هاشم -17 .أحمد بن منصور
اليشكر  -13 .مح َّمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي -16 .أحمرد برن مح َّمرد الجر َّرَّا .
 -20صالع بن إ ريس -21 .أبو الفتع بن بدهن -22 .عثرد الععيرع برن عثرد هللا ال تشرعير .
 -23إبراهيم بن علي سيثخُ -24 .مح َّمرد برن عثرد هللا برن أخري ميمري -25 .عثرد الحميرد
دلسي.
بن مح َّمد بن ضرار -20 .مح َّمد بن معاوية بن عثد ال َّرَّحمن األ
ت
آثارهُُ:
ُُُ ُُ
آثرار ابرن األ ثرار – رحمر هللا – وثيررل ،ومتعر ِّد ل ،منهرا المطثررو ُ
ع ،ومنهرا مرا لرم يررت َّم
الوقو ُ علي إلل ا ، ،وسأوتفي هنا بذور المطثوع منها يحسبف طلثًًا لالختصار ،وهي:
 -1األضدا  :حقق مح َّمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتثة العصريََّّة ،بيروت1637 ،م.
 -2إيضا الوقا واالبتداء يي وتاب هللا – ع اع وج َّل – :حقَّقر محيري الر ِّدِّين عثرد الر َّرَّحمن
رمضا  ،مجمع اللت،ة العربية ،مشق.
 -3رسالة شر معا ي الكذب :حقَّقها مح َّمد ثيل طريفي ،إيميل يعقوب ،ار الكترب
العلميََّّة ،بيروت1663 ،م.
ضررامن ،ار ال َّرَّشرريد،
 -4ال َّعاهررر يرري معررا ي ولمررات النَّرراف :حقَّقر  .حرراتم صررالع ال َّ
1676م ،ث َّم مؤ َّسَّسة الرِِّّ سالة ،بيروت1662 ،م.
المنجِّد ،المجمع
 -5شر خطثة عائشة أ ِّم المؤمنين يي أبيها :حقَّقها  .صال ال ِّدِّين
ِّ
ضَّرامن يري وتابر (ابرن
العلمي العربي ،مشرق1602 ،م .و شررها  .حراتم صرالع ال َّ
األ ثررار أبرروبكر مح َّمررد بررن القاسررم المتررويل سررنة 323ه ر سرريرت ومؤلَّفات ر ) ،ار
الثشائر ،بي2004 ،م.
 - 43ابن األ ثار أبوبكر مح َّمد بن القاسم المتويَّل سنة 323ه سيرت ومؤلَّفات  ،ص .13
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 -0شررر يرروا عررامر بررن ت
الطفيررل :حقَّقتر هرردو جنهويتشرري ،ار الثشررير ،األر ،
ومؤ َّسَّسة الرِِّّ سالة ،بيروت1667 ،م.
 -7شر قصيدل با ُ سعا  ،طُثع يي بو 1233ه .
 -3شر القصائد ال َّسَّرثع الطِّروال الجاهليََّّرات :حقَّقر عثرد ال َّسَّرالم مح َّمرد هرارو  ،ار
المعار  ،القاهرل1603 ،م.
 -6غاية المقصو يي المقصور والممردو  :مرن تحقيقاتر تحقيرق هرالل راجي ،عرالم
الكتب ،بيروت1666 ،م.
ت
َّ
َّ
ت
ِّ
 -10قصيدل يي مشكل اللت،ة ،وشرحها :حققها ععالدِّين الثدو الن َّجَّار ،مجمرع الل،رة
العربي ََّّة ،مشق.
ضَّرامن ،و شرره يري
 -11مجلس من أماليِِّّر  :مرن تحقيقاتر  ،تحقيرق  .حراتم صرالع ال َّ
َّ
وتاب (ابن األ ثار أبوبكر مح َّمد بن القاسم المتويل سنة 323ه سيرت ومؤلفات )،
ار الثشائر ،بي2004 ،م.
َّ
ت
 -12مختصر يي ذور األلفات :حقق حسن شاذلي يرهو  ،ار الترا  ،القاهرل1630 ،م.
 -13المذ َّور والمؤ َّ  ،مرن تحقيقاتر  ،تحقيرق :مح َّمرد عثرد الخرالق ُعظيمرة ،المجلرس
األعلل لل تشؤو اإلسالميََّّة ،لجنة إحياء التترا  ،القاهرل1631 ،م.
ضَّامن ،ملتقل أهل األثر2003 ،م.
 -14مرسوم الخفِّ :حقَّق  .حاتم صالع ال َّ
ضررامن ،و شررره يرري وتاب ر (ابررن
 -15مسررألة مررن التَّعجتت ررب ،حقَّق ر  .حرراتم صررالع ال َّ
األ ثررار أبرروبكر مح َّمررد بررن القاسررم المتررويل سررنة 323ه ر سرريرت ومؤلَّفات ر ) ،ار
الثشائر ،بي2004 ،م.
وفاتهُُ:
ُُُُ ُ
ِّ
َّ
تررويي ابررن األ ثررار – رحم ر هللا – ليلررة النحررر ِمررن ذ الح َّجررة ِمررن سررنة ثمررا
وعشرررين وثالثمائررة( ،)44ولررم يتجرراوز الخمسررين ،و يررن يرري اره( .)45قررال ت
العبيررد ت :
وتويِّي سنة سثع وعشرين وثالثمائة ،ويي بع النتسرخ ثمرا وعشررين وثالثمائرة،
رر سررنة ثمررا وعشرررين
يرروم األضررحل( .)46وقررال الحمررو ت  :وتررويِّي ليلررة عي
47ر)رد النَّحر ِ
ضررامن
وثالثمائررة ،وقيررل سررنة سررثع وعشرررين وثالثمائررة(  .قررال ال ر تدوتور حرراتم ال َّ
ُ
وأثثُ – يعني ليلة النَّحر ِمن ذ الح َّجَّة ِمن سنة ثما
– رحم هللا – :واأل َّول أصعتت
()48
َّ
وعشرين وثالثمائة – وعلي أوث ُر أصحاب الطثقات .
 - 44ا ظر :تاريخ ب،دا  .266/4وإ ثاه الرتت وال .200/3
 - 45ا ظر :الفهرسُ .112/1
 - 46ا ظر :طثقات النَّحويِِّّين واللت،ويِِّّين ،ص .154
 - 47ا ظر :معجم األ باء .2013/0
 - 48ا ظر :ابن األ ثار أبوبكر مح َّمد بن القاسم المتويَّل سنة 323ه سيرت ومؤلَّفات  ،ص .20
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رحُالبنُاألنباريُُُ:
نسبةُالشُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُُُ ُ
ُ ُُ ُُُُ
َّ
للعالمررة ابررن األ ثررار – رحمرر هللا تعررالل –ف
ال شرر َّ يرري سررثة هررذا ال َّشررر
وإسنا ها ي،ني عن أ ِّ ليرل آخرر .ومرع ذلر رور مرا ذورره ابرن خيرر يري يهرسرت
الصِّ ر ِّدِّيق
حير قررال" :شررر غريررب خطثررة عائشررة أ ِّم المررؤمنين يرري أبيهررا أبرري بكررر ِّ
علري برن
– رضي هللا عن – البن األ ثار – أيضا – ح َّدثني ب ال َّشيخ أبرو الحسرن
ت
عثد هللا بن موهرب – رحمر هللا – عرن أبري العثََّّراف أحمرد برن عمرر مح َّمرد برن أ رس
العذر  -رحم هللا – عن أبي العثََّّاف الكسائي قال :ح َّدثنا أبو يعلل أحمرد برن عثيرد
هللا بن شقير النَّحو قال :أملل علينا أبو بكر بن األ ثرار – رحمر هللا – .وحر َّدثني
ب ال َّشيخ أبو الحسين عثد المل بن مح َّمد بن هشام – رحم هللا – قرراءل علير قرال:
صَّديي المعرو بابن س َّكرل قال :قرأت علل أبي بكر مح َّمد
سمعت علل أبي علي ال َّ
ابن أحمد بن عثدالثاقي بن منصور الحرايِ قرال :حر َّدثنا أبرو بكرر أحمرد برن علري برن
وخي قال :ح َّدثنا أبو عمرر برن
علي بن المحسن التنَّ ت
ثابُ الخطيب الحايِ قال :ح َّدثنا ت
()49
العثََّّاف الح َّعاز قال :قال أبو بكر مح َّمد بن األ ثار ِّ " .
سخةُُُ:
وصفُالُُنُُّ ُ ُ
ُ ُ ُُ
جرراء يرري وصررا النتسررخة يرري يهرررف مخطوطررات جامعررة بر سررتو (مجموعررة
يهو ا – الخطب)( )50ما صتت :
ال َّرَّقم.4332 :
رمع الحفِ.3375 :
عنوا المخطوطُ :خطثة عائشة وتفسير غريثها ول،تها.
المؤلا :ابن األ ثار (323ه ) ،أبو بكر مح َّمد بن القاسم بن مح َّمد بن ب َّشار.
الثداية ... :أخثر ا شيخنا  ...عثد العظيم بن عثرد القرو ِّ  ...المنرذر  ...قرال أخثر را
 ...األرتاحي  ...إلخ.
عد األوراق :ورقتا .
مالحظة :عليها سماع إلسماعيل بن إبراهيم بن الخطيب يحيل برن عثرد الر َّر َّزاق برن
يحيل المقدسي ال َّشايعي ،وقرأها عثد العظيم بن عثرد القرو ِّ المنرذر ت بالقراهرل ،يري
رمضا 047/ه  ،وعليها ت
خط .
 - 49يهرسُ ابن خير اإلشثيلي ،ص .100
 - 50يهرف المخطوطات العربية يي جامعة بر ستو مجموعة يهو ا م.154/7

تاريخ النشر2021/00/01 :

تاريخ االستالم2021/03/27 :

03

خطبة عائشة  -رض ي نسها عنها  -في الدفاع عن أبيها

سخةُُُ:
ُُُُنُُّ ُ ُ
نماذجُ ُمنُال
ُ ُُُ ُ

صَّفحة األخيرل
ال َّ

صَّفحة األولل
ال َّ
بسم هللا ال َّرحمن ال َّرحيم
األمي وعلل آل وسلَّم
ثي
ِّ
وصلَّل هللا علل سيِّد ا مح َّمد النَّ ِّ
أخثر ا شي ُخنا الحايُِ المتقِ ُن العالِ ُم العام ُلُ ،ز ِو تي ال ِّدِّين أبو مح َّمد عثد العظيم ُ
برن
ايعي( ،)51أ ام هللاُ توييق ر ُُ ،بقراءتِ ري علي ر يرري
عثررد القررو ِّ بررن عثررد هللا ال ُمن ر ِذر ت ال َّش ر ت
ابع ِمرن شرهر رمضرا ال ُمعظَّ ِرم سرنة سرثع وأربعرين
مجلس واحرد ،يروم الثتالثراء ،ال َّسَّر ِ
()52
وستِ ِّمائة ،بالمدرسة الكامليََّّة ِمن القاهر ِل .
قال :أ ا ال َّشي ُخ الجلير ُل بقيََّّرةُ
المشرايخ ،أبرو عثرد هللا مح َّمرد برن أحمرد برن حامرد برن
ِ
األرتاحي( )53إذ ًا ،يي شهر رمضا سنة إحدو وتسعين وخمسمائة.
ُمف َّرج
ت
51
ري الر ِّدِّين المنررذر  ،عررالم بالحرردي والعربيَّررة
 عثررد العظرريم بررن عثررد القررو ِّ بررن عثررد هللا ،أبررو مح َّمررد ،زور توالفق  ،من الحفَّاظ المؤ ِّرخين .ولد بمصر وقيرل بال َّشرام سرنة 531هر  ،مرن مصرنَّفات  :التَّرغيرب والتَّرهيرب،
والتَّكملة لوييات النَّقلة ،تويِّي بمصر سرنة 050هر  .ا ظرر :سرير أعرالم النرثالء  ،320/23والثدايرة والنِّهايرة
البن وثير  ،245/13وشذرات ال َّذهب البن العما  ،270/5واألعالم لل ِّعرولي .30/4
 - 52تُعر بدار الحدي الكامليََّّة ،أ شأها ال تستلطا المل الكامل اصر الر ِّدِّين مح َّمرد ابرن الملر العرا ل أبري
بكر بن أيتتوب بن شا بن مروا سرنة 022هر  ،وهري ثرا ي ار ُعُملرُ للحردي  ،ووقَّفهرا علرل المشرت،لين
بالحدي  ،ثر َّم مرن بعردهم علرل الفقهراء ال َّشرايعية ،وجعرل لهرا أوقايًرا ،وورا م َّمرن ولري التَّردريس بهرا الحرايِ
المنذر ت  .ا ظر :وتاب المواعِ واالعتثار للمقريع .375/2
َّ
 - 53مح َّمد ابن ال َّشيخ ال َّ
صَّالع أبي الثَّناء حمد بن حامد بن مفرج بن غيا  ،أبو عثد هللا ،األ صار الشامي
األرتاحي ث َّم المصر الحنثلي األ مي .ولد سنة  507ه تقريثا ،وا ثقة يِّنًا ،صال ًحًا ،خيِّ ًرًا ،ثثتًرا ،مسرن ًدًا،
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العدد السابع عشر

يونيو 0202

الموصلي( )54إجازلً.
علي بن الحسين بن عمر الفرا ُء
ت
قال :أ ا ال َّشي ُخ أبو الحسن ت
()56
ُ
الحسرين برن عثر ِد هللا األُرمرو تت ،المعررو ُ برابن ال تشرويِخ ،
قال :ثنا( )55أبرو عثر ِد هللا
الفقي ِ بمصر يي جا ِم ِعها( )57قراءلً من علينا يي سن ِة ثما وعشرين وأربعمائة.
ري بررن الحسررن بررن إسررحاق بررن جعفررر الث ر َّعاز
قررال :أ
اف أحم ر ُد بررن علر ِّ
)58ررا أبررو العثَّر ِ
()60
()59
الحرام بين الح ِطيمين  ،يي ذ القعردل
ال ِكسائي(  ،بقراءتِي علي يي المسج ِد
ِ
سنة أربع عشرل وأربعمائة.
()62
()61
َّ
ُ
قال :أ ا أبو يعلل أحم ُد بن ُعثي ِد هللا بن شقير النحو ت .
قال :أملل علينا أبو بكر بن األ ثار مح َّمد ُ
بن القاسم بن ب َّشار.
قال :ثنا إسماعي ُل بن إسحاق القاضي(.)63
حسن ال ِّسِّيرل ،قال الحايِ المنذر  :سمعُ من بإيا ل أبي .وقال :وهو أ َّوَّل شيخ سمعُ من الحدي  .أجاز
علي بن الحسين بن عمر الفر َّرَّاء الموصرلي وتفر َّر بإجازتر  .ترويِّي سرنة 001هر و ُُيرن بسرفع
ل أبو الحسن ت
َّ
ت
المقطَّم .ا ظر :سير أعالم النثالء  ،410/21وشذرات الذهب .5/5
54
علي بن الحسين بن عمر بن الف َّرَّاء الموصلي ،ث َّم المصر  ،أبو الحسن الف َّرَّاءُ ،ولد سنة 433هر ورا
 تً
شي ًخا عال ًما ،ثقة من ثقات الرتت وال ،مح ِّدثا ،وثير ال َّسَّماع ،ح َّد عنر باإلجرازل أبرو عثرد هللا األرتراحي .ترويِّي
سنة 516ه  .ا ظر :سير أعالم النتثالء  ،500/16وشذرات ال َّذهب .53/4
 - 55لفِ (ثنا) سقف من م ،وهو موجو يي األصرل .ولرم يتنثََّّر يري ض – أيضرا – لوجرو ه يأضرا مكا ر
لفِ (أ ا) بين معقويين.
ُ
ت
 - 56الحسين برن عثرد هللا برن الحسرين برن مح َّمرد برن الحسرين برن مح َّمرد برن الشرويخ ،أبرو عثرد هللا األرمرو ت
ايعي ،من أهل أرميََّّة ،وإليها يُُنسب ،وهي من بال أذربيجرا  ،رعل مصرر ،وسركنها وحر َّد بهرا .ترويِّي
ال َّش ت
ت
بمصر بعد سنة 400ه  .ا ظر :األ ساب لل َّسَّمعا ي  ،115/1واللثاب يي تهذيب األ ساب البن األثير .44/1
 - 57يريد جامع عمرو بن العاص  -رضي هللا عن  -بالفسطاط.
الكسائي المصر ت  ،المقريم بم َّكرة
الثيهقي يي ال تستنن يقال " :أبو العثََّّاف ،أحمد بن علي بن الحسن
 - 58ذوره
ت
ت
– حرسها هللا تعالل – يي المسجد الحرام" .وذور يي موضع آخر أ َّر أخثرره بم َّكرة ،يقرال " :أبرو العثََّّراف،
الكسائل المصر ت " .ال تستنن الكثرو .63/10 ،207/3
أحمد بن علي بن الحسن الث َّعا ُز
ت
ضُرهم:
 - 59الحطيم :قيل :ال ِجدار ،يعني جدار ِحج ِر الكعثة .وقيل :مرا برين الررتت و ِن وزمرعم والمقرام ،وزا بع ُ
ب ،أو ما بين الرتت و ِن األسرو إلرل الثراب إلرل المقرام .قرال الرثال  :اختُلِرا يِير
قام إلل الثا ِ
ال ِحجر ،أو من الم ِ
ويي موقع  ،وخير األقوال وأصحتت ها أ َّ مرا برين الحجرر األسرو إلرل زمرعم إلرل مقرام إبرراهيم .ا ظرر :تراج
العروف لل َّعبيد  ،504/31ومعجم المعالم الج،راييََّّة الوار ل يي ال ِّسِّيرل النَّثويََّّة للثال  ،ص.103
 - 60ذو القعدل ،بالفتع ،ويُُكسر .واأليصع يتع القا  .ا ظر :تاج العروف  ،40/6وإعا ة الطَّالثين للثكر
 .272/2وقد اختار المن ِّجِّد – رحم هللا – ضثطها بالكسر.
ُ - 61شررقير ،وررذا يرري األصررل ،وقررد اسررتثدلها المن ِّجررد – رحم ر هللا  -ب ر (الحسررن) ،ولررم ينثِّ ر لررذل  ،مررع أ َّ
ال تستيوطي قال يي ترجمة أحمد بن عثد الرحمن بن قابوف األطرابلسي :وروو عرن أحمرد برن عثيرد هللا برن
ُشقير النَّحو  .ب،ية الوعال .322/1
 - 62أحمد بن عثيد هللا بن الحسن بن ُشقير أبو العالء الث،دا النَّحو  ،ويي الروايي ذورره مر َّرَّل :أحمرد برن
عثدهللا ،وأخرو :أحمد بن ُعُثيد هللا .روو عن أبي عمر ال َّعاهد وابن ريد ،وأبرل بكرر برن األ ثرار  ،وابرن
يارف ،وغيرهم من مشايخ الحردي  .ترويِّي يري حردو سرنة 370هر  .ا ظرر :تراريخ ب،ردا  ،254/4ومعجرم
األ باء للحمو  ،303/1وإ ثاه الرتت وال  ،116/1وب،ية الوعال .333/1
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قال :ثنا عث ُد هللا بن عثد الخالق(.)64
يعقوبُ بن مح َّمد ت
العهر ت (.)65
قال :ثنا
ُ
()67
)
66
(
بن أسلم .
ب -رضي هللا عن -
بن الخطَّا ِ
عن زي ِد ِ
قال :ثنا أبو زيد مولل آل عمر ِ
()68
ثار  :وثنا إسماعي ُل بن إسحاق القاضي .
قال أبو بكر بن األ ِ
()69
قال :ثنا عث ُد هللاِ ُ
شر َّ إسرماعي ُل برن إسرحاق-
بن موسل بن طاهر أو ُمطهَّر
عررن أبيرر  ،عررن يعقرروب بررن مح َّمررد ت
ا،خررر الحررر
العهررر ِّ  ،يعيررد أحرر ُدهما عررن
ِ
والحريين ،وال يُ َّ
خال ِ بالمعنل.
ِ
َّ
قرراال :بل ر عائشررة – رضرري هللاُ عنهررا – أ قو ًم را ينررالو مررن أبِيهررا – رضرري هللا
عنرر – يأرسررلُ إلررل أُزيُلررة مررن النَّرراف ،يل َّمررا حضررروا ،أسرردلُ ِسررتارها ،وعلررُ
ِوسا ها ،ث َّم قالُ:
ُ
وظلٌٌّّ مديد ،هيهرات،
أبِي وما أبِي ! أبِي وهللاِ ال تعطوه األي ِد  ،ذاك طو ُمنِياِ ،
ُ( )70ت
الظنرررو ُ  ،أ جرررع – وهللاِ – إِذ أورررديتُم ،وسرررثق إِذ و يرررتُم ،سرررثق الجررروا ِ إذا
ورررذب ِ
 - 63إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن ح َّما بن زيد بن رهم ،أبو إسحاق األز  ،مرولل آل جريرر برن
صر،ر،
حازم ،الثصر ت ،
المالكي ،قاضي ب،دا ُ ،ولده سنة 166ه  ،وقيل سنة 200ه واعتنرل برالعلم مرن ال ِّ
ت
ً
ياضال عال ًما متفنِّنًا يقيهًًا علل مذهب مالر  ،ولر تصرا يا يري القرراءات ،والحردي  ،والفقر  ،وأحكرام
يكا
القرآ  ،واألصول .تويِّي سنة 232ه  .ا ظر :تاريخ ب،دا  ،272/7وسير أعالم النترثالء  ،336/13والعثرر
لل َّذهثي  ،405/1والوايي بالوييات لل َّ
صَّفد .50/6
َّ
َّ
 - 64روو عن جعفر بن مح َّمد بن جعفر العلو خث ًرًا غريثًًا من رواية أهل ال تسنة ،وعن أبرو الطيِِّّرب أحمرد
بن علي بن مح َّمد الجعفر  .لسا الميعا البن حجر العسقال ي .506/4
 - 65يعقوب بن مح َّمد ت
العهر المد ي ،مشهور ق َّوَّاه أبرو حراتم مرع تعنتتر يري ال ِّرجرال ،وضر َّعَّف أبرو زرعرة
وغيره ،وهو الح ت
ق ،ما هو بح َّجَّة ،تويِّي سنة 213ه  .الم،ني يي الضتت عفاء لل َّذهثي .433/2
القرشي العدو ت أبو خالد ،ويقال :أبو زيد المرد ي ،مرولل عمرر برن الخطَّراب ،وهرو والرد زيرد برن
 - 66أسل ُم
ت
أسلم ،وخالد بن أسلم ،قيل :إ َّ من سثي عين التَّمر ،وقيل :حثش ٌّي بِجاو ٌّ مرن بِجراول ،وقيرل :يمرا ٌّي ،أ رك
زما النَّث ِّي صلَّل هللا علي وسلَّم وروو عن جماعة من وثار ال َّ
صَّحابة ،ثقة مرن وثرار التَّرابعين ،ترويِّي سرنة
30ه  .ا ظر :تهذيب الكمال لل ِم ِّع  ،530/2وسير أعالم النتثالء .63/4
67
ري العرردو تت ،أبررو أسررامة ،ويقررال :أبررو عثررد هللا المررد تي ،اإلمررا ُم ،العررالم ،الح َّجررة ،الثِّقررة ،القرردولُ،
 زيررد بررن أسررلم القرشر تالفقير ُُ ،مررولل عمررر بررن الخطرراب ،وا رُ لر حلقررة يرري مسررجد رسررول هللا صرلَّل هللا علير وسرلَّم ،ووررا عال ًمررا بتفسررير
القرآ  .تويِّي سنة 130ه علل ال َّ
صحيع .ا ظر :تهذيب الكمال  ،12/10وسير أعالم النتثالء .310/5
 - 68إسررماعيل بررن إسررحاق بررن إسررماعيل بررن حمررا الجهضررمي األز  ،أبررو إسررحاق ،مررولل آل جريررر بررن
ً
ياضرال ،عال ًمرا ،متفنِّنًرا،
حازمُ ،ولد سنة 200ه  ،أصل من الثصرل ،بها شأ ،واستوطن ب،دا  ،وا قاضيًًا،
يقيهًًا علل مذهب مال  ،جمع القرآ  ،وعلم القررآ  ،والحردي  ،وآثرار العلمراء ،والفقر  ،والكرالم ،والمعريرة
بعلم اللِّسا  ،ووا ثقة صدوقًا ،روو عن جماعة منهم :ابن األ ثار  ،لر مصرنَّفات ،منهرا :أحكرام القررآ ،
ووتاب معا ي القرآ وإعراب  ،والمثسوط يي الفق  .تويِّي سنة 232ه  .ا ظر :الر ِّدِّيثاج ال ُمرذهب يري معريرة
أعيا علماء المذهب البن يرحو  ،ص  ،151وشجرل النتور ال َّعويََّّة لمح َّمد بن مح َّمد مخلو .05/1
 - 69لم أقا علل ترجمت .
 - 70يي م :ب ُعُدت ،والمثثُ ما ور يي المخطوطة.
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استولل علل األمر ِد ،يترل قرري اشراًا ،ووهفُهرا( )71وه ًرال ،ير ِري ُ ُمملِقهرا ،ويررأ ُ
بُ
شعثها ،ويلُ تم شعثها ،ث َّم استشرو يي ِ ينِ ِ ،يما ب ِرحُ ش ِكيمتُ يي ذات هللا حتَّل اتَّخذ
رج ًداف يُُحيِرري يير مررا أمررات ال ُمث ِطلُررو  ،وررا – وهللاِ – غعيررر ال َّدمعررة ،وقِيررذ
بِفِنائِر ِ مسر ِ
َّ
َّ
ُ
يج ،يأقصرفُ علير ِ ِسروا ُ
وولردا هُُم يسرخرو منر ،
الجوا ع ،ش ِج َّ
ِ
أهرل مكرة ِ
ي النشر ِ
()72
ُ
َّ
ئ بِ ِهم وي ُم تدهُم يِي ط،يا ِ ِهم يعمهُُو  ، وأوثرت ذل
ويستهعئو ب  ،هللاُ يسته ِع ُ
()75
()74
ت
ُ
ضًا ،يما يلوا
ِسهامها ،وامتثلت
جاالت قري  ،يحنُ( )73قِ ِسيََّّها ،وي َّوقُ
ِر
غر ً
ُ
َّ
ً
ً
ل صفال ،وال قصفوا ل قنال ،ومضل علل ِسيسائ حتل إذا ضررب الر ِّد ُ
ِّين بِ ِجرا ِر ِ،
ورسُ أطوا ُ ه ،و خل النَّافُُ يي أيوا ًجًا ،ومن ُولِِّّ يِرقة أرس ًاال وأشيا ًعًا /أو /اخترار
هللا لنثيِّ ما عنده.
َّ
َّ
يل َّما قث هللا ثيَّ  -صلل هللا علي وسلم -اضطرب حث ُل الر َّدين ،ومررج عهر ُده،
ُ الحثائِر ُل ،وظنَّرُ رجررال أ قرد أوثرب ه ُعهررا،
ومراج أهلُر  ،وبُ ِ،ري ال،وائر ُل ،و ُصرث ِ
والت حين الَّ ِذ يظُنتو  ،وأ َّل والصِِّّ ِّدِّي ُ
اس ًرًا ُمشر ِّم ًرًا ،يريرع
ق بين أظهُ ُِرهم؟! يقام ح ِ
حاشرريتي  ،وجمررع قُطري ر  ،ول ر َّم شررعث بِ ِطثِّ ر  ،وأقررام أو هُ بِثِقايِ ر  ،حتَّررل امررذقر النِّف را ُ
ق
ِ
بِوطاِ ر  ،يل َّمررا ا تررال ال ر ِّدِّين ينعش ر ُُ ،وأرا الح ر َّ
ق علررل أهلِ ر ِ ،وق ر َّرَّر الرررتت ،وف علررل
وواهلها ،وحقن ال ِّدِّماء يي أُهُثِها.
ررره يِررري المع ِدلرررة ،وشرررقيقِ يررري ال ِّسررريرل
يل َّمرررا حضررررت ُ منيَّتُررر  ،يسررر َّد ثُلمتررر ُ بنظير ِ
والمرحمررة ،ذاك ابر ُ
ترت أ يم حفلررُ ل ر  ،و َّرَّت علي ر  ،لقررد أوحرردت ب ر ،
رن الخطَّ راب،
يفررنخ( )76الكفرررل ،و َّخهررا ،وش ر َّر ال ِّش ررك ِش رذر ِم رذر ،وبخررع األرض ينخعهررا حتَّررل
ص تد( )77عنهرا ،وتصر َّدو لر ويأباهرا ،ثر َّم ظعرن
قاءت أُ ُولها ،ولفظُ خثِياها ،ترأ ُم ُ وي ُ
 - 71الكها :الملجأ .ا ظر :لسا العرب البن منظور .310/6
 - 72سورل الثقرل ،ا،ية.15 :
 - 73أ  :عطفُ .قال ابن منظور" :ومن حدي عائشة "يحنُ لها قوسها" ،أ  :وتَّرتف أل َّها إِذا وتَّرتها
عطفتها .ويجوز أ تكو حنَُّ مش َّد ل يريد ص َّوَّتُ" ،يريد صوت األوتار .لسا العرب .202/14
 - 74الفُو ُ
ق من ال َّسَّهم موضع الوتر ،والجمع أيواق ويُوق ...وير َّوَّق ثلر تفويقًرا إذا يرضرها – أ  :ح َّعهرا – وجعرل
ت
رأف ال اساه ِم حي يق ُع الوتر .تاج العروف .323/20
ق
ش
م
هو
:
وقيل
،
315
/
10
العرب
لسا
:
ظر
لها أيواقًا .ا
ِ
 - 75يي وتب ال،ريب( :امتثلوه) .ا ظر :الفائق يي غريرب الحردي واألثرر لل َّعمخشرر  ،113/2والنِّهايرة
يي غريب الحدي واألثر البن الجعر .010/4
 - 76يي م ،ض :يفتع ،خاليا للنتسخة المخطوطة .وال َّ
صَّواب ما أُثثُ .قال ال َّعبيد " :الفن ُخ :القه ُر وال،لثة،
وقيل هو أقثع ال تذ ِّل والقهر ،ينخ يفن ُخ ينخرا ً ،وهرو ينِريخ .ويري حردي عائشرة وذوررت ُعُمرر – رضري هللا
عنهما – " :يفنخ الكفرل" ،أ  :أذلَّها وقهرها" .تاج العروف .223 ،222/7
 - 77يي م ،ض :ويصلد ،خاليا لما يي المخطوطة ،ويي ثر ال تد ِّر لآلبي  :12/4يصرد  ،وورذا يري هايرة
األرب للنترروير  ،131/7وصررثع األعشررل للقلقشررند  ،265/1واستشررهد ابررن منظررور يرري لسررا العرررب
 223/12بحدي عائشة – رضي هللا عنها – وقال " :ويي حدي عائشة تصا  -عمرر رضري هللا عنهمرا
– "ترأ ُم ُ ويأباها" ،تريد ال تد يا ،أ تع ِطا علي  ،وما ترأ ُم األُم ولدها ،والنَّاقة ُحُوارها".
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عنها علل ذل  ،يأ ُرُو ِي ما ترت ُؤو ( ،)78وأ ت يومي أبِي تنقِ ُمو ؟ أيوم ُمقام إذ عدل
ييكم ،أم يوم ظعن إذ ظر لكم .أقو ُل قولي هذا ،وأست،ف ُر هللا لي ولكم.
ثر َّم أقثلررُ علررل النَّراف بوجههررا ،يقالررُ :أ ُشر ُد ُو ُم هللا هررل أ كررتُم م َّمرا قلر ُ
رُ شرياًا؟
قالوا :اللَّهُ َّم ال.
غريبهاُ]ُُ
طبةُ،وبيانُُ ُ ُُُ ُُ
تفسيرُُُُالخُ ُُ ُُُ ُُُُ
[ُُُ ُُ
ُُ
قال أبو بكر بن األ ثار :
ُاألُأزُفُأُلُةُ :الجماعة(.)79
طوهُ :تناول .
وُتُأعُ ُ ُُ
()80
ودُُ :الجثل .
والطُ ُُ
ُُُ
يفُ :ال ُمش ِر .
ُُالمُنُُ ُ
()81
تمُِ :خثتم .
وأكُدُأيأُُُ ُ
ُُ
ُ
ُ
أ
ووُنُيُُتمُُ :يترتم وض ُعُفتم ،يُُقال :و ل ينِي ،وو ِي يو ل بمعنل واحد.
ُأ
()82
وآخر.
ب
ُُ
الكاير أمد"  ،أ  :غاية ِ
واألُ أمُدُُ :ال،اية ،ويي الحدي " :ليس لعذا ِ
ِ
()84
()83
ُفضل .
وُيُأرُُيشُ ُ :يُُعطي ويُ ِ
والمُمُلُقُُ :الفقير(.)85
ُُُ
()86
أ
ويرُأُبُُ :يجم ُع ويرم .
ُُ
المتفرِّ ق.
عبُ:
والشُ ُ ُ
ُُُ
ِّ
ُُُ ُّمُُ :يض تم.
ويل
()87
.
ىُ :احت َّد وا كم
واسُتُأشُ أرُ ُ
ُُ
 - 78يي المخطوطة :ترتا ُ ، ،ولع َّل المثثُ هو ال َّ
صَّواب.
 - 79األزيلةُ بفتع الهمعل :الجماعة مرن النَّراف وغيررهم .يقرال جراءوا برأزيلتِهم ،وأجفلرتِهم ،أ  :جمراعتهم.
والهمعل زائدل .النِّهاية يي غريب الحدي واألثر .67/1
 - 80قال تعالل  :يكا ُولتت يِرق والطَّو ِ الع ِظ ِيم  [ سورل ال تشعراء ،من ا،ية.]03 :
صُلثة ال يعمرل
 - 81أصل من حايِر الثار ،ينتهي إِلل ُودية يال يمكن الحفر ييترو  ،وال ُكدية :قطع غليظة ُ
ييها الفأف .ا ظر :لسا العرب  .210/15ويي ذل وناية عن العجع وال َّ
ضَّعا.
الكراير أمرد .ا ظرر :غريرب الحردي
ب
 - 82ذوره ابن قتيثة ،ولم يُُشر لكو حديثًا ،بل قال :يقال :ليس لعذا ِ
ِ
.477/2
 - 83يُُستعمل يي الطَّعام ،والكساء وال ِّسِّقاية .قال" :ومن حردي عائشرة ،تصرا أباهرا – رضري هللا تعرالل
يري ُ ُمملِقها" ،أ يك ُسُوه ويُ ِعينُ " .تاج العروف .231/17
عن –" :يفُ ت عا ِيها و ِ
ض ل.
 - 84هكذا ُ
ضُثطُ يي المخطوطة ،وعند م :يف ِّ
 - 85قال هللا تعالل :وال تقتُلُوا أوال ُوم ِمرن إِمرالق[ سرورل األ عرام ،مرن ا،يرة ،]151 :وأصرل اإلمرالق
اإل فاق ،والفقر تابع لذل  ،ياستعملوا لفِ السثب يري موضرع المسرثََّّب حتَّرل صرار بر أشرهر .والمررا هنرا:
ي،ني يقيرها .ا ظر :لسا العرب .347/10
 - 86أ  :يجم ُع ُمتف ِّرق أمر األُ َّم ِة وولمتها .النِّهاية يي غريب الحدي واألثر .1107/2
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فماُبرُ أحُتُُ :يما زالُ.
ُ ُُُُ
والشُكُيُ أمُُةُ :األ فة والحميَّة .
ُُُ
يذُُ :العلي ُل.
والوُقُُُ
ُُُ أ
ُ ()89
َّ
بُ من الفؤا .
حُ :ت
وانُ ُ
والجُ ُُُ
الضت لوع القِصار التي تق ُر ُ
ُُُ أ
جيُُ :الحعين.
ُُُ
والشُ ُ ُّ
()90
ُ
جُ :صوت الثُُكاء .
ُُُُشُُي ُ
والن
ُ()ُ91
أ
ت ُ :ا ثنُ.
صُفُ ُ
ُوُُ
أقُ أ
()93
ُ()ُ92
وامتثلته ُ :مثلت و صثت .
ُُ ُُُُُ ُ
ضُ :ما يُُقص ُد بال َّرَّمي.
ُُُ أغُ أرُ ُ
وال
ُّ
وُفُألُواُُُ :وس ُرُوا.
صخرلُ الملساء.
اةُ :ال َّ
والصُفُأُُ
ُُُ
َّ
سُىُائ
ضُ ُُ ُ ُ ُُ
ُُهُُ :معنراه علرل شر َّدتِ  .وال ِّسِّيسراء :عظر ُم الظهرر وحر تده ،تضرربُ
ىُعلىىُسُيُ أ
وُ أمُ أ
()94
َّ
ً
العربُ مثال يي ش َّدل األمر ،قال الشاعر :
ُ
أ
ُالظُهُرُُ
يساءُُُمُحُ أدُأوُدُبُُُُ
سُُ ُُ
ُُُُُسُُال
علىُياب
ُُ
ُحُرُبُناُُُ ُُ
ُبنأُأ ُعُأيأُ ُ
سُُُ
ُُُ ِّ
النأُأ ُ أ
لقدُحُ أمُلُأتُُقُيُ أ
ُُُُ أ
الجرا  ،والثرك.
صد ُر ،يُُقال لل َّ
جرُُانُُ :ال َّ
وال
ُُُ ُ أ
صَّدر ِ
سُتُُ :ثثتُ.
ورُ أ
ُأ
ُو أمُ أرُ أجُُ :اختلف.
أهلهُ :اضطربُُوا وتناز ُعوا.
وماجُُُ ُُ ُ
ُ ُُ أ
()98
()97
()96
()95
قررال :وثنررا أبررو بكررر  ،قررال :ثنررا ال ُكرديمي  ،قررال :ثنررا يحيررل بررن عمررر
اللَّيثي( ،)99قال :ثنا مسلم بن قتيثرة( )100عرن وهرب برن حثيرب( ،)101عرن أبري حمرعل،
()88

 - 87قال ابن قتيثة :استشرو يي ين  .أ  :تما و ول َّج .غريب الحدي .473/2
 - 88ضثطها يي م ،ض :بكسر الحاء ،وسكو الميم ،ال ِحمية ،والمثثُ هو ال َّ
صَّوابُُ  ،أل َّ الح ِميََّّرة تناسرب
األ فة ،بخال ال ِحمية ،يهي تعنري الوقايرة ،ولريس هرذا بمررا  .ويري التَّعثيرر بلفرِ ال َّشركيمة ونايرة عرن عر َّعل
النَّفس وش َّدتها وصالبتها.
 - 89أرا ت – رضي هللا عنها – أ َّ وا محر ُعو القلربف يقرد ضر ُعُفُ الجروا ِ ُع الَّتري تحترو علرل القلرب
ب .ا ظر :غريب الحدي البن الجوز .473 /2
لِ ُحُع ِ القل ِ
َّ
ُ
 - 90تعني أ وا يُُح ِع من يسمع  .ا ظر :لسا العرب .377/2
 - 91وذا يي النتسخة ،ويي م – أيضا – وهي يري غريرب الحردي البرن قتيثرة ( :475/2يا صرفقُ) ،قرال:
ويي رواية أخرو(يأصفقُ) ،ووذا يي غريب الحدي البن الجوز  ،565/1والفائق يي غريرب الحردي
واألثر لل َّعمخشر  ،113/2والنِّهاية يي غريب الحدي واألثر  ،71/3ولسا العرب .200/10
 - 92يي م ،ض :وامتثلُ ،خاليا للنتسخة.
 - 93يي م ،ض ضثطاها هكذاُ :مثلتُ ُ و ُصثتُ ُُ ،يخالفا ضثف المخطوطة.
 - 94الثيُ من الطَّويل ،وهو لرخطل .قال ال تس َّكر  :ال ِّسِّيساء ال يكو َّإال للحمار ،وهو عظم منسج  .أ :
حملناهم علل مروب صعب ،و ِسيساء الحمار .شعر األخطل صنعةُ ال تس َّكر .130/1
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عن ابن عطاء( ،)102عن عطاء( ،)104(-)103عن ابن عثاف( )105يي قول تعالل :يهُُم
يِي أمر م ِريج )106(قال :مختلف ،أما سمعُ قول ال َّشاعر(:)107
ظُُ/
ُ1
ُُُُُُُُُُُفُأ أخُرُُ أكُأُ أنُّهُُُخُوُطٌُُ أمُرُُيجُُ(ُ /ُ)ُ108
شُاُ أهُاُُُُُُُُُ،
فُأ أجُاُلُأتُُ ُُُ
ُبهُحُ أ
والُتُأ أمُسُتُُُ ُُ أ
ُُالخُ ُوطُُ :ال ُ،ص ُن ،وجم ُع ِخيطا .
ُُغُ أيُُالُُ أغُ أوُُُائُُلُ :معناه طُلِثُ ل الثاليا الَّتي تُض ِعفُ .
ُ:وب
وقولُُهاُُ ُُ
ُُ
 - 95يي م ،ض سقطُ الواو ،وهي موجو ل يي المخطوطة.
 - 96ابن األ ثار .
 - 97مح َّمد بن يو س بن موسل ابن ُوديم ،أبو العثََّّاف القرشي ال َّسَّامي الثحر  ،المعررو بال ُكرديمي ،ولرد
سنة 133ه  ،وا حايظا ،وثير الحدي  ،ساير وسمع بالحجاز واليمن ،ث َّم ا تقل إلل ب،ردا يسركنها ،وحر َّد
بهررا ،يررروو عن ر مررن أهلهررا جماعررة مررنهم :أبرروبكر بررن األ ثررار  .قررال يرري الكامررل :اتتهررم بوضررع الحرردي
وبسرقت  ،وا َّ عل ر،ية قوم لم يرهم ،ورواية عن قروم ال يُُعريرو  .ترويِّي سرنة 230هر  .ا ظرر :الكامرل يري
ضررعفاء ال ِّرجررال البررن عررد ي الجرجررا ي  ،262/0وترراريخ ب،رردا  ،435/3وتهررذيب التَّهررذيب البررن حجررر
العسقال ي .475/6
( - 98عمر) ،وذا يي النتسخة ،ويي م ،ض ،ويي وتاب إيضا الوقا واالبتداء لر ثار  ،ص ( :04يعمر).
 - 99يحيل بن عمر اللَّيثل ،روو عن العالء بن عثرد الكرريم ،ومسركين أبري ياطمرة ،وعمررو برن النتعمرا ،
ومح َّمد بن حمرا  .روو عن عثد هللا برن أحمرد الر َّدورقي ،را عثرد الر َّرَّحمن قرال :سرألُ أبري عنر يقرال :ال
أعري  .ا ظر :الجر والتَّعديل لل َّرَّاز .174/6
َّ
 - 100مسلم بن قتيثة ،أبو قتيثة ،وا يح ِّد عن شعثة وغيره .ا ظر :الطثقات الكثرو البن سعد .302/7
 - 101وهب بن عثد هللا بن مسلم بن جنا ل بن جندب بن حثيب بن سواءل برن عرامر برن صعصرعة .وقيرل:
ري صرلَّل هللا علير وسرلَّم وهررو
وهرب ابررن جررابر ،وقيرل :وهررب بررن وهرب ،أبررو ُجُحيفررة ،صرحاب ٌّي ،تررويِّي النَّثر ت
مراهق ،وسكن الكوية وولي بيُ المال وال تشرطة لعل يي ،يكا يدعوه "وهب الخير" ،ومات يي والية بشر
بن مروا علل العراق ،وهو آخر مرن مرات بالكويرة مرن ال َّ
صَّرحابة سرنة 74هر  .ا ظرر :الثِّقرات البرن ِحثََّّرا
 ،423/3واالستيعاب يي معرية األصحاب البن عثد الث ِّر ،ص ،750واألعالم .125/3
 - 102يي م ،ض سقطُ عثارل (عن ابن عطاء) ،وهي موجو ل يي المخطوطة.
( - 103عن أبي حمعل ،عن ابن عطاء) ورذا يري النتسرخة ،ويري وتراب إيضرا الوقرا واالبترداء ،ص :04
(عن أبي حمعل عمرا بن أبي عطاء).
 - 104عمرا بن أبي عطاء الواسطي ،أبو حمعل الق َّ
صَّاب ،سمع ابن عثََّّاف ،ومح َّمد بن الحنفيََّّة وهو قليل
الحدي  ،صدوق .حر َّد عنر سرفيا  ،وشرعثة ،وأبرو عوا رة ،وهشريم ،وآخررو  ،وال،ه لثنري أسرد .ليََّّنر أبرو
زرعة والنَّسائي .ا ظر :الثِّقات البن ِحثََّّا  ،213/5وسير أعالم النتثالء .337/5
َّ
 - 105عثد هللا بن عثََّّاف بن عثد المطَّلب الثحر ،حثر األ َّمة ،ويقير العصرر ،وإمرام التفسرير ،أبرو العثََّّراف،
ي
ابن ع ِّم رسول هللا صلَّل هللا علي وسلَّم ،ولد بشعب بني هاشم قثل عام الهجرل بثال سرنين ،صرحب النَّثر َّ
صرلَّل هللا علير وسرلَّم حروا مرن ثالثرين شرهرا ،ووررا إذ ترويِّي رسرول هللا صرلَّل هللا علير وسرلَّم ابرن ثررال
عشرل سنة ،وقيل :خمس عشرل سنة ،تويِّي بالطَّائا سنة 07هر  ،أو 03هر  .ا ظرر :االسرتيعاب يري معريرة
األصحاب ،ص ،423وسير أعالم النتثالء .331/3
 - 106سورل ق ،من ا،ية .5
 - 107الثيررُ مررن الررواير ،وهررو لعمرررو بررن ال ر َّداخل الهررذلي ،بروايررة( :يراغررُ يالتمسر ُ
رُ بِ ر ِ حشرراها**
وخ َّر ،)...يوا الهذليِِّّين  .103/3و سث القرشي برواية( :يراغُ )...ألبي ذ،يب .جمهرل أشرعار العررب
للقرشي ،ص  ،22و سث يي األمالي للقالي أيضرا ألبري ذ،يرب  ،314/2قرال أبرو عثيرد :هرذا وهرم ،والثيرُ
إ َّما هو لل َّداخل زهير بن حرام ،أحد بني سهم بن م َّرَّل .الآللي يي شر أمالي القالي للثكر .657/2
 - 108ا ظر :وتاب إيضا الوقا واالبتداء ،ص .04
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بُُنُأ ُهزُهاُُ ،معناه ق ُرُب ،والنَّهر ُع :االخرتِالفُُ لل َّشريء ويمرا يظفرر بر
ُُُُُُ ُُ:
ها ُُ
وقولُ ُُ
ُُ ُُ
أنُقدُأكُثُأ أ
()109
ُمثا ِ ُرُه .
ُ ال َّساعةُ حين ظفرهم.
ُُُُ ُذيُُُيظُنُُّ ُ ُ
حينُال
تأُُ ُُ
 ُ:أوُ أالُ ُأُ
ها ُُ
وقولُ ُُ
ُُ ُُ
ون ،معناه وليس ِ
()111
()110
يرري األمررر ،وج ر َّد ،
حاشُ ىُيُأتُأيُُهُُ ُ،وجُ أمُىُ أعُُقُطُ أرُيُ ىُُهُ :معنرراه تحر َّعم
ُ ُ:فرُفُأىُ أعُُ ُُ
وقولُهىىاُُ ُُ
ُُ ُُ
َّ
ُ
طرُ :الناحية.
والقُ ُ ُ
وتأهَّب ،وتش َّمر لنصرل ال ِّدينُُُُ .
ُُُطُِّ ُّبُُ :ال َّدواء.
وال
واألُأ أوُُدُ :ال ِعوج.
ُُ
افُ :تقويم الرِِّّ ما  ،وغيرها.
ُُُثُِّقُأُ ُ
وال
()113
()112
أ
أ
وامُذُقُ ّرُُ :تف َّرق ،ويي رواية غير إسماعيل القاضي  :وابرذع َّر النِّفراق  ،يُقرال:
ُُ
()114
ابذع َّر ال َّشيء وابثع َّر  ،أ  :تف َّرق.
ينُ :أزال عن ما يُُخا علي .
اشُُالُُ ِّدُُ ُ
وقولها ُُ
ُُ ُُ ُُ
ُُُ:انُتُأُ أ
شُأهُُ :ريع ُ.
وُنُأ أعُ أ
علىُأهلُهُُ :أ أعا ال َّعوال الَّتي منعتها العربُُ  ،ثر َّم ُر َّ ت إلرل ُحكرم هللا،
الحقُُ ُُ ُُُ ُُ
احُُُُ ُ
فأرُُ أ
ُُ أ
وسنَّة رسول يي أهلها ل َّما قاتلهم.
هاُ ،أ وقل المسلمين القتل.
واهُلُ ُُ
علىُ أكُ ُُ
ؤوسُُ ُُ ُ
ُُ ُ:
وقولُُهاُُ ُُ
ُُ
وقرُ ُُُُ ُّ
رُالرُ ُ ُ أ
والكاهلُ :أعلل الظَّهر ،وما يتَّصل ب .
ُُُ ُُ ُ ُ
)
115
(
ُ
المسلمين .واألهُب :جم ُع إِهراب،
ُُُهُُبهاُُُ :معناه ريع القتال بين
ماءُفيُأ
ُُُُ ِّدُ ُُ ُُُ
وحقنُال
ُ ُُ
الجلد ،ونَُّ ب عن الجسد.
وهو ِ
ُ اللَّرثن لرضراع  ،وال َّشرال المحفَّلرة :الَّتري
ُلىه،
هللُدرُُأُُ ٍّمُُ أحُفُألُأىتُُ ُ
ها ُُ
وقولُ ُُ
ُُ ُُ
ُّ ُُُ ُ:
ُُ معنراه :جمعر ِ
يُجم ُع لثنُها يي ضرعها.
ُُ أ  :جاءت ب ُمنفر ً ا ال ظير ل يي زما .
أتُبه،
 ُ:أوُ أحُ أدُ ُُُ
وقولُُهاُُ ُُ
ُُ
ُ()ُ117
()116
َّ
أ
أ
أ
أ
ُ:فُفُنُخُُالُُ أكُفُُرُة ُ ،أ  :غنِم بال الكفار.
ها ُُ
وقولُ ُُ
ُُ ُُ
( - 109يظفر ب ُمثا ِ ُرُه) يي م ،ض( :يُُظفر ب ُمثا رلً) ،وهو مخالا لضثف النتسخة.
( - 110تح َّعم) يي م ،ض( :بِحعم) ،وهو مخالا لما يي النتسخة لفظًا وضثطًا.
( - 111وج َّد) يي م ،ض( :و ِج يد) ،وهو مخالا لضثف النتسخة.
 - 112سثقُ ترجمت .
 - 113ا ظر :هاية األرب للنتوير  .131/7رواية مح َّمد بن أحمد ابرن أبري المثنَّرل عرن جعفرر برن عرو ،
عن هشام بن عرول ،عن أبي .
 - 114يي األصل :يُُقال :ابذع َّر ال َّشيء واشعت َّرَّ ،أ  :تف َّرَّق .ولفِ (اشعت َّر) تصرحيا .ويري م ،ض :يُُقرال:
ابذع َّر ال َّشيء وابذق َّرَّ ،وامذق َّرَّ ،أ  :تف َّرَّق.
ت
( - 115بين) يي م ،ض( :عن) ،وهو مخالا لما يي النسخة.
 - 116الواو يي (وقولها) سقطُ من م ،ض.
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خهاُ :أذلَّها وص َّ،رها ،ويي غير هذه الرِِّّ واية يديَّخها بالياء( ،)118أ َّ :وخهرا( ،)119ومرا
ودنُ ُ ُُ
ُُُ
)
120
(
تشقَّق.
يُُقال :تص َّو الثق ُل وتصيَّع إذا
أ ُ()ُ121
رُمُذُرُ ُ ،أ  :أبعدهُ ،قال هللا – تعالل  :-يشرِِّّ بِ ِهم من
كُشُ أذُ ُُ
شُرُ ُُ
ُ ُ:
ها ُُ
وقولُ ُُ
ُُ ُُ
شرُ أدُُالُُ ِّ
)
122
(
خلفهُررم  ، أ  :أوقِ رع بهررؤالء ليس رمع مررن خلفهُ رم ِمررن الكفَّ رار ،ييفررعع ،ييه ر ُرب،
ييتثاعررد عنر  ،ويقررال :شر َّر ُ
ت القرروم ِشرذر ِمرذر ،أ  :ير َّرقتُهم يلررم أتر ُرك مررنهم أحر ًدا،
ومثلُ  :تف َّرقوا ش،ر ب،ر( )123جمي ًعا بمعنل واحد.
 ُُ:أ
ُاألرضُ ،أ  :شقَّها .و خعها :استقصل عليها ،ويي غير هرذه الرِِّّ واير ِة:
وقولُُهاُُ ُُ
ُُ
بخُ أعُُُ ُ ُ أ
َّ ()125
()124
وبعج األرض  ،أ  :شقها .
ُُُ تعني جثل خراجها ،وأخرجُ خيراتِها وثمراتِها.
ُُُكُلُأها،
حتُىُُُقُأاُ أءُتُأ
ُُ ُ:
ها ُُ
وقولُ ُُ
ُُ ُُ
ُُ أ  :تعطا علي .
ترأمُه،
ُُ ُُ:
ها ُُ
وقولُ ُُ
ُُ ُُ
ىُله ،أ  :تعرض ل .
تصدُ ُُُ ُُ
ُُ ُُ:
وقولُُهاُُ ُُ
ُُ
ت َّم رُ ُخطثررة عائشررة  -رضرري هللا عنهررا  -وتفسررير غريثهررا ول،تهررا ،والحمررد
وحده ،وصلواتُ علل مح َّمد وآل وصحث  ،وسلَّم تسلي ًما وثي ًرا2/ .و/
اإلمام َّ
ُ
العالم ِة بقيَّ ِة
وشيخنا
بل ُ،قراءلً لجميع هذه الخطثة من لفظي علل سيِِّّد ا
ِ
ِ
زوي ال ِّدِّين أبي مح َّمد عثرد العظريم برن عثرد القرو ِّ برن
الحايِ
اص ِر ال تسنَّ ِة،
ِ
َّلاِ ،
ال َّس ِ
ِّ
عثدهللا المنذر ِّ – عفا هللا عن – بالمدرسة الكاملي ََّّة بالقاهرل المحروسة ،يي العشرر
األول من شهر رمضرا المثرارك سرنة سرثع وأربعرين وسرتِّمائة ،وسرمع معري الفقير
ررور ال ر ِّدِّين أبررو الحسررن علرري ابررن الفقي ر جررالل ال ر ِّدِّين أبررو العررعائم هُم رام بررن راجرري
المصر ال َّشرايعي ،والفقير جمرال الر ِّدِّين برن عثرد القرو ِّ برن عثدالمحسرن برن حسرن
( - 117يفنخ الكفرل) ،يي م ،ض( :يفتع ال ُكفرل) .وال َّ
صَّواب ما أُثثُ ،وما يي بالغات النِّساء البن طيفور،
ص ،5و هاية األرب للنتوير  ،131/7وصثع األعشل للقلقشند .265/1
 - 118ا ظر :بالغات النِّساء البن طيفور ،ص .5
 - 119ضثطها يي م ،ض :يدوخها .قال يي اللِّسا ( يخ)" :و يََّّخها ،أ  :أذلَّها وقهرها.
( - 120إذا) يي م ،ض( :أ ) ،وهو مخالا لما يي النتسخة.
 - 121يجوز وسر أ َّوَّلهما ويتح  .ا ظر :تاج العروف .150/12
 -122سورل األ فال ،من ا،ية.57 :
 - 123يجوز يي أ َّوَّلهما الكسر والفتع .ا ظر :القاموف المحيف للفيروزآبا  ،ص .352
 - 124ا ظر :بالغات النِّساء ،ص  ،5و هاية األرب  ،131/7وصثع األعشل .265/1
 - 125من قول ( :وقولها بخع األرض) إلل( :أ  :شقَّها) ليس هذا موضرع يري النتسرخة المخطوطرة ،وقرد
جعل يي م ،ض يي موضع ال َّ
صَّحيع ،وهو بعد قول ( :تف َّرَّقروا شر،ر ب،رر جمي ًعًرا بمعنرل واحرد) ،وهرذا مرا
يعلت  -أيضا  -غير أ َّ م ،ض لم يثيِِّّنا ذل يي الهام .
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األ صررار اليوسرري .ووترب إسررماعيل بررن إبررراهيم( )126بررن الخطيررب يحيررل بررن عثررد
ب عقرباء( ،)127والحمرد
ال َّر َّزاق بن يحيل المقدسي ال َّشايعي [الم ] عرو بابن خطي ِ
وحده ،وصلوات علل سيِِّّد ا مح َّمد وآل وصحث وسلَّم.


 - 126ذور ال َّذهثي من أبناء إبراهيم :عليََّّا ،وعمر .وقال إ َّهما يرويا عرن جر ِّدِّهما .ا ظرر :تراريخ اإلسرالم
.433/14
ُ
ُ
 - 127ا ظر :تاريخ اإلسرالم  .433/14وعقربراء اسرم مدينرة الجروال وهري ورورل مرن ورور مشرق ،ورا
ينعلها ملوك غ َّسَّا  .معجم الثلدا .135/4
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القرآ الكريم.
الثررِّ ،يوسرا برن عثرد هللا ،صر َّحَّح :
االستيعاب يي معرية األصحاب ،البرن عثرد ِّ
عا ل مرشد ،ار األعالم ،األر  ،ط1423/1ه 2002 ،م.
صَّرحابة ،البرن حجرر العسرقال ي ،أحمرد برن علري ،ترع :علري
اإلصابة يي تمييرع ال َّ
مح َّمد الثجاو  ،ار الجيل ،بيروت1412 ،ه .
إعا ة الطَّالثين ،للثكر  ،أبي بكر بن مح َّمد ،ار إحياء الكتب العربيََّّة ،القاهرل.
األعالم ِّ
للعرولي ،خير ال ِّدِّين بن محمو  ،ار العلم للماليين ،بيروت ،ط 2002 /15م.
األمالي يي ل،ة العرب ،للقالي ،إسماعيل بن القاسم ،ار الكتب العلميََّّرة ،بيرروت،
1363ه 1673 ،م.
إ ثاه الرتت وال ،للقِفطي ،علي بن يوسا ،تع :مح َّمد أبرو الفضرل إبرراهيم ،ار الفكرر
العربي ،القاهرل ،ومؤ َّسَّسة الكتب الثَّقاييََّّة ،بيروت ،ط 1400 /1ه 1632 ،م.
سَّمعا ي ،عثد الكرريم برن مح َّمرد ،تقرديم :عثرد هللا عمرر الثرارو  ،ار
األ ساب ،لل َّ
الجنا  ،بيروت ،ط 1403 /1ه 1633 ،م.
الثدايررة والنِّهايررة ،البررن وثيررر ،إسررماعيل بررن وثيررر ،تررع :علرري شررير  ،ار إحيرراء
التترا العربي ،ط 1403 /1ه .
ب،ية الوعال يي طثقرات اللت،رويِِّّين والنتحرال ،لل تستريوطي ،عثردال َّرحمن برن أبري بكرر،
تع :مح َّمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتثة العصريََّّة ،صيدا.
بالغات النِّساء ،البن طيفور ،أحمد بن أبري طراهر ،مطثعرة مدرسرة والردل عثََّّراف
األ َّول ،القاهرل1320 ،ه 1603 ،م.
تاج العروف من جواهر القاموف ،لل َّعبيد  ،مح َّمد بن مح َّمد ،تع :مجموعة ،ار الهداية.
تاريخ اإلسالم ووييات المشاهير واألعالم ،لل َّذهثي ،مح َّمرد برن أحمرد برن عثمرا ،
تع . :ب َّشار ع َّوا معرو  ،ار ال،رب اإلسالمي ،بيروت ،ط2003/1م.
تاريخ ب،دا  ،للخطيب الث،دا  ،أحمد بن علي ،تع . :ب َّشار ع َّوا معررو  ،ار
ال،رب اإلسالمي ،بيروت ،ط1422/1ه  2002 ،م.
تهذيب التَّهذيب ،البن حجر العسقال ي ،أحمد بن علي ،ار الفكر ،ط 1404/1ه 1634 ،م.
تهررذيب الكمررال ،لل ِمر ِّ
ري عثررد ال ر َّرَّحمن ،تررع . :ب َّشررار ع ر َّوا
رع  ،يوسررا بررن ال َّعور ِّ
معرو  ،مؤ َّسَّسة الرِِّّ سالة ،بيروت ،ط 1400/1ه 1630 ،م.
الثِّقرات البرن ِحثََّّرا  ،مح َّمرد برن حثََّّرا  ،ترع :السريِِّّد شرر الر ِّدِّين أحمرد ،ار الفكررر،
ط1365/1ه 1675 ،م.
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الجر والتَّعديل ،لل َّرَّاز  ،عثد ال َّرَّحمن بن أبل حاتم مح َّمد ،مطثعة مجلس ائررل
المعرررار العثما يَّرررة ،حيررردر آبرررا  ،الهنرررد ،ار إحيررراء التتررررا العربررري ،بيرررروت،
ط1271/1ه 1652 ،م.
جمهرل أشعار العرب ،للقُرشي ،مح َّمد بن أبي الخطَّاب ،ار صا ر ،بيروت.
ال ِّدِّيثاج ال ُمذهب يي معرية أعيا علماء المذهب ،البن يرحو  ،إبرراهيم برن رور
الررر ِّدِّين ،ترررع :مرررأمو برررن محيررري الررر ِّدِّين الجنَّرررا  ،ار الكترررب العلميرررة ،بيرررروت،
ط1417/1ه 1660 ،م.
يررروا الهرررذليِِّّين ،لل تشرررعراء الهرررذليِِّّين ،تعليرررق :مح َّمرررد محمرررو ال ِّشرررنقيطي ،الررر َّدار
القومي ََّّة ،القاهرل1335 ،ه 1605 ،م.
سنن التِّرمذ  ،للتِّرمذ  ،مح َّمد بن عيسل ،تع :أحمد مح َّمد شاور ،وآخررين ،ار
إحياء التترا العربي ،بيروت.
ال تسررنن الكثرررو ،للثيهقرري ،أبررو بكررر أحمررد بررن الحسررين ،مجلررس ائرررل المعررار
النِّظامي ََّّة الكائنة يي الهند بثلدل حيدر آبا  ،ط1344/1ه .
سررير أعررالم النت رثالء ،للر َّذهثي ،مح َّمررد بررن أحمررد ،تررع :شررعيب األر ررؤوط ،مؤ َّسَّسررة
الرِّ سالة ،بيروت ،ط1413 /6ه 1663 ،م.
ِّ
َّ
ت
شررجرل النررور العويَّررة يرري طثقررات المالكيَّررة ،لمخلررو  ،مح َّمررد بررن مح َّمررد ،المكتثررة
ال َّسَّلفيََّّة ،القاهرل1346 ،ه .
الحري برن أحمرد ،ترع :عثرد
شذرات ال َّذهب يي أخثار من ذهب ،البن العمرا  ،عثرد
ِّ
القا ر األر ؤوط ،محمو األر ؤوط ،ار بن وثير ،مشق1400 ،ه .
شعر األخطل ،غيا بن غرو  ،صرنعةُ ال تستر َّكر  ،ترع . :يخرر الردين قثراول ،ار
ا،ياق الجديدل ،بيروت ،ط1366/2ه 1676 ،م.
صثع األعشل يي صناعة اإل شا ،للقلقشند  ،أحمد بن علي ،تع . :يوسا علري
طويل ،ار الفكر ،مشق ،ط1637/1م.
َّ
صرحيع الثخررار  ،للثخرار  ،مح َّمررد بررن إسرماعيل ،ار طرروق النجرال ،تررع :مح َّمررد
زهير النَّاصر ،ط1422/1ه .
الطَّثقات الكثرو ،البن سعد ،مح َّمد بن سعد ،ار صا ر ،بيروت.
ال ِعثر يي خثر من غثر ،لل َّذهثي ،مح َّمد بن أحمد ،تع :أبو هاجر مح َّمد ال َّسَّعيد برن
بسيو ي زغلول ،ار الكتب العلميََّّة ،بيروت.
غريب الحدي  ،البن الجوز  ،عثد ال َّرَّحمن بن علري ،ترع. :عثرد المعطري أمرين
قلعجي ،ار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1635/1م.
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غريب الحدي  ،البن قتيثة ،عثد هللا بن مسلم ،ترع . :عثرد هللا الجثرور  ،مطثعرة
العا ي ،ب،دا  ،ط1367/1ه .
الفائق يي غريب الحدي واألثر ،لل َّعمخشر  ،محمو بن عمر ،تع :علي مح َّمرد
الثجاو  ،مح َّمد أبو الفضل إبراهيم ،ار المعرية ،بيروت ،ط.2
وصرري هللا مح َّمررد عثََّّرراف ،مؤ َّسَّسررة
صَّررحابة ،ابررن حنثررل ،أحمررد ،تررع:
يضررائل ال َّ
ت
الرِّ سالة ،بيروت1403 ،ه 1633 ،م.
ِّ
القراموف المحرريف ،للفيروزآبرا  ،مح َّمررد برن يعقرروب ،ترع :مكتررب تحقيرق التترررا
بمؤ َّسَّسة الرِِّّ سالة بإشرا  :مح َّمرد عريم العرقسوسري ،مؤ َّسَّسرة الرِِّّ سرالة ،بيرروت،
ط1420/3ه 2005 ،م.
َّ
وترراب إيضررا الوقررا واالبتررداء يرري وترراب هللا ع رع وج ر َّلَّ ،لر ثررار  ،مح َّمررد بررن
القاسرم ،تررع :محيري الر ِّدِّين عثرد الر َّرَّحمن رمضرا  ،مجمررع اللت،رة العربيَّررة ،مشررق،
1361ه 1671 ،م.
وتاب المواعِ واالعتثار بذور الخطف وا،ثار ،للمقريع  ،أحمد بن علي ،مكتثة
الثَّقاية ال ِّدِّينيََّّة ،القاهرل1270 ،ه .
الآللي يي شر أمالي القالي ،للثكر  ،عثد هللا بن عثد الععيع ،ترع :عثرد الععيرع
الميمني ،مطثعة لجنة التَّأليا والتَّرجمة والنَّشر1354 ،ه 1630 ،م.
اللتثرراب يرري تهررذيب األ سرراب ،البررن األثيررر ،علرري بررن أبرري الكرررم ،ار صررا ر،
بيروت1400 ،ه 1630 ،م.
لسا العرب ،البن منظور ،مح َّمد بن مكرم ،ار صا ر ،بيروت ،ط.1
لسا الميعا  ،البن حجر العسقال ي ،أحمد برن علري ،ترع :عثرد الفترا أبرو غر َّدل،
ار الثشائر اإلسالمي ََّّة ،بيروت ،ط2002/1م.
صَّحيحين ،للحاوم ،مح َّمد بن عثدهللا ،ترع :مصرطفل عثرد القرا ر
المستدرك علل ال َّ
عطا ،ار الكتب العلميََّّة ،بيروت1411 ،ه 1660 ،م.
مسند اإلمام أحمرد برن حنثرل ،ترع :شرعيب األر رؤوط وآخررين ،مؤ َّسَّسرة الرِِّّ سرالة،
بيروت1420 ،ه 1666 ،م.
معجررم األ برراء للحمررو  ،يرراقوت بررن عثررد هللا ،تررع . :إحسررا عث َّرراف ،ار ال،رررب
اإلسالمي ،بيروت ،ط1663/1م.
المعجم الكثير ،للطَّثرا ي ،سليما برن أحمرد ،ترع :حمرد برن عثدالمجيرد ال َّسَّرلفي،
مكتثة العلوم والحكم ،الموصل1404 ،ه 1633 ،م.
معجم الثلدا  ،للحمو  ،ياقوت بن عثدهللا ،ار الفكر ،بيروت.
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معجم المعالم الج،راييََّّة الوار ل يي ال ِّسِّيرل النَّثويََّّة ،للثال  ،عاتق بن غير  ،ار
م َّكة ،م َّكة ،ط1402/1ه 1632 ،م.
الم،ني يي الضتت عفاء ،لل َّذهثي ،مح َّمد بن أحمد ،تع . :ور ال ِّدِّين عترر ،ار إحيراء
التترا اإلسالمي ،قطر.
ثر ال تد ِّرِّ ،لآلبي ،أبو سعد منصور بن الحسين ،تع :خالد عثد ال،ني محفروظ ،ار
الكتب العلمي ََّّة ،بيروت ،ط1424 /1ه  2004 ،م.
هاية األرب يي ينو األ ب ،للنتوير  ،أحمد بن عثرد الوهَّراب ،ترع :مفيرد قمحيرة
وجماعة ،ار الكتب العلمي ََّّة ،بيروت ،ط 1424/1ه  2004 ،م.
َّ
النِّهاية يي غريب الحدي واألثر ،البن الجعر  ،المثارك بن مح َّمد ،تع :الطاهر
أحمررد ال ر َّعاوو ،محمررو مح َّمررد الطَّنرراحي ،المكتثررة العلميَّررة ،بيررروت1366 ،ه ر ،
1676م.
صرررفد  ،خليرررل برررن أيثررر  ،ترررع :أحمرررد األر رررؤوط ،وتروررري
الررروايي بالوييرررات ،لل َّ
مصطفل ،ار إحياء التترا  ،بيروت1420 ،ه 2000 ،م.
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