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الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على أشـرف     
األنبياء والمرسلين نبينا محمد ، و على آله وصحبه أجمعين          

  :، أما بعد
فإن طلب العلم الشرعي من أفضل األعمال التي يتقرب         
العبد بها إلى اهللا سبحانه وتعالى ، ولما كان الطالب لهذا العلم            

التي يضمن بها الوصول ، وإلى      بحاجة إلى معرفة األصول     
معرفة المتون التي من يحفظها يحوز الفنـون ؛ أحببـت أن            
أكتب في بيان العلوم الشرعية ، والعلـوم المسـاعدة لهـا،            
والمتون الخاصة بكل فن، حسب التدرج فيه، مع ذكر ماتيسر          
من شروحها، وحواشيها، وتخريج أحاديثها، وبيـان لغتهـا،         

لتكون زاداً لطالب العلم، ومساراً يسير      والكتب المتعلقة بها،    
عليه في طلبه للعلم الشرعي، ألن سلوك هذه الطريقة ـ بعد  
عون اهللا تعالى ـ هو الذي يجعل الطالب متمكناً في العلـم،   
كما عليه طريقة أهل العلم من سنين طويلة، كما يعلم ذلك من           

  .االطالع على تراجمهم



من غير عناية باألصول    أما من طلب العلم طلباً مجرداً،       
والمتون، فسرعان ماينسى ماتعلمه ، وال يحصل هذا وأمثاله         
شيئاً يذكر من العلم، ويعرف مقام السنفين في حالة البحـث           

  .واالستفتاء
 

  :وقد جعلت هذا الكتاب في ثالثة أبواب
  .تعريفات وفوائد: ـ الباب التمهيدي ١
  .العلوم الشرعية: ـ الباب األول ٢
  .علوم العربية:  الباب الثانيـ ٣

تكلمت فيـه   : ـ الباب التمهيدي بعنوان تعريفات وفوائد     
  .إلخ.. من حيث تعريفه ،وأقسامه ،وفضله: عن العلم

: ثم لما كان التدرج هاماً في هذا الباب تطرقـت إلـى           
  .إلخ... تعريفه، وأمثلته، وأقسامه، وفوائده

ا جعلت للحفـظ    ثم لما كان المتبادر من ذكر المتون أنه       
عرجت على تعريف الحفظ، وأوقاته، وأماكنـه، واألسـباب         

  .المعينة عليه
من حيث تعريفها ، وأقسـامها ،       : ثم تكلمت عن المتون   

  .إلخ... وكالم العلماء حولها



  :العلوم الشرعية ، وفيه فصول: ثم يأتي الباب األول
  :التفسير وما يتعلق به وفيه ما يأتي: الفصل األول

  .ـ أصول التفسير ١
  .ـ علم التفسير ٢
  .ـ علم القراءات ٣
  .ـ علم التجويد ٤
  .ـ علوم القرآن ٥

  .علم التوحيد: الفصل الثاني
  .علم مصطلح الحديث: والفصل الثالث
  .علم الحديث: والفصل الرابع

علم أصول الفقـه علـى المـذاهب        : والفصل الخامس 
  .األربعة

  . على المذاهب األربعةعلم الفقه: والفصل السادس
  .علم الفرائض على المذاهب األربعة: والفصل السابع
  :وفيه فصول. علوم العربية: الباب الثاني
  .علم النحو: الفصل األول
  .علم الصرف: الفصل الثاني
  .علم االشتقاق: الفصل الثالث



  .علم اللغة: الفصل الرابع
المعـاني ،  البيـان ،   " علوم البالغـة    : الفصل الخامس 

  ." البديع
  .علما العروض والقوافي: الفصل السادس
  .علم قوانين الكتابة: الفصل السابع
  .علم قوانين القراءة: الفصل الثامن
  .علم قرض الشعر: الفصل التاسع
  .علم اإلنشاء وما يتعلق به: الفصل العاشر

اإلنشـاء ، األدب ، المقامـات ،        " ويحتوي على كتب    
  ." األمثال

  .علم المحاضرات ومنه التواريخ: الفصل الحادي عشر
وفي ختام هذه المقدمة آمل من الفقراء الكرام تزويـدي          
بمالحظاتهم واستدراكاتهم لالستفادة منها في طبعة ثانيـة إن         

  .شاء اهللا
هذا وأسأل اهللا تعالى أن يرزقنا اإلخالص فـي القـول           

الصالح إنه علـى    والعمل ، وأن يوفقنا للعلم النافع ، والعمل         
كل شيء قدير ، وصلى اهللا على نبينا محمـد وعلـى آلـه              

  .وصحبه وسلم



  .عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم
 .(٣٦٩٩٣: (ب. ص) ١١٤٢٩(الرياض 

  الباب التمهيدي ـ تعريفات وفوائد
  :ويشتمل على مايلي

  .(إلخ...تعريفه ، أقسامه ، فضله ،(ـ العلم  ١
... ،أمثلته ، أقسـامه ، فوائـده   تعريفه ، (ـ التدرج  ٢

  .(إلخ
تعريفه ، أوقاته ، أماكنه ، األسباب المعينة (ـ الحفظ  ٣
  .(..عليه إلخ
ـ المتون تعريفها ، أقسامها ، كالم العلماء حولهـا ،   ٤

  .(...إلخ
 العلم

  .تعريف العلم في اللغة ·
  .تعريف العلم في اإلصطالح ·
  .إطالقات كلمة العلم ·
  . العلومأقسام ·
  .العلوم الشرعية ·
  .علوم العربية ·



  .فضل العلم ·
  .أقوال السلف في فضل العلم ·
 .مايبدأ به في الطلب ·

  :تعريف العلم في اللغة
اليقين ، يقال علـم  : العلم:" ـ قال في المصباح المنير ١

يعلم إذا تيقن، وجاء بمعنى المعرفة أيضاً ، كما جاءت بمعناه           
 واحد معنى اآلخر الشتراكهما في كون كل واحد         ، ضمن كل  

  "مسبوقاً بالجهل
علمه كسمعه، علمـاً بالكسـر   :" ـ وقال في القاموس ٢

عرفه، وعلم هو في نفسه، ورجل عالم ، وعليم ، جمع علماء          
  "..، وعالم ، كجهال

  :تعريف العلم في االصطالح
  فد اختلف في العلم هل يحد أو ال ؟

نه ال يحد لعسـر تصـوره ، أو ألنـه           إ: فقال بعضهم 
ضروري يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غيـر نظـر           

  .واكتساب
إنه يحد وعليه األكثر ، ومن الحدود التي قيلـت          : وقيل

صفة يميـز   :" فيه مااختاره صاحب الكوكب المنير وهو أنه      



المتصف بها بين الجـواهر ، واألجسـام ، واألعـراض ،            
الممتنع ، تمييزاً جازماً مطاباً ، ألي       والواجب ، والممكن ، و    

  ." ال يحتمل النقيض
والعلم هومعرفة الشيء على ماهو     :" وقال صالح الكليات  

به ، وبديهيه ماال يحتاج فيه إلى تقديم مقدمة ، وضـروريه            
بالعكس ، ولو سلك فيه بعقله فإنه ال يسكل كالعلم الحاصـل            

  .بالحواس الخمس
حـد  :" ع بيان العلم وفضـله    وقال ابن عبد البر في جام     

مااسـتيقنته  / العلم عند العلماء المتكلمين في هذا المعنى هو         
وتبينته ، وكل من استيقن شيئاً وتبينه فقد علمه ، وعلى هـذا           
من لم يستيقن الشيء وقال به تقليداً فلم يعلمه ، والتقليد عنـد             
 جماعة العلماء غير االتباع ، ألن االتباع هو أن تتبع القائـل           

على مابان لك من فضل قوله وصحة مذهبـه ،والتقليـد أن            
تقول بقوله وأنت ال تعرفه ، وال وجه القول ، وال معنـاه ،              
وتأبى من سواه ، أو أن يتبين لك خطـؤه ، فتتبعـه مهابـة               
خالفه ،وأنت قد بان لك فساد قوله ، وهذا محرم القول به في             

  ." دين اهللا سبحانه
  :إطالقات كلمة العلم



اعلم أن العلم يطلق لغة وعرفاً      :"  في الكوكب المنير   قال
  :على أربعة أمور

  .إطالقه حقيقة على ماال يحتمل النقيض: أحدها
أنه يطلق ويراد به مجرد اإلدراك ، يعني        : األمر الثاني 

سواء كان ا إلدراك جازماً ، أو مـع احتمـال راجـح ، أو               
 فشـمل   مرجوع ، أو مساٍو ، على سبيل المجاز المجـاز ،          

) ٥١يوسف ـ  (} ماعلمنا عليه من سوٍء{:األربعة قوله تعالى
  .إذ المراد نفي كل إدراك

أنه يطلق ويراد به التصديق ، قطعياً كان        : األمر الثالث 
التصديق أو ظنياً ، أما التصديق الظني فإطالقه عليه علـى           

فـإن علمتمـوهن    {:سبيل المجاز ومن أمثلته ، قوله تعـالى       
  .(١٠حنة ـ الممت(} مؤمنات

أنه يطلق ويراد به معنى المعرفة ، ومن        : األمر الرابع 
التوبـة ـ   (} ال تعلمهم نحـن نعلمهـم  {:أمثلة ذلك قوله تعال

١٠١)  
  :أقسام العلوم

قسمت العلوم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة ، ومن         
  :هذه األقسام مايلي



  :األول
  .أي غير متعلقة بكيفية عمل: أ ـ علوم نظرية
  .متعلق بها كيفية عمل: ب ـ علوم عملية

  :الثاني
وهي التي ال تقصد بنفسها ، كعلم النحو : أ ـ علوم آلية 

  .والصرف
وهي المقصودة بنفسـها كعلـم   : ب ـ علوم غير آلية 

  .التفسير والحديث
  :الثالث

  .أ ـ علوم عربية
  .ب ـ علوم غير عربية

  :الرابع
 .أ ـ علوم شرعية
 .ر شرعيةب ـ علوم غي

  :الخامس
  .أ ـ علوم عقلية ، وهي التي ال يحتاج فيها إلى النقل

  .ب ـ علوم نقلية
 .إلى غير ذلك من التقسيمات



 :العلوم الشرعية
  .ـ أصول التفسير ١
  .ـ علم التفسير ٢
  .ـ علم القراءات ٣
  .ـ علم التجويد ٤
  .ـ علوم القرآن ٥
  .ـ علم التوحيد ٦
  .ـ علم الحديث ٧
  .ـ علم مصطلح الحديث ٨
  .ـ علم الفقه ٩
  .ـ علم أصول الفقه ١٠
  ـ علم الفرائض ١١

  :علوم العربية
  ـ:علوم العربية اثنا عشر علماً ، وهي

  .ـ علم اللغة ١
  .ـ علم التصريف ٢
  .ـ علم النحو ٣
  .ـ علم المعاني ٤



  .ـ علم البيان ٥
  .ـ علم البديع ٦
  .ـ علم العروض ٧
  .م القوافيـ عل ٨
  .ـ علم قوانين الكتابة ٩
  .ـ علم قوانين القراءة ١٠
  .ـ علم إنشاء الرسائل والخطب ١١
   ـ علم المحاضرات ومنه التواريخ ١٢

" ــ  :قال العالمة السجاعي ـ في حاشيته على القطر 
والعربية منسوبة للعرب ،وهي علم يحترز به من الخلل فـي           

 يشمل اثنى عشـر علمـاً ،        كالم العرب ، وهو بهذا المعنى     
  :جمعها بعض أصحابنا في قوله

شعر عروض اشتقاقُ الخطُّ إنشاءتلك العلوم لها اآلداب        
أسماء صرفٌ بيان معاني النحـو قافيةٌمحاضـراتٌ وثـاني          

  عشرها لغة
  " ثم صار علماً بالغلبة على النحو

  :ونظمها بعضهم بقوله
ني بالبيـان   فطوى شذا المنثور حين تضـوععلم المعـا       



بديعوكتابة التاريخ ليس يضـيع خـذ نظـم آداب تضـوع            
نشرهالغة وصرف واشتقاق نحوهاوعروض قافيـة وإنشـا        

  نظمها
  :كما نظمت في قول بعضهم

وبعدها لغة قرض وإنشاءواالشتقاق لها اآلداب أسـماء        
  نحو وصرف عروض ثم قافيةخط بيان معان مع محاضرة

وعلوم األدب  :" شافيةقال الجاربردي في حاشيته على ال     
علوم يحترز بها عن الخلل في كالم العرب لفظاً أو كتابـة ،             
وهي على ماصرحوا به اثنا عشر ، منها أصـول ، وهـي             

  .العمدة في ذلك االحتراز ، ومنها فروع
فالبحث إما عن المفـردات مـن حيـث         : أما األصول 

جواهرها وموادها فعلم اللغة ، أو من حيث صورها وهيئاتها          
علم التصريف ، أو من حيث انتساب بعضها إلـى بعـض            ف

  .باألصالة والفرعية فعلم االشتقاق
وأما عن المركبات على اإلطالق فإما باعتبار هيئاتهـا         
التركيبية وتأديها لمعانيها األصلية فعلم النحو ، أو باعتبـار          
إفادتها لمعان مغايرة ألصل المعنى فعلم المعاني ، أو باعتبار          

  . اإلفادة في مراتب الوضوح فعلم البيانكيفية تلك



وأما عن المركبات الموزونة فأما من حيث وزنها فعلم         
  .العروض ، أو من حيث أواخر أبياتها فعلم القافية

فالبحث فيها إما أن يتعلق بنقوش الكتابـة        : وأما الفروع 
فعلم الخط ، أو يختص بالمنظوم فالعلم المسمى بقرض الشعر          

فعلم إنشاء النثر من الرسائل والخطب ، أو ال         ، أو بالمنثور    
  ." ..يختص بشيء منها فعلم المحاضرات ، ومنه التواريخ

  :فضل العلم
تكاثرت األدلة من الكتاب والسنة ، الدالة علـى فضـل           

  ـ: العلم ، وأهله ومن ذلك مايلي
كَةُ شَِهد اُهللا َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هوَ الْمالَئِ         قوله تعالى  -١

          ِزيـزالْع وِإالَّ ه ِط الَ ِإلَها ِبالِْقسُأولُو الِْعلِْم قَاِئمو
ِكيمالْح ) ١٨آل عمران ـ(  

حيث قرن سبحانه شـهادة أولـي العلـم بشـهادته لنفسـه             
  .بالوحدانية، وشهادة المالئكة له بذلك

 )١١٤طه ـ (وقُل رب ِزدِني ِعلْما :وقوله تعالى -٢

  ِإنَّما يخْشَى اَهللا ِمن ِعباِدِه الْعلَماء      :له تعالى وقو -٣
 )٢٨فاطر ـ (

قُْل هْل يستَِوي الَّـِذين يعلَمـون        {: وقوله تعالى  -٤



الزمـر  (والَِّذين الَ يعلَمون ِإنَّما يتَذَكَّر ُأولُو األلْبابِ      

 )٩ـ 

نُوا ِمنْكُم والَّـِذين    يرفَِع اُهللا الَِّذين آم    :قوله تعالى -٥
  ــون ــا تَعملُ اُهللا ِبمــاٍت و جرد ــم ــوا الِْعلْ ُأوتُ

خَِبير) ١١المجادلةـ ( 

وعن عثمان بن عفان رضي اهللا تعالى عنه عن النبـي           -٦ 
خيركم مـن تعلـم القـرآن       :" صلى اهللا عليه وسلم قال    

  .رواه البخاري" وعلمه 
 تعالى عنهما عـن     عن معاوية بن أبي سفيان رضي اهللا       -٧

من يـرد اهللا بـه      :" النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      
  .متفق عليه" خيراً يفقهه في الدين 

قـال النبـي    : عن أبي موسى رضي اهللا تعالى عنه قال        -٨
مثل مابعثني اهللا به من الهدى ،       " صلى اهللا عليه وسلم     

والعلم ،كمثل غيث أصاب أرضاً ، فكانت منها طائفـة          
بلت الماء ، فأنبتت الكأل ، وا لعشـب الكثيـر ،            طيبة ق 

فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء ، فنفع اهللا بها الناس           
وأصاب طائفة منها   . ، فشربوا منها ، وسقوا ، وزرعوا      

أخرى إنما هي قيعان ال تمسك ماء ، وال تنبت كـًآل ،             



فذلك مثل من فقه في دين اهللا ، ونفعه مابعثني اهللا بـه             
لّم ،ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولـم يقبـل            فعلم وع 

  .متفق عليه". هدى اهللا الذي أرسلت به 
سـمعت  :  وعن أبي الدرداء رضي اهللا تعالى عنه قـال         -٩

من سلك طريقاً   :" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      
يبتغي فيه علماً سهل اهللا له طريقاً إلـى الجنـة ، وإن             

لب العلم رضاً بما يصـنع      المالئكة لتضع أجنحتها لطا   
،وإن العالم ليستغفر له من في السـموات ومـن فـي            
األرض ، حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم علـى           
العابد ، كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء          
ورثة األنبياء ، وإن األنبياء لم يورثـوا دينـاراً ، وال            

" أخذ بحظ وافر    درهماً ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه         
  .رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وغيرهم

قال رسول  : وعن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قال        -١٠
إذا مات اإلنسان انقطع عنـه      " اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

إال من صدقة جارية ، أو علم ينتفع        : عمله إال من ثالثة   
  رواه مسلم" به ، أو ولد صالح يدعو له 

 



  :أقوال السلف في فضل العلم
جاء عن الصحابة ومن بعدهم من السلف أقوال كثيـرة          

  ـ:في فضل العلم فمن ذلك مايلي
كفى بالعلم شـرفاً أن     :" قال علي رضي اهللا تعالى عنه      .١

يدعيه من اليحسنه ،ويفرح به إذا نسب إليـه ، وكفـى            
  " بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه

تذاكر العلـم   : "  اهللا تعالى عنهما   وقال ابن عباس رضي    .٢
  " بعض ليلة أحب إلي من إحيائها

  ." ماعبد اهللا بمثل العلم:" وقال الزهري رحمه اهللا تعالى .٣
مـامن عمـل    :" وقال سفيان الثوري رحمه اهللا تعـالى       .٤

  " أفضل من طلب العلم إذا صحت النية
طلـب العلـم    :" وقال اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعـالى       .٥

  " من الصالة النافلةأفضل 
كما أكثر الشعراء من النظم في فضل العلـم ، ومـن             .٦

  ـ:ذلك
  : قول صالح بن جناح-١

فما العلم إال عند أهل التعلمولن تستطيع العلـم إن لـم            
تعلممن الحلة الحسناء عند التكلمبصير بما يـأتي وال مـتعلم           



ن تعلم إذا ماكنت ليس بعالمتعلم فإن العلم زين ألهلهتعلم فـإ          
  العلم أزين بالفتىوال خير فيمن راح ليس بعالم

  :ـ وقال بعضهم ٢
ــيهم    ــت ف ــم خلق ــواء وأعظُ ــوهم آدم واألم ح أب
وأعضاءيفاخرون به فالطين والماءعلى الهدى لمن اسـتهدى        
أدالءوللرجل على األفعال أسماءوالجاهلون ألهل العلم أعداء       

ةفإن الناس في جهة التمثيل أكفاءنفس كنفس وأرواح مشـاكل        
يك لهم من أصلهم حسبماالفضل إال ألهل العلم إنهموقدر كل          

  امرئ ماكان يحسنهوضد كل امرئ ماكان يجهله
  :ـ وقال أحمد بن عمر بن عصفور ٣

وعنه فكاشف كل من عنده فهموعون على الدين الـذي          
أمره حتموذو العلم في األقوام يرفعه العلموينفذ منـه فـيهم           

هـو مسـتعجم فـدمتركب فـي        القول والحكموأفنى سنيه و   
أحضانها اللحم والشحمبدت رحضاء العي في وجهه تسمرمن        
اشيب العلم لديه وال حكمفأولها خزي وآخرها ذمفصـحبتهم         
زين وخلطتهم غنمنجوم إذا ماغاب نجم بدا نجموال الح مـن           
غيب األمور لنا رسم مع العلم فاسلك حيث ماسلك العلمففيـه           

أيت الجهل يزري بأهلـه يعـد   جالء للقلوب من العمىفإني ر 



كبير القوم وهو صغيرهموأي رجـاء فـي امـرئ شـاب            
رأسهيروح ويغدو الدهر صاحب بطنةإذا سئل المسكين عـن         
أمر دينهوهل أبصرت عيناك أقبح منظرهو السوءة السـوءاء         
فاحذر شماتهافخالط رواة العلم واصحب خيارهموال تعـدون        

  تضح الهدىعيناك عنهم فإنهمفو اهللا لوال العلم ماا
  :ـ وقال أبو بكر قاسم بن مروان الوراق ٤

أتت إلينا بذا األنباء والكتبفكيف من كـان ذا علـم لـه             
حسبفما سوى العلم فهو اللهو واللعب والعلم زين وتشـريف          
لصاحبه والعلم يرفع أقواماً بالحسبفاطلب بعلمـك وجـه اهللا          

  محتسباً
  :وقال بعض المحدثين

الً صحباعما قليـل فيلقـى الـذل        نعم القرين إذا ماعاق   
والحربافال يحاذر فوتا ال وال هرباال تعدلن به ذُراً وال ذهبـا            
العلم زين وكنز النفاد لهقد يجمع المرء ماالً ثم يسـلبهوجامع           

  جامع العلم نعم الذخر تجمعه العلم مغبوطٌ به أبدايا
أفضل مااكتسبته النفوس   :" قال ابن القيم رحمه اهللا تعالى     

ته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا واآلخرة هـو           وحصل
 :العلم واإليمان ، ولهذا قـرن بينهمـا سـبحانه فـي قولـه             



          ِفي ِكتَاِب لَِبثْتُم لَقَد اناِإليمو ُأوتُوا الِْعلْم قَاَل الَِّذينو
 )٥٦الروم ـ  (اِهللا ِإلَى يوِم الْبعِث

ن آمنُوا ِمنْكُم والَِّذين ُأوتُوا     يرفَِع اُهللا الَِّذي   :وقوله
 )١١المجادلة ـ ( الِْعلْم درجاٍت

وهؤالء خالصة الوجود ولُبـه والمؤهلـون للمراتـب          
  .العالية

ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقـة مسـمى العلـم           
واإليمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما ، حتـى          

ا من العلم واإليمان هوهذا الذي      أن كل طائفة تظن أن مامعه     
تنال به السعادة وليس كذلك بل أكثرهم ليس معهـم إيمـان            
ينجي وال علم يرفع ، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلـم             
واإليمان اللذين جاء بهما الرسول صلى اهللا عليه وسلم ودعا          
إليهما األمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتـابعوهم          

  " آثارهمعلى مناهجهم و
  :مايبدأ به في الطلب

ينبغـي  :" قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه اهللا تعالى      
للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب اهللا عز وجـل ، إذ كـان أجـل               

فإذا رزقه اهللا تعالى حفـظ      ... العلوم وأوالها بالسبق والتقديم   



كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث ، أوغيره مـن العلـوم            
ثم الذي يتلو القرآن من العلوم ،       ... ي إلى نسيانه  اشتغاالً يؤد 

أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وسـننه ، فيجـب             
على الناس طلبها إذ كانت أس الشريعة ،وقاعدتها ، قـال اهللا            

وما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَهـاكُم عنْـه          تعالى
من يِطِع الرسوَل :الىوقال تع، ) ٧الحشر ـ  ( فَانْتَهوا

وما ينِطقُ عـِن   :وقال) ٨٠النساء ـ   (فَقَد َأطَاع اَهللا
  )٣النجم ـ (  الْهوى

فأول العلم حفـظ    : " وقال ابن عبد البر رحمه اهللا تعالى      
كتاب اهللا جل وعز وتفههمه ، وكل مايعين على فهمه فواجب           

 "..طلبه معه
 فمن حفظه قبل بلوغه ، ثـم        القرآن أصل العلم ،   :" وقال

فرغ إلى مايستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلـك            
له عوناً كبيراً على مراده منه ، ومن سنن رسول اهللا صـلى             
اهللا عليه وسلم ، ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه           
، ويقف على اختالف العلماء واتفاقهم في ذلك ، وهو أمـر            

هللا عز وجل عليه ، ثم ينظر في السنن         قريب على من قربه ا    
المأثورة الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فبهـا            



يصل الطالب إلى مراد اهللا عز وجل في كتابه ، وهي تفـتح             
  " له أحكام القرآن فتحاً

واعلم ـ رحمك اهللا ـ أن طلب العلم في زماننا   :" وقال
م ،وسلكوا فـي    هذا وفي بلدنا ، قد حاد أهله عن طريق سلفه         

ذلك مالم يعرفه أئمتهم ، وابتدعوا في ذلك مابان به جهلهم ،            
وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم ، فطائفة مـنهم تـروي           
الحديث وتسمعه ، قد رضيت بالدؤوب في جمع ماال تفهـم ،            
وقنعت بالجهل في حمل ماال تعلم ،فجمعوا الغث والسـمين ،           

، فـي كتـاب واحـد ،        والصحيح والسقيم ، والحق والكذب      
وربما في ورقة واحد ، ويـدينون بالشـيء وضـده ، وال             
يعرفون مافي ذلك عليهم ، قد شغلوا أنفسهم باالستكثار ، عن           
التدبر واالعتبار ، فألسنتهم تروي العلم ، وقلوبهم قد خلـت           
من الفهم ، غاية أحدهم معرفة الكنيـة الغريبـة ، واالسـم             

ه قد جهل ماال يكاد يسع أحداً       الغريب والحديث المنكر ، وتجد    
  .جهله من علم صالته ، وحجه ، وصيامه ، وزكاته

وطائفة هي في الجهل كتلك ، أو أشد ، لم يعنوا بحفـظ             
سنة ، وال الوقوف على معانيها ، وال بأصل من القـرآن ،             
وال اعتنوا بكتاب اهللا عز وجل فحفظا تنزيله ، وال عرفـوا            



وقفوا على أحكامه ، وال ت فقهوا       ماللعلماء في تأويله ، وال      
في حالله وحرامه ، قد اطرحوا علم السنن واآلثار وزهـدوا           
فيها وأضربوا عنها فلم يعرفوا اإلجماع من االختالف ، وال          
فرقوا بين التنازع واالئتالف ، بل عولوا على حفظ مـادون           
لهم من الرأي واالستحسان الذي كان عند العلماء آخر العلـم           

 وكان األئمة يبكون على م اسلف وسبق لهم ـ من  والبيان ،
  ." الفتوى ـ فيه ويودن أن حظهم السالمة منه

فعليك ياأخي بحفظ األصول والعناية بها ، واعلم        :" وقال
أن من عني بحفظ السنن واألحكام المنصوصة في القـرآن ،           
ونظر أقاويل الفقهاء ، فجعله عوناً له على اجتهاده ، ومفتاحاً           

 النظر ، وتفسير الجمل المحتمله للمعاني ، ولم يقلـد           لطرائق
أحداً منهم تقليد السنن ا لتي يجب االنقياد إليها على كل حال            
دون نظر ، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسـهم مـن              
حفظ السنن ، وتدبرها ،واقتدى بهم فـي البحـث والـتفهم ،             

 عليـه ،    والنظر ، وشكر لهم سعيهم فيما أفـادوه ، ونبهـوا          
وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ،ولم يبرئهم من          
الذلل ، كما لم يبرؤوا أنفسهم منه ، فهذا هو الطالب المتمسك            
بما عليه السلف الصالح ، وهو المصيب لحظه ، والمعـاين           



لرشده ،والمتبع سنة نبيه صلى اهللا عليـه وسـلم ، وهـدي             
حسان آثارهم ، ومن    صحابته رضي اهللا عنهم ، وعمن اتبع بإ       

أعفى نفسه من النظر ، وأضرب عما ذكرنـا ، وعـارض            
السنن برأيه ، ورام أن يردها في إلى مبلغ نظره ، فهو ضال             
مضل ، ومن جهل ذلك كله أيضاً وتقحم في الفتوى بال علم ،             

  .فهو أشد عمى وأضل سبيالً
  لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن ال حياة لمن تنادي

  " نني ال أسلم من جاهل معاند ال يعلموقد علمت أ
فينبغي لذي الهمة   :" وقال ابن الجوزي رحمه اهللا تعالى     

أن يترقى إلى الفضائل ، فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسـيره ،           
وبحديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وبمعرفة سيره وسير          
أصحابه ، والعلماء بعدهم ، ليتخير مرتبة األعلى فـاألعلى ،   

من معرفة مايقيم به لسان من النحو ، ومعرفة طـرف           والبد  
مستعمل من اللغة ، والفقه أصل العلوم والتـذكير حلواؤهـا           

   " وأعمها نفعاً
وأول مايبتدئ به حفـظ     :" وقال النووي رحمه اهللا تعالى    

القرآن العزيز ، فهو أهم العلوم ، وكان السـلف ال يعملـون             
وإذا حفظه فليحذر من    الحديث والفقه إال لمن يحفظ القرآن ،        



االشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما ، اشتغاالً يؤدي إلـى          
نسيان شيء منه ، أو تعريضه للنسيان ، وبعد حفظ القـرآن            
يحفظ من كل فن مختصراً ويبدأ باألهم ، ومن أهمها الفقـه            
والنحو ، ثم الحديث واألصول ، ثم الباقي على ماتيسر ، ثم            

اته ، ويعتمد من الشيوخ في كل فن        يشتغل باستشراح محفوظ  
  "..أكملهم

وقال ابن جماعة ـ فـي تعـداد آداب الطالـب فـي      
  ـ:دروسه

أن يبتدئ أوالً بكتاب اهللا العزيز فيتقنـه  : النوع األول "
حفظاً ، ويجتهد على إتقان تفسيره ، وسائر علومـه ، فإنـه             

  .أصل العلوم وأمها وأهمها
ع فيه بين طرفيـه ،      ثم يحفظ من كل فن مختصراً يجم      

  .من الحديث وعلومه ، واألصولين ، والنحو ، والتصريف
وال يشتغل بذلك كله عن دراسة القـرآن ، وتعهـده ،            
ومالزمة ورده منه ، في كل يوم ، أو أيام ، أو جمعة ، كما               
تقدم ، وليحذر من نسيانه بعد حفظه ، فقد ورد فيه أحاديـث             

  .وظات على المشايختزجر عنه ، ويشتغل بشرح تلك المحف
وليحذر من االعتماد في ذلك على الكتب أبداً ، بل يعتمد           



في كل فن من هو أحسن تعليماً له ، وأكثـر تحقيقـاً فيـه ،             
وذلـك بعـد    ، وتحصيالً منه ، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه        

... مراعاة الصفات المقدمة من الدين ، والصالح ، والشـفقة         
  " وغيرها

سـألت  : قال الميموني :" حمه اهللا تعالى  وقال ابن مفلح ر   
أبدأ ابني بالقرآن ، أو بالحديث      : أيهما أحب إليك  : أبا عبد اهللا  

إال أن يعسـر ،     : أعلمه كله ؟ قال   : قلت. ال ، بالقرآن  : ؟ قال 
  .فتعلمه منه

وعلـى  . إذا قرأ أوالً تعود القراءة ثم لزمها      : ثم قال لي  
  " هذا أتباع اإلمام أحمد إلى زمننا هذا

  :بعض أسباب حرمان العلم
ـ   وحرمان العلـم  : قال السفاريني ـ في غذاء األلباب 

  :يكون بستة أوجه
  .ترك السؤال: أحدها
  .سوء اإلنصات وعدم إلقاء السمع: الثاني
  .سوء الفهم: الثالث
  .عدم الحفظ: الرابع
عدم نشره وتعليمه ، فمن خزن علمـه ولـم          : الخامس



  .نسيانه جزاء وفاقاًينشره ، ابتاله اهللا ب
عدم العمل به ، فإن العمل به ، يوجب تذكره          : السادس

، وتدبره ، ومراعاته ، والنظر فيه ، فإذا أهمل العمـل بـه              
  .نسيه

كنا نستعين على حفظ العلم بالعمـل       : قال بعض السلف  
  .به

العلم يهتف بالعمـل ، فـإن أجابـه وإال          : وقال بعضهم 
 . واستُجلب بمثل العمل بهارتحل ، فما استُدر العلم ،

 التدرج
  .ـ تعريف التدرج في اللغة ·
  .تعريف التدرج في االصطالح ·
  .التدرج في التكوين ·
  .التدرج في التشريع اإلسالمي ـ في األوامر والنواهي ·

  :أ ـ التدرج في األوامر الشرعية
  .التدرج في الدعوة -١
  . التدرج في األمر بالجهاد-٢
  . في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر التدرج-٢
  . التدرج في طلب العلم-٤



  . التدرج في الطهارة-٥
  . التدرج في الصالة-٦
  . التدرج في الصيام-٧
  . التدرج في قراءة القرآن-٨
  . التدرج في آدب المرأة الناشز-٩

  :ب ـ التدرج في النواهي الشرعية ·
  . التدرج في تحريم الخمر-١
  :سام التدرجأق ·
  .فوائد التدرج ·
  .شيء من كالم أهل العلم في التدرج ·

  :تعريف التدرج في اللغة
درج الرجل يدرج دروجاً    :" قال الجوهري في الصحاح   

أي أدناه منـه    : أي مشى ودرجه إلى كذا واستَدرجه ، بمعنى       
  " على التدريج ، فتَدرج هو

 واستدرجته أخذته قلييالً قليالً:" روقال في المصباح المني
".  

درج الرجل ، والضب ،يـدرج      :" وقال في تاج العروس   
والدرجة بالضم ، والدرجة بالتحريـك ،       .. دروجاً أي مشى  

  " المرقاة التي يتوصل بها إلى سطح البيت



  :التدرج في االصطالح
االنتقال مـن مرحلـة إلـى       :" التدرج فياالصطالح هو  

 )٤"(مة ، للبلوغ إلى الغاية المنشودة مرحلة أخرى متقد
            ِث فَِإنَّا خَلَقْنَاكُمعالْب نٍب ميِفي ر ِإن كُنتُم ا النَّاسها َأيي

من تُراٍب ثُم ِمن نُّطْفٍَة ثُم ِمن علَقٍَة ثُم ِمن مضغٍَة مخَلَّقٍَة وغَيِر             
   نُِقرو لَكُم نيخَلَّقٍَة لِّنُبم         ى ثُممسٍل ما نَشَاء ِإلَى َأجاِم محِفي اَألر 

نُخِْرجكُم ِطفْلًا ثُم ِلتَبلُغُوا َأشُدكُم وِمنكُم من يتَوفَّى وِمنكُم مـن           
يرد ِإلَى َأرذَِل الْعمِر ِلكَيال يعلَم ِمن بعِد ِعلْـٍم شَـيًئا وتَـرى              

ِإذَا َأنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ وَأنبتَـتْ        اَألرض هاِمدةً فَ  
  )٥الحج ـ (ِمن كُلِّ زوٍج بِهيٍج
ولَقَد خَلَقْنَا اِإلنسان ِمن ساللٍَة مـن       :وقال تعالى 

ِطيٍن ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً ِفي قَراٍر مِكيٍن ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ          
خَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضـغَةَ ِعظَامـا        علَقَةً فَ 

فَكَسونَا الِْعظَام لَحما ثُم َأنشَْأنَاه خَلْقًا آخَر فَتَبارك اُهللا         
          موي ِإنَّكُم ثُم تُونيلَم ذَِلك دعب ِإنَّكُم ثُم الْخَاِلِقين نسَأح

 )١٦ ـ ١٢المؤمنون  (ونالِْقيامِة تُبعثُ
إني عند عائشة أم المؤمنين     : وعن يوسف بن ماهك قال    

أي الكفن خيـر ؟     : رضي اهللا عنها ، إذ جاءها عراقي فقال       



أم المـؤمنين ، أرينـي       يا: قال! ويحك ، ومايضرك    : قالت
لعلي أؤلف القرآن عليـه ، فإنـه        : لم ؟ قال  : قالت. مصحفك

رك ّأه قرأت ، قبل ، إنمـا        ومايض: يقرآ غير مؤلف ، قالت    
نزل أول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار       
، حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام ، ولو            

الندع الخمر أبداً   : لقالوا" ال تشربوا الخمر    :" نزل أول شيء  
ال ندع الزنا أبداً ، لقـد نـزل         : لقالوا" ال تزنوا " ، ولو نزل    

" كة على محمد صلى اهللا عليه وسلم وإني لجارية ألعـب            بم
ومانزلت سـورة   " بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر       

فأخرجت له المصـحف ،     : البقرة والنساء إال وأنا عنده قال     
  .فأملت علين آي السور

 :التدرج في التشريع اإلسالمي
لم تأت األوامر والنواهي في الشرع المطهر مرة واحد         

ما شرعت شيئاً فشيئاً ، فقد بقي صلى اهللا عليه وسلم في            ،وإن
مكة عشر سنين ، يدعو إلى التوحيد وترك عبـادة غيـر اهللا     

  .سبحانه
ثم عرج به صلى اهللا عليه وسلم إلى السماء ، وفرضت           

  .فصلى بمكة ثالث سنين، عليه الصلوات والخمس 



ثم أمر بالهجرة إلى المدينة المنـورة ، ونزلـت عليـه            
رائض اإلسالم ، ونواهيه بالتدرج ، إلى أن أكمـل اهللا بـه             ف

  .الدين ،وأتم به النعمة ، ثم توفاه إليه بعد ذلك
  :ومن األمثلة على التدرج في األوامر مايلي

  :ـ التدرج في الدعوة ١
وذلك واضح في حديث ابن عباس رضـي اهللا تعـالى           

سـلم  عنهما الثابت في الصحيحين حيث قال صلى اهللا عليه و         
:" لمعاذ بن جبل رضي اهللا تعالى عنه حين بعثه إلى الـيمن           

إنك ستأتي قوماً أهل كتاب ، فإذا جئـتهم فـادعهم إلـى أن              
يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن م حمداً رسول اهللا ، فـإن هـم                
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اهللا قد فـرض علـيهم خمـس             

ذلك فأخبرهم  صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك ب          
أن اهللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علـى            
فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمـوالهم ،            

  "واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينه وبين اهللا حجاب
  :ـ التدرج في الجهاد ٢

َألَم تَر ِإلَى الَّـِذين   :أ ـ الكف عن القتال ، قال تعالى 
يَل لَهم كُفُّواْ َأيِديكُم وَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزكَاةَ فَلَما كُِتـب           ِق



           َأشَد ِة اللِّه َأوكَخَشْي النَّاس نخْشَوي منْهالِْقتَاُل ِإذَا فَِريقٌ م ِهملَيع
 ) ٧٧النساء ـ (} خَشْيةً

ُأِذن {:ب ـ اإلذن في القتال بدون فرض ، قال تعـالى  
           لَقَـِدير ـِرِهملَـى نَصع اللَّه ِإنوا وظُِلم مِبَأنَّه قَاتَلُوني ِللَِّذين {

 )٧٧النساء ـ (
جـ ـ وجوب القتال لمن قاتل المسلمين من الكفار دون  

وقَاِتلُواْ ِفي سـِبيِل اللّـِه الَّـِذين        {:من لم يقاتلهم ، قال تعالى     
قَاِتلُونَكُم{١٩٠البقرة ـ (}ي.  

وقَـاِتلُواْ  {:د ـ وجوب قتال المشركين كافة قال تعـالى  
             ـعم اللّـه ـواْ َأنلَماعكَآفَّـةً و قَاِتلُونَكُما يكَآفَّةً كَم شِْرِكينالْم

تَِّقين٣٦التوبة ـ (}الْم( 
ـ التدرج في األمر بـالمعروف والنهـي عـن     ٣ 
  :المنكر

قـال  :  عنه قال  عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا تعالى      
مـن رأى مـنكم منكـراً       " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبـه             
   " وذلك أضعف اإليمان



  :ـ التدرج في طلب العلم ٤
وقرآناً فرقناه لتقرأه على النـاس علـى        {قال اهللا تعالى    
 ) ١٠٦ـ اإلسراء (} مكٍث ونزلْناه تنزيال

 ًتَنِْزيال لْنَاهنَزو    أي شيئاً فشيئاً مفرقاً فـي ثـالث 
  .وعشرين سنة

أي أنزلناه نجماً بعد نجم ولو أخذوا جميع الفرائض في          
  .وقت واحد لنفروا
وقَاَل الَِّذين كَفَروا لَولَا نُزَل علَيِه الْقُـرآن        :وقال تعالى 

  نُثَبـتَ ِبـِه فُـَؤادك ورتَّلْنَـاه تَرِتيلًـا         جملَةً واِحدةً كَذَِلك لِ   
 ) ٣٢الفرقان ـ (

  :ـ التدرج في الطهارة ٥
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا  أ ـ الطهارة بالماء ، قال تعالى 

كُمــوه جــلُوا و ــالَِة فاغِْس ــى الص ــتُم ِإلَ قُم . 
 ) ٦المادة ـ (اآلية 

  نَا ِمن السـماِء مـاء طَهـوراً       وَأنْزلْ :وقال تعالى 
 ) ٤٨الفرقان ـ (

فَلَـم تَِجـدوا مـاء     ب ـ الطهارة بالتيمم ، قال تعالى 



  ٤٣النساء ـ (فَتَيمموا صِعيدا طَيبا 
  .جـ ـ الصالة بدون الماء والتيمم في حق المعذور

  :ـ التدرج في الصالة ٦
  :أ ـ التدرج في هيئتها

كانت : ران بن حصين رضي اهللا تعالى عنه قال       عن عم 
بي بواسير فسألت النبي صلى اهللا عليه وسلم عـن الصـالة            

صّل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلـى           :" فقال
  ." جنب

  :ب ـ العمل في الصالة
: عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا تعـالى عنـه قـال           

إذا صـلى   :" يقـول سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        
أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بـين            

  ."يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان
  :ـ التدرج في الصيام ٧

أ ـ التخيير بين الصيام واإلطعام ، كمـا فـي قولـه     
ا كُِتب علَـى    يا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُِتب علَيكُم الصيام كَم       {:تعالى

الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون َأياما معدوداٍت فَمن كَـان ِمـنكُم            
           ِطيقُونَهي لَى الَِّذينعو اٍم ُأخَرَأي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا َأوِريضم



ير لَّه وَأن تَصومواْ    ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن فَمن تَطَوع خَيرا فَهو خَ       
ونلَمتَع ِإن كُنتُم لَّكُم ر١٨٤ ـ ١٨٣البقرة (}خَي ( 

  .ب ـ ثم أوجب اهللا الصيام على الجميع دون تخيير
جـ ـ وكان من ن ام قبل أن يفطر حرام عليه األكـل   

  .إلى الغد
ثم استقر األمر على وجوب الصيام من طلوع الفجـر          

  .إلى غروب الشمس
  :ـ التدرج في قراءة القرآن ٨

عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضـي اهللا تعـالى            
اقـرأ  " قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          : عنهما قال 

فاقرأه في  : حتى قال ... إني أجد قوة  : القرآن في شهر ، قلت    
  ." سبع وال تزد على ذلك

  :ـ التدرج في أدب المرأة الناشز ٩
اُل قَوامون علَى النِّساء ِبما فَضَل اللّـه        الرج:قال تعالى 

بعضهم علَى بعٍض وِبما َأنفَقُواْ ِمن َأمواِلِهم فَالصاِلحاتُ قَاِنتَاتٌ         
           نهنُشُـوز الالَِّتـي تَخَـافُونو ِفظَ اللّها حِب ِبماِفظَاتٌ لِّلْغَيح

مضاِجِع واضِربوهن فَِإن َأطَعـنَكُم     فَِعظُوهن واهجروهن ِفي الْ   
 ) ٣٤ -النساء(فَالَ تَبغُواْ علَيِهن سِبيالً ِإن اللّه كَان عِليا كَِبيرا



  :ومن األمثلة على التدرج في النواهي
  :ـ التدرج في تحريم الخمر ١

 قُـْل  يسَألُونَك عِن الْخَمـِر والْميِسـرِ  :أ ـ قال تعالى 
ِفيِهما ِإثْم كَِبير ومنَاِفع ِللنَّاِس وِإثْمهما َأكْبر ِمن        

 )٢١٩البقرة  (نَّفِْعِهما
يا َأيها الَّـِذين آمنُـوا الَ تَقْربـوا    ب ـ ثم قال تعالى  

       ا تَقُولُـونوا ملَمتَّى تَعى حكَارس َأنْتُمالَةَ والص 
) ٤٣النساء ـ( 

يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإنَّما الْخَمر   قال تعالىجـ ـ ثم 
والْميِسر واألنصـاب واألزالَم ِرجـس مـن عمـِل          

ونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنبطَاِن فَاجالشَّي ) ٩٠المائدة( 
 

  :أقسام التدرج
  :التدرج ينقسم إلى قسمين

  .ـ تدرج بين العلوم المختلفة ١
مثل أن يبدأ الطالب بعلم التوحيد ، فإذا أتقنه ، انتقل إلى            
علم التفسير ، ثم علم الحديث ،وهكذا ، كمـا هـي طريقـة              



 .المغاربة
  .ـ تدرج في العلم الواحد ٢

مثل أن يبدأ الطالب في علم الحديث بمـتن األربعـين           
النووية ، ثم عمدة االحكام ، ثم بلوغ المرام ثم منتقى األخبار            

 .وهكذا في بقية العلوم، 
  :فوائد التدرج

  ـ:للتدرج فوائد كثيرة منها
  . سهولة العلوم على طالبها إذا سار على هذه الطريقة-١
  . الضبط واإلتقان للعلم المأخوذ بالتدرج-٢
 إن هذه الطريقة تميز بين الطالب المجد مـن غيـره ،             -٣

 وتظهر بواسطتها الفروق الفردية بين الطلبة وتفـاوت       
  .قدراتهم في التحصيل

  .شيء من كالم أهل العلم في التدرج
قال ابن عبد البر رحمه اهللا تعالى في جامع بيان العلـم            

يايونس : قال لي ابن شهاب   : عن يونس بن يزيد قال    : "وفضله
ال تكابر العلم فإن العلم أودية ، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل             

ي ، وال تأخذ العلم جملة      أنتبلغه ، ولكن خذه مع األيام والليال      
؛ فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ، ولكن الشيء بعد             



  ."الشيء مع األيام والليالي
وروينا عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا تعـالى          :" وقال

العلم أكثر من أن يحاط بـه ، فخـذوا منـه            :عنهما أنه قال  
  ."أحسنه

ك دراسة  اجعل تعليم : قال الخليل بن أحمد   : فصل:" وقال
لك ،واجعل مناظرة العلم تنبيهاً بما ليس عندك ،وأكثر مـن           

أقلوا من  : العلم لتعلم ، وأقلل منه لتحفظ ، وروى عنه أنه قال          
  ." الكتب لتتعلموا ، وأكثروا منها لتُعلّموا

  :قال صالح بن عبد القدوس:" وقال
  تبلغ الفرع الذي رمته إال ببحٍث منك عن أسِه

إذا ثبتـت   :  سـمعت أعرابيـاً يقـول      :وقال األصمعي 
األصول في القلوب نطقت األلسن بالفروع ، واهللا يعلـم أن           
قلبي لك شاكر ، ولساني لك ذاكر ، وهيهات أن يظهر الـود             

  ."المستقيم ، من القلب السقيم
طلب العلم درجات ومناقـل ورتـب ال ينبغـي          :" وقال

مهم اهللا  تعديها ، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رح         
. ،ومن تعدى سبيلهم عامداً ضل ، ومن تعـداه مجتهـداً زل           

فأول العلم حفظ كتاب اهللا جل وعز وتفهمه ، وكل ما يعـين             



إن حفظه كله فرض    : على فهمه فواجب طلبه معه ،وال أقول      
إن ذلك واجب الزم على من أحب أن يكـون          : ، ولكن أقول  

  ." عالماً ليس من باب الفرض
وينبغي له أن   :" غدادي رحمه اهللا تعالى   وقال الخطيب الب  

يثبت في األخذ وال يكثر ، بل يأخذ قليالً قليالً حسب مايحتمله            
وقَـاَل الَّـِذين    {:حفظه ويقرب من فهمه ، فإن اهللا تعالى يقول        

كَفَروا لَولَا نُزَل علَيِه الْقُرآن جملَةً واِحدةً كَذَِلك ِلنُثَبـتَ ِبـِه            
كِتيلًافَُؤادتَر تَّلْنَاهر٣٢الفرقان ـ (} و( 

اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل       :" وقال أيضاً 
أشياء وتعجز عن أشياء ، كالجسم الذي يحتمل بعض النـاس           
أن يحمل مائتي رطل ، ومنهم منيعجز عن عشرين رطالً ،           
وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ال يعجزه ، ومنهم من            

ل فيضر ذلك به ، ومنهم من يأكل من الطعام          يمشي بعض مي  
  .أرطاالً ، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه ، فكذلك القلب

من الناس من يحفظ عشر ورقات في ساعة ، ومنهم من           
ال يحفظ نصف صفحة في أيام ، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه            
نصف صفحة يروم أن يحفظ عشرورقات تشبهاً بغيره لحقه         

ه الضجر ، ونسي ماحفظ ، ولم ينتفع بما سمع          الملل ، وأدرك  



، فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيـه مـاال             
يستفرغ كل نشاطه ، فإن ذلك أعون له على التعليم من الذهن      

  .هـ. أ"الجيد ، والمعلم الحاذق
  :وقال الراغب األصفهاني رحمه اهللا تعالى

صـول ،  وكثير من الناس ثكلوا الوصول بتـركهم األ  "
وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه ، التبلغ بـه إلـى              

  ."مافوقه حتى يبلغ به النهاية
اعلـم أن تلقـين     : " وقال ابن خلدون رحمه اهللا تعـالى      

العلوم إنما يكون مفيداً إذا كان على التدريج شيئاً فشيئاً وقليالً           
قليالً ، يلقى عليه أوالً مسائل من كل باب مـن الفـن هـي               

ول ذلك الباب ، ويقرب له فـي شـرحها علـى سـبيل              أص
اإلجمال ، ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول مايرد          
عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن ، وعند ذلك يحصل له ملكـة             
في ذلك العلم ، إال أنها جزئية وضعيفة ،وغايتها أنها هيأتـه            

  .لفهم الفن ، وتحصيل مسائله
نية ،فيرفعه في التلقين عن تلـك       ثم يرجع به إلى الفن ثا     

الرتبة إلى أعلى منها ، ويستوفي الشرح والبيان ، ويخـرج           
عن اإلجمال ،ويذكر له ماهنالك من الخالف ، ووجهه ، إلى           



  .أن ينتهي إلى آخر الفن ، فتجود ملكته
ثم يرجع به وقد شدا ، فال يترك عويصاً ، والمبهمـاً ،             

 مقفله ، فيخلص من الفـن       وال مغلقاً ، إال وضحه ، وفتح له       
  د.وقد استولى على ملكته

هذا وجه التعليم المفيد ، وهو كما رأيت إنما يحصل في           
ثالث تكرارات ، وقد يحصل للبعض في أقـل مـن ذلـك ،         

 ."بحسب مايخلق له ويتيسر عليه

 
  .تعريفه في اللغة ·
  .تعريفه في االصطالح ·
  .أوقات الحفظ ·
  .أماكن الحفظ ·
  .األسباب التي يستعان بها على الحفظ ·
  .الحث على الحفظ ·
  .فوائد الحفظ ·
  .طرق إحكام المحفوظ ·
  .مايعين على الحفظ من المأكوالت ·
  .أحكام الحفظ ·



  .صالة حفظ القرآن ·
حفظ متن في كل فن وشيء من كالم أهل العلم حـول   ·

  .المتون والعناية بها
  .أسباب النسيان ·
  .ظ عند المحدثينالحاف ·
  .تربية الصبيان على الحفظ ·

  :تعريفه في اللغة
حفظت الشيء حفظـاً أي     : قال الجوهري في الصحاح   

  ..حرسته ، وحفظته أيضاً بمعنى استظهرته
الحفظ نقيض النسيان وهو التعاهد     : قال في لسان العرب   

والـتحفظ التـيقظ ، وتحفظـت الكتـاب أي          ... وقلة الغفلة 
  .اً بعد شيءاستظهرته شيئ

حفظت المال وغيره حفظاً إذا     : قال في المصباح المنير   
وحفظ القرآن إذا وعـاه علـى       ... منعته من الضياع والتلف   

 .ظهر قلبه
ضبط الصـور   : الحفظ: وقال الجرجاني في التعريفات   

  المدركَة
الحافظة قوة تحفظ ماتدركه القـوة      : وفي المعجم الوسيط  



  .ا ، وتسمى الذاكرة أيضاًالوهمية من المعاني وتذكره
  :تعريفه في االصطالح

الحفظ في االصطالح ملكة يقتـدر بهـا علـى تأديـة            
  .المحفوظ

  .أوقات الحفظ
للحفظ أوقات ينبغي لمـن أراده أن يراعيهـا ، فـأجود      

 :أوقاته
  . السحر-١
  . انتصاف النهار-٢
  . أول النهار دون آخره-٣
  . حفظ الليل أصلح من حفظ النهار-٤

هذا في الكثير الغالب ، وقد يناسب إنساناً ماال يناسـب           
  ..آخر ، وكل يختار ماهو أصلح له

  :أماكن الحفظ
  :أجود أماكن الحفظ

  .الغرف دون السفل-١
كل موضع بعيد مما يلهي ويخلو القلب فيـه عمـا           -٢
  .يشغله



 يتجنب الحفظ على شطوط األنهار وقوارع الطرق        -٣
  .ةوبحضرة النبات والخضر

  .األسباب التي يستعان بها على الحفظ
ينبغي أن يقصد الطالب بالحفظ ابتغاء وجه اهللا تعـالى          

  .والنصيحة للمسلمين في اإليضاح والتبيين
إنمـا يحفـظ    : قال ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهمـا       

  .الرجل على قدر نيته
  :ومن األسباب المعينة على الحفظ مايلي

  . إخالص النية-١
سمعت يحيى  :  المعاصي ، قال محمد بن النضر      ترك-٢

ياأبا عبد اهللا ، هل     : سأل رجل مالك بن أنس    : بن يحيى يقول  
إن كان يصلح له شيء فتـرك       : يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال    

  .المعاصي
إذا أردت أن تلقـن العلـم فـال     : وقال بشر بن الحارث   

  .تعص
 ياأبا سـفيان  : سألت وكيعاً ، قلت   : وقال علي بن خشرم   

ترك المعاصي  : أراك وافداً ، ثم قال    : تعلم شيئاً للحفظ ؟ قال    
  .عون على الحفظ



  :وقال بعضهم ـ وينسب للشافعي
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشـدني إلـى تـرك           

  المعاصي
  وأخبرني بأن العلم نور ونور اهللا ال يهدى لعاِص

  . الصدق في اللجأ إلى اهللا سبحانه ومراعاة حدوده-٣
ـ (}  ِإن تَنْصروا اَهللا ينْصركُم {:لىقال تعا ) ٧محمد 
وقـال  ) ١٥٢البقرة ـ  (}  فَاذْكُروِني َأذْكُركُم {:وقال تعالى

  .(٤٠البقرة ـ (}  وَأوفُوا ِبعهِدي ُأوِف ِبعهِدكُم {:تعالى
  . تطييب الكسب وإصالح الغذاء وإقالل الطعام-٤
  .قال بعضهم.  الجد والمواظبة-٥
من طلب العال سهر الليالي يغوص البحر من طلـب          و

الآلليألجل رضاك يامولى المواليوبلغني إلى أقصى المعـالي        
بقدر الكد تكتسب المعالي تروم العز ثم تنام ليالً تركت النوم           

  ربي في الليالي فوفقني إلى تحصيل علم
  :الحث على الحفظ

يـان  قال ابن عبد البر ـ رحمه اهللا تعالى ـ في جامع ب  
  :العلم وفضله

أن ال  : من كره كتابة العلم إنما كرهه لوجهين ، أحدهما        



يتخذ مع القرآن كتاب يضاهي به ، ولئال يتكل الكاتب علـى            
  :ماكتب فال يحفظ فيقّل الحفظ ، كما قال الخليلـ رحمه اهللا ـ
  ما العلم إال ماحواه الصدر ليس بعلم ماحوى القمطر

  : أنه قال في الحفظوذكر بإسناده إلى أبي معشر
  ماقد روى تضارع المصاحفا ياأيها المضمن الصحائفا

  احفظ وإال كنت ريحاً عاصفا
حرف في تامورك ، خير من عشرة في        : وقال أعرابي 

علقة القلب ، وذكر بإسناده إلى      : التامور: قال أبو عمر  . كتبك
  :يونس بن حبيب أنه سمع رجالً ينشد

س استودع العلم قرطاسـاً     وبئس مستودع العلم القراطي   
  فضيعه

قاتله اهللا ، ماأشد صيانته للعلـم وصـيانته         : فقال يونس 
  .للحفظ

إن علمك من روحك ، وإن مالك من بـدنك ، فصـن             
  .علمك صيانتك روحك ، وصن مالك صيانتك بدنك

  :ومما ينسب إلى منصور الفقيه من قوله
  علمي معي حيثما يممت أحمله

  ندوقبطني وعاء له البطن ص



  إن كنت في البيت كان العلم فيه معي
  أو كنت في السوق كان العلم في السوق

كل علم ال يدخل مع صاحبه الحمـام  : وقال عبد الرزاق 
  .فال تعده علماً

  :وقال عبيد اهللا بن أحمد الصيرفي
ماالعلم إال ماحواه الصدروزينة جليلة وقدر ليس بعلـم         

  ماحوى القمطرفذاك فيه شرف وفخر
  :وقال بعض البصريين

كتب العلم وهو بعـد يخطقـال علمـي يـاخليلي فـي             
السفطوبخط أي خط أي خطحك لحييه جميعاً وامـتخط رب          
إنسان مال أسفاطهفإذا فتشـته عـن علمهبكـراريس جيـاد           

  هات ، أرنا: أحرزتفإذا قلت له
  :وقال محمد بن بشير ـ في أبيات له

دعيكن دهـره   فجمعك للعلم الينفعوعلمي في البيت مستو     
القهقري يرجع إذا لم تكن واعياً حافظاًأشـاهد بـالعي فـي            

  مجلسومن يك في علمه هكذا
  :فوائد الحفظ

  ـ:للحفظ فوائد كثيرة منها



  .بقاء المعلومات في الذهن-١
االستفادة من األوقات في تحصيل العلم زيادة على         -٢
  .المحفوظ
  . استحضار المعلومات بكل يسر وسهولة-٣
فقـد  : ظهر فائدة الحفظ ومنفعته في حاالت منهـا       ت-٤

  .الكتاب ، فقد اإلضاءة ليالً ، فقد البصر
إن الحافظ يقدم على غيره ، وتظهر ميزته بـين أهـل            
العلم أنفسهم ،ولهذا قال صاحب الرحبية ـ لما ذكر الفروض  

  :المقدرة في كتاب اهللا ـ قال
  والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام

ـ " فكل حافظ إمـام  " ال البقري ـ على قوله  ق أي : ـ
مقدم على غيره ممن لم يكن مثله ، بأن كان أدون حفظاً ، أو              

  .هـ.أ.لم يحفظ شيئاً
ـ      اي : وقال ابن غليون ـ في شـرح البيـت السـابق 

مقتدى به مقدم على غيره ، فمن جد وجد ، ومن فرش رقـد              
  ..، والنكد،ومن زرع حصد ،ومن كسل نال الهم ، والندم 

أما بعد  :" وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة بلوغ المرام       
فهذا مختصر يشمل على أصول األدلـة الحديثيـة لألحكـام           



الشرعية ، حررته تحريراً بالغاً ، ليصير من يحفظه من بين           
  ..أقرانه نابغاً

 
  :طرق إحكام المحفوظ

 
 الطريق في إحكامه كثرة اإلعادة ، والناس يتفاوتون في        

فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار ، ومـنهم           : ذلك
من ال يحفظ إال بعد التكرار الكثير ، فينبغي لإلنسان أن يعيد            
بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ ، والسيما في حفـظ القـرآن            

  .الكريم
فعن أبي موسى رضي اهللا تعالى عنه عن النبي صـلى           

رآن ، فو الـذي نفـس       تعاهدوا هذا الق  :" اهللا عليه وسلم قال   
  ..متفق عليه" محمد بيده لهو أشد تفلتا من اإلبل في عقلها 

وعن ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهما أن رسـول اهللا           
إنما مثل صاحب القـرآن كمثـل       :" صلى اهللا عليه وسلم قال    

" اإلبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقهـا ذهبـت            
  .متفق عليه

  .والتكرار ألفالسبق حرف : وقد قيل



حفظ حرفين خير من سـماع ِوقْـرين ، وفهـم           : وقيل
  .الحمل الثقيل: حرفين خير من حفظ سطرين ، والِوقْر

  ـ:وقال الخليل بن أحمد الشجري ـ رحمه اهللا تعالى
وأدم درسه بفعل حميدثم أكده غاية التأكيدوإلى درسـه         

 المزيـد   على التأبيدفانتدب بعده لشيء جديدواقتناء لشأن هذا      
اخدم العلم خدمة المستفيدوإذا ماحفظت شيئاً أعدهثم علقه كي         

  تعود إليهفإذا ماأمنت منه فواتاًمع تكرار ماتقدم منه
  :مايعين على الحفظ من المأكوالت

قال الزهري عليك بالعسل فإنه جيد      : عن ابن جريج قال   
  .للحفظ

من سره أن يحفظ ا لحديث فليأكل       : وقال الزهري أيضاً  
  .لزبيبا

وينبغي أن يستعملماجعله اهللا تعالى سبباً لجودة الـذهن         
كمضغ اللبان والمصطكى على حسب العادة وأكـل الزبيـب       

  بكْرة
 

  :أحكام الحفظ
يختلف الحكم التكليفي بالنسبة للحفـظ تبعـاً الخـتالف          



مايضاف إليه ، فهناك أحكام تتعلق بحفـظ القـرآن وحفـظ            
عة إلى غير ذلك من األحكام ،       مايقرآ في الصالة وحفظ الودي    

  .تراجع في مظانها من كتب أهل العلم
 

  :صالة حفظ القرآن
اشتهر عن علي رضي اهللا عنه أنه تفلت القـرآن مـن            
صدره فأمره النبي صلى اهللا عليه وسـلم أن يصـلي أربـع             

  .إلخ.. ركعات وأن يدعو في آخرها بدعاء خاص
  .إال أن هذا الحديث ال يصح عند أهل العلم

وشيء من كالم أهل العلم حول      ، حفظ متن في كل فن      
  :المتون والعناية بها

من المفيد جداً لطالب العلم أن يحفظ متناً مختصراً فـي           
  .كل فن

وبعد حفـظ القـرآن ،      : " قال النووي رحمه اهللا تعالى    
ويبدأ باألهم ، ومن أهمها الفقه      ، يحفظ من كل فن مختصراً      

صول ، ثم الباقي على ماتيسر ، ثم        والنحو ، ثم الحديث واأل    
  "..يشتغل باستشراح محفوظاته

ثم يحفظ من كل فن     :" وقال ابن جماعة رحمه اهللا تعالى     



مختصراً يجمع فيه بين طرفيه ، مـن الحـديث وعلومـه ،             
واألصولين ،والنحو ،و التصريف ،وال يشتغل بذلك كله عن         

يوم ، أو   دراسة القرآن ،وتعهده ،ومالزمة ورده منه في كل         
أيام ، أوجمعة ـ كما تقدم ـ وليحذر من نسيانه بعد حفظه ،   

  " فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه
  :وقال مرتضي الزبيدي رحمه اهللا تعالى في ألفية السند

وبعضها بشرط بعض مرتبطشخص فخذ من كـل فـن          
أحسنهتأخذه على مفيد ناصححقق ودقق مااستمد منهمختلـف        

علم وجهه دقيق فـإن أنـواع العلـوم         وباختالف العلمبحثا ب  
تختلطفما حوى الغاية في ألف سنةبحفظ متن جامع للراجحثم         
مع الفرصة فابحث عـنهلكن ذاك بـاختالف الفهمفالمبتـدي          

  كالفدم ال يطيق
وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمـه اهللا          

  ـ:تعالى
، علم نـافع  : األمور النافعة في الدين ترجع في أمرين "

وعمل صالح ، أما العلم النافع فهو العلم المزكـي للقلـوب            
واألرواح ، المثمر لسعادة الدارين ، وهو ماجاء به الرسـول       
صلى اهللا عليه وسلم من حديث وتفسير،وفقه، ومايعين علـى          



ذلك من علوم العربية ، بحسب حالة الوقت والموضع الـذي           
  .فيه اإلنسان

تلف باختالف األحوال   وتعيين مايشتغل به من الكتب يخ     
أن يجتهد طالـب    : والبلدان ،والحالة التقريبية في نظرنا هذا     

العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به ، فإن تعذر ،            
أو قصر عليه حفظه لفظاً ، فليكرره كثيراً ، حتـى ترسـخ             
معانيه في قلبه ، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير           

  .كه وعرفهلذلك األصل الذي أدر
لشيخ اإلسالم  " العقيدة الواسطية   " فلو حفظ طالب العلم     

للشـيخ  " كتاب التوحيد   " ، و   " ثالثة األصول   " ابن تيمية ، و   
، " مختصر المقنع   " و  " مختصر الدليل   : " محمد ، وفي الفقه   

، " اآلجروميـة   :" ، وفي النحو  " بلوغ المرام   :" وفي الحديث 
 وراجـع عليهـا ماتيسـر مـن         واجتهد في فهم هذه المتون    

شروحها ، أو كتب فنها ، فإنها كالشروح لها ألن طالب العلم            
إذا حفظ األصول ،وصار له ملكة تامة في معرفتها ، هانـت            
عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار ، ومن ضيع األصـول           

  .حرم الوصول
فمن حرص على هذه العلوم النافعة ، واسـتعان بـاهللا           



ومن سـلك   .  في علمه ، وطريقه الذي سلكه      أعانه وبارك له  
في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة ، فاتت عليه األوقـات ،            

  .ولم يدرك إال العناء ، كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة
أما الثاني وهو العمل الصالح ، فالعمل الصالح هو الذي          

  "..جمع اإلخالص هللا ،والمتابعة للرسول صلى اهللا عليه وسلم
وفي الشقاق النعمانية في ترجمة عالء الدين علي بـن          

وقد جمع عشرين متناً فـي      :"محمد القوشجي رحمه اهللا تعالى    
" محبوب الحمائل   " مجلدة واحدة ، كل متن من علم ، وسماه          

وكان بعض غلمانه يحمله وال يفارقه أبداً ، وكان ينظر فيـه            
  " كل وقت ، يقال إنه حفظ كل مافيه من العلوم

وكثير من الناس ثكلوا الوصول بتـركهم األصـول ،          
وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى مافوقه            

  .حتى يبلغ به النهاية
  :قال بعضهم

ومايغني التندم ياخليليبما ضيعت من حفظ األصوِل لقـد         
  أصبحتُ في ندٍم وهٍممنعت من الوصول إلى مرامي



 
  :أسباب النسيان

  ـ:ن أسباب كثيرة منهاللنسيا
  .ـ اإلستهانة بأداء فرئض اهللا وتعدي حدوده ١

إني ألحسـب الرجـل     : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه     
  .ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها

مامن أحـد   : وقال الضحاك بن مزاحم رحمه اهللا تعالى      
تعلم القرآن ثم نسيه إال بذنب يحدثه وذلك بـأن اهللا تعـالى             

وما َأصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسـبتْ َأيـِديكُم         {:يقول
ـ (}ويعفُو عن كَِثيٍر ونسيان القرآن من أعظم ) ٣٠الشورى 

  .المصائب
هل يسلب العبد العلـم بالـذنب       : وسئل سفيان بن عيينة   

فَِبما نَقِْضـِهم ميثَـاقَهم   {:ألم تسمع قولـه   : قال! يصيبه ؟ 
 عجو مـن         لَعنَّاهع الْكَِلـم فُـونرحةً يقَاِسي مهلْنَا قُلُوب

 ) ١٣المائدة ـ (}مواِضِعِه ونَسواْ حظا مما ذُكِّرواْ ِبِه
  .ـ كثرة األكل ٢
  .اإلجهاد والسهر المضني ٣



ـ كثرة االهتمام بأمور الدنيا واالنشغال عن مراجعة  ٤
  .المحفوظ

  :الحافظ عند المحدثين
وأما المحدث فـي    :" ابن سيد الناس رحمه اهللا تعالى     قال  

من اشتغل بالحديث رواية ، ودراية ، وجمـع         : عصرنا فهو 
رواة ، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره ،           
وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه ، واشتهر فيه ضبطه ،            
فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه ،وشـيوخ شـيوخه ،            

 ، بحيث يكون مايعرفه من كل طبقة أكثر مما          طبقة بعد طبقة  
  "..يجهله منها ، فهذا هو الحافظ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اهللا تعالى ـ فـي النكـت    
ـ  للحافظ في عرف المحدثين شروط إذا : على ابن الصالح 

  :اجتمعت في الراوي سموه حافظاً
وهوا لشهرة بالطلب واألخذ من أفواه الرجـال ال مـن           -١

  .الصحف
  . والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم-٢
 والمعرفة بالتجريج والتعديل وتمييز الصحيح من السقيم        -٣

حتى يكون مايستحضره من ذلك أكثر مما ال يستحضره         



  .مع ا ستحضار الكثير من المتون
  .فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظاً

 الجـوزي   وقد ذكر ابن  . والحفاظ من المحدثين كثيرون   
الحـث  " جماعة منهم ورتبهم على حروف المعجم في كتابه         

  .فانظرهم هناك" على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ
 

  :تربية الصبيان على الحفظ
ينبغــي لــولي الصــبي أن يجتهدمعــه فــي الــتحفظ 
للقرآن،وسائر العلوم ، في صغره ،وكذا كل مبتدئ في طلب          

الطالب ، ألن الحفظ في     العلم ، حتى يكون الحفظ سهالً على        
  .الصغر كالنقش على الحجر

وقد جاء عن ابن عباس رضـي اهللا عنهمـا مرفوعـاً            
حفظ الغالم الصغير كالنقش في الحجر ، وحفـظ         :" وموقوفاً

وهو صـحيح مـن     " الرجل بعدما يكبر كالكتابة على الماء       
 .حيث المعنى وإن لم يصح من جهة الرواية



 
 

  :تعريف المتن لغة ·
  .تعريف المتن اصطالحاً ·
  .تعريف األصل في اللغة ·
  .أقسام المتون ·
  .المتون بين المدح والقدح ·
  .عدم االعتماد على الكتب ·

 
  :تعريف المتن لغة

  .المتن بفتح الميم ، وسكون المثناة الفوقية
الميم والتاء والنون ، أصـل صـحيح        :" قال ابن فارس  

  "شيء مع امتداد وطولواحد يدل على صالبة في ال
  ـ:ويطلق المتن في اللغة على عدة معاٍن منها

  . الحلف ، يقال متن لي باهللا أي حلف-١
  . النكاح-٢
  . الضرب بالسوط في أي موضع كان-٣



  . الذهاب في األرض-٤
  . المد ، وقد متنه متناً إذا مده-٥
  . ماصلب من األرض وارتفع واستوى كالمتنة-٦
  .لصلب القوي الرجل ا-٧
  . اللفظ-٨

  .إلى غير ذلك من المعاني
 

  :تعريف المتن اصطالحاً
جرى إطالقه عند أهل العلم على مبادئ فـنمن الفنـون           
تكثف في رسائل صغيرة غالباً وهي تخلو في العادة من كـل     
مايؤدي إلى االستطراد أو التفصيل كالشواهد واألمثلة إال في         

ام عن استيعاب هذا ونحوه     حدود الضرورة وذلك لضيق المق    
، لذلك عدت المتون أقل ألفاظاً األحسن في ذاتهـا واألكثـر            

  .قبوالً عند الدارسين
الكتاب األصـلي   : بأنه"قصد السبيل   " وعرف صاحب   

الذي يكتب فيه أصول المسائل ، ويقابله الشرح ، مولـد لـم             
يرد عن العرب ،وإنما هو مما نقله العرف تشبيهاً له بظاهر           

  .رالذي هو معنى المتن األصلي في القوة واالعتماد عليهالظه



  .خالف الشرح والحواشي: وعرف بأنه
وقـد سـموا بـه فـي        :" قال في المدخل الفقهي العام    

االصطالح هذه المختصرات العلمية ، ألنها تتضمن المسائل        
  ."األساسية للركوب والحمل

كـالم ،   ويطلق المتن ويراد به ماينتهي إليه السند من ال        
والمتن هو غاية ماينتهي إليـه      :" قال الحافظ في شرح النخبة    

  ." اإلسناد من الكالم
 

  :تعريف األصل في اللغة
أصل الشيء أسفله ، وأساس     :" قال في المصباح المنير   

الحائط أصله ، واستأصل الشيء ثبت أصله وقوى ، ثم كثر           
 حتى قيل أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليـه ،            

  ."..فاألب أصل للولد
أسفل الشـيء كاليأصـول     : األصل:" وقال في القاموس  

جمع أصول ، وآصل ،وأصل ككرم صار ذا أصل ، أو ثبت            
  ." ورسخ أصله كتأصل ، و ـ الرأي الجاد



 
  :أقسام المتون

  :تنقسم المتون إلى قسمين
  . متون منثورة ، وهي األكثر-١
ى الشـعر   متون منظومة في أبيـات الشـعر يسـم        -٢

التعليمي ، وتكون غالباً من بحر الرجز ، وقد تكـون مـن             
  .غيره

والرجز بحر معروف من بحـور الشـعر ، وتسـمى           
  .قصائده األراجيز واحدتها أرجوزة ويسمى قائله راجزاً

وإنما سمي الرجز رجزاً ألنه تتوالى فيه حركة وسكون         
، ثم حركة وسكون ، وهو يشبه في هذا بالرجز فـي رجـل             

ناقة ورعدتها ، وهو أن تتحـرك وتسـكن ، ثـم تتحـرك              ال
  .ويقال لها حينئٍذ رجزاء. وتسكن

والرجز ديوان العرب في الجاهلية واإلسالم ، وكتـاب         
  .لسانهم ،وخزانة أنسابهم وأحسابهم

نظـم علمـي    " الشعر التعليمي   " وهذا النوع من النظم     
يخلو من العواطف ،واألخيلة ،ويقتصـر علـى األفكـار ،           

  .المعلومات ،والحقائق العلمية المجردةو



  :وهذه المنظومات العلمية تنقسم إلى قسمين
منظومات في علم معين استقالالً ، كملحة اإلعراب        -١

  .إلخ.. للحريري ،وألفية ابن مالك في النحو
 منظومات لمتن معين مثل ألفية العراقي نظم مقدمة         -٢

 ، ولمـتن    ابن الصالح ،ونظم العمريطـي لمـتن الورقـات        
  .إلخ.. اآلجرومية ، ونظم زاد المستقنع ،وجمع الجوامع

والمتون موجودة من قديم الزمان ،ولكنها لم تعرف بهذا         
االسم ، بل باسم المختصرات ،مثل مختصر الخرقي عمر بن          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٣٤(الحسين الخرقي المتوفي سنة 
به المقنـع   قال أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا في كتا         

ثالثة : وكان بعض شيوخنا يقول   :" في شرح مختصر الخرقي   
الفصيح : مختصرات ، في ثالثة علوم ، ال أعرف لها نظائر         

لثعلب ، واللمع البن جني ، وكتاب المختصر للخرقي ، فمـا            
  "اشتغل بها أحد وفهمها كما ينبغي إال أفلح

هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشـيباني          : ثعلب
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢٩١(موالهم المتوفي سنة 

هو أبو الفتح عثمان بـن جنـي الموصـلي          : ابن جني 
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٩٢(المتوفي سنة 



وكان الغرض منها حكيماً ، وهو جمع المسائل األوليـة          
البسيطة في متون صغيرة ، بعبارة سهلة ، لتكون بداية لشُداة           

  . في علم النحوالفقه على نحو اآلجرومية
لكنها لم تستمر كذلك ، بل بالغ بعض المتـأخرين فـي            
إيجاز بعض المتون إلى درجة اإللغاز ،ولكن هـذا الصـنف           

  .غير مراد في بحثنا هذا
وقد اقتضت الحاجة التعليمية وجود منهج يسـير عليـه          

  :الطالب ، وهو
 المتن الذي هو األساس الذي يبني عليـه الطالـب           -١

  .فن بحسبهعلمه في كل 
  . شرح لهذا المتن-٢
  . حاشية على هذا الشرح-٣
  . تقرير على الحاشية-٤

 
  :المتون بين المدح والقدح

ذهب كثير من المتـأخرين     :" قال ابن خلدون في مقدمته    
إلى اختصار الطرق واألنحاء في العلوم ، يولعـون بهـا ،            
 ويدونون منها برنامجاً مختصراً في كل علم ، يشتمل علـى          



حصر مسائله وأدلتها ، باختصار في األلفاظ ،وحشو القليـل          
منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفن ، وصـار ذلـك مخـالً             
بالبالغة ،وعسراً على الفهم ، وربما عمـدوا إلـى الكتـب            
األمهات المطولة في الفنون بالتفسير والبيان ، فاختصـروها         

وأصول الفقه ،   تقريباً للحفظ ، كما فعله ابن الحاجب في الفقه          
وابن مالك في العربية ، والخونجي في المنطق ، وأمثالهم ،           
وهو فساد في التعليم ، وفيه إخالل بالتحصيل ، وذلـك ألن            
فيه تخليطاً على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه ، وهو           

ثم فيه مـع    ، .. لم يستعد لقبولها بعد ، وهو من سوء التعليم        
متعلم ، بتتبع ألفاظ االختصار العويصة      ذلك شغل كبير على ال    

الفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج المسائل مـن         
بينها ، ألن ألفاظ المختصرات تجدها ألجـل ذلـك صـعبة            

  ."هـ. ا... عويصة ، فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت
ثم كَلَّ أهل هذه المئة عن حـال        :" قال في الفكر السامي   

فظ كبار األصول ، فاقتصروا على حفظ ماقّل        من قبلهم من ح   
لفظه ، ونزر خطه ، فأفنوا أعمارهم في حّل رموزه ، وفهم            
لغوزه ، ولم يصلوا لرد مافيه ألصوله بالتصـحيح ، فضـالً            
عن معرفة الصحيح من الضعيف ، بل حل مقفـل ، وفهـم             



ومنها أنهم لما أغرقوا في االختصار      :" إلى أن قال  ... مجمل
المتن مغلقاً ال يفهم إال بواسـطة الشـراح ، أو           ، صار لفظ    

الشروح والحواشي ، ففات المقصـود الـذي ألجلـه وقـع            
االختصار ، وهو جمع األسفار في سفر وتقريب المسـافة ،           
وتخفيف المشاق ، وتكثير العلم ، وتقليل الزمن ، بل انعكس           
األمر إذ كثرت المشاق في فتح اإلغالق ،وضاع الزمن مـن           

  "  إلخ..غير ثمن
وانتقدت أيضاً بأن المهتمين بها في النهاية أعجز مـن          
غيرهم في التطبيق وتذوق النصوص وال سـيما النصـوص          

  ...األدبية
وأنها بأساليبها ، ومحتوياتها ، ومناهج تصـانيفها ، ال          
تتفق مع الحقائق التربوية الحديثـة ، والمنـاهج التعليميـة           

  مونهاالعصرية ، لصعوبة أسلوبها ووعورة مض
ولكن الناظر في هذا النظام من التصنيف ، على الرغم          

  :من كل ماقيل فيه من قدح يجد فيه
عمقاً علمياً يتجلى في كثرة المعلومات ،وتنوعهـا ،         -١

  .وترتيبها ترتيباً محكماً
 إضافة إلى مافيها من الفوائد ، واإلضافات التـي ال        -٢



  .توجد في المطوالت
فن الذي ألفت فيه ، يسـتطيع       تكوين صورة مجملة لل   -٣

الطالب اإلحاطة بها في زمن قليل ، وماهي إال مدخل للعلوم           
  .، وليست هي الغاية وإليها النهاية ، بل هي األساس والبداية

 إن العلم الذي فيه المتون ، أكثر منه فيما تالها من            -٤
  .المؤلفات الحديثة وأعظم فائدة

لى الصبر ، والجـد      هذه المتون يحتاج الدارس لها إ      -٥
واالجتهاد في فهمها ، ويكون هذا الجد واالجتهـاد ملكـة ال            

  .توجد لغير دارسها
إن الغموض الذي عيبت به المتون ليس مما يعاب ،          -٦

بل هو في الحقيقة مدح لها ال قدح فيها ، ألنه ال يستوي من              
يحصل العلم بيسر وسهولة ،ومن يحصله بكـد ،ومشـقة ،           

ستوى هذا من ذاك ، وبهذا يشـرف قـدر          وأين م ... وعناء
العالم وتفضل منزلته ،ولو كان العلم كله بيناً السـتوى فـي            

  .علمه جميع من سمعه ، فيبطل التفاضل
من األبواب مالو   :" قال الخليل بن أحمد رحمه اهللا تعالى      

شئنا أن نشرحه حتى يستوي فيه القوي والضعيف لفعلنـا ،           
  ."  بعدناولكن يجب أن يكون للعالم مزية



حفظتْ من العلـم جـوهره      :" وقال بعضهم عن المتون   
ولبابه ، وقامت ال تزال بدورها الكريم في مسرح التعلـيم ،            

  ."من ذلك العصر البعيد إلى عصرنا الجديد
المتون تجمع حقائق العلم في ورقات يسهل حفظها         -٧

  .،ويسهل استحضارها في الدروس ، والمناسبات
:"  والنحاة بين األزهر والجامعـة     قال صاحب النحو  -٨

وحـّل  ، العالم إنما يمتاز بفهم الغـامض ، وإدراك البعيـد           
المستغلق ،وذلك ال يكون إال بتعويد المرء على شـيء مـن            
الصعاب ، ليمرن عقله على حل مايماثلها ، وكما أن المـرء            
الرياضي ال يكون قوياً على حمل األثقال إال بـالتعود علـى            

كذلك ال يكـون عقلـه      ، ة متدرجاً في ذلك     حمل أحمال ثقيل  
قادراً على حل الصعاب إال إذا عود عقه على حـّل مسـائل             

  ." عويصة متدرجاً في ذلك
 الذين يحيطون بالمتون ويتقنونها وال يشتكون منهـا      -٩

أقرب إلى االبتكار وإلى االجتهاد من غيرهم ، ومن قال عن           
ه هذا مـن عـدم    إنها غامضة وعميقة قد يكون كالم     : المتون

  .القدرة على الفهم
 وجود بعض الناس ممن اعتنى بالمتون ولم يفلح ،          -١٠



  .ال يحكم به على األكثر
 الناظر في تراجم العلماء ، وكيفية طلـب العلـم           -١١

  .بالنسبة لهم ، يدرك تماماً صحة هذه الطريقة
 هذا األسلوب من التصنيف يربي فضيلة البحث ،         -١٢

ي حلية الصبر واالعتماد علـى الـنفس ،         والتمحيص ، وينم  
  .ويعود على دقة المالحظة

  :عدم االعتماد على الكتب
على طالب العلم أن يأخذه عن أهله وال يعتمـد علـى            

  .الكتب وحدها
من دخل في العلـم وحـده خـرج         :"قال اإلمام الشافعي  

 "."وحده
ـ   ويشتغل بشرح تلك :" وقال ابن جماعة ـ بعد كالم له 

ت ،وليحذر من االعماد في ذلك على الكتب أبـداً ،           المحفوظا
بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليماً له ،وأكثر تحقيقـاً             

  ." فيه ، وتحصيالً منه ،وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه
  :وقال أبو حيان النحوي رحمه اهللا تعالى

أخا فهم إلدراك العلوم غوامض حيرت عقـل الفهـيم          
م تصير أضل من توما الحكـيم       ضللت عن الصراط المستقي   



يظن الغُمر أن الكتب تجدي وماعلم الجهول بـأن فيهـا إذا            
  .ى بغير شيخ وتشتبه األمور عليك حترمت العلوم

وقال النووي في المجموع ـ بعد كالم له عما ينبغـي   
  ـ:لطالب العلم

ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحياً متقناً على  "
تداء من الكتب استقالالً بل يصحح على       وال يحفظ اب  ... الشيخ

وإلى هذا . الشيخ كما ذكرنا فاالستقالل بذلك من أضر المفاسد      
من تفقه من الكتـب ضـيع       : أشار الشافعي رحمه اهللا بقوله    

  ." األحكام
من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية       :" وقال الشاطبي 

.. لتمـام التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال وا         
وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم           
أم ال ؟ فاإلمكان مسلّم ،ولكن الواقع في مجاري العـادات أن            

واتفـاق النـاس    .. البد من المعلم وهو متفق عليه في الجملة       
على ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه البد منه            

دور الرجال ثم انتقـل إلـى       إن العلم كان في ص    : ، وقد قالوا  
  .الكتب وصارت مفاتحه بأيدي الرجال

وهذا الكالم يقضي بأن البد في تحصيله من الرجال إذ          



ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم ، وأصل هذا فـي           
إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من النـاس          " التصحيح  

ن كـذلك   الحديث ، فـإذا كـا     " ولكن يقبضه بقبض العلماء     
  " فالرجال هم مفتاحه بال شك

حسبك من صحة هذه القاعدة أنك ال تجد عالمـاً          :" وقال
اشتهر في الناس األخذ عنه ، إال وله قدوة اشتهر في قرنـه             
بمثل ذلك ، وقلما وجدت فرقة زائغة ، وال أحد مخالف للسنة            

وبهذا الوجه وقع التشنيع على     . ، إال وهومفارق لهذا الوصف    
 الظاهري وأنه لم يالزم األخذ عـن الشـيوخ ، وال            ابن حزم 

تأدب بآدابهم ، وبضد ذلك كان العلماء الراسـخون كاألئمـة           
  ."األربعة وأشباههم

وإذا ثبت أنه البد من أخذ العلم عن أهله         : فصل:" وقال
أحدهما المشـافهة ،وهـي أنفـع الطـريقين         : فلذلك طريقان 

  :وأسلمهما لوجهين
هللا تعالى بين المعلـم والمـتعلم       خاصية جعلها ا  : األول

يشهدها كل من زاول العلم والعلماء ، فكم من مسألة يقرؤها           
المتعلم في كتاب ، ويحفظها ، ويرددها على قلبه فال يفهمـك       
، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل لـه العلـم بهـا              



بالحضرة ،وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي ، مـن قـرائن            
ضاح موضع إشكال ، لم يخطر للمتعلم ببـال ،          أحوال ، وإي  

وقد يحصل بأمر غير معتاد ، ولكن بأمر يهبـه اهللا للمـتعلم             
عند مثوله بين يدي المعلم ، ظاهر الفقر ، بادي الحاجة إلـى             

  .مايلقى إليه
أن :" وهذا ليس ينكر فقد نبه عليه الحديث الـذي جـاء          

ى اهللا عليه   الصحابة أنكروا أنفسهم عندما مات رسول اهللا صل       
وحديث حنظلة األسيدي حين شكا إلـى رسـول اهللا          " وسلم  

أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كا نوا        " صلى اهللا عليه وسلم     
على حالة يرضونها فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم ، فقال           

لو أنكم تكونون كما تكونون     "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
وقـد قـال عمـر بـن        " حتها  عندي ألظلتكم المالئكة بأجن   

وهي من فوائـد مجالسـة      " وافقت ربي في ثالث     :" الخطاب
العلماء إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ماال يفتح له دونهم ويبقـى            
ذلك النور لهم بمقدار مابقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معـه           

  ..واقتدائهم به ، فهذا الطريق نافع على كل تقدير
ـ : الطريق الثاني  ة كتـب المصـنفين ومـدوني       مطالع

  :الدواوين ،وهو أيضاً نافع في بابه بشرطين



أن يحصل لهمن فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب        : األول
ومعرفة اصطالحات أهله مايتم له به النظر فـي الكتـب ،            
وذلك يحصل بالطريق األول من مشافهة العلماء أو مما هـو           

 في صـدور    كان العلم : راجع إليه ، وهو معنى قول من قال       
  .الرجال ثم انتقل إلى الكتب ، ومفاتحه بأيدي الرجال

والكتب وحدها ال تفيد الطالب منهـا شـيئاً دون فـتح            
  .العلماء ،وهومشاهد معتاد

أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم       : والشرط الثاني 
المراد ، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين ،وأصل ذلك           

  .التجربة والخبر
أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان ، فالمتأخر           
ال يبلغ من الرسوخ في علم ما مابلغه المتقدم ، وحسبك مـن             
ذلك أهل كل علم عملي ، أونظري ، فأعمال المتقدمين فـي            
إصالح دنياهم ، ودينهم ، على خالف أعمال المتـأخرين ،           

  .وعلومهم في التحقيق أقعد
ريعة ، ليس كتحقق التابعين ،      فتحقق الصحابة بعلوم الش   

والتابعون ليسوا كتابعيهم ،وهكذا إلـى اآلن ، ومـن طـالع            
سيرهم ،وأقوالهم ، وحكاياتهم ، أبصر العجـب فـي هـذا            



  .المعنى
خير القرون قرني ، ثم الذين      :" وأما الخبر ففي الحديث   

وفي هذا إشارة إلى أن كل قـرن        .." يلونهم ، ثم الذين يلونهم    
  ..لكمع مابعده كذ

فلذلك صارت كتب المتقدمين ،وكالمهم ،وسيرهم ، أنفع        
لمن أراد األخذ باالحتياط في العلم علـى أي نـوع كـان ،              
وخصوصاً علم الشريعة ، الذي هو العروة الوثقى ، والوزر          

 .(األحمى وباهللا تعالى التوفيق



     
 

  الفصل األول ـ التفسير ومايتعلق به
  . أصول التفسير-١
  . علم التفسير-٢
  . علم القراءات-٣
  . علم التجويد-٤
  . علوم القرآن-٥
  
 ـ  أصول التفسير ١

ألّف جماعة من أهل العلم كتباً تتعلق بعلم التفسير يحسن          
بطالب العلم قراءة ماتيسر منها قبل أن يبدأ بالقراءة في فـن            

 :التفسير ومن ذلك مايلي
 صول التفسيرـ مقدمة في أ ١

لشيخ اإلسالم تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة           
رحمه اهللا تعالى ، قال فـي       ) هـ٧٢٨(الحراني المتوفي سنة    

أما بعد فقد سألني بعض اإلخوان أن أكتب له مقدمـة           :" أولها



تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفـة تفسـيره           
قوله بين الحق وأنـواع     ومعانيه ،والتمييز في منقول ذلك ومع     

األباطيل ، والتنبيه على الدليل الفاصل بن األقاويـل ، فـإن            
الكتب المصنفة في التفسير ، مشحونة بالغـث والسـمين ،            
والباطل الواضح ، والحق المبين ،وقد كتبت هـذه المقدمـة           
مختصرة بحسب تيسير اهللا تعالى من إمـالء الفـؤاد ، واهللا            

 وقد طبعت هذه المقدمة عدة مرات       "الهادي إلى سواء الرشاد     
  ـ:منها

أـ في دمشق قامت بنشرها دار اآلثار في دمشـق بعنايـة            
  .الشيخ جميل الشطي رحمه اهللا تعالى

ـ ١٣٧(ـ في المطبعة السلفية في مصـر سـنة           ب ، ) هـ
ـ ١٣٩٧(،  ) هـ١٣٨٥(،  ) هـ١٣٧٢( بتعليـق  ) هـ

  .الشيخ محب الدين الخطيب رحمه اهللا تعالى
بعت بتحقيق الدكتور عدنان زرزور نشر دار       ـ كما ط   جـ

القرآن الكريم في الكويت ومؤسسة الرسالة في بيروت        
  .(هـ١٣٩٢(سنة 
  :شروحها

  ـ:ولهذه المقدمة عدة شروح منها



أ ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صـالح العثيمـين طبـع     
باعتناء الشيخ عبد اهللا بن محمد الطيـار نشـرته دار           

، وللشـيخ محمـد     ) هـ١٤١٥(الوطن بالرياض سنة    
 .أيضاً شرح مسجل على هذه المقدمة في خمسة أشرطة
" ب ـ كما شرحها الشيخ عبد المنعم إبراهيم في كتاب سماه  

قامت بنشـره مكتبـة   " النكت المتممة لمقدمة ابن تيمية  
نزار مصطفى الباز في مكة المكرمـة ـ الريـاض ـ    

 .(هـ١٤١٨(الطبعة األولى سنة 
مد المديفر شرح مسجل علـى المقدمـة   جـ ـ وللشيخ مح 

 .المذكورة في ستة أشرطة
 
 ـ اإلكسير في علم التفسير ٢

للشيخ سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري         
رحمه اهللا تعالى ، طبع في      ) هـ٧١٦(البغدادي المتوفي سنة    

المطبعة النموذجية في مصر دون تاريخ بتحقيق الدكتور عبد         
 .لدالقادر حسين في مج

 



 ـ التيسير في قواعد علم التفسير ٣
تأليف العالمة الشيخ محمد بن سليمان الكافيجي المتوفي        

رحمه اهللا تعالى ، طبع بتحقيق الشيخ ناصر        ) هـ٨٧٩(سنة  
بن محمد المطرودي ، نشر دار القلـم فـي دمشـق ،ودار             

ـ ١٤١٠(الرفاعي في الرياض الطبعة األولى سنة        فـي  ) هـ
 .مجلد
 ي علم التفسيرـ التحبير ف ٤

لجالل الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي             
رحمه اهللا تعـالى ، طبـع بتحقيـق         ) هـ٩١١(المتوفي سنة   

الدكتور فتحي عبد القادر فريد نشرته دار العلـوم للطباعـة           
 .في مجلد) هـ١٤٠٢(والنشر بالرياض سنة 

 
 ـ القواعد الحسان لتفسير القرآن ٥

السعدي المتـوفي صـنة     للشيخ عبد الرحمن بن ناصر      
رحمه اهللا تعالى ، اشتملت على سبعين قاعـدة         ) هـ١٣٧٦(

من قواعد التفسير ، طبعت في مطبعة أنصار السنة المحمدية          
بتصحيح الشيخ محمد حامد الفقي     ) هـ١٣٦٦(في مصر سنة    

رحمه اهللا تعالى ، كما نشرتها ثانية مكتبـة المعـارف فـي             



  .(هـ١٤٠٠(الرياض سنة 
د بن صالح العثيمين شرح مسجل على هذه        وللشيخ محم 

 .القواعد في اثنى عشر شريطاً
 
 ـ منظومة التفسير ٦

تأليف الشيخ عبد العزيز الرئيس الزمزمي عز الـدين          
أبي علي البيضاوي الشيرازي األصل ثم المكـي الزمزمـي          

رحمه اهللا تعـالى ، وهـي       ) هـ٩٧٦(الشافعي المتوفي سنة    
كتابه النقاية ، كمـا قـال فـي         نظم لما أودعه السيوطي في      

  :مقدمتها
  أفردت نظماً من النقاية مهذباً نظامها في غاية

شرح هذه المنظومة الشيخ محمد بن علـي بـن عبـد            
ـ ١٣٥٤(الرحمن المساري الحضرمي المتـوفي سـنة         ) هـ

رحمه اهللا تعالى ، واسم شرحه نهج التيسير شرح منظومـة           
  .الزمزمي في أصول التفسير

شيخ علوي بن عباس المالكي المتوفي سـنة        وقد ألف ال  
" رحمه اهللا تعالى حاشية على هذا الشرح سماها       ) هـ١٣٩١(

  ."فيض الخبير وخالصة التقرير



كما قام الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفـاداني المكـي           
رحمه اهللا تعالى بوضـع حاشـية       ) هـ١٤١١(المتوفي سنة   

  .على المنظومة المذكورة
ذكورة وشرحها والحاشيتان عليه في     طبعت المنظومة الم  

  .مؤسسة خالد للتجارة والطباعة في الرياض دون تاريخ
كما قام الشيخ محمد يحيى بن الشيخ أمان بشرح هـذه           
المنظومة في كتابه التيسير شرح منظومة التفسير ، طبع هذا          
الشرح في مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجاريـة         

  .(ـه١٣٥٥(الكبرى في مصر سنة 
  
 ـ علم التفسير ٢
  " توطئة "

  إذا أراد طالب العلم أن يقرآ في فن التفسير فبم يبدأ ؟
  :اختلفت وجهات النظر في ذلك بين

  . تفسير ابن كثير-١
  . تفسير الجاللين-٢
  . تفسير البيضاوي-٣
  . تفسير الشيخ ابن السعدي-٤



وأجود كتب التفسير على اإلطالق تفسير اإلمـام أبـي          
ـ ٣١٠(عفر محمد بن جرير الطبري المتـوفي سـنة          ج ) هـ

رحمه اهللا تعالى ، قال اإلمام النووي رحمه اهللا تعـالى فـي             
وله كتاب  : " تهذيب األسماء واللغات في ترجمته البن جرير      

  ."...التاريخ المشهور وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثل
: انوقال جالل الدين السيوطي رحمه اهللا تعالى في اإلتق        

فإن قلت فأي التفاسير ترشد إليه وتأمر النـاظر أن يعـول            " 
تفسير اإلمام أبي جعفر بن جرير الطبري الذي        : عليه ؟ قلت  

أجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يؤلف في التفسير مثله ،           
كتاب ابن جرير فـي التفسـير لـم         : قال النووي في تهذيبه   

  ." يصنف أحد مثله
لجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة       وقد وجه سؤال إلى ال    

واإلفتاء في الرياض عن األجود من كتب التفسـير فأجابـت      
أجود كتب التفسير يختلف باختالف طاقـة القـارئ         :" بقوله

ووسعه ،وعلى كل حال أجودها في نفسها كتاب تفيسر ابـن           
جرير الطبري ، وكتاب تفسير ابن كثير ونحوهما من كتـب           

ل تعبيراً وأعدل في فهـم المـراد        التفسير باألثر ، فإنها أسه    
وألمس لمعاني القرآن ، وأقرب إلى إصـابة الحـق وبيـان            



مقاصد الشريعة مع ذكر مايشهد لذلك من األحاديث واآلثـار          
 "الثابتة ورد المتشابه من اآليات إلى المحكم منها

 
  ـ تفسير القرآن العظيم ١

للشيخ اإلمام الحافظ المؤرخ عماد الـدين أبـي الفـداء           
سماعيل بن عمر ابن كثير البصري الدمشقي المتوفي سـنة          إ
رحمه اهللا تعالى وهو من أشهر التفاسير وأوثقهـا         ) هـ٧٧٤(

  .فسر القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين
  :طبعاته

  ـ:طبع هذا التفسير عدة مرات منها
مع تفسـير  ) هـ١٣٤٣(ـ في مطبعة المنار بمصر سنة  ١

  .سع مجلداتالبغوي في ت
ـ ١٣٧٣(ـ في مطبعة االستقامة بالقاهرة سنة  ٢ فـي  ) هـ

  .أربع مجلدات
ـ في القاهرة نشـر المكتبـة التجاريـة الكبـرى سـنة       ٣

  .في أربع مجلدات) هـ١٣٧٣(
في أربع ) هـ١٣٨٥(ـ في بيروت نشر دار األندلس سنة  ٤

  .مجلدات



ـ في بيروت نشر دار إحيـاء التـراث العربـي سـنة      ٥
  .في أربع مجلدات) هـ١٣٨٨(

ـ في القاهرة نشر دار الشعب دون تاريخ بتحقيق المشايخ  ٦
عبد العزيز غنيم ومحمد أحمد عاشور ومحمد إبـراهيم         

  .البنا في ثمان مجلدات
ـ ١٤٠٦(ـ في بيروت نشر دار الكتب العلمية سـنة   ٧ ) هـ

بعناية الشيخ حسين بن إبـراهيم زهـران فـي أربـع            
  .مجلدات

في أربع ) هـ١٤٠٧(ت نشر دار المعرفة سنة ـ في بيرو ٨
  .مجلدات

ـ في بيروت نشر دار الفكر ومكتبة الرياض الحديثة فـي   ٩
  .في أربع مجلدات) هـ١٤٠٧(الرياض سنة 

ـ ١٤٠٨(ـ في استانبول نشر دار الدعوة سنة  ١٠ فـي  ) هـ
  .أربع مجلدات

ـ في الرياض نشر دار الراية للنشـر والتوزيـع سـنة     ١١
 بتخريج الشيخ مقبل بن هادي الـوادعي ،         )هـ١٤١٤(

صدر من هذه الطبعة مجلدان ثم مجلد ثالـث بتخـريج           
  .الشيخين قاسم بن أحمدالنفيعي وقاسم بن عبده العديني



في أربع ) هـ١٤١٤(ـ في الرياض نشر دار السالم سنة  ١٢
  .مجلدات

ـ في بيروت نشر دار األندلس دون تـاريخ فـي سـبع     ١٣
  .مجلدات

ي الدمام ، نشر دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع سنة ـ ف ١٤
بتحقيق وتخريج وتعليق الشيخ أبي إسحاق      ) هـ١٤١٧(

الحويني األثري ، صدر منها مجلـدان وهـي أحسـن           
  .الطبعات

ـ ١٤١٨(ـ في الرياض نشر دار طيبة سنة  ١٥ بعنايـة  ) هـ
سامي بن محمد السالمة ، وهي مأخوذة عن طبعة دار          

  .ثبات بعض فروق المقابالتالشعب بمصر مع إ
 

  :مختصرات التفسير
  ـ:لهذا التفسير مختصرات عدة منها

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير اختصـار وتحقيـق          -١
العالمة المحدث الشيخ أحمد محمد شاكر المتوفي سنة        

  .(هـ١٣٧٠(
 تيسير العلي القدير الختصار تفسير ابن كثيـر تـأليف           -٢



) هـ١٤١٣(اعي المتوفي سنة    الشيخ محمد نسيب الرف   
رحمه اهللا تعالى ، طبع عدة مرات منها في بيـروت           

، كمـا نشـرته     ) هـ١٣٩٨(وسنة  ) هـ١٣٩٢(سنة  
ـ ١٤٠٧(مكتبة المعارف في الرياض سنة       فـي  ) هـ

  .أربع مجلدات
 التيسير خالصة تفسير ابن كثير للشـيخ محمـد كـريم           -٣

راجح ، نشـرته دار المعرفـة فـي بيـروت سـنة             
  .(هـ١٤٠٦(

 التيسير لتفسير ابن كثير للشيخ الدكتور عبـد اهللا بـن            -٤
) هـ١٤١١(محممد بن إسحاق آل الشيخ ، طبع سنة         

  .في أربع مجلدات
 مختصر تفسير ابن كثير للشيخ محمد بن علي الصابوني      -٥

، نشرته دار القـرآن الكـريم فـي بيـروت سـنة             
، ولم يوفق صاحب هذا المختصر فـي        ) هـ١٤٠٢(

  .تعقبه جماعة من أهل العلماختصاره و
 

  :كتب تتعلق بالتفسير المذكور
ـ فهرس أحاديث تفسير القرآن العظيم إعداد الدكتور        ١



يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، ومحمد سليم إبراهيم سماره         
 .، وجمال حمدي الذهبي

 
 ـ تفسير الجاللين ٢

لإلمام جالل الدين أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد           
رحمه اهللا تعالى ،والحـافظ     ) هـ٨٤٦(ي المتوفي سنة    المحل

جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي الشـافعي            
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩١١(المتوفي سنة 

قام المحلي بالتفسير من أول سورة الكهف إلـى آخـر           
سورة الناس ثم فسر الفاتحة وبعد أن أتمها توفي فقام جـالل            

بتفسير سورة البقرة إلى آخـر سـورة        الدين السيوطي فابتدأ    
اإلسراء ابتدأ في اإلكمال يوم األربعاء مستهل رمضان سـنة          

وانتهى منه يوم األحد عاشر شوال مـن السـنة          ) هـ٨٧٠(
  .المذكورة

وهذا التفسير في غاية االختصار واإليجاز حتى لقد ذكر         
:" صاحب كشف الظنون عن بعض علماء الـيمن أنـه قـال           

ن وتفسيره للجاللين فوجدتهما متساويين     عددت حروف القرآ  
إلى سورة المزمل ومن سورة المدثر التفسـير زائـد علـى            



ا ـ هــ ،   " القرآن فعلى هذا يجوز حمله بغير الوضـوء  
وكالهما مؤول للصفات على مذهب األشاعرة ،وقد اشـتهر         

  .هذا التفسير بين الناس شهرة واسعة
بـة والمبتـدئين    يظن للوهلة األولى أن الكتاب مفيد للطل      

غير أن الحقيقة غير ذلك ، فالكتاب أكثر من يسـتفيد منـه             
العارفون المطلعون فهو أشبه شيء بالرموز ورؤوس األقالم        
التي يتذكر بها العارف ماسبق أن علمه وحفظه ومن هنا فهو           

 .تذكرة للمنتهي أكثر منه سلماً للمبتدي
 

  ـ:طبعاته
  ـ:نهاطبع هذا التفسير طبعات كثيرة جداً م

ـ ١٢٨٠( في مطبعة بوالق بمصر سنة       -١ وأعـادت  ) هـ
  .(هـ١٢٩٨(طباعته ثانية سنة 

  )هـ١٣٠٢( في المطبعة البهية بالقاهرة سنة -٢
 )هـ١٣١٣( في المطبعة الميمنية بمصر سنة -٣
 في مطبعة دار إحياء الكتب العربيـة بالقـاهرة سـنة            -٤

  :ومعه أربع رسائل) هـ١٣٤٢(
  .ي أسباب النزول للسيوطيأ ـ لباب النقول ف



  .ب ـ معرفة الناسخ والمنسوخ البن حزم
جـ ـ ألفية في تفسير ألفاظ القرآن ألبـي زرعـة    

  .العراقي
د ـ ماورد في القرآن الكريم من لغات القبائل ألبي  

  .عبيد القاسم بن سالم
 في مطبعة مصطفى البابي الحلبي فـي القـاهرة سـنة            -٥

  .(ـه١٣٨٦(وكذا سنة ) هـ١٣٤٥(
  .(هـ١٣٩٢( في مطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة سنة -٦
 طبعة دار المعارف في مصر دون تـاريخ بتصـحيح           -٧

ومراجعة الشيخين أحمد محمد شاكر وعلي محمد شاكر        
  .رحمهما اهللا تعالى

 طبعة مكتبة النهضة الحديثة في مكـة المكرمـة سـنة            -٨
بتعليق الشيخ محمد مصطفى الشـنقيطي       ) هـ١٤٠٦(

مراجعة وتصحيح الشيخ طه عبد الرؤوف سعد ، نسقه         
  .وأشرف على طبعه الشيخ عبد الشكور عبد الفتاح فدا

 طبعة اإلدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية بالريـاض         -٩
دون تاريخ بتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه اهللا         
تعالى من سورة غافر إلى سورة الناس إلى غير ذلـك           



  .من الطبعات
 

  :ماخُدم به هذا التفسير
اعتنى بهذا التفسير جماعة من العلماء ووضعوا حواشي        

  :واستدراكات عليه ومن ذلك مايلي
 الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الشـهير بالجمـل          -١

رحمه اهللا تعـالى فـي حاشـيته        ) هـ١٤٠٢(المتوفي سنة   
المسماه الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللـين للـدقائق         

  ـ:الخفية طبعت في أربع مجلدات عدة مرات منها
  .(هـ١٣٠٣(أ ـ في المطبعة الشرفية بالقاهرة سنة 

  .ب ـ في مطبعة عيسى البابي الحلبي دون تاريخ
  .(هـ١٤١٥(جـ ـ في دار الفكر في بيروت سنة 

 الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي المتوفي سنة         -٢
شيته المشهورة المطبوعة   رحمه اهللا تعالى في حا    ) هـ١٢٤١(

باسم حاشية العالمة الصاوي على تفسير الجاللـين ، ومـن           
  :طبعاتها مايلي

في ) هـ١٣٧٥(أ ـ طبعة المكتبة التجارية بمصر سنة  
  .أربع مجلدات



ب ـ في مطبعـة المشـهد الحسـيني بمصـر سـنة       
  .في أربع مجلدات) هـ١٣٨١(

جـ ـ في مطبعـة دار الفكـر فـي بيـروت سـنة       
  .في أربع مجلدات) هـ١٣٩٣(

 الشيخ سالم اهللا بن فخر الدين الدهلوي المتوفي سنة          -٣
رحمه اهللا تعالى في حاشـيته  ) هـ١٢٣٣(وقيل  ) هـ١٢٢٩(

المسماه حاشـية الكمـالين علـى الجاللـين طبعـت سـنة             
  .(هـ١٣٨١(

قرة العينين على   :" الشيخ محمد أحمد كنعان في كتابه      -٤
تفسير ماتـدعو الحاجـة إليـه       أضاف إلى ال  " تفسير الجاللين 

وعلق على بعض المواضع منه وخرج أحاديثه وقابله علـى          
مخطوطين كما يعلم من مقدمته، طبعه المكتب اإلسالمي في         

ثم طبعه ثانية وثالثة    ) هـ١٤٠٢(بيروت الطبعة األولى سنة     
، ثم طبع رابعة في بيـروت قامـت بنشـره دار البشـائر              

د ضخم ، وقد وقع مـن       في مجل ) هـ١٤١١(اإلسالمية سنة   
المؤلف بعض األخطاء قام بالتنبيه عليها الشيخ محمد جميـل          

تنبهات مهمة على قـرة العينـين وتفسـير         " زينو في كتابه    
ومعه بعض تعليقات الشيخ عبد الـرزاق عفيفـي         " الجاللين  



رحمه اهللا تعالى ، طبـع فـي مطبعـة مرامـر للطباعـة              
  .اإللكترونية في الرياض دون تاريخ

 
  :لحواشي المخطوطةا

 الكوكبين النيرين في ألفاظ الجاللين تأليف الشـيخ         -١
عطية اهللا بن عطية األجهـوري البرهـاني المتـوفي سـنة            

رحمه اهللا تعالى ، منها نسخة في مكتبة الحـرم          ) هـ١١٩٠(
  .في أربعة أجزاء) ٣٢١(المكي برقم 

 حاشية السباعي للشيخ محمد صالح أبـو السـعود          -٢
رحمه اهللا تعـالى منهـا      ) هـ١٢٧٦(لمتوفي سنة   الحفناوي ا 

  .(١٨٧٥(نسخة في جامعة الملك سعود في الرياض برقم 
 حاشية الشيخ عبد الرحمن بن محمد الفاسي ، تقـع           -٣

في جزئين منها عدة نسخ في الخزانة العامة بالربـاط بـرقم            
و ) ك٢٥٤(و) ك٢١٠٥(و  ) ك١٩٨٢(و:) ٢٦١(،  ) ١٨٣٧(
  .(ك٢٦٦(و ) ج١٩٩(
 
  :ريج أحاديثهتخ

تخريج األحاديث المرفوعة في تفسير الجاللين للشـيخ        



إبراهيم بن محمد أبوسليمان رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم         
القرى كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بمكة المكرمة سنة        

 .(هـ١٤٠٣(
  تفسير البيضاوي ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل -٣

 الخير عبد اهللا بن عمـر بـن         للعالمة ناصر الدين أبي   
رحمه اهللا  ) هـ٦٨٥(محمد البيضاوي الشافعي المتوفي سنة      

تعالى ، وهو تفسير متوسط الحجم اختصره مـن الكشـاف           
للزمخشري مع حذف مافيه من اعتزاليـات ومـن التفسـير           

  .الكبير للرازي ومن مفردات الراغب األصفهاني
قارئها من  وذكر نهاية كل سورة حديثاً في فضلها وما ل        

الثواب واألجر عند اهللا تعالىمتابعة لصاحب الكشاف مع أن         
الحديث الوارد في فضل سور القرآن سورة سورة ال يصـح           
عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ، وهو مؤول للصفات علـى            

 .وقد رزق هذا الكتاب قبوالً وشهرةٌ واسعة. مذهب األشاعرة
 

  :طبعاته
  ـ:هاطبع هذا التفسير عدة طبعات من

  .(هـ١٢٨٢(في مطبعة بوالق بمصر سنة -١



  .(هـ١٢٨٣( في فارس سنة -٢
  .(هـ١٣٠٥(وسنة ) هـ١٢٨٥( في استانبول سنة -٣
  .(م١٨٦٩( في لكهنؤ سنة -٤
ـ ١٣٥٨( في مطبعة مصطفى البابي بمصر سـنة         -٥ ) هـ

  .(هـ١٣٧٥(وسنة 
ـ ١٣٨٠( في مطبعة المشهد الحسيني بمصر سـنة         -٦ ) هـ

عبد العزيز سيد األهل جزءان فـي       / ذمراجعة األستا 
مجلد ضخم على هامش القرآن الكريم ، إلى غير ذلك          

  .من الطبعات
 

  :ماخُدم به هذا التفسير
وضع جماعة من العلماء حواشي على هـذا التفسـير          

  ـ:منها
 حاشية الشيخ مصطفى بن إبراهيم المشهور بـابن         -١

 تعـالى   رحمـه اهللا  ) هـ٨٨٠(التمجيد المتوفي حوالي سنة     
  .في سبع مجلدات) م١٨٢٧(طبعت في استانبول سنة 

 حاشية الشيخ أبي الفضل القرشي الصديقي المشهور        -٢
ـ ٩٤٠(بالكازروني المتوفي في حدود سنة       رحمـه اهللا   ) هـ



في دار الكتـب المصـرية      ) هـ١٣٣٠(تعالى ، طبعت سنة     
  .بالقاهرة في خمس مجلدات

ي المتـوفي    حاشية الشيخ محمد بن مصطفى القونو      -٣
رحمه اهللا تعالى ، طبعت في استانبول سـنة         ) هـ٩٥١(سنة  

  .في أربع مجلدات) هـ١٢٨٣(
 حاشية الشيخ محيي الدين شيخ زاده المتوفي سـنة          -٤

رحمه اهللا تعالى ، طبعت في المطبعة السلطانية        ) هـ١٠٥٥(
في أربع مجلدات ، ثم قامت دار       ) هـ١٢٨٢(في تركيا سنة    

  .ي في بيروت بإعادة نشرها دون تاريخإحياء التراث العرب
حاشية الشيخ عبد الحكيم السيالكوتي المتـوفي بعـد         -٥

رحمه اهللا تعالى ، طبعت في استانبول سنة        ) هـ١٠٦٠(سنة  
  .(هـ١٢٧١(

 حاشية الشهاب المسماة عنايـة القاضـي وكفايـة          -٦
الراوي على تفسير البيضاوي تأليف الشيخ أحمد بن محمـد          

شهاب الدين الخفـاجي المصـري الحنفـي        بن عمر الملقب    
رحمه اهللا  ) هـ١٠٦٩(المتوفي سنة   " ريحانة األلباء " صاحب  

ـ ١٨٥٤(تعالى ،طبعت في استانبول سنة       وقامـت دار   ) هـ
  .صادر بإعادة نشرها دون تاريخ



 حاشية الشيخ إسماعيل بن محمد القونوي المتـوفي         -٧
ـ      ) هـ١١٩٥(سنة   ية رحمه اهللا تعالى طبعت علىهامش حاش

الشيخ مصطفى بن إبراهيم المشهور بـابن التمجيـد سـابقة           
  .الذكر
 تعليقات على أنوار التنزيل وضعها الشـيخ محمـد          -٨

كامل بنمصطفى الحنفي رحمه اهللا تعالى تحقيق عبد الـدائم          
محمد الباجقني من منشورات كلية الدعوة اإلسالمية طرابلس        

بع القـرآن   ، تعليقات على ر   ) هـ١٤١١(الطبعة األولى سنة    
" من سورة يس إلى آخر القرآن الكريم ، وسـماها مؤلفهـا             

والمطبوع هو  " مجموعة العبد الذليل على ربع أنوار التنزيل      
  .التعليقات على سورتي يس والصافات فقط

 
  :الشروح المخطوطة

ـ حاشية الشيخ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ١
هللا تعالى مخطوطة   رحمه ا ) هـ٩١١(السيوطي المتوفي سنة    

منها نسخة في مكتبة الشيخ عارف حكمت رحمه اهللا تعـالى           
  .في المدينة المنورة

ـ فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل تأليف القاضي  ٢



الشيخ أبي يحيى زكريا بن محمـد بـن أحمـد األنصـاري             
رحمه اهللا تعالى ، تحقيـق الشـيخ        ) هـ٩٢٦(المتوفي سنة   

ي ، رسالة ماجستير في التفسـير ،        الحسن خلوي حسن موكل   
مقدمة لجامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية ـ كليـة     

من أول الكتاب إلى    ) هـ١٤٠٥(أصول الدين بالرياض سنة     
نهاية سورة النساء مجلدان ، والحاشية مخطوطة منها نسخة         

وفي مكتبة  ) ٣٣٦٩(ورقم  ) ٢٢٧(في المكتبة األزهرية برقم   
وفي دار الكتب المصرية    ) ١٣٩٩(م  جامعة الملك سعود برق   

  .(ب٢٣٢٢٣(برقم 
ـ حاشية الشيخ سعد اهللا بن عيسر بن أميـر خـان    ٣

المعروف بسعدي جلبـي وسـعدي أفنـدي المتـوفي سـنة        
رحمه اهللا تعالى ، منهـا نسـخة فـي المكتبـة            ) هـ٩٤٥(

ونسخة بالميكروفيلم فـي مركـز      ) ٤/١٩٧(األزهرية برقم   
ث اإلسالمي بمكة المكرمة بـرقم      البحث العلمي وإحياء الترا   

  .تفسير وعلوم القرآن) ٢١٩ ـ ٢١٨ ـ ٢١٧(
ـ حاشية الشيخ عصام الدين إبراهيم بن محمـد بـن    ٤

رحمه اهللا  ) هـ٩٥٥(عربشاه اإلسفرايني المتوفي حوالي سنة      
وفـي  ) ٢٣٦(تعالى منها نسخة في المكتبة الظاهرية بـرقم         



  .(١٣٢(مكتبة الحرم المكي برقم 
شية الشيخ محمد بن حسن بن أحمـد الكـواكبي   ـ حا ٥

رحمه اهللا تعالى منها نسخة     ) هـ١٠٩٦(الحلبي المتوفي سنة    
  .(١٦٨(في مكتبة الحرم المكي برقم 

ـ حاشية البليدي للشيخ محمد بـن محمـد الشـهير     ٦
في ثالثة  ) هـ١١٣٦(بالبليدي المالكي األندلسي المتوفي سنة      

ومنها ) ١ج٥٥(زهرية برقم   أجزاء منها نسخة في المكتبة األ     
نسخة بالميكروفيلم في مركز البحث العلمي وإحياء التـراث         

تفسير وعلوم ) ٢١٠ ـ  ٢٠٩ ـ  ٢٠٨(اإلسالمي بمكة برقم 
  .القرآن

ـ حاشية مجهولة المؤلف مكونة من عدة أجزاء منها  ٧
  .(٢٥٣(نسخة في مكتبة الحرم المكي برقم 

هاء الدين محمد بـن  ـ تعليقات العاملي تأليف الشيخ ب ٨
حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمذاني المعروف بالعـاملي         

رحمه اهللا تعالى منه نسـخة فـي        ) هـ١٠٣١(المتوفي سنة   
، ومنـه نسـخة     ) ١٢٢٦/٢٦٥٨٥(المكتبة األزهرية بـرقم     

بالميكروفيلم في مركز البحـث العلمـي وإحيـاء التـراث           
  . تفسير وعلوم القرآن٩٥اإلسالمي بمكة برقم 



ـ تعليقة على أول التفسير لمؤلف مجهول منها نسخة  ٩
ضمن مجمـوع مـن ص      ) ٤٣٥١(بالمكتبة الظاهرية برقم    

ومنها نسخة بالميكروفيلم في مركز البحث العلمي       ) ٢٣ـ١٣(
  . مجاميع٩٧وإحياء التراث اإلسالمي بمكة برقم 

ـ تعليق على تفسير سورة األعراف تأليف الشـيخ   ١٠
ـ ١٠٠١(رومي األنقري المتوفي سنة     زكريا بن بيرام ال    ) هـ

) ١١(رحمه اهللا تعالى منه نسخة في مكتبة الحرم المكي برقم         
  .دهلوي

ـ تعليق على تفسير سورة المعارج تـأليف الشـيخ    ١١
رحمه ) هـ١١١٧(محمد بن أحمد الطرسوسي المتوفي سنة       

اهللا تعالى منه نسـخة فـي جامعـة الملـك سـعود بـرقم               
  .(١٧ـ١ت ) (م٢٩٠٩/١(

ـ تعليق على تفسير سورة نوح تأليف الشيخ محمـد   ١٢
ـ ١١١٧(بن أحمد الطرسوسي المتوفي سنة       رحمـه اهللا  ) هـ

ت ) (م٢٩٩/٢تعالى منه نسخة في جامعة الملك سعود برقم         
 )٣٥ـ١٨



 
  :شرح شواهده 

اإلسعاف في شرح أبيات القاضي والكشاف تأليف الشيخ        
رحمـه  ) هـ١٠٠(خضر بن عطا اهللا الموصلي المتوفي سنة      

اهللا تعالى ، مخطوطة في المكتبة الوطنية في طهـران رقـم            
  .(ع/٥١٣(
 

  :تخريج أحاديثه
ـ الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسـير القاضـي    ١

القاضي البيضاوي للشيخ زين الدين عبد الرؤوف بن علـي          
رحمه اهللا تعـالى طبـع      ) هـ١٠٣١(المناوي المتوفي سنة    

د مجتبي بن نذير عـالم السـلفي        بتحقيق ودراسة الشيخ أحم   
نشــرته دار العاصــمة بالريــاض الطبعــة األولــى ســنة 

  .في ثالث مجلدات) هـ١٤٠٩(
ـ تحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي  ٢

للشيخ محمد بن حسن المعروف بابن همات الدمشقي المتوفي         
رحمه اهللا تعالى ، مخطوط منه نسخة فـي         ) هـ١١٧٥(سنة  

خ عارف حكمت في المدينة المنورة ، وفي مكتبة         مكتبة الشي 



وصورة لها في مكتبـة     ) ٥١١(ولي الدين في استانبول برقم      
  .ورقة) ٣٣٠(الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة في 

ـ فيض الباري في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي  ٣
) هـ١٢٨٨(للشيخ عبد اهللا بن صبغة المدراسي المتوفي سنة         

 تعالى وصل فيه إلى سورة مريم ، مخطوط بقلـم           رحمه اهللا 
المؤلف منه نسخة مصورة في الجامعة اإلسالمية في المدينة         

  .المنورة
 

  :مختصراته
مواهب الجليل من تفسير البيضـاوي أنـوار التنزيـل          
وأسرار التأويل للشيخ محمد أحمد كنعان طبع فـي بيـروت           

النشـر  نشر دار العلـم للماليـين ودار لبنـان للطباعـة و           
  .في مجلد ضخم على هامش القرآن الكريم) هـ١٤٠٤(سنة
 

  :كتب تتعلق به
اإلتحاف بتمييز ماتبع فيه البيضاوي صاحب الكشـاف        
للشيخ محمد بن علي بن أحمد الداودي مـن علمـاء القـرن           
العاشر ، مخطوط منه نسخة في دار الكتب المصرية بـرقم           



)٢٧٠(. 
 ـ تفسير ابن سعدي ٤
تـأليف  "  الرحمن في تفسير كالم المنان تيسير الكريم "

العالمة الشيخ عبد الرحمن بنناصر السعدي المتـوفي سـنة          
رحمه اهللا تعالى وطريقته في هذا التفسير كمـا         ) هـ١٣٧٦(

ذكر في مقدمته أن يذكر عند كل آية مايحضره من معانيها ،            
وال يكتفي بذكر ماتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر مـاتعلق          

  .إلخ...الالحقة ألن اهللا وصف كتابه بأنه مثانيبالمواضع 
 

  :طباعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

في ) هـ١٣٧٦(ـ في المطبعة السلفية في مصر سنة  ١
  .خمسة أجزاء

ـ في مطابع الدجوي في القاهرة نشر المؤسسة السـعيدية   ٢
في الرياض بعناية محمد زهري النجـار فـي سـبع           

ق علـى هـذا التفسـير       مجلدات ، إال أن المذكور عل     
تعليقات غير مناسبة فقام الشيخ محمد بن سليمان بـن          
" عبد العزيز آل بسام بالتنبيه على أخطائها في كتابـه           



نشرته مكتبـة   " كشف الستار عن تلفيق وتعليق النجار       
السوادي للتوزيع فـي جـدة الطبعـة األولـى سـنة            

  .(هـ١٤١١(
في ) هـ١٤١٦(ـ طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت سنة  ٣

  .مجلد ضخم بعناية الشيخ عبد الرحمن بن معال اللويحق
 

تيسـير  " كما قام مؤلفه باختصاره في كتاب سـماه         
طبع في مطبعـة    " اللطيف المنان في خالصة تفسير القرآن       

، كما طبـع ثانيـة سـنة        ) هـ١٣٦٨(اإلمام في مصر سنة     
  .في المطابع الوطنية لألوفست في عنيزه) هـ١٤٠٩(

  
 علم القراءاتـ  ٣

  :كتب عن هذا العلم
 ـ اإلبانة عن معاني القراءات ١

للشيخ أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسـي المتـوفي           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٣٧(سنة 

طبع بتحقيق الدكتور محيي الدين رمضـان نشـر دار          
  .(هـ١٣٩٩(المأمون للتراث في دمشق الطبعة األولى سنة 



 في أصول القراءاتـ القواعد واإلشارات  ٢
للشيخ أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحمـوي           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٩١(المتوفي سنة 
طبع بتحقيق الدكتور عبد الكريم بن محمد الحسن بكار         

  .(هـ١٤٠٦(، نشر دارالقلم في دمشق الطبعة األولى سنة 
 ـ منجد المقرئين ومرشد الطالبين ٣

لخير محمد بن محمد الجـزري      للشيخ شمس الدين أبي ا    
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٣٣(المتوفي سنة 

طبع في مصر بمراجعة الشـيخين محمـد حبيـب اهللا           
  .الشنقيطي وأحمد محمد شاكر

كما نشرته دار الكتـب العلميـة فـي بيـروت سـنة             
  )هـ١٤٠٠(

 
 ـ لطائف اإلشارات لفنون القراءات ٤

مـد  للشيخ شهاب الدين أبـي العبـاس أحمـد بـن مح           
رحمه اهللا  ) هـ٩٢٣(القسطالني شارح البخاري المتوفي سنة      

  .تعالى
طبع الجزء األول في مطابع األهـرام التجاريـة سـنة           



بتحقيق وتعليق الشيخ عـامر السـيد عثمـان         ) هـ١٣٩٢(
  .والدكتور عبد الصبور شاهين

 
  ـ القراءات أحكامها ومصدرها ٥

ار تأليف الدكتور شعبان محمد إسـماعيل طبـع فـي د          
  .األصفهاني للطبع في جدة دون تاريخ

 
 القراءات السبع

 "حرز األماني ووجه التهاني"ـ الشاطبية  ١
للعالمة أبي محمد قاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن           

رحمـه اهللا   ) هـ٥٠٩(أحمد الرعيني الشاطبي المتوفي سنة      
  .تعالى

بيتاً ، وهي   ) ١١٧٣(وهي منظومة مشهورة عدد أبياتها      
األصل نظم لكتاب التيسير في القراءات السبع لإلمام أبي         في  

رحمه ) هـ٤٤٤(عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفي سنة        
  .اهللا تعالى



 
  :طبعاتها

  ـ:وقد طبعت عدة مرات منها
  )هـ١٢٧٨(في الهند سنة -١
  )هـ١٣٠٢( في مصر سنة -٢
  )هـ١٣٠٨( في مصر سنة -٣
ن ـ روسيا ـ سـنة     في المطبعة الكريمية في قزا-٤

  )هـ١٣٢٥(
ومعها تقريب النفع في القراءات السبع للشيخ علـي         -٥

  .بن محمد الضباع
طبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده في مصر سنة        -٦

 )هـ١٣٥٥(
 طبعة مكتبة دار المطبوعات الحديثة فـي المدينـة          -٧

  )هـ١٤٠٩(المنورة سنة 
طبعة دار الصحابة للتـراث بطنطـا ، بتصـحيح          -٨
 .هـ١٤١٢(الشيخ محمد عبد الدايم خميس سنة : وتعليق
طبعة مكتبة دار الهدى للنشر والتوزيع في جدة سنة         -٩

  ).ـه١٤١٥(



 طبعة مطابع دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة        -١٠
  .صفحة) ٩٤(بالرياض دون تاريخ في 

إتحاف البررة بالمتون العشرة في     "  ضمن مجموع    -١١
  ." ي والتجويدالقراءات والرسم واآل

طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده في مصـر         
باعتناء الشيخ علي بن محمد الضباع مـن        ).هـ١٣٥٤(سنة  

 ). ١١٢(ص  إلى ص 
 

  " الشروح المطبوعة:" شروح الشاطبية
تأليف الشـيخ   " كنز المعاني شرح حرز األماني       " -١

شـهور  أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد الموصـلي الم          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٥٦(بشعلة المتوفي سنة 

. طبع على نفقة االتحاد العام لجماعة القـراء بالقـاهرة         
  .الطبعة األولى في مطبعة دار التأليف دون تاريخ
ـ ١٤١٨(كما نشرته المكتبة األزهرية للتراث سنة        ) هـ

  .في مجلد
، تأليف الشـيخ    " إبراز المعاني من حرز األماني       " -٢

مام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بـأبي          اإل



رحمـه اهللا تعـالى ،   ) هـ٦٦٥(شامة الدمشقي المتوفي سنة  
طبع في مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي سمصـر سـنة            

  .)هـ١٣٤٩(
كما طبع بتحقيق الشيخ إبراهيم عطـوة فـي مطبعـة           

ـ ١٤٠٢(مصطفى البابي الحلبي في مصر سـنة         كمـا  ) هـ
اإلسـالمية فـي المدينـة المنـورة سـنة          نشرته الجامعـة    

بتحقيق وتعليق الشيخ محمود بن عبد الخالق ابن        ) هـ١٤١٣(
  .محمد جادو في أربعة أجزاء

كنز المعاني في شرح حرز األماني ووجه التهاني         " -٣
للشيخ إبراهيم ابن عمر الجعبري الخليلي ، طبع بدراسـة          " 

ة بـالمغرب ،    وتحقيق األستاذ أحمد اليزيدي في مطبعة فضال      
: دراسة عن المؤلف ، والثـاني     : صدر منه مجلدان ، األول    

  .هوالجزء األول من الشرح المذكور
" سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهـي         " -٤

،تأليف اإلمام أبي القاسم علي بن عثمان بن محمد القاصـح           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٠١(العذري البغدادي المتوفي سنة 

  ـ:طبع عدة مرات منهاوقد 
  )هـ١٣٠٤(أ ـ في المطبعة الشرفية بالقاهرة سنة 



نشر المكتبة التجارية ) هـ١٣٥٢(ب ـ في مصر سنة  
  .الكبرى في القاهرة

جـ ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي فـي مصـر    
  )هـ١٣٧٣(سنة 

د ـ كما شرته مكتبة الرياض الحديثة في الرياض سنة  
  ).هـ١٤٠١(

ـ ١٤١٤(بعة اإلنشاء في دمشق سنة هـ ـ في مط  ) هـ
  .بتحقيق األستاذ أحمد القادري

، تـأليف   " إرشاد المريد إلى مقصود القصـيد        "  -٥
الشيخ علي بن محمد الضباع شيخ المقارئ المصـرية فـي           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٨٠(وقته المتوفي سنة
طبع في مطبعة محمد علي صبيح وأوالده فـي مصـر           

  .(هـ١٣٨١(صنة 
،تأليف الشـيخ عبـد     " الوافي في شرح الشاطبية      " -٦

رحمه ) هـ١٤٠٣(الفتاح بن عبدالغني القاضي المتوفي سنة       
  .اهللا تعالى

نشرته مكتبة الدار في المدينة المنورة الطبعـة األولـى          
في مجلد ،وطبع بعد ذلك عدة مرات منهـا         ) هـ١٤٠٤(سنة  



  ) هـ١٤١٤(الطبعة الخامسة سنة
تـأليف  " عاني في شح حرز األمـاني       تقريب الم  " -٧

  .الشيخين سيد الشين أبو الفرج ، وخالد بن محمد الحافظ
نشرته مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع الطبعة األولى        

  ).هـ١٤١٣(سنة 
للشـيخ  " النفحات اإللهية في شرح متن الشاطبية        " -٨

محمد بن عبد الدائم خميس ،طبعتـه دار المنـار للطباعـة            
 والتوزيـع فـي القـاهرة ـ الطبعـةاألولى سـنة       والنشر

  .(هـ١٤١٦(
 

  :الشروح والحواشي المخطوطة
للشيخ علم الـدين    " فتح الوصيد في شرح القصيد       " -١

) هـ٦٤٣(أبي الحسن علي بن محمد السخاوي المتوفي سنة         
  .رحمه اهللا تعالى

منه نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينـة المنـورة          
 وعنها صورة في مكتبة جامعـة اإلمـام         قراءات) ٤٦(برقم  

  .(ف/٢١٨(محمد بن سعود اإلسالمية برقم 
للشيخ حمد بـن    " الدرة الفريدة في شرح القصيدة      " -٢



رحمه ) هـ٦٤٣(أبي العز بن الرشيد الهمداني المتوفي سنة        
اهللا تعالى في جزئين منه نسخة في المكتبة األزهريـة بـرقم     

  .(٣٨٩ ـ ٣٨٥ ـ ٢٨٨(
ة في مركز البحث العلمي في مكة المكرمة        وعنها صور 

  .)قراءات/٧١(برقم 
للشيخ برهان الدين   " كنز المعاني بشرح الشاطبية    " -٣

أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبـراهيم الربعـي الخليلـي            
ـ  ٧٣٢(المعروف بالجعبري المتوفي سنة      رحمـه اهللا   )  هـ

  .تعالى
) ١٦١٨٩/ ١٥١(منه نسخة في المكتبة األزهرية برقم       

وعنها نسخة بالميكروفيلم في مركـز      ) ٣٣٦٧(وأخرى برقم   
  .)قراءات/٩٤(البحث العلمي بمكة المكرمة برقم 

للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكـر       " حل الشاطبية    " -٤
  ..رحمه اهللا تعالى)  هـ٨٩٣(العيني المقري المتوفي سنة 

 / ٢٥٢(منه نسـخة فـي المكتبـة األزهريـة بـرقم            
٣٣٣٥٩(.  

 نسخة بالميكروفيلم في مركز البحث العلمي فـي         وعنها
  .)قراءات/ ٦١(مكة المكرمة برقم 



للشيخ حسين بن علي بن عبـد الـرحمن         " الغاية   " -٥
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٧١(الحصني المتوفي سنة 

  .(٤١(منه نسخة في مكتبةالحرمين بمكةالمكرمة برقم 
 " مبرز المعاني في شرح قصيدة حـزر األمـاني        " -٦

للشيخ أحمد العماري منه نسخة في مكتبة الحـرمين بمكـة           
  )٤٢(المكرمة برقم 

شرح لمجهول ، منه نسخة في مكتبة جامعة اإلمـام          -٧
  .(ق/٢٨٠٦(محمد بن سعود اإلسالمية برقم 

 شرح لمجهول منه نسخة في مكتبة الحرمين بمكـة          -٨
  .دهلوي) ١٠(المكرمة 
للشيخ " لتهاني  حواشي على حرز األماني ووجه ا      " -٩

رحمه ) هـ١٣١١(رضوان بن محمد المخلالتي المتوفي سنة       
  .اهللا تعالى

ضمن مجموع في مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سـعود          
  .(٢٥٣٠(اإلسالمية برقم 

 حاشية للشيخ عبد الحكيم األفغاني المتوفي سـنة         -١٠
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٢٦(

مد بـن سـعود     منها نسخة في مكتبة جامعة اإلمام مح      



  )٢٥٣٢(اإلسالمية برقم 
 

  :كتب تتعلق بالشاطبية
للشيخ سليمان  " كنز المعاني بتحرير حرز األماني       " -١

بن حسين بن محمد الدمزوري الشافعي المتوفي بعـد سـنة           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٩٨(

الفتح الرحماني شرح كنز    :" وقد شرحه مؤلفه في كتابه    
عليق الشيخ عبد الرازق بن علي بن       طبع بتحقيق وت  " المعاني  

نشر بيـت   ) هـ١٤١٤(إبراهيم موسى ، الطبعة األولى سنة       
  .الحكمة لإلعالم والنشر والتوزيع في مصر

للشيخ حسـن بـن     " نظم تحرير مسائل الشاطبية      " -٢
  .خلف الحسيني المقرئ رحمه اهللا تعالى

قام بشرحه الشيخ علي بن محمد الضباع المتوفي سـنة          
مختصـر بلـوغ    " رحمه اهللا تعالى في كتابـه       ) هـ١٣٨٠(

  ." األمنية شرح نظم تحرير مسائل الشاطبية
طبع مع كتاب سراج القارئ المبتدئ البن القاصح فـي          

  .(هـ١٣٧٣(مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة 
الفتح الرباني في القراءات السبع من طريق حزر         " -٣



 محمد البيومي الشـهير بـأبي       تأليف العالمة الشيخ  " األماني  
رحمه ) هـ١٣٣٥(عياشة الشافعي الدمنهوري المتوفي سنة      

  .اهللا تعالى
طبع بتحقيق ومراجعة الشيخ عبد العزيز بـن ناصـر          

الطبعة األولـى   . السبر في مطابع التقنية لألوفست بالرياض     
  )هـ١٤١٧(سنة 

اإلرشادات الجلية في القراءات السبع من طريـق        " -٤
  .للشيخ محمد محمد سالم محيسن " الشاطبية

  .نشرته مكتبةالكليات األزهرية في القاهرة
كما نشرته مؤسسة شباب الجامعة في اإلسكندرية سـنة         

 ).هـ١٤٠٥(
للشيخ يعقوب بن بدران بـن      " حل رموز الشاطبية    " -٥

منصور بن بدران الدمشقي المصري المعروف بالجرائـدي        
  .عالىرحمه اهللا ت) هـ٦٨٨(المتوفي سنة 

منظومة مخطوطة ، منها نسخة بمكتبة جامعـة الملـك          
 ).م/٨٢٧/٥(سعود برقم 

للشـيخ أبـي    " غاية األمنية في رموز الشاطبية       " -٦
  .الحسن بن أحمد بن أيوب التركماني



مخطوط منه نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود بـرقم          
  .(م/٢٨٢٧/٤(
 

  :كتب في القراءات السبع
 
 ي القراءاتـ كتاب السبعة ف ١

للشيخ أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهـد           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٢٤التميمي البغدادي المتوفي سنة 

طبع بتحقيق الدكتور شوقي ضيف في دار المعارف في         
 .الطبعة الثانية دون تاريخ. مصر

 
 ـ الحجة في القراءات السبع ٢

سـنة  للشيخ الحسين بن أحمد بـن خالويـه المتـوفي           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٧٠(

نشرته دار الشروق في بيروت الطبعـة الثانيـة سـنة           
  .بتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم) هـ١٣٩٧(



 
  ـ الحجة للقراءة السبعة ٣

للشيخ أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي المتوفي         
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٧٧(سنة 

دمشق الطبعـة األولـى     طبعته دار المأمون للتراث في      
في مجلدين بتحقيق الشيخين بـدر الـدين        ) هـ١٤٠٤(سنة  

  .قهوجي وبشير جريجاتي
ـ االستكمال لبيان جميع مايأتي في كتاب اهللا عز  ٤

 وجل في مذهب القراء السبعة
للشيخ المقرئ أبي الطيب عبد المنعم بن عبيد اهللا بـن           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٨٩(غلبون المتوفي سنة 
. طبع في مطابع الزهراء لإلعالم العربي في القـاهرة        

تحقيق ودراسة الدكتور عبد    ) هـ١٤١٢(الطبعة األولى سنة    
  .الفتاح بحيري إبراهيم

 
 ـ التبصرة في القراءات السبع ٥

لإلمام المقرئ أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسـي           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٣٧(المتوفي سنة 



فية في الهنـد الطبعـة الثانيـة سـنة          نشرته الدار السل  
  .بتحقيق الشيخ محمد غوث الندوي) هـ١٤٠٢(
 
  السبع وعللها وحججهاالكشف عن وجوه القراءاتـ  ٦

لإلمام المقرء أبي محمد مكي بن أبي طالـب القيسـي           
رحمه اهللا تعالى ، نشره مجمع اللغة       ) هـ٤٣٧(المتوفي سنة   

ين بتحقيـق   فـي مجلـد   ) هـ١٣٩٤(العربية في دمشق سنة     
  .الدكتور محيي الدين رمضان

 
 ـ التيسير في القراءات السبع ٧

لإلمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني المتوفي سـنة          
رحمه اهللا تعالى ، عني بتصـحيحه المستشـرق         ) هـ٤٤٤(

أوتوبرتزل ، طبع في مطبعة الدولـة فـي اسـتانبول سـنة             
  .(م١٩٣٠(
 

 فـي  ـ تلخيص العبـارات بلطيـف اإلشـارات    ٨
 القراءات السبع

للشيخ أبي علي الحسن بن خلف بن عبد اهللا بن دليمـة            



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥١٤(المتوفي سنة 
نشرته دار القبلة للثقافة اإلسالمية في جـدة ومؤسسـة          

ـ ١٤٠٩(علوم القرأن في دمشق الطبعة األولـى سـنة           ) هـ
  .بتحقيق الشيخ سبيع بن حمزة حاكمي

 
 ءات السبعـ اإلقناع في القرا ٩

للشيخ أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمـد بـن خلـف             
ـ ٥٤٠(األنصاري المشهور بابن الباذش المتوفي سـنة         ) هـ

  .رحمه اهللا تعالى
طبع بتحقيق الدكتور عبد المجيد قطـامش ، نشـر دار           

  .في مجلدين) هـ١٤٠٣(الفكر في دمشق الطبعة األولى سنة 
 

ح مشكالت ـ الدر النثير والعذاب النمير في شر ١٠
 وحل مقفالت اشتمل عليها كتاب التيسير

للشيخ أبي محمد عبد الواحد بن محمد بن أبي السـداد           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٥٠(المالقي المتوفي سنة 

طبعته دار الفنون للطباعة والنشر في جدة فـي أربعـة          
بتحقيق ودراسة الشيخ أحمد بن عبد      ) هـ١٤١١(أجزاء سنة   



  .اهللا المقرئ
 

  من القراءات السبع وتحريرالمكرر فيما تواترـ  ١١
للشيخ أبي حفص عمر بن قاسم بن محمـد المصـري           

رحمـه  ) هـ٩٠٠(األنصاري المشهور بالنشار المتوفي سنة      
  .اهللا تعالى

طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصـر         
  )هـ١٣٥٤(سنة 

 
 القراءات العشر

 
  .طيبة النشر في القراءات العشر

لإلمام المحقق محمد بن محمد بن محمدح بن علي بـن           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٣٣(يوسف الجزري المتوفي سنة 

" مسـتفعلن   " وهي منطومة من بحر الرجـز ووزنـه         
  .مكررة ست مرات

بالغ المؤلف رحمه اهللا تعالى في اختصارها حتى حوت         
على قلة حجمها عشر قراءات من طرق كثيـرة ،ومخـارج           



، ونبذة من التجويد ،ومن الوقف واالبتداء ،وغيـر         الحروف  
  .ذلك

  :قال في آخرها
ألفية سعيدة مهذبه وهاهنا تم نظام الطيبه  

قوله ألفية سـعيدة مهذبـة      : " قال ابن الناظم في شرحها    
يشير إلى عدة أبياتها كما جرت عادة من نظم فـي العلـوم             

 إلـى نحـو     يعني أنها ألف بيت وإن كا نت تزيد شيئاً يسيراً         
  ." ...العشرة أبيات فإن مثل هذا ال مشاحة فيه

  ـ:وقد طبعت عدة مرات منها
ـ طبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده فـي مصـر    ١

  .(هـ١٣٦٩(سنة 
ـ طبعة دار الهـدى فـي المدينـة المنـورة سـنة       ٢

  .بعناية الشيخ محمد تميم الزعبي) هـ١٤١٤(
ون العشرة في إتحاف البررة بالمت" ـ ضمن مجموع  ٣

جمع وترتيب وتصـحيح    " القراءات والرسم واآلي والتجويد     
الشيخ علي بن محمد الضباع ، المطبوع في مطبعة مصطفى          

ـ ١٣٥٤(البابي الحلبي وأوالده بمصر سـنة        مـن ص   ) هـ
 )٢٦٤(إلى ص ) ١٦٨(



  :شروحها
البـن  " شرح طيبة النشر في القراءات العشـر  " ـ  ١

مد بن محمد بن محمد الجـزري       ناظمها الشيخ أحمد ابن مح    
رحمه اهللا تعـالى ، طبـع بتحقيـق         ) هـ٨٥٩(المتوفي سنة   

الشيخ علي بن محمد الضباع في مطبعة مصـطفى البـابي           
  .(هـ١٣٦٩(الحلبي في مصر الطبعة األولى سنة 

كما طبع بعناية الشيخ أنس مهرة نشر دار الكتب العلمية          
  .(هـ١٤١٨(في بيروت سنة 

للشـيخ  " النشر في القراءات العشـر  شرح طيبة " ـ  ٢
رحمه اهللا  ) هـ٨٥٧(أبي القاسم محمد النويري المتوفي سنة       

  .تعالى
طبع بتحقيق وتعليق الشيخ عبد الفتاح السيد سليمان أبو         

  .سنَة في ست مجلدات
" الكوكب الدري في شرح طيبة ابـن الجـزري   " ـ  ٣

صادق مختصر شرح الطيبة للنويري ـ تأليف الشيخ محمد ال 
نشر مكتبة الكليات األزهرية في مصـر الطبعـة         . قمحاوي

  .األولى دون تاريخ
الهادي شرح طيبة للنشر في القـراءات العشـر   " ـ  ٤



للشيخ الدكتور محمد   " والكشف عن علل القراءات وتوجيهها      
  .سالم محيسن

قامت بنشره دار الجيل ببيروت ، الطبعة األولى سـنة          
  .في ثالث مجلدات) هـ١٤١٧(
 

  :كتب في القراءات العشر
 
 ـ المبسوط في القراءات العشر ١

للشيخ أبي بكر أحمد بن الحسين ابن مهران األصبهاني         
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٨١(ثم النيسابوري المتوفي سنة 

طبع بتحقيق الشيخ سبيع بن حمزة حاكمي ، نشر مجمع          
  .اللغة العربية بدمشق دون تاريخ

 
 قراءات العشرـ الغاية في ال ٢

للشيخ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران األصـبهاني     
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٨١(ثم النيسابوري المتوفي سنة 

طبع بتحقيق الشيخ محمد غياث الجنبـاز فـي مطبعـة           
فـي  ) هـ١٤٠٥(العبيكان للطباعة والنشر في الرياض سنة       



  .مجلد
اءات إرشاد المبتدء وتذكرة المنتهي في القر" ـ  ٣
 العشر

للشيخ أبي العز محمد بن الحسين بن بنـدار الواسـطي           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٢١(القالنسي المتوفي سنة 

طبع بتحقيق ودراسة الشيخ عمر حمـدان الكبيسـي ،          
  .(هـ١٤١٤(نشرته المكتبة الفيصلية في مكة المكرمة سنة 

 
  في قراءات العشرة أئمة األمصاراالختصار ـ غاية ٤

ئ الشيخ أبي العالء الحسن بن أحمد بـن الحسـن           للمقر
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٦٩(الهمذاني العطار المتوفي سنة 

سـنة  . طبع بتحقيق الدكتور أشرف محمد فؤاد طلعـت       
نشر الجماعة الخيرية للقرآن الكريم في جدة في        ) هـ١٤١٤(

  .مجلدين
 
 ـ تحبير التيسير في قراءات األئمة العشرة ٥

قق محمد بن محمد بن محمد بن علـي بـن           لإلمام المح 
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٣٣(يوسف الجزري المتوفي سنة 



 ـ النشر في القراءات العشر ٦
لإلمام المحقق محمد بن محمد بن محمد بن علـي بـن            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٣٣(يوسف الجزري المتوفي سنة 
طبع بتصحيح ومراجعة الشيخ علي محمد الضباع فـي         

 مصطفى محمد بمصر دون تـاريخ فـي مجلـدين ،            مطبعة
  .وطبع بعد ذلك عدة مرات

تقريب النشر فـي    " وقد اختصره مؤلفه في كتاب سماه       
طبع بتحقيق وتقديم الشيخ إبراهيم عطـوة       " القراءات العشر   

  .عوض
نشر دار الحـديث فـي   ) هـ١٤١٢(الطبعة الثانية سنة    
  .مصر في مجلد لطيف

 
 المتواترة من ي القراءات العشرـ البدور الزاهرة ف ٧

 طريقي الشاطبية والدرة
ـ ١٤٠٣(للشيخ عبد الفتاح القاضي المتوفي سـنة         ) هـ

  .رحمه اهللا تعالى
طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأوالده فـي          

  .(هـ١٣٧٥(مصر الطبعة األولى سنة



 
ـ المهذب في القراءات العشر وتوجيههـا مـن    ٨

 طريق الشاطبية
  .د محمد محمد سالم محيسنللشيخ محم

نشرته مكتبة الكليـات األزهريـة فـي مصـر سـنة            
  .في مجلدين) هـ١٣٨٩(
 
  في القراءات الثالث المتممة للعشرةـ الدرة المضيئة ٩

لإلمام المحقق محمد بن محمد بنمحمد بن علـي بـن            
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٣٣(يوسف الجزري المتوفي سنة 

القاهرة ، كما نشـرته دار      طبعه محمد علي صبيح في      
بعناية الشـيخ   ) هـ١٤١٤(الهدى في المدينة المنوورة سنة      

  .محمد تميم الزعبي
إتحـاف البـررة بـالمتون      " كما طبعت ضمن مجموع     

  ." العشرة في القراءات والرسم واآلي والتجويد
  .جمع وترتيب وتصحيح الشيخ علي بن محمد الضباع

 الحلبي وأوالده في    المطبوع في مطبعة مصطفى البابي    
  .(١٦٨ ـ ص ١١٥(من ص ) هـ١٣٥٤(مصر سنة 



  ـ:وقد شرح هذه الدرة غير واحد منهم
أ ـ الشيخ منصور بن عيسـى بـن غـازي األنصـاري      

ـ ١٠٨٤(المصري المتوفي بعد سنة      رحمـه اهللا   ) هـ
  .تعالى ، وطبع في مطبعة المعاهد بمصر

ي سـنة  ب ـ كما شرحها الشيخ عبد الفتاح القاضي المتوف 
: " رحمه اهللا تعالى في كتـاب بعنـوان       ) هـ١٤٠٣(

اإليضاح لمتن الدرة في القراءات الـثالث المتممـة         
طبع في مكتبـة  " للقراءات العشر لإلمام ابن الجزري  
  .ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة

 
 ـ الوجوه المسفرة في القراءات الثالث ١٠

في سـنة   للشيخ محمد بن أحمد المتولي الشافعي المتـو       
في ) هـ١٢٩٠(فرغ منه سنة    . رحمه اهللا تعالى  ) هـ١٣١٣(

  .الجامع األزهر
إتحاف البررة بالمتون العشرة في     " طبع ضمن مجموع    

  ." القراءاتوالرسم واآلي والتجويد
  .جمع وترتيب وتصحيح الشيخ علي بن محمد الضباع

المطبوع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده في        



  )٢٦٤(إلى ص ) ١٦٨(من ص ) هـ١٣٥٤(مصر سنة 
 

 كتب في القراءات األربع عشر
 
  في القراءات األربع عشرإتحاف فضالء البشرـ  ١

للعالمة الشيخ أحمد بن محمـد بـن أحمـد الـدمياطي            
رحمـه اهللا   ) هـ١١١٧(الشافعي الشهير بالبناء المتوفي سنة      

  .تعالى
ي طبع بتصحيح وتعليق الشيخ علي بن محمد الضباع ف        

  .(هـ١٣٥٩(مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي في مصر سنة 
 .كما نشرته دار الندوة الجديدة في بيروت دون تاريخ

 
 ـ الميسر في القراءات األربعة عشرة ٢

  .للشيخ محمد فهد خاروف
  .قامت بنشره دار ابن كثير ودار الكلم الطيب في دمشق

  .في مجلدة كبيرة) هـ١٤١٦(الطبعة األولى سنة 
  ـ:بذيلهو

  .أ ـ أصول الميسر للقراءات األربع عشر



 .ب ـ تراجم القراء األربعة عشر للمؤلف نفسه
 
 ـ الفوائد المعتبرة في القراءات األربع ٣

) هـ١٣١٣(للشيخ محمد بن أحمد المتولي المتوفي سنة        
  .رحمه اهللا تعالى

إتحاف البررة بالمتون   " منظومة طبعت ضمن مجموع     
  ." ءات والرسم واآلي والتجويدالعشرة في القرا

  .جمع وترتيب وتصحيح الشيخ علي بن محمد الضباع
المطبوع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده في        

  .(٣١٧(إلى ص ) ٢٦٤(من ص ) هـ١٣٥٤(مصر سنة 
 
 ـ علم التجويد ٤

علم التجويد من علوم الوسائل ألنه وسيلة إلى تصـحيح          
لتجويد يعتمد على التلقي من المقرء      التالوة للكتاب العزيز ،وا   

، هذا هو األصل فيه ، ومع ذلك يحتاج الطالب إلى كتـاب ،             
  . الفن١أو أكثر في هذا العلم ، يعرف بواسطته لوازم هذ

والكتب فيه كثيرة جداً منها مايصـلح لصـغار الطلبـة     
 ـ:مثل



 ـ منظومة تحفة األطفال والغلمان في تجويد القرآن ١
بن حسين بن محمد الجمزوري الشافعي      للشيخ سليمان ا  

رحمه اهللا تعالى ، تقـع هـذه        ) هـ١١٩٨(المتوفي بعد سنة    
  .المنظومة في واحد وستين بيتاً

وقد طبعت عدة مرات وشرحها جماعة مـن العلمـاء          
  ـ:منهم

أ ـ ناظمها في كتابه فتح األقفال بشـرح مـتن تحفـة     
  ـ:األطفال ، طبع عدة مرات منها

 نشر دار إحياء الكتـب العربيـة دون   ـ في القاهرة ١
  .صفحة) ١٦(تاريخ في 
ـ ١٤٠٧(ـ طبعة دار الجنان في بيروت سـنة   ٢ ) هـ

  .باعتناء الشيخ سمير القاضي
ـ ضمن مجموع في المطبعة األميرية بمكة المكرمة  ٣

  .(هـ١٣٠٤(سنة 
ب ـ الشيخ علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم الملقب  

ـ ١٣٧٦(سـنة   بالضباع المصري المتوفي     رحمـه اهللا   ) هـ
  .تعالى

طبع في مطبعة دار التأليف في القاهرة دون تاريخ ثـم           



ـ ١٤١٨(نشرته مكتبة أضواء السلف في الرياض سنة         ) هـ
  .باعتناء الشيخ أشرف بن عبد المقصود

بغية الكمال :" جـ ـ الشيخ أسامة عبد الوهاب في كتابه 
درية سـنة   نشر دار اإليمـان باإلسـكن     " شرح تحفة األطفال    

  .(هـ١٤١٨(
د ـ الشيخ محمد الميهي األحمدي المصري من علماء  

فتح الملـك المتعـال     " القرن الثالث عشر الهجري في كتابه       
مخطوط منه نسخة فـي مكتبـة       " بشرح متن تحفة األطفال     

 .(٦٣٢(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية برقم 
 
 ـ التجويد الميسر ٢

بد الفتاح القارئ طبع في مطبعة      للشيخ عبد العزيز بن ع    
زيد بن ثابت نشر المكتبة العلمية في المدينة المنـورة سـنة            

  .(هـ١٣٩٢(
 
 ـ البرهان في تجويد القرآن ٣

للشيخ محمد الصادق القمحاوي طبع عدة مرات منهـا         
 .(هـ١٣٩٩(الطبعة الثالثة عشرة سنة 



 
 :قواعد التجويدـ  ٤

 نجود على رواية حفص عن عاصم بن أبي ال
للشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ طبع في مطبعة          
شركة المدينة المنورة للطباعـة والنشـر فـي جـدة سـنة             

، وهو في الدرجة الثانية بعد كتـاب التجويـد          ) هـ١٣٩١(
  .الميسر سابق الذكر

 
 ـ مجموعة التجويد ٥

للشيخ عبد العزيز بن عبد الفتاح القـارئ وهـي فـي            
د كتابه السابق الذكر جمـع فيهـا أحسـن          المرتبة الثالثة بع  

المنظومات لقراءة حفص وحققها وشرحها ، وهـي نافعـة          
  .للمتخصصين في هذا الفن

  ـ:واشتمل القسم األول منها على
أ ـ قصيدة أبي مزاحم موسى بن عبيد اهللا بن يحيى بن  

رحمه اهللا تعـالى ،     ) هـ٣٢٥(خاقان الخاقاني المتوفي سنة     
علم التجويد ، وعـدد أبياتهـا واحـد         وهي أول قصيدة في     

  .وخمسون بيتناً ، وهي رائية القافية



ب ـ قصيدة أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد  
رحمه اهللا تعالى   ) هـ٦٤٣(الهمداني السخاوي المتوفي سنة     

" عمدة المفيد وعدة المجيد فـي معرفـة التجويـد           " واسمها  
ـ  ها أربعة وسـتون    وعدد أبيات " نونية السخاوي   " واشتهرت ب

 .بيتاً من بحر الرجز
 
  ـ نهاية القول المفيد في علم التجويد ٦

للشيخ محمد مكي نصر الجريسي الشافعي المتوفي بعد        
رحمه اهللا تعالى ، طبع في مطبعة مصطفى        ) هـ١٣٠٥(سنة  

وصور بعـد   ) هـ١٣٤٩(البابي الحلبي وأوالده بمصر سنة      
  .ذلك
 
 مـ أحكام قراءة القرآن الكري ٧

تأليف شيخ المقارئ المصرية في وقته الشيخ محمود بن         
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٤٠١(خليل الحصري المتوفي سنة 
  ـ:وقد طبع عدة مرات منها

  .(هـ١٣٨٩(أ ـ في مطابع الشمرلي في القاهرة سنة 
ب ـ ضمن سلسلة دراسات فـي اإلسـالم يصـدرها     



إشراف محمد  المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في القاهرة ب      
الســنة العاشــرة بتــاريخ ) ١١٤(توفيــق عويضــة عــدد 

  .هـ١٥/٩/١٣٩٠
جـ ـ طبعة دار البشائر اإلسالمية للطباعـة والنشـر    
والتوزيع في بيروت نشر المكتبةالمكية في مكة المكرمة سنة         

باعتناء محمد طلحة بالل منيار في مجلد بلغت        ) هـ١٤١٦(
  .صفحة) ٣٥٧(صفحاته 

 
   فن التجويدـ المقدمة في ٨

أو المقدمة الجزرية أو المقدمة فيما على قارئ القـرآن          
أن يعلمه ، في التجويد لشيخ القراء في زمانه الشيخ العالمة           
محمد بن محمد بن محمد بن علي بـن يوسـف الجـزري             

رحمه اهللا تعـالى ،وهـي      ) هـ٨٣٣(الدمشقي المتوفي سنة    
 مقدمة منظومة حوت مع صغر حجمها وحسـن اختصـارها      

وعدد أبياتهـا  . مالم يحوه كثير من الكتب الكبار في هذا العلم    
مائة وسبعة على مافي أقلها ، ويؤيده قول الناظم في آخرهـا         

  .على مافي بعض النسخ
أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويـد يظفـر           



  بالرشد
ألن حرف الزاي يقابل العدد سبعة ، والقاف يقابل العدد          

  .لجملمائة في حساب ا
  .وفي بعض النسخ أبياتها مائة وتسعة عشر بيتاً

  :طبعاتها
  ـ:طبعت هذه المقدمة عدة مرات منها

  .(هـ١٤١٢(ـ طبعة دار الهدى في الرياض سنة  ١
بتحقيق ) هـ١٤١٨(ـ طبعة دار نور للمكتبات بجدة سنة  ٢

  .الشيخ أيمن رشدي سويد
ومعهـا  ) ـه١٤١٥(ـ طبعة مكتبةالسوادي في جدة سنة  ٣

  .المنظومة البيقونية في المصطلح
إتحاف البررة بالمتون العشـرة فـي   " ـ ضمن مجموع  ٤

، اشـتمل علـى     " القراءات والرسم واآلي والتجويد     
عشرة كتب في الفنون المذكورة طبـع فـي مطبعـة           

ـ ١٣٥٤(مصطفى البابي الحلبي بمصر سـنة        ، ) هـ
  . تعالىباعتناء الشيخ علي بن محمد الضباع رحمه اهللا

 )٢٠٥(ـ وضمن مجموع مهمات المتون ص ٥
  ).٢/٧٥١(ـ وضمن جامع المتون  ٦ 



  )٣٦٩(ـ وضمن مجموع المتون لطالب علم الفنون ص  ٧
  .ـ وضمن أمهات متون علوم التجويد ص  إلى غير ذلك ٨
 

  :شروحها
  ـ:كما شرحها جماعة من العلماء منهم

لجـزري المتـوفي   ـ ابن الناظم أبو بكر أحمد بن محمد ا ١
" في كتـاب سـماه      . رحمه اهللا تعالى  ) هـ٨٥٩(سنة  

طبع في المطبعـة    " الحواشي المفهمة لشرح المقدمة     
  .(هـ١٣٠٩(الميمنية في مصر سنة 

ـ شيخ اإلسالم زكريا بن محمد بـن أحمـد األنصـاري     ٢
رحمه اهللا تعالى ،في    ) هـ٩٢٦(الشافعي المتوفي سنة    

" حكمة في شرح المقدمـة      الدقائق الم " كتابه المسمى   
  ـ:طبع عدة عدة مرات منها

أ ـ على هامش المنح الفكرية شرح المقدمة الجزريـة   
للشيخ مال علي القاري في مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي           

  ).هـ١٣٦٧(بمصر سنة 
ب ـ في دمشق نشر مكتبة الغزالي بمراجعة المقـرئ   

يـاث  الشيخ أبي الحسن محيي الدين الكروي وتعليق محمد غ        



  .الصباغ
جـ ـ في مطبعة ألف باء األديب فـي دمشـق سـنة     

بتحقيق الدكتور نسيب نشاوي ،كما طبعته ثانية       ) هـ١٤٠٠(
  ).هـ١٤١٨(دار المكتبي بدمشق 

وعلى الشرح المذكور حاشية للشيخ عبد الـرحمن بـن          
محمد النحراوي المصري الشهير بـالمقري المتـوفي سـنة          

النكات الحسان على   " سمها  رحمه اهللا تعالى ، ا    ) هـ١٢١٠(
مخطوطـة منهـا    " شرح شيخ اإلسالم لمقدمة تجويد القرآن       
  .(٢٨٢٢نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود برقم 

ـ الشيخ مال علي بن سلطان محمد القاري المتـوفي   ٣
المنح الفكرية  " رحمه اهللا تعالى ، في كتابه     ) هـ١٠١٤(سنة  

ا الشرح عدة مرات    وقد طبع هذ  " في شرح المقدمة الجزرية     
  ـ:منها

 )هـ١٣٠٨(أ ـ في استانبول سنة 
ب ـ في المطبعة األزهرية المصرية في القاهرة سـنة   

  ).هـ١٣١٨(
جـ ـ في القاهرة نشر المكتبة التجارية الكبرى سـنة   

  ).هـ١٣٥٤(



د ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سـنة   
  ).هـ١٣٦٧(

 مكتبة الـدار سـنة   هـ ـ في المدينة المنورة ،توزيع 
  .بتحقيق وتعليق الشيخ عبد القوي عبد المجيد) هـ١٤١٩(

ـ الشيخ خالد بن عبد اهللا األزهري المتـوفي سـنة    ٤
الحواشـي  " رحمه اهللا تعالى ، واسـم شـرحه         ) هـ٩٠٥(

طبع في مطبعـة    " األزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية       
  .محمد علي صبيح وأوالده في مصر

الواضح فـي  " زتت عبيد دعاس في كتابه ـ الشيخ ع ٥
طبع فـي مطـابع     " شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد       

  .(هـ١٤٠٦(الروضة النموذجية بحمص الطبعة األولى سنة 
كما ألف العالمة الجزري صاحب المقدمة كتابـاً فـي          

طبع بتحقيق الدكتور   " التمهيد في علم التجويد     " التجويد اسمه   
تبةالمعارف في الرياض سنة    واب نشرتهمك علي بن حسين الب   

  .)ـه١٤٠٥(
 

  :الشروح المسجلة
) ٧(شرح الشيخ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري في         



  .أشرطة
 

  :الشروح والحواشي المخطوطة
كما يوجد لهذه المقدمة شـروح وحـواش مخطوطـة          

  ـ:لجماعة من العلماء منهم
ـ    ١ افعي ـ الشيخ عبد الدائم بن علمـي الحديـدي الش

" رحمه اهللا تعالى ، واسمه    ) هـ٨٧٠(األزهري المتوفي سنة    
منه نسـخة بالمكتبـة     " الطرازات المعلمة في شرح المقدمة      

ومنها صورة بالميكروفيلم في مركز     ) ١٢١٩(األزهرية برقم   
  .قراءات) ١١٥(البحث العلمي بمكة المكرمة برقم 

ـ الشيخ خالد بن عبد اهللا بن أبي بكـر بـن محمـد     ٢
لجرجاوي األزهري الشافعي المعروف بالوقاد المتوفي سنة       ا
رحمه اهللا تعالى ، منه نسخة في المكتبة األزهرية         ) هـ٩٠٥(

وعنها نسخة بالميكروفيلم فـي مركـز البحـث         ) ٩٥(برقم  
  .قراءات) ٩٣(العلمي بمكة المكرمة برقم 

ـ الشيخ محمد إبراهيم بن يوسف يوسـف الحلبـي    ٣
رحمه اهللا تعـالى ،     ) هـ٩٠٨(توفي سنة   القادري التادفي الم  

منه نسخة  " الفوائد السرية في شرح الجزرية      " واسم سرحه   



  .)١٤١(كتبة جامعة الملك سعود برقم في م
ـ الشيخ أحمد بن مصـطفى بـن خليـل المشـهور      ٤

رحمه اهللا تعـالى ،     ) هـ٩٦٨(بطاشكبري زادة المتوفي سنة     
 ) ١٠٩٢ (منه نسخة بمكتبة جامعة الملك سعود برقم

ـ الشيخ عبد الحق بن سيف الـدين بـن سـعد اهللا     ٥
رحمه اهللا تعـالى ، منـه       ) هـ١٠٥٢(الدهلوي المتوفي سنة    

  )١٩(نسخة بمكتبة الحرمين في مكة المكرمة برقم 
ـ الشيخ محمد أوليا بن محمد بن محمد بن أحمد بـن   ٦

الفوائد المكية فـي    " خليل الحجازي رحمه اهللا تعالى واسمه       
منه نسخة في مكتبة جامعة اإلمام محمد بن        "  الجزرية   شرح

  )٩٨٤(سعود اإلسالمية برقم 
ـ شرح لمجهول منه نسخة في مكتبة الحرمين فـي   ٧

  )٢٣(مكة المكرمة بقرم 
ـ الشيخ رضوان بن محمد بن سـليمان المخلالتـي    ٨

رحمه اهللا تعالى ، له حواش على       ) هـ١٣١١(المتوفي سنة   
من الجزرية منها نسخة فـي مكتبـة        باب مخارج الحروف    

 .)٢٥٣٠(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية برقم 
 



 ـ علوم القرآن ٥
 

ألف جماعة من العلماء كتباً كثيرة في علوم القرآن منها          
  ـ:مايلي

 
 ـ البرهان في علوم القرآن ١

لإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي الشـافعي          
نوعاً ) ٤٧( رحمه اهللا تعالى ذكر فيه       )هـ٧٦٤(المتوفي سنة   

من فنون علوم القرآن ، طبع في أربع مجلدات في مطبعـة            
عيسى البابي الحلبي في مصر دون تاريخ بتحقيـق الشـيخ           

 .محمد أبو الفضل إبراهيم
 
 ـ اإلتقان في علوم القرآن ٢

للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي          
) ٨٠(حمه اهللا تعالى ، ذكر فيـه        ر) هـ٩١١(المتوفي سنة   

  ـ:نوعاً من أنواع فنون القرآن ، وقد طبع عدة مرات منها
 ).هـ١٢٧١(أ ـ في كلكتا سنة 

  ).هـ١٢٧٨(ب ـ في مصر سنة 



جـ ـ فـي المطبعـة الكاسـتلية فـي مصـر سـنة        
  .بتصحيح وتعليق الشيخ نصر الهوريني) هـ١٢٧٩(

ة د ـ في مطبعة عثمان عب الرازق في مصـر سـن   
  ).هـ١٣٠٦(

  )هـ١٣١٧(هـ ـ في المطبعة الميمنية في مصر سنة 
  )هـ١٣١٨(و ـ في المطبعة األزهرية في مصر سنة 

ز ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر  
  ).هـ١٣٧٠(سنة 

ح ـ في مطبعة المشهد الحسـيني فـي مصـر سـنة      
 بتحقيق الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم ، أربعة       ) هـ١٣٨٧(

  .أجزاء في مجلدين
ـ ١٤٠٧(ط ـ طبعة دار ابن كثير في دمشق سنة   ) هـ
  .بتعليق الشيخ مصطفى ديب البغا في مجلدين

ي ـ طبعة مكتبة نزار بن مصطفى الباز في الريـاض   
وبتحقيـق وتخـريج مركـز الدراسـات        ) هـ١٤١٧(سنة  

  .والبحوث في المكتبة المذكورة في أربع مجلدات
احثين لنيل درجة الماجستير أو     وقد حققه جماعة من الب    
  .الدكتوراه في الجامعة األردنية



كما تعقب الشيخ أبو الفضـل عبـد اهللا بـن الصـديق             
رحمه اهللا تعالى السيوطي    ) هـ١٤١٣(الغماري المتوفي سنة    

" في بعض المواضع من الكتاب المذكور في رسالة سـماها           
 طبعت في دار األنصـار فـي      " اإلحسان في تعقب اإلتقان     

صفحة ،وفي بعض هذه التعقبات     ) ٤٠(مصر دون تاريخ في     
مايحتاج إلى تعقيب مثل ما ذكره حول مايتعلق باسـتواء اهللا           

  .على عرشه
كما ألف سماحة العالمة المحقق الشيخ محمد بن إبراهيم         

رحمه اهللا تعالى رسـالة     ) هـ١٣٨٩(آل الشيخ المتوفي سنة     
يق في كيفية إنزال    سماها الجواب الواضح المستقيم في التحق     

القرأن الكريم ألفها جواباً عن سؤال عما وقع فـي الكتـاب            
المذكور من بحث في كيفية إنزال القرآن الكريم ، طبعت في           

  .(هـ١٣٦٩(مطبعة الحكومة في مكة المكرمة سنة 
كما قام الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول بتهـذيب           

نشر والتوزيع في   وترتيب اإلتقان قامت بطبعه دار الهجرة لل      
إال أنه أعـاد ترتيـب      ) هـ١٤٢١(الثقبة الطبعة األولى سنة     

الكتاب وقام بتخريج األحاديث وعلق على بعـض المسـائل          
  .العقدية



كما اختصره الشيخ صالح الدين أرقـه دان ، قامـت           
 .بطبعه دار النفائس دون تاريخ

 
 ـ جمال القراء وكمال اإلقراء ٣

حمد السخاوي المتوفي سـنة     للشيخ علم الدين علي بن م     
رحمه اهللا تعالى ، طبع بتحقيق الـدكتور علـي          ) هـ٦٤٣(

حسين البواب في مطبعة المدني في مصر الطبعـة األولـى           
 .في مجلدين ، نشر مكتبة التراث بمكة) هـ١٤٠٨(سنة 

 
 ـ فنون األفنان في عيون علوم القرآن ٤

للعالمة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بـن الجـوزي           
ـ ٥٩٧(متوفي سنة   ال رحمه اهللا تعـالى طبـع بتحقيـق        )  ه

الدكتور حسين ضياء الدين عتر فـي مطبعـة دار البشـائر            
في مجلد ، كما نشره     ) هـ١٤٠٨(اإلسالمية في بيروت سنة     

بتحقيـق الـدكتور    ) هـ١٤٠٨(المجمع العلمي العراقي سنة     
نشـر  " عجائـب علـوم القـرآن       " عبد الفتاح عاشور باسم     

 .الم العربيالزهراء لإلع



 ـ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ٥
 

تأليف العالمة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن         
إبراهيم المعروف بـأبي شـامة المقدسـي المتـوفي سـنة            

رحمه اهللا تعالى ، طبع بتحقيق الشيخ طيار آلتي         ) هـ٦٦٥(
 فـي ) هـ١٣٩٥(قوالج بمطبعة دار صادر في بيروت سنة        

 .مجلد
 
ـ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن علـى   ٦

 طريق اإلتقان
 

للعالمة الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي المتوفي سـنة        
رحمه اهللا تعالى ، طبع بتحقيق الشيخ عبد الفتاح         ) هـ١٤١٧(

 .أبو غده رحمه اهللا تعالى
 
 ـ عنوان البيان في علوم التبيان ٧

وف العـدوي المـالكي     تأليف الشيخ محمد حسنين مخل    
رحمـه اهللا تعــالى ، طبــع  ) هـــ١٣٥٥(المتـوفي ســنة  



بتحقيق الشـيخ حسـنين بـن       ) هـ١٣٨٣(الطبعةالثانية سنة   
محمد مخلوف رحمه اهللا تعالى في مطبعة مصطفى البـابي          

 .الحلبي في مصر
 
 ـ مناهل العرفان في علوم القرآن ٨

 تأليف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني المتوفي سـنة        
رحمه اهللا تعالى ، طبع بـدار إحيـاء الكتـب           ) هـ١٣٦٧(

العربية عيسر البابي الحلبي وشركاه في مصر دون تاريخ ثم          
طبع بد ذلك عدة مرات من آخرها الطبعةالتي بدراسة وتقويم          
الشيخ خالد بن عثمان السبت نشر دار ابن عفان في الخبـر            

 .في مجلدين) هـ١٤١٨(سنة 
 ن الكريمـ المدخل لدراسة القرآ ٩

تأليف الدكتور محمد سالم محيسن طبع في مصر سـنة          
 نشر مكتبة الكليات األزهرية في القاهرة فـي         ٩هـ١٤٠٠(

 .مجلدين
 ـ مباحث في علوم القرآن ١٠

ـ ١٣٩١(للشيخ مناع بن خليل القطان طبع سـنة          ) هـ
 .منشورات العصر الحديث



   
   

 
 متون كتب التوحيد

للشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب     " صول الثالثة األ" ـ  ١
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٠٦(المتوفي سنة 

للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه " كشف الشبهات " ـ  ٢
  .اهللا تعالى

للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمـه  " كتاب التوحيد " ـ  ٣
  .اهللا

لموفق الدين المقدسي المتـوفي سـنة   " لمعة االعتقاد " ـ  ٤
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٢٠(

لشيخ اإلسالم ابن تيمية المتـوفي  " العقيدة الواسطية " ـ  ٥
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٢٨(سنة 

لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة   " الفتوى الحموية الكبرى " ـ  ٦
  .رحمه اهللا



ألبي جعفر الطحاوي المتوفي سنة " العقيدة الطحاوية " ـ  ٧
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٢١(

لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا " الرسالة التدمرية " ـ  ٨
 .تعالى

 ـ األصول الثالثة وأدلتها ١
لإلمام المجدد شيخ اإلسـالم  " األصول الثالثة وأدلتها  "

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد            
بن راشد بن بريد بـن مشـرف التميمـي المتـوفي سـنة              

هللا تعالى اشتملت على تقريـر توحيـد        رحمه ا ) هـ١٢٠٦(
الربوبية وتوحيد األلوهية والوالء والبراء وذكـر األصـول         
الثالثة التي يجب على اإلنسان معرفتها وهـي معرفـة اهللا           
سبحانه ،ومعرفة دين اإلسالم باألدلة ،ومعرفة النبي صـلى         

  .اهللا عليه وسلم
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
باعة المنيرية بمصر دون تاريخ بتعليق ـ طبعة إدارة الط ١

الشيخ محمد منيرالدمشقي ،ويليهـا شـروط الصـالة         
  .وواجباتها وأركانها ،والقواعد األربع للمؤلف



ـ طبعة دار المعارف المصرية بتعليق أحد أفاضل العلماء  ٢
  .راجعها وصححها الشيخ أحمد محمد شاكر

وان عقيدة بعن) هـ١٣٨٩(ـ طبعة المكتب اإلسالمي سنة  ٣
  .الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة

ـ في مطبعة التمدن بالخرطون باعتنـاء الشـيخ أحمـد     ٤
حسون بعنوان متن الدين اإلسالمي ، ويليهـا كشـف          

  .الشبهات للمؤلف
ـ طبعة مكتبة اإلمام البخـاري الـدار السـلفية للنشـر      ٥

والتوزيع والبحث العلمي باإلسـماعيلية بمصـر دون        
صفحة بتعليق أشرف بن عبد المقصود      ) ٤٠(في  تاريخ  

  .بن عبد الرحيم
ـ ضمن مجموع متون طبع في مطبعة المنار بمصر سنة  ٦

  )هـ١٣٤٠(
ـ ضمن المجموعة العلمية السعودية من نفـائس الكتـب    ٧

الدينية والعلمية راجعها وصحح أصولها سماحة الشيخ        
  .محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه اهللا تعالى

ـ ضمن مجموع الرسائل المفيدة المهمة في أصول الدين  ٨
وفروعه طبـع فـي مطبعـة المـدني بمصـر سـنة             



  . )١٧(إلى ص) ٥(من ص) هـ١٣٨٠(

مـن درر علمـاء   " ـ ضمن المجموعة العلمية السعودية  ٩
حققها وراجع أصولها سماحة الشـيخ      " السلف الصالح   

ـ            ت عبد اهللا بن محمد بن حميد رحمه اهللا تعالى ، طبع
ـ ١٣٩١(في مطبعة النهضة الحديثة في مكة سنة         ) هـ

  .)٢٣٤(إلى ص ) ٢٢١(من ص 
ـ ضمن مجموعة الرسائل السلفية للشيخ علي بن عبداهللا  ١٠

الصقعبي رحمـه اهللا تعـالى الطبعـة األولـى سـنة            
 ) .٥١(من ص  إلى ص ) هـ١٤٠٢(
ـ مع كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب  ١١

عة سفير بالريـاض ، نشـر دار ابـن          ، طبع في مطب   
وهي طبعة مشكولة   ) هـ١٤١٤(خزيمة بالرياض سنة    

  .بالشكل الكامل
ـ ضمن مؤلفات الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب نشر  ١٢

 ـ  ١/١٨٣(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية  
  .دون تاريخ) ١٩٧

ـ ضمن الجامع الفريد المطبوع في مؤسسة مكة للطباعة  ١٣
اإلعالن دون تاريخ على نفقة الشيخين عبـد العزيـز          و



إلـى ص   ) ٢٣٧(ومحمد العبد اهللا الجمـيح مـن ص         
)٢٧٧(  
ـ ضمن مجموع فيه إحدى عشرة رسـالة ، تصـحيح    ١٤

ومراجعة الشيخين أحمد محمد شاكر وعلي محمد شاكر        
إلـى  ) ٩٥(، نشر دار المعـارف بمصـر مـن ص           

 )..١١١(ص
  :ترتيبه

ؤال والجواب الشيخ محمد الطيـب    رتبه على طريقة الس   
ـ ١٣٦٣(بن إسحاق األنصاري المدني المتـوفي سـنة          ) هـ

  .رحمه اهللا تعالى
طبع في المطبعة الماجدية فـي مكـة المكرمـة سـنة            

  .)هـ١٣٥١(
عقيدة " ويليها  " أصول الدين اإلسالمي    " ثم طبع بعنوان    

للشيخ محمد الطيب المذكور دون تـاريخ ، نشـرها          : السلف
  .بة العلم في المسجد الحرامأحد طل

تسـهيل األصـول    :" باسم) هـ١٤١٣(وطبع ثالثة سنة    
باعتنـاء وتخـريج    " ويليه األصول الثالثة وأدلتها     " الثالثة  

الشيخ صالح بن عبد اهللا العصيمي نشـر دار ابـن خزيمـة             



  .للنشر والتوزيع ـ الرياض
نشر دار نور المكتبات ) هـ١٤١٩(كما طبع رابعة سنة     

ة ،ودار البشائر اإلسالمية في بيروت ، ويليه نظمـه          في جد 
  .للشيخ عمر بن إبراهيم البري المدني

 
  :شروحه
لسماحة الشيخ عبد العزيز " شرح ثالثة األصول " ـ  ١

بن عبد اهللا بن باز حفظه اهللا تعالى ، اعتنـى بـه وخـرج               
أحاديثه وكتب هوامشه الشيخ علي بن صالح المري والشـيخ          

ة الشيخ عبد العزيز بن باز ، نشرته دار الفتح          أحمد بن سماح  
للنشر والتوزيع في المدينة المنورة ، الطبعة األولـى سـنة           

  .)هـ١٤١٦(
لفضـيلة الشـيخ صـالح    " شرح ثالثة األصول " ـ  ٢

العثيمين ،إعداد الشيخ فهد بن ناصر السليمان ،نشـرته دار          
  .في مجلد لطيف) هـ١٤١٤(الثريا للنشر والتوزيع سنة 

تأليف الشـيخ  " األصول في شرح ثالثة األصول " ـ  ٣
) هـ١٤١٤(عبد اهللا المحمد اليحيى طبع الطبعة األولى سنة         

شرح القواعد األربـع ، وشـرح شـروط         : في مجلد ،ومعه  



  .الصالة
تـأليف الشـيخ   " شرح وتيسير األصول الثالثة " ـ  ٤

محمد محمد منير آدم ، نشرته دار أجنادين في الرياض سنة           
  .(هـ١٤١٤(
 

  :حواشيه
للشيخ عبد الرحمن بن محمـد  " حاشية ثالثة األصول  "

رحمه اهللا تعالى ، طبعت     ) هـ١٣٩٢(بن قاسم المتوفي سنة     
ـ ١٣٧٥(الطبعة األولى في مطبعة الترقي بدمشق سنة         ) هـ

  .وطبعت بعد ذلك أكثر من مرة
 

  :الشروح المسجلة
 بن باز ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا ١

  .في شريطين
ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فـي    ٢
  .أشرطة
  .ـ شرح فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ٣
ـ شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فـي   ٤



  .أشرطة) ٨(
ـ شرح فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمـه اهللا   ٥

  .أشرطة) ١٠(في شريطين وشرح آخر في 
ـ شرح فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ  ٦

  .أشرطة) ٦(في 
  .أشرطة) ١٠(ـ شرح الشيخ محمد الفراج في  ٧
  .أشرطة) ٤(ـ شرح الشيخ صالح السحيمي في  ٨
  .أشرطة) ٦(ـ شرح الشيخ عبيد الجابري في  ٩
  .ـ شرح الشيخ عبد اهللا السبت في شريطين ١٠
  .أشرطة) ١٠(د في ـ شرح الشيخ عمر العي ١١
  .ـ شرح الشيخ عبد اهللا السعد في  أشرطة ١٢
  .أشرطة) ٦(ـ شرح الشيخ عبد اهللا الغنيمان في  ١٣

ـ شرح حاشية األصول الثالثة للشيخ صالح العبود  ١٤
  شريطاً) ١١(في 

  .أشرطة) ٧(ـ شرح الشيخ زيد المدخلي في  ١٥
  :نظمه

دني المتوفي سنة   نظمه الشيخ عمر بن إبراهيم البري الم      
تسهيل الحفـظ   :" رحمه اهللا تعالى ،وسمى نظمه    ) هـ١٣٧٨(



طبع في مطبعـة    " والوصول نظم الثالثة األصول في التوحيد     
  .المدينة المنورة دون تاريخ

نشر دار نور المكتبـات     ) هـ١٤١٩(ثم طبع ثانية سنة     
بجدة ،ودار البشائر اإلسالمية ببيروت ، بعناية الشيخ مد بن          

  .كيأحمد م
 

  :مختصراته
اختصره الشيخ ع بد العزيز بن محمد الشثري المتوفي         

رحمه اهللا تعالى ،وطبع مع رسالة المؤلف       ) هـ١٣٨٧(سنة  
في مؤسسة النور للطباعة والتجليد     " أذكار الصباح والمساء    " 

  .في الرياض دون تاريخ
ثم طبع بعد ذلك عدة مرات منها طبعـة دار العاصـمة           

وعليه حاشية حفيد المؤلف الشيخ     ) هـ١٤١٠(بالرياض سنة   
" الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشـثري المسـماه            

 ."المصقول في التعليق على مختصر ثالثة األصول
  ـ كشف الشبهات ٢

للشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهـاب  " كشف الشبهات  "
رحمه اهللا تعالى مؤلف المتن األول ، وهو على اختصاره من      



لمؤلفات في بيان أصول الـدين وعقائـد الموحـدين          أعظم ا 
ودحض شبه المشركين ، أبان فيه رحمه اهللا تعـالى حقيقـة            
التوحيد الذي هو إفراد اهللا بالعبادة وأن من صرف شيئاً منها           

  .لغير اهللا فهو مشرك كافر
 

  :طبعاته
طبع عدة مرات باعتناء جماعة من أهل العلـم ومنهـا           

  ـ:مايلي
خ محمد حامد الفقي رحمه اهللا تعـالى ،  ـ طبعة الشي ١

ـ ١٣٦٥(طبعت في مطبعة أنصار السنة سـنة         ومعـه  ) هـ
للشيخ عبد اللطيف ابن الشـيخ عبـد        " نواة اإليمان   " رسالة  

  .الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه اهللا تعالى
ـ طبعة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمـه   ٢

  .ة عدة مراتهاهللا تعالى ، طبعت في مصر والسعودي
ـ طبعة الشيخ محمد منير الدمشقي األزهري رحمـه   ٣

اهللا تعالى ، طبعت في المطبعة المنيرية فـي مصـر سـنة             
  ).هـ١٣٧١(

ـ طبعة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن البسام ، نشر  ٤



  .(هـ١٣٧٧(دار إحياء الكتب العربية في القاهرة سنة 
ه اهللا تعالى ـ طبعة الشيخ علي الحمد الصالحي رحم ٥

في مؤسسة النور للطباعة والتجليـد فـي الريـاض سـنة            
، وقد قام الشيخ علي بكتابـة مقدمـة للرسـالة      ) هـ١٣٨٣(

المذكورة وترتيبها على ستة عشر فصالً تسـهيالً للطالـب          
تذييل علـى   : وعلق على بعض المواضع منها ، وفي آخرها       

سري كشف الشبهات لفضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمد الدو       
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٩٩(المتوفي سنة 

ـ طبعة الشيخ محب الدين الخطيب رحمه اهللا تعـالى   ٦
  )هـ١٣٩٠(، طبعت في المطبعة السلفية في مصر سنة 

ـ طبعة الشيخ بدر بن عبـد اهللا البـدر ، نشـر دار     ٧
اعتمد على طبعة   ) هـ١٤٠٤(الخلفاء للكتاب اإلسالمي سنة     

 محمد بن عبد الوهاب ،وقابلها علـى        مجموعة مؤلفات الشيخ  
عدة نسخ مطبوعة وضمنها تعليقات الشيخ محمد حامد الفقي         

  .،وخرج أحاديث الرسالة وعلق عليها
  )هـ١٤٠٥(ـ طبعة مكتبة جدة سنة  ٨
ـ طبعة الشيخ عمر بن غرامة العمروي ، نشر مكتبة  ٩

  )هـ١٤٠٥(دار الطحاوي بالرياض سنة 



 الحديثة في مكة المكرمة سنة ـ طبعة مكتبة النهضة ١٠
  .)هـ١٤٠٦(

ـ طبعة الشيخ الحسين بن عمر مزوزي ، نشر دار  ١١
وقد قام بتحقيـق هـذه      ) هـ١٤١٣(الوطن في الرياض سنة     

  .الرسالة وتخريج أحاديثها والتعليق عليها الشيخ المذكور
ـ طبعة الرئاسة العامة إلدارات البحـوث العلميـة    ١٢

 )هـ١٤١٣(رشاد في الرياض سنة واإلفتاء والدعوة واإل
ـ طبعة دار الصـميعي للنشـر والتوزيـع سـنة      ١٣

بتحقيق وتعليق الشيخ عبـد اهللا بـن عـايض          ) هـ١٤١٨(
  .القحطاني مقابلة على تسع نسخ مخطوطة

ـ طبعة دار الحديث بمصر دون تـاريخ ،بتخـريج    ١٤
  .وتعليق الشيخ عصام الدين الصبابطي

 اإلسكندرية دون تـاريخ ،  ـ طبعة دار اإليمان في ١٥
  .بتعليق وتوضيح الشيخ طلعت مرزوق

ـ ضمن مجموعة رسائل طبعت في مطبعة المنـار   ١٦
  .)٧٣(إلى ص ) ٥٦(من ص ) هـ١٣٤٠(بمصر سنة 
ـ ضمن المجموعة العلمية السعودية مـن نفـائس    ١٧

الكتب الدينية والعلمية راجعها وصحح أصولها سماحة الشيخ        



رحمه ) هـ١٣٨٩(ل الشيخ المتوفي سنة     محمد بن إبراهيم آ   
اهللا تعالى ، طبعت في مطبعة أنصار السنة المحمديـة فـي            

 )١٥٤(إلى ص ) ١٢٥(من ص ) هـ١٣٧٤(مصر سنة 
ـ ضمن مجموعة التوحيد ، الرسـالة الثالثـة ص    ١٨

  )هـ١٣٨١(نشر المكتب اإلسالمي سنة ) ٩٩(
ـ ضمن المجموعة العلمية السعودية من درر علماء  ١٩

السلف الصالح حققها وراجع أصولها سماحة الشيخ عبـد اهللا          
رحمه اهللا تعالى   ) هـ١٤٠٢(بن محمد بن حميد المتوفي سنة       

، طبعت في مطبعة النهضة الحديثة في مكة المكرمة سـنة            
  .)٢٢١(إلى ص ) ١٩٣(من ص ) هـ١٣٩١(

ـ ضمن مجموعة الرسائل السلفية للشيخ علي بـن   ٢٠
مـن ص    ) هـ١٤٠٢(عة األولى سنة    عبد اهللا الصقعبي الطب   

  )١٣١(إلى ص
ـ ضمن مجموعة الرسائل المفيدة المهمة في أصول  ٢١

الدين وفروعه ، طبع في مطبعة المـدني بمصـر مـن ص            
  )١٤٥(إلى ص ) ١١٨(

ـ ضمن مؤلفات الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب  ٢٢
رحمه اهللا تعالى نشر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية          



  .(١٨٢ ـ ١/١٥٣(دون تاريخ 
ـ ضمن الجامع الفريد المطبوع في مؤسسـة مكـة    ٢٣

إلـى ص   ) ٢٢٥(للطباعة واإلعالن دون تـاريخ مـن ص         
)٢٤٣(.  
 

  :شروحه
ـ شرح سماحة الشيخ محمد بن إبـراهيم آل الشـيخ    ١

جمعه ورتبه من تقريرات سماحته     ) هـ١٣٨٩(المتوفي سنة   
مد بن قاسـم ، الطبعـة       الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن مح      

  .في مجلد لطيف) هـ١٤١٩(األولى سنة 
ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمـين ،   ٢

إعداد الشيخ فهد بن ناصر السليمان ، نشر دار الثريا للنشـر            
وطبع ) هـ١٤١٦(والتوزيع في الرياض الطبعة األولى سنة       
 إعداد الشـيخ  ) ٧(ضمن مجموع فتاوى الشيخ محمد المجلد       

  .فهد بن ناصر السليمان
ـ شرح فضيلة الشيخ صالح بن فـوزان الفـوزان ،    ٣

جمع وترتيب الشيخ عادل بن علـي الفريـدان ، نشـر دار             
  .(هـ١٤١٩(النجاح للنشر والتوزيع بالرياض سنة 



ـ شرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس ،وهو  ٤
ـ     " القسم األول من كتابه المسمى       ض المجموع المفيد فـي نق

) ١٠٢(إلـى ص    ) ١٥(من ص   " القبورية ونصرة التوحيد    
طبعته دار أطلس للنشر والتوزيـع الطبعـة األولـى سـنة            

  ).هـ١٤١٨(
ـ تعليقات على كشف الشبهات للشيخ عبد العزيز بن  ٥

محمد بن علي آل عبد اللطيف ،نشر دار الوطن في الرياض           
  ).هـ١٤١٨(الطبعة األولى سنة 

 خضير الخضيري ، فرغ منه ـ شرح الشيخ علي بن ٦
صـفحة  ) ٩٣(هـ الزال مخطوطاً في     ١٩/٢/١٤١٥بتاريخ  

  .بخط أحد تالمذته
 

  :الشروح المسجلة
ـ شرح سماحة الشيخ عبد اهللا بن محمد بـن حميـد    ١

  .رحمه اهللا تعالى في  أشرطة
ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  ٢

  .في  أشرطة
لشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في  ـ شرح فضيلة ا ٣



  .أشرطة
ـ شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فـي   ٤

  .أشرطة) ٨(
ـ شرح فضيلة الشيخ عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا      ٥

  .أشرطة) ٧(الراجحي في 
  .أشرطة) ٥(ـ شرح الشيخ صالح السحيمي في  ٦
  .أشرطة) ٧(ـ شرح الشيخ صالح العبود في  ٧

شيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ فـي  ـ شرح ال ٨
  .شريطاً) ١٦(

  .ـ شرح الشيخ عبيد الجابري في شريطين ٩
  .أشرطة) ٨(ـ شرح الشيخ عبد اهللا السعد في  ١٠

  :نظمه
نظمه الشيخ محمد الطيب األنصـاري المتـوفي سـنة          

رحمه اهللا تعالى بإشارة من الشيخ عبد اهللا بـن          ) هـ١٣٦٣(
رحمه اهللا تعالى ،    ) هـ١٣٧٨( سنة   حسن آل الشيخ المتوفي   
فـي مطبعـة المدينـة      ) هـ١٣٥٧(وقد طبع هذا النظم سنة      

البراهين الموضحات نظم الشيخ محمد الطيب      " المنورة باسم   
في ) هـ١٤١٣(يد نشره سنة    'وأ" األنصاري لشكف الشبهات    



 .دار لينة للنشر والتوزيع بالمدينة المنورة
 
 اهللا على العبيدكتاب التوحيد الذي هو حق ـ  ٣
 
لإلمـام  " كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيـد   "

المجدد شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب المتـوفي سـنة            
رحمه اهللا تعالى ، وهوكتاب عظيم النفع في بابه         ) هـ١٢٠٣(

، بين فيه مؤلفه رحمه اهللا تعالى التوحيد وفضله ، وماينافيه           
 كماله الواجـب مـن الشـرك        من الشرك األكبر ، أو ينافي     

  .األصغر والبدع ، وقد اشتمل على ستة وستين باباً
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ طبعة محمد منير الدمشقي في المطبعة المنيرية في  ١

  .)هـ١٣٤٦(مصر سنة 
  .ـ ثم نشرتها ثانية مكتبة دار التراث بالكويت ٢

ر بتعليق ـ طبعة دار المعارف للطباعة والنشر بمص ٣
أحد أفاضل العلماء ومراجعة وتصحيح الشيخ أحمـد محمـد          

  .شاكر



ـطبعة عبد الحميد أحمد حفنـي فـي مصـر سـنة      ٤
  ).هـ١٣٧٧(

ـ طبعة دار عكاظ للطباعة والنشر بتحقيق وتخـريج   ٥
 .)هـ١٤١١(الشيخ محمد عفيفي سنة 

ـ ١٤١٣(ـ طبعة دار السالم في الرياض سنة  ٦  ) هـ
  .يخ عبد القادر األرناؤوطبتحقيق وتعليق ا لش

ـ طبعة دار الشريف ضـمنت مـافي مطبعـة دار     ٧
المعارف السابقة وزيادتها تخريج األحاديث واآلثار والمقابلة       
على نسخ خطية ، اعتنى بها ونشرها الشيخ إبراهيم بن عبد           

  .(هـ١٤١٤(اهللا الحازمي سنة 
ـ طبعة مطبعة سفير بالرياض ، نشر دار ابن خزيمة  ٨

وهي مضـبوطة   ) هـ١٤١٤(شر والتوزيع بالرياض سنة     للن
  .بالشكل

ـ طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع في الريـاض   ٩
  .في سبعين صفحة) هـ١٤١٦(سنة 

ـ طبعة مطبعة سفير ، نشـر دار السلسـبيل سـنة     ١٠
مع تعليقات مختصرة أعدها الشيخ محمـد بـن         ) هـ١٤١٧(

  .عبدالعزيز المسند



توحيد ، الرسالة العاشـرة ص  ـ ضمن مجموعة ال ١١
  .(هـ١٣٨١(طبعة المكتب اإلسالمي سنة ) ٢١٩(

ـ ضمن مجموع فيه إحدى عشرة رسـالة كتـاب    ١٢
التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد وكتب أخر ، تصـحيح            
ومراجعة الشيخين أحمد محمد شاكر وعلي محمـد شـاكر          

) ٥(رحمهما اهللا تعالى ، نشر دار المعارف بمصر مـن ص            
  .)٩٥(إلى ص 
ـ ضمن الجامع الفريد المطبوع في مؤسسـة مكـة    ١٣

للطباعة واإلعالن ومعه شرحه قرة عيون الموحدين للشـيخ         
إلـى ص   ) ٩(عبد الرحمن بن حسن آل الشـيخ مـن ص           

)٢٢٢(  
ـ ضمن مؤلفات الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب  ١٤

،نشر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية دون تـاريخ           
  .)١٥٢ ـ ١/٧(

ـ ضمن المجموعة العلمية السعودية مـن نفـائس    ١٥
الكتب الدينية والعلمية ،راجعها وصـحح أصـولها سـماحة          
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ طبعت في مطبعة أنصـار           

إلى ) ٢٩(من ص ) هـ١٣٧٤(السنة المحمدية في مصر سنة      



  .)١٢٥(ص
أصول ـ ضمن مجموع الرسائل المفيدة المهمة في  ١٦

الدين وفروعه ، طبع في مطبعة المـدني بمصـر مـن ص            
  )١١٨(إلى ص) ٣٠(

ـ ضمن المجموعة العلمية السعودية من درر علماء  ١٧
السلف الصالح ، حققها وراجع أصولها سماحة الشيخ عبد اهللا          
بن محمد بن حميد رحمه اهللا تعالى ، طبعـت فـي مطبعـة              

مـن ص   ) هـ١٣٩١(النهضة الحديثة في مكة المكرمة سنة       
  )١٩٣(إلى ص ) ٩٣(

ـ ضمن مجموعة الرسائل السلفية للشيخ علي بـن   ١٨
مـن ص    ) هـ١٤٠٢(عبد اهللا الصقعبي الطبعة األولى سنة       

  )٦٢(إلى ص 
 

  :شروحه وحواشيه
لكتاب التوحيد شروح كثيرة مطبوعة ومخطوطة فمـن        

  ـ:المطبوع مايلي
" يـد  تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوح" ـ  ١

لحفيد المؤلف العالم العالمة المحدث الفقيه الشيخ سليمان بن         



الشيخ عبداهللا بن الشيخ اإلمام محمد بن عبد اهللا المتوفي سنة           
رحمه اهللا تعالى ، وهو أول شروح هذا الكتاب         ) هـ١٢٣٣(

وأطولها ، ولكنه لم يكمل ، فقد انتهت مبيضة الشارح إلـى            
 ووجد في مسـودته إلـى       "باب من هزل بشيء فيه ذكر اهللا        

وهـو البـاب التاسـع      " باب ماجاء في منكري القدر      " آخر  
مـن النسـخة    ) ٦٣٣(والخمسون من أبواب الكتاب إلى ص       

  .المطبوعة
وقد طلب الناشر من سماحة الشيخ محمد بـن إبـراهيم           
رحمه اهللا تعالى إكمال شرح األبواب السبعة الباقية فلم يتيسر          

تبقى من أبواب الكتاب مع شـروحها       له ذلك ، فنقل الناشر ما     
  .من كتاب فتح المجيد

وقد طبع الشـرح المـذكور الطبعـة األولـى سـنة            
نشر المكتب اإلسالمي بدمشق ثم طبع بعد ذلك        ) هـ١٣٨٢(

  .عدة مرات
كما قام الشيخ جاسم الفهيد الدوسري بتخريج أحاديثه في         

زيز النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير الع      : " كتاب سماه 
نشرته دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي في الكويـت ،         " الحميد  

  )هـ١٤٠٤(الطبعة األولى سنة 



تـأليف  " تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد " ـ  ٢
الشيخ عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي البكري العجيلـي           

رحمه اهللا تعالى ، قـام بتحقيقـه        ) هـ١٢٦٢(المتوفي سنة   
ن بن علي بن حسين العـواجي ، نشـر          ودراسته الشيخ حس  

مكتبة أضواء السـلف بالريـاض الطبعـة األولـى سـنة            
  .في مجلدين) هـ١٤١٩(

تأليف العالمـة  " فتح المجيد شرح كتاب التوحيد " ـ  ٣
المحقق الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمـد بـن            

رحمـه اهللا تعـالى ،      ) هـ١٢٨٥(عبد الوهاب المتوفي سنة     
يسير العزيز الحميد وزاد عليه بعض النقـول        اختصره من ت  

  ـ:،وقد طبع في مجلد عدة مرات منها
أ ـ الطبعة األولى في المطبعة األنصارية بدهلي سـنة   

  )هـ١٣١١(
ب ـ الطبعة الثانية في المطبعة السلفية بمصـر سـنة    

 )هـ١٣٤٧(
جـ ـ الطبعة الثالثة في مطبعة أنصار السنة المحمدية   

بتحقيق وتعليق الشيخ محمد حامـد      ) هـ١٣٥٧(بمصر سنة   
  .الفقي رحمه اهللا تعالى



د ـ الطبعة الرابعة في مطبعة أنصار السنة ـ أيضـاً    
  .(هـ١٣٦٢(على نفقة الملك سعود رحمه اهللا تعالى سنة 

هـ ـ كما نشرته المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سـنة   
ة بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي وتعقيب سماح      ) هـ١٣٩٧(

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز على بعض المواضـع            
  .من حاشية الشيخ محمد حامد الفقي

و ـ كما نشرته دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع    
بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي وتعقيـب       ) هـ١٤١٢(سنة  

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز علـى بعـض             
 الفقي وخرج أحايثه وجعلها حاشية      تعاليق الشيخ محمد حامد   

في أرقام مسلسلة الشيخ علي بن سنان المدرس فـي الحـرم            
  .المدني والجامعة اإلسالمية سابقاً

ز ـ كما نشرته مكتبة دار البيان في دمشـق بتحقيـق    
  ).هـ١٤٠٢(وتعليق الشيخ عبد القادر األرناؤوط سنة 

ح ـ كما نشرته مؤسسة قرطبـة فـي مصـر سـنة      
في مجلدين ومعه التعليق المفيد في تحقيق فـتح         ) هـ١٤١٢(

المجيد للشيخ أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، وفي           
تنبيهات سماحة الشيخ عبد العزيز بن بـاز        ) ٢/٧٣٥(آخره  



على تعليقات الشيخ محمد حامد الفقي ثـم فهـارس علميـة            
  .للكتاب

ط ـ كما نشرته دار الصميعي للنشر والتوزيـع فـي    
بتحقيق الدكتور الوليد بـن عبـد       ) هـ١٤١٥(ض سنة   الريا

الرحمن بن محمد آل فريان في مجلدين وهذه الطبعة معتنـى   
بها من حيث اإلخراج والتحقيق ، قابلها المحقق على ثـالث           
نسخ خطية ومطبوعتين ، كما قابل متن كتاب التوحيد علـى           
مخطوطتين ، وخدم الكتاب خدمة يشكر عليهـا ، أثابـه اهللا            

  . به ،وهذه الطبعة هي أحسن طبعات فتح المجيدونفع
ي ـ كما طبع باعتناء الشيخ صادق بن سليم بن صادق  
، نشر دار المنابر للنشـر والتوزيـع فـي الريـاض سـنة              

  .في مجلد) هـ١٤١٧(
: كما قام الشيخ تيسير العزيز الحميد في آخـر كتابـه          

، أمـا األحاديـث     ) ٣١٧(سابق الـذكر ص     " النهج السديد   "
فيرجـع  " فتح المجيد   " لواردة في التيسير وذكرها صاحب      ا

  ." النهج السديد" في تخريجها إلى 
قرة عيون الموحدين في تحقيق دعـوة األنبيـاء   " ـ  ٤

حاشية لصاحب فتح المجيد العالمـة المحقـق        " والمرسلين  



الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه اهللا تعالى علـى كتـاب            
محمد بن عبد الوهاب رحمـه اهللا       التوحيد لجده شيخ اإلسالم     

تعالى ، وهي حاشية جليلة مفيدة نافعة اشتملت على مسـائل           
مهمة في التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد ال توجد فـي             

  .غيرها
ولم يسمها المؤلف بهذا االسم والذي سماها هـو ابـن           

  .مؤلفها العالمة الشيخ عبد اللطيف
  ـ:منهاوقد طبعت هذه الحاشية عدة طبعات 

  ).هـ١٣٤٦(أ ـ في مطبعة المنار بمصر سنة 
  .ب ـ في المطبعة السلفية بمصر

جـ ـ في مطابع دار العباد للطباعة النشر في بيروت  
  .دون تاريخ

د ـ في مطبعة محمد عارف وسيد طه وشركاهما نشر  
  .مكتبة الرياض الحديثة بالرياض دون تاريخ

ة فـي الهـور   هـ ـ في مطبعة أنصار السنة المحمدي 
  .دون تاريخ

و ـ طبعة مكتبة البيان في دمشق بتحقيق الشيخ بشـير   
  .محمد عيون



ز ـ طبعة الرئاسة العامة إلدارات البحـوث العلميـة    
بتحقيق الشـيخ   ) هـ١٤٠٤(واإلفتاء والدعوة واإلرشاد سنة     

إسماعيل بن محمد األنصاري رحمه اهللا تعالى ، وهي أصح          
  .ا يعلم من مقدمة المصححالطبعات لهذه الحاشية كم

ح ـ كما طبعت ضمن الجامع الفريد الذي طبـع فـي    
  .مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم

" فتح اهللا الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيـد  " ـ  ٥
للشيخ حامد بن محمد بن حسن بن محسن رحمه اهللا تعـالى            
طبع في مطبعة القرآن والسنة في األمر تسر في الهند سـنة            

صفحة ، ثم نشرته دار المؤيد فـي        ) ١٦١(في  ) هـ١٣١٧(
في مجلد بتحقيق وتعليق فضـيلة      ) هـ١٤١٧(الرياض سنة   

  .الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد
تـأليف  " إبطال التنديد باختصار شرح التوحيـد  " ـ  ٦

العالم العالمة الشيخ حمد بن علي بن عتيق المتـوفي سـنة            
 تالمذة الشيخ عبـد     رحمه اهللا تعالى ،وهو أحد    ) هـ١٣٠١(

الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد وقرة عيون الموحـدين      
،وأكثر مافيه من تيسير العزيز الحميد ، انتهى من تأليفه في           

  ).هـ١٢٥٥(اليوم السابع من شهر شوال سنة 



  ـ:وقد طبع عدة مرات منها
أ ـ في مطبعة اإلمام في مصر الطبعة األولـى سـنة    

  .(هـ١٣٦٧(
  .نشرته مكتبة التوفيق بالرياض) هـ١٣٨٨(ب ـ سنة 

جـ ـ كما طبع للمرة الثالثة بعناية الشيخ إسماعيل بن  
سعد بن عتيق نشرته دار القرآن الكريم في بيـروت سـنة            

  ).هـ١٤٠٠(
د ـ كما طبع طبعة رابعة باعتناء الشيخ سالم بن عايش  

  .نشر رمادي للنشر في الدمام) هـ١٤١٤(القحطاني سنة 
 دار الهداية في الريـاض بعنايـة الشـيخ    هـ ـ طبعة 

  ).هـ١٤١٥(إسماعيل بن سعد بن عتيق سنة 
للشيخ العالمة " القول السديد في مقاصد التوحيد " ـ  ٧

ـ ١٣٧٦(عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفي سـنة          ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

وهو عبارة عن تعليق مختصر ع لى كتـاب التوحيـد           
من غرر مسائل التوحيد ومـن      وتوضيح مقاصده وقد حوى     

التقاسيم والتفصيالت النافعة ماال يستغنى عنه الراغبون فـي         
  .هذا الفن الذي هو أصل األصول وبه تقوم العلوم كلها



  ـ:وقد طبع عدة مرات منها
  .أ ـ في مطبعة اإلمام في مصر دون تاريخ

ب ـ في مؤسسة النور للطباعة والتجليد في الريـاض   
  .اعتناء الشيخ علي المحمد الصالحيب) هـ١٣٨٢(سنة 

جـ ـ طبعة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة سـنة   
  ).هـ١٤٠٩(

  .د ـ طبعة المؤسسة السعيدية بالرياض دون تاريخ
هـ ـ طبعـة دار الـوطن للنشـر بالريـاض سـنة       

  ).هـ١٤١٢(
و ـ كما طبع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشـيخ   

لسعدي ، نشر مركـز صـالح بـن         عبد الرحمن بن ناصر ا    
ـ ١٤١١(صالح الثقافي في عنيزه الطبعة األولى سـنة          ) هـ

  ).٣/٥(القسم الخاص بالعقيدة اإلسالمية 
تأليف الشـيخ  " الدر النضيد على أبواب التوحيد " ـ  ٨

ـ ١٣٩٧(سليمان بن عبد الرحمن الحمدان المتوفي سنة         ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

راح كتاب التوحيد قبلـه     استخرج فيه خالصة ماذكره ش    
من أحفاد مؤلفه وغيرهم مع ما من اهللا به عليه من الفوائـد             



وتوضيح الشواهد ،وأتبع كل آية أو حـديث بمـا اسـتنبطه            
المصنف من الفوائد ،وقد طبع الطبعة األولى فـي المطبعـة           

  ).هـ١٣٩٦(السلفية بالقاهرة سنة 
 للشيخ عبد الـرحمن بـن  " حاشية كتاب التوحيد " ـ  ٩

محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلـي المتـوفي سـنة           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٩٢(

وهي حاشية مختصرة منتخبة من أبرز شروح من سبقه         
من الشراح إضافة إلى مااستفاده من مشايخه الشيخ عبـد اهللا           
بن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سعد ابن الشيخ حمد بن عتيق           

م بن عبد اللطيـف وغيـرهم       والشيخ محمد بن الشيخ إبراهي    
  .رحمهم اهللا تعالى

) هـ١٣٩٦(وقد طبعت هذه الحاشية الطبعة األولى سنة        
في المطابع األهلية لألوفست بالرياض ، كما طبعـت ثانيـة           

  .إلى غير ذلك من الطبعات) هـ١٤٠٨(سنة 
تأليف الشـيخ  " الجديد في شرح كتاب التوحيد " ـ  ١٠

القرعـاوي ، وهـو شـرح       محمد بن عبد العزيز السليمان      
يتناسب مع ظروف أهل هذا العصر وضعف هممهـم علـى           
طريقة المتأخرين بن إيراد النص وشرح كلماتـه والمعنـى          



اإلجمالي ومايستفاد منه والمناسبة للباب مطلقـاً ، وللتوحيـد          
فـي  ) هـ١٣٩٣(إلخ  وقد طبع الطبعة األولى سنة        .. أحياناً

براهيم المهوس صاحب   مطابع نجد التجارية نشره محمد بن إ      
  .مكتبة التوفيق بالرياض

الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد " ـ  ١١
تأليف الشيخ عبد اهللا بن جار اهللا بن إبـراهيم الجـار اهللا             " 

رحمه اهللا وهو شرح متوسط على      ) هـ١٤١٤(المتوفي سنة   
طريقة السؤال والجواب ، وقد طبع فـي مطـابع اإلشـعاع            

  ).هـ١٤٠٤(ض الطبعة األولى سنة بالريا
شرح وتعليق " الدر النضيد على كتاب التوحيد " ـ  ١٢

الشيخ سعيد بن عبد العزيز الجندول ،وطريقته فيه أنه يـذكر           
بعد كل باب الهدف منه ثم يشرح نصوصه وخالصة ماتقـدم     
غالباً بطريقة ميسرة ،وقد طبع مرتين الطبعة الثانيـة سـنة           

  ).هـ١٣٩٤(
تـأليف  " إفادة المستفيد بشرح كتـاب التوحيـد   " ـ  ١٣

الشيخ عبد الرحمن ابن حمد بن محمد الجطيلي المتوفي سنة          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٤٠٦(

وهو شرح على طريقة المتأخرين ، من مراجعـه فيـه           



تيسير العزيز الحميد وفـتح المجيـد وتفسـير ابـن كثيـر             
مة ابن القـيم    والشوكاني وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية والعال      

وشرح الطحاوية وبعض كتب اللغة كما ذكر ذلك في مقدمته          
نشرته دار اللـواء    ) هـ١٤٠٠(وقد طبع الطبعة األولى سنة      

  .للنشر والتوزيع بالرياض
لسـماحة  " التعليق المفيد على كتـاب التوحيـد   " ـ  ١٤

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ، نشرته مكتبـةالتراث            
صفحة ،  ) ٣٠٢(لقاهرة في مجلد بلغت صفحاته      اإلسالمي با 

ويالحظ على هذه الطبعة عدم تقديم سماحة الشيخ لها وإذنـه           
  .بطبعه وموافقته على مافيه

لفضيلة الشيخ " القول المفيد على كتاب التوحيد " ـ  ١٥
محمد بن صالح العثيمين ، اعتنى به وخرج أحاديثه وفهرسه          

ن بن عبد اهللا أبا الخيـل       وأشرف على طبعه الدكتوران سليما    
وخالد بن علي المشـيقح ، نشـرته دار العاصـمة للنشـر             

في ثالث مجلدات ،    ) هـ١٤١٥(والتوزيع في الرياض سنة     
ثم نشرته دار ابن الجوزي في الدمام ودار العاصـمة فـي            

في ثالث مجلدات وقد بين المؤلف      ) هـ١٤١٨(الرياض سنة   
  .في أولها أن هذه الطبعة هي المعتمدة



للشيخ صالح بن فوزان الفوزان " التعليق المفيد " ـ  ١٦
، مقرر التوحيد للمرحلة المتوسطة فـي المعاهـد العلميـة           

  .بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 

  :شروح كتاب التوحيد المخطوطة
، تـأليف  " فتح الحميد في شرح كتاب التوحيـد  " ـ  ١

) هـ١٢٨٢( سنة   الشيخ عثمان بن منصور التميمي المتوفي     
رحمه اهللا تعالى ، منه نسخة فـي مكتبـة وزارة األوقـاف             

، قـال عنـه     ) ٤١٢(والشؤون اإلسالمية في الكويت بـرقم       
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بـن حسـن رحمـه اهللا             

رأيت فيه من الدواهي والمنكرات ماال يحصـيه إال         : " تعالى
  ."اهللا

ي بـن خضـير   للشيخ عل" شرح كتاب التوحيد " ـ  ٢
هـ في ثالثة أجزاء    ٤/١/١٤١٥الخضير ، فرغ منه بتاريخ      

، الزال مخطوطاً بخط أحد تالمذة المؤلف ، قام بتصـويره           
  .بعض الطلبة



 
  :الشروح المسجلة

ـ شرح سماحة الشيخ عبد اهللا بن محمد بن حميد رحمـه   ١
  .شريطاً) ٣٧(اهللا تعالى 

اهللا بن باز في ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد  ٢
  .أشرطة) ١٠(

) ٥٤(ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثميمين في  ٣
  .شريطاً

ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبـرين   ٤
  .شريطاً) ٢١(في 

) ٨٢(ـ شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في  ٥
  .شريطاً

براك فـي  ـ شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ال ٦
  .شريطاً) ١٢(

  .أشرطة) ٨(ـ شرح الشيخ عبيد الجابري في  ٨
) ٤٣(ـ شرح الشيخ عبد اهللا بن صـالح العبـيالن فـي     ٩

  .شريطاً
) ١٥(ـ شرح الشيخ محمد بنمحمد المختار الشنقيطي في  ١٠



  .شريطاً
  .ـ شرح الشيخ عائض بن عبد اهللا القرني ١١
تيسـير العزيـز    " ـ شرح الشيخ أحمد حمدان الغامدي ١٢

  .لم يكمل" الحميد 
شرح الشيخ عبد اهللا بن محمد الغنيمـان علـى فـتح     ·

  .المجيد في مائة وستة أشرطة
تيسير العزيز الحميد ـ المكتب اإلقليمـي ، المكتبـة     ·

  .الناطقة في ثالثة أشرطة
 
  :كتب حول كتاب التوحيد ·

يف تـأل " التوضيح المفيد لسمائل كتاب التوحيـد  " ـ  ١
الشيخ عبد اهللا بن محمد بن أحمد الـدويش المتـوفي سـنة             

رحمه اهللا ت عالى ، شرح فيه المسـائل التـي           ) هـ١٤٠٨(
يذكرها الشيخ محمد في آخر كل باب من أبواب كتابه كتاب           
التوحيد ، طبع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ عبد اهللا الدويش          

ن نشر دار العليـا   ) هـ١٤١١(الطبعة األولى سنة    ) ١/٢٣(
للنشر والنسخ والتصوير والتجليد في بريدة ، كما طبع مفرداً          

  .في مطابع القصيم بالرياض دون تاريخ



مع عقيدة السلف كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا " ـ  ٢
يقدمـه  " على العبيد لشيخ اإلسالم محمد بن عبـد الوهـاب           

قرب فيه كتاب التوحيد وفق الطرق التربوية       . مصطفى العالم 
ثة ، نشرته دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع فـي          الحدي

  ).هـ١٣٨٨(بيروت سنة 
فضل الغني الحميد تعليقات مهمة علـى كتـاب   " ـ  ٣
،كتبها الشيخ ياسر برهامي ، وهـو عبـارة عـن           " التوحيد

تعليقات على مقتطفات من كتاب التوحيد وليس على جميعـه          
هــ ،   ٢٢/٨/١٤١١كما يوهمه العنوان ، انتهى منها فـي         

  .نشرته دار اإليمان للطبع والنشر والتوزيع في اإلسكندرية
إعداد الشيخ عبد " فوائد من شرح كتاب التوحيد " ـ  ٤

العزيز بن محمد السدحان ،جمعها من شرح فضـيلة الشـيخ    
العالمة عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين لكتاب التوحيد الذي          

ي شبرا بالرياض   ألقاه في درسه في مسجد ابن برغش في ح        
هـ ، نشرته   ٨/١١/١٤١٢هـ إلى   ٢/٨/١٤١٢في الفترة من    

دار المسلم للنشر والتوزيع في الرياض ، الطبعة األولى سنة          
  .)هـ١٤١٣(

للشـيخ  : الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيـد " ـ  ٥



صالح بـن عبـد اهللا العصـيمي ، الطبعـة األولـى سـنة               
التوزيـع فـي    نشر دار ابن خزيمـة للنشـر و       ) هـ١٤١٣(

  .الرياض
تأليف صغير بن علـي  " ضعيف كتاب التوحيد " ـ  ٦

الشمري ، طبع في مطابع ابن تيمية بالقاهرة دون تـاريخ ،            
وللعالمة الشيخ إسماعيل بن محمد األنصـاري رحمـه اهللا          

  .تعالى رد عليه لم يطبع حتى اآلن
تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيـد لشـيخ   " ـ  ٧

تأليف الشيخ فريح بن صالح     " حمد بن عبد الوهاب     اإلسالم م 
البهالل ، تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز            

صـفحة ،   ) ١٦٦(يقع في   ) هـ١٤١٥(، الطبعة األولى سنة     
وهو رد على كتاب ضعيف كتاب التوحيد سابق نشـرته دار           
األثر للنشر والتوزيع في الرياض ، الطبعـة األولـى سـنة            

  )هـ١٤١٥(
للشـيخ  " الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد " ـ  ٨

محمد بن صالح العثيمين ، تأليف الشيخ إسماعيل بن مرشود          
بن إبراهيم الرميح ، وهي سبع وتسعون فائدة أكثرهـا فـي            
التوحيد ، الناشر دار طريق للنشر والتوزيع في الريـاض ،           



  .صفحة) ٩٤(في ) هـ١٤١٥(الطبعة األولى سنة 
" فقه التوحيد من شرح الطحاوية وفـتح المجيـد   " ـ  ٩

للشيخ خالد بن عبد الرحمن العك ، الطبعـة األولـى سـنة             
نشر دار إحياء العلوم في بيروت ، جمـع فيـه           ) هـ١٤١٦(

خالصة أبحاث كتاب شرح الطحاوية للعالمة ابن أبي العـز          
  .وكتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

للشيخ "  تنبيهات على كتب تخريج كتاب التوحيد "ـ  ١٠
ناصر بن حمد الفهد ، طبع بمطابع الحميضـي بالريـاض ،            

  )هـ١٤٠٩(نشر دار البراء للنشر والتوزيع سنة 
 

  :مختصراته
مع عقيدة السلف ، كتاب التوحيد الذي هو حـق  " ـ  ١

يقدمـه  " اهللا على العبيد لشيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب          
ى العالم ، قرب فيه كتـاب التوحيـد وفـق الطـرق             مصطف

التربوية الحديثة ، نشـرته دار العربيـة للطباعـة والنشـر            
: وقد تقدم تحت عنوان   ) هـ١٣٨٨(والتوزيع في بيروت سنة     
  .كتب حول كتاب التوحيد

لمروان " القول المفيد في اختصار كتاب التوحيد " ـ  ٢



تحفة السنية في تهذيب    بن إبراهيم القيسي ، طبع بذيل كتاب ال       
شرح العقيدة الطحاوية للمختصر المـذكور ، طبـع شـركة           
المطابع النموذجية في األردن ، إال أن هذا المختصر مخـل           
بالكتاب ، وقد رد على هذا المختصر الشيخ عبد العزيز بـن            

فتح رب العبيد   " عبدا هللا بن عبد الرحمن الراجحي في كتابه         
" أو  " حاوية وكتاب التوحيد    في الرد على مختصر شرح الط     

حوار مع القيسي فـي تهذيبـه لشـرح العقيـدة الطحاويـة             
طبع في مطابع درا طيبـة فـي        " واختصاره لكتاب التوحيد    
صفحة ، ومـايتعلق بـالرد      ) ١٩٨(الرياض دون تاريخ في     

إلـى آخـر    ) ٩٦(على مختصر كتاب التوحيد يبدأ من ص        
 .الكتاب
 بيل الرشادـ لمعة االعتقاد الهادي إلى س ٤
لموفق الـدين  " لمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد  "

أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفي سـنة            
رحمه اهللا تعالى  ذكر فيها خالصة معتقـد أهـل           ) هـ٦٢٠(

  .السنة والجماعة



 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .)هـ١٣٣٨(ـ في مطبعة الترقي بدمشق سنة  ١
  ).هـ١٣٧٠(ـ في المطبعة السلفية في مصر سنة  ٢
ـ ١٣٨٠(ـ طبعة المكتب اإلسالمي بدمشق سنة  ٣ ) هـ

، ) هـ١٣٨٩(هـ ، وثالثة سنة     ١٣٨٣(،ثم طبعها ثانية سنة     
  ).هـ١٣٩٥(ورابعة سنة 

بتعليـق  ) هـ١٣٩١(ـ طبعة دار البيان بدمشق سنة  ٤
  .الشيخ عبد القادر األرناؤوط

ـ ١٤٠٦(لفية في الكويت سـنة  ـ في الدار الس ٥ ) هـ
  .بتحقيق وتعليق الشيخ بدر بن عبد اهللا البدر

ـ طبعة دار الهدى للنشر والتوزيع في الرياض سنة  ٦
بتحقيق وتخريج وتعليق الشـيخ عبـد القـادر         ) هـ١٤٠٨(

  .األرناؤوط
ـ طبعة مكتبة دار البيان بدمشق ومكتبة المؤيد فـي   ٧

تعليق الشيخ عبد القـادر     بتحقيق و ) هـ١٤١٣(الرياض سنة   
  .بدران ، وتخريج الشيخ بشير محمد عيون



ـ في مطابع ابن تيمية بالقاهرة نشر مكتبة ابن تيمية  ٨
بالقاهرة ومكتبة العلم بجدة بتحقيق وتخريج الشيخ أشرف بن         

  ).هـ١٤١٣(عبد المقصود بن عبد الرحيم سنة 
 ـ في دار مصر للطباعة نشر مكتبة النهضة العلميـة  ٩

  .السعودية بمكة المكرمة دون تاريخ
" االعتقـاد  " ـ طبعة مكتبة القرآن في مصر باسم  ١٠

دراسة وشرح وتحقيق عادل عبد المنعم أبو العباس ، وهـذا           
االسم هو المذكور في بيان مؤلفاته في ترجمته ، كما قال ابن            
رجب في مسرد مؤلفاته جزء االعتقاد ، لكنها طبعـة سـيئة            

المذكور بتعليقاته المخالفة لمنهج أهـل السـنة        شانها المحقق   
  .والجماعة
ـ طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع في الرياض  ١١

  .صفحة) ٢٠(في ) هـ١٤١٦(سنة 
ـ ضمن مجموعة رسائل طبعت في مطبعة المنـار   ١٢

على نفقة عيسـى بـن رمـيح        ) هـ١٣٤٠(في مصر سنة    
اديثهـا  خرج أح) ٥٥(إلى ص ) ٣٠(العقيلي النجدي من ص  

وعلق عليها الشيخ عبد القادر بـن أحمـد بـن مصـطفى             
  .المعروف بابن بدران رحمه اهللا تعالى



بإشراف " عشر رسائل وعقائد " ـ ضمن مجموعة  ١٣
الشيخ محمد أحمد عبد السالم ، طبع في مطبعة المنار سـنة            

  ).هـ١٣٤٠(
ـ ضمن مجموعة رسائل طبعت في مطبعة المنـار   ١٤

بإشراف الشيخ محمد أحمد محمد     ) هـ١٣٥١(في مصر سنة    
  .عبد السالم
ـ ضمن مجموعة رسائل نشرتها دار المعارف فـي   ١٥

مصر دون تاريخ بتصحيح ومراجعة الشيخ أحمد محمد شاكر      
  .(١٩٦(إلى ص ) ١٧٥(والشيخ علي محمد شاكر من ص 

ـ ضمن مجموعة فيه ثالث رسائل للمؤلف ، وهي  ١٦
 وذم التأويل ، بعناية الشيخ بدر       إثبات صفة العلو ، واللمعة ،     

بن عبد اهللا البدر ، نشر دار ابـن األثيـر بالكويـت سـنة               
  .في مجلد) هـ١٤١٦(
 

  :شروح هذا المتن
ـ شرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فـي   ١
نشرته " شرح لمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد        " كتابه  

الة فـي بيـروت ،      مكتبة الرشد في الرياض ومؤسسة الرس     



  )هـ١٤٠٣(الطبعة األولى سنة 
كما نشرته مكتبة اإلمام البخاري وطبع في مكتبة سفير         

بتحقيق وتخريج الشيخ أشرف    ) هـ١٤١٢(في الرياض سنة    
بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، كما نشـرته دار الـوطن             

  ).هـ١٤١٣(للنشر في الرياض سنة 
لفضيلة الشيخ " تقاد التعليقات على متن لمعة االع" ـ  ٢

عبد اهللا بن عبد الرحيم الجبرين ، وهو عبارة عـن أسـئلة             
وأجوبة على اللمعة شرح فيها المفردات اللغوية وأوضح فيها         
المعاني العقدية لطالب المعاهد العلمية ، انتهى منها بتـاريخ          

هـ ، طبع في مطبعة سفير في الرياض نشـر          ١٥/١/١٣٩٣
ع في الرياض ، الطبعة األولـى       دار الصميعي للنشر والتوزي   

، كما نشرته دار الصميعي في الريـاض        ) هـ١٤١٢(سنة  
  .باعتناء الشيخ علي بن حسن أبولوز) هـ١٤١٦(سنة 

للشيخ عبد اهللا بـن  " اإلرشاد شرح لمعة االعتقاد " ـ  ٣
عبد الرحمن الجبرين ، أعده وخرج أحاديثه محمد بن حمـد           

ـ ١٤١٨(ة األولى سنة    المنيع ، طبعته دار طيبة ، الطبع       ) هـ
وهو عبارة عن شرح الشيخ في الدورة العلمية فـي مسـجد            

  .شيخ اإلسالم ابن تيمية بالرياض



  :الشروح المسجلة
ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبـرين   ١

  .شريطاً) ١٦(في 
ـ شرح فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في   ٢

  .أشرطة
) ٨(الشيخ ناصر بن عبد الكـريم العقـل فـي    ـ شرح  ٣

  .أشرطة
) ١٠(ـ شرح الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود فـي           ٤

  .أشرطة
  .أشرطة) ٥(ـ شرح الشيخ بشر بن فهد البشر في  ٥

أشرطة ،والشيخ عبـد  ) ٤(ـ شرح الشيخ سامي الجهني  ٦
 .أشرطة) ٥(اهللا الدميجي 

 
 ـ العقيدة الواسطية ٥

تأليف شيخ اإلسالم تقي الدين أبـي  " سطية العقيدة الوا "
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني           

رحمه اهللا تعالى  كتبها في مجلـس        ) هـ٧٢٨(المتوفي سنة   
،وسبب كتابتها  ) هـ٦٩٨(واحد بعد العصر من أحد أيام سنة        



أن بعض قضاة واسط من أهل الخير والدين شكا ما النـاس            
الدهم في دولة التتار من غلبة الجهل والظلـم ودروس          فيه بب 

قـد  : الدين والعلم ، وسأل الشيخ أن يكتب له عقيدة ، فقال له           
ماأحـب إال عقيـدة     : كتب الناس عقائد فألح في السؤال وقال      

تكتبها أنت ، فكتب له هذه العقيدة وهو قاعد بعد العصـر ،             
عصـره  وقد حصل حولها مناظرة بين شيخ اإلسالم وعلماء         

  .(هـ٧٠٥(في مجلس نائب السلطنة األفرم بدمشق سنة 
وذكر شيخ اإلسالم أنه عقد للمناظرة ثالثة مجالس كتب         
مااستحضره منهـا بنفسـه ، وجمعـت علـى اختصـارها            
ووضوحها جميع مايجب اعتقاده من أصول اإليمان وعقائده        
الصحيحة وذكر فيها شيخ اإلسالم مذهب السلف الصالح في         

  .ليماً من شوائب البدع وآراء أهل الكالم المضلةالعقيدة س
 

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ في مطبعة المنار بتصحيح صاحبها الشيخ محمـد   ١
  .(هـ١٣٤٠(رشيد رضا سنة 

ـ في دار مصر للطباعة دون تاريخ بتعليق وتصحيح  ٢



فضيلة العالمة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمـه           
  .اهللا تعالى
ـ ١٣٥٢(ـ في المطبعة السلفية سـنة   ٣ باعتنـاء  ) هـ

وتقديم الشيخ محب الدين الخطيب رحمه اهللا تعـالى ، وفـي            
آخرها المناظرة في العقيدة الواسطية بين شيخ اإلسالم ابـن          
تيمية وعلماء عصره في مجلس نائب السلطنة األفرم بدمشق         

نقلها الشيخ علم الـدين عـن لسـان شـيخ           ) هـ٧٠٥(سنة  
  .الماإلس

ـ طبعة جمعية نشر الكتب السـلفية بالقـاهرة سـنة     ٤
  ).هـ١٣٩٦(

ـ طبعة شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيـع سـنة    ٥
توزيع الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلميـة       ) هـ١٤٠٢(

  .واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
ـ طبعة مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع في  ٦

 بتعليق وتخـريج الشـيخ محمـد        )هـ١٤١٣(بيروت سنة   
  .صبحي حسن حالق

  .ـ طبعة مكتبة العلم بجدة دون تاريخ ٧
ـ طبعة دار العصيمي للنشر والتوزيع بالرياض سنة  ٨



  .صفحة) ٣٩(في ) هـ١٤١٦(
ـ ضمن مجموعة فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية  ٩

قدس اهللا روحه ،جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمـد        
، ويليها حكايـة    ) ١٦٠ـ٣/١٢٩(سم رحمه اهللا تعالى     بن قا 

إلـى  ) ١٦٠(مناظرة الواسطية لشيخ اإلسالم نفسه مـن ص       
  ).١٩٤(ص

ويلي ذلك ذكر المناظرة بنقل الشيخ علـم الـدين عـن            
،ويليه أيضاً  ) ٢٠٢(إلى ص ) ١٩٤(الشيخ تقي الدين من ص      

 نقل للمناظرة لعبد اهللا بن تيمية  إلى أخيه زين الدين من ص            
 ).٢١١(إلى ص ) ٢٠٢(

ـ مع مجموعة رسائل لشيخ اإلسالم ابن تيمية طبع  ١٠
  .(هـ١٣٢٢(في مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 

ـ ضمن مجموعة رسائل طبعتها المطبعة السـلفية   ١١
ـ ١٣٤٦(وأعادت طبعها سنة    ) هـ١٣٤٥(بمصر سنة    ) هـ
  .(هـ١٣٤٧(وكذلك سنة 
رف دون ـ ضمن مجموع رسائل نشرتها دار المعا ١٣

تاريخ بمصر بتصحيح ومراجعة الشيخ أحمد بن محمد شاكر         
  .وأخوه الشيخ علي بن محمد شاكر



ـ ضمن المجموعة العلمية السعودية مـن نفـائس    ١٤
الكتب الدينية والعلمية ، راجعها وصحح أصـولها عالمـة          
الديار النجدية سماحة الشيخ محمد بـن إبـراهيم آل الشـيخ            

 في مطبعة أنصار السنة المحمديـة       رحمه اهللا تعالى ، طبعت    
  .).هـ١٣٦٥(في مصر سنة 

ـ ضمن مجموعة الرسائل العلمية التسع المطبوعـة   ١٦
  ).هـ١٣٧٦(في مطابع دار الفكر اإلسالمي سنة 

 
  :شروحه

  ـ:وقد شرحت هذه العقيدة بشروح كثيرة منها
للشـيخ  " الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية " ـ  ١

ـ ١٤١٦(عزيز ابن فياض المتوفي سـنة       زيد بن عبد ال    ) ـه
  .رحمه اهللا تعالى ،وهو شرح مطول

فـي الريـاض ،     ) هـ١٣٧٧(طبع الطبعة األولى سنة     
وهو أول شرح طبع لهذه العقيدة ، كما طبـع ثانيـة سـنة              

ـ ١٣٨٨(في مطابع الرياض ،وثالثة سنة      ) هـ١٣٧٨( ) هـ
نشر مكتبة الرياض الحديثة في الريـاض ، ورابعـة سـنة            

  .نشر دار الوطن في الرياض) هـ١٤١٤(



، للشيخ " التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية " ـ  ٢
العالمة عبـدالعزيز بـن ناصـر الرشـيد المتـوفي سـنة             

رحمه اهللا تعالى ، كتبه بناء على طلب بعـض          ) هـ١٤٠٨(
طلبة المعهد العلمي ، وغالب استمداده من كتب شيخ اإلسالم          

المة ابن القيم رحمهما اهللا تعالى ، فرغ        ابن تيمية وتلميذه الع   
ـ ١٣٧٧(من تأليفه في اليوم األول من ذي الحجة سنة           ) هـ

طبع في مطبعة اإلمام بمصر دون تاريخ ، كما نشـرته دار            
  .الرشيد للنشر والتوزيع في الرياض دون تاريخ

التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من " ـ  ٣
ليف الشيخ العالمة عبد الرحمن بن ناصر       تأ" المباحث المنيفة   

رحمه اهللا تعالى ، وعليها     ) هـ١٣٧٦(السعدي المتوفي سنة    
منتخبات من تقارير سماحة العالمة الشيخ عبد العزيـز بـن           
عبد اهللا بن باز حفظه اهللا تعالى ، قام بنشرها وأشرف علـى             

  .طبعها األستاذان عبد الحمن بن رويشد وسليمان بن حماد
ي مطبعة البيان في بيروت دون تاريخ ، كمـا          طبعت ف 

طبعت ثانية باعتناء وتخريج الشيخ علي بن حسين بن علـي           
نشر دار ابن القـيم للنشـر       ) هـ١٤٠٩(بن عبد الحميد سنة     

  .والتوزيع بالدمام



، تـأليف  " الثمار الشهية في شـرح الواسـطية   " ـ  ٤
ـ ١٤١٥(العالمة الشيخ محمد خليل هراس المتوفي سنة          )هـ

رحمه اهللا تعالى ، راجعه األستاذ الكبير الشيخ عبد الـرزاق           
  .عفيفي رحمه اهللا تعالى ، وهو شرح مختصر واضح

طبع في مطبعة اإلمام بمصر دون تاريخ ، كما نشـرته           
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ، كمـا طبـع بتصـحيح           
وتعليق فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد األنصاري رحمه اهللا         

عالى ، طبعته ونشرته الرئاسـة العامـة إلدارات البحـوث           ت
العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد عدة مرات منها الطبعـة         

طبع مطبعة بحـر العلـوم فـي        ) هـ١٤٠٣(التي في سنة    
  .الرياض

كما طبع باعتناء وتخريج الشيخ علوي بن عبد القـادر          
طبعة السقاف نشر دار الهجرة للنشر والتوزيع في الرياض ال        

يليه ملحق الواسطية بقلم علوي بـن       ) هـ١٤١٤(الثانية سنة   
عبد القادر السقاف ، وقد تضمن أهم مسائل العقيدة التي لـم            
يتطرق لها شيخ اإلسالم ابن تيمية فـي العقيـدة الواسـطية            
،وكذلك شارحها الشيخ محمد خليل هراس ، وقد طبع الملحق          

 الطبعة األولـى    طبعة مفردة في دار الهجرة للنشر والتوزيع      



  )هـ١٤١٥(
األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية " ـ  ٥

تأليف الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان ، وضعه للطالب         " 
لما كان يدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض ، انتهى مـن            

هـ ، طبع عدة مرات منهـا       ٦/١٣٨٢/ ١٦تأليفه في تاريخ    
  .بمطبعة الحرية في بيروت) هـ١٣١٤(الطبعة الخامسة سنة 

مختصر األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة " ـ  ٦
للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان ، سابق الذكر        " الواسطية  

، اختصر فيه الكتاب السابق بناء على طلب بعض اإلخوان ،           
طبع الطبعة األولى دون ذكر اسم المطبعة وال تاريخ الطبع ،           

 ذلك عدة مرات منهـا الطبعـة السادسـة سـنة            ثم طبع بعد  
في مطبعة بحر العلوم فـي الريـاض ، نشـر           ) هـ١٤٠٢(

الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتـاء والـدعوة         
  .واإلرشاد
تـأليف  " الكواشف الجلية عن معاني الواسـطية " ـ  ٧

الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان ، وهو شرح مطول حول          
ة واألجوبة األصولية السابقة إلى شـرح للعقيـدة         فيه األسئل 

الواسطية بناء على طلب أحد اإلخوان كما ذكر ذلـك فـي             



المقدمة ، وقد طبع عدة مرات ، منها الطبعة الحادية عشـرة            
  .في مطبعة الوطن الفنية في الرياض) هـ١٤٠٢(سنة 

تأليف " المنحة اإللهية في شرح العقيدة الواسطية " ـ  ٨
 الرحمن بن مصطفى الغرابي ، طبع في مطبعـة          الشيخ عبد 

  ).هـ١٣٨٣(محمد علي صبيح وأوالده باألزهر سنة 
تأليف الشيخ " األجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة " ـ  ٩

ـ ١٤٠٦(عبد الرحمن بن حمد الجطيلي المتوفي سـنة          ) هـ
رحمه اهللا تعالى ، وهو شرح على طريقة السؤال والجـواب           

معاني وتقربها ألذهان الناشـئين مـن       تحل بعض األلفاظ وال   
  .طبلة العلم ، وطبع في مطابع الرياض دون تاريخ

شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم أحمد بـن  " ـ  ١٠
تأليف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بـن عبـد اهللا           " تيمية  

الفوزان ، وهو شرح متوسط جمعه مؤلفه من بعض الشروح          
ات منها الطبعة الرابعة سـنة      السابقة وغيرها ، طبع عدة مر     

نشر مكتبة المعارف في الرياض والخامسة سنة       ) هـ١٤٠٧(
نشر مكتبة المعارف في الرياض والخامسة سنة       ) هـ١٤١١(
  .في مطابع دار طيبة في الرياض) هـ١٤١١(

ـ شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمـين ، وهـو    ١١



نوية فـي   عبارة عن مذكرة للمهم من مقرر السنة الثانية الثا        
المعاهد العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية ، نشـرتها          

  ).هـ١٤١٢(دار الوطن للنشر في الرياض سنة 
" المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية " ـ  ١٢

لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين ، حققه وخرجه واعتنى         
، به أبو محمد أشرف بن عبد المقصود بـن عبـد الـرحيم              

نشرته مكتبة طبرية في الريـاض الطبعـة األولـى سـنة            
شرح العقيدة  " في مجلدين ، ثم طبع ثانية باسم        ) هـ١٤١٣(

خرج أحاديثه واعتنى به    " الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية      
الشيخ سعد بن فواز الصميل ، نشر دار ابن الجوزي بالدمام           

 مـن   وهذه الطبعة محررة أكثر   ) هـ١٤١٥(في مجلدين سنة    
األولى بسبب مراجعة المؤلف لها ، أما األولى فإنها أخـذت           
من الدروس التي ألقاها المؤلف مباشرة دون أن تعرض على          
فضيلته ، وطبعت ضمن مجموع فتاوى الشيخ مـن المجلـد           

)٨.(  
تعليـق  " التعليقات المفيدة على العقيدة الواسطية " ـ  ١٣

ف ، نشرته دار    وتخريج عبد اهللا بن عبد الرحمن علي الشري       
  ).هـ١٤٠٤(طيبة في الرياض الطبعة األولى سنة 



" شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية " ـ  ١٤
للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ، راجعـه العالمـة           
الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبـرين ، إال أن الشـارح             

ـ          فات حذف بعض اآليات واألحاديث المتعلقـة بـبعض الص
مراعاة لالختصار ، وفي هذا الحذف مافيه ، طبـع مطـابع            

  ).هـ١٤٠٩(سفير في الرياض ، الطبعة األولى سنة 
مع عقيدة السلف ـ العقيـدة الواسـطية لشـيخ     " ـ  ١٥

يقدمها للعالم اإلسالمي مصطفى العالم ،      " اإلسالم ابن تيمية    
تناول العقيدة الواسطية بأسلوب مبسط يتناسب مـع مـدارك          

  .لطالبا
طبع عدة مرات منها طبعـة مطبوعـات دار الثقافـة           

وطبعته مؤسسة  ) هـ١٣٨٥(للطباعة والنشر في دمشق سنة      
ـ ١٣٩٢(الطباعة والصحافة والنشر في جدة سنة        مـع  ) هـ

تبسيط كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم محمد بن عبـد الوهـاب           
  .رحمه اهللا تعالى

مـانع  ـ تعليقات للشيخ محمد بن عبـدالعزيز بـن    ١٦
طبعت في دار مصر للطباعة دون تاريخ ، ثم أعادت طبعها           
الرئاسة العامة للبحوث العلمية في الرياض ، وطبعتها مكتبة         



دار طبرية بالرياض ، وأصـداء المجتمـع ببريـدة سـنة            
باعتناء الشيخ أشرف بـن ع بـد المقصـود ،           ) هـ١٤١٥(

ـ           ن وضمنها تعليقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا ب
  .باز

لفضيلة " التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية " ـ  ١٧
الشيخ العالمة عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين ، اعتنى بـه            
وأشرف عليه الشيخ علي بن حسين أبـو لـوز ، نشـر دار              

في ) هـ١٤١٩(الوطن للنشر بالرياض ، الطبعة األولى سنة        
  .مجلدين

للشـيخ  " قيدة الواسطية األسئلة النجدية على الع" ـ  ١٨
محمد بن علي بن سليمان الروق ، اعتنى به سـليمان بـن             
عجالن بن إبراهيم العجالن ، نشر دار ابن خزيمة بالرياض          

  ).هـ١٤٢٠(الطبعة األولى سنة 
ومتن العقيدة الواسطية مطبوع ضمن الكتاب المـذكور        

،ويليه المناظرة في العقيدة    ) ٢٣٥(إلى ص   ) ١٦٧(من ص   
  .يةالواسط



 
  :الشروح المسجلة

ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبداهللا بن بـاز فـي    ١
  .أشرطة) ٤(

) ٣٢(ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في  ٢
  .شريطاً

ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين في  ٣
  .شريطاً) ١٨(

بـراك فـي   ـ شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ال ٤
  .أشرطة) ١٠(

ـ شرح فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ فـي   ٥
  .شريطاً) ٣٠(

ـ شرح فضيلة الشيخ محمدبن أمـان الجـامي رحمـه اهللا     ٦
  .شريطاً) ٣٤(تعالى في 

  .ـ شرح الشيخ عبد المحسن بن عبد اهللا الزامل لم ينته بعد ٧
) ٢٨(شرح الشيخ محمد بن سـعيد القحطـاني فـي     ·

  .شريطاً وهو تعليق على شرح الشيخ محمد خليل هراس
قراءة شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس فـي   ·



  .أشرطة مؤسسة الثقافة العربية) ٥(
 
  :نظمها ·

نظمها الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بـن عـدوان           
رحمه اهللا تعالى   ) هـ١١٧٩(أحد علماء الوشم المتوفي سنة      

ية نظم ابن عبد القوي وهي فـي األسـماء          ، على روي وقاف   
والصفات على نهج السلف الصالح ، وهو نظم حسن عـذاب           
من بحر الطويـل ، إال أن النـاظم ممـن شَـِرق بالـدعوة               
اإلصالحية التي قام بها الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهـاب           
رحمه اهللا تعالى ، ولوال ذلك الشتهر نظمه المذكور ، عفـى            

 .اهللا عنا وعنه
 
 ـ الفتوى الحموية الكبرى ٦

لشيخ اإلسالم تقي الدين أبي " الفتوى الحموية الكبرى  "
العباس أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني           

رحمـه اهللا تعـالى ،كتبهـا سـنة         ) هـ٧٢٨(المتوفي سنة   
مـاقول  :" جواباً لسؤال ورد عليه من حماة هـو       ) هـ٦٩٨(

:" دين في آيات الصفات كقولـه تعـالى       السادة الفقهاء أئمة ال   



وقوله ثم استوى على العرش     " الرحمن على العرش استوى     
إلى غيـر   } ثم استوى إلى السماء وهي دخان     {:وقوله تعالى " 

ذلك من اآليات ،وأحاديث الصفات كقوله صـلى اهللا عليـه           
" إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الـرحمن           " وسلم  

" يضع الجبار قدمه في النـار       " ه وسلم   وقوله صلى اهللا علي   
إلى غير ذلك ، وماقالت العلماء فيه ، وابسطوا القول في ذلك            

  ." مأجورين إن شاء اهللا تعالى
فأملى الشيخ رحمه اهللا تعالى جواب ذلك بـين الظهـر           
والعصر ، وجرى بسببه أمور ومحن معلومة فـي ترجمـة           

الى هذه الفتـوى    شيخ اإلسالم ، وقد كتب الشيخ رحمه اهللا تع        
  .مرتين ، كتبها أوالً ثم زاد عليها زيادات مفيدة

 
  :طبعاتها

  ـ:طبعت الفتوى الحموية الكبرى عدة مرات منها
ـ طبعة الشيخ صديق بن حسن خان فـي المطبعـة    ١

مع ترجمتها إلى اللغة    ) هـ١٢١٩(المحمدية في البنور سنة     
  .األردية
زة في المطبعـة  ـ طبعة الشيخ محمد عبد الرزاق حم ٢



،وطبعت بعد ذلـك عـدة      ) هـ١٣٥١(السلفية في مكة سنة     
  .مرات

  .(هـ١٣٩٨(ـ طبعة المطبعة السلفية في مصر سنة  ٣
ـ طبعة الشيخ شريف محمد فؤاد هزاع ، نشـر دار   ٤

قابلها على مخطوطين وخمس    ) هـ١٤١١(فجر للتراث سنة    
  .نسخ مطبوعة

 العلـي  ـ كما قام الشيخ حمد بـن عبـد المحسـن    ٥
التويجري بدراسة وتحقيق هذه الفتوى لنيل درجة الماجستير        
من كلية أصول الدين ـ جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود     

مقابلة على تسع نسـخ خطيـة       ) هـ١٤١٢(اإلسالمية سنة   
،طبعتها دار الصميعي للنشر والتوزيع في الريـاض سـنة          

  .في مجلد) هـ١٤١٩(
في ) هـ١٣٢٢(ـ ضمن مجموع طبع في الهند سنة  ٦

  .مطبعة القرآن والسنة في أمرتسر
ـ ضمن مجموعة رسائل لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة    ٧

فـي المطبعـة العـامرة      ) هـ١٣٢٣(طبعت في مصر سنة     
  .الشرفية في مصر

ـ ضمن مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابـن تيميـة ،    ٨



جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم وابنـه            
ـ ١٣٨١(ع في مطابع الرياض سـنة       الشيخ محمد ، طب    ) هـ

  .(١٢١(إلى ص ) ٥(المجلد الخامس من ص 
ـ ضمن مجموعة رسائل بتحقيق الشيخ محمد حامـد   ٩
  .الفقي

تصـحيح  " من الروائع " ـ ضمن مجموعة رسائل  ١٠
ومراجعة الشيخ أحمد محمد شاكر وأخيه الشيخ علي محمـد          

ص شاكر ، نشر دار المعارف في مصر دون تـاريخ مـن             
  .(٣٠٤(إلى ص ) ٢٢٣(

" نفـائس  " ـ ضمن مجموعة رسائل في مجلد باسم  ١١
دون ذكر اسم المطبعـو وال      ) ١٦٦(إلى ص   ) ٨٥(من ص   

  .الطابع وال تاريخ الطبع
  .ماخدمت به هذه الفتوى

قام بتلخيصها وتقريبها وزيادة ماتـدعو الحاجـة إليـه          
رب فـتح  " فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين فـي كتابـه     

جعله في ستة وعشرين باباً فـرغ       " البرية بتلخيص الحموية  
هـ ، طبع الطبعة األولـى سـنة        ٨/١١/١٣٨٠منه بتاريخ   

  .ثم طبع بعد ذلك عدة مرات) هـ١٣٨٠(



القواعد " كما اعتنى بها أشرف عبد المقصود في كتابه         
  ." الطيبات في األسماء والصفات

إلسـالمية  كما طبعتها جامعة اإلمام محمد بن سـعود ا        
  .مقرراً لمادة العقيدة للسنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية

كما طبعت ضمن رسائل في العقيـدة بمطـابع طيبـة           
  ).هـ١٤٠٩(بالرياض سنة 

 
  :االعتراضات على هذه الفتوى

سبق أن الشيخ تقي الدين رحمه اهللا تعالى لما أملى هذه           
ن ترجمته ، ومن    الفتوى جرى بسببها أمور ومحن معلومة م      

ذلك أن أحد قضاة الشافعية وهو أحمد بن يحيى بن إسماعيل           
) هـ٧٣٣(بن جهبل الكالبي الحلبي ثم الدمشقي المتوفي سنة         

ألف رداًعلى هذه الفتوى أكثر من نفي الجهة عن اهللا تعالى ،            
  .وقد ساقه بكماله السبكي في طبقات الشافعية

بعناية ) م١٩٨٧(كما طبع في مطبعة الفجر الجديد سنة        
" طه الدسوقي حبيشي وسماه المذكور باسم من عنده وهـو           

الحقائق الجلية في الرد على ابن تيمية فيما أورده في الفتوى           
  .صفحة) ١٤٣(في " الحموية 



وقد رد شيخ اإلسالم ابن تيمية على من اعترض علـى           
جواب االعتراضـات المصـرية     " الفتوى الحموية في كتابه     

إال أن هذا الكتاب لم يعرف له وجود        " الحموية  على الفتوى   
  .حتى اآلن

كما قام الشيخ أحمد بن إبراهيم بـن عيسـى النجـدي            
رحمه اهللا تعالى بتأليف كتاب سماه      ) هـ١٣٢٧(المتوفي سنة   

" تنبيه النبيه والغبي في الرد علـى المدارسـي والحلبـي            " 
د بن  والمراد بالحلبي هنا هو ابن جهبل ،والمدارسي هو محم        

طبع سـنة   " التنبيه بالتنزيه   " سعيد المدارسي صاحب كتاب     
  .)هـ١٣٠٩(

وقد طبع كتاب الشيخ ابن عيسى في مطبعة كردسـتان          
مع كتاب الرد الوافر  كما نشـرته        ) هـ١٣٢٩(العلمية سنة   

في ) هـ١٤١٣(مكتبة لينة للنشر والتوزيع في دمنهور سنة        
  .صفحة) ٣١٤(مجلد بلغت صفحاته 

 
  :المسجلةالشروح 
ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  ١

  .في خمسة أشرطة



ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بـن عثيمـين    ٢
شريطاً تعليق علـى فـتح رب البريـة بتلخـيص           ) ١٤(في

  .الحموية
ـ شرح فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمـه اهللا   ٣

  .شريطاً) ٢٨(تعالى في 
ة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ـ شرح فضيل ٤

 .شريطاً) ١١(في 
 
 ـ العقيدة الطحاوية ٧

لإلمام العالمة أبي جعفر أحمد بـن  " العقيدة الطحاوية  "
ـ ٣٢١(محمد بن سالمة الطحاوي األزدي المتوفي سنة         ) هـ

رحمه اهللا تعالى ، ذكر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة على           
نيفة ،وأبي يوسف ، ومحمـد بـن        أبي ح : مذهب فقهاء الملة  

الحسن ، ومايعتقدون في أصول الـدين ويـدينون بـه رب            
العالمين ، بأسلوب سهل ميسر يغلب السـجع علـى بعـض            
جملها ، وقد انتقد عليه فيها مواضع قليلة تعرف من مراجعة           

  .شروحها ،والكمال هللا وحده



  :طبعاته
  ـ:طبعت هذه العقيدة عدة مرات منها

شيخ محمد راغب الطباخ الحلبي رحمه اهللا ـ طبعة ال ١
  ." بيان السنة والجماعة" باسم ) هـ١٣٤٤(تعالى سنة 

" باسم ) هـ١٣٤٤(ـ في المطبعة الشرفية بجدة سنة  ٢
  .صفحة) ١١(في " بيان السنة 

ـ ١٣٧٢(ـ في دار مصر للطباعة سنة  ٣ بتعليـق  ) هـ
" باسم  الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه اهللا تعالى           

) هـ١٤١٩(ثم طبعت ثانية سنة     " عقيدة أهل السنة والجماعة     
نشر مكتبة أضواء السلف بالرياض باعتناء الشيخ أشرف بن         

  .عبد المقصود
ـ طبعـة المكتـب اإلسـالمي فـي دمشـق سـنة        ٤

  ).هـ١٣٩٧(
ـ طبعة الرئاسة العامة إلدارات البحـوث واإلفتـاء    ٥

يـة السـعودية سـنة      والدعوة واإلرشاد في المملكـة العرب     
  ).هـ١٤٠٤(

) هـ١٤٠٨(ـ طبعة مكتبة ابن تيمية في القاهرة سنة  ٦
ومعها متن سلم الوصول إلى علم األصول للشيخ حافظ بـن           



  .أحمد الحكمي رحمه اهللا تعالى
ـ طبعة الرئاسة العامـة إلدارات البحـوث العلميـة     ٧

 سنة  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد في المملكة العربية السعودية      
بتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن         ) هـ١٤٠٩(

  .باز حفظه اهللا ورعاه
ـ طبعة مكتبة التوعية اإلسـالمية إلحيـاء التـراث     ٨

اإلسالمي بتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بـن           
  .وهي طبعة مرقمة الفقرات ومشكولة) هـ١٤١٢(باز سنة 
ض ، نشر مكتبـة الوفـاء   ـ في مطبعة سفير بالريا ٩

  .بالرياض دون تاريخ وهو مرقمة الفقرات
ـ ضمن المجموعة العلمية السعودية من درر علماء  ١٠

السلف الصالح ، حققها وراجع أصولها سماحة العالم العالمة         
الشيخ عبد اهللا بن محمد بن حميد رحمه اهللا تعالى ، طبعتهـا             

عة األولـى سـنة     مطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة الطب     
  ).هـ١٣٩١(

ـ ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في التوحيد رقم   ١١
،نشر مكتبة المعارف في الطائف ، وهي صورة طبعة الشيخ          

  .بن مانع سابقة الذكر



  :شروحه
شرحت هذه العقيدة بشـروح كثيـرة ،طبـع بعضـها           
والبعض اآلخر لم يطبع حتى اآلن ، ومن شروحها المطبوعة          

  ـ:مايلي
ـ شرح القاضي األجل إسماعيل بن إبراهيم الشيباني  ١

: البيـان :" رحمه اهللا تعالى وسـماه    ) هـ٦٢٩(المتوفي سنة   
تحقيق الشيخ عبد العزيز عـز      " اعتقاد أهل السنة والجماعة     

الدين السيروان ، نشر دار الرشيد في الرياض الطبعة األولى          
  .)هـ١٤١٣(

ي الدمشـقي  ـ شرح الشيخ محمود بن أحمد القونـو  ٢
ـ ٧٧١(الحنفي المعروف بابن السراج المتـوفي سـنة          ) هـ

طبع في قازان من بـالد      " القالئد في شرح العقائد     " المسمى  
  .)هـ١٣١١(روسيا سنة 

ـ شرح الشيخ أكمل الدين محمد بن محمد البـابرتي   ٣
شرح عقيدة أهـل السـنة      " المسمى  ) هـ٧٨٦(المتوفي سنة   

كتور عارف آيتكن ومراجعـة     ، طبع بتحقيق الد   " والجماعة  
الدكتور عبد الستار أبـو رغـدة ، الطبعـة األولـى سـنة              

،نشر وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية فـي       ) هـ١٤٠٩(



  .دولة الكويت

ـ شرح العالمة صدر الدين علي بن علي بن محمـد   ٤
بن أبي العز الحنفي ـ أحد تالمذة الحـافظ ابـن كثيـر ـ      

شـرح  " اهللا تعالى ، واسمه     رحمه  ) هـ٧٩٢(المتوفي سنة   
  ـ:، وقد طبع هذا الشرح عدة مرات منها" العقيدة الطحاوية 

في المطبعة السلفية بمكة المكرمة ) هـ١٣٤٩(أ ـ سنة  
بتصحيح واعتناء لجنة من المشايخ والعلماء برئاسة العالمـة         
المحقق فضيلة الشيخ عبد اهللا بن حسين بن حسين آل الشـيخ   

  .رحمه اهللا تعالى
ب ـ ثم طبعه ثانية العالمة المحدث الشيخ أ؛مد محمـد   
شاكر بتكليف من الشيخين الجليلين الشيخ محمد بن إبـراهيم          
آل الشيخ والشيخ عبد اللطيف بن أبراهيم آل الشيخ رحمهـم           

، نشرته دار المعارف في مصر      ) هـ١٣٧٣(اهللا تعالى سنة    



  )هـ١٣٧٣(سنة 
ـ     د زهيـر  جـ ـ ثم قام بطبعه الشيخ أبـو بكـر محم

) هـ١٣٨١(الشاويش صاحب المكتب اإلسالمي بدمشق سنة       
  .، وقد خرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين األلباني

وقد انتقد بعض تعليقاته الشيخ إسـماعيل بـن محمـد           
نقد تعليقات األلبـاني    " األنصاري رحمه اهللا تعالى في كتابه       

 نشرته مكتبة اإلمـام الشـافعي فـي       " على شرح الطحاوية    
  .)هـ١٤١٠(الرياض الطبعة األولى سنة 

" ورد عليه الشيخ سمير بن أمين الزهيري فـي كتابـه            
فتح الباري في الذب عن األلباني والـرد علـى إسـماعيل            

نشرته دار الهجرة للنشر والتوزيع في الثقبة في        " األنصاري  
  .)هـ١٤٠١(المملكة العربية السعودية الطبعة ا ألولى سنة 

تحقيق وتخريج الشيخ شعيب األرناؤوط ، د ـ ثم طبع ب 
  ).هـ١٤٠١(نشرته مكتبة دار البيان بدمشق سنة 

هـ ـ ثم طبع بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة في  
، نشـرته مكتبـة المعـارف فـي         ) هـ١٤٠٢(مصر سنة   
  .الرياض

ـ ١٤٠٥(و ـ ثم طبع في بيروت سـنة    بتحقيـق  ) هـ



شرته دار البيان   وتخريج وتعليق الشيخ بشير محمد عيون ، ن       
  .في دمشق

ز ـ ثم طبع بتحقيق وتعليق وتخريج وتقـديم معـالي    
الدكتور الشيخ عبد اهللا بن عبد المحسـن التركـي والشـيخ            
شعيب األرناؤوط عن أربع نسخ خطيـة ،نشـرته مؤسسـة           

ـ ١٤١٢(الرسالة في بيروت الطبعة الثالثة سـنة         فـي  ) هـ
  .مجلدين

ب بن محمـود فـي      وقد رتب أحاديثه وآثاره الشيخ طال     
الآللئ األثرية في ترتيب أحاديث وآثار شرح العقيدة        " كتابه  

نشرته مكتبة دار األقصى بالكويت الطبعة األولى       " الطحاوية  
  .(هـ١٤٠٦(سنة 

 
  :مختصراته

  ـ:وقد طبع لهذا الشرح عدة مختصرات منها
أصول العقيدة اإلسالمية التي قررها أبو جعفـر  " أ ـ  

اختاره عبد المنعم بن صالح العلـي       " خبات  الطحاوي مع منت  
العزي من شرح العالمة علي ابن أبـي العـز األذرعـي ،             
نشرته دار الوفـاء للطباعـة والنشـر فـي مصـر سـنة              



 ).هـ١٤٠٤(
للدكتور محمد صـالح  " تهذيب شرح الطحاوية " ب ـ  

محمد الصاوي ، نشـرته دار الفرقـان فـي مصـر سـنة              
موضوعاته على حديث   اختصره وأعاد ترتيب    ) هـ١٤٠١(

  .جبريل المشهور كما ذكر ذلك في المقدمة
" المنحة اإللهية في تهذيب شـرح الطحاويـة   " جـ ـ  

لإلمام علي بن أبي العز الحنفي ، أعده وخرج أحاديثه وعلق           
عليه عبد اآلخر حماد الغنيمي ،تقديم الشيخ عبد اهللا بن عبـد            

ولـى سـنة    الرحمن الجبرين ،نشر دار الصحابة الطبعة األ      
  .)هـ١٤١٦(

، للشيخ خالد بن " مختصر شرح العقيدة الطحاوية" د ـ  
عبد الرحمن العك ، راجعه الشيخ عبد القادر األرنـاؤوط ،           
نشرته مكتبة دار المعرفة بدمشـق الطبعـة األولـى سـنة            

  .)هـ١٤٠٩(
التحفة السنية في تهذيب شرح العقيدة الطحاوية " هـ ـ  

هيم القيسي ، اختصر فيـه الشـرح        للدكتور مروان بن إبرا   " 
المذكور ،وحذف المكرر منه ، وحذف ماله صـلة بالفلسـفة           
وعلم الكالم ، وأعاد ترتيب الكتاب على وفـق ماجـاء فـي       



حديث جبريل ،طبعته شركة المطابع النموذجية باألردن ، إال         
أن المختصر المذكور لم يوفق في اختصاره لذا تعقبه الشيخ          

" اهللا بن عبد الرحمن الراجحي في كتابه        عبد العزيز بن عبد     
فتح رب العبيد في الرد على مختصر شرح الطحاوية وكتاب          

حوار مع القيسي في تهذيبه لشـرح العقيـدة         " أو  " التوحيد  
طبع في مطا بـع دار      " الطحاوية واختصاره لكتاب التوحيد     

صفحة ـومايتعلق بهذا  ) ١٩٨(طيبة بالرياض دون تاريخفي 
  )٩٦(أول الكتاب إلى ص المختصر من 

إعـداد الشـيخ   " مهذب شرح العقيدة الطحاوية " و ـ  
صالح بن عبد الرحمن ، مراجعة الشيخ علي بن محمد فقيهي           

  .)هـ١٤١٣(والشيخ أحمد عطية الغامدي طبع سنة 
تهذيب وتعليـق  " تهذيب شرح العقيدة الطحاوية " ز ـ  

رق للطباعة  الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة ،نشر دار البيا       
) هـ١٤١٨(والنشر والتوزيع في بيروت الطبعة األولى سنة        

  .في مجلد
تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية البن أبي " ح ـ  
قام بإعداده الشيخ خالد فـوزي عبـد الحميـد          " العز الحنفي   

الملحـق  :" حمزه في مجلدين ، ويليهما مجلـد ثالـث باسـم          



لطحاوية ووضع مقاييس   التعليمي طرق تدريس شرح العقيدة ا     
، نشر دار التربية والتراث فـي       " واختبارات التحصيل فيها    

مكة المكرمـة ومكتبـة الضـياء بجـدة الطبعـة األولـى             
  )هـ١٤١٧(

من مطبوعات " مختصر شرح العقيدة الطحاوية " ط ـ  
مـن  ) هـ١٣٨٨(كلية الدراسات اإلسالمية ، الطبعة األولى       

ية ، الطبعـة األولـى      مطبوعات كلية الدراسـات اإلسـالم     
  .من منشورات دار النذير للطباعة والنشر ببغداد) هـ١٣٨٨(

ـ شرح الشيخ حسن كامي األقحصاري ا لبوسـنوي   ٥
دراسة وتحقيـق الشـيخ زهـدي       ) هـ١٠٢٤(المتوفي سنة   

عادلوفيتش البوسني واسم الشرح نور اليقين في أصول الدين         
كـان الطبعـة    في شرح عقائد الطحاوي ، طبعته مكتبة العبي       

  .)هـ١٤١٨(األولى سنة 
ـ شرح العالمة الفقيه ا لمحقق عبد الغني بن طالـب   ٦

ـ ١٢٩٨(الغنيمي الميداني الحنفي الدمشقي المتوفي سنة        ) هـ
طبـع  " شرح العقيدة الطحاويـة     " رحمه اهللا تعالى المسمى     

بتحقيق وتعليق الشيخين محمد مطيع الحافظ ومحمد ريـاض         
الفكر بدمشـق الطبعـة الثانيـة سـنة         المالح ، نشرته دار     



  .)هـ١٤٠٢(
ـ تعليقات للشيخ محمد بن عبد العزيـز بـن مـانع     ٧

رحمه اهللا تعالى ، طبعت فـي دار        ) هـ١٣٩٤(المتوفي سنة   
، ثم ا عتنـى بهـا الشـيخ         ) هـ١٣٧٢(مصر للطباعة سنة    

وأضـاف  ) هـ١٤١٩(أشرف بن عبد المقصود وطبعها سنة       
 عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز         عليها تعليقات سماحة الشيخ   

  .على متن الطحاوية نشر مكتبة أضواء السلف في الرياض
ـ شرح وتعليق الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن  ٨

نشـرته  " شرح العقيدة الطحاوية الميسر     : " الخميس المسمى 
  )هـ١٤١٤(دار الوطن للنشر بالرياض الطبعة األولى سنة 

  :لعقيدة الطحاوية مايليومن الشروح المخطوطة ل
ـ شرح الشيخ منكوبرس بن يلقنج عبد اهللا التركـي   ١

النـور  " رحمه اهللا تعالى المسـمى      ) هـ٦٥٢(المتوفي سنة   
، منه نسخة في الله لـي بـرقم         " الالمع والبرهان الساطع    

ـويني برقم  ) ١٨٦١/٢،  ٨٤٨(ـ وكوبريلي برقم    ) ٢٣١٨(
 الكتـاب بـرقم     ـ ورئيس ) ٦٦١(ـ وجوتا برقم    ) ٧٦٠/١(
)٥٦٣).  

ـ شرح الشيخ هبة اهللا بن أحمد بن معلى التركستاني  ٢



رحمه اهللا تعالى ، منه نسخة      ) هـ٧٣٣(الحنفي المتوفي سنة    
  .)١٥٤٣(وجاريت) ١٣٩٤(في مرادمال برقم 

ـ شرح الشيخ سراج الدين عمر بن إسحاق الهنـدي   ٣
لى رحمـه اهللا تعـا    ) هـ٧٧٣(الغزنوي الحنفي المتوفي سنة     

، منه نسخة في مكتبة شيخ      " شرح عقائد الطحاوي    " واسمه  
اإلسالم عارف حكمت في المدينـة المنـورة ،ودار الكتـب           

  .علم الكالم) ٢٣٥(المصرية برقم 
ـ شرح العالمة محمد بن أبي بكر الغـزي الحنفـي    ٤

المعروف بابن بنت الحميري ـ أحد تالمذة السخاوي رحمه  
منه نسخة بخط "  عقائد الطحاوي شرح" اهللا تعالى ـ واسمه  

  .المؤلف في المكتبة اآلجرية بدمشق
ـ شرح مجهول المؤلف ، ألف بأمر سـيف الدولـة    ٥

رحمه اهللا تعـالى ، منـه       ) هـ٧٥٨(الناصري المتوفي سنة    
  )٤٥٦٩(المكتب الهندي أول ) ٦٦٥(نسخة في جوتا 

ـ شرح مجهول المؤلف ، منه نسخة في برنسـتون   ٦
  .)ب١٥٥(برقم 

ـ شرح مجهول المؤلف ، منه نسخة في تشيستربتي  ٧
  )٥٢١٩(برقم 



  .(١٩٤٠(ـ شرح مجهول المؤلف ، في برلين برقم  ٨
كما يوجد شروح أخرى لغير هؤالء المذكورين مفقودة        

  .أو في حكم المفقود
 

  :ومن الشروح المسجلة
ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز في  ١

  .يطاًشر) ٣٢(
) ٤(ـ شرح فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان فـي   ٢

  .أشرطة
ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبـرين   ٣

  .شريطاً) ٨٤(في 
ـ شرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا الراجحـي   ٤

  .شريطاً) ١٨(في 
ـ شرح فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه اهللا تعالى  ٥

  .شريطاً) ٢٢(في 
ـ شرح فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في  ٦

  )مجموعة أولى(شريطاً ) ٢١(
ـ شرح فضيلة الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقـل فـي    ٧



  .شريطاً) ٤٠(
  .ـ شرح الشيخ أحمد بن عبد اللطيف ، لم يكمل ٨
المكتب اإلقليمي ـ المكتبةالناطقـة فـي     : شرح الطحاوية ·

  .ةأشرط
شرح فضيلة الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي على  ·

  .شريطاً) ٢٥٣(شرح ابن أبي العز في 
 
  :نظمها ·

  ـ:نظمها جماعة من العلماء منهم
ـ الشيخ محمود بن السيد نذير الطرازي التركستاني  ١

" رحمه اهللا تعالى ،وسمى نظمـه       ) هـ١٤١١(المتوفي سنة   
طبعتـه المؤسسـة    " لطحـاوي   النظم الحاوي لعقيدة اإلمام ا    

في ) هـ١٣٨٤(العربية للطباعة في جدة الطبعة الثانية سنة        
  .بيتاً) هـ٧٣١(

" ـ الشيخ عبد العزيز بن أحمد البجادي وسمى نظمه  ٢
نشرته دار المجتمع للنشر    " بلغة الراوي نظم عقيدة الطحاوي      

  .الطبعة األولى) هـ١٤١٠(والتوزيع في جدة سنة 
ائدة حول هذا الـنظم يراجـع مجمـوع         ولمزيد من الف  



األجوبة المفيدة للشيخ عبد اهللا بن إبـراهيم القرعـاوي ص           
)٥٤(.  

ـ الشيخ محمد ولي بن الحاج أحمد بن عمر الجشي ا  ٣
  .بيتاً لم تطبع حتى اآلن) ٣٦٣(لمولوي في 

 
  :كتب حول العقيدة الطحاوية

ترتيب " العقيدة الطحاوية في ثوبها الجديد :" ـ البيان ١
وشرح عالء الدين آل رشي ،نشر دار المكتبـي بدمشـق ،            

  )هـ١٤١٨(الطبعة األولى سنة 
بقلـم  " التنبيهات المرضية على العقيدة الطحاوية " ـ  ٢

الشيخ صالحبن عبد اهللا العصيمي ، اشتملت على أربع فوائد          
صفحة ، طبعت   ) ٢٤(وعشرة تنبيهات تتعلق بهذه العقيدة في       

 التجارية في الرياض دون تاريخ ، نشـر         في مطابع النرجس  
 .مكتبة األخيار

 
 ـ الرسالة التدمرية ٨

تحقيق اإلثبات لألسماء والصـفات  " الرسالة التدمرية  "
وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ، لشيخ اإلسالم ابن تيميـة           



رحمه اهللا تعالى ، وسـبب كتابتهـا        ) هـ٨٢٧(المتوفي سنة   
فقد سـألني   : أما بعد :" تها بقوله ماذكره شيخ اإلسالم في مقدم    

من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ماسمعوه مني فـي           
بعض المجالس من الكالم في التوحيد والصفات وفي الشرع         

  :والقدر وجعل كالمه في هذه الرسالة مبنياً على أصلين
توحيد الصفات ، قدم له مقدمة ثم ذكـر         : األصل األول 

بين وخاتمة جامعـة اشـتملت      أصلين شريفين ومثلين مضرو   
  .على سبع قواعد يتبين بها ماقرره في مقدمة هذا األصل

توحيد العبادة المتضمن لإليمان بالشـرع  : األصل الثاني 
  .والقدر جميعاً

والذين سألوا الشيخ أن يكتب لهم مضمون ماسمعوا منه         
من أهل تدمر ـ فيما يظهر ـ وتدمر بلدة من بلدان الشـام    

  . ، وهذا وجه نسبة الرسالة إليهامن أعمال حمص
 

  :طبعاتها
  ـ:طبعت هذه الرسالة عدة مرات منها

ـ في مطبعة اإلمام في مصر بتصحيح وتقديم الشيخ  ١
  .(هـ١٣٨٦(محمد زهري النجار سنة 



 )هـ١٣٨٧(ـ في المطبعة السلفية بمصر سنة  ٢
ـ طبعة المكتب اإلسالمي بدمشق وهي مصورة من  ٣

  .خ اإلسالم ابن تيميةمجموع فتاوى شي
ـ طبعة المطابع األهلية لألوفست في الرياض سـنة   ٤

  .، وهي مصورة عن طبعة المكتب اإلسالمي) هـ١٣٩٦(
ـ طبعة شركة العبيكان للطباعة والنشر في الرياض  ٥

بتحقيق الشيخ الدكتور محمد بـن عـودة        ) هـ١٤٠٥(سنة  
 مـن   السعوي ، نال بتحقيق هذا الكتاب درجـة الماجسـتير         

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ـ كلية أصول الدين  
  .وهي أحسن طبعات هذه الرسالة) هـ١٣٩٩(سنة 

  .ـ طبعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ٦
) هـ١٣٢٥(ـ طبعة المطبعة الحسينية المصرية سنة  ٧
ألبـي  " عقيدة السلف "لعبد العزيز الكناني و   " الحيدة  " ومعها  
  . الصابونيعثمان

ـ كما طبعت دون ذكر اسم المطبعة وال تاريخ الطبع  ٨
  .، ويليها ألفية الحديث للعراقي في مجلد

ـ ضمن فتاوى شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ، جمـع      ٩
وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه الشـيخ           



المجلـد  ) هـ١٣٨١(محمد المطبوع في مطابع الرياض سنة       
  )١٢٩( إلى صالثالث من ص 

" نفـائس  " ـ ضمن مجموعة رسائل في مجلد باسم  ١٠
دون ذكر اسم المطبعة وال الطابع      ) ٨٥(إلى ص ) ٥(من ص   

  .وال تاريخ الطبع
مـن  " ـ ضمن مجموعة رسائل في مجلـد باسـم    ١١
تصحيح ومراجعة  ) ٢٢١(إلى ص   ) ١٤١(من ص   " الروائع  

نشر دار  الشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ علي محمد شاكر ،        
  .المعارف في مصر دون تاريخ

 
  :ماخدمت به هذه الرسالة

، تـأليف  " التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية " ـ  ١
الشيخ فالح بن مهدي بن سعد آل مهدي الدوسري المتـوفي           

رحمه اهللا تعالى ، ألفه لما أسند إليه تدريس         ) هـ١٣٩٢(سنة  
وكان ) هـ١٣٨١(ة  مادة التوحيد في كلية العلوم الشرعية سن      

المقرر فيها هذه الرسالة طبع في جزئين ، الجزء األول فـي            
ـ ١٣٨٥(مطابع القصيم فيالرياض الطبعة األولى سـنة         ) هـ

ـ ١٣٨٦(،والجزء الثاني في مطابع الرياض سنة        كمـا  ) هـ



ـ ١٤٠٦(طبعته الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة سنة        ) هـ
 عبد الـرحمن بـن      كما طبع بتصحيح وتعليق الشيخ الدكتور     

صالح المحمود ،نشـر دار الـوطن فـي الريـاض سـنة             
  .هـ١٤١٤(

لفضيلة الشيخ محمد بن صـالح  " تقريب التدمرية" ـ  ٢
العثيمين ، لم به شعثها وجمع شملها وقرب معانيها لقارئيهـا           
مع زيادة ماتدعو الحاجة إليه وحذف مايمكن االستغناء عنـه          

مطبعة سفير بالرياض   على وجه ال يخل بالمقصود طبع في        
كما ) هـ١٤١٢(، نشر دار الوطن للنشر الطبعة األولى سنة         

  اعتنى بهذا التقريب
وخرج أحاديثه الشيخ سيد عباس ابن علـي الجليمـي ،    

  ).هـ١٤١٣(نشرته مكتبة السنة بالقاهرة سنة 
تأليف الشيخ عبد الرحمن " شرح العقيدة التدمرية " ـ  ٣

 اآللة الكاتبة شيئ منه ، قيـده        بن ناصر البراك مطبوع على    
بعض الطالب من شرح الشيخ عبد الرحمن في جامعة اإلمام          

  .صفحة) ٨٣(محمد بن سعود اإلسالمية في 
توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة " ـ  ٤
للدكتور الشيخ محمد بن عبد الـرحمن الخمـيس         " التدمرية  



يـاض الطبعـة    ،نشر دار الصميعي للنشر والتوزيع في الر      
  .صفحة) ٦٨(في ) هـ١٤١٦(األولى سنة 

بقلم الشيخ عبود بن " خمسون سؤاالً في التدمرية " ـ  ٥
علي بن درع المحاضر بكلية الشريعة وأصول الـدين فـي           
الجنوب ، قام بوضع األسئلة المذكورة واإلجابة عليهـا مـن           
أجل تيسير هذه المادة وفهمها كما ذكر ذلك فـي المقدمـة ،             

 في مطابع النرجس في الرياض نشـر مكتبـة أبهـا            طبعت
  ).هـ١٤١٧(الحديثة الطبعة األولى سنة 

للشيخ بالل " األجوبة المرضية لتقريب التدمرية " ـ  ٦
بن حبشي الجزائري ، نشر دار هجر للنشر والتوزيـع فـي            

  .في مجلد) هـ١٤١٧(أبها ، الطبعة األولى سنة 
" لرسالة التدمريـة التوضيحات األثرية على متن ا" ـ  ٧

لفخر الدين بن الزبير المحسي ،نشر مكتبة الفرقان بعجمـان          
ـ ١٤٢٠(ومكتبة الرشد بالرياض ، الطبعة األولى سنة         ) هـ

  .في مجلد
مذكرة لفضـيلة الشـيخ   " شرح الرسالة التدمرية " ـ  ٨

محمد بن صالح العثيمين وهي عبارة عن شرح الشيخ مفرغ          
  .في مذكرة



  :الشروح المسجلة
ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمـين فـي    ١

  .شريطاً) ٢٠(
ـ شرح فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه اهللا تعالى  ٢

  .شريطاً) ١١(في 
ـ شرح فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك فـي   ٣

  .شريطاً) ٤٠(
ـ شرح فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد اللطيـف آل   ٤

  .شريطاً) ٣٧(ي عبد اللطيف ف
المدخل إلى التدمرية للشيخ محمد أمان الجامي رحمـه         ·

  .اهللا تعالى
 .التدمرية ـ المكتب اإلقليمي ـ المكتبة الناطقة ·



   
    

 
 متون علم مصطلح الحديث

للشيخ عمر أو طه بـن محمـد   " المنظومة البيقونية " ـ  ١
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٨٠(البيقوني المتوفي سنة 

لإلمام أحمد بـن  " نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر " ـ  ٢
ـ ٨٥٢(علي بن حجر العسقالني المتوفي سـنة         ) هـ

  .رحمه اهللا تعالى
ألبي عمرو عثمـان بـن عبـد    " مقدمة ابن الصالح " ـ  ٣

رحمه ) هـ٦٤٣(الرحمن الشهرزوري المتوفي سنة     
  .اهللا تعالى

للحافط عبد الرحيم بن الحسين بن عبد " يث ألفية الحد" ـ  ٤
رحمـه اهللا   ) هـ٨٠٦(الرحمن العراقي المتوفي سنة     

 .تعالى



 ـ المنظومة البيقونية ١
للشيخ عمر أو طـه بـن محمـد    " المنظومة البيقونية  "

  .رحمه اهللا تعالى)  هـ١٠٨٠(البيقوني الشافعي المتوفي سنة 
يتـاً كمـا   ب) ٣٤(وهي منطومة من بحر الرجز تقع في        

  :ذكر المؤلف ذلك في آخرها بقوله
  فوق الثالثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت

وقد طبعت عدة مرات إال أن الناظم قد انتقد في بعـض            
المواضع منها وقام الشيخ عبد الستار أبوغدة بإعـادة نظـم           
ماانتقد على الصواب ،وطبعت المنظومة مـع اسـتدراكات         

يق الشيخ علي بن حسن بن علي بـن         الشيخ عبد الستار بتعل   
عبد الحميد في عمان نشر المكتبة اإلسالمية الطبعة األولـى          

  .صفحة) ٥٨(في ) هـ١٤٠٣(سنة 
كما قام الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبـد الحميـد             

وأعاد ) هـ١٤٠٣(بطبع هذه المنظومة مع التعليق عليها سنة        
وسـمى  ) هـ١٤١٤(طباعتها مع زيادة تصحيح وتنقيح سنة       

نشرتها " التعليقات األثرية على المنظومة البيقونية      :" تعليقاته
  .صفحة) ٨٠(المكتبة اإلسالمية باألردن في 

كما قام الشيخ محمود بن أحمد بن عمر النشوي بتهذيب          



) ٤١(وشرح البيقونية في منظومة سماها طراز البيقونية في         
، طبعها محمد  بيتاً ضمنها المنظومة البيقونية مع تديل وزيادة        

صـفحة ، كمـا     ) ١٤(علي صبيح في مصر دون تاريخ في        
طبعت بتحقيق وتعليق الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد           
الحميد الحلبي نشر دار ابن عفان للنشر والتوزيع في الخبـر           

في آخر القالئد العنبرية علـى المنظومـة        ) هـ١٤١٨(سنة  
ق شرح  ويليها ملح ) ١٥٨(إلى ص   ) ١٢٩(البيقونية من ص    

األنواع التي نقصها صاحب الطراز من المنظومة البيقونيـة         
  .للمحقق المذكور

 
  :طبعاتها

  ـ:طبعت عدة مرات منها
مع ) هـ١٤١٥(ـ طبعة مكتبة السوادي في جدة سنة  ١

  .متن الجزرية لشمس الدين محمد بن محمد الجزري
ـ طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع في الريـاض   ٢

في صفحتين ، ويليها مـتن نخبـة الفكـر          ) ـه١٤١٦(سنة  
  .للحافظ ابن حجر

  ).١٢٠(ـ ضمن مجموع مهمات المتون ص  ٣



  :شروحها
قد اعتنى بهذه المنظومة جماعة مـن العلمـاء شـرحاً           

  :وتعليقاً ومن ذلك
ـ شرح الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي  ١

نشـرته  صفحة ، كما    ) ١٠٤(في  ) هـ١١٢٢(المتوفي سنة   
هـ بعناية الشيخ عبـد اهللا بـن        ١٤١٨مكتبة دار األرقم سنة     

صفحة ، كمـا طبـع سـنة        ) ١٠٨(عبد العزيز الزاحم في     
في المطبعة األزهرية علـى هـامش حاشـية         ) هـ١٣٤٥(

  .األجهوري
وللشيخ عطية اهللا بن عطية األجهوري الشافعي المتوفي        

ـ       ) هـ١١٩٠(سنة   رح رحمه اهللا تعالى حاشية على هذا الش
  ـ:طبعت عدةمرات منها

 العربية الكبرى بمصر أ ـ في مطبعة شركة دار الكتب 
 ).ـه١٣٣٣(سنة 

  ).هـ١٣٤٥(ب ـ في المطبعة األزهرية سنة 
جـ ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي فـي مصـر    

  .صفحة) ٨٧(في ) هـ١٣٦٨(سنة 
ـ شرح الشيخ محمود بن محمد بن عبد الدائم الشهير  ٢



" رحمه اهللا تعالى المسـمى      ) هـ١٣٠٨(ي سنة   بنشابة المتوف 
  .)هـ١٣٢٨(طبع سنة " البهجة الوضية شرح متن البيقونية 

ـ شرح الشيخ عثمان بن المكي التـوزي الزبيـدي    ٣
القالئد " رحمه اهللا تعالى سماه     ) هـ١٣٣٠(المتوفي بعد سنة    

طبع في المطبعة التونسية    " العنبرية علي المنظومة البيقونية     
كما طبع بتحقيق وتعليق الشـيخ      ) هـ١٣٣٠(نس سنة   في تو 

علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي األثري نشـر            
في ) هـ١٤١٨(دار ابن عفان للنشر والتوزيع في الخبر سنة         

  .صفحة) ١٢٨(
ـ شرح الشيخ محمد بن خليفـة النبهـاني المـالكي     ٤

النخبـة  " رحمه اهللا تعالى سـماه      ) هـ١٣٦٩(المتوفي سنة   
طبع في مطبعـة التقـدم   " النبهانية بشرح المنظومة البيقونية  

كما نشرته مكتبة العلم فـي      ) هـ١٣٤٥(العلمية بمصر سنة    
بتقديم وتعليق الشيخ سيد ابن عباس      ) هـ١٤١١(القاهرة سنة   
صفحة ، كما نشرته مكتبة نـزار بـن         ) ١٥٦(الجليمي في   

  .(هـ١٤١٧(مصطفى الباز في مكة المكرمة والرياض سنة 
ـ شرح الشيخ حسن بن محمد المشاط المتوفي سـنة   ٥

التقريرات السنية في   : " رحمه اهللا تعالى المسمى   ) هـ١٣٩٩(



وهو شرح مختصر طبـع عـدة       " شرح المنظومة البيقونية    
مرات منها الطبعة الثانية عشرة في مطبعـة المـدني فـي            

صـفحة ، وطبعـة دار      ) ٣٠(في  ) هـ١٣٩٥(القاهرة سنة   
باعتناء الشـيخ   ) هـ١٤٠٦(بي في بيروت سنة     الكتاب العر 

  .صفحة) ١٢٤(فواز بن أ؛مد زمرلي في 
شـرح  " ـ شرح الشيخ عبد اهللا سراج الدين المسمى  ٦

نشرته مكتبـة دار    " المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث      
صفحة ، وقد انتهـى     ) ٢١٨(الفالح في حلب دون تاريخ في       

ا ذكر ذلك في آخر     هـ كم ٢٣/١٢/١٣٧٢مؤلفه منه بتاريخ    
  .كتابه

وقد صورت هذه الطبعة عدة مرات في مطبعة أوفست         
ـ ١٣٩٦(حلب الطبعة الرابعة سنة      ، والخامسـة سـنة     ) هـ

  .هـ١٣٩٨(
" التوضيحات البسيطة على المنظومة البيقونيـة  " ـ  ٧

تأليف الشيخ سعد بن عمر بن سعيد الفوتي التجاني ، نشرته           
) ٥١(في  ) هـ١٤٠٠( سنة   دار التجاني المحمدي في تونس    

  .صفحة
ـ شرح الشيخ مصطفى بن محمد بن سالمة المسمى  ٨



طبـع فـي    " صقل األفهام الجلية بشرح المنظومة البيقونية       " 
مطابع الهيئـة المصـرية للكتـاب الطبعـة األولـى سـنة             

  ).هـ١٤١٢(
ـ شرح الشيخ محمد بن صالح بن صالح العثيمـين   ٩
" نية في مصـطلح الحـديث       شرح المنظومة البيقو  " المسمى  

نشرته مكتبة الرشد فـي الريـاض الطبعـة األولـى سـنة             
  .صفحة) ٨٨(في ) هـ١٤١٥(

" ـ شرح الشيخ سليمان بن ناصر العلوان المسـمى   ١٠
أماله على جماعـة    " األمالي المكية على المنظومة البيقونية      

من طلبة العلم في مكة المكرمة ونقححه بعد ذلك كما ذكـر            
نشر ) هـ١٤١٣(مقدمة ، طبع الطبعة األولى سنة       ذلك في ال  

  .صفحة) ٦٣(دار الجاللين بالرياض في 
بالسهل " ـ شرح الشيخ سيف الرحمن أحمد المسمى  ١١
  .طبعته درا الدعوة في الهند" المسهل 
" التعليقات األثرية علـى المنظومـة البيقونيـة    " ـ  ١٢

ت الطبعة  طبع" للشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد          
) هـ١٤١٤(، كما طبعت ثانية سنة      ) هـ١٤١٣(األولى سنة   

  .نشر المكتبة اإلسالمية في األردن



ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهللا بـن عبـد الـرحمن     ١٣
" الثمرات الجنية شرح المنظومة البيقونية      " الجبرين المسمى   

اعتنى به الشيخ سعد بن عبـد اهللا السـعدان ، طبعتـه دار              
شر والتوزيع في الرياض الطبعة األولـى سـنة         العاصمة للن 

  ).هـ١٤١٧(
ـ شرح الشيخ محمد أمين بـن عبـد اهللا األثيـوبي     ١٤
طبع في  " الباكورة الجنية من قطاف متن البيقونية       " المسمى  

  .مطابع الصفا بمكة المكرمة
 

  :الشروح المخطوطة
ـ شرح الشيخ عبد القادر بن جالل الـدين المحلـي    ١
ح القادر المعين في شرح منظومة البيقوني فـي         فت" المسمى  

 ).٣٤٢(منه نسخة في مكتبة الملك سعود برقم " علم الحديث 
ـ شرح الشيخ أ؛مد بن محمـد الحسـيني الحمـري     ٢

" رحمه اهللا تعالى المسمى     ) هـ١٠٩٨(الحنفي المتوفي سنة    
منهنسخة فـي مكتبـة     " تلقيح الفكر في شرح منظومة األثر       

  .(٥٩٨(حمد بن سعود اإلسالمية برقم جامعة اإلمام م
ـ شرح الشيخ محمد بن محمد البـديري الـدمياطي    ٣



ـ ١١٤٠(المشهور بابن الميت المتوفي سنة       رحمـه اهللا   ) هـ
صفوة الملح في شرح منظومة البيقوني فـي        " تعالى المسمى   
منه نسخة في دار الكتب المصـرية بـرقم         " متن المصطلح   

ونسـخة فـي    ) ب/٢٥٨٨٢(وأخرى بقـرم    ) ت/٢٣٢٦٤(
المكتبات الوقفية في حلب ، ومنها صورة في مكتبة جامعـة           

  .ت٦٩٢/١(اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية برقم 
ـ شرح الشيخ خالد الجزماتي الجلي المتوفي بعد سنة  ٤

منه " الزهرة السمية   " رحمه اهللا تعالى المسمى     ) هـ١٣١٥(
  .نسخة في الخزانة الطلسية

حمد بدر الدين بن يوسـف المـدني   ـ شرح الشيخ م ٥
الدرة البهيـة   " ا لمسمى   ) هـ١٣٥٤(الدمشقي المتوفي سنة    

منه نسخة في الخزانة العامـة      " في شرح المنظومة البيقونية   
في الرباط ، ومنها صورة في مكتبة جامعة اإلمام محمد بـن     

  ).ف٦٤٣٩(سعود اإلسالمية برقم 
 الحميد ـ شرح الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد ٦
ذكـره فـي مقدمـة كتابـه     " تنوير األفئدة الزكية    " المسمى  

  ).٤(التعليقات األثرية على المنظومة البيقونية ص
للشـيخ عبـد   " حواش على المنظومة البيقونيـة  " ـ  ٧



الرحمن بن سـليمان بـن يحيـى األهـدل المتـوفي سـنة              
رحمه اهللا تعالى ، منه نسخة في مكتبة جامعـة          ) هـ١٢٥٠(

  ).١٣٥١(وأخرى برقم ) ٥٩٨(عود برقم الملك س
 

  :الشروح المسجلة
ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الـرحمن بـن    ١

  .جبرين في  أشرطة
ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في  ٢

 .أشرطة) ٧(
 ـ نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ٢

ي لشهاب الدين أب" نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر  "
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسـقالني           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٥٢(الشافعي المتوفي سنة 
  :ومتن النخبة متن متين في المصطلح قال فيه بعضهم

علم الحديث غداً في نخبة الفكر ناراً على علـم يـدعو            
  .أولي األثر



  .طبعاته
  ـ:طبع هذا المتن عدة مرات منها

 ).هـ١٢٧٢(ة الجمارلي في الهند سنة ـ طبع ١
  ).هـ١٣٢٧(ـ طبعة أخوت في استانبول سنة  ٢
ـ ١٤١٣(ـ طبعة دار العاصمة في الريـاض سـنة    ٣ ) هـ

راجعها وأعدها للنشر الشيخ عبـد اهللا بـن محمـد           
  .الحكمي

ـ طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع في الرياض سـنة   ٤
إلى ) ٥ (مع المنظومة البيقونية من ص    ) هـ١٤١٦(

  ).١٢(ص 
ـ ١٢٩٩(ـ طبعة المطبع األنصاري في الهند سـنة   ٥ ) هـ

  .ضمن مجموع
ـ طبعة أنصـار السـنة المحمديـة فـي مصـر سـنة        ٦

  .ضمن المجموعة العلمية السعودية) هـ١٣٦٦(
  :شروح المتن

  ـ:شرح هذا المتن جماعة من العلماء منهم
ظـر  نزهة الن" ـ المؤلف الحافظ ابن حطر في كتابه  ١

وقد طبعت النزهة عـدة طبعـات       " في توضيح نخبة الفكر     



  ـ:منها
ـ ١٣٠١(أ ـ طبعة كتب خانة رحيمية في الهند سـنة    ) هـ

  .باهتمام محمد إسحاق صديقي
  ).هـ١٣٢٧(ب ـ في مطبعة السعادة بمصر سنة 

جـ ـ طبعة مصطفى البابي الحلبـي فـي مصـر سـنة      
  .صفحة) ٤٦(في ) هـ١٣٥٢(

التجارية الكبـرى فـي القـاهرة سـنة     د ـ طبعة المكتبة  
  ).هـ١٣٦٨(

بتصحيح ) هـ١٤٠٣(هـ ـ في المطبعة السلفية بالهند سنة  
وتعليق الشيخ عبد السالم بن أبي أسلم المـدني فـي           

  .صفحة) ١٩١(
  ).هـ١٤٠٦(و ـ طبعة مكتبة جدة سنة 

ـ ١٤٠٩(ز ـ طبعة دار الكتب العلمية في بيروت سنة   ) هـ
  .ح محمد محمد عويضةبتعليق وشرح الشيخ صال

بتحقيـق  ) هـ١٤١٣(ح ـ في مطبعة الصباح بدمشق سنة  
  .صفحة) ١٥٧(الدكتور نور الدين عتر في 

ـ ١٤١٣(ط ـ طبعة دار ابن الجوزي بالـدمام سـنة     ) هـ
وعليها نكت بقلم الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد        



  .صفحة) ٢٤٤(الحميد الحلبي األثري في 
  .ة في المدينة المنورة دون تاريخي ـ طبعة المكتبة العلمي

ك ـ طبعة مكتبة الغزالي بدمشق ، بتعليق الشـيخ محمـد    
  .غياث الصباغ دون تاريخ

جماعة من العلماء   " نزهة النظر   " وقد شرح هذا الشرح     
  ـ:منهم

أ ـ الشيخ مال علي بن سلطان القاري المتـوفي سـنة    
طبع في مطبعة أخةت فـي اسـتانبول        ) هـ١٠١٤(

صفحة ثم صورته دار    ) ٢٦٩(في  ) هـ١٣٢٧(سنة  
، كما طبع   ) هـ١٣٨٩(الكتب العلمية ببيروت سنة     

بتحقيق وتعليق الشيخين محمد نزار تمـيم ،وهيـثم         
نزار تميم ، قامت بنشره شركة دار األرقم ابن أبي          

  .األرقم للطباعة والنشر والتوزيع دون تاريخ
ب ـ الشيخ محمد بن عبد الرؤوف المناوي المتـوفي   

اليواقيـت والـدرر   " واسم شرحه   ) هـ١٠٣١(سنة  
طبع بتحقيق الشيخ ربيع بن    " شرح شرح نخبة الفكر     

محمد السعودي نشرته مكتبة الرشد بالرياض الطبعة       
في مجلـدين ، ثـم طبـع        ) هـ١٤١١(األولى سنة   



بتحقيق الدكتور المرتضى الزين أحمـد ، نشـرته         
مكتبة الرشـد بالريـاض الطبعـة األولـى سـنة           

  .في مجلدين) هـ١٤٢٠(
جـ ـ الشيخ عبد اهللا بن حسين خاطر السمين العدوي  

لقط " واسمه  ) هـ١٣٠٩(المالكي المتوفي بعد سنة     
هكذا سـماه مؤلفـه     " الدرر بشرح متن نخبة الفكر      

،والواقع أنه شرح لشرح متن النخبةللحافظ ابن حجر        
المسمى نزهة النظر طبع بمطبعة مصطفى البـابي        

فـي  ) هـ١٣٥٦(طبعة األولى سنة    الحلبي بمصر ال  
  .صفحة) ١٨٢(

د ـ الشيخ أبو الحسن محمد صـادق السـندي واسـم     
" بهجة النظر شرح على شرح ابن حجـر         " شرحه  

  .طبع في حيدر آباد باكستان
نظـم  " هـ ـ الشيخ الدكتور إبراهيم الالحق في كتابه  

الدرر في التعليق على نزهة النظر شرح نخبة الفكر         
  .صفحة) ٢٠٢(ى اآللة الكاتبة في مطبوع عل" 

و ـ كما قام بتسهيله واالعتناء به الشيخ محمـد أنـور    
" تسهيل شرح نخبـة الفكـر       " البدخشاني في كتابه    



نشرته إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية في باكسـتان        
  .(هـ١٤١٤(الطبعة األولى سنة 

ضوء القمـر  " ـ الشيخ محمد علي أحمدين في كتابه  ٢
نشرته دار المعارف فـي القـاهرة سـنة         " ة الفكر   على نخب 

  .صفحة) ٨٨(في ) هـ١٣٨٦(
 

  :منظوماته
  ـ:نظم جماعة من العلماء منهم

ـ الشيخ كمال الدين محمد بن محمـد بـن حسـين     ١
رحمه اهللا تعـالى ، طبـع       ) هـ٨٢١(الشمنّي المتوفي سنة    

بتحقيق الشيخ محمد بن عمر سـماعي الجزائـري ، نشـر            
  .)هـ١٤١٥( البخاري في بريدة سنة وتوزيع دار

ـ الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفي سـنة   ٢
" قصب السكر   : " رحمه اهللا تعالى وسمى نظمه    ) هـ١١٨٢(

بيتاً طبع هذا النظم في مطابع ابن تيميـة   ) ٢٠٦(وعدد أبياته   
في القاهرة نشر مكتبة ا بن تيمية بالقاهرة وتوزيـع مكعبـة            

  .صفحة) ٦٢(في ) هـ١٤١٥(ة العلم في جدة سن
قامت بنشره جمعية النشر والتأليف بفيصل آباد        " السكر



محمـد  / بباكستان ، كما طبع ثانية بتحقيق وتعليـق الشـيخ    
رفيق األثري نشر مكتبة دار السالم للنشـر والتوزيـع فـي          

، كما شرحه الشيخ عبد الكريم بن       ) هـ١٤١٧(الرياض سنة   
 المطر على قصب السـكر      سح" مراد األثري وسمى شرحه     

نشرته مكتبة الـدار فـي المدينـة        " في اصطالح أهل األثر     
  .صفحة) ١٧٥(في ) هـ١٤٠٥(المنورة الطبعة األولى سنة 

ـ الشيخ عثمان بن سند الوائلي الفيلكـاوي المتـوفي    ٣
بهجة البصر  " رحمه اهللا تعالى واسم نظمه      ) هـ١٢٤٢(سنة  

 منه نسخة في مكتبـة      مخطوط" في نظم نثر عقد نخبة الفكر     
وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية فـي الكويـت بـرقم           

)٢١٤/٦).  
 

  :مختصرات هذا المتن
اختصره الشيخ عبد الوهـاب بـن بركـات الشـافعي           

رحمـه اهللا تعـالى     ) هـ١١٤٩(األحمدي المتوفي بعد سنة     
وشرحه الشيخ محمود بن شكري األلوسـي المتـوفي سـنة           

عقد الـدرر فـي     " ى ، في كتابه     رحمه اهللا تعال  ) هـ١٣٤٢(
وهو من أوائل ماألف ، بدأ بـه        " شرح مختصر نخبة الفكر     



مخطوط منـه   ) هـ١٢٩٩(وأتمه في سنة    ) هـ١٢٩٨(سنة  
ونسخة ) ٨٥٠٤(نسخة في مكتبة اآلثار العامة بالعراق برقم        

  .(١٣٧١٤(في مكتبة األوقاف العامة ببغداد برقم 
 

  :حواشي نزهة النظر
زين الدين قاسم بن قطلوبغـا  : ن قطلوبغاـ حاشية اب ١

رحمه اهللا تعالى ، وقد نشرتها      ) هـ٨٧٩(الحنفي المتوفي سنة  
دار الوطن للنشر بتحقيق الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصـر        

  .في مجلد لطيف
كمال الدين محمـد  : ـ حاشية الكمال ابن أبي شريف ٢

بن محمد بن شـريف المقدسـي الشـافعي المتـوفي سـنة             
رحمه اهللا تعالى ، نشـرتها دار الـوطن للنشـر           ) هـ٩٠٦(

  .بتحقيق الدكتور إبراهيم بن ناصر الناصر في مجلد لطيف
  :الشروح المسجلة على النخبة

  .ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ١
ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فـي   ٢

يطاً ،وشرح آخـر    شر) ٢٥(شريطاً ، وشرح آخر في      ) ١٦(
  .أشرطة) ٦(في 



عبد اهللا بن عبد الرحمن بن / ـ شرح فضيلة الشيخ د  ٣
  .أشرطة) ٨(جبرين في 
عبد الكـريم بـن محمـد    . ـ شرح فضيلة الشيخ د ٤

  .أشرطة) ٨(الخضير في 
سعد بن عبد اهللا الحميد في . ـ شرح فضيلة الشيخ د ٥

  .شريطاً) ١٨(
ـ    ٦ ) ١٠(ريف فـي  ـ شرح فضيلة الشـيخ حـاتم الش
  .أشرطة

  :الشروح المسجلة على نزهة النظر
  .ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ١
 .ـ شرح الشيخ إبراهيم الالحم ٢
 ـ مقدمة ابن الصالح ٣

ـ        " معرفة أنواع علم الحديث المشهور بعلوم الحديث وب
لإلمام أبي عمـرو عثمـان بـن عبـد     " مقدمة ابن الصالح  

رحمه ) هـ٦٤٣(من الشهرزوري الشافعي المتوفي سنة      الرح
  .اهللا تعالى

وهذا الكتاب أشهر من أن يعرف به ، قال فيه الحـافظ            
أحسن ماصـنف أهـل الحـديث فـي معرفـة           : " العراقي



االصطالح كتاب علوم الحديث البن الصالح ، جمـع فيـه           
  ."غرر الفوائد فأوعى ، ودعى له زمر الشوارد فأجابت طوعاً

  :عاتهطب
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ ١٣٠٤(ـ في الهند طبعة حجرية سنة  ١ وسـنة  ) هـ
  ).هـ١٤١٣(

ـ طبعة أحمد الجمالي وأمين الخانجي في مصر سنة  ٢
  ).هـ١٣٢٦(

) هـ١٣٥٠(ـ طبعة الشيخ محمد راغب الطباخ سنة  ٣
صفحة في المطبعة العلمية بحلب مـع شـرحه         ) ٤٢٣(في  

إليضاح شرح مقدمة ابن الصالح     للعراقي المسمى بالتقييد وا   
، وبذيله المصباخ على مقدمة ابن الصالح لطابعـه الشـيخ           

  .محمد راغب الطباخ
ـ ونشرته المكتبة العلمية في المدينة النبويـة سـنة    ٤

صفحة بتحقيق وتعليق الدكتور نور     ) ٤٣٢(في  ) هـ١٣٨٦(
  .الدين عتر
شـرح  ـ طبعة المكتبة السلفية في المدينة النبوية مع  ٥

ـ ١٣٨٩(العراقي التقييد واإليضاح سـنة       ) ٤٨٩(فـي   ) هـ



  .صفحة
ـ كما طبع بتوثيق وتحقيق الدكتورة عائشة بنت عبد  ٦

الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ ،ومعه محاسن االصـطالح        
وتضمين كتاب ابن الصالح للشيخ اإلمام سراج الدين عمـر          
بن رسالن بن نصـير البلقينـي الشـافعي المتـوفي سـنة             

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٠٥(
فـي  ) م١٩٧٤(طبعت مطبعة دار الكتب في مصر سنة        

صفحة ، للكتاب منها إلى     ) ١٠٥٣(مجلد كبير بلغت صفحاته     
  .والباقي فهارس) ٦٧٥(ص
 

  :شروحه والتعليقات عليه
  ـ:شرحه وعلق عليه جماعة من العلماء منهم

ـ الشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى بـن أيـوب    ١
رحمه اهللا تعـالى ، فـي       ) هـ٨٠٢(ناسي المتوفي سنة    األب

طبـع بتحقيـق    " الشذا الفياح من علوم ابن الصالح       " كتابه  
  .الشيخ صالح فتحي هلل

نشر مكتبةالرشد في الرياض وشركة الريـاض للنشـر         
في ) هـ١٤١٨(والتوزيع في الرياض ، الطبعة األولى سنة        



  .مجلدين
 بـن رسـالن بـن    ـ الشيخ اإلمام سراج الدين عمر ٢

رحمـه اهللا   ) هـ٨٠٥(نصير البلقيني الشافعي المتوفي سنة      
تعالى ، في كتابه محاسن االصطالح وتضمين كتـاب ابـن           

  .الصالح المشار إليه آنفاً في طبعات المقدمة
ـ الحافظ أبو الفضل زين الدين عبـد الـرحيم بـن     ٣

رحمه اهللا  ) هـ٨٠٦(الحسين العراقي الشافعي المتوفي سنة      
وقد طبع في   " التقييد واإليضاح   " عالى في كتابه سابق الذكر    ت

كما سبق ذكر ذلـك     ) هـ١٣٥٠(المطبعة العلمية بحلب سنة     
  .في طبعات المقدمة

وقد قام الشيخ أسامة ابن الشيخ عبد اهللا خياط بدراسـة           
وتحقيق الشرح المذكور في رسالته للدكتوراه المقدمة لجامعة        

والدراسات اإلسـالمية ـ بمكـة    أم القرى ـ كلية الشريعة  
الحافظ العراقي وكتابـه    " بعنوان  ) هـ١٤٠٨(المكرمة سنة   

  .دراسة وتحقيقاً" التقييد واإليضاح 
ـ الحافظ أبو الفضل أحمد بـن علـي بـن حجـر      ٤

رحمه اهللا تعالى في كتابه     ) هـ٨٥٢(العسقالني المتوفي سنة    
ور ربيع  طبع بتحقيق الدكت  " النكت على كتاب ابن الصالح      " 



بن هادي عمير ، طبعته الجامعة اإلسالمية في المدينة النبوية          
  .في مجلدين) هـ١٤٠٤(سنة 

ـ اإلمام بدر الدين محمد بـن عبـد اهللا الزركشـي     ٥
" رحمه اهللا تعالى في كتابه      ) هـ٧٩٤(الشافعي المتوفي سنة    

قام بتحقيقه ودراسته الشيخ زيـن      " النكت على ابن الصالح     
 فريج في رسالته الماجستير التي تقدم بهـا إلـى           العابدين بال 

، وقد  ) هـ١٤٠٦(الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة سنة       
مـع  ) مجلـدات ٣(نشرته مكتبة أضواء السلف بالرياض في       

مجلد رابع للدراسـة والفهـارس ، الطبعـة األولـى سـنة             
  .(هـ١٤١٩(
 

  :الشروح المخطوطة
عة مـن العلمـاء     للمتن المذكور شروح مخطوطة لجما    

  ـ:منهم
ـ العالمة الشيخ عز الدين عبد العزيز بن محمد بـن   ١

رحمه اهللا  ) هـ٧٦٧(إبراهيم بن جماعة الكناني المتوفي سنة     
الجواهر الصحاح في شرح علوم الحـديث       " تعالى في كتابه  
، مخطوط في دار الكتب المصـرية بقـرم         " البن الصالح   



  .مصطلح حديث) ٨٧٢(
 

  :منظوماته
  ـ:مه جماعة من العلماء منهمنظ
ـ الحافظ أبو الفضل زين الدين عبـد الـرحيم بـن     ١

رحمـه اهللا   ) هـ٨٠٦(الحسين العراقي الشافعي المتوفي سنة    
تعالى ، في ألفيته المشهورة وسيأتي الكالم علهيا قريبـاً إن           

  .شاء اهللا تعالى
ـ الشيخ شهاب الدين أبو عبد اهللا محمد بن أ؛مد بـن   ٢
ـ ٦٩٣(خويي الشافعي المتـوفي سـنة       خليل ال  واسـم  ) هـ

" أقصى األمل والسول في علوم أحاديث الرسول        " منظومته  
) ٢٥٦(مخطوطة منها نسخة في دار الكتب المصرية بـرقم          

  .مصطلح ا لحديث
 

  :مختصراته
  ـ:اختصره جماعة من العلماء منهم

ـ اإلمام محيي الدين أبو زكريا يحيـى بـن شـرف     ١
رحمه اهللا تعالى في    ) هـ٦٧٦(ي المتوفي سنة    النووي الدمشق 



" إرشاد طالب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخالئق         " كتابه  
طبع بتحقيق ودراسة الشيخ عبد الباري بن فتح اهللا السلفي ،           

في ) هـ١٤٠٨(نشرته مكتبة اإليمان في المدينة المنوره سنة        
" ابه  مجلدين وقد اختصره اإلمام النووي هذا المختصر في كت        

نشرته مكتبة  " التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير      
  .صفحة كبيرة) ٤٨(الحلبوني في 

تدريب " وشرحه اإلمام جالل الدين السيوطي في كتابه        
طبع بتحقيق الشيخ عبـد     " الراوي في شرح تقريب النواوي      

فـي  ) هـ١٣٨٥(الوهاب بن عبد اللطيف الطبعة الثانية سنة        
  .مجلدين
بتحقيق وتعليق الشيخ نظـر     ) هـ١٤١٤(ا طبع سنة    كم

بن محمد الفاريابي ، نشر مكتبة الكوثر للنشر والتوزيع فـي           
  .مجلدين
ـ الحافظ أبو الفدا عماد الدين إسماعيل بن عمر بـن   ٢

ـ ٧٧٤(كثير القرشي الدمشقي المتوفي سنة       رحمـه اهللا   ) هـ
ـ  " اختصار علوم الحديث    " تعالى ، وقد عرف باسم       ي طبع ف

  .مكة المكرمة بتحقيق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة
كما طبع ثانية بشرح الشيخ أحمد محمد شاكر نشـرته           



مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأوالده فـي مصـر فـي            
  ." الباعث الحثيث" صفحة ، وسمى شرحه ) ٢٨٧(

ثم نشرته دار العاصمة للنشر والتوزيع في الرياض سنة         
محمد ناصـر الـدين األلبـاني ،        بتعليق الشيخ   ) هـ١٤١٥(

وتحقيق وتعليق الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد           
  .الحلبي األثري في مجلدين

ـ اإلمام سراج الدين عمر بـن علـي بـن أحمـد      ٣
ـ ٨٠٤(األنصاري المشهور بابن الملقن المتوفي سـنة         ) هـ

طبـع  " المقنع في علوم الحديث     " رحمه اهللا تعالى في كتابه      
 الشيخ عبد اهللا بن يوسف الجديع ، نشرته دار فـواز            بتحقيق

للنشر باألحساء ـ المملكـة العربيـة السـعودية ـ سـنة       
  .في مجلدين) هـ١٤١٣(

وبالجملة فاألمر كما قال الحافظ ابن حجر فـي نخبـة           
فال يحصى كم ناظم له ومختصر ، ومستدرك عليـه          " الفكر  

  ." ومقتصر ، ومعارض له ومنتصر
 

  :جلةالشروح المس
ـ شرح الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوفي فـي   ١



 .شريطاً ، لم يكمل) ٢١(
 
 ـ ألفية الحديث ٤

للحافظ أبي الفضل زيـن الـدين عبـد    " ألفية الحديث  "
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الشافعي المتوفي         

رحمه اهللا تعالى ، نظمها في ألـف ومـائتي          ) هـ٨٠٦(سنة  
لرجز ، لخص فيها مقدمة ابن الصـالح وزاد         بيت من بحر ا   

  :عليها ، قال في أولها
لخصت فيها ابن الصالح أجمعه وزدتهـا علمـاً تـراه           

  موضعه
  ـ:وقد طبعت عدة طبعات منها

  .(هـ١٣٠٠(ـ في المطبع الفاروقي بدهلي سنة  ١
ـ طبعة دار المعارف بمصر بتصـحيح ومراجعـة    ٣

 محمد شاكر مع رسائل     الشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ علي     
  .(٣٧١(إلى ص ) ٣٠٧(أخرى ، واأللفية آخرها من ص

 
  :شروحها

  ـ:شرحها جماعة من أهل العلم منهم



  :ـ الناظم نفسه ، وله عليها شرحان ١
  .أ ـ شرح مطول لم يكمله

ب ـ شرح متوسط طبع باسم شـرح ألفيـة العراقـي     
 المسماه بالتبصرة والتذكرة ومعـه شـرح الشـيخ زكريـا          

بتصحيح الشيخ محمد بن    ) هـ٩٢٥(األنصاري المتوفي سنة    
الحسين العراقي الحسيني في المطبعة الجديدة بطالعة فـاس         

  .في ثالث مجلدات) هـ١٣٥٤(سنة 
" فتح المغيث بشـرح ألفيـة الحـديث         :" كما طبع باسم  

بتحقيق وتعليق األستاذ محمود ربيع نشـر جمعيـة النشـر           
في مجلد واحـد    ) هـ١٣٥٥(والتأليف األزهرية بمصر سنة     

  .صفحة) ٤٧٨(بلغت صفحاته 
ـ ١٤٠٨(وطبعته ثانية دار عالم الكتب سنة        وفـي  ) هـ

  .أوله متن األلفية
ـ كما شرحها الشيخ أبو الخير شمس الدين محمد بن  ٢

ـ ٩٠٣(عبد الرحمن السخاوي الشافعي المتوفي سـنة         ) هـ
يـة  فتح المغيث بشرح ألف   : " رحمه اهللا تعالى ، وسمى شرحه     

  .وهو أحسن شروح األلفية" الحديث 
وقد طبع عدة مرات إال أن جميع طبعاته غير محـررة           



ماعدا األخيرة التي تشرتها دار اإلمام الطبري بتحقيق وتعليق         
فـي أربـع    ) هـ١٤١٢(الشيخ علي بن حسين بن علي سنة        

  .مجلدات فإنها طبعة جيدة
ـ    ير كما قام الشيخ الدكتور عبد الكريم بن محمـد الخض

والشيخ الدكتور محمد بن عبد اهللا آل فهيد بتحقيـق الكتـاب            
وناال به درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين جامعة اإلمام          

  .محمد بن سعود اإلسالمية
ـ كما شرحها الشيخ زين الدين زكريا بن محمد بـن   ٣

رحمه اهللا  ) هـ٩٢٦(أحمد األنصاري الشافعي المتوفي سنة      
طبـع  "  فتح الباقي على ألفية العراقي       "تعالى ، واسم شرحه     

بتصحيح الشيخ محمد بن الحسين العراقـي الحسـيني فـي           
فـي ثـالث    ) هـ١٣٥٤(المطبعة الجديدة بطالقة فاس سنة      
  .مجلدات مع شرح الناظم كما تقدم

مفرداً بتحقيق الشيخ حافظ    " فتح الباقي   " وقد طبع أخيراً    
يـروت سـنة    ثناء اهللا الدهلوي ، نشـر دار ابـن حـزم بب           

  .في مجلد) هـ١٤٢٠(
ـ كما قام الشيخ برهان الدين إبـراهيم بـن عمـر     ٤

رحمه اهللا تعـالى بتـأليف      ) هـ٨٨٥(البقاعي المتوفي سنة    



النكت الوفية بما في شرح األلفية وهي حاشية على األلفيـة           
  .بلغ فيها نصفها

وقد قام الشيخ خبير بن خليل عبد الكريم بتحقيق القسـم           
 إلى نهاية قسم الحسن ، وحصل به على درجـة           األول منها 

الماجستير من الجامعة اإلسالمية في المدينة المنـورة سـنة          
  .)هـ١٤٠٦(

كما قام الشيخ يحيى بن عبد اهللا بـن ناصـر األسـدي             
بتحقيق قسم منها من بداية قسم الضعيف إلـى آخـر قسـم             
المقلوب ، وحصل به على درجة الماجستير مـن الجامعـة           

  .)هـ١٤١٤( في المدينة المنورة سنة اإلسالمية



   
   

 
 متون الحديث

األربعون في مباني اإلسالم " ـ متن األربعين النووية  ١
لإلمام يحيى بن شرف النووي المتوفي سنة       " وقواعد األحكام   

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٧٦(
عبـد  لإلمام " عمدة األحكام من كالم خير األنام " ـ  ٢

رحمه ) هـ٦٠٠(الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفي سنة        
  .اهللا تعالى
لإلمام أحمد بـن  " بلوغ المرام من أدلة األحكام " ـ  ٣

رحمـه اهللا  ) هـ٨٥٢(علي بن حجر العسقالني المتوفي سنة  
  .تعالى

لمجد الـدين عبـد   " المنتقى من أحاديث األحكام " ـ  ٤
) هـ٦٥٢( الحراني المتوفي سنة     السالم بن عبد اهللا بن تيمية     

 .رحمه اهللا تعالى



 ـ األربعين النووية ١
األربعون في مبـاني اإلسـالم      " متن األربعين النووية    

لإلمام محيي الدين أبي زكريا يحيـى بـن         " وقواعد األحكام   
ـ ٦٧٦(شرف بن مري بن حسين النووي المتوفي سنة          ) هـ

  .رحمه اهللا تعالى
لى اثنين وأربعين حـديثاً     وهو متن مشهور ، اشتمل ع     

محذوفة اإلسناد في فنون مختلفة من العلم كل حـديث منهـا            
قاعدة عظيمة من قواعد الدين وينبغي لكل راغب في اآلخرة          
أن يعرف هذه األحاديث لما اشتملت عليه مـن المهمـات ،            

  .واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات
لم عن األحاديث وقد قال المؤلف في مقدمته ـ بعدما تك 

ـ  ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها ، : التي رأى جمعها 
لكن هذا الباب ال وجود له في كثير من طبعـات األربعـين             
النووية التي وقفت عليها وكذا شروحها ، وقد ذكره صاحب          

  .كتاب الوافي في شرح األربعين النووية
 كما ذكره الشيخ عبد العزيز عز الدين السـيروان فـي          

  )٤٢(مقدمة شرحه لألربعين ص
فرغ المؤلف من تأليفها ليلة الخميس التاسع والعشـرين         



  )هـ٦٦٨(من جمادي األولى سنة 
ولم يشتهر كتاب في األربعين مثـل اشـتهار أربعـين           

وقد اعتنى العلماء بشرحه    : " النووي ، قال في كشف الظنون     
 وحفظه فكثرت شروحه ، ثم ذكر جملة منها ، كما تكلم عـن        

  .شروح األربعين عامة
 

  :أصل المتن
أصله مجلس أماله الحافظ أبو عمرو عثمان بـن عبـد           

رحمه اهللا تعالى   ) هـ٦٤٣(الرحمن بن الصالح المتوفي سنة      
إن : جمع فيه األحاديث التي يقـال     " األحاديث الكلية   " سماه  

مدار الدين عليها ، وماكان في معناها من الكلمات الجامعـة           
  .حديثاً) ٢٦ (الوجيزة بلغت

ثم إن اإلمام النووي أخذ هذه األحاديث وزاد عليها تمام          
ـ   ) ٤٢( ،وا شـتهرت هـذه     " األربعين  " حديثاً وسمى كتابه ب

  .األربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع اهللا بها



 
 

  :طبعاته
  ـ:طبع هذا المتن عدة مرات منها

ـ  ١ نة ـ طبعة الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة س
ومعها األحاديث التي زادها الحافظ ابن رجـب        ) هـ١٣٩٥(

  .رحمه اهللا تعالى
ــروت   ٢ ــي بي ــة ف ــب العلمي ــة دار الكت ــ طبع ـ

شرح غريبها ومشكل ألفاظها وحققها الشيخ      ) هـ١٤٠١(سنة
  .رضوان محمد رضوان

) هـ١٤٠٢(ـ طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت سنة  ٣
  . الدين مستوضبط ألفاظها وشرح معانيها الشيخ محيي

ـ طبعة دار الرائـد العربـي فـي بيـروت سـنة       ٤
  .باعتناء الشيخ عبد العزيز السيروان) هـ١٤٠٤(

ـ طبعة مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع في  ٥
  )هـ١٤١٦(بيروت سنة 

ـ في مطبعة عيسى البابي الحلبي وشـركاه بمصـر    ٦
  .الشرقاويدون تاريخ ، وعليها تقرير للشيخ هاشم بن محمد 



ـ طبعة دار البخاري للنشر والتوزيع في القصيم دون  ٧
  .تاريخ

  :شروح األربعين النووية
تأليف صاحب المتن " األربعون النووية وشرحها " ـ  ١

  ـ:اإلمام النووي رحمه اهللا تعالى طبع عدة مرات منها
أ ـ ضمن مجموعة الحديث النجدية بالمطبعة السـلفية   

وعليه تعليقـات لطيفـة     ) هـ١٣٧٩(ة سنة   ومكتبتها بالقاهر 
  .للشيخ محب الدين الخطيب رحمه اهللا تعالى

) م١٩٧٣(ب ـ وطبع مرةً أخرى الطبعة الثانية سـنة   
بمطابع قطر الوطنية وألحق بالشرح المذكور بعض األفكـار         
واالستنباطات ومقدمة لكل حديث أحد المخلصين ولم يـذكر         

  .اسمه
الشيخ محيي الدين الجـراح  جـ ـ الطبعة التي بتحقيق  

  .دون ذكر اسم المطبعة) هـ١٣٩٣(سنة 
د ـ طبعة دار المطبوعات الحديثـة فـي جـدة سـنة      

  ).هـ١٤٠٥(
هـ ـ كمـا نشـرته دار المجتمـع فـي جـدة سـنة        

  ).هـ١٤١٣(



و ـ كما نشرته مكتبة النهضة الحديثة في مكة المكرمة  
  .اح فداء، باعتناء صاحبها الشيخ عبد الشكور بن عبد الفت

ز ـ طبع آمون للطباعة والتجليد بالقاهرة ، نشر الدار  
المصرية اللبنانية ، بتحقيق الشيخ أحمد عبد اهللا باجور ، دون           

  .تاريخ
ـ شرح ابن دقيق العيد للعالمة تقي الدين أبي الفـتح   ٢

محمد بن علي بن وهب المصري القشيري الشهير بابن دقيق          
لى جد لـه إذ لـبس طيلسـاناً         العيد ، وهو لقب كان يغلب ع      

أبيض في يوم عيد فقيل إنه كـدقيق العيـد المتـوفي سـنة              
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٠٢(
 

  :طبعاته
  ـ:وقد طبع هذا الشرح عدة مرات منها

  .أ ـ في المطبعة المنيرية في مصر دون تاريخ
ب ـ طبعة مكتبة القـاهرة فـي مصـر دون تـاريخ      

  .بتصحيح الشيخ طه محمد الزيني
جـ ـ طبعه مؤسسة دار العلوم فـي بيـروت سـنة     

  ).هـ١٤٠٠(



د ـ في مطابع المدينة المنورة نشـر مكتبـة التـراث     
  .اإلسالمي في مصر

  ).هـ١٤١٦(هـ ـ طبعة دار األرقم بالرياض سنة 
ـ شرح العالمة الشيخ نجم الدين سليمان بـن عبـد    ٣

القوي بن عبد الكـريم الطـوفي الحنبلـي المتـوفي سـنة             
التعيين فـي شـرح     " رحمه اهللا تعالى ، واسمه      ) هـ٧١٦(

نشرته مؤسسة الريان في بيروت والمكتبة المكية       " األربعين  
بتحقيق الشيخ أحمد حـاج  ) هـ١٤١٩(في مكة المكرمة سنة     
  .محمد عثمان في مجلد

ـ شرح العالمة الشيخ سعد الدين مسعود بـن عمـر    ٤
 تعالى ، وقد طبع     رحمه اهللا ) هـ٧٩١(التفتازاني المتوفي سنة  

وفي مطبعة  ) هـ١٣٢٦(في المطبعة العامرة في مصر سنة       
كما طبع على هامش شـرح      ) م١٨٨٢(الرسمية بتونس سنة    

  .(هـ١٣٢٣(البركوي واألفكرماني المطبوع في تركيا سنة 
جـامع العلـوم   " ـ شرح الحافظ ابن رجب المسمى  ٥

ليف تـأ " والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلـم          
اإلمام الحافظ الفقيه زيد الدين أبي الفرج عبد الـرحمن بـن            
أحمد بن عبد الرحمن السالمي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي         



رحمه اهللا تعالى   ) هـ٧٩٥(الشهير بابن رجب المتوفي سنة      
) ٤٢(، شرح في كتابه المذكور األربعين النووية ،وعـددها          

حاديث سردها في مقدمة    حديثاً كما تقدم ، وزاد عليها ثمانية أ       
شرحه المذكور ولهذا سماه جامع العلوم والحكم فـي شـرح           

، وهو أجل شروح األربعين     " خمسين حديثاً من جوامع الكلم    
  .النووية وأكثرها فائدة

 
  :طبعات جامع العلوم والحكم

  ـ:طبع عدة مرات منها
أ ـ في الهند في آمر تسـر دون تـاريخ ، بتصـحيح     

  .ي الغزنوي وعبد الواحد الغزنويالشيخين عبد الغن
ب ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة  

  ).هـ١٣٤٦(
جـ ـ في المطبعة المـذكورة الطبعـة الثالثـة سـنة      

  ).هـ١٣٨٢(
د ـ في مطابع األهرام في مصر بتحقيق الشيخ محمـد   
األحمدي أبو النور دون تاريخ ، صدره بمقدمة مهمـة عـن            

ر من هذه الطبعة جزءان اشتمل كـل        الشرح المذكور ، صد   



جزء على شرح عشرة أحاديث ولم يصدر بعدهما شيء حتى          
  .اآلن

هـ ـ طبعة المؤسسة السعيدية في الرياض في ثـالث   
  .مجلدات

و ـ طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت الطبعة الثانيـة   
بتحقيق الشيخ شعيب األرنـاؤوط والشـيخ       ) هـ١٤١٢(سنة  

لى ثالث نسخ خطية جزءان في مجلد       إبراهيم باجس مقابلة ع   
  .واحد

ز ـ طبعة دار الفرقان في األردن باعتناء الشيخ محمد  
  .بن عبد الرزاق الرعود

ح ـ طبعة دار الصحابة للتـراث فـي طنطـا سـنة      
بتحقيق ودراسة الشيخ طارق أحمد محمد عبـد        ) هـ١٤١٥(

المنعم في مجلدين ، اعتمد المحقق على طبعة الشيخ شـعيب           
اؤوط ، وزاد عليها المقابلة على نسخة رابعة ،وتوسـع          األرن

  .في تخريج األحاديث
  " جامع العلوم والحكم" مختصرات هذا الشرح 

قام الشيخ سليم بن عيـد الهاللـي باختصـار الشـرح            
إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم       " المذكور وسماه   



دار ابـن   طبعتـه   " في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم        
له مقدمة  ) هـ١٤١٢(الجوزي في الدمام الطبعة األولى سنة       

  .مفيدة تكلم فيها عن بعض طبعاته الشرح المذكور وغير ذلك
  :وعاد بنا الكالم إلى شروح األربعين

ـ شرح الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي المكي المتوفي  ٦
الفتح المبين بشرح   " رحمه اهللا تعالى واسمه     ) هـ٩٧٤(سنة  
طبع في المطبعـة الميمنيـة فـي مصـر سـنة            " ربعين  األ
وعليه حاشية للشيخ حسن بن علـي المـدابغي         ) هـ١٣١٧(

رحمه اهللا تعالى ، ثم طبع بعد ذلك        ) هـ١١٧٠(المتوفي سنة   
عدة مرات ،كما قامت بتصويره دار الكتـب العلميـة فـي            

  ).هـ١٣٩٨(بيروت سنة 
 سنة ـ شرح الشيخ أحمد بن حجازي الفشني المتوفي ٧

المجالس السـنية فـي     " رحمه اهللا تعالى واسمه     ) هـ٩٧٨(
طبع ) هـ٩٧٨(فرغ منه سنة    " الكالم على األربعين النووية   

في مطبعة دار إحياء الكتب العربية في مصر دون تـاريخ ،            
  .كما طبع على هامش شرح الشبرخيتي اآلتي

ـ شرح الشيخ أبي الفضل محمد ولي الدين بن علـي   ٨
رحمـه اهللا تعـالى     ) هـ٩٨٩(ري المتوفي سنة    سالم الشبشي 



طبـع  " الجواهر البهية في شرح األربعين النووية       :" ،واسمه
مصباح الظالم وبهجة األنام في شـرح نيـل         " على هامش   

للشيخ محمـد بـن عبـد اهللا    " المرام من أحاديث خير األنام      
الجرداني المطبوع في المطبعة العامرة الشرفية بمصر سـنة         

  ).هـ١٣١٨(
كما طبع في مطابع دار الطباعة والنشر اإلسـالمية ـ   
القاهرة ـ نشر نزار مصطفى البـاز الطبعـة األولـى دون     

  .تاريخ ، في مجلد
ـ شرح الشيخ إبـراهيم بـن مرعـي بـن عطيـة       ٩

رحمه اهللا تعالى واسمه    ) هـ١١٠٦(الشبرخيتي المتوفي سنة    
طبع فـي  " الفتوحات الوهبية بشرح األربعين حديثاً النووية   " 

كما طبع فـي المطبعـة      ) هـ١٢٨٠(المطبعة األزهرية سنة    
، ثم طبع بعد ذلك عدة      ) هـ١٣١٦(المحمدية في مصر سنة     

  .مرات ، كما قامت دار الفكر ببيروت بتصويره دون تاريخ
ـ شرح الشيخ مال علي بن سلطان بن محمد القاري  ١٠

 رحمـه اهللا  ) هـ١١١٤(الهروي المكي الحنفي المتوفي سنة      
طبـع فـي   " المبين المعين لفهـم األربعـين      " تعالى واسمه   

  .(هـ١٣٢٨(المطبعة الجمالية في مصر سنة 



ـ شرح العالمة الشيخ محمد حياة السندي المتـوفي   ١١
رحمه اهللا تعالى وهو أحد مشـايخ الشـيخ         ) هـ١١٦٣(سنة  

اإلمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اهللا تعالى ، طبعتـه دار            
بتحقيق ) هـ١٤١٥(بالدمام الطبعة األولى سنة     رمادي للنشر   

  .الشيخ حكمت بن أحمد الحريري
كما نشـرته ثانيـة دار المعـالي ـ األردن ـ سـنة       

  ).هـ١٤١٩(
ـ حاشية الشيخ عبد اهللا بن محمد النبرواي الشافعي  ١٢

عـروس  " رحمه اهللا تعالى اسمها     ) هـ١٢٧٥(المتوفي سنة   
ـ ١٢٩١(مصر سنة   طبعت في مطبعة بوالق ب    " األفراح ) هـ

  ).هـ١٣٢٩(كما طبعت في المطبعة الكستلية سنة 
ـ شرح الشيخ محمد بن عبد اهللا الجرداني الدمياطي  ١٣

رحمه اهللا تعالى ، طبـع      ) هـ١٣٣١(الشافعي المتوفي سنة    
باعتناء " الجواهر اللؤلؤية في شرح األربعين النووية       :" باسم

ة للطباعة والنشر   الشيخ يوسف بن علي بديوي ، نشر اليمام       
فـي  ) هـ١٤١٧(والتوزيع في دمشق ، الطبعة األولى سنة        

  .مجلد طبعته مكتبة القاهرة في مصر
ـ شرح األربعين حديثاً النووية للشيخ عبد المجيـد   ١٤



رحمه ) هـ١٣٤٨(الشرنوبي األزهري المالكي المتوفي سنة      
  .اهللا تعالى ، نشرته مكتبة القاهرة بالقاهرة

 األربعة على األربعين النووية ، تـأليف  ـ الشروح ١٥
  :أربعة من علماء فاس وهم المشايخ

  .ـ أحمد بن محمد التاودي ابن سودة ١
  .ـ عبد القادر بن أحمد بن شقرون ٢
  .ـ محمد بن أحمد بنيس ٣
  .ـ الطيب بن عبد المجيد ابن كيران ٤

طبعت في مطبعة حاضرة فاس بتنميق العربي األزرق        
  ).هـ١٣٠٩(سنة في المغرب 

النزهة البهية في شرح أحاديث األربعين النووية " ـ  ١٦
للشيخ قاسم القيسي ، نشرته جمعية اآلداب اإلسالمية فـي          " 

  ).هـ١٣٧٢(بغداد سنة 
ـ شرح الشيخ عبد اهللا بن صالح المحسن المـدرس   ١٧

بالجامعة اإلسالمية في المدينة النبوية ، كما شرح األحاديـث          
الشرح الموجز  :" تي زادها الحافظ ابن رجب واسمه     الثمانية ال 

وهوشرح على طريقة المتأخرين من ذكر الحديث ثـم   " المفيد
مفرداته ثم الفوائد المستنبطة منه ثم الشرح اإلجمالي ، طبـع           



  ).هـ١٣٩٠(في مطبعة السعادة في مصر الطبعة الثانية سنة 
نووية التحفة الربانية في شرح األربعين حديثاً ال" ـ  ١٨

للشيخ إسماعيل بـن محمـد األنصـاري المتـوفي سـنة            " 
،رحمه اهللا تعالى ، نشر المكتبة السلفية بمصـر    ) هـ١٣١٧(

،ومعها شرح األحاديث التي زادهـا ابـن        ) هـ١٣٨٠(سنة  
  .رجب

" شرح األلفاظ الغريبة في األربعـين النوويـة   " ـ  ١٩
ة تأليف الشيخ محيي الدين مستو ، طبع في مؤسسة الرسـال          

 ).هـ١٣٩٧(سنة 
للـدكتور  " الوافي في شرح األربعين النوويـة  " ـ  ٢٠

مصطفى البغا والشيخ محيي الدين مستو ، طبع عدة مـرات           
نشر دار ابـن كثيـر      ) هـ١٤١٣(منها الطبعة السابعة سنة     

  .للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق
للشيخ عبد " المختار في شرح األربعين النووية " ـ  ٢١

مسعود نشـرته مكتبـة المنـار فـي األردن سـنة            الخالق  
  ).هـ١٤٠٣(

للشيخ محمد " المختار من شرح األربعين النووية" ـ  ٢٢
أديب الحمـود نشـرته مكتبـة المنـار فـي األردن سـنة              



  ).هـ١٤٠٣(
للشيخ خالـد  " البيان في شرح األربعين النووية " ـ  ٢٣

  ).هـ١٤٠٧(البيطار ، نشرته مكتبة المنار في األردن سنة 
بقلم الشيخ " قواعد وفوائد من األربعين النووية " ـ  ٢٤

ناظم بن محمد سلطان طبعته الدار السلفية في تونس الطبعة          
، كما طبعته ثانية دار الهجرة للنشر       ) هـ١٤٠٨(األولى سنة   

  ).هـ١٤١٠(والتوزيع سنة 
شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة " ـ  ٢٥

محمود بن عبد القادر األرناؤوط ، وهو شرح        للشيخ  " النبوية  
مختصر نشرته دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع فـي          

  ).هـ١٤١١(بيروت الطبعة الثانية سنة 
للشـيخ  " شرح األربعين النووية في ثوب جديد " ـ  ٢٦

عبد الوهاب بن رشيد بن صالح أبو صفية ، الطبعة الثانيـة            
  ).هـ١٤١٣(،نشر دار البشير سنة 

تأليف الدكتور محمـد  " شرح األربعين النووية " ـ  ٢٧
بكار زكريا ، نشر دار البشائر اإلسالمية في بيروت الطبعة          

  ).هـ١٤١٤(الثانية 
" إيضاح المعاني الخفية في األربعين النوويـة  " ـ  ٢٨



للشيخ محمد تاتاي ، قامت بنشره دار الوفاء للطباعة والنشر          
صـر ، الطبعـة األولـى سـنة         والتوزيع في المنصورة بم   

  ).هـ١٤١٨(في مجلد والثانية سنة ) هـ١٤١٤(
للشيخ " من مشكاة النبوة شرح األربعين النووية " ـ  ٢٩

نشرته جمعية  ) هـ١٤٠٧(محمد صالح فرفور المتوفي سنة      
  .الفتح اإلسالمي في دمشق

: شرح األربعـين حـديثاً النوويـة وملحقاتـه    " ـ  ٣٠
تحقيق ودراسـة ال    " فاظ المشكالت   اإلشارات إلى ضبط األل   

شيخ عبد العزيز عز الدين السيروان ، نشر دار قتيبـة فـي             
  ).هـ١٤١١(بيروت الطبعة األولى سنة 

 
  :الشروح المخطوطة

ـ شرح تاج الدين عمر بن علي اللخمـي الفاكهـاني    ١
المـنهج  " رحمه اهللا تعالى المسمى     ) هـ٧٣٤(المتوفي سنة   

ة في مكتبـة الحـرم المكـي بـرقم          يوجد منه نسخ  " المبين  
، كما أن الشارح المـذكور      ) ٤١٧(ورقمه الخاص   ) ١٢٤٣(

منه نسخة في   ) مختصر المنهج المبين  (اختصر شرحه وسماه    
  ).٧٥(والخاص ) ١٢٠٠(مكتبة الحرم المكي رقمها العام 



لإلمام أبي حفـص  " المعين على تفهم األربعين " ـ  ٢
لشافعي المعروف بـابن    عمر بن علي بن أحمد األنصاري ا      

رحمه اهللا تعالى ، منه نسخة      ) هـ٨٠٤(الملقن المتوفي سنة    
  .صفحة) ٢١٨(في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة في 

" البرود الطلسية في شرح األربعـين النوويـة   " ـ  ٣
للشيخ عبد الوهاب بن مصطفى بن محمد الكفردا علي الحلبي          

رحمه اهللا تعالى   ) هـ١٣٥٥(ة  الشهير بابن طلس المتوفي سن    
  .، منه نسخة في الخزانة الطلسية

المبادئ التربوية المستنبطة من األربعين النووية " ـ  ٤
للشيخ عوض ابن رده الساعدي ، رسالة ماجستير مقدمـة          " 

  ).هـ١٤٠٨(إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 
 " األفكار النورانية في شرح األربعـين النوويـة  " ـ  ٥

للشيخ محمد بن العز الحجازي من علماء القـرن العاشـر ،            
وفيها فرغ من الكتـاب المـذكور       ) هـ٩١٢(كان حياً سنة    

رحمه اهللا تعالى ، مجلد كبير منه نسـخة فـي دار الكتـب              
  .العمومية



 
  :شروح األربعين المسجلة

) ١٥(ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في  ١
  .شريطاً

  .شريطاً) ٤٣(الشيخ محمد بن صالح المنجد في ـ شرح  ٢
) ١٠(ـ شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في  ٣

  .أشرطة
ـ شرح الشيخ عبد اهللا السعد في  أشرطة وهـي شـرح    ٤

 .لخمسة أحاديث فقط
 
 ـ عمدة األحكام من كالم خير األنام ٢

 لإلمام الحافظ تقي" عمدة األحكام من كالم خير األنام  "
الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتـوفي           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٠٠(سنة 
اشتمل على جملة من أحاديث األحكام مما اتفـق عليـه           

  ـ:اإلمامان البخاري ومسلم ، وقد طبع عدة مرات منها
ـ في مطبعة السنة المحمدية بتحقيق الشـيخ محمـد    ١

 ).هـ١٣٧١(حامد الفقي سنة 



ـ ١٣٧٣(ـ طبعة دار المعارف في مصر سنة  ٢ ) هـ
  .بتصحيح الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه اهللا تعالى

ـ ١٤٠٥(ـ طبعة دار المأمون للتـراث سـنة    ٣ ) هـ
  .بتحقيق الشيخ محمود األرناؤوط

ـ في المطبع األنصاري بدهلي فـي الهنـد ضـمن     ٥
  .مجموعة الحديث النجدية

الشيخ محمد رشيد ـ في مطبعة المنار بمصر باعتناء  ٦
  .(هـ١٣٤٢(رضا ضمن مجموعة الحديث النجدية أيضاً سنة 

  :شروحه
للشيخ تقـي  " إحكام األحكام شرح عمدة األحكام " ـ  ١

الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشـيري            
رحمه اهللا  ) هـ٧٠٢(المشهور بابن دقيق العيد المتوفي سنة       

  .تعالى
في ) هـ١٣١٣(اري بدهلي سنة    طبع في المطبع األنص   

  .مجلد
كما طبعه الشيخ محمد منير الدمشقي في مصـر سـنة           

  .في مجلدين) هـ١٣٤٢(
كما طبع في مطبعة السنة المحمدية في مجلدين بتحقيق         



ومراجعة الشيخين محمد حامد الفقي ،وأحمد محمـد شـاكر          
  .وهي أحسن طبعاته

ـ           ر وللعالمة الشيخ السيد محمـد بـن إسـماعيل األمي
رحمه اهللا تعالى حاشية    ) هـ١١٨٢(الصنعاني المتوفي سنة    

على هذا الشرح سماها العدة ، طبعت في أربع مجلدات سنة           
في المطبعة السلفية في مصر باعتنـاء الشـيخ         ) هـ١٣٧٩(

  .علي بن محمد الهندي
لإلمـام الحـافظ   " اإلعالم بفوائد عمدة األحكام " ـ  ٢

أحمـد األنصـاري    العالمة أبي حفص عمر بن علـي بـن          
وهو ) هـ٨٠٤(الشافعي المعروف بابن الملقن المتوفي سنة       

أجل كتبه وأحسنها ، وقد توسع في الشرح توسـعاً واضـحاً            
  .رحمه اهللا تعالى

طبع بتحقيق وتخريج وتعليق الشيخ عبد العزيز بن أحمد         
نشـر دار  ) هـ١٤١٧(بن محمد المشيقح الطبعة األولى سنة    

صدر منه خمس مجلدات إلى نهايـة       العاصمة في الرياض ،     
  .كتاب الصوم وتمامه في ثالثة عشر مجلداً

للشيخ فيصل " خالصة الكالم على عمدة األحكام " ـ  ٣
رحمـه  ) هـ١٣٧٦(بن عبد العزيز آل مبارك المتوفي سنة        



  .اهللا تعالى
طبع في مجلد أكثر من مرة منها الطبعة الثانيـة نشـر            

لية بالرياض ، طبع في مطابع      مكتبة النهضة ، والمكتبة األه    
ـ ١٣٧٩(شركة الشمرلي للطبع والنشر بالقاهرة سـنة         ) هـ
ـ ١٣٩٢(رحمه اهللا تعالى نشرته مكتبة الرياض سـنة          ) هـ

  ).هـ١٤٠٠(وسنة 
للشيخ محمـد  " تنبيه األفهام بشرح عمدة األحكام " ـ  ٥

بن صالح العثيمين طبعته جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود            
  .تاإلسالمية عدة مرا

للشيخ عبد اهللا " تيسير العالم شرح عمدة األحكام " ـ  ٦
بن عبد الرحمن بن صالح البسام ، طبع عدة مـرات منهـا             

  .في مجلدين) هـ١٣٩٣(الطبعة الثالثة سنة 
تأسيس األحكام على ماصح عـن خيـر األنـام    " ـ  ٧

للشيخ أحمد بن يحيى النجمي     " بشرح أحاديث عمدة األحكام     
ـ ١٤٠٠(ء األول سـنة     ، صدر منه الجز    ) ١٥٢(فـي   ) هـ

  .صفحة ، قام بطبعه النادي األدبي في جيزان
للشيخ حسن بن " نيل المرام شرح عمدة األحكام " ـ  ٨

سليمان النوري والشيخ علوي بن عباس المالكي المتوفي سنة         



رحمه اهللا تعالى ، نشر مكتبة االقتصاد في مكة         ) هـ١٣٩١(
  .(هـ١٣٨٨(المكرمة الطبعة الثالثة سنة 

ـ شرح الشيخ مصطفى عبد القادر عطا ، ولم يسمه  ٩
باسم خاص ، نشرته دار الكتب العلمية فـي بيـروت سـنة             

  .في مجلد) هـ١٤٠٦(
 

  :شروح مخطوطة
لشمس الدين أبي " كشف اللثام في شرح عمدة األحكام  "

العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلـي المتـوفي           
  .طوط في المكتبة الظاهرية بدمشقمخ) هـ١١٨٩(سنة 

  :الشروح المسجلة
ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز في  ١

  .شريطاً) ٢٠(
  .ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ٢
ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن بن جبرين  ٣

  .شريطاً) ٧٢(في 
رحمن بن ناصر البراك قطعة ـ شرح فضيلة الشيخ عبد ال ٤

  .أشرطة) ٥(يسيرة في 



  .ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ٥
ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهللا بن صالح العبيالن قطعـة   ٦

  .يسيرة في  أشرطة
  .شريطاً) ٢٤(ـ شرح الشيخ محمد بن صالح المنجد في  ٧

شيخين حسن بـن  لل" نيل المرام شرح عمدة األحكام " ـ  ٨
سليمان النوري وعلوي بن عباس المالكي في  أشرطة         

  .، المكتب اإلقليمي
ـ شرح الشيخ عبد اهللا الرضمان والشيخ محمـد المهنـا    ٩

  .شريطاً) ١١(كتاب البيوع فقط في 
 

  :نظمه
نظمه الشيخ عبد اهللا بن محمد األمين رحمه اهللا تعالى ،           

وشرحه فـي   " ألحكام  فتح السالم نظم عمدة ا    " وسمى نظمه   
فرغ منه  " اإللمام شرح فتح السالم نظم عمدة األحكام        " كتابه  

لوحة ) ٢٧٢(مخطوط في   ) هـ١٢٤٩(في شهر شعبان سنة     
 .ونصف لوحة



 
 ـ بلوغ المرام من أدلة األحكام ٣

لإلمام الحـافظ أبـي   ".. بلوغ المرام من أدلة األحكام  "
فعي المعـروف   الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني الشا       

ـ ٨٥٢(بابن حجر العسقالني المتوفي سنة       رحمـه اهللا   ) هـ
  .تعالى

اشتمل هذا المتن على أصول األدلة الحديثيـة لألحكـام       
الشرعية ، وحرره مؤلفه تحريراً بالغاً ، ليصير من يحفظـه           
من بين أقرانه نابغاً ويستعين بـه الطالـب المبتـدي ، وال             

ذكر في مقدمته ، وقد بلغ      كما  . يستغنى عنه الراغب المنتهي   
  .حديثاً) ١٥٩٦(مجموع أحاديث هذا المتن 

" ولهذا المتن ميزات كثيرة ، انظر شيئاً منها في كتاب           
للشيخ " الروض البسام من ترجمة بلوغ المرام ومؤلفه اإلمام         

  .حسن بن صديق حسن خان
  )هـ١٤١١(نشرته دار الصميعي في الرياض سنة 

  :طبعاته
  ـ:ن عدة مرات منهاطبع هذا المت

  )هـ١٢٥٣(ـ طبعة حجرية في لكناو سنة  ١



  ).هـ١٣٠٥(ـ في الهور سنة  ٢
ـ في المطبع األنصاري بـدهلي فـي الهنـد سـنة      ٣

  )هـ١٣١١(
ـ في مطبعـة التمـدن الصـناعية بمصـر سـنة       ٤

  ).هـ١٣٢٠(
ـ في مطبعة مصطفى محمد في مصر ، بتصـحيح   ٥

 ).هـ١٣٥٢(نة وتعليق الشيخ محمد حامد الفقي س
ـ ١٣٧٢(ـ في مطبعة عبد الحميد حنفي سـنة   ٦ ) هـ

  .بتعليق الشيخ عبد اهللا بن محمد الصديق الغماري
بتصحيح ) هـ١٣٧٣(ـ طبعة دار الكتب العربي سنة  ٧

  .الشيخ محمد رضوان
ـ طبعة مكتبة النهضة الحديثة في مكة المكرمة سنة  ٨

وعبد الوهاب  باعتناء الشيخين محمد أمين كتبي      ) هـ١٣٧٨(
  .عبد اللطيف

ـ طبعة دار إحياء العلوم في بيروت بتحقيق الشـيخ   ٩
أثبـت تعـاليق    ) هـ١٤١٣(أسامة صالح الدين منيمنه سنة      

  .الشيخ محمد حامد الفقي وزاد عليها
ـ ١٤١٤(ـ طبعة دار الحديث في القاهرة سنة  ١٠ ) هـ



  .بتحقيق وتخريج وفهرسة الشيخ عصام الدين سيد الصبابطي
ـ طبعة دار ابن كثير في دمشق الطبعة الثانية سنة  ١١

  .بتحقيق وتعليق الشيخ يوسف بن علي بديوي) هـ١٤١٥(
ـ طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز في مكة المكرمة  ١٢

بتحقيق مركز الدراسـات والبحـوث فـي        ) هـ١٤١٧(سنة  
  .المكتبة المذكورة

يـة  ـ طبعة مكتبة الدليل في الجبيل المملكـة العرب  ١٣
بتحقيق وتخريج وتعليق الشـيخ     ) هـ١٤١٧(السعودية سنة   

  .سمير بن أمين الزهيري في جزئين
ـ طبعة مكتبـة الصـميعي فـي الريـاض سـنة       ١٤

  .باعتناء الشيخ نظر محمد الفاريابي في مجلدين) هـ١٤١٨(
 

  :شروحه
للشيخ القاضـي  " البدر التمام شرح بلوغ المرام " ـ  ١

رحمـه  ) هـ١١١٩(ي المتوفي سنة    الحسين بن محمد المغرب   
قامت بنشر قسم منه مكتبة العبيكان في الريـاض         . اهللا تعالى 

من أول الكتاب إلى باب صفة الصالة فـي         ) هـ١٤١٤(سنة  
  .مجلدين بتحقيق الشيخ علي بن عبد اهللا الزبن



" سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام " ـ  ٢
الصـنعاني المتـوفي سـنة    للشيخ محمد بن إسماعيل األمير    

رحمه اهللا تعالى ، اختصره من شرح العالمـة         ) هـ١١٨٢(
شرف الدين الحسين بن محمد المغربي سـابق الـذكر مـع            

  .زيادات جمة على مافي األصل كما في مقدمته
  ـ:وطبع عدة مرات منها

أ ـ في المطبع الفاروقي الواقع في دهلي بالهنـد سـنة    
  .في مجلد كبير) هـ١٣١١(

  .ـ في المطبعة المنيرية في مصرب 
جـ ـ طبعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ـ   

  .كلية الشريعة ـ في أربع مجلدات دون تاريخ
في أربع ) هـ١٤٠٥(د ـ طبعة دار الكتب العربي سنة  

مجلدات باعتناء الشيخين فواز أحمد زمرلي ، وإبراهيم محمد         
  .الجمل

للنشـر والتوزيـع فـي    هـ ـ طبعة دار ابن الجوزي  
. الدمام بتعليق وتحقيق وتخريج الشيخ محمد صبحي حـالق        

وأثبت المحقق على طـرة الكتـاب اسـم         . في ثمان مجلدات  
بناء علـى   " سبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام       " الشرح  



ماأثبت على إحدى النسختين المخطـوطتين اللتـين اعتمـد          
  .شرح المذكورعليهما في التحقيق ، وهي أحسن طبعات ال

للشيخ صديق بـن حسـن خـان    " مسك الختام " ـ  ٣
رحمه اهللا تعالى   ) هـ١٣٠٧(البخاري القنوجي المتوفي سنة     

باللغة الفارسية ، وهو من أحسن الكتب التي ألفها كما قـال            
إتحاف النبالء المتقـين بإحيـاء مـآثر        " عن نفسه في كتابه     
  .أيضاًوهو باللغة الفارسية " الفقهاء والمحدثين 

ألبي الخير نـور  " فتح العالم لشرح بلوغ المرام " ـ  ٤
ـ ١٣٣٦(الحسن بن صديق ابن حسن خان المتوفي سنة          ) هـ

رحمه اهللا تعالى ، جله من سبل السالم ، وزاد زيادات مـن             
طبع في المطبعة األميريـة     . غيره وال سيما في المجلد الثاني     

وصورته ) هـ١٣٠٢(في بوالق بمصر الطبعة األولى سنة       
  .دار صادر في بيروت بعد ذلك دون تاريخ

وذكر الشيخ صفي الرحمن المباركفوري فـي مقدمـة         
إتحاف الكرام أنه ينسب إلى ابنه المذكور ،والصـحيح أنـه           
لصديق بن حسن نفسه ، بينما نسبه الدهلوي في حاشيته على           

  .البلوغ إلى االبن ، فاهللا أعلم
للشيخ فيصـل  " رام مختصر الكالم على بلوغ الم" ـ  ٥



بمطبعة ) هـ١٣٧٦(بن عبد العزيز آل مبارك المتوفي سنة        
مصطفى البابي الحلبي ، ونشرته المكتبة األهلية في الرياض         
ضمن المجموعة الجليلة ، وهي عبارة عـن ثالثـة كتـب            
للمؤلف المذكور ،وهـذا الشـرح أولهـا ، وطبعـت هـذه             

  .المجموعة بعد ذلك عدة مرات
لشرح مفرداً دار إشبيليا في الريـاض       كما نشرت هذا ا   

  ).هـ١٤١٩(سنة 
" نيل المرام شرح بلوغ المرام من أدلة األحكـام " ـ  ٦

تأليف الشيخ محمد بن ياسين بن عبد اهللا من علماء الموصل           
، طبع في مطبعة الزهراء الحديثـة فـي الموصـل سـنة             

في خمسة أجزاء كما نشرته مكتبـة بسـام فـي           ) م١٩٨٣(
وكذا المكتبة التجارية فـي مكـة       ) هـ١٤٠٥(الموصل سنة   
  ).هـ١٤١٢(المكرمة سنة 

للشيخ عبد القادر " فقه اإلسالم شرح بلوغ المرام " ـ  ٧
شيبه الحمد ، طبع في مطابع الرشيد في المدينة النبوية فـي            

  .عشرة أجزاء دون تاريخ
للشيخ عبد اهللا " توضيح األحكام من بلوغ المرام " ـ  ٨

 البسام ، نشرته دار القبلة للثقافة اإلسـالمية         بن عبد الرحمن  



بجدة وهيئة اإلغاثة اإلسالمية بجدة ، الطبعة األولـى سـنة           
في ست مجلدات ، ثم طبعه المؤلف ثانية سـنة          ) هـ١٤١٣(
طبعة مصححة ومحققة وفيها زيـادات هامـة        ) هـ١٤١٤(

  أشار إليها المؤلف في المقدمة
للشـيخ  "  المرام إتحاف الكرام تعليق على بلوغ" ـ  ٩

صفي الرحمن المباركفوري ، طبع في المطبعة السلفية فـي          
في مجلد ،   ) هـ١٤٠٣(بنارس في الهند الطبعة األولى سنة       

  .(هـ١٤١٢(كما نشرته دار السالم في الرياض سنة 
للشيخ أحمد " حاشية الدهلوي على بلوغ المرام " ـ  ١٠

اهللا تعالى  رحمه  ) هـ١٣٣٨(بن حسن الدهلوي المتوفي سنة      
على الحجر في الهند ، ثـم قـام         ) هـ١٣٢٥(، طبعت سنة    

  .في مجلد) هـ١٣٩٤(المكتب اإلسالمي بطبعها ثانية سنة 
" فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ المـرام  " ـ  ١١

لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، اعتنى به وخـرج           
بن حسن  أحاديثه وفهرسه الشيخان أحمد وسامي أبناء محمد        

الخليل ، نشر دار المسلم للنشر والتوزيع في الرياض الطبعة          
صدر منه الجـزء األول ، وهـو        ) هـ١٤١٦(األولى سنة   

  .شرح لمقدمة المؤلف ، وكتاب الطهارة فقط



للشـيخ  " فتح الوهاب شرح على بلوغ المـرام  " ـ  ١٢
محمد أحمد الداه الشنقيطي نشرته دار الفكر في بيروت سنة          

  ).هـ١٤٠٤(
 

  :كتب تتعلق ببلوغ المرام
للشيخ محمد بن إسماعيل " منظومة بلوغ المرام " ـ  ١

رحمه اهللا تعالى   ) هـ١١٨٢(األمير الصنعاني المتوفي سنة     
صاحب سبل السالم ، بلغت أبياتها إلى أثناء باب العدة مـن            

بيتاً ثم توفي ، وأتم المنظومة تلميـذه        ) ١٩٤٠(كتاب الطالق   
القادر بن علي الحسيني الروضي الصنعاني      الحسين بن عبد    

بيتاً من آخر باب    ) ٦٣٠(أتمها بـ   ) هـ١١٩٨(المتوفي سنة   
العدة إلى آخر الكتاب ، فصار مجمـوع أبيـات المنظومـة            

بيتاً طبعت قديماً ، كما أعيد طبعها على نفقة الشيخ          ) ٢٥٧٠(
علي بن عامر األسدي المدرس بدار الحديث بمكة المكرمـة          

اإلمام بتخـريج أحاديـث بلـوغ       " وعليها  ) هـ١٣٩٦(سنة  
للشيخ محمد بن محمد بن يحيـى زبـارة الحسـني           " المرام  

الصنعاني ، وعلق حواشيه الشيخ محمد بن سـالم البيحـاني           
  .بمطبعة دار نشر الثقافة باإلسكندرية



، " تنبيه الكرام على أحاديث في بلـوغ المـرام   " ـ  ٢
لعبيالن ، نشـر دار المنـار       تأليف الشيخ عبد اهللا بن صالح ا      

ـ ١٤١٢(للنشر في الخرج الطبعة األولى سنة        ،وهـي  ) هـ
صفحة فيها بعض الملحوظات والتنبيهـات      ) ٣٢(رسالة في   

  .المفيدة
الساطع شرح كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام " ـ  ٣

للشيخ محمد بن ياسين بن عبد اهللا صاحب        " من أدلة األ؛كام    
المسمى بنيل المرام ، نشرته المكتبة      ) ٦(الشرح السابق رقم    

  .التجارية في مكة المكرمة دون تاريخ
 

  :مختصراته
للشيخ شاكر بن محمود " وحي الكالم من بلوغ المرام  "

ـ ١٣٤٨(، طبع في المطبعة العمارية سنة        ) ٩٢(فـي   ) هـ
  .صفحة

 
  :الشروح المسجلة

ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  ١
  .شريطاً) ٦١(ي ف



ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في  ٢
  .شريطاً) ٢٤٦(

ـ شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فـي   ٣
  .شريطاً مجموعة أولى) ٣١(

  .ـ شرح الشيخ سلمان بن فهد العودة ٤
أشرطة ، ) ٨(ـ شرح الشيخ أبي إسحاق الحويني في  ٥

  .غير كامل
) ١٦(عائض بن عبد اهللا القرني فـي  ـ شرح الشيخ  ٦

  .شريطاً ، غير كامل
شـريطاً ،  ) ١٥(ـ شرح الشيخ عبد اهللا العبيالن في  ٧
  .غير كامل

المكتـب اإلقليمـي ـ    : ـ سبل السالم في شـريطين  ٨
 .المكتبة الناطقة

 
 ـ المنتقى من أحاديث األحكام ٤

 لمجد الدين أبي البركات" المنتقى من أحاديث األحكام  "
عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن عبد اهللا الخضر بن             

ـ ٦٥٢(محمد بن علي بن تيمية الحراني المتوفي سـنة           ) هـ



  .رحمه اهللا تعالى
ويقـال إن القاضـي     " األحكام الكبرى " انتقاه من كتابه    

  .بهاء الدين بن شداد هو الذي طلب ذلك منه بحلب
بوية التي ترجـع    وقد اشتمل على جملة من األحاديث الن      

  .أصول األحكام إليها ويعتمد علماء اإلسالم عليها
انتقاها من المسند ، والكتب الستة ، وغيرها ، ورتبهـا           

) ٥٠٢٩(على أبواب الفقه ليسهل الكشف عنها وعدد أحاديثه         
  .حديثاً

وهو الكتـاب المشـهور ،وقـال       : قال عنه ابن رجب   
لدين عبد السـالم    وأحكام الحافظ مجد ا   : صاحب البدر المنير  

بن تيمية المسمى بالمنتقى هو كاسمه ، وماأحسنه لوال إطالقه          
في كثير من األحاديث العزو إلـى األئمـة دون التحسـين            

وقد استدرك ذلك الشوكاني في شرحه نيـل     : والتضعيف قلت 
  .األوطار

 
  :طبعاته

  ـ:طبع هذا المتن عدة مرات منها
ـ الهنـد  ـ في المطبعـة الفاروقيـة فـي دهلـي       ١



المنتقـى مـن أخبـار      " في مجلـد باسـم      ) هـ١٢٩٦(سنة
نزل من اتقى بكشف أحوال     " وفي مقدمته رسالة    " المصطفى
للشيخ أبي الفتح عبد الرشيد بن محمود اإلبراهيمي        " المنتقى  

المحمدي السني الكشميري الشوبياني ، اشتملت على مقدمة ،         
هـل الحـديث    وثالث إفادات ، وخاتمة ، المقدمة في مناقب أ        

ومراتبهم ، واإلفادة األولى ، في الكالم على كتاب المنتقـى           
ومن اعتنى بشرحه والتعليق عليه ،والثانية في ترجمة مؤلف         
المنتقى وبيان مارزقه اهللا من العلم والحلم والـورع والتقـى           
،والثالثة في ذكر من سمى بابن تيمية ووصـل نسـبه إلـى             

ألبوة وإما فـي اإلبنيـة ،       المصنف رحمه اهللا تعالى إما في ا      
والخاتمة في ذكر من أمر بطبع الكتاب ، وهو الشيخ صديق           

  .بن حسن خان رحمه اهللا تعالى
ـ ١٣٣٢(ـ في المطبع الرحماني في دهلي سنة  ٢ ) هـ
  .في مجلد
) هـ١٣٥٠(ـ في المطبعة الرحمانية في مصر سنة  ٣

 في  بتصحيح وتعليق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه اهللا تعالى        
وصور بعـد   " المنتقى من أخبار المصطفى     : " مجلدين باسم 

  .ذلك



ـ كما طبعه الشيخ محب الدين الخطيـب رحمـه اهللا    ٤
تعالى في مطبعته المطبعة السلفية في مصر ، دون تـاريخ ،       

المنتقى مـن   : في مجلد واحد باسمه المعروف عند أهل العلم       
  .خال من أي حاشية أو تعليق" أحاديث األحكام 

 
  :شروحه

شرحه جماعة من أهل العلم ولم يطبع من شروحه فيما          
وقفت عليه سوى شرحه العالمة الشيخ محمـد بـن علـي            

رحمه اهللا تعـالى فـي      ) هـ١٣٥٥(الشوكاني المتوفي سنة    
، " نيل األوطار من أسرار منتقى األخبـار      " كتابه المشهور   

  ـ:وقد طبع هذا الشرح عدة مرات منها
ى في دار الطباعة العامرة في مصـر  أ ـ الطبعة األول 

عـون  " في صمان مجلدات ، وبهامشـه       ) هـ١٢٩٧(سنة  
للشيخ صديق بن حسن خـان ،       " الباري لحل أدلة البخاري     

التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح     " وهو شرح كتاب    
  .للزبيدي" 

  .ب ـ في المطبعة المنيرية في مصر
) هـ١٣٥٧( سنة جـ ـ في المطبعة العثمانية المصرية 



  .، في أربع مجلدات
د ـ طبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده فـي مصـر    

ـ ١٣٨٠(ثم سنة   ) هـ١٣٧١(ثم سنة   ) هـ١٣٤٧(سنة   ) هـ
  .في أربع مجلدات

هـ ـ طبعة مكتبة الكليات األزهرية في القاهرة سـنة   
بتحقيق الشيخين طـه عبـد الـرؤوف سـعد          ) هـ١٣٩٨(

  .،ومصطفى محمد الهواري
، نشر ) هـ١٤١٣(طبعة دار الحديث في القاهرة و ـ  

دار زمزم في الرياض في تسع مجلدات ، التاسـع بكاملـه            
فهارس ، خرج أحاديثه وعلق عليه الشـيخ عصـام الـدين            

  .الصبابطي
كما قام الشيخ محمد بن راشد بترتيـب أحاديـث نيـل            

تنوير أولي األبصار بترتيب أحاديـث نيـل        " األوطار باسم   
نشرته دار الكتب العلميـة فـي بيـروت سـنة           " األوطار  

،والترتيب المـذكور ألحاديـث الكتـاب متنـاً         ) هـ١٤١٣(
  .وشرحاً

وقد اختصر هذا الشرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل          
" رحمه اهللا تعـالى وسـماه     ) هـ١٣٧٦(مبارك المتوفي سنة    



طبعته المطبعة السلفية   " بستان األخبار مختصر نيل األوطار      
في مجلدين ،وصـورته مكتبـة      ) هـ١٣٧٣(نة  في مصر س  

  .المعارف في الطائف أخيراً
كما اختصره الشيخ خالد بن عبد الرحمن العك وطبـع          

نشرته دار الحكمة للطباعـة     " مختصر نيل األوطار    " باسم  
في أربـع   ) هـ١٤٠٩(والنشر في دمشق الطبعة األولى سنة       

  .مجلدات
 األخرى كما   وعلى طالب العلم أن يعتني بكتب الحديث      

قال ابن الصالح في المقدمة في النوع الثامن والعشـرين ـ   
ولتقدم العناية بالصحيحين ثـم     :" معرفة آداب طالب الحديث   

بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي طبطاً لمشكلها         
وفهماً لخفي معانيها ، وال يخدعن عن كتاب السـنن الكبيـر            

ابه ، ثم بسائر مـاتمس حاجـة        للبيهقي فإنا ال نعلم مثله في ب      
صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد كمسند أحمد ، ومـن           
كتب الجوامع المصنفة في األحكام المشتملة علـى المسـانيد          
وغيرها ، وموطأ مالك هو المقدم منها ، ومن كتـب علـل             

عنأحمد بن حنبل ،وكتاب    " العلل"الحديث ومن أجودها كتاب     
ومن كتـب الرجـال وتـواريخ       عن الدار قطني ،     " العلل" 



" وكتـاب " تاريخ البخـاري الكبيـر    " المحدثين ومن أفضلها    
البن أبي حاتم ، ومن كتب الضبط لمشكل        " الجرح والتعديل   

ألبي نصر ابن ماكوال    " اإلكمال  " األسماء ومن أكملها كتاب     
، وليكن كلما مر به اسم مشكل ، أو كلمة من حديث مشكلة ،              

به ، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير فـي        بحث عنها وأودعها قل   
  .يسر

وليكن تحفظه للحديث على التدرج قليالً قليالً مع األيـام       
والليالي فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه ،وممن ورد ذلك عنه          
من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابـن عليـة ومعمـر ،            

مـن طلـب    : " سمعت الزهري يقول  : وروينا عن معمر قال   
  ." فاته جملة ، وإنما يدرك العلم حديثاً وحديثينالعلم جملة 

" وليكن اإلتقان من شأنه فقد قال عبد الرحمن بن مهدي           
ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسـباب         " الحفظ اإلتقان 

تذاكروا الحديث  :" اإلمتاع به ، وروينا عن علقمة النخعي قال       
سـره أن   مـن   :" وعن إبراهيم النخعي قال   " فإن حياته ذكره    

" يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من ال يشـتهيه             
  .هـ.ا



  :الشروح المسجلة
ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  ١

  .شريطاً غير كامل) ٢٤(في 
ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في  ٢

)٥٣ ( 



   
    

 
 لحنفيةمتون ا: أوالً

للشيخ عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي        " المنار" ـ  ١
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧١٠(المتوفي سنة 

لإلمام عبيد اهللا صدر الشـريعة  " تنقيح األصول " ـ  ٢
األصغر ابن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي المتوفي سنة        

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٤٧(
الدين عبد الواحد بـن  لمحمد بن همام " التحرير " ـ  ٣

عبد الحميد بن مسعود السيواسي السكندري القاهري الحنفي        
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٦١(المتوفي سنة 

لمحب اهللا بن عبد الشكور الحنفـي  " مسلم الثبوت" ـ  ٤
 .رحمه اهللا تعالى) هـ١١١٩(المتوفي سنة 

 ـ المنار ١
مـود  ألبي البركات حافظ الدين عبد اهللا بن أحمد بن مح         



على المشـهور رحمـه اهللا      ) هـ٧١٠(النسفي المتوفي سنة    
تعالى ، وهو صاحب التصانيف المفيدة في الفقه واألصول ،          

  ." كنز الدقائق: " ومنها المتن المشهور في الفقه
ومتن المنار مختصر من أصول الفقه لفخـر اإلسـالم          
البزدوي وأصول شمس األئمة السرخسي مع التـزام إيـراد          

صول على ترتيب فخر اإلسالم البزدوي كما ذكـر         جميع األ 
  .ذلك المؤلف في مقدمة شرحه لمتنه المذكور

  :طبعاته
طبع هذا المتن عدة مرات منها في مطبعة أحمد كامـل           

  .صفحة) ٣٤(في ) هـ١٣٢٦(في تركيا سنة 
  :فائدة

أبو البركات النسفي صاحب المنار هو صاحب التفسير        
أما مـتن   " تنزيل وحقائق التأويل  مدارك ال " المشهور المسمى   

العقائد النسفية المشهورة وطلبة الطلبة ، والقنـد فـي ذكـر            
علماء سمرقند ، وكلها مطبوعة ، فليست له وإنما هي لـنجم            
الدين أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي           

رحمه اهللا تعـالى ، فلـيعلم       )  هـ٥٣٧(الحنفي المتوفي سنة    
  .ذلك



  :شروحه
  ـ:لمتن المنار شروح كثيرة منها

لصاحب المـتن   " كشف األسرار في شرح المنار      " ـ  ١
أبي البركات النسفي ، طبع في مطبعة بوالق في مصر سنة           

" نـور األنـوار   " ومعه شرح مالجيون المسمى   ) هـ١٣١٦(
لمحمد عبد الحليم اللكنوي ،     " قمر األقمار " وحاشيته المسماه   

تب العلمية فـي بيـروت سـنة        كما قامت بتصويره دار الك    
  .في مجلدين مع شرح مالجيون) هـ١٤٠٦(

ـ شرح الشيخ محمد بن محمد بـن أحمـد الكـاكي     ٢
جـامع  " رحمه اهللا تعالى واسـمه      ) هـ٧٤٩(المتوفي سنة   

قامت بنشره مكتبـة نـزار بـن        " األسرار في شرح المنار     
) هـ١٤١٨(مصطفى الباز في مكة المكرمة والرياض سنة        

فضل الرحمن عبد الغفور األفغـاني فـي خمـس          .بتحقيق د 
  .مجلدات
 
 
 
 
 



 
ـ شرح الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز أمين الدين  ٣

بن فرشتا الحنفي ـ وفرشتا ـ هو الملك المشهور بابن الملك   
رحمه اهللا تعالى ، طبـع فـي دار         ) هـ٨٠١(المتوفي سنة   

 كمـا   في مجلد ،  ) هـ١٣٠٦(الطباعة العامرة في تركيا سنة      
ومعه ) هـ١٣١٥(طبع في المطبعة العثمانية في تركيا سنة        

: ثالث حواش باسم شرح المنار وحواشيه من علم األصـول         
بأسفله حاشية الشيخ يحيى بن قرجـا الرهـاوي المصـري           

رحمـه اهللا تعـالى ، وبـأعلى        ) هـ٩٤٢(المتوفي بعد سنة    
الهامش حاشية الشيخ مصطفى بن بيـر علـي بـن محمـد             

رحمـه اهللا   ) هـ١٠٤٠(زمي زاده المتوفي سنة     المعروف بع 
  .تعالى

وبأسفله أنوار الحلك على شرح المنـار البـن ملـك ،            
للشيخ رضى الدين محمد بن إبراهيم الشهير بـابن الحلبـي           

رحمه اهللا تعالى ، الجميع في مجلـد        ) هـ٩٧١(المتوفي سنة 



  .صفحة) ٩٩٨(واحد بلغت صفحاته 
لرحمن بن أبي بكـر  ـ شرح الشيخ زين الدين عبد ا ٤

رحمه اهللا تعـالى وهـو      ) هـ٨٩٣(ابن العيني المتوفي سنة     
  .شرح مختصر طبع على هامش شرح ابن الملك سابق الذكر

للشيخ العالمـة  " مشكلة األنوار في أصول المنار" ـ  ٥
زين الدين ابن إبراهيم الحنفي المصري الشهير بـابن نجـيم      

 ، طبع باسـم فـتح       رحمه اهللا تعالى  ) هـ٩٧٠(المتوفي سنة   
الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة األنوار فـي أصـول          
المنار في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده في مصـر          

ثالثة أجزاء في مجلد واحد ، وعليه حواش        ) هـ١٣٥٥(سنة  
للشيخ عبد الرحمن البحراوي الحنفي المصري المتوفي سنة        

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٢٢(
للعالمة الفقيه " ضة األنوار على أصول المنارإفا" ـ  ٦

الشيخ عالء الدين محمد بن علي الحصكفي نسبة إلى حصن          
رحمه اهللا تعالى ، طبع علـى       ) هـ١٠٨٨(كيفا المتوفي سنة    

نسمات األسحار على شرح إفاضـة      " هامش حاشيته المسماه    
للشيخ محمد أمين بن عمر بن عابدين المتوفي سنة         " األنوار  

رحمه اهللا تعـالى ، المطبوعـة فـي مطبعـة           ) ـه١٢٥٢(



في مجلد ،   ) هـ١٣٠٠(وكتبخانه محمد أحسد باآلستانه سنة      
كما طبعته مكتبة دار الكتـب العلميـة فـي القـاهرة سـنة              

كما طبع مع الحاشية المـذكورة فـي مطبعـة          ) هـ١٣٢٨(
مصطفى البابي الحلبي في مصـر الطبعـة الثانيـة سـنة            

ت للشيخ محمد أحمد الطـوخي      ،وعليهما تقييدا ) هـ١٣٩٩(
علقها حين تلقيه لهما بالجامع األزهر ، كما قامـت بنشـره            

) هـ١٤١٨(إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية في باكستان سنة        
  .في مجلد

دون ذكر اسم   ) هـ١٤١٣(كما طبع الشرح مفرداً سنة      
المطبعة بتعليق الشيخ محمد سعيد البرهاني المتـوفي سـنة          

هللا تعالى عني بإخراجه الشـيخ محمـد        رحمه ا ) هـ١٣٨٦(
  .صفحة) ٣٨٠(بركات في 

للشيخ أحمد بن أبي " نور األنوار في شرح المنار" ـ  ٧
سعيد بن عبيد اهللا الحنفي الصـديقي الميهـوي المعـروف           

رحمه اهللا تعالى ، طبع     ) هـ١١٣٠(بمالجيون المتوفي سنة    
مع شرح المؤلف كشف األسرار في مطبعة بوالق في مصر          

كما قامت بتصويره دار الكتب العلمية فـي     ) هـ١٣١٦(نة  س
في مجلدين ، وقد قام الشيخ محمد       ) هـ١٤٠٦(بيروت سنة   



رحمـه اهللا   ) هـ١٢٨٥(بن عبد الحليم اللكنوي المتوفي سنة       
" قمر األقمـار  :" تعالى بوضع حاشية على هذا الشرح سماها      

ـ ١٣١٦(طبعت في مطبعة بوالق في مصر سنة         كمـا  ) هـ
نية فـي لبنـان نشـر دار الكتـب العلميـة سـنة              طبعت ثا 

، وللشيخ عبد الغفـار بـن القاضـي بنيـامين           ) هـ١٤١٥(
تقريرات على الشرح المذكور طبعت طبعة حجرية في الهند         

  )هـ١٢٨٧(سنة 
للشيخ عبد العلي " تنوير المنار" ـ تنوير منار األنوار  ٨

محمد بن نظام الـدين محمـد األنصـاري المتـوفي سـنة             
  )هـ١٢٩٤(طبع في لكنو الهند سنة ) هـ١١٨٠(
 

  :مختصراته
  ـ:اختصر متن المنار جماعة من العلماء منهم

ـ زين الدين أبو العز طاهر بن حسن المعروف بابن  ١
رحمـه اهللا تعـالى ،      ) هـ٨٠٨(حبيب الحلبي المتوفي سنة     

طبع ضمن مجموعة متون أصولية مهمـة فـي المـذاهب           
 الدين القاسمي في دمشق نشـرته    األربعة بتعليق الشيخ جمال   
  .المكتبة الهاشمية دون تاريخ



كما قامت مكتبة اإلمام الشافعي في الريـاض بإعـادة          
نشر ) هـ١٤١٣(وطبع ثالثة سنة    ) هـ١٤١٠(طباعته سنة   

  .مكتبة ابن تيمية في القاهرة
وقد شرح هذا المختصر العالمة زين الدين قاسـم بـن           

رحمه اهللا تعـالى ،     ) هـ٨٧٩(قطلوبغا الحنفي المتوفي سنة     
زهير بن ناصر الناصر الطبعة األولى سـنة        . طبع بتحقيق د  

في مجلد ،نشر دار ابن كثير بدمشق ودار الكلم         ) هـ١٤١٣(
  .الطيب ببيروت

كما قام بتحقيقه ودراسته الشيخ فخر الدين سيد محمـد          
قانت في رسالته الماجستير التي قـدمها لقسـم الدراسـات           

  .(هـ١٤١٣(ية التربية جامعة الملك سعود سنة اإلسالمية بكل
  ـ:وعلى الشرح المذكور شروح وتعليقات منها

أ ـ جواهر األفكار على مختصر مختصر كتاب المنار  
لمنصور أبي الخير البلبيسي الحنفي ، منه نسخة بمكتبة عبد          
اهللا بن عباس رضي اهللا عنهمـا بمحافظـة الطـائف بـرقم       

  .(٢٤٣(برقم وجامعة أم القرى ) ٥/١٧(
ب ـ تعليق على شـرح ابـن قطلوبغـا نسـخ سـنة       

يوجد أصله بدار الكتب الوطنية بتـونس بـرقم         ) هـ١٣٢٠(



  .(٥٢٨٩٩(رافعي ) ١٩٤٢(
وعلى مختصر أبي العز شرح آخر ألبي الثناء أحمـد          

منـه  " زبدة األسرار شرح مختصر المنار      " السيواسي اسمه   
لبحوث والدراسات  نسخة مايكروفيلمية بمركز الملك فيصل ل     

  )٩ ـ ٠٢٤٤٩(اإلسالمية برقم 
ـ الشيخ طه بن أحمد بن محمد بن قاسـم الكـوراني    ٢

رحمه اهللا تعالى ، حيث اختصـره       ) هـ١٣٠٠(المتوفي سنة   
  .ثم نظمه

ـ ١٤٠٨(وقد طبع في مصر سنة       شـرح  :" باسـم ) هـ
  .بطريقة النظم مع الشرح" مختصر المنار في أصول الفقه 

 للطباعة والنشر والتوزيـع والترجمـة       نشر دار السالم  
 .بالقاهرة ، بتحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل

 
 ـ متن التنقيح ٢

لإلمام العالمة الفقيه عبيد اهللا صـدر  " تنقيح األصول  "
الشريعة األصغر ابن مسعود بن تاج الشريعة محمـود بـن           
صدر الشريعة أحمد بن جمال الـدين عبيـد اهللا المحبـوبي            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٤٧( الحنفي المتوفي سنة البخاري



وهو متن مشهور في أصول الفقه ، نقـح ونظـم فيـه             
أصول البزدوي ، وأورد فيه زبدة مباحث محصول الرازي ،        

  .وأصول ابن الحاجب ، وزاد على ذلك
لما رأيت فحول العلماء مكبين في كل عهد        : " قال مؤلفه 

خ اإلمام مقتدى األئمـة     وزمان على مباحث أصول الفقه للشي     
ووجدت بعضهم طاعنين   .. العظام فخر اإلسالم على الزدوي    

على ظواهر ألفاظه لقصور نظرهم عن مواقـع ألحاظـه ،           
أردت تنقيحه وتنظيمه ، وحاولت تبيين مراده وتفهيمه علـى          
قواعد المعقول وتأسيسه وتقسيمه ، مورداً فيه زبدة مباحـث          

مال العرب ابن الحاجب ،     المحصول وأصول اإلمام المدقق ج    
مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامضة معينة تخلو الكتب عنها         
، سالكاً فيه مسلك الضبط واإليجاز متشبثاً بأهـداب السـحر           

  ."متمسكاً بعروة اإلعجاز
 

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ في مطبعـة مكتـب صـنايع فـي تركيـا سـنة        ١
  )هـ١٣١٠(



، ) هـ١٣٣١(ة في قزان سنة ـ في المطبعة الكريمي ٢
  .(هـ١٤٠٠(وأعيد طبعه في كراتشي بباكستان سنة 

ـ في مصر نشر مكتبة محمد علي صبيح وأوالده في  ٣
  .مجلدين دون تاريخ

ـ طبعة دار الكتـب العلميـة فـي بيـروت سـنة       ٤
في مجلدين باعتناء الشـيخ زكريـا عميـرات         ) هـ١٤١٦(

ي حل غـوامض    التوضيح ف " ،ومعه شرح المؤلف المسمى     
  ." التنقيح

 
  :شروحه

  ـ:شرح هذا المتن جماعة من العلماء منهم
التوضيح في حل غوامض التنقيح " ـ مؤلفه في كتابه  ١

  ـ:وقد طبع عدة مرات منها" 
أ ـ على هامش التلويح إلى كشـف حقـائق التنقـيح     
للتفتازاني المطبوع في مطبعة مكتب صنايع في تركيا سـنة          

  )هـ١٣١٠(
مع الشرح المذكور أيضاً في المطبعة الكريميـة  ب ـ  

  .)هـ١٣٣١(في قزان سنة 



جـ ـ مع الشرح المذكور في مصر نشر مكتبة محمد  
  .علي صبيح وأوالده في مجلدين دون تاريخ

  .)هـ١٤٠٠(د ـ أعيد طبعه في كراتشي باكستان سنة 
هـ ـ طبعة دار الكتب العلميـة فـي بيـروت سـنة      

التلويح إلى كشف   " فتازاني المسمى   مع شرح الت  ) هـ١٤١٦(
  ." حقائق التنقيح

وقد شرح هذا الشرح ملولوي شريف ، طبع مع شـرح           
المؤلف وشرح التفتازاني في المطبعة الكريمية في قزان سنة         

وأعيد طبعـه فـي كراتشـي باكسـتان سـنة           ) هـ١٣٣١(
  ." شرح الشرح" واسمه ) هـ١٤٠٠(

مر التفتازاني ـ شرح الشيخ سعد الدين مسعود بن ع ٢
رحمه اهللا تعـالى ، واشـم       ) هـ٧٩٢(الشافعي المتوفي سنة    

طبع عدة مـرات    " التلويح إلى كشف حقائق التنقيح      " شرحه  
 .كما تقدم ذكر ذلك

 
 ـ متن التحرير ٣

لكمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد بن عبـد           
الحميد بن مسعود السيواسي السـكندري القـاهري الحنفـي          



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٦١( بابن الهمام المتوفي سنة الشهير
جمع فيه بين طريقة الحنفية والمتكلمـين ، قـال فـي            

وبعد فإني لما أن صرفت طائفة من العمر للنظر في          :" مقدمته
طريقي الحنفية والشافعية في األصول خطر لـي أن أكتـب           
كتاباً مفصحاً عن االصطالحين بحيث يطير من أتقنه إليهمـا          

جناحين ، إذ كان من علمته أفاض في هـذا المقصـد لـم              ب
يوضحهما حق اإليضاح ، ولم يناد مرتادهما بيانه إليهما بحي          
على الفالح فشرعت في هذا الغرض ضاماً إليه ماينقدح لـي           
من بحث وتحرير ، فظهر لي بعد قليل أنـه سـفر كبيـر ،               
وعرفت من أهل العصر انصراف هممهم في غير الفقه إلى          

تصرات ، وإعراضهم عن الكتب المطوالتت ، فعـدلت         المخ
إلى مختصر يتضمن إن شاء اهللا تعـالى الغرضـين ، واف            
بفضل اهللا سبحانه بتحقيق متعلق العزمين ، غير أنه مفتقـر           
إلى الجواد الوهاب تعالى أن يقرنه بقبول أفئدة العبـاد ، وأن            
 يتفضل عليه بثواب يوم التناد ، واهللا سـبحانه أسـأله ذلـك            

وسميته بالتحرير بعد ترتيبه علـى      . وهوحسبنا ونعم الوكيل  
  ...مقدمة وثالث مقاالت

  :وقال عنه تلميذه ابن أمير الحاج



حرر فيه من مقاصد هذا العلم مالم يحرره كثير ، مع  "
جمعه بين اصطالحي الحنفية والشافعية على أحسـن نظـام          

 توجيه  وترتيب ، واشتماله على تحقيقات الفريقين على أكمل       
  ."..وتهذيب

متن بسيط وبحر محـيط     : " وقال عنه الشيخ محمد أمين    
بما في الكتب المزبورة وغيرها من المؤلفات المشهورة مـع          
تحقيقات خص بها عن غيره ، فللـه دره مصـنفه وكثـرة             

  ."..خيره
وقد طبع هذا المتن في مطبعة مصطفى البابي الحلبـي          

  )هـ١٣٥١(في القاهرة سنة 
 

  :شروحه
  ـ:وقد شرح هذا المتن بعض العلماء منهم

ـ تلميذ المؤلف الشيخ محمد بن محمد بن أمير الحاج  ١
التقرير والتحبيـر  " في كتابه ) هـ٨٧٩(الحلبي المتوفي سنة   

، طبـع فـي المطبعـة الكبـرى         " في شرح كتاب التحرير     
) هـ١٣١٦(األميرية ببوالق في مصر ، الطبعة األولى سنة         

 ، وبهامشه شرح جمال الـدين اإلسـنوي         في ثالث مجلدات  



على منهاج البيضاوي ، وأعادت دار الكتـب العلميـة فـي            
  )هـ١٤٠٣(بيروت طباعته سنة 

ـ الشيخ محمد أمين الشهير بأمير بادشـاه الحسـيني    ٢
رحمه اهللا تعـالى فـي      ) هـ٩٧٢(الحنفي المتوفي نحوسنة    

 طبع في مطبعة مصـطفى البـابي      " تيسير التحرير   " كتابه  
أربعة أجـزاء فـي     ) هـ١٣٥٠(الحلبي وأوالده بمصر سنة     

  .مجلدين
 
 ـ مسلم الثبوت ٤

للعالمة محب اهللا بن عبد الشـكور البهـاري الحنفـي           
تعليقات " رحمه اهللا تعالى طبع مع      ) هـ١١١٩(المتوفي سنة   
) هـ١٣٢٦(في المطبعة الحسينية بمصر سنة      " للمؤلف عليه   

  .اجب والمنهاج للبيضاويفي جزئين ،ويليه مختصر ابن الح
 

  :شروحه
للعالمـة  " فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت " ـ  ١

الشيخ عبد العلي محمد نظام الدين األنصاري الهندي المتوفي         
  ـ:رحمه اهللا تعالى ، طبع عدة مرات منها) هـ١٢٢٥(سنة 



  .(هـ١٣١٥(أ ـ في مطبعة االنتظار سنة 
في ) هـ١٣٢٢(ب ـ في مطبعة بوالق في مصر سنة  

مجلدين ، ثم قامت بتصويره دار الكتب العلمية في بيـروت           
  )هـ١٤٠٣(سنة 

ـ ١٣٢٦(ج ـ في مطبعة كردستان العلمية سـنة    ) هـ
  .،ويليه مختصر ابن الحاجب والمنهاج للبيضاوي

د ـ طبعة دار األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشـر   
راهيم محمـد   والتوزيع في لبنان دون تاريخ باعتناء الشيخ إب       

رمضان في مجلدين ، كما قامت وزارة األوقاف والشـؤون          
اإلسالمية بالكويت بطبع فهارس تحليلية للكتـاب المـذكور         

  )هـ١٤٠٠(وشرحه فواتح الرحموت سنة 
التسهيالت اإللهية فـي أصـول فقـه الشـافعية     " ـ  ٢

تأليف القاضي الشيخ أحمد بن     " والحنفية شرح مسلم الثبوت     
، طبع في مطبعة محمد علـي صـبيح فـي           محمد درويش   

 )هـ١٣٤٠(القاهرة سنة 

 
 متون المالكية: ثانياً

" المختصـر األصـولي   " أو " مختصر المنتهى " ـ  ١



للشيخ عثمان ابن عمر اإلسكندري المعروف بابن الحاجـب         
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٤٦(المتوفي سنة 

تنقيح الفصول فـي اختصـار المحصـول فـي     " ـ  ٢
للشيخ أحمد بن إدريس القرافـي المتـوفي سـنة          " األصول  

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٨٤(
للعالمة " مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود " ـ  ٣

الشيخ عبد اهللا بن الحاج إبراهيم بن أحمد العلوي الشـنقيطي           
 .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٣٠(المتوفي في حدود سنة 

 ـ مختصر المنتهى أو المختصر األصولي ١
للشيخ جمال الدين أبـي عمـرو عثمـان بـن عمـر             

) هـ٦٤٦(اإلسكندري المعروف بابن الحاجب المتوفي سنة       
منتهى الوصول  " رحمه اهللا تعالى اختصره من كتابه المسمى        

وهو كتاب صغير الحجم    " واألمل في علمي األصول والجدل      
،وجيز النظم ، غزير العلم ،كبير االسم ، مشتمل على محض         

  . هذا العلمالمهم في
 

  :الشروح المطبوعة
ـ شرح العالمة الشيخ شمس الدين أبي الثناء محمود  ١



) هـ٧٤٩(بن عبد الرحمن بن أحمد األصفهاني المتوفي سنة         
طبعته دار  " بيان المختصر   " رحمه اهللا تعالى ،وا سم شرحه       

ـ ١٤١٦(المدني للطباعة والنشر والتوزيع في جدة سنة         ) هـ
مد مظهر بقّا في ثالث مجلـدات ، قـام          بتحقيق الدكتور مح  

بنشره مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي في مكة         
  .المكرمة
ـ شرح القاضي عضد الملة والـدين الشـيخ عبـد     ٢

الرحمن بن أحمد بن عبد الغفـار األيجـي المتـوفي سـنة             
رحمه اهللا تعالى ، طبـع الطبعـة األولـى فـي            ) هـ٧٥٦(

 ، كما طبع في المطبعة األميريـة        )هـ١٣٠٧(استانبول سنة   
، بهامش حاشية التفتـازاني     ) هـ١٣١٦(ببوالق بمصر سنة    

والجرجاني والهروي جزءان في مجلد ، وقامت دار الكتـب          
، وعلى هـذا    ) هـ١٤٠٣(العلمية ببيروت بإعادة طبعه سنة      

  ـ:الشرح أكثر من عشرين حاشية منها
ن عمر بن ـ حاشية العالمة اشيخ سعد الدين مسعود ب ١

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٩١(عبد اهللا التفتازاني المتوفي سنة 
ـ حاشية المحقق الشيخ السيد الشريف علي بن محمد  ٢

رحمه اهللا تعالى   ) هـ٨١٦(بن علي الجرجاني المتوفي سنة      



، وعلى هذه الحاشية حاشية للشيخ المحقق حسـن الهـروي           
مطبعة األميرية  رحمه اهللا تعالى ، طبعت هذه الحواشي في ال        

،وأعـادت دار الكتـب     ) هـ١٣١٦(في بوالق بمصر سنة     
  .(هـ١٤٠٣(العلمية طباعتها سنة 

 
  :الشروح المخطوطة

ـ شرح الشيخ ضياء الدين عبد العزيز بـن محمـد    ١
ـ ٧٠٦(الطباز كاني الطوسي المتوفي سنة       رحمـه اهللا   ) هـ

حقـق فـي    " كاشف الرموز ومظهر الكنوز     " تعالى المسمى   
تي ماجستير مقدمتان لكلية الشريعة بالرياض ـ جامعة  رسال

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من الشيخ عوض بن محمد          
  .القرني والشيخ يحيى بن عبد اهللا العبدلي

ـ شرح الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد  ٢
رحمـه اهللا   ) هـ٧٧١(الكافي السبكي الشافعي المتوفي سنة      

لحاكم دمشـق علـي بـن علـي         ) هـ٧٥٨ (تعالى ألفه سنة  
رفع الحاجـب عـن ابـن       " المارديني الحنفي وسماه مؤلفه     

، منه نسخة في جامع القرويين في فـاس بـرقم           " الحاجب  
حقق في كلية الشريعة باألزهر في رسالتي دكتوراه        ) ١٣٨١(



من قبل الدكتور ذياب عبد الجواد عطا من أول الكتاب إلـى            
حمد عبد العزيز سليم من باب القياس       باب القياس والدكتور أ   

  .إلى آخر الكتاب
ـ شرح الشيخ محمد بن محمد البابرتي المتوفي سنة  ٣

قـام  " الردود والنقـود  " رحمه اهللا تعالى المسمى     ) هـ٧٨٦(
بدراسته وتحقيقه الشيخ ترحيب بن ربيعان الدوسري والشيخ        
ـ           ا ضيف اهللا بن صالح العمري في رسالتين علميتين تقدما به

  .(هـ١٤١٥(إلى الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة سنة 
ـ شرح الشيخ إبراهيم بن علي بن محمد اليعمـري   ٤

رحمه اهللا تعالى منـه نسـخة فـي         ) هـ٧٩٩(المتوفي سنة   
  .(٨٧٢(المتحف البريطاني برقم 

 
  :تخريج أحاديثه

تحفة الطالب بمعرفة أحاديـث مختصـر ابـن    " ـ  ١
عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن        للحافظ  " الحاجب  

رحمـه اهللا تعـالى ،      ) هـ٧٧٤(كثير الدمشقي المتوفي سنة     
طبع بتحقيق ودراسة الشيخ عبد الغني بن حميد بن محمـود           
الكبيسي نشرته دار حراء للنشر والتوزيع بمكـة المكرمـة          



ثم نشرته دار ابن حزم فـي       ) هـ١٤٠٦(الطبعة األولى سنة    
  .)هـ١٤١٦( الثانية سنة بيروت الطبعة

" المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر " ـ  ٢
لإلمام بدر الدين محمد بـن عبـد اهللا الزركشـي الشـافعي             

رحمه اهللا تعالى نشرته دار األرقـم       ) هـ٧٩٤(المتوفي سنة   
ـ ١٤٠٤(للنشر والتوزيع بالكويت الطبعة األولى سـنة         ) هـ

د السـلفي ، كمـا حققـه        بتحقيق الشيخ حمدي بن عبد المجي     
الدكتور عبد الرحيم قشقري في رسالته للدكتوراه التي قدمها         

  .للجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر " ـ  ٣

لإلمام الحافظ علي بن أحمد بن حجر العسقالني المتـوفي          " 
 الرشـد   رحمه اهللا تعالى ، نشـرته مكتبـة       ) هـ٨٥٢(سنة  

في مجلدين بتحقيق   ) هـ١٤١٢(بالرياض الطبعة األولى سنة     
وتعليق الشيخين حمدي بن عبد المجيد السلفي وصبحي بـن          

  .جاسم السامرائي
غاية مأمول الراغب في معرفـة أحاديـث ابـن    " ـ  ٤

لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمـد          " الحاجب  
لشافعي المتـوفي   األنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن ا     



رحمه اهللا تعالى مخطوط في مكتبـة دامـاد         ) هـ٨٠٤(سنة  
وفيها ) ٣٩٦(إبراهيم الملحقة بالمكتبة السليمانية بتركيا برقم       

 .سقط في بعض المواضع
 ـ تنقيح الفصول في اختيار المحصول في األصول ٢

لشهاب الدين أبي العباس أحمد بـن إدريـس القرافـي           
مه اهللا تعالى ، وهو في مقدمـة        رح) هـ٦٨٤(المتوفي سنة   

  .كتاب الذخيرة للمؤلف المذكور
 

  :شروحه
" شرح تنقيح الفصـول     " شرحه مؤلفه ،وقد طبع باسم      

  ـ:عدة مرات منها
ـ ١٣٢٨(ـ في المطبعة التونسية في تونس سنة  ١ ) هـ

ألبي " التوضيح لشرح تنقيح الفصول في األصول       " وبهامشه  
  .لولوالعباس أحمد بن عبد الرحمن ح

  )هـ١٣٥٨(ـ في تونس سنة  ٢
ـ كما نشرته مكتبة الكليات األزهرية ودار الفكر سنة  ٣

  .باعتناء طه عبد الرؤوف سعد) هـ١٣٩٣(
وللشيخ محمد الطـاهر بـن عاشـور المتـوفي سـنة            



رحمه اهللا تعالى حاشية على الشرح المـذكور        ) هـ١٢٨٤(
طبعت  " التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح    " اسمها  

  )هـ١٣٤١(في مطبعة النهضة في تونس سنة 
وللشيخ محمد جعـيط مفتـي تـونس المتـوفي سـنة            

رحمه اهللا تعالى حاشية على الشرح المـذكور        ) هـ١٣٣٧(
طبعت في مطبعة النهضة    " منهج التحقيق والتوضيح    " اسمها  

  .مع كتاب شرح التنقيح) هـ١٣٤٠(في تونس سنة 
" تنقـيح الفصـول   " تصار وقد قام المؤلف المذكور باخ    

ورتبه على عشرين باباً طبع في دمشق بتعليق الشيخ جمـال           
رحمه اهللا تعـالى ،     ) هـ١٣٣٢(الدين القاسمي المتوفي سنة     

  .نشر المكتبة الهاشمية دون تاريخ
نشـرته مكتبـة اإلمـام      ) هـ١٤١٠(ثم طبع ثانية سنة     

د الشافعي في الرياض مع مختصر المنار ، والورقات ،وقواع        
  ." متون أصولية في المذاهب األربعة:" األصول بعنوان

كما نشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة للمرة الثالثة سنة          
 )هـ١٤١٣(

 ـ مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود ٣
تأليف العالمة الشيخ عبد اهللا بن الحاج إبراهيم بن اإلمام          



 محنض أحمد العلوي الشنقيطي المتوفي فـي حـدود سـنة          
رحمه اهللا تعالى ، وهو في األصل نظم لمـتن          ) هـ١٢٣٠(

جمع الجوامع لعبد الوهاب السبكي الشافعي المتـوفي سـنة          
رحمه اهللا تعالى على مذهب المالكية اشتمل على        ) هـ٧٧١(

مقدمة وسبعة كتب وخاتمة ،استوفى فيها جميع مباحث علـم          
األصول على مذهب اإلمام مالك خاصة والمتكلمين عامـة ،          

  :هو متن منظوم يقع في ألف بيت وبيتو
  ألف وبيت عدد المراقي ليس بسافل وال براقي

 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .ـ طبعة حجرية قديمة ١
ـ في آخر شرح الشيخ محمد أمين بن أحمد زيـدان   ٢

:" الجكني المطبوع في مطبعة المدني بمصر دون تاريخ باسم        
إلى ) ٢٤٩(من ص   " لفقه  شرح مراقي السعود على أصول ا     

)٢٩٦(.  
ـ كما طبع بمراجعة وتصحيح وضبط الدكتور محمد  ٣

ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي ، نشره الشيخ محمد محمـود           



توزيع دار المنارة   ) هـ١٤١٦(محمد الخضر ا لقاضي سنة      
  .صفحة) ١٢٦(للنشر والتوزيع في جدة في 

تبة العلم ـ في مطابع ابن تيمية في القاهرة توزيع مك ٤
  .)هـ١٤١٥(في جدة سنة 

 
  :شروحه
لصاحب الـنظم  " نشر البنود على مراقي السعود " ـ  ١

:" الشيخ عبد اهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي قال في مقدمته         
مراقي السعود لمبتغي   :" لما من اهللا علي بإتمام النظم المسمى      

ت فيه  ألهمني اهللا االشتغال بشرحه ، فشرع     " الرقي والصعود   
وذكر أنه نظم األصل وشرع في الشرح فـي         " مستعيناً باهللا   

) هـ١٢٠٧(بلدة تججك يوم الخميس في جمادي األولى سنة         
وتمام النظم قبله بعام ، طبع في المطبعة الحفيظية في المـغ            

كما طبع في مجلـدين قـام بطبعـه         ) هـ١٣٢٧(رب سنة   
 صندوق إحياء التراث اإلسالمي المشـترك بـين المملكـة         

المغربية واإلمارات العربية المتحدة في مطبعـة فضـالة ـ    
  .المحمدية المغرب دون تاريخ

تـأليف  " مراقي السعود إلى مراقـي الصـعود   " ـ  ٢



العالمة الشيخ محمد األمين ابن أحمـد زيـدان المعـروف           
بالمرابط لشدة مرابطتـه لـتعلم العلـم وتعليمـه الجكنـي            

رحمـه  ) هـ١٣٢٦(وأ) هـ١٣٢٥(اإلبراهيمي المتوفي سنة    
اهللا تعالى ، اختصره من شرح الناظم السابق مـع إضـافات            
أخرى من زيادة قول أو توجيهه أو تبيين غامض إلخ ، طبع            

وهي طبعـة   ) هـ١٣٧٨(في مطبعة المدني في مصر سنة       
كثيرة األخطاء والتحريفات ،كما طبع في مطابع ابن تيميـة          

ـ   ) هـ١٤١٣(فيالقاهرة سنة    يخ محمـد   بتحقيق ودراسة الش
المختار بن محمد األمين الشنقيطي في مجلد واحـد ، تقـدم            
بتحقيقه لنيل درجة الماجستير في الجامعة اإلسالمية بالمدينة        

  .هـ٢٤/٧/١٤٠١المنورة ونوقش في 
، " فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود " ـ  ٣

تأليف الشيخ محمد يحيى بن محمد المختار الشنقيطي الداودي         
ـ ١٣٣٠(والتي المتوفي سنة    ال رحمـه اهللا تعـالى ، ا       ) هـ

ختصره من شرح المؤلف مع اإليضاح والتفسـير لعباراتـه          
بعبارة ذات بيان وتحرير إلخ ، طبع في المطبعـة المولويـة          

نيل السول على مرتقـى     :" وبهامشه) هـ١٣٢١(بفاس سنة   
، وأعاد طباعته حفيد المؤلف بابا محمد عبـد اهللا          " الوصول  



  .(هـ١٤١٢( يحيى الوالتي سنة محمد
تأليف العالمـة  " نثر الورود على مراقي السعود " ـ  ٤

الكبير الشيخ محمد األمين بن محمـد المختـار الشـنقيطي           
رحمـه  ) هـ١٣٩٣(المتوفي سنة   " أضواء البيان   " صاحب  

اهللا تعالى ، ولم يستوف الشيخ رحمه اهللا إكمال شرح مراقي           
ارب الخمس مائة وخمس وثمانون     السعود بل بقي عليه ما يق     

بيتاً ، واحد وعشرون بيتاً من أول النظم ، وبقية بحث المجاز       
والمعرب والكناية والتعريض واألمر والواجب الموسـع وذو     
الكفاية والنهي والعام ، وقام بإكمال شرحها وتحقيق الشـرح          
المذكور تلميذ المؤلف الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيـب          

  .الشنقيطي
نشره الشيخ محمد محمود الخضر القاضـي ، وقامـت          
بتوزيعه دار المنارة للنشر والتوزيع في جدة الطبعة األولـى          

في مجلدين ، ويمتاز هذا الشـرح بكثـرة         ) هـ١٤١٥(سنة  
األمثلة التي لم يعتن بها األصوليون غالباً ،وجمع ثمرة الكثير          

ية ،  من كتب األصول ، واستطرد في كثير من المسائل الفقه         
وأبدى اعتراضات على بعض األصوليين أوضح الصـواب        
فيها مع سهولة األسلوب وتحاشي الغموض الذي مأل كتـب          



  .األصول
وسبب قيام الشيخ بالشرح المذكور أن ابن عمه أحمد بن          

ـ ١٣٧٤(محمد األمين قدم عليه في المدينة المنورة سنة          ) هـ
ليه ، ولـيس  وأخبره أنه إنما قدم يريد قراءة مراقي السعود ع     

بقادم للحج حيث أخبره أنه لم يجب عليه إذ ذاك ، فرحب به             
وعنـدما بـدأ    . وصحبه إلى الرياض حيث يقيم الشيخ هناك      

أحمد في القراءة اشترط على الشيخ أنه ال يتجاوز ماقرأه في           
اليوم حتى يكتب له الشيخ عليه إمالء ، فتعذر الشيخ لكثـرة            

 لم يجد بداً من االسـتجابة       أشغاله بالتأليف والتدريس ، ولكن    
تارة يكتب الشيخ بخطه ، وتاره      : فشرع يكتب له على النظم    

يملي على الشيخ أحمد ، وكان من عادة الشيخ إذا أراد الكتابة       
في العلم أو التدريس نثر كنانته فبسبب ذلك كان هذا الشـرح            
ال يوجد له مثيل ، فقد لخص فيه الشيخ رحمه اهللا الكثير من             

صوليين ، متجنباً البحوث الكالمية والمنطقيـة فـي         كالم األ 
أغلب األحوال ، فلخص شرح المؤلف نشر البنود ، والتنقيح          
للقرافي ، وشرحه له أيضاً ، وشرح ابن حلول لجمع الجوامع           

ومابدأ في الكتابة يوماً من     .، ورجع كثيراً إلى اآليات البينات     
 يديـه   األيام في درس من الدروس إال بعد أن يحضر بـين          



سبعة كتب من أمهات أصول الفقه ، إضافة إلى ماأعطاه اهللا           
  .من الخبرة في هذا الفن

 
  :الشروح المسجلة

) ١٧(ـ شرح الشيخ أحمد محمود عبد الوهاب فـي   ١
 .شريطاً

 
 متون الشافعية: ثالثاً

للشيخ عبد الملك بـن  " الورقات في أصول الفقه " ـ  ١
يني السنبسـي الطـائي     عبد اهللا بن يوسف بن حيويه الجـو       

 .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٧٨(النيسابوري المتوفي سنة 
للعالمة ناصر " منهاج الوصول في علم األصول " ـ  ٢

الدين أبي الخير عبد اهللا بن عمـر بـن علـي الشـيرازي              
 .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٨٥(البيضاوي المتوفي سنة 

للشـيخ عبـد   " جمع الجوامع في أصول الفقـه  " ـ  ٣
هاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المتوفي سنة          الو
 .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٧١(



 ـ متن الورقات ١
ألبي المعالي عبد الملك بن " الورقات في أصول الفقه  "

عبد اهللا بن يوسف ابن عبد اهللا بن يوسف بن محمد بن حيويه         
) هـ٤٧٨(الجويني السنبسي الطائي النيسابوري المتوفي سنة       

  .مه اهللا تعالىرح
وهو متن مختصر جداً تكلم فيه على خمسة عشر بابـاً           

  :من أصول الفقه وهي
  .ـ أقسام الكالم ١
  .ـ األمر ٢
  .ـ النهي ٣
  .ـ العام والخاص ٤
  .ـ المجمل والمبين ٥
  .ـ الظاهر والمؤول ٦
  .ـ األفعال ٧
  .ـ الناسخ والمنسوخ ٨
  .ـ اإلجماع ٩
  .ـ األخبار ١٠
  . القياسـ ١١



  .ـ الحظر واإلباحة ١٢
  .ـ ترتيب األدلة ١٣
  .ـ المفتي ١٤
  .ـ أحكام المجتهدين ١٥

 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .(هـ١٣٠٣(ـ في مطبعة عثمان عبد الرزاق سنة  ١
  .(هـ١٣٣٢(ـ في المطبعة الميمنية بمصر سنة  ٢
في سـتة عشـر   ) هـ١٣٧٥(ـ في مطابع الرياض سنة  ٣

  .ة صغيرةصفح
ـ طبعة دار التراث للطبع والنشر باعتناء الدكتور عبـد   ٤

  .(هـ١٣٩٧(اللطيف بن محمد العبد سنة 
ـ في مطبعة سفير بالرياض نشر مكتبـة ابـن خزيمـة     ٥

بتقديم وتعليق الـدكتور    ) هـ١٤١٢(بالرياض سنة   
  .فريد مصطفى سلمان

ـ كما طبعتـه دار الصـميعي للنشـر والتوزيـع سـنة       ٦
في الرياض ويليه نظم الورقات للشيخ      ) هـ١٤١٦(



  .شرف الدين العمريطي الشافعي
ـ كما طبع في أول شرح ا لمحلي الذي نشـرته مكتبـة    ٧

نزار بن مصطفى الباز في مكة المكرمة والريـاض         
  )٤٩(إلى ص ) ٣٥(من ص ) هـ١٤١٧(سنة 

" متون أصولية في المذاهب األربعـة  " ـ في دمشق مع  ٨
الهاشمية دون تاريخ بتعليق الشيخ جمال      نشر المكتبة   

إلـى  ) ٢٨(الدين القاسمي رحمه اهللا تعالى من ص        
  )٤٠(ص 

كتاب صغر حجمـه ،     : قال عنه الحطاب في قرة العين     
  .وكثر علمه وعظم نفعه ، وظهرت بركته

 
  :شروحه

  ـ:لمتن الورقات شروح كثيرة منها
ـ   ١ ن ـ شرح اإلمام جالل الدين أبي عبد اهللا أحمـد ب

محمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي المتـوفي سـنة           
رحمه اهللا تعالى ، وقد طبع هـذا الشـرح عـدة            ) هـ٨٦٤(

مرات واعتنى به جماعة من العلماء وشرحوه وكتبوا عليـه          
  :حواشي وتعليقات ، فمن طبعاته مايلي



فـي  ) هـ١٣٢٩(أ ـ في المطبعة الجمالية بمصر سنة  
  .صفحة) ١٤(

ة محمد علي صبيح في مصر ، ومعـه  ب ـ في مطبع 
حاشية الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي ، وفـي أولـه مـتن             

  .الوقات مفرداً
) هـ١٣٧٩(جـ ـ في المطبعة السلفية في مصر سنة  

  .صفحة) ٣٢(في 
د ـ الطبعة التي بتحقيق وتعليق الشيخ عبد السالم شنار  

  .دون ذكر اسم المطبعة وتاريخ الطبع
ي نشرتها مكتبة نزار بـن مصـطفى   هـ ـ الطبعة الت 

بإشـراف  ) هـ١٤١٧(الباز في مكة المكرمة والرياض سنة     
  .الشيخ عبد المنعم إبراهيم

ومن الشروح والحواشي والتعليقات على شرح المحلـي    
  ـ:مايلي

للشيخ " قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين " أ ـ  
توفي العالمة محمدبن محمد الرعيني المعروف بالحطاب الم      

رحمه اهللا تعالى ، وهو شرح مستقل ،وشرح        ) هـ٩٥٤(سنة  
  .لشرح المحلي جميعاً كما ذكر ذلك المؤلف في المقدم



وعلى هذا الشرح حاشية للشيخ محمد بن حسين التونسي     
  )٢٥٣(مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم 

" الشرح الكبير على الورقات وشرحها للمحلـي " ب ـ  
أحمد بن قاسم العبادي المصري الشافعي ا     للشيخ شهاب الدين    

رحمه اهللا تعـالى نشـرته مؤسسـة        ) هـ٩٩٢(لمتوفي سنة   
قرطبة للطباعة والنشر والتوزيـع الطبعـة األولـى سـنة           

في مجلدين األول بتحقيق األستاذ عبد اهللا بـن         ) هـ١٤١٦(
ربيع بن عبد اهللا والثاني بتحقيق األستاذ سيد عبد العزيز بن           

  . الكالم على العام والخاص إلى آخر الكتابمحمد شعبان من
الشرح الصغير على الورقات وشرحها للمحلي " جـ ـ  

لشهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي سابق الذكر لخصه من          " 
إرشـاد الفحـول   " شرحه الكبير المتقدم ، طبع بهامش كتاب     

المطبوع في مطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي         " للشوكاني  
  .(هـ١٣٥٦( الطبعة األولى سنة وأوالده في مصر

للشـيخ  " التعبيرات الواضحة عن شرح الورقات " د ـ  
محمد عبد رب الرسول همام ، طبع الطبعـة األولـى سـنة      

  .صفحة) ٨٦(وهو شرح ميسر في ) هـ١٣٨٥(
وهي تعليقات علـى  " الثمرات على الورقات " هـ ـ  



الورقات وعلى شرحها للمحلي ، تأليف الشيخ خضـر بـن           
مد اللجمي ، طبعت في مطبعة الدباغ بحماة نشر وتوزيع          مح

  .مكتبة الغزالي ومكتبة ابن الفارض بحماة دون تاريخ
للشيخ علي بن أحمد النجـاري  " شرح النجاري " و ـ  

ـ ٩٧٠(الشعراني الشافعي المتوفي بعد سنة       رحمـه اهللا   ) هـ
) ٢٣٨(تعالى ، مخطوط في دار الكتـب المصـرية بـرقم            

  .أصول
للشـيخ  " حاشية الدمياطي على شرح الورقـات  " ز ـ  

رحمه اهللا  ) هـ١١١٧(أحمد بن محمد الدمياطي المتوفي سنة       
تعالى ، طبعت في مطبعة مصطفى محمد بمصر دون تاريخ          

صفحة ، وطبعت بعد ذلك عدة مرات منها طبعـة          ) ٢٤(في  
مصطفى البـابي الحلبـي بمصـر الطبعـة الثالثـة سـنة             

  .ها هامشها الشرح المذكورصفحة وب) ٢٤(في ) هـ١٣٧٤(
تـأليف  " حاشية النفحات على شرح الورقـات  " ح ـ  

الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الخطيب ا لجـاوي الشـافعي ،            
طبعت في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر سنة         

) ١٨٤(وهي حاشية مطولة بلغـت صـفحاتها        ) هـ١٣٥٧(
  .صفحة ، وبهامشها الشرح المذكور



 الشيخ محمد بن عبادة العـدوي المـالكي   ط ـ حاشية 
رحمه اهللا تعالى مخطوطـة فـي       ) هـ١١٩٣(المتوفي سنة   

  .عام) ١٠٦٦(األزهر برقم  مجاميع 
األنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقـات فـي   " ـ  ٢

للشيخ شمس الدين محمد بن عثمان بن علـي         " أصول الفقه   
هللا تعالى  رحمه ا ) هـ٨٧١(المارديني الشافعي المتوفي سنة     

عبد الكريم بن علـي النملـة ،   .، قدم له وحققه وعلق عليه د 
طبع في دار الحرمين للطباعة بالقاهرة الطبعة األولى سـنة          

  .صفحة) ٣٢٧(في ) هـ١٤١٥(
للشـيخ العالمـة   " التحقيقات في شرح الورقات " ـ  ٣

الحسين بن أ؛مد بن محمد الكيالني الشافعي المكي المعروف         
رحمه اهللا تعالى ، نشر     ) هـ٨٨٩( المتوفي سنة    بابن قاوان ،  

دار النفائس باألردن ، بتحقيق ودراسة الدكتور الشريف سعد         
بن عبد اهللا بن حسين الشـريف ، الطبعـة األولـى سـنة              

  .في مجلد) هـ١٤١٩(
تأليف " قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين " ـ  ٤

 بالحطـاب   الشيخ العالمة محمد بن محمد الرعيني المعروف      
رحمه اهللا تعالى ، طبع في مطـابع        ) هـ٩٥٤(المتوفي سنة   



على نفقة الشيخ عبد العزيز بـن       ) هـ١٣٧٥(الرياض سنة   
صفحة ،وطبع ثانية   ) ٣٥(محمد الشثري رحمه اهللا تعالى في       

في مطبعة سفير بالرياض نشـر دار ابـن خزيمـة للنشـر             
  .صفحة) ٨٨( في ٩هـ١٤١٣(والتوزيع سنة 

للشيخ عبد الرحمن " يقات على متن الورقات التعل" ـ  ٥
رحمه ) هـ١٤٠٦(بن حمد بن محمد الجطيلي المتوفي سنة        

اهللا تعالى ، نشر المكتب اإلسالمي ببيروت ومكتبة الحرمين         
ـ ١٤٠٣(بالرياض ، الطبعة األولى سنة       ) ١٠٤( فـي    ٩هـ

  .صفحة
للشيخ عبـد اهللا  " شرح الورقات في أصول الفقه " ـ  ٦

فوزان ، نشـر دار المسـلم للنشـر والتوزيـع           بن صالح ال  
صفحة ) ١٧٦( في   ٩هـ١٤١٣(بالرياض الطبعة األولى سنة     

ـ ١٤١٤(، ثم طبعته الدار المذكورة الطبعة الثانية سنة           ٩هـ
صفحة ، ثـم طبعتـه الـدار المـذكورة سـنة            ) ١٧٦(في  

طبعة مزيدة منقحة ، كما طبعته الدار المذكورة        ) هـ١٤١٤(
  .وفيها زيادات كثيرة) هـ١٤١٧(طبعة ثالثة سنة 



 
  :الشروح المخطوطة

للشيخ تاج الدين عبد الرحمن بن " شرح الورقات " ـ  ١
رحمه اهللا تعـالى ،     ) هـ٦٩٠(إبراهيم الفركاح المتوفي سنة     

قام بتحقيقه ودراسته ا لشيخ عبد الحكيم مالك لنيـل درجـة            
الماجستير من جامعة الملك سعود ـ كليـة التربيـة قسـم     

  .(هـ١٤١٦/١٤١٧(اسات اإلسالمية سنة الدر
كما تم تحقيقه في رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة         
والقانون في القاهرة ، وهو شرح مبسـوط اعتنـى مؤلفـه            
بضرب األمثلة واإلشارة إلى األدلة وإيضاح المشكل وتقييـد         

  .المهمل والمغفل ، كما ذكر ذلك في المقدمة
حمد بن محمد بن عبـد  ـ شرح الشيخ كمال الدين م ٢

) هـ٨٧٤(الرحمن المعروف بابن إمام الكاملية المتوفي سنة        
رحمه اهللا تعالى ، وهو شرح مختصـر مخطـوط فـي دار             

  .الكتب المصرية برقم  سليم ـ أصةل
للشيخ أحمد " غاية المرام في شرح مقدمة اإلمام " ـ  ٣

بن عمر بن زكريـا التلمسـاني الشـافعي المتـوفي سـنة             
 رحمه اهللا تعـالى ، مخطـوط فـي دار الكتـب             )هـ٩٠٠(



  .أصول فقه) ٣٤٨(المصرية برقم 
للعالمة " غاية المأمول في شرح ورقات األصول " ـ  ٤

شهاب الدين أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي المتوفي سنة          
رحمه اهللا تعالى ، مخطوط في مكتبة األزهر رقم         ) هـ٩٥٧(
  .أصول فقه) ١٤/٦٤٧(

 في رسـالة ماجسـتير بكليـة الشـريعة          وقد تم تحقيقه  
  .والقانون بالقاهرة

لحسين بـن شـهاب   " التحقيقات شرح الورقات " ـ  ٥
الدين الفوران الكليالني مخطوط في مكتبة أحمد الثالث بتركيا         
، ومنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة بـرقم          

  .أصول) ١٣٤٤(
بـة  ـ شرح مجهول المؤلف ، منه نسـخة فـي مكت   ٦

  .أصول) ٢٦٠(األزهر برقم 
ـ شرح الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين ، قام  ٧

  .صفحة) ١٠٨(بكتابته بعض الطلبة في 
  :نظمه

  ـ:نظمه جماعة من العلماء منهم
ـ الشيخ شرف الدين يحيى بن موسى بن رمضان بن  ١



ـ ٨٩٠(عميرة الشهير بالعمريطي الشافعي المتوفي سنة        ) هـ
" بيتاً اشتهر هذا الـنظم باسـم        ) ٢١١( تعالى في    رحمه اهللا 

  ـ:وطبع عدة مرات منها" تسهيل الطرقات في نظم الورقات 
أ ـ فــي مطبعــة مصــطفى محمــد بمصــر ســنة  

  .(هـ١٣٥٧(
ب ـ في مقدمة تحقيق الدكتور عبد الكريم بـن علـي    

لألنجم الزاهـرات علـى حـل ألفـاظ الورقـات ،            : النملة
  .للمارديني

ر شرح المحلي على الورقات ، بتحقيـق  جـ ـ في آخ 
  .وتعليق الشيخ عبد السالم شنار

د ـ في مطابع ابن تيمية في القاهرة الطبعة الثانية سنة  
  .(هـ١٤١٥(

هـ ـ طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع في الرياض  
  .صفحة) ٣٠(مع متن الورقات الجميع في ) هـ١٤١٦(سنة 

  :شرح النظم
  ـ:بعض العلماء منهموقد شرح هذا النظم 

ـ الشيخ عبد الحميد بن محمد علي قـدس الشـافعي    ١
:" رحمه اهللا تعالى ، وسمى شرحه     ) هـ١٣٣٥(المتوفي سنة   



لطائف اإلشارات على تسهيل الطرقات لنظم الوقـات فـي          
طبع في مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي        " األصول الفقهية 

) ٦٨(في  ) هـ١٣٦٩(بمصر عدة طبعات ، منها طبعة سنة        
  .صفحة

وقد اختصره الشيخ وائل بن حمدي بن محمد غيـث ،           
نشـرته  " الفتوحات في اختصار شرح نظم الورقات       :" وسماه

  .(هـ١٤١٧(مؤسسة قرطبة بالقاهرة الطبعة األولى سنة 
ـ الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح مسـجل   ٢

  .صفحة) ١٦٩(قام بنسخه بعض الطلبة في 
عبد الـرحمن الديسـي المسـيلي    ـ الشيخ محمد بن  ٣

ـ ١٣٣٩(الجزائري المتوفي سنة     رحمـه اهللا تعـالى ،      ) هـ
نشرته دار المجتمع للنشر والتوزيع في جدة الطبعة األولـى          

باعتناء الشيخ عبد الـرحمن السنوسـي ،        ) هـ١٤١٤(سنة  
سلم الوصول إلى الضروري من علم      " واسم النظم المذكور    

  ." األصول
  : الورقاتالشروح المسجلة على

ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين  ١
  .شريطاً) ١٥(في 



  .شريطاً) ١١(ـ شرح الشيخ عطية بن محمد سالم في  ٢
) ٥(ـ شرح الشيخ عبد الكريم بن علـي النملـة فـي     ٣

  .أشرطة
  .ـ شرح الشيخ حمزة الفعر في  أشرطة ٤
  .أشرطة) ٥(ي ـ شرح الشيخ عابد بن محمد السفياني ف ٥

) ١١(ـ شرح الشيخ عبد اهللا بن صالح الفـوزان فـي    ٦
  .شريطاً

) ٥(ـ شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في  ٧
  .أشرطة

) ١٣(ـ شرح عبد العزيز بن إبراهيم بـن قاسـم فـي     ٨
  .شريطاً

 
  :الشروح المسجلة على نظم الورقات

ين في ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيم ١
  .أشرطة) ٨(

 .أشرطة) ٥(ـ شرح الشيخ بشر بن فهد البشر في  ٢
 ـ متن المنهاج ٢
للعالمة ناصر الدين : منهاج الوصول في علم األصول "



أبي الخير عبد اهللا ابن عمر بن محمد بن علـي الشـيرازي             
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٨٥(البيضاوي المتوفي سنة 

مع كثرة علمـه    وهو متن مشهور امتاز بصغر حجمه       
وعذوبة لفظه ، كما امتاز بذكر أهم اآلراء األصولية وإن لم           
يستوعب ، مقرونة بالدليل النقلي والعقلي مـع الـرد علـى            

والحاصل " الحاصل" اآلراء الضعيفة ، وهو مأخوذ من كتاب        
والمحصول مستمد من كتابي    " المحصول  " مأخوذ من كتاب    

  ." المستصفي والمعتمد" 
  :طبعاته

  ـ:طبع هذا المتن عدة مرات منها
ـ في مطبعة كردستان العلميـة فـي مصـر سـنة      ١

  .صفحة) ١٠٧(في ) هـ١٣٢٦(
ـ طبعة بعناية الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميـد   ٢

نشر محمـد   ) هـ١٣٧٠(في مطبعة السعادة في مصر سنة       
  .صفحة متوسطة) ١٢٤(علي صبيح في 

ـ ١٣٨٩(ـ في مطبعة محمد صبيح سـنة   ٣ فـي  ) ـه
  .صفحة) ٧٧(

ـ طبعة دار دانية للطباعة والنشر في دمشـق سـنة    ٤



  .بتحقيق الشيخ سليم شعبانيه) هـ١٤١٠(
ـ ١٣٢٦(ـ في المطبعة الحسينية في مصر سنة  ٥ ) هـ

  .مع مسلم الثبوت للبهاري ومختصر ابن الحاجب
 

  :شروحه
  ـ:شرح هذا المتن جماعة من العلماء منهم

محمد بـن يوسـف الجـزري    ـ الشيخ شمس الدين  ١
" رحمه اهللا تعالى وسـماه      ) هـ٧١١(الشافعي المتوفي سنة    

" معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علـم األصـول           
طبع في مطبعة الحسين اإلسالمية بالقاهرة الطبعـة األولـى          

شعبان محمـد إسـماعيل فـي       / تحقيق د   ) هـ١٤١٣(سنة  
  .مجلدين
الحسـن بـن يوسـف    ـ الشيخ فخر الدين أحمد بن  ٢

رحمه اهللا تعالى سـماه     ) هـ٧٤٦(الجاربردي المتوفي سنة    
طبعتـه دار المعـراج     " السراج الوهاج في شرح المنهـاج       "

ـ ١٤١٦(الدولية للنشر في الرياض الطبعة األولى سـنة        ) هـ
أكرم بن محمد بن حسـين أوزيقـان ـ رسـالة     / تحقيق د 

  .دكتوراه ـ في مجلدين



مـود بـن عبـد الـرحمن     ـ الشيخ شمس الدين مح ٣
رحمه اهللا تعالى ، نشرته     ) هـ٧٤٩(األصفهاني المتوفي سنة    

ـ ١٤١٠(مكتبة الرشد بالرياض الطبعة األولـى سـنة          ) هـ
  .عبد الكريم بن علي النملة في مجلدين. بتحقيق د
ـ الشيخ علي بن عبد الكافي السبكي المتـوفي سـنة    ٤

كمله ولده  رحمه اهللا تعالى ، شرح قطعة يسيرة وأ       ) هـ٧٥٦(
تاج الدين عبد الوهاب بن علـي السـبكي المتـوفي سـنة             

اإلبتهاج في شـرح    : " رحمه اهللا تعالى ، وسماه    ) هـ٧٧٤(
طبعته مكتبة الكليات األزهرية بالقـاهرة الطبعـة        " المنهاج  

تحقيـق الـدكتور شـعبان محمـد        ) هـ١٤٠١(األولى سنة   
إسماعيل في ثالث مجلدات ، كما طبع فـي بيـروت سـنة             

  .نشر دار الكتب العلمية) هـ١٤٠٤(
ـ الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن اإلسنوي  ٥

" رحمه اهللا تعالى وسـماه      ) هـ٧٧٢(الشافعي المتوفي سنة    
وقد طبع هذا الشرح    " نهاية السول في شرح منهاج الوصول     

  ـ:عدة مرات منها
ـ ١٣١٦(أ ـ في القاهرة سنة   بهـامش التقريـر   ) هـ

  .والتحبير



ـ  ) هـ١٣٤٥( طبعة المكتبة السلفية في القاهرة سنة ب 
سلم الوصول لشـرح نهايـة      " ومعه حواشيه المفيدة المسماه     

لصاحب الفضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي       " السول  
رحمـه اهللا   ) هـ١٣٥٤(الديار المصرية سابقاً المتوفي سنة      

  .تعالى في أربع مجلدات
" صـر وبهامشـه   جـ ـ مطبعة التوفيق األدبية في م 

  .للسبكي في مجلدين" اإلبهاج 
عنيت ) م١٩٨٢(د ـ طبعة عالم الكتب في بيروت سنة  

بنشره جمعية نشر الكتب العلمية فـي القـاهرة فـي أربـع             
  .مجلدات ، وهي مصورة عن طبعة المكتبةالسلفبية

هـ ـ مع شرح البدخشي ، قامت بطبعه مطبعة محمد  
  .ث مجلدات دون تاريخعلي صبيح وأوالده في مصر في ثال

وقد ألف الشيخ يوسف بن موسى المرصـفي المتـوفي          
بغية المحتاج  " رحمه اهللا تعالى كتاباً سماه      ) هـ١٣٧٠(سنة  

تعليقات على شرح اإلسنوي لمقدمة المنهاج طبع في مطبعة         " 
  )هـ١٣٤٦(السعادة في القاهرة سنة 

كما قام الدكتور شعبان محمد إسماعيل بتهذيب الشـرح         
المذكور ، وقامت بنشره المكتبة األزهرية للتراث في القاهرة         



تهذيب شرح اإلسـنوي    : " دون تاريخ في ثالثة أجزاء باسم     
  ." على منهاج الوصول

ـ الشيخ محمد بن الحسن البدخشي الحنفي المتـوفي   ٦
" منهاج العقـول    :" رحمه اهللا تعالى ، وسماه    ) هـ٩٢٢(سنة  

د بن علي صـبيح وأوالده      وهو شرح دقيق طبع بمطبعة محم     
نهاية السول لإلسنوي   " بمصر في مجلدين ، وطبع معه كتاب      

  .بمطبعة صبيح بمصر عدة مرات في ثالث مجلدات" 
ـ شرح الشيخ يس سويلم طه من علماء األزهر سماه  ٧

" مختصـر صـفوة البيـان       " واختصره في   " صفوة البيان " 
  .طبعته مكتبة الكليات األزهرية في مصر

أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ، يعتبـر  ـ  ٨
من شروح المنهاج وإن كان اسم الكتاب اليدل على ذلـك ،            
قامت بطبعه دار الطباعة المحمدية في القاهرة فـي أربعـة           

  .أجزاء دون تاريخ
  :شروح المنهاج المخطوطة

ـ شرح الشيخ محمد بن أبي بكر األيكي الشـيرازي   ١
معراج الوصـول   " وسماه  ) هـ٦٩٧(الشافعي المتوفي سنة    

وهو شرح مختصر ، توجد منـه       " في شرح منهاج األصول     



نسخة بدار الكتب المصرية ، حققه الدكتور عبد المنعم النجار          
  )م١٩٧٩(، وحصل به على درجة الدكتوراه سنة 

ـ شرح الشيخ برهان الدين عبد اهللا بن محمـد بـن    ٢
ه اهللا تعالى ، حقق     رحم) هـ٧٤٣(غانم العبري المتوفي سنة     

الدكتور حمد بن حمدي الصاعدي أول هذا الشرح إلى بـاب           
األوامر والنواهي للدكتوراه في الجامعة اإلسالمية في المدينة        

،وحقق الباقي الـدكتور ضـويعن      ) هـ١٤٠٦(المنورة سنة   
األحمدي للدكتوراه في الجامعة اإلسالمية بالمدينـة المنـورة      

  )هـ١٤٠٧(سنة 
 

  :ديثهتخريج أحا
  ـ:قام بتخريج أحاديثه جماعة من العلماء منهم

ـ الشيخ اإلمام محمد بن عبد الواحـد بـن بهـادر     ١
رحمه اهللا تعالى   ) هـ٧٩٤(الزركشي الشافعي ا لمتوفي سنة      

، وأضاف إلى تخريج أحاديث المنهـاج تخـريج أحاديـث           
مختصر ابن الحاجب في كتابه المعتبر في تخريج أحاديـث          

مختصر ، طبع بتحقيق وتعليق الشيخ حمدي بـن         المنهاج وال 
عبد المجيد السلفي ، نشر دار األرقم للنشر والتوزيـع فـي            



، كما قام بتحقيقـه     ) هـ١٤٠٤(الكويت الطبعة األولى سنة     
الدكتور عبد الرحيم قشقري في رسالته للدكتوراه التي قدمها         

  .للجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة
لدين أبو الفضل عبـد الـرحيم بـن    ـ الحافظ زين ا ٢

رحمه اهللا تعـالى ،     ) هـ٨٠٤(الحسين العراقي المتوفي سنة     
  ـ:طبع عدة مرات منها

أ ـ في مجلة البحث العلمي والتراث اإلسـالمي التـي    
يصدرها مركز البحث العلمي في كلية الشريعة في جامعة أم          
القرى في مكة المكرمة بتحقيـق الشـيخ صـبحي البـدري            

  .(هـ١٣٩٩(ئي ، العدد الثاني سنة السامرا
ب ـ كما نشرته دار الكتب السلفية فـي القـاهرة دون    
" تاريخ ، بتحقيق الشيخ صبحي البدري السـامرائي باسـم           

  ." تخريج أحاديث مختصر المنهاج في أصول الفقه
جـ ـ كما نشرته دار البشائر اإلسالمية فـي بيـروت    

مد بـن ناصـر     بتحقيق وتعليق الشيخ مح   ) هـ١٤٠٩(سنة  
تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في منهـاج       " العجمي باسم   

  ." البيضاوي
ـ اإلمام سراج الدين أبو حفص عمر بن علـي بـن    ٣



أحمد األنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن المتوفي سنة        
تذكرة المحتـاج فـي   " رحمه اهللا تعالى في كتابه    ) هـ٨٠٤(

المكتب اإلسالمي في دمشـق     نشره  " تخريج أحاديث المنهاج    
بتحقيق وتعليق الشيخ حمدي    ) هـ١٤١٥(الطبعة األولى سنة    
  .بن عبد المجيد السلفي

ـ الشيخ عبد اهللا بن محمد الصديق الغماري المتوفي  ٤
ـ ١٤١٣(سنة   االبتهاج بتخريج  " رحمه اهللا تعالى وسماه     )  ه

نشرته عالم الكتب في بيـروت ، باعتنـاء         " أحاديث المنهاج   
  .(هـ١٤٠٥(سمير طاه المجذوب ، الطبعة األولى سنة 

ـ الشيخ محمد بن الحسن المعـروف بـابن همـات     ٥
رحمه اهللا تعالى في كتابه     ) هـ١١٧٥(الدمشقي المتوفي سنة    

لم يطبع حتى   " تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي       " 
اآلن ، منه نسخة مخطوطة في مكتبة شيخ اإلسالم ولي الدين           

  .نية في خزانة أسعد أفندي نقيب األشراف في اآلستانه، وثا
  :زوائد المنهاج

ـ قام الشيخ جمال الدين عبد الـرحيم بـن الحسـن     ١
رحمه اهللا تعالى بعد شرحه     ) هـ٧٧٢(اإلسنوي المتوفي سنة  

للمنهاج بشَفْعه بجمع ماخال عنـه المنهـاج مـن المسـائل            



ـ       دة فـي فـن     األصولية المذكورة في األصول الثالثة المعتم
األصول ،وهي المحصول لإلمـام ، واألحكـام لآلمـدي ،           

:" والمختصر البن الحاجب مع ماتيسر من أدلتها في كتابـه         
طبع " زوائد األصول علىمنهاج الوصول إلى علم األصول        

بتحقيق الشيخ محمد سنان سيف الجاللي ، نشـرته مؤسسـة           
ـ ١٤١٣(الكتب الثقافية في بيروت ، الطبعة األولى سنة        ) هـ

في مجلد ، كما طبع بتحقيق وتعليق الدكتور حسين مطـاوع           
الترتوري ، نشر جامعة الملك سـعود كليـة التربيـة سـنة          

  .(هـ١٤١٣(
وقد قام الشيخ اإلمام برهان الدين إبراهيم بن موسى بن          

رحمـه اهللا   ) هـ٨٠٢(أيوب األبناسي الشافعي المتوفي سنة      
 الفوائـد شـرح     "تعالى بشرح هذه الزوائد في كتاب سـماه         

 .منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية" الزوائد 
 ـ متن جمع الجوامع في أصول الفقه ٣

تأليف الشيخ عبد الوهاب بن علي بـن عبـد الكـافي            
السبكي الشافعي تاج الـدين أبـي النصـر المتـوفي سـنة             

  .سنة رحمه اهللا تعالى) ٤٤(وعمره ) هـ٧٧١(
 فـي األصـول جمعـه       وهو من المتون الدقيقة العبارة    



  .المؤلف من زهاء مائة مصنف كما ذكر ذلك في المقدمة
وقد طبع عدة مرات في أعلى شروحه ، كما طبع ضمن           
مجموعة مهمات المتون المطبوع في مطبعة عيسـر البـابي      

ـ ١٣٦٩(الحلبي في مصر سنة      الطبعـة الرابعـة ص     ) هـ
)١٢٤.(  

  :شروحه
  ـ:شرحه جماعة من العلماء منهم

لشيخ بدر الدين محمد بـن عبـد اهللا الزركشـي    ـ ا ١
" رحمه اهللا تعالى في كتابه      ) هـ٧٩٤(الشافعي المتوفي سنة    

جزء ) هـ١٣٢٢(طبع سنة   " تشنيف المسامع بجمع الجوامع     
منه فقط في مصر ضمن مجموعة شروح جمع الجوامـع ،           
كما طبع بدراسة وتحقيق الدكتورين عبد اهللا ربيـع ، وسـيد            

 أربع مجلدات ، نشر مكتب قرطبـة للبحـث          عبد العزيز في  
  .العلمي وإحياء التراث اإلسالمي في القاهرة دون تاريخ

وقد حقق الشيخ الدكتور موسى فقيهي قسماً منه من أول          
الكتاب إلى نهاية باب اإلجماع في رسالة علمية قدمها لكليـة           
الشريعة بالرياض ـ رسالة دكتوراه ـ ويحقق الجزء الباقي   

يل الخلف في رسالة ماجستير بجامعة اإلمام محمد        الشيخ جم 



  .بن سعود اإلسالمية كلية الشريعة بالرياض
ـ الشيخ جالل الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي  ٢

البـدر  " رحمه اهللا تعالى في كتابـه   ) هـ٨٨١(المتوفي سنة   
اشتهر بشرح المحلي على جمع     " الطالع بشرح جمع الجوامع     

  ـ:ع عدة مرات منهاوقد طب" الجوامع 
  .أ ـ طبعة البابي الحلبي بمصر

  .ب ـ طبعة دار الكتب العلمية ببيروت
وقد ألف جماعة من العلماء عدة حواش علـى الشـرح           

  ـ:المذكور منها
أ ـ حاشية العالمة كمال الدين محمد بـن محمـد بـن     

ـ ٩٠٥(محمد بن أبي بكر ابن أبي شريف المتوفي سنة           ) هـ
 طبعت في مطبعة النحاس في القاهرة سنة        رحمه اهللا تعالى ،   

الدرر اللوامع في تحرير شرح المحلي      " اسمها  ) هـ١٣١٢(
كما حققها جماعة من الطلبة في رسائل       " على جمع الجوامع    

ماجستير مقدمة لكلية الشريعة بالرياض جامعة اإلمام محمـد         
  .بن سعود اإلسالمية

ـ     ادي ب ـ حاشية العالمة الشيخ أحمد بـن قاسـم العب
اآليـات  " رحمه اهللا تعالى اسـمها      ) هـ٩٩٤(المتوفي سنة   



البينات على اندفاع أو فساد ماوقفت عليه ممـا أورد علـى            
" جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلي مـن االعتراضـات          

طبعت في أربعة أجزاء في مجلدين في مطبعة بـوالق فـي            
ثم قامت بطباعتها دار الكتب العلمية      ) هـ١٢٨٩(مصر سنة   

في أربع مجلدات باعتناء الشيخ     ) هـ١٤١٧(ي بيروت سنة    ف
  .زكريا عميرات

جـ ـ حاشية العالمة الشيخ عبد الرحمن بن جـار اهللا   
رحمه اهللا تعالى ، طبعـت      ) هـ١١٩٨(البناني المتوفي سنة    

في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر الطبعة الثانيـة          
للشيخ عبـد   في مجلدين ، وبهامشها تقرير      ) هـ١٣٥٦(سنة  

رحمه ) هـ١٣٢٦(الرحمن بن محمد الشربيني المتوفي سنة       
  .اهللا تعالى

د ـ حاشية العالمة الشيخ حسن بـن محمـد العطـار     
رحمه اهللا تعـالى ، طبعـت فـي         ) هـ١٢٥٠(المتوفي سنة   

ـ ١٣٥٨(مطبعة مصطفى محمد في مصر سـنة         فـي  ) هـ
مجلدين ، وبهامشها تقرير للعالمة الشيخ عبد الـرحمن بـن           

رحمه اهللا  ) هـ١٣٢٦(حمد بن أحمد الشربيني المتوفي سنة       م
تعالى ، وبأسفل الصلب والهامش تقريرات للشيخ محمد بـن          



  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٦٧(علي المالك المتوفي سنة 
ـ الشيخ حلولو أحمد عبد الرحمن بن موسى الزليطي  ٣

رحمه اهللا تعالى في    ) هـ٨٩٨(القروي المالكي المتوفي سنة     
، طبع بتحقيـق    " الضياء الالمع شرح جمع الجوامع      " تابه  ك

) هـ١٤١٤(الدكتور عبد الكريم النملة ، الطبعة األولى سنة         
وهذا الشـرح هـو الشـرح       . بدار الحرمين للطباعة بمصر   

البدر الطالع  " الصغير للمؤلف وله شرح آخر أكبر منه اسمه         
  .الزال مخطوطاً" في حل ألفاظ جمع الجوامع 

لشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن بن شـهاب الـدين   ـ ا ٤
رحمه اهللا تعـالى    ) هـ١٣٤١(العلوي الحسيني المتوفي سنة     

الترياق النافع بإيضاح وتكميـل مسـائل جمـع         " في كتابه   
طبع في مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة بحيـدر         " الجوامع  

  )هـ١٣١٧(آباد الهند سنة 
سـنة  ـ الشيخ محمـد بخيـت المطيعـي الحنفـي      ٥

البدر الساطع علـى    " رحمه اهللا تعالى في كتابه      ) هـ١٣٥٤(
طبع فـي مصـر ضـمن مجموعـة سـنة           " جمع الجوامع   

  )هـ١٣٢٢(
ـ الشيخ محمد بن عبد الرحمن العلوي القيرواني في  ٦



  .(هـ١٣٢٦(طبع في فاس سنة " الضياء ا لالمع " كتابه 
 

  :الشروح المخطوطة
بن عبد العزيز بن ـ شرح الشيخ محمد بن أبي بكر  ١

رحمه ) هـ٨١٩(محمد المعروف بابن جماعة المتوفي سنة       
منـه  " النجم الالمع شرح جمع الجوامع      " اهللا تعالى في كتابه     

  .(١٤٤(نسخة خطية في مكتبة الحرم المدني برقم 
ـ شرح الشيخ أحمد بن الحافظ عبـد الـرحيم بـن     ٢

تعالى في  رحمه اهللا   ) هـ٨٢٦(الحسين العراقي المتوفي سنة     
وهو مختصر من   " الغيث الهامع بشرح جمع الجوامع      " كتابه  

منه نسخة خطية في دار     " تشنيف المسامع   " كتاب الزركشي   
وقد حققه كل من محمد فرج      ) ٣٢٠٥(الكتب المصرية برقم    

السيد سليمان وشهاب الدين فارس عبد الوهاب لنيل درجـة          
  .الدكتوراه من جامعة األزهر كلية الشريعة

ـ شرح الشيخ أحمد بن حسين بن رسالن الشـافعي   ٣
لمـع  " رحمه اهللا تعالى في كتابـه       ) هـ٨٤٤(المتوفي سنة   

منه نسخة خطية في دار     " اللوامع في توضيح جمع الجوامع      
  )٢٣١٥(الكتب المصرية برقم 



ـ شرح الشيخ أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني  ٤
رحمه اهللا تعالى   ) هـ٨٩٣(الشافعي ثم الحنفي المتوفي سنة      

منـه نسـخة    " الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع      " في كتابه   
وحقق في  ) ٤١٤(خطية في المكتبة السليمانية باستنبول برقم       

الجامعة اإلسالمية ، قام بتحقيقه الشيخ سـعيد بـن غالـب            
  .المجيدي في ـ رسالة دكتوراه

ـ شرح الشيخ حلولو أحمد بن عبد الرحمن بن موسى  ٥
رحمـه اهللا  ) هـ٨٩٨(زليطي القروي المالكي المتوفي سنة     ال

" البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامـع         " تعالى في كتابه    
منه نسخة خطية في مكتبة الملك الحسن الثاني بالرباط برقم          

  .وهو الشرح الكبير للمؤلف) ٥٣٤٧(
ـ شرح الشيخ أحمد بن محمد بن محمد بـن علـي    ٦

منه " تفهيم السامع جمع الجوامع     " تابه  الحلبي الشافعي في ك   
  .(١٧٨٦(نسخة خطية في المكتبة األزهرية برقم 

ـ شرح الشيخ خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر األزهري  ٧
رحمه اهللا تعـالى فـي      ) هـ٩٠٥(الجرجاوي المتوفي سنة    

منه نسخة  " الثمار اليوانع على أصول جمع الجوامع       " كتابه  
  ).٢٢٢(صرية برقم خطية في دار الكتب الم



ـ شرح الشيخ محمد بن محمد حسين اإلمبابي شـيخ   ٨
رحمه اهللا تعالى في    ) هـ١٣١٣(الجامع األزهر المتوفي سنة     

منه نسـخة خطيـة فـي       " تقرير على جمع الجوامع     " كتابه  
  )١٧٨٧(المكتبة األزهرية برقم 

ـ شرح الشيخ عبد الرحمن بن محمـد بـن أحمـد     ٩
رحمه اهللا تعـالى فـي      ) هـ١٣٢٦(ة  الشربيني المتوفي سن  

منه نسـخة   " البد الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع        " كتابه  
  )١٨٩٣/١(خطية في جامعة الملك سعود برقم 

 
  :نظمه

  ـ:نظمه جماعة من العلماء منهم
ـ العالمة الشيخ علي بن محمد األشموني الشـافعي   ١

" ظمه  رحمه اهللا تعالى وسمى ن    ) هـ٩٠٠(المتوفي نحو سنة    
له نسخة خطية في جامعـة      " البدر الالمع نظم جمع الجوامع      

  .وقد شرحه األشموني نفسه) ٦٧(أم القرى رقم 
كما قام بشرحه الشيخ محمد بـن محفـوظ الترمسـي           

رحمـه اهللا   ) هـ١٣٢٩(األندنوسي المكي المتوفي بعد سنة      
إسعاف المطـالع   " تعالى في مجلدين طبع األول منها واسمه        



في مطبعة عبد الرحمن محمد في مصر       " در الالمع   بشرح الب 
  .دون تاريخ ،ويوجد لدى ورثته الجزء الثاني مخطوطاً

ـ الشيخ جالل الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر      ٢
رحمه اهللا تعالى في رجز     ) هـ٩١١(السيوطي المتوفي سنة    

ثـم قـام    " الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامـع        " سماه  
نشـر مكتبـة    ) هـ١٣٣٢(قاهرة سنة   بشرحه ، وطبعا في ال    

المنار ، كما طبع النظم مفرداً في مطبعة البوسفور في مصر           
كـور فـي    ١ورقة ، والنظم الم   ) ١٥٢(في  ) هـ١٣٣٢(سنة  

  .بيتاً كما ذكره الناظم في آخرها) ١٤٥٠(
ـ الشيخ محمد بن محمـد الغـزي المتـوفي سـنة      ٣

لوامع نظم  الدرر ال " رحمه اهللا تعالى وسمى نظمه      ) هـ٩٣٥(
" وشرحه ا بنه بدر الدين محمد الغزي وسماه         " جمع الجوامع   

  ." العقد الجامع بشرح الدرر الجوامع
ـ الشيخ عبد اهللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي  ٤

رحمه اهللا تعـالى فـي      ) هـ١٢٣٠(المتوفي في حدود سنة     
ولكن هذا النظم علـى مـذهب   " مراقي السعود  " رجز سماه   

  .الكيةالم
ـ الشيخ السلطان عبد الحفيظ بن الحسن بن محمد بن  ٥



الحسن العلوي أبو المواهب سلطان المغرب األقصى المتوفي        
الجواهر اليوانـع   " رحمه اهللا تعالى وسماه     ) هـ١٣٥٦(سنة  

سـنة  ) المغـرب (طبع فـي فـاس      " في نظم جمع الجوامع     
  )هـ١٣٢٧(

في جامع ـ الشيخ حسن بن عمر السيناوني المدرس  ٦
األصل الجـامع إليضـاح الـدرر       " الزيتونة ، واسم نظمه     

طبع في مطبعة النهضـة     " المنظومة في سلك جمع الجوامع      
  .في تونس

 
  :مختصراته

اختصره الشيخ زكريا بن محمد بن أ؛مد بـن زكريـا           
رحمه اهللا تعالى وسـمى     ) هـ٩٢٦(األنصاري المتوفي سنة    

" لمختصر وسـماه    ثم شرح هذا ا   " لب األصول   " مختصره  
في مطبعـة البـابي     ) هـ١٣٦٠(طبع سنة   " غاية الوصول   
  .الحلبي بمصر

كما اختصره الشيخ محمود أفنـدي عمـر البـاجوري          
رحمه اهللا تعالى فـي كتـاب       ) هـ١٣٢٣(المتوفي بعد سنة    

الفصول البديعة في أصول الشريعة ملخـص لجمـع         " سماه  



  .)ـه١٣١٢(طبع في مصر سنة " الجوامع 
امت وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية بدولـة        كما ق 

الكويت بطبع فهرس تحليلي ألفبائي لجمع الجوامع وشـرحه         
  ).هـ١٤٠٩(لجالل الدين المحلي طبع سنة 

 
  :كتب تتعلق بجمع الجوامع

تأليف صـاحب  " منع الموانع عن جمع الجوامع " ـ  ١
المتن الشيخ عبد الوهاب بن علي السبكي ، ألفـه جوابـاًعن            
أسئلة أوردت على جمع الجوامع طبـع فـي مصـر سـنة             

كما حققه الدكتور سعيد بن علي الحمزي فـي         ) هـ١٣٢٢(
رسالته الدكتوراه ـ جامعة أم القرى بمكة المكرمة ـ كليـة    

  .الشريعة
" بروق اللوامع فيما أورد على جمـع الجوامـع   " ـ  ٢

تأليف الشيخ محمد ابن محمد العيرزي الغزي المتوفي سـنة          
رحمه اهللا تعالى ، ذكر كل ماأورد علـى جمـع           ) هـ٨٠٨(

الجوامع من األسئلة وبينها ووضحها ،وفرق فيه بين األسئلة         
  .الصحيحة واألسئلة غير الصحيحة

منه نسخة مخطوطة في المكتبة المركزية بجامعة الملك        



  ).٢١٨١(سعود برقم 
ـ القول الجامع في الكشف عن شرح مقدمـة جمـع    ٣

يف الشيخ محمد حسنين بـن محمـد مخلـوف          الجوامع ، تأل  
رحمه اهللا تعالى ،    ) هـ١٣٥٥(العدوي المالكي المتوفي سنة     

 ).هـ١٣٤١(طبع في مطبعة السعادة في القاهرة سنة 
 

 متون الحنابلة: رابعاً
المختصر في أصول الفقه على مـذهب اإلمـام   " ـ  ١

للشيخ علي بن محمد بـن عبـاس البعلـي          " أحمد بن حنبل    
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٠٣( الحنبلي المتوفي سنة الدمشقي
للشيخ صـفي  " قواعد األصول ومعاقد الفصول " ـ  ٢

رحمـه  ) هـ٧٣٩(الدين عبد المؤمن البغدادي المتوفي سنة       
  .اهللا تعالى
للعالمة سليمان بن عبد " مختصر روضة الناظر " ـ  ٣

ـ ٧١٦(القوي الطوفي الحنبلي المتوفي سنة       رحمـه اهللا   ) هـ
  .عالىت

للعالمة " تحرير المنقول في تهذيب علم األصول " ـ  ٤
عالء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتـوفي          



 .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٨٥(سنة 
ـ المختصر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد  ١
 بن حنبل

تأليف الشيخ علي بن محمد بن عباس بن شيبان البعلي          
بلي عالء الدين أبوالحسن المعـروف بـابن        ثم الدمشقي الحن  

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٠٣(اللحام ، المتوفي سنة 
حققه وقدم  ) هـ١٤٠٠(طبع في دار الفكر بدمشق سنة       

  .محمد مظهر بقا. له ووضع حواشيه وفهارسه د
وهو متن مختصر كا سمه يمتاز باإليجاز واالستقصـاء         

ت العقليـة واألدلـة     لكافة أبواب األصول خالصاً من التعديال     
الشرعية التي ال يحتاج إليها إال المختصـمون المتعمقـون ،           
كما يمتاز بجدة الترتيب وحسنه حيث ألفه على نظام يسـهل           
االستفادة منه وييسر على الباحث الحصول على المراد منـه          

  .دون عناء ومشقة
  :شروحه

شرح الشيخ تقي الدين أبو بكـر بـن زيـد الجراعـي         
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٨٣(متوفي سنة المقدسي ال

قام بدراسته وتحقيقه الشيخ عبد العزيز بن محمـد بـن           



عيسى القايدي في رسالة ماجستير ـ الجامعـة اإلسـالمية    
بالمدينة المنورة ، الدراسات العليـا ـ أصـول فقـه سـنة      

 .(هـ١٤٠٨(
 ـ قواعد األصول ومعاقد الفصول ٢

  " صول والجدلمختصر تحقيق األمل في علمي األ "
تأليف الشيخ صفي الدين عبد المؤمن بن كمـال الـدين           

رحمـه  ) هـ٧٣٩(عبد الحق البغدادي الحنبلي المتوفي سنة       
  .اهللا تعالى

مختصر في األصول مجرد عن الدالئل من غير إحالل         
بشيء من المسائل ألفه تذكرة للطالب المسـتبين ، وتبصـرة           

تحقيـق  : " لمسـمى للراغب المستعين ، اختصر من كتابه ا      
  ."األمل في علمي األصول والجدل

وماوقفنـا عليـه    :" قال عنه الشيخ جمال الدين القاسمي     
حتى رأيناه من أنفس اآلثار األصـولية وأعجبهـا سـبكاً ،            
وألطفها جمعاً لألقوال وإيجازاً في المقال ، ولما تحققنا مالـه           

  ."..من الشأن الخطير أسرعنا إلى نقله ثم مقابلته
د كان مقرراً على طالب المعاهد العلمية في المملكة         وق

  .العربية السعودية أول إنشائها



  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

  .ـ في المطبعة السلفية ومكتبتها في مصر ، دون تاريخ ١
  ).هـ١٤٠٦(ـ طبعة عالم الكتب في بيروت سنة  ٢
ث ـ طبعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة ـ معهد البحـو   ٣

ـ ١٤٠٩(العلمية وإحياء التراث اإلسالمي سنة       ) هـ
  .علي بن عباس الحكمي. بتحقيق وتعليق د

ـ ضمن متون أصولية مهمة في المذاهب األربعة من ص  ٤
  ).١٤٥(إلى ص ) ٨٠(

طبع في دمشق ، نشرته المكتبة الهاشـمية بتعليـق          
  .الشيخ جمال الدين القاسمي دون تاريخ

إلمام الشـافعي بالريـاض   ثم قامت بتصويره مكتبة ا   
  .).هـ١٤١٠(الطبعةالثانية سنة 

كما نشرته مكتبة ابـن تيميـة فـي القـاهرة سـنة             
 .)هـ١٤١٣(

ـ طبعة دار المعارف في مصر دون تاريخ ، بتصـحيح   ٥
ومراجعة الشيخين أحمد محمد شاكر وعلي محمـد        
شاكر رحمهما اهللا تعالى ، مع رسائل أخرى من ص          



 ).٤٦(إلى ص ) ٨(
 
 مختصر روضة الناظرـ  ٣

  " البلبل في أصول الفقه" المشهور بـ 
للعالمة الشيخ نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطـوفي         

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧١٦(الحنبلي المتوفي سنة 
طبع في مؤسسة النور للطباعة والتجليد بالرياض سـنة         

  ).هـ١٣٨٣(
 ثم أعادت نشره مكتبة اإلمام الشافعي بالريـاض سـنة         

 ).هـ١٤١٠(
البـن قدامـة    " روضة الناظر   " اختصره المؤلف من    

صاحب المغني ، وأتى ببعض الفوائد والزوائد مع تقريبهـا          
لالفهام في أقل من شطر حجمها ، وخالف ترتيبها في بعض           

  .المواضع ، كما يعلم من مقدمته
 

  :شروحه
  ـ:شرح هذا المختصر بعض العلماء منهم

، حقق فيهما فـن األصـول ،   مؤلفه في مجلدين " ـ  ١



وأبان فيه عن باع واسع في هـذا الفـن واطـالع وافـر ،               
وبالجملة فهو أحسن ماصنف في هذا الفن وأجمعه وأنفعـه ،           
مع سهولة العبارة وسبكها في قالـب يـدخل القلـوب بـال             

 ".استئذان
طبع بتحقيق الشيخ الدكتور عبد اهللا بـن عبدالمحسـن          

سة الرسالة فـي ثـالث      نشر مؤس ) هـ١٤١٠(التركي سنة   
  .مجلدات كبار

كما طبع الجزء األول بتحقيق الشيخ الدكتور إبراهيم بن         
فـي مطـابع الشـرق      ) هـ١٤٠٩(عبد اهللا آل إبراهيم سنة      

األوسط في ثالثة أجزاء ـ من أول الكتاب إلى مسألة الظاهر  
ـ وأصله رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أم القرى ـ كلية  

سات اإلسالمية ـ الدراسات العليا الشـرعية   الشريعة والدرا
  ).هـ١٤٠٤(سنة 

كما حقق الجزء الثاني ـ من أول الكالم حتى النسخ ـ   
بابا بن بابا آدو ، في رسالته الدكتوراه المقدمة إلى جامعة           . د

أم القرى ـ كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ الدراسات   
  ).هـ١٤٠٨(العليا الشرعية سنة 

يخ عالء الدين علي بن محمد الكناني العسقالني ـ الش ٢



شـقائق  " في كتاب سـماه     ) هـ٧٧٦(الحنبلي المتوفي سنة    
  ." الروض الناظر سواد عين الباصر

منه نسخة خطية في مركز البحث العلمي في جامعة أم          
  .أصول) ٧٢(القرى برقم 

  .أصول فقه) ٢٨٣(وفي المكتبة األزهرية برقم 
ألول منه إلى نهايـة الكـالم علـى    وقد حقق ـ القسم ا 

اإلجماع ـ الدكتور حمزة الفعر في رسالته الدكتوراه المقدمة  
  ).هت١٣٩٩(لجامعة أم القرى سنة 

" روضـة النـاظر     " وحيث إن هذا المتن مختصر من       
  ..ولمكانة هذه الروضة ومؤلفها أذكر شيئاً من الكالم عليها

قـه علـى   روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الف "
  " مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

تأليف اإلمام العالمة موفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن          
رحمـه اهللا   ) هـ٦٢٠(أحمد بن قدامة المقدسي المتوفي سنة       

  .تعالى
إنه أنفع كتـاب لمـن يريـد تعـاطي          :" قال ابن بدران  

األصول من أصحابنا ،ومقام هذا الكتاب بين كتب األصـول          
  ."بين كتب الفروعمقام المقنع 



  :طبعاتها
  ـ:طبعت الروضة عدة طبعات منها

  .(هـ١٣٧٨(ـ في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة  ١
ـ طبعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سنة  ٢

تحقيـق  " ابن قدامة وآثاره األصـولية      " باسم  ) هـ١٣٩٧(
في الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن عثمان السعيد ،           

  .مجلدين
ـ ١٤١٣(ـ طبعة مكتبة الرشد في الرياض سنة  ٤ ) هـ

بتحقيق الشيخ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة في ثـالث           
  .مجلدات

  :شروحها
" نزهة الخاطر العاطر شرح روضـة النـاظر   " ـ  ١

تأليف الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٤٦(ثم الدمشقي المتوفي سنة 

طبع باعتناء الشيخ محب الدين الخطيب رحمه اهللا تعالى         
جزءات فـي   ) هـ١٣٤٢(في المطبعة السلفية في مصر سنة       

كما نشرته مكتبـة المعـارف فـي الريـاض سـنة            . مجلد
  .في مجلدين) هـ١٤٠٤(



ـ مذكرة أصول الفقه على روضة النـاظر ـ عـدا     ٢
ة الشيخ محمد األمـين بـن   المقدمة المنطقية ـ تأليف العالم 
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٩٣(المختار الشنقيطي المتوفي سنة 

نشرتها المكتبة السلفية في المدينة المنورة في مجلد دون         
  .تاريخ

" إتحاف ذوي البصائر بشرح روضـة النـاظر   " ـ  ٣
  .للشيخ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة
ض الطبعة األولـى    قامت بطبعه دار العاصمة في الريا     

  .في ثمان مجلدات) هـ١٤١٧(سنة 
  :مختصراتها

ـ مختصر روضة الناظر المشهور بالبلبل في أصول  ١
الفقه ، لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطـوفي ، سـبق             

  .الكالم عليه
ـ مختصر الروضة للشيخ محمد بن أبي الفتح بن أبي  ٢

ـ ٧٠٩(الفضل البعلي الحنبلي المتوفي سنة       رحمـه اهللا   ) ـه
  .تعالى

مخطوط منه نسخة فـي المتحـف البريطـاني بـرقم           
، وعنها صورة في مركز البحث العلمـي        ) ٣١٠٠/٧٤٠١(



  .أصول) ٦٦(بجامعة أم القرى في مكة المكرمة برقم 
 

  :كتب حول روضة الناظر
ـ إمتاع العقول بروضة األصول ، للشيخ عبد القادر  ١

  .بن شيبة الحمد
ـ ١٣٨١(نا للطباعة سـنة     طبعته دار اله   ، وهـو   ÷ هـ

  .تسهيل وتوضيح لموضوعات الروضة
ـ المسائل األصولية المتعلقة باألدلة الشرعية التـي   ٢

  .خالف فيها ابن قدامة الغزالي
رسالة ماجستير مقدمة لجامعة اإلمام محمد بن سـعود         
اإلسالمية ـ كلية الشريعة في الرياض ، قسم أصول الفقـه   

عبد الرحمن بن عبد العزيـز      .  الشيخ د  من) هـ١٤٠٧(سنة  
 .بن عبد الرحمن السديس

 
 ـ متن التحرير ٤

  " تحرير المنقول في تهذيب علم األصول "
للعالمة الفقيه األصولي عالء الدين أبي الحسن علي بن         

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٨٥(سليمان المرداوي المتوفي سنة 



هذا : " ي أوله ذكر فيه المذاهب األربعة وغيرها ، قال ف       
مختصر في أصول الفقه ، جامع لمعظـم أحكامـه ، حـاٍو             
لقواعده وضوابطه وأقسامه ، مشتمل على مـذاهب األئمـة          
األربعة األعالم وأتباعهم وغيرهم ، لكن على سبيل اإلعالم         

  "..، اجتهدت في تحرير نقوله وتهذيب أصوله
وأكثره مستمد من كتاب العالمة شمس الدين محمد بـن          

رحمه اهللا ) هـ٧٦٣(ح المقدسي الحنبلي ـ المتوفي سنة  مفل
  .تعالى ـ في أصول الفقه

وقد قام الشيخ أبو بكر عبد اهللا دكوري بتحقيـق مـتن            
التحرير في رسالته للدكتوراه ـ الجامعـة اإلسـالمية فـي     
المدينة المنورة ، الدراسات العليـا ـ أصـول الفقـه سـنة      

  ).هـ١٤٠٣(
 

  :شروحه
التحبيـر شـرح   " فه في كتاب سـماه  ـ شرحه مؤل ١
  ." التحرير

  ـ:وقد قام بتحقيقه كل من
ـ الشيخ عبد الرحمن بن فضيلة الشيخ عبد اهللا بـن   ١



  .عبد الرحمن الجبرين من أول الكتاب إلى آخر مباحث السنة
من باب اإلجماع " ـ الشيخ عوض بن محمد القرني  ٢

  .:" إلى باب القياس
من باب " مد بن صالح السراح ـ الشيخ أحمد بن مح ٣

  ." القياس إلى آخر الكتاب
في رسائله للدكتوراه ـ جامعة اإلمام محمد بن سـعود   
اإلسالمية ، كلية الشـريعة ـ قسـم أصـول الفقـه سـنة       

  ).هـ١٤١٥(، ) هـ١٤١٤(
ـ شرح التحرير ملخص كتاب التحبير ، ألبي الفضل  ٢

قـرن التاسـع    أ؛مد بن علي ابن زهرة الحنبلي من علماء ال        
  .رحمه اهللا تعالى

ومنـه  ) ١٤٧(مخطوط في مكتبة الحرم المكي بـرقم        
  .صورة في جامعة أم القرى برقم

 
  :مختصراته

ـ الكوكب المنير مختصر التحرير ، للعالمة الشـيخ   ١
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٧٢(المتوفي سنة 



مختصر التحرير في أصول السادة الحنابلة      " طبع باسم   
في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر الطبعة األولى         " 

ثم نشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة سـنة         ) هـ١٣٦٧(سنة  
  ).هـ١٤١٣(

المختبـر المبتكـر    " وقد شرحه مؤلفه في كتاب سماه       
فـي  " شرح الكوكب المنيـر     " طبع باسم   " شرح المختصر   

ـ ١٣٧٢(مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة       باعتنـاء  ) هـ
الشيخ محمد حامد الفقي وهي طبعة ناقصة ، ثم طبع الشـيخ            

  .محمد حامد النقص بعد العثور على نسخة أخرى
  .وهذه الطبعة كثيرة األخطاء والتصحيفات

ثم طبع بتحقيق الدكتورين محمد الزحيلي ، ونزيه حماد         
في أربع مجلـدات ،     ) هـ١٤٠٠( سنة   في دار الفكر بدمشق   

قام بنشره مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي في         
جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ثم نشـرته ثانيـةً مكتبـة             

  ).هـ١٤١٣(العبيكان بالرياض سنة 
كما شرح المختصر المذكور الشيخ أحمد بن عبد اهللا بن          

رحمه ) هـ١١٨٩(ة  أحمد الحلبي البعلي الحنبلي المتوفي سن     
الذخير الحرير شرح مختصـر     " اهللا تعالى ، في كتاب سماه       



مخطوط منه نسخة في المكتبـة السـعودية فـي          " التحرير  
  .بها نقص في مواضع) ٣٤١/٨٦(الرياض برقم 

 
  :الشروح المسجلة

على " ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  ١
 .شريطاً) ٢٤(في " مختصر التحرير 



  
   

 
 المتون الفقهية عند الحنفية: أوالً
ألبي الحسين القدوري المتـوفي  " مختصر القدوري " ـ  ١

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٢٨(سنة 
لبرهان الدين المرغيناني المتوفي سنة " بداية المبتدي " ـ  ٢

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٩٣(
الموصلي المتوفي سـنة  لمجد الدين " المختار للفتوى " ـ  ٣

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٨٣(
لمظفر الدين الساعاتي المتوفي سـنة  " مجمع البحري " ـ  ٤

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٩٤(
لحافظ الدين النسـفي المتـوفي سـنة    " كنز الدقائق " ـ  ٥

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧١٠(وقيل سنة ) هـ٧٠١(
بوبي المتـوفي سـنة   لتاج الشريعة المح" متن الوقاية " ـ  ٦

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٨١(



:  
قال ابن عابدين عن أصحاب المتون وأنهم من الطبقـة          

طبقة المقلدين القادرين   : السادسة:" السادسة من طبقات الفقهاء   
على التمييز بين األقوى والقـوي ، والضـعيف ، وظـاهر            
الرواية ، وظاهر المذهب ، والروايـة النـادرة كأصـحاب           

متون المعتبرة ، كصاحب الكنـز ، وصـاحب المختـار ،            ال
وصاحب الوقاية ، وصاحب المجمع ، وشأنهم أن ال ينقلـوا           

 .هـ.أ" في كتبهم األقوال المردودة ، والروايات الضعيفة 
الطريقـة  " قال الشيخ محمود بن حمـزة فـي كتـاب         

  :"الواضحة إلى البينة الراجحة
مجمـع والكنـز    إن المتون عندنا أربعة صغار وقاية و      

  والمختار
وأما القدوري فهو فوق المتون ألنه الكتـاب عنـد       : قال

المتأخرين والشروح هي شروح هذه المتون كما في شهادات         
 .الخيرية

 
 ـ مختصر القدوري ١

للشيخ العالمة أبي الحسين أحمد بن محمد بـن أحمـد           



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٢٨(القدوري البغدادي المتوفي سنة 
وري بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو في        والقد

إنه نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لهـا          : آخرها راء قيل  
 .نسبة إلى صنعة القدور أو إلى بيعها: قدورة ، وقيل

اعلـم أن المختصـر     :" قال عنه صاحب تحفة الفقهـاء     
المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين القدوري رحمه اهللا جـامع          

قه مستعملة ، بحيث ال تراها مدى الدهر مهملة ،          جمالً من الف  
يهدي بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل ، ويرتقي بها          

وهو مختصر مشهور   " المرتاض إلى أعلى المراقي والمنازل    
  .مبارك متداول بين أيدي الطلبة

 
  :طبعاته

  ـ:قد طبع مفرداً عدة مرات منها
 .(هـ١٣٠٩(ـ في مطبعة عثمانية في تركيا سنة  ١
ـ في مطبعة محمد صبيح وأوالده فـي القـاهرة سـنة     ٢

باسم متن القدوري على مذهب اإلمـام       ) هـ١٣٧٢(
 .األعظم أبي حنيفة النعمان

ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأوالده بمصـر    ٣



ـ ١٣٧٣(الطبعة الثالثة سـنة      مـتن  : " باسـم ) هـ
 ." القدوري في الفقه على مذهب اإلمام أبي حنيفة

قامت بنشرها مكتبة المثنـى  ) هـ١٣٧٧(ـ طبعة سنة  ٤
  .في بغداد

) هـ١٤١٨(ـ طبعة دار الكتب العلمية في بيروت سنة  ٥
بتحقيق وتعليق الشيخ كامل محمد محمد عوضة نشر        

 .مكتبة عباس بن أحمد الباز في مكة المكرمة
 

 :شروحه
  ـ:شرح مختصر القدوري جماعة من العلماء منهم

 بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي ـ الشيخ أبو ١
" رحمه اهللا تعالى ،واسـم شـرحه        ) هـ٨٠٠(المتوفي سنة   

طبعته شـركة صـحافية عثمانيـة سـنة         " الجوهرة النيرة   
 ).هـ١٣٠١(

كما طبع في دار الطباعة العـامرة فـي تركيـا سـنة             
حزءان في مجلد كبير ، وعلى هامشـه شـرح          ) هـ١٣١٦(

 .لباب شرح الكتابالميداني عليه المسمى بال
ثم نشره مير محمد كتب خانه آدم بـاغ كراجـي دون            



كما طبعتـه المطبعـة     . تاريخ ، وهو صورة للطبعة السابقة     
وبهامشه شرح الميداني   ) هـ١٣٢٢(الخيرية في مصر سنة     

  .المسمى باللباب
ـ الشيخ عبد الغني بن طالب بـن حمـادة الغنيمـي     ٢

رحمه اهللا  ) هـ١٢٨٩(نة  الدمشقي الميداني الحنفي المتوفي س    
: هـ وسماه ١٣/٩/١٢٦٦تعالى ، فرغ من تأليفه يوم اإلثنين        

  ." اللباب في شرح الكتاب" 
  .الشرح السابق" الجوهرة النيرة " طبع على هامش 

كما طبع في مطبعة محمد علي صبيح في القاهرة سـنة           
  ).هـ١٣٨٣(

كما نشرته دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع فـي         
  .روت أربعة أجزاء في مجلدينبي

الجزء األول بتحقيق وضبط وتعليق الشيخ محمود أمين        
النواوي رحمه اهللا تعالى ، وباقي األجزاء بتحقيـق وضـبط           
  .وتعليق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه اهللا تعالى

التعليقات المفيدة على " ـ الشهاب في توضيح الكتاب  ٣
ين عبد اهللا مصطفى المراغـي وعبـد        للشيخ" متن القدوري   
 .القادر يوسف



  :كتب ذات عالقة بمختصر القدوري
ـ جمع العالمة الفقيه محمد بن إبراهيم بن محمد بـن           

رحمـه اهللا تعـالى     ) هـ٩٥٦(إبراهيم الحلبي المتوفي سنة     
ملتقـى  " مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية في كتابه        

  ." األبحر
رسالة في بيروت الطبعة األولى سنة      طبع في مؤسسة ال   

بتحقيق ودراسة الشيخ وهبي سليمان غـاوجي       ) هـ١٤٠٩(
  .األلباني في مجلد

ـ وقد جمع مباحثه ورتبها وزاد عليها الشـيخ أمـين           
  ." منحة الرحمان في فقه النعمان" محمود خطاب في كتابه 

طبع في مطبعة السعادة في مصر الطبعة األولى سـنة          
  ).هـ١٣٤٢(

فتح الملك المنان بشـرح منحـة       " كما شرحه في كتابه     
  ." الرحمان

" ـ كما ألف الشيخ محمد عاشق إلهي البرنـي كتـاب            
  ." التسهيل الضروري لمسائل القدوري

نشرته مكتبة اإليمـان فـي المدينـة المنـورة سـنة            
 ).هـ١٤١٤(



 ـ متن بداية المبتدي ٢
  .متن بداية المبتدي في فقه اإلمام أبي حنيفة

تأليف شيخ اإلسالم برهان الدين علي بـن أبـي بكـر            
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٩٣(المرغيناني الحنفي المتوفي سنة 

جمع فيه مسائل القدوري والجامع الصغير لمحمد بـن         
الحسن ، ورتب أبوابه على ترتيب الجامع الصغير ، وجعـل        

  .مسائل القدوري أول الباب ومسائل الجامع الصغير آخره
 

  :اتهطبع
  ـ:طبع عدة مرات منها

في مطبعة وادي الملوك بمصـر الطبعـة الثالثـة دون      
تاريخ ، باعتناء حامد إبراهيم كرسون ، ومحمد عبد الوهاب          

  .كبيري ، ومحمود إبراهيم كرسون
 

  :شروحه
  ـ:شرح هذا المتن جماعة من العلماء منهم

ـ مؤلفه برهان الدين علي بن أبي بكر المرغينـاني   ١
وهو شرح مختصر   " الهداية شرح بداية المبتدي   "م شرحه   واس



كتاب فاخر لم يكتحل    : "لطيف نافع ، قال صاحب الوقاية عنه      
 ."عين الزمان بثانيه

غنه بقي في تصنيفه ثالثة عشرة سـنة ، وكـان           : قيل
  .صائماً تلك المدة وكان يجتهد أال يطلع على صومه أحد

ح وله فيه مصطلحات خاصة ذكرهـا صـاحب مفتـا         
 .السعادة

  ـ:وقد طبع هذا الشرح عدة مرات منها
  .(هـ١٣٢٦(أ ـ في المطبعة الخيرية في مصر سنة 

ب ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة  
بتصحيح الشيخ عبـد الـرحيم بـن مصـطفى          ) هـ١٣٥٥(

  .العدوي
باعتناء الشيخ ) هـ١٣٧٥(جـ ـ طبعة في دهلي سنة  

بهامشه وبين السـطور حـواش   محمد عبد الحي اللكنوي ، و    
 .وتعليقات المؤلفين مختلفين

د ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصـر   
  .أربعة أجزاء في مجلدين) هـ١٣٨٤(سنة 

  ـ: وقد شرح هذا الشرح جماعة من العلماء منهم
ـ اإلمام أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي المتوفي  ١



العناية على  " ى ، واسم شرحه     رحمه اهللا تعال  ) هـ٧٨٦(سنة  
. للكمـال بـن الهمـام     " فتح القدير " طبع مع كتاب    " الهداية

 .وسيأتي الكالم عليه إن شاء اهللا تعالى
ـ اإلمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسـي   ٢

ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفـي المتـوفي سـنة           
فـتح القـدير    " رحمه اهللا تعالى ، واسم شـرحه        ) هـ٨٦١(

 ." للعاجز الفقير
عند الشروع  ) هـ٨٢٩(شرع في كتابته في شهور سنة       

:" في إقرائه بعض اإلخوان كما ذكر ذلك في مقدمتـه وقـال           
ولما جاء بفضل اهللا ورحمته أكبر من قدري بما ال ينتسـب            
بنسبة علمت أنه من فتح جود القادر على كل شيء فسـميته            

إال أنه لم يكمله وصـل      " اجز الفقير فتح القدير للع  :" وهللا المنة 
إلى باب الوكالة وشرح األوراق األولى من كتاب الوكالة إلى          

والعقد الذي يقعقـده الـوكالء علـى        :" قول صاحب الهداية  
 ...ضربين

ثم قام الشيخ شمس الدين أحمد بـن قـودر المعـروف            
رحمه اهللا تعالى بإكمال    ) هـ٩٨٨(بقاضي زاده المتوفي سنة     

كور ، وابتدأ بشرح كتاب الوكالة من أولـه إلـى           الشرح المذ 



نتائج األفكار فـي كشـف الرمـوز        :" آخر الكتاب ، وسماه   
  ."واألسرار

وطبع شرح ابن الهمام على أول كتاب الوكالة وشـرح          
قاضي زاده جميعاً إال أن شرح المذكور أقل بكثير من شرح           

  .ابن الهمام
 تغـري   قال ابـن  . وفتح القدير من أجل شروح الهداية     

 وهو غاية في الحسن ، بل لم يعمل على الهداية مثله:" بردي
".  

 ـ:وقد طبع فتح القدير عدة طبعات منها
أ ـ في المطبعة الكبرى األميرية ببوالق في مصر سنة  

  .(هـ١٣١٥(
  )هـ١٣١٩(ب ـ في المطبعة الميمنية في مصر سنة 

جـ ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي فـي مصـر    
في عشر مجلدات مـع كتابـة الهدايـة ،          ) هـ١٣٨٩(سنة  

وشرح البابرتي المسمى بالعناية ، وحاشية سعد اهللا بن عيسى          
  .بن أمير خان

فتح القدير من أول الكتاب إلى آخر المجلـد السـابع ،            
  .والتكملة من المجلد الثامن إلى آخره

  ).هـ١٣٩٢(د ـ كما طبعته المطبعة المذكورة سنة 



اء التراث العربي في بيروت دون هـ ـ طبعة دار إحي 
  .تاريخ

ـ اإلمام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمـد بـن    ٣
موسى بن أ؛مد بن الحسين الحلبي األصل العينتابي المولد ثم          

ـ ٨٥٥(القاهري الحنفي ويعرف بالعيني المتوفي سـنة         ) هـ
  ."البناية في شرح الهداية" رحمه اهللا تعالى في كتابه 

حجرية في الهنـد ـ لكنهـؤ ـ سـنة      وقد طبع طبعة 
  .في أربع مجلدات) هـ١٢٩٣(

في مطابع دار الفكر للطباعة     ) هـ١٤٠٠(كما طبع سنة    
  .والنشر والتوزيع في بيروت في اثنى عشر مجلداً

  ).هـ١٤١١(وطبع ثانية في الدار المذكورة سنة 
ـ الشيخ سعد اهللا بن عيسى بن أمير خـان المفتـي    ٤

رحمـه  ) هـ٩٤٥(ي جلبي المتوفي سنة     الشهير بسعدي أفند  
اهللا تعالى ، حيث قام بوضع حاشية على هـوامش الهدايـة            

  .وشرح أكمل الدين البابرتي
وقام المدعو عبد الرحمن أحد تالمذة الشـيخ المـذكور          
ـولم يذكر باقي اسمه في أول الحاشية ـ بجمع الحاشـيتين   

ق سعد  حاشية المحق : " المذكورتين في كتاب واحد طبع باسم     



  .مع فتح القدير وشرح البابرتي" اهللا بن عيسى المفتي 
 

  :تخريج أحاديث الهداية
لإلمـام الحـافظ   " نصب الراية ألحاديث الهداية " ـ  ١

البارع العالمة جمال الدين أبي محمد عبد اهللا بـن يوسـف            
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٦٢(الحنفي الزيلعي المتوفي سنة 

 
  :طبعاته
  .يماً في الهندـ طبع قد ١

ـ في مطبعـة دار المـأمون فـي القـاهرة سـنة       ٢
بغية " في أربع مجلدات ، ومعه الحاشية المسماة      ) هـ١٣٥٧(

للشيخ عبد العزيـز الديوبنـدي      " األلمعي في تخريج الزيلعي   
الفنجاني ، وصل فيها إلى الحج ثم مرض ، وقـام بإكمـال             

ه المكتبة  كما نشرت . الحاشية الشيخ محمد يوسف الكاملفوري    
  ).هـ١٣٩٣(اإلسالمية سنة 

) ٦(ـ كما طبع باعتناء الشيخ محمـد عوامـة فـي     ٣
مجلدات ، المجلد األول اشتمل على كتاب فقه أهل العـراق           
وحديثهم ، للكوثري ، بتحقيق الشيخ عبد الفتـاح أبـو غـدة             



رحمه اهللا تعالى ، ودراسة حديثية مقارنة لنصف الراية وفتح          
معي ، للشيخ محمد عوامة ، ومنية األلمعـي      القدير ومنية األل  

فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي لإلمام الحـافظ          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٧٩(قاسم ابن قطلوبغا المتوفي سنة 

واألربعة التي بعده كتاب نصـب الرايـة ، والسـادس           
قام بنشر هذه الطبعة دار     . فهارس قام بها الشيخ حسن عبجي     

لثقافة اإلسالمية بجدة ومؤسسة الريان للطباعة والنشر       القبلة ل 
  .والتوزيع ببيروت والمكتبة المكية بمكة المكرمة

وقد قام العالمة الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفي         
:" رحمه اهللا تعالى بالتذييل عليه فـي كتابـه        ) هـ٨٧٩(سنة  

ـ          " ي  منية األلمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلع
نشـر مكتبـة الخـانجي      ) هـ١٣٦٩(طبع في القاهرة سنة     

صـفحة ،   ) ٦٤(بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكـوثري فـي         
وأعادت نشرها المكتبة األزهرية للتراث في القـاهرة سـنة          

 ).هـ١٤١٩(
كما طبع في آخر المجلد الرابع من نصب الراية طبـع           

 .).هـ١٣٩٣(المكتبة اإلسالمية سنة 
رحمه ) هـ٨٥٢( حجر المتوفي سنة     كما قام الحافظ ابن   



" اهللا تعالى بتلخيص التخريج المذكور في كتابـه المسـمى           
طبع في المطبع الفاروقي    " الدراية في تخريج أحاديث الهداية      

 .في مجلد) هـ١٢٩٩(في الهند سنة 
كما طبع في مطبعة الفجالة الجديدة في القـاهرة سـنة           

د اهللا هاشـم    بتصحيح وتنسيق وتعليق الشيخ عب    ) هـ١٣٨٤(
 .اليماني المدني جزءان في مجلد

كما قام الشيخ طالب بن محمود بترتيب أحاديث وآثـار          
نيل الغاية في ترتيب أحاديث وآثـار   " نصب الراية في كتابه     

نشرته دار األقصى في الكويت الطبعة األولى       " نصب الراية   
  ).هـ١٤٠٦(سنة 

حاديـث  كما قام الشيخ عدنان بن علي شالق بفهرسة األ        
األول على حروف المعجم والثاني على      : واآلثار في مجلدين  

المسانيد ، نشرته عالم الكتب في بيروت الطبعة األولى سنة          
  ).هـ١٤٠٨(

وقام الشيخ حافظ ثناء اهللا الزاهدي بذكر أسماء الـرواة          
" المترجم لهم في نصب الراية على حروف المعجم في كتابه           

"  المترجم لهم في نصب الرايـة        تحقيق الغاية بترتيب الرواة   
نشرته دار أهل الحديث في الكويت الطبعـة الثانيـة سـنة            



  ).هـ١٤٠٨(
 

  :الكتب المتعلقة به
" تهذيب االسماء الواقعة في الهداية والخالصـة  " ـ  ١

للشيخ محيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن محمـد            
  ).هـ٧٧٥(بن محمد بن نصر الحنفي المتوفي سنة 

نشر دار الكتب العلمية ببيروت ـ الطبعة األولى سـنة   
 .باعتناء الشيخ أيمن صالح شعبان) هـ١٤١٩(
 
 .ـ متن المختار للفتوى ٣

تأليف الشيخ مجد الدين أبي الفضل عبد اهللا بن محمـود           
ـ ٦٨٣(بن مودود الموصلي المتوفي سـنة        رحمـه اهللا   ) هـ

  .تعالى
: "  له وسـماه   ألفه في عنفوان شبابه ، ثم صنف شرحاً       

  .كما ذكر ذلك في مقدمة شرحه" االختيار 
ومـن تصـانيفه المختـار      :" قال في الجواهر المضيئة   

  ." للفتوى ، وكتاب االختيار لتعليل المختار
وقد طالعت المختـار    :" وقال اللكنوي في الفوائد البهية    



  ."واالختيار ، وهما كتابان معتبران عند الفقهاء
 

  :طبعاته
ه مكتبة الجامعة األزهريـة فـي القـاهرة سـنة     ـ نشرت ١

بتحقيق الشيخ محمد محيي الـدين عبـد        ) هـ١٣٧٢(
 .الحميد رحمه اهللا تعالى

بتحقيق ) هـ١٣٨٠(ـ في مطبعة محمد علي صبيح سنة  ٢
  .الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه اهللا تعالى

ـ نشرة دار الكتب العلمية في بيروت خمسة أجزاء فـي   ٣
 .لدينمج

خمسة ) هـ١٣٩٥(ـ نشرة دار المعرفة في بيروت سنة  ٤
  .أجزاءت في مجلدين

ـ نشرة دار البشائر في دمشق في ثالث مجلدات وهـي   ٥
  ).م١٩٩٦(صورة لطبعة الحلبي األولى سنة 

ـ كما طبع هذا المتن مع شرحه االختيـار فـي مطبعـة     ٦
وعليـه  ) هـ١٣٥٥(عيسى البابي الحلبي بمصر سنة      

ات للشيخ محمود أبـو دقيقـة المتـوفي سـنة           تعليق
رحمه اهللا تعالى ، كما طبع ثانيـةً فـي          ) هـ١٣٥٩(



وجعل في خمسة   ) هـ١٣٧٠(المطبعة المذكورة سنة    
أجزاء ، وقرر على طالب المرحلـة الثانويـة فـي           

 .الجامعة األزهرية في كل سنة جزء

 
  :شروحه

" االختيار لتعليل المختـار     :" شرحه مؤلفه بشرح سماه   
 ـ:وقد طبع هذا الشرح عدة مرات منها

ـ في مطبعة عيسى البـابي الحلبـي بمصـر سـنة      ١
وعليه تعليقات للشيخ محمود    ) هـ١٣٧٠(وسنة  ) هـ١٣٥٥(

أبو دقيقة رحمه اهللا تعالى ، وجعل في خمسة أجزاء ،وقـرر            
على طالب المرحلة الثانوية في الجامعة األزهرية في كـل          

  .سنة جزء
ـ ١٤١٩(نشر دار المعرفة سنة ـ في بيروت ،  ٢ ) هـ

خمسة أجزاء في مجلدين بتخريج وتعليق الشيخ خالـد عبـد           



 .الرحمن العلك
 ـ مجمع البحرين وملتقى النيرين ٤

لمظفر الدين أحمد بن علي بـن تغلـب أبـي الضـياء         
رحمـه  ) هـ٦٩٤(الساعاتي البعلبكي البغدادي المتوفي سنة      

  .اهللا تعالى
ري ومنظومة النسـفي فـي      جمع فيه بين مختصر القدو    

الخالف مع زوائد ، ورتبه فأحسن وأبدع فـي اختصـاره ،            
هــ وشـرحه فـي مجلـدين        ٨/٧/٦٩٠فرغ من تأليفه في     

  .كبيرين
بديع النظام الجـامع بـين      " وله البديع في أصول الفقه      

جمع فيه بين فصول فخر اإلسـالم       " كتابي البزدوي واإلحكام  
  .البزدوي واإلحكام لآلمدي

قد طالعت البديع والمجمع وهما كتابـان       :" للكنويقال ا 
  ." في غاية اللطف واللطافة

  :شروحه
ـ شرحه مؤلفه في مجلدين كبيرين مخطـوط بـدار    ١

وقد حقق قسـم العبـادات منـه        ) ٤٨٣(الكتب العربية رقم    
الدكتور صالح بن عبد اهللا اللحيدان نال به درجة الـدكتوراه           



عة اإلمام محمد بـن سـعود       من المعهد العالي للقضاء بجام    
  ).هـ١٤١٥(اإلسالمية سنة 

كما حقق قسم المعامالت من كتاب البيوع إلـى نهايـة           
كتاب الهبة الشيخ خالد بن عبد اهللا اللحيـدان لنيـل درجـة             

  .الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء
كما حقق الجزء الثالث واألخير الشيخ عبـد الـرحمن          

  .ه من المعهد العالي للقضاءالنويصر لنيل درجة الدكتورا
ـ شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم العينتابي شهاب الدين  ٢

" رحمه اهللا تعـالى واسـمه       ) هـ٧٦٧(الحلبي المتوفي سنة    
يقع في ست مجلدات ، منه نسـخة        " المنبع في شرح المجمع     

كاملة في المكتبة المركزية في جامعة اإلمام محمد بن سعود          
  .فقه حنفي) ٤٧٣( ، )٤٧٢(اإلسالمية برقم 

ـ شرح الشيخ عبداللطيف بن عبد العزيز بن أمـين   ٣
الدين بن فرشتا الكرماني المعروف بابن الملك المتوفى سـنة      

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٠١(
له عدة نسخ مصورة في مركز الملك فيصل رحمه اهللا          

  .(٥٩٦(و ) ٥٨٩(و ) ٥٥٩(تعالى بالرياض تحت األرقام 
لدين أبي محمد محمود بن أحمـد بـن   ـ شرح بدر ا ٤



رحمه ) هـ٨٥٥(موسى العيني شارح البخاري المتوفي سنة       
" وكتـاب " المستجمع في شرح المجمـع      " اهللا تعالى وسماه    

  ." المنتقى في شرح الملتقى
وقد حقق قسم العبادات منه الشيخ محمـد بـن حسـين            

 من  العبيري رحمه اهللا تعالى ، تقدم به لنيل درجة الدكتوراه         
جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية كليـة الشـريعة            

صفحة دون  ) ١١٧٧(بالرياض ، وطبع على اآللة الكاتبة في        
  .الفهارس

كما حققه الشيخ محمد بن عبد اهللا بن محمد البشر القسم           
الثاني منه من كتاب البيوع إلى نهاية كتاب الرضاع ، وتقدم           

إلمام محمد بـن سـعود      به لنيل درجة الدكتوراه من جامعة ا      
ـ ١٤١٥/١٤١٦(اإلسالمية المعهد العالي للقضاء سـنة        ) هـ

  .طبع على اآللة الكاتبة
كما حقق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الربيش القسم         
الباقي منه ونال به درجة الـدكتوراه مـن المعهـد العـالي             

 .للقضاء
 ـ متن كنز الدقائق ٥

عبد اهللا بن أحمد    تأليف الشيخ حافظ الدين أبي البركات       



ـ ٧٠١(بن محمود النسفي المتوفي سنة       سـنة  : وقيـل ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧١٠(

وهو صاحب التصانيف المفيدة في الفقـه واألصـول ،          
ومنها المنار في أصول الفقه ، والمنار في أصول الـدين ،            

  .والعمدة ، وغير ذلك
  .وكنز الدقائق متن مشهور

  :طبعاته
  ـ:عدة مرات منهاطبع هذا المتن 

ـ في مطبعة المجيدي فـي كـانغور فـي الهنـد سـنة       ١
  .(هـ١٣٢٠(

وعليه حاشية للشيخ محمـد  ) هـ١٣٢٨(ـ في الهند سنة  ٢
أحسن الصديقي النانوتوي ، ثم أعادت نشره المكتبـة         

  .اإلمدادية في ملتان ـ باكستان
  .هـ١٣٢٨(ـ في مطبعة النيل بمصر سنة  ٣

 أفندي حسني الكتبي بمصـر سـنة   ـ طبعة مكتبة محمد ٤
  .هـ١٣٢٨(

  ).هـ١٣٤٨(ـ في المطبع المجتبائي في دهلي سنة  ٥



  :شروحه
  ـ:لمتن الكنز شروح عديدة منها

تأليف الشـيخ  " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " ـ  ١
العالمة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتـوفي          

مشه حاشية للشيخ أحمـد     في ستة أجزاء وبها   ) هـ٧٤٣(سنة  
  .بن يونس الشهير بالشلبي رحمه اهللا تعالى

ـ لمعين الدين محمد بن عبد اهللا الهروي المعـروف   ٢
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨١١(بمنال مسكين المتوفي بعد سنة 

طبع الطبعة الثانية في المطبعة الخيرية في مصر سـنة          
  .هـ١٣٤٢(

 بن علي الحسيني    وعليه حاشية للشيخ محمد أبو السعود     
الفتح المعين على   " المصري الحنفي رحمه اهللا تعالى سماها       

للعالمة محمد منال مسكين ، فرغ منهـا يـوم          " شرح الكنز   
  .هـ١٣/٦/١١٥٥الثالثاء 

طبعت في مطبعة إبراهيم المويلحي على ذمـة جمعيـة       
  .في ثالث مجلدات كبار) هـ١٢٨٧(المعارف المصرية سنة 

للشـيخ  " ئق في شرح كنـز الـدقائق   رمز الحقا" ـ  ٣
العالمة أبي محمد محمود بن أحمد العيني شـارح البخـاري     



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٥٥(المتوفي سنة 
 

  :طبعاته
  .(هـ١٢٨٥(أ ـ طبع في مجلدين بالقاهرة سنة 

ـ ١٣٢٠(ب ـ في المطبعة الميمنية بمصر سـنة    ) هـ
ـ         ائي ،  وبهامشه شرح العالمة الشيخ مصطفى بن محمد الط

  .جزءان في مجلد
جـ ـ في باكستان ، مـن منشـورات إدارة القـرآن     
والعلوم اإلسالمية ، وهي مصورة دون تاريخ عن المطبعـة          

  .المذكور" شرح الطائي " السابقة التي بهامشها 
للشيخ العالمـة  " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " ـ  ٤

" ابن نجـيم    زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشهير ب         
ـ ٩٧٠(المتوفي سـنة    " اسم لبعض أجداده     رحمـه اهللا   ) هـ

  .تعالى
قال فيه منصور البلسـي     .وهو من أحسن شروح الكنز    

  :الحنفي
على الكنز في الفقه الشـروح كثيـرةٌ بحـار تفيــد            

  الطـالبين آلليـا



ولكن بهذا البحر صارت سواقيا ومن ورد البحر استقَل         
  السواقيا

 الشارح إلى الكالم على اإلجارة الفاسدة ،        وقد وصل فيه  
وقام بإكماله الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي          

رحمه اهللا تعالى ، وقد     ) هـ١١٣٨(القادري المتوفي بعد سنة     
  .أكمله من أول اإلجارة إلى آخره

وقد طبع الشرح المذكور في المطبعـة العلميـة سـنة           
فـي  ) هـ١٣٣٣(ة سنة   ثم في المطبعة الميمني   ) هـ١٣١١(

ثمانية أجزاء ، السبعة األولى شرح ابن نجيم ، والثامن تكملة           
  .العالمة الطوري

وعلى الشرح المذكور حاشية للسيد محمد أمين الشـهير         
ـ ١٢٥٢(بابن عابدين المتوفي سنة      رحمـه اهللا تعـالى     ) هـ

مخطوطـة فـي    " منحة الخالق على البحر الرائق      ": سماها  
  ).٢١٠٠ (مكتبة األزهر رقم

للشـيخ عبـد   " كشف الحقائق شرح كنز الدقائق " ـ  ٥
رحمه اهللا تعـالى    ) هـ١٣٢٦(الحكيم األفغاني المتوفي سنة     

ـ ١٣١٨(طبع في المطبعة األدبية في مصـر سـنة           ، ) هـ
وأكملت طباعته في مطبعـة الموسـوعات بمصـر سـنة           



  .في مجلدين) هـ١٣٢٢(
 " مستخلص الحقائق في شـرح كنـز الـدقائق   " ـ  ٦

للمولوي ولي محمد فجندي القندهاري ،نشر المكتبة الرشيدية        
  .في باكستان في مجلد

للشـيخ  " توفيق الرحمن بشرح كنز دقائق البيان " ـ  ٧
) هـ١٩٢(مصطفى بن محمد بن يونس الطائي المتوفي سنة         

  .رحمه اهللا تعالى
كنز البيان مختصر توفيق الرحمن بشرح كنـز  " ـ  ٨

  .لشيخ مصطفى بن محمد الطائي سابق الذكرل" دقائق البيان 
 

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

  .(هـ١٣٠٨(أ ـ في المطبعة األزهرية المصرية سنة 
  .(هـ١٣٢٥(ب ـ في المطبعة المليجية بمصر سنة 

جـ ـ في بيروت ، نشر دار الكتـب العلميـة سـنة     
  .بتعليق الشيخ محمد حسن محمد إسماعيل) هـ١٤١٩(

للشيخ محمـد  " طائف الرقائق على كنز الدقائق ل" ـ  ٩
 .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٢٩(سعيد عبد الغفار المتوفي سنة 



 ـ متن الوقاية ٦
  .وقاية الرواية في مسائل الهداية

لإلمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن         
عبيد اهللا بن إبراهيم تاج الشريعة المحبوبي المتـوفي سـنة           

  .حمه اهللا تعالىر) هـ٧٨١(
انتخبها من الهداية ، وصنفها ألجل ابـن ابنـه صـدر            

  .الشريعة عبيد اهللا بن مسعود بن محمود
وقد قام صدر الشريعة عبيد اهللا المذكور بشرح الوقايـة          

  .ثم اختصره وسماه النقاية
  :شروحه

شرحه ووضعه عليه حواشي جماعة من العلماء ذكرهم        
  .اللكنوي في مقدمة السعاية

  :وقد طبع من شروحه مايلي
ـ شرح حفيد المؤلف ـ الذي ألف من أجله المتن ـ    ١

صدر الشريعة عبيد اهللا بن مسعود بن محمود المتوفي سـنة           
رحمه اهللا تعالى ، وكان ذا عناية بتقييـد نفـائس           ) هـ٧٤٧(

  .جده وجمع فوائده
كشف الحقـائق شـرح كنـز       " وقد طبع بهامش كتاب     



د الحكيم األفغاني فـي المطبعـة األدبيـة         للشيخ عب " الدقائق  
  .في مجلدين) هـ١٣١٨(بمصر سنة 

" السعاية في كشف مافي شرح الوقايـة        " كما طبع مع    
لعالمة الهند الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي المتـوفي سـنة           

رحمه اهللا تعالى في الهور الطبعة األولى سـنة         ) هـ١٣٠٤(
  .)هـ١٤٠٨(وطبع ثانية سنة ) هـ١٣٩٦(

بع ثالثة أجزاء في مجلدين في كراتشي دون تـاريخ     وط
، نشر مير محمد كتب خانة آدم باغ كراجي ، وعليه حاشية            

  ." عمدة الرعاية: " للشيخ محمد عبد الحي اللكنوي سماها
وقد قام عالمة الهند الشيخ محمد عبد الحـي اللكنـوي           

رحمه اهللا تعالى بوضـح حاشـية       ) هـ١٣٠٤(المتوفي سنة   
السعاية في كشف ما في     : "  الشرح المذكور سماها   نفيسة على 

طبعت في الهـور الطبعـة األولـى سـنة          " شرح الوقاية   
 ).هـ١٤٠٨(كما طبعت ثانية سنة ) هـ١٣٩٦(
 

 المتون الفقهية عند المالكية: ثانياً
" المرشد المعين على الضروري من علوم الدين " ـ  ١

المتوفي سـنة   للشيخ عبد الواحد بن أحمد بن عاشر األندلسي         



  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٤٠(
للعالمة أبـي محمـد عبـد اهللا النفـزي     " الرسالة"ـ  ٢

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٨٦(القيرواني المتوفي سنة 
للعالمة ضياء الدين خليـل بـن   " مختصر خليل " ـ  ٣

إسحاق ابن شـعيب المعـروف بالجنـدي المتـوفي سـنة            
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٧٦(

رشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمـام  إ" ـ  ٤
للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عسـكر البغـدادي          " مالك  

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٣٢(المتوفي سنة 
للشيخ أحمد " أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك " ـ  ٥

رحمـه  ) هـ١٢٠١(بن محمد الدردير العدوي المتوفي سنة       
  .اهللا تعالى
للعالمـة  " مختصر األمير " أو " مير مجموع األ" ـ  ٦

محمد بن محمد بن عبد القادر السبناوي المالكي األزهـري          
 .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٣٢(المتوفي سنة 



 توطئة"
 :ترتيب المتون عند المالكية في القراءة

تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلـى       " قال في مقدمة    
  . لهبعد كالم) ١١٢(ص " مذهب اإلمام مالك 

كما يفعل المالكية من ابتـدائهم بـابن عاشـر ، ثـم      "
. ثم يتوسع في الكتب المطولـة     . ثم مختصر خليل  . بالرسالة
 .هـ. ا" وبما يفتح اهللا عليه . كيفما شاء. وأصولها
 ـ المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ١

وهو متن منظوم للشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أحمد          
رحمه ) هـ١٠٤٠(عاشر األندلسي المتوفي سنة     بن علي بن    
  .اهللا تعالى

اشتمل على مقدمة في ذكـر االعتقـاد علـى مـذهب            
  .األشاعرة

ومقدمة في أصول الفقه ، ثم تكلم على مايتعلق بالطهارة          
) ٣١٤(والصالة والزكاة والصيام والحج ثم التصـوف فـي          

  .بيتاً



 
  :طبعاته
  (هـ١٢٦٢(ـ في فاس سنة  ١
  .(هـ١٣٠٠(مصر سنة ـ في  ٢
  .(هـ١٣١٧(ـ في فاس سنة  ٣
ـ ١٣٤٩(ـ في المطبعة المصرية باألزهر سنة  ٤ ) هـ

  .صفحة) ٢٤(في 
ـ في مطبعة المنار فـي تـونس بتصـحيح الشـيخ      ٥

  .الشاذلي النيفر رحمه اهللا تعالى
ـ في مكتبة دار إحياء الكتب العربية عيسى البـابي   ٦

  .صفحة) ٣٠(الحلبي وشركاه ، دون تاريخ في 
  .(هـ١٣٥٣(ـ كما طبع في المطبعة المذكورة سنة  ٧

ـ ضمن المجموع الكبير من المتون فيما يذكر مـن   ٨
الفنون المطبوع في مصر وقد أعادت نشره دار الفكـر فـي     

  ).٣٧(بيروت ص 
 

  :شروح الكتاب
للشيخ محمد بـن  " الدرر الثمين والمورد المعين " ـ  ١



الشـهير بميـارة المتـوفي سـنة        أحمد بن محمد المـالكي      
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٧٢(

طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصـر         
كما نشرته المكتبة الثقافية في بيروت دون       ) هـ١٣٧٣(سنة  
  .تاريخ

" ثم إن الشارح المذكور اختصر شرحه ، وقد طبع باسم        
الخيرية في المطبعة   " مختصر الدرر الثمين والمورد المعين      

كما طبع في مطبعة عيسى البـابي       ) هـ١٣٠٣(بمصر سنة   
  .صفحة) ٨٨(الحلبي وشركاه بمصر دون تاريخ في 

وللشيخ محمد الطالب بن حمدون بن الحاج المتوفي سنة         
رحمه اهللا تعالى حاشية على الشرح المـذكور        ) هـ١٢٧٣(

طبعت في المطبعة الكبرى األميرية ببوالق ـ مصر ـ سنة   
  .(هـ١٣١٦(

الحبل المتين على نظم المرشـد المعـين علـى    " ـ  ٢
الضروري من علوم الدين في مذهب اإلمام مالك رحمـه اهللا   

للشيخ محمد بن محمد بن عبد اهللا بن المبارك الفتحي          " تعالى  
  .المراكشي رحمه اهللا تعالى

طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصـر         



كتبة الثقافيـة ببيـروت دون      كما طبعته الم  ) هـ١٣٦٧(سنة  
  .تاريخ

الفتح المتين على المرشد المعين على الضروري " ـ  ٣
تأليف الشيخ الحسن فضل اهللا بـن نـور ،          " من علوم الدين    

هـ ، طبع في مطبعة محمـد     ١٦/١/١٣٠٠فرغ من ت أليفه     
ـ ١٣٧٥(علي صبيح بمصر ، الطبعة األولى سنة         فـي  ) هـ

 .صفحة) ٢٤٤(
 ـ الرسالة ٢

م العالمة أبي محمد عبد اهللا بن أبـي زيـد عبـد             لإلما
الرحمن النفزي القيرواني إمام المالكية في وقته المتوفي سنة         

 .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٨٦(
جمع فيها جملة مختصرة من واجب أمور الديانة ، مما          
تنطق به األلسنة ، وتعتقده القلـوب ، وتعملـه الجـوارح ،             

ن من مؤكدها ، ونوافلها     ومايتصل بالواجب من ذلك من السن     
، ورغائبها ، وشيء من اآلداب منها ، وجمل مـن أصـول             

  .الفقه وفنونه



 
 :طبعاتها

  ـ:وقد طبعت عدة مرات منها
ـ طبعة أحمد أبو السعود وعثمان الطيـب ـ كـانو     ١

  .نيجيريا ـ دون تاريخ
ـ طبعة مصطفى البـابي الحلبـي وأوالده بمصـر     ٢

  .(ـه١٣٨٦(الطبعة الثانية سنة 
  .ـ طبعة مكتبة القاهرة في مصر دون تاريخ ٣

ـ ١٤٠٥(ـ في مطبعة فضالة في المغرب سنة  ٤ ) هـ
نشر وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية في المغـرب ، ثـم           

  .أعادت نشرها المكتبة الثقافية ببيروت
في مجلد ومعها ) هـ١٤٠٦(ـ طبعة دار الغرب سنة  ٥
ألبي عبـد   "  الرسالة   تحرير المقالة في شرح غريب    " كتاب  

اهللا محمد بن منصور بـن حمامـة المغـراوي ، بتحقيـق             
  .الدكتورين الهادي حمو ومحمد أبو األجفان

 
  :شروحها

  ـ:شرحت بشروح عديدة منها



ـ شرح أبي الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي  ١
رحمه اهللا تعالى ، طبـع      ) هـ٨٣٧(القيرواني المتوفي سنة    

في المطبعة الجمالية في مصر جزءان في       ) هـ١٣٣٢(سنة  
مجلد كبير مع شرح العالمة زروق ، ثم أعادت نشـرها دار            

  ).هـ١٤٠٢(الفكر في بيروت سنة 
ـ شرح العالمة أحمد بن محمـد البرنسـي الفاسـي     ٢

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٨٩(المعروف بزروق المتوفي سنة 
خي ومعه شرح العالمة قاسم بن عيسى بن ناجي التنـو         

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٣٧(القيرواني المتوفي سنة 
في المطبعة الجمالية في مصـر      ) هـ١٣٣٢(طبعا سنة   

جزءان في مجلد كبير ، ثم أعادت نشرهما دار الفكـر فـي             
  ).هـ١٤٠٢(بيروت سنة 

كفاية الطالب الرباني لرسـالة ابـن أبـي زيـد     " ـ  ٣
المصـري  ألبي الحسن علي بن محمد المنـوفي        " القيرواني  

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٣٩(المالكي المتوفي سنة 
طبع في مجلدين ومعه حاشية الشيخ علـي بـن أحمـد            

رحمـه  ) هـ١١٨٩(الصعيدي العدوي المالكي المتوفي سنة      
اهللا تعالى في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصـر سـنة           



  ).هـ١٣٣٨(
كما قامت بتصويره دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع        
ببيروت دون تاريخ ، كما طبع بتحقيق وعناية الشيخ محمـد           
محيي الدين عبد الحميد رحمه اهللا تعالى فـي مطبعةالمـدني           

  .أربعة أجزاء في مجلد واحد) هـ١٣٨٣(بالقاهرة سنة 
ألبي عبـد  " تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة " ـ  ٤

ي سـنة   اهللا محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي المتوف        
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٤٢(

طبع الجزء األول من هذا الشـرح بتحقيـق وتعليـق           
وتخريج الدكتور محمد عايش عبد العال شبير فـي ثـالث           

  ).هـ١٤٠٩(مجلدات الطبعة األولى سنة 
وعليه حاشية ألبي اإلرشاد نور الدين علي بـن زيـن           

ـ ١٠٦٦(العابدين األجهوري المتوفي سنة      رحمـه اهللا   ) هـ
الى ، منها نسخة في الخزانة العامة فـي الربـاط بـرقم             تع
/ ٢٤٧٤(رقـم   ) ٤/٢٩١(وفي مكتبة جامع الزيتونة     ) ١٥٣(

  .)٣:١٦٧(في القاهرة أول ) ٢٤٧٦
الفواكه الدواني على رسـالة ابـن أبـي زيـد     " ـ  ٥

للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفـراوي          " القيرواني  



  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٢٠ (المالكي األزهري المتوفي سنة
طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصـر         

  ).هـ١٣٧٤(في مجلدين الطبعة الثالثة سنة 
ألبي عبد اهللا محمد بـن قاسـم   " شرح الرسالة " ـ  ٦

رحمه اهللا تعالى ، طبع في      ) هـ١١٨٢(جسوس المتوفي سنة    
  .في أربعة أجزاء) هـ١٣١٢(فاس سنة 
ر الداني في تقريب المعاني لرسالة ابن أبـي  الثم" ـ  ٧

للشيخ صالح بن عبد السميع اآلبي األزهري       " زيد القيرواني   
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٣٥(المتوفي سنة 

طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر سنة        
  .في مجلد)  هـ١٣٨٣(

ألبي الفيض " مسالك الداللة على مسائل الرسالة " ـ  ٨
مد بن محمـد بـن الصـديق الغمـاري المتـوفي سـنة              أح
رحمه اهللا تعالى ، صححه وراجعه أبو الفضـل         ) هـ١٣٨٠(

  .عبد اهللا بن الصديق الغماري
  ).هـ١٣٧٤(نشرته مكتبة القاهرة بمصر سنة 

ألبي عبد " غرر المقالة في شرح غريب الرسالة " ـ  ٩
  .اهللا محمد بن منصور بن حمامة



بتحقيـق  ) هـ١٤٠٦(سالمي سنة   نشرته دار الغرب اإل   
  .الشيخين الهادي حمو ومحمد أبو األجفان

معين التالميذ على قراءة الرسـالة المعروفـة   " ـ  ١٠
شرح الشيخ سيد عثمان بن عمر بن سداق بـن  " بذهب مالك   

  .عمر بن األمين البونسي الرحموني
طبع قديماً ثم أعيد نشره في بيروت نشر دار الفكر سنة           

  . في مجلد)هـ١٤١٦(
 

  :الشروح المخطوطة
  ـ:يوجد للرسالة شروح مخطوطة منها

ـ شرح الشيخ القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي  ١
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٢٢(المتوفي سنة 

يوجد جزء منه في الخزانة العامة فـي الربـاط رقـم            
  ).٢ق٦٢٥(

ـ تعليقات الشيخ أبي زيد بن عبد الرحمن بن عفـان   ٢
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٤٧(ولي المتوفي سنة الجز

تحرير المقالة في شـرح     " نقل عنه الحطاب كثيراً في      
  ." نظائر الرسالة



  .يوجد الجزء األول منه في خزانة القرويين
ـ شرح الشيخ أبي الحجاج يوسف بن عمر األنفاسي  ٣

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٧٢(المتوفي سنة 
والمتحف البريطاني  ) ٣٤٧(منه نسخة في ميونخ برقم      

واإلسكندرية رقـم   ) ١٠٥٩(واإلسكوريال برقم   ) ١٦٤(برقم  
  .فقه مالك) ٦(

ـ شرح الشيخ عبد اهللا بن يوسف البلـوي الشـبيبي    ٤
رحمه اهللا تعالى ، منه نسـخة فـي         ) هـ٧٨٢(المتوفي سنة   

واإلسكندرية رقم  ) ٢٥١٤(مكتبة جامع الزيتونة بتونس رقم      
  .فقه مالك) ١٠(

ـ شرح أبي محمد سـعيد بـن سـليمان الكرامـي      ٥
) هـ٨٨٤: (وقيل) هـ٨٦٢(السماللي الجزولي المتوفي سنة     

مرشد المبتدئين إلى معرفـة     " واسم شرحه   . رحمه اهللا تعالى  
  ).٣٥(منه نسخة في مكتبة تطوان برقم " ألفاظ الرسالة 

ـ شرح الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد اهللا  ٦
رحمه اهللا تعـالى ، واسـم       ) هـ٨٦٣(لمتوفي سنة   القلشاني ا 

  ." تحرير المقالة في شرح الرسالة" شرحه 
منه نسخة في الخزانة العامة في الرباط جزءان بـرقم          



وفـي  ) ١٥/١٦(وفي مكتبة تطـوان بـرقم       ) د١٥٢د  ٨٤١(
وفاتيكان ثالـث   ) ١٠٤٧(الجزائر أول   ) ١٠٦٠(اإلسكندرية  

) ٢٥١٣(بـرقم   ) ٤:٣٠٦(مكتبة جامع الزيتونـة     ) ١٣٥٥(
  .(٩٦٩ ـ ٩٦٨ ، ٩٥٤ـ ٩٥١(ومكتبة القرويين بفاس 

ـ شرح داود بن ع لي بن محمد الغلطاوي األزهري  ٧
توضـيح  (رحمه اهللا تعالى واسـمه      ) هـ٩٠٢(المتوفي سنة   

  ).المسالك
رقـم  ) ٤:٢٧٧(منه نسخة في مكتبة جـامع الزيتونـة         

  ).٢٤٢٧ ـ ٢٤٢٦(
حمد بن عبـد الـرحمن   ـ تعليقات للشيخ محمد بن م ٨

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٩٣(الحطاب المتوفي سنة 
جمعها ولده يحيى ، منه نسخة في مكتبة تطوان بـرقم           

)١٤.(  
  :نظمها

  ـ:نظمها جماعة من العلماء منهم
ـ الشيخ محمد بن أحمـد بـن الغـازي العثمـاني      ١

:" رحمه اهللا تعالى وسـماه    ) هـ٩١٩(المكناسي المتوفي سنة    
  ."  مشكالت الرسالةتنظيم



وقام بشرحه الشيخ أبو عبد اهللا محمد بن محمد الحطاب          
" رحمه اهللا تعالى في كتاب سـماه        ) هـ٩٩٣(المتوفي سنة   

  ." تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة
نشرته وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية بالمملكـة        

  .في مجلد) هـ١٤٠٩(المغربية سنة 
رح المذكور بترتيب شرح والـده ،       وقام يحيى بن الشا   

منه نسخة في المكتبة العامة بتطوان في آخر مجموع رقمـه           
  ." شرح الحطاب للرسالة:" وعنوانه) ٤١(

ـ الشيخ عبد اهللا بن أحمد الحاج الغالوي الشـنقيطي   ٢
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٠٩(المتوفي سنة 

  ـ:وقد شرح هذا النظم بعدة شروح منها
 الرباني على نظم رسالة ابـن أبـي زيـد    الفتح" أ ـ  
للشيخ محمد بن أحمد الملقب الـداه الشـنقيطي         " القيرواني  

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٨٩(المتوفي بعد سنة 
طبع بمصر نشر مكتبة القاهرة بالقاهرة دون تاريخ في         

  .ثالث مجلدات
ثالثة ) هـ١٣٩٩(ونشرته دار الفكر الطبعة الثالثة سنة       

  .لد واحدأجزاء في مج



للدكتور الهادي " فقه الرسالة متناً ونظماً وتعليقاً " ب ـ  
  .الدرقاش

نشر دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيـع ببيـروت ،          
  .في مجلد) هـ١٤٠٩(الطبعة األولى سنة 

ذكر نظم الشيخ عبد اهللا بن الحاج الغالوي المتوفي سنة          
لة ، ثـم    رحمه اهللا تعالى ، ثم ذكر متن الرسـا        ) هـ١٢٠٩(

  .تعليقاً على ذلك من قبله
كما يوجد شروح مخطوطة لنظم الشيخ عبـد اهللا بـن           

  ـ:الحاج لجماعة من علماء موريتانيا منهم
أ ـ الشيخ محمد األمين بن عبـد الوهـاب الغـالوي     

رحمه اهللا تعالى له شرحان مطول      ) هـ١٢٤٧(المتوفي سنة   
  .وموجز يسمى التلخيص

 سـليمة المتـوفي سـنة    ب ـ الشيخ محمد يحيى بـن  
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٥٤(

  .جـ ـ الشيخ عبد الرحمن الغالوي رحمه اهللا تعالى
 .توجد هذه الشروح بالمعهد العلمي الموريتاني

 ـ مختصر خليل ٣
لإلمام العالمة أبي محمد ضياء الدين خليل بن إسـحاق          



بن موسى بن شعيب المعـروف بالجنـدي المتـوفي سـنة            
 .ه اهللا تعالىرحم) هـ٧٧٦(

  .مكث في تأليفه نيفاً وعشرين سنة
لخصه في حياته إلى باب النكاح ، وجمع أصحابه باقيه          

وباب المقاصة منه من تأليف تلميذه الشيخ تاج        . من المسودة 
ـ ٨٠٥(الدين بهرام بن عبد اهللا الدميري المتوفي سـنة           ) هـ

قداد رحمه اهللا تعالى ، وكمل الشيخ جمال الدين عبد اهللا بن م           
رحمه اهللا تعـالى جملـة      ) هـ٨٢٣(األفقهسي المتوفي سنة    

وقد حـوى أبعمائـة ألـف       . يسيرة ترك المصنف لها بياضاً    
مسألة فقهية ، وصار هو العمدة عند المالكية منذ تأليفه حتى           

وهو من أجل المختصرات عند المالكية ، إذ هو كتاب          . اآلن
ضـرابه  صغر حجمه ، وكثر علمه ، وجمع فأوعى ، وفاق أ          

جنساً ونوعاً ، واختص بتبيين مابه الفتوى ، وماهو األرجـح   
واألقوى ، لم تسمح قريحة بمثاله ، ولم يسنج ناسـج علـى             

  .منواله
  .وقد كثرت شروحه ، وحواشيه ، حتى جاوزت المائة

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها



ـ في مطبعة الدولة الجمهوريـة فـي بـاريز سـنة      ١
  ).هـ١٣١٨(

ي دار الكتب العربية الكبرى في القـاهرة سـنة   ـ ف ٢
  .).هـ١٣٣٣(

ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سـنة   ٣
  ).هـ١٣٤١(

ـ طبعة دار إحياء الكتب العربية فـي القـاهرة دون    ٤
  .تاريخ ، بتصحيح وتعليق الشيخ طاهر بن أحمد الزاوي

ـ في مطبعة المشهد الحسـيني فـي القـاهرة سـنة      ٥
بتحقيق وتعليق الشـيخين محمـود بـن أمـين          ) ـه١٣٩٢(

  .النواوي ،ومحمود بن إبراهيم زايد
 

  :شروحه
  ـ:شرح هذا المتن بشروح كثيرة منها

" مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليـل  " ـ  ١
ألبي عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد الـرحمن الطرابلسـي            

رحمه ) هـ٩٥٤(المغربي المعروف بالحطاب المتوفي سنة      
وقد أطال في أوله ، وعرضت له عوارض نـتج          . اهللا تعالى 



  ..عنها االختصار في آخر الشرح كما ذكر ذلك في المقدمة
وقد طبع هذا الشرح الحافل في ست مجلدات كبار فـي           

  ).هـ١٣٢٩(مطبعة السعادة في مصر سنة 
ثم نشرته بعد ذلك مكتبة النجاح بطرابلس ـ ليبيـا دون   

  .تاريخ
ألبـي عبـد اهللا   " تاج واإلكليل لمختصر خليل ال" ـ  ٢

محمد بن يوسف العبدري الشهير بـالمواق المتـوفي سـنة           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٩٧(

وطريقته في هذا الشرح أن يستخرج نصوصاً لـبعض         
الفقهاء يقابل بها مسائل مختصر خليل يستعان بها على فهمه          

  .ه، وتكون شاهدة على نقله كما ذكر ذلك في مقدمت
وهو حسن منجهـة    :" قال الحطاب على الشرح المذكور    

  ." تحرير النقول لكنه ال يتعرض لحل كالم المصنف
وقد طبع هذا الشرح على هامش مواهب الجليل سـابق          

  .الذكر
للشيخ عبد الباقي بـن يوسـف   " شرح الزرقاني " ـ  ٣

رحمه اهللا تعالى ، ثمانية     ) هـ١٠٩٩(الزرقاني المتوفي سنة    
في أربع مجلدات طبع فـي مطبعـة محمـد أفنـدي            أجزاء  



  .(هـ١٣٠٧(مصطفى بالقاهرة سنة 
  .ثم صورته دار الفكر في بيروت دون تاريخ

وعليه حاشية للشيخ محمد بن الحسن البنـاني المتـوفي    
الفتح الرباني فيما   " رحمه اهللا تعالى سماها     ) هـ١١٩٤(سنة  

  ." ذهل عنه الزرقاني
في المطبعة األميريـة سـنة      كما طبع الشرح المذكور     

في ثمان نجلدات ، ومعه حاشية للشيخ محمد بن         ) هـ١٣٠٦(
رحمه اهللا  ) هـ١٢٣٠(محمد بن أحمد الرهوني المتوفي سنة       

أوضح المسالك وأسهل المراقي إلـى سـبك        " تعالى سماها   
وبهامشها مختصرها ألبي عبد اهللا     " إبريز الشيخ عبد الباقي     

رحمه ) هـ١٣٠٢(المتوفي سنة   محمد بن المدني علي كنون      
  .اهللا تعالى

) هـ١٢٣٢(كما ألف الشيخ محمد األمير المتوفي سنة        
مخطوطة " البدر المنير   " رحمه اهللا تعالى حاشية عليه سماها       

في مجلدين ، توجد في مكتبة األزهر فقه مالك رقم خـاص            
  ).٨١٠١(رقم عام ) ٦٧٥(

 اهللا ألبي عبـد " الشرح الصغير " ـ شرح الخرشي  ٤
محمد بن عبد اهللا بن علي الخرشي ـ بفتح الخـاء والـراء    



  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٠١(وبدون ألف ـ  المتوفي سنة 
ألف شرحاً مطوالً على مختصر خليل ثم طلـب منـه           
جماعة من إخوانه وجملة من خالنه شرحاً آخـر ال يكـون            
قاصراً عن إفادة القاصرين ، خالياً من اإلطنـاب ، وعمـا            

ب فهمه من اإليجاز على المبتدئين ، ليعم نفعه البالد ،           يصع
  .ويتعاطاه الحضري والباد ، فأجابهم إلى ذلك

ببوالق فـي   " األميرية  " وقد طبع في المطبعة الكبرى      
ـ ١٣١٧(وثانية سـنة    ) هـ١٢٩٩(مصر سنة    ثمانيـة  ) هـ

أجزاء في أربع مجلدات وبهامشه حاشية الشيخ علي بن أحمد          
رحمـه  ) هـ١١٨٩( المالكي المتوفي سنة     الصعيدي العدوي 

  .اهللا تعالى
  .كما نشرته دار صادر في بيروت دون تاريخ

" إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليـل  " ـ  ٥
أ؛مد بن عبد العزيـز بـن الرشـيد الهاللـي           " ألبي العباس 

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٧٥(السجلماسي المتوفي سنة 
  ).هـ١٣٠٣(ة بالمغرب سنة طبع في المطبعة الفاسي

للشيخ أبي البركات أ؛مد بن محمد " الشرح الكبير " ـ  ٦
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٠١(الدردير العدوي المتوفي سنة 



وهوشرح مختصر على المختصر ، اقتصر فيه علـى         
فتح مغلقه ، وتقييد مطلقه ، وعلى المعتمد من أقـوال أهـل             

  .المذهب
ية للشيخ محمد بن أحمد بن      وعلى الشرح المذكور حاش   

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٣٠(عرفة الدسوقي المتوفي سنة 
  ـ:طبعت عدة مرات منها

في ) هـ١٣٢٨(أ ـ في مطبعة السعادة في مصر سنة  
  .أربع مجلدات

ب ـ في دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي  
،وعليها وشركاه وبهامشها الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير        

تقريرات للشيخ محمد بن أحمد بن محمـد الملقـب بعلـيش            
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٩٩(المتوفي سنة 

جـ ـ في مطبعـة مصـطفى محمـد بمصـر سـنة       
  .في أربع مجلدات) هـ١٣٥٥(

للشيخ محمد بـن  " اإلكليل شرح مختصر خليل " ـ  ٧
محمد بن أحمد بن عبد القادر السنباوي المـالكي األزهـري           

. رحمه اهللا تعالى  ) هـ١٢٣٢(هور باألمير المتوفي سنة     المش
وهوشرح مختصر طبع بتصحيح وتعليق الشيخ أبي الفضـل         



عبد اهللا الصديق الغماري رحمه اهللا تعـالى ، قـدم وتـرجم      
لصاحب المتن والشرح الشيخ عبد الوهاب عبـد اللطيـف ،           

  .نشرته مكتبة القاهرة بمصر في مجلد دون تاريخ
للشـيخ  " ليل على مختصر سيدي خليل منح الج" ـ  ٨

محمد بن أحمد بن محمد الملقـب بعلـيش المتـوفي سـنة             
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٩٩(

) هـ١٢٩٤(طبع في دار الطباعة الكبرى بالقاهرة سنة        
  .في أربع مجلدات كبار

وقامت بتصويره مكتبة النجاح بطرابلس ـ ليبيا ـ دون   
ـ        تسـهيل مـنح    " ماها  تاريخ ، ومعه حاشية للشارح نفسه س

  ." الجليل
فـي  ) هـ١٤٠٤(كما نشرته دار الفكر في بيروت سنة        

  ." مختصر خليل" تسع مجلدات وفي أعلى الصفحات 
ـ شرح خليل بن إسحاق المالكي رحمـه اهللا تعـالى    ٩
للشيخ محمد األمين بـن أحمـد       " نصيحة المرابط   " المسمى  

رحمه اهللا  ) هـ١٣٢٥(زيدان الجكني الشنقيطي المتوفي سنة      
  .تعالى

قدم له وصححه وعلق عليه حفيد المؤلف الحسين بـن          



  .عبدالرحمن بن محمد األمين أحمد زيدان
ستة أجـزاء فـي     ) هـ١٤١٣(طبع الطبعة األولى سنة     

  .ثالث مجلدات
" جواهر اإلكليل على مختصر اإلمـام خليـل   " ـ  ١٠

 للشيخ صالح بن عبد السميع اآلبي األزهري المتـوفي سـنة          
رحمه اهللا تعالى ، طبـع فـي مجلـدين سـنة            ) هـ١٣٣٥(
، كما طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبـي         ) هـ١٣٣٢(

فـي مجلـدين ، ثـم       ) هـ١٣٦٦(بمصر الطبعة الثانية سنة     
  .صورته دار الفكر في بيروت دون تاريخ

تـأليف الشـيخ   " مواهب الجليل من أدلة خليل " ـ  ١١
  .شنقيطيأحمد بن أحمد المختار الجكني ال

عني بمراجعته الشيخ عبد اهللا بن إبـراهيم األنصـاري          
  .رحمه اهللا تعالى

طبعته دار إحياء التراث اإلسالمي بدولة قطـر سـنة           
  .في أربع مجلدات) هـ١٤٠٣(

ـ ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل ، تأليف  ١٢
العالمة الشيخ محنض باب بن عبيد الديماني ، قامت بطبعـه           

  .لعربية للطباعة والنشر والتوزيع في بيروتالدار ا



نشره سيد األمين الجكني فـي مكـة المكرمـة سـنة            
  ).هـ١٣٩٨(
 

  :نظمه
ـ بغية الطالب النبيل بنظم قسم العبادات من مختصر  ١

سيدي خليل للشيخ عبد العزيز بن صالح العلجـي المـالكي           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٦٢(المتوفي سنة 

  .م المطبعة وال تاريخ الطبعطبع دون ذكر اس
ومع النظم المذكور أرجوزة للمؤلـف فـي األخـالق          

  .صفحة) ١٥٠(السامية يقع الجميع في 
 

  :كتب تتعلق به
للشـيخ أحمـد   " شرح على خطبة مختصر خليل " ـ  ١

ـ ١٣٠٩(الهاللي رحمه اهللا تعالى ، طبع في فاس سنة           ) هـ
  . الخطبةوبهامشه شرح الزرقاني على شرح ا للقاني على

لمحمد بـن التهـامي   " ختمة المختصر الخليلي " ـ  ٢
  .الوزاني الفاسي

طبعه الحاج أحمد بـن الحـاج الطيـب األزرق سـنة            



  .في المغرب مطبعة العربي األزرق) هـ١٣١٣(
المنهل العذب السلسبيل شرح نظـم أبـي زيـد    " ـ  ٣

للشـيخ  " الجشتيمي لما لم يذكره الشيخان ابن عاصم وخليل         
) هـ١٣٩٩(د بن أبي بكر الشابي البيضاوي ، طبع سنة          محم

 .في ثالث مجلدات دون ذكر اسم المطبعة
ـ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمـام   ٤

 مالك
" إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك  "

للشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٣٢(المتوفي سنة 

ألفه بناء على سؤال ولده أن يضع له كتاباً يكـون مـع             
كثرة معانيه وجيز اللفظ ، سهل المتناول والحفظ ، فاسـتخار           
اهللا تعالى ، وجمع له هذا المختصر ، وأودعه جـزيالً مـن             

  .الجواهر والدرر
 

  :طبعاته
  .وقد طبع هذا المتن في المطبعة التجارية بمصر

 طبع في مطبعة الفجالة الجديدة بمصـر ، نشـرته           كما



بتعليـق وتصـحيح    ) هـ١٣٩٢(مكتبة القاهرة بمصر سنة     
المحدث أبي الفضل عبد اهللا الصديق الغماري المالكي ، وهذا          
المتن على طريقة مالكية العراق ، فما فيه مما يخالف مـافي            

  .الرسالة أو مختصر خليل أو العزية بناء على هذا
 

  :شروحه
شرح جماعة من العلماء ، ولم يطبع من شروحه فيمـا           
وقفت عليه إال شرح الشيخ أبي بكر بن حسـن الكشـناوي             
المسمى أسهل المدارك شرح إرشاد السالك فـي فقـه إمـام            

  .األئمة مالك
طبع في ثالث مجلدات في مطبعة عيسى البابي الحلبي         

 .وشركاه بمصر دون تاريخ
  " م مالكـ أقرب المسالك لمذهب اإلما ٥
للشـيخ أبـي   " أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك  "

البركات أ؛مد بن محمد الـدردير العـدوي المتـوفي سـنة            
اقتطفه من ثمـار مختصـر      . رحمه اهللا تعالى  ) هـ١٢٠١(

اإلمام خليل في مذهب إمام أئمة التنزيل ، اقتصر فيه علـى            
د ماأطلقه  أرجح األقاويل ، مبدالً غير المعتمد منه به مع تقيي         



  .وضده للتسهيل ، ويمتاز هذا المختصر بسهولة عباراته
 

  :طبعاته
طبع عدة مرات ، منها في مطبعة االستقامة بالقـاهرة           

  ). هـ١٣٧٥_(سنة 
 

  :شروحه
ـ شرحه مؤلفه شرحاً اقتصر فيه على بيان معـاني   ١

  ـ:ألفاظه ، وسماه الشرح الصغير ،وقد طبع عدة مرات منها
ة محمد بن علي صبيح بتحقيـق الشـيخ   أ ـ في مطبع 

  .محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه اهللا تعالى
ب ـ طبعة الهيئة العامة لشـئون المطـابع األميريـة     

  .لحساب إدارة المعاهد األزهرية في أربعة أجزاء
) م١٩٧٢(جـ ـ في مطبعة دار المعارف بمصر سنة  

ـ        دكتور خرج أحاديثه وفهرسه وترجم ألعالمه في آخـره ا ل
مصطفى كمال وصفي في أربع مجلدات ، ثم قامـت الـدار            

  .المذكورة بتصويره بعد ذلك
ووضع على الشرح المذكور الشيخ أحمد بـن محمـد          



رحمه اهللا تعالى حاشـية     ) هـ١٢٤١(الصاوي المتوفي سنة    
طبعت فـي مطبعـة     " بغية السالك ألقرب المسالك     " سماها  

في مجلدين ثم   ) ـه١٣٧٢(عيسى البابي الحلبي بمصر سنة      
  ).هـ١٣٩٨(قامت بطبعها دار المعرفة في بيروت سنة 

وقام الشيخ محمد بن إبراهيم بـن مبـارك األحسـائي           
التعليق الحاوي  " المالكي بالتعليق على هذه الحاشية بما سماه        

وقد طبع هذا التعليـق     " لبعض البحوث على شرح الصاوي      
دات فـي   مع الشرح الصغير وحاشية الصاوي في ست مجل       

  .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه دون تاريخ
د ـ في مطبعة عيسى البـابي الحلبـي بمصـر سـنة      

  .في مجلدين على هامش حاشية الصاوي) هـ١٣٧٢(
ـ كما شرحه الشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد  ٢

تبيين المسـالك لتـدريب   " الشنقيطي الموريتاني بشرح سماه     
طبعته دار الغرب فـي بيـروت    " سالك  السالك إلى أقرب الم   

في أربع مجلدات ، ثم طبـع ثانيـة سـنة           ) هـ١٤٠٧(سنة  
 .(م١٩٩٥(



 
 ـ مجموع األمير ٦

للشـيخ  " مختصر األميـر  " ويسمى " مجموع األمير  "
العالمة محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القـادر السـبناوي            

 )هـ١٢٣٢(المالكي األزهري المشهور باألمير المتوفي سنة       
رحمه اهللا تعالى ، وقد نهج فيه نهج الشيخ العالمة خليل فـي             
مختصره ، إال أنه اعتمد فيـه علـى اآلراء الراجحـة فـي      
المذهب خالفاً لما ذكره خليل ، وأضاف إليه فروعاً فقهية لم           

لما حواه منمضـمون    " المجموع  :" ترد في المختصر ،وسماه   
  .كتب متعددة

شيخه الشيخ علـي    واشتهر بين علماء عصره حتى إن       
العدوي الصعيدي كان يرجع إليه ، وقد شرحه مؤلفه بشـرح   

  .لطيف
 

  :طبعاته وشروحه
وقد طبع المتن المذكور مع شرح مؤلفه له عدة مـرات           

  ـ:منها
  .( هـ١٢٨١(ـ في مطبعة شاهين بمصر سنة  ١



فـي  ) هـ١٣٠٤(ـ في المطبعة الشرقية بمصر سنة  ٢
  .مجلدين

ضـوء الشـموع    " ة عليه سماها    كما وضع مؤلفه حاشي   
طبعت مع حاشية الشيخ حجـازي العـدوي        " على المجموع   

على المجموع في مجلدين كبيرين فـي المطبعـة الخيريـة           
بمصر والمحشّي المذكور أحد تالمذة المؤلف ، توفي سـنة          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٣٢(
كما شرحه الشيخ عبد الحافظ الصعيدي المتوفي سـنة         

ع في المطبعـة الخيريـة      مه اهللا تعالى ، طب    رح) هـ١٣٠٣(
 ).ـه١٣٤٢(سنة 

 
 المتون الفقهية عند الشافعية: ثالثاً
ـ ٤٦٧(للشيرازي المنوفي سـنة  " متن التنبيه " ـ  ١ ) هـ

  .رحمه اهللا تعالى
ألبي شجاع أحمد بن الحسـين  " الغاية التقريب " ـ متن  ٢

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٩٣(األصفهاني المتوفي سنة 
للنـووي المتـوفي   " منهاج الطالبين وعمدة المفتين " ـ  ٣

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٧٦)سنة



لشـرف  " إرشاد الغاوي في مسائل الحاوي " ـ اإلرشاد  ٤
ـ ٨٣٧(الدين المقرئ المتوفي سـنة       رحمـه اهللا   ) هـ

  .تعالى
لشـرف الـدين المتـوفي سـنة     " روض الطالب " ـ  ٥

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٣٧(
ـ ٨٤٤(البن رسالن المتوفي سنة "  متن الزبد "ـ  ٦ ) هـ

  .رحمه اهللا تعالى
لشيخ اإلسالم زكريـا األنصـاري   " منهج الطالب " ـ  ٧

 .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٢٦(المتوفي سنة 
 
 ـ متن التنبيه ١

للشيخ اإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بـن يوسـف           
ـ ٤٧٦(الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي المتوفي سنة        ) هـ

هـذا كتـاب    :" قال عنه مؤلفه في المقدمة    . رحمه اهللا تعالى  
مختصر ، في أصول مذهب الشافعي رضي اهللا عنـه ، إذا            
قرأه المبتدي وتصوره ، تنبه به على أكثـر المسـائل ، وإذا             
نظر فيه المنتهي ، تذكر به جميـع الحـوادث إن شـاء اهللا              

 ".تعالى



التنبيه من الكتب   أما بعد فإن    :" وقال عنه اإلمام النووي   
المشهورات النافعات المباركات المنتشرات الشائعات ، ألنـه        

  ."إلخ.. كتاب نفيس حفيل صنفه إمام جليل
 

  :طبعاته
  ـ:وقد طبع هذا المتن عدة مرات منها

  ).م١٨٧٩(ـ طبعة ليدن سنة  ١
ـ ١٣٤٨(ـ في مطبعة التقدم العلمية بمصر سنة  ٢ ) هـ

مقصـد  " لنووي ، وفي أولهـا      وفي هامشها تصحيح التنبيه ل    
، لعز الدين محمد بن جماعـة       " النبيه في شرح خطبة التنبيه    

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨١٩(الشافعي المتوفي سنة 
ـ طبعة مصـطفى البـابي الحلبـي بمصـر سـنة       ٣

  ).هـ١٣٧٠(
ـ ١٤٠٣(ـ طبعة عالم الكتب في بيروت سـنة   ٤ ) هـ

  .باعتناء الشيخ عماد الدين أحمد حيدر
 طبعة دار الكتـب العلميـة فـي بيـروت سـنة      ـ ٥

: " بعناية الشيخ أيمن صالح شعبان ، وبهامشـه       ) هـ١٤٠٥(
  ." تحرير ألفاظ التنبيه



  ).هـ١٤١٧(ـ طبعة دار الفكر في بيروت سنة  ٦
 

  :شروحه
ـ شرحه الشيخ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر           

نشـرته  رحمه اهللا تعالى ،    ) هـ٩١١(السيوطي المتوفي سنة    
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع فـي بيـروت سـنة            

  .في مجلدين) هـ١٤١٦(
 

  :لغته
ـ تحرير ألفاظ التنبيه لإلمام أبي زكريا يحيى بن شرف          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٧٦(النووي الشافعي المتوفي سنة 
طبع بهامش التنبيه المطبوع في مطبعة التقدم العلميـة         

والواقع أنه  " تصحيح التنبيه   " سم  با) هـ١٣٤٨(بمصر سنة   
كما يعلم بالمقابلة مع الطبعة الثانية ،       " تحرير ألفاظ التنبيه    " 

أما كتاب تصحيح التنبيه فهو كتاب آخر لإلمام النووي علـى     
يأتي الكالم عليـه    " العمدة في تصحيح التنبيه     " التنبيه ا سمه    

  .إن شاء اهللا تعالى
 في مطبعة الحلبي بمصر     وطبع ثانية على هامش التنبيه    



  .باالسم السابق) هـ١٣٧٠(سنة 
" لغـة الفقـه     " أو  " تحرير ألفاظ التنبيه    " ثم طبع باسم    

بتحقيق وتعليق الشيخ عبد الغني الـدقر ، نشـر دار القلـم             
  .في مجلد) هـ١٤٠٨(بدمشق سنة 

بتحقيق الشـيخين فـايز     " تحرير التنبيه   " ثم طبع باسم    
الداية ، نشر دار الفكر المعاصر في       الداية ، ومحمد رضوان     

  ).هـ١٤١٠(بيروت ، ودار الفكر في دمشق سنة 
 

  :تصحيح مسائله
لإلمـام  " تصحيح التنبيه أو العمدة في تصحيح التنبيه  "

النووي ، طبع بتحقيق وتعليق الدكتور محمد عقلة اإلبراهيم ،          
: " نشر مؤسسة الرسالة في بيروت في ثالث مجلدات ، ويليه         

للشيخ عبـد الـرحيم بـن       " كرة النبيه في تصحيح التنبيه      تذ
رحمه اهللا تعالى ،    ) هـ٧٧٢(الحسين اإلسنوي المتوفي سنة     

  .من المجلد الثاني) ٣٨٩(يبدأ من صفحة 
: " ولجماعة من علماء الشافعية استدراكات على كتـاب       

للنووي انظر شيئاً منها في مقدمة المحقـق        " تصحيح التنبيه   
  .المذكور



  :ستدالل لمسائلهاال
  .ـ إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ١

للحافظ عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٧٤(الدمشقي المتوفي سنة 

تقدم بتحقيقه الشيخ محمد بن إبراهيم السـامرائي لنيـل          
  .ورةدرجة الماجستير من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المن

كما طبع بتحقيق الشيخ بهجة يوسف حمد أبـو الطيـب           
نشرته مؤسسة الرسالة في بيروت الطبعـة األولـى سـنة           

 .في مجلدين) هـ١٤١٦(
 
 ـ متن الغاية والتقريب ٢

تأليف القاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بـن أحمـد           
األصفهاني العباداني الشـافعي المعمـر حيـث ولـد سـنة            

رحمه اهللا تعالى ، فيكون     ) هـ٥٩٣(وتوفى سنة   ) هـ٤٣٣(
  .عمره على هذا مائة وستين سنة

ألفه بناء على سؤال بعض أصـدقائه فـي أن يعمـل             
مختصراً في الفقه علىمذهب اإلمـام الشـافعي فـي غايـة            
االختصار ونهاية اإليجاز ، ليقرب على المـتعلم درسـه ،           



وليسهل على المبتدئ حفظه ،وأن يكثر فيه مـن التقسـيمات           
  .الخصال ، فأجاب إلى ذلك ، وألف هذا المختصروحصر 
  :طبعاته

  ـ:وقد طبع عدة مرات منها
) ٤٨(ـ طبعة عبد الحميد أحمد حنفي بمصـر فـي    ١

  .صفحة دون تاريخ
تب الثقافية فـي بيـروت سـنة    ـ طبعة مؤسسة الك ٢

  .ـه١٤٠٦(
ـ طبعة دار الصحابة للتراث بطنطا بعنايـة الشـيخ    ٣

  .هـ١٤١٣(محمد لبيب سنة 
ـ طبعة دار ابن حزم للطباعـة والنشـر والتوزيـع     ٤

بتحقيق وتعليـق الشـيخ ماجـد       ) هـ١٤١٣(ببيروت صنة   
  .صفحة) ٤٠٠(الحموي في 

ـ طبعة دار اإلمام البخاري في دمشق باعتناء الشيخ  ٥
  .مصطفى ديب البغا

وقد طبع قسم العبادات منه في مطبعة خالد بن الوليـد           
ـ ١٤٠٥( دمشق سـنة     نشر مكتبة الغزالي في    بتحقيـق  ) هـ

  .وتعليق الشيخ محمد رياض خورشيد



  :شروحه
  ـ:شرح هذا المتن بشروح كثيرة منها

،تـأليف  " كفاية األخيار في حل غاية االختصار " ـ  ١
أبي بكر بن محمد الحسيني الحصـني الدمشـقي الشـافعي           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٢٩(المتوفي 
  ـ:طبع عدة مرات منها

ي مطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البـابي  أ ـ ف 
  .الحلبي وشركاه في جزئين دون تاريخ

ب ـ ثم نشرته المكتبة التجارية بمكة المكرمـة سـنة    
بتحقيق وتعليق وتخريج الشيخين علي بن عبـد        ) هـ١٤١٢(

  .الحميد بلطه جي ومحمد وهبي سليمان في مجلد
ـ      نة جـ ـ طبعة دار الكتب العلميـة فـي بيـروت س

توزيع دار الباز في مكة المكرمة بتحقيق الشيخ        ) هـ١٤١٥(
  .كامل محمد محمد عويضة

ـ فتح القريب المجيب في شرح ألفـاظ التقريـب أو    ٢
القول المختار في شرح غاية االختصـار ، ألبـي عبـد اهللا             

ـ ٩١٨(محمد بن قاسم الغزي المتوفي سنة        رحمـه اهللا   ) هـ
ه يوجد في بعـض نسـخ       تعالى ، وسماه بهذين االسمين ألن     



المتن تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية االختصار كما ذكـر          
وقد طبع هذا الشرح على هـامش حاشـية         . ذلك في المقدمة  

الشيخ إبراهيم البيجوري في مطبعة مصطفى البابي الحلبـي         
، كما طبع مفرداً عدة مرات ومنها       ) هـ١٣٤٣(بمصر سنة   

رحيم مـارديني ، نشـر دار       الطبعة التي بعناية الشيخ عبد ال     
  .المحبة ، كما طبعته مؤسسة الزعبي ببيروت ودمشق

وقد قام بعض علماء الشافعية بتأليف حواش على هـذا          
  ـ:الشرح طبع منها

أ ـ حاشية الشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمـد بـن    
رحمه اهللا تعالى ،    ) هـ١١٠٦(أحمد البرماوي المتوفي سنة     

وعليها ) هـ١٣١٩(رية بمصر سنة    طبعت في المطبعة األزه   
تقرير للشيخ شمس الدين محمد اإلنبابي المصري الشـافعي         

رحمه اهللا تعالى ، طبـع فـي دار         ) هـ١٣١٣(المتوفي سنة   
  .(هـ١٢٩٢(الطباعة في مصر سنة 

ب ـ حاشية الشيخ إبـراهيم بـن محمـد بـن أحمـد       
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٧٧(البيجوري المتوفي سنة 

  ـ: مرات منهاطبعت عدة
  ).هـ١٢٩٢(ـ في مطبعة بوالق بمصر سنة  ١



ـ في مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بالقاهرة سنة  ٢
  ).هـ١٣٣١(

ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصـر   ٣
  .في مجلدين) هـ١٣٤٣(سنة 

وقد قامت لجنة من علماء األزهر بتوضيح هذه الحاشية         
توضيح البيجوري  " ها في كتاب سموه     وتهذيبها والتعليق علي  

طبـع فـي ثـالث      " على شرح ابن قاسم لمتن أبي شـجاع         
مجلدات في مطبعة محمد علي صبيح بمصر الطبعة األولـى          

  ).هـ١٣٧٤(سنة 
قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب " جـ ـ  

، تأليف ال يشخ محمد نووي بن عمـر الجـاوي           " المجيب  
 رحمه اهللا تعالى ، طبع بتصـحيح        )هـ١٣١٥(المتوفي سنة   

الشيخ محمد بن عبد العزيز الخالدي ، نشر دار الكتب العلمية           
  ).هـ١٤١٨(في بيروت الطبعة األولى سنة 

، تأليف الشيخ أبي عبد " النهاية في شرح الغاية " ـ  ٣
رحمـه  ) هـ٩٧٢(اهللا محمد ولي الدين البصير المتوفي سنة        

ة مكونة من سـتة مـن علمـاء       اهللا تعالى ، طبع بتحقيق لجن     
األزهر ، وراجعه ثالثة آخرون في مطبعـة حجـازي فـي            



  .القاهرة في مجلد دون تاريخ
للشيخ محمـد  " اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع " ـ  ٤

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٧٧(الشربيني الخطيب المتوفي سنة 
ـ طبع في المطبعة المصرية في بوالق ـ األميرية ـ   

  ).هـ١٢٨٩(سنة 
ـ كما طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأوالده          

،وبهامشه تقرير الشيخ   ) هـ١٣٥٩(بمصر في مجلدين سنة     
عوض بكماله وبعض تقارير الشيخ إبراهيم الباجوري ولغيره        

  .من األفاضل
ـ كما طبع في بيروت نشر دار الخير للطباعة والنشر          

ـ ١٤١٧(والتوزيع في مجلدين سنة      تعليـق  بتحقيـق و  ) هـ
وتخريج الشيخين علي عبد الحميد أبو الخير ومحمد وهبـي          

  .سليمان ، وفي آخرها فهارس شاملة
  ـ:وعلى هذا الشرح حواش كثيرة طبع منها مايلي

أ ـ حاشية الشيخ حسن المنطاوي الشـهير بالمـدابغي    
كفايـة  " رحمه اهللا تعالى اسـمها      ) هـ١١٧٠(المتوفي سنة   

طبعـت فـي    " اع الخطيـب    اللبيب في حل شرح أبي الشج     
  .مجلدين



ب ـ حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر البيجرمي  
تحفـة  " رحمه اهللا تعالى المسماه     ) هـ١٢٢١(المتوفي سنة   

طبعـت فـي القـاهرة سـنة        " الحبيب على شرح الخطيب     
  ).هـ١٢٩٤(

كما طبعت في مطبعة مصطفى البابي الحلبـي بمصـر      
ثـم صـورتها دار     في أربع مجلـدات ،      ) هـ١٣٧٠(سنة  

  ).هـ١٣٩٨(المعرفة في بيروت سنة 
جـ ـ حاشية الشيخ عبد اهللا النبراوي المتـوفي سـنة    

رحمه اهللا تعالى ، طبعت في المطبعة األميرية        ) هـ١٢٥٧(
  .على هامش اإلقناع) هـ١٢٨٩(في مصر سنة 

للـدكتور  " التهذيب في أدلة متن الغاية والتقريب " ـ  ٥
ع في دمشـق ،نشـر دار اإلمـام         مصطفى ديب البغا ، طب    

  .(هـ١٣٩٨(البخاري سنة 
  ).هـ١٤٠٩(كما نشرته دار ابن كثير في دمشق سنة 

ـ وللشيخ أحمد بن قاسـم العبـادي المتـوفي سـنة      ٦
رحمه اهللا تعالى حاشية على هذا المتن مخطوطة        ) هـ٩٩٤(

  .٢٥٦٨في مكتبة األزهر برقم 



  :نظمه
  ـ:كما نظمه جماعة من العلماء منهم

ـ الشيخ شرف الدين يحيى بن الشـيخ نـور الـدين     ١
موسى بن رمضان ابن عميرة الشهير بالعمريطي المتـوفي         

نهاية التدريب في   " رحمه اهللا تعالى ، سماه      ) هـ٨٩٠(سنة  
  ." نظم غاية التقريب

طبع على هامش بهجة الحاوي نظم لزين الـدين أبـي           
ب العربية  حفص عمر بن الوردي في مطبعة دار إحياء الكت        

  .إلى نهاية الكتاب) ١٦٣(من ص ) هـ١٣٥١(بمصر سنة 
وقد شرحه الشيخ أحمد بن الحجازي بن بدير الفشـني          

" رحمه اهللا تعالى ، وسمى شـرحه        ) هـ٩٧٨(المتوفي سنة   
طبع فـي مطبعـة     " تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب       

ـ ١٣٤٧(مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر سـنة         ) هـ
  . نهاية التدريب للعمريطي سابق الذكروبهامشه

 ).هـ١٣٩٩(ثم طبع ثانية في المطبعة المذكورة سنة 
 ـ منهاج الطالبين وعمدة المفتين ٣

لإلمام العالمة الشيخ محيي الدين أبي زكريا يحيى بـن          
رحمـه اهللا   ) هـ٦٧٦(شرف النووي الشافعي المتوفي سنة      



  .تعالى
 القاسم عبد الكريم    اختصره من كتاب المحرر لإلمام أبي     

بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزوينـي المتـوفي سـنة            
رحمه اهللا تعـالى ، فـي نحـو         ) هـ٦٢٤(وقيل  ) هـ٦٢٣(

  .نصف حجمه ، وزاد عليه نفائس
 

  :طبعاته
  ـ:وقد طبع عدة مرات منها

مـع ترجمـة   ) م١٨٨٢(ـ الطبعة التي في ليدن سنة  ١
  .فرنسية بقلم فان دربرج

ة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ طبع ٢
وبهامشه مختصره المسميى   ) هـ١٣٣٨(وأوالده بمصر سنة    

  .للشيخ زكريا األنصاري" منهج الطالب " بـ 
ـ طبعة مكتبة الثقافة في عدن دون تاريخ وبهامشـه   ٣

  .منهج الطالب
ـ طبعة دار الكتـب العلميـة فـي بيـروت سـنة       ٤

  .(هـ١٤١٧(



  :شروحه
  ـ:شرحه جماعة من العلماء بشروح كثيرة منهاكما 
ـ شرح العالمة الشيخ جالل الدين محمد بـن أحمـد    ١

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٦٤(المحلي المتوفي سنة 
طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصـر         

  .في أربع مجلدات) هـ١٣٧٥(الطبعة الثالثة سنة 
  ـ:ومعه حاشيتان هو بهامشهما

حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب       : لىاألو
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٥٧(بعميرة المتوفي سنة 

حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمـد بـن          : الثانية
رحمه اهللا  ) هـ١٠٦٩(سالمة القليوبي المصري المتوفي سنة      

  .تعالى
ـ تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف الشيخ شـهاب   ٢
مد بن حجـر الهيتمـي الشـافعي المتـوفي سـنة            الدين أح 

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٧٤(
طبع في مطبعة محمد مصطفى بمصر الطبعة األولـى         

  ).هـ١٣٠٥(سنة 
  ـ:كما طبع بهامش حاشيتين عليه وهما



أ ـ حاشية الشيخ عبد الحميد الشرواني المكي رحمـه   
  .اهللا تعالى

متوفي سنة ب ـ حاشية الشيخ أحمد بن قاسم العبادي ال 
رحمه اهللا تعالى ، طبعتهمـا المطبعـة الميمنيـة          ) هـ٩٩٤(

في عشر مجلدات ، كمـا طبعتهـا        ) هـ١٣١٥(بمصر سنة   
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر        

  ).هـ١٣٧٥(سنة 
" مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج " ـ  ٣

ـ       ب المتـوفي سـنة     للشيخ محمد بن محمد الشربيني الخطي
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٧٧(

طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصـر         
في أربع مجلدات ، كما     ) هـ١٣٧٧(وسنة  ) هـ١٣٥٢(سنة  

طبع بتحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمـد          
عبد الموجود في ست مجلدات ، نشر دار الكتب العلمية فـي            

  ).هـ١٤١٥(بيروت سنة 
تأليف الشـيخ  " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج " ـ  ٤

شمس الدين محمد بن أحمد بـن حمـزة الرملـي المنـوفي             
المصري األنصاري الشهير بالشافعي الصغير المتوفي سـنة        



  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٠٤(
ـ ١٣٠٤(طبع في المطبعة البهية المصرية سنة        ، ) هـ

أوالده بمصـر   كما طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي و       
في ثمان مجلدات ومعه    ) هـ١٣٨٦(وسنة  ) هـ١٣٥٨(سنة  

  ـ:حاشيتان
حاشية الشيخ أبي الضياء نور الدين علي بـن         : األولى

رحمـه  ) هـ١٠٨٧(علي الشبراملسي القاهري المتوفي سنة      
  .اهللا تعالى
حاشية الشيخ أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن         : الثانية

) هـ١٠٩٦(شيدي المتوفي سنة    أحمد المعروف بالمغربي الر   
  .رحمه اهللا تعالى

، تـأليف  " السراج الوهاج شرح متن المنهـاج  " ـ  ٥
الشيخ محمـد الزهـري الغمـراوي المتـوفي بعـد سـنة             

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٣٧(
طبعته مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأوالده بمصـر         

وهو شرح مختصر فرغ منه مؤلفه سـنة        ) هـ١٣٥٢(سنة  
  .(ـه١٣٣٧(

، تأليف الشيخ عبد " زاد المحتاج بشرح المنهاج " ـ  ٦



اهللا بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي رحمه اهللا تعالى ، حققه           
وراجعه الشيخ عبد اهللا بن إبراهيم األنصـاري رحمـه اهللا           

من ) هـ١٤٠٢(تعالى ،طبع في بيروت الطبعة األولى سنة        
شـؤون  منشورات الكتب العصرية ، كما طبع على نفقـة ال         

  .الدينية بدولة قطر في أربع مجلدات دون تاريخ
 

  :" منهاج الطالبين" الكتب المتعلقة بـ 
  :أ ـ االستدالل لمسائله

لسراج الدين أبي " تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج " ـ  ١
حفص عمر بن علي بن أحمد األنصـاري المشـهور بـابن            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٠٤(الملقن المتوفي سنة 
طبع بتحقيق ودراسة الشيخ عبد اهللا بن سعاف اللحياني         
نشر دارا حراء للنشر والتوزيع بمكة المكرمة الطبعة األولى         

  .في مجلدين) هـ١٤٠٦(سنة 
دالئل المنهاج من كتاب رب العالمين وسنة سيد " ـ  ٢
للشيخ عبد الملك بـن المنـي البـاري الحلبـي           " المرسلين  

رحمـه اهللا   ) هـ٨٣٩(توفي سنة   المشهور بعبيد الضرير الم   
  .تعالى



حققه الشيخ قاسم بن محمد بن قاسم األهدل في رسـالة           
علمية تقدم بها لجامعة أم القرى ـ كلية الشريعة والدراسات  

  ).هـ١٤١٠(اإلسالمية ـ سنة 
  :ب ـ بيان مصطلحاته

للشيخ أحمد بـن  " االبتهاج في بيان اصطالح المنهاج  "
وي الحضرمي المتـوفي بعـد سـنة        أبي بكر بن سميط العل    

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣١٥(
ويليها فوائد أصولية   ، صفحة  ) ١٧(رسالة صغيرة في    

، وتراجم لبعض أعالم الشافعية ، طبعت في مطبعـة لجنـة            
  ).هـ١٣٨٠(البيان العربي الطبعة الثانية سنة 

 
  :جـ ـ بيان رموزه

نهـاج ،  ـ سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز الم ١
) هـ١٣٩٠(للشيخ أحمد الميقري شميلة األهدل المتوفي سنة        

  .رحمه اهللا تعالى
 

  :د ـ لغة المنهاج
ـ دقائق المنهاج ، تأليف الحافظ شيخ اإلسالم محيي  ١



الدين أبي زكريات يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي         
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٧٦(المتوفي سنة 

  . أحمد الفوجتحقيق الشيخ إياد بن
طبع المكتبة المكية بمكة المكرمـة ، ودار ابـن حـزم            

ـ ١٤١٦(للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة األولى سنة        ) هـ
  .صفحة) ٧٨(عدد صفحاته 

 
  :بعض الكتب المخطوطة المتعلقة به

اإلشارات إلى ماوقع في المنهاج مـن األسـماء   " ـ  ١
 عمر بن علي    ، لسراج الدين أبي حفص    " والمعاني واللغات   

األنصاري المشهور بابن الملقن ، مخطوط في مكتبة بلديـة          
ناقص ، وفي الظاهرية نسخة     ) ـ ب ٢٢٩٤اإلسكندرية برقم   

  ).٤٤٧٣(أخرى برقم 
، لسـراج  " عجالة المحتاج إلى توجيه المنهـاج " ـ  ٢

) ٢٠٠٢(الدين ابن الملقن ، مخطوط في الظاهريـة بـرقم           
  ).٢٠٠٣(ورقم 

م ك ، منـه     ) ٤٠٢(معة الكويت برقم    منه صور في جا   
  ).٣٨٧٥(نسخة مخطوطة في خزانة األوقاف ببغداد برقم 



وقد شرح العجالة الشيخ سراج الدين عمر بـن محمـد           
رحمه اهللا تعالى ، في كتـاب       ) هـ٨٨٧(اليمني المتوفي سنة    

، منـه نسـخة فـي دار        " الصقالة في زوائد العجالة     :" سماه
 ، وفـي    ١/٤٩٧س دار الكتب    الكتب المصرية كما في فهر    

  ).٩٦/٧(و ) ٢/١١٦٠(خزانة اآلصفية 
لجالل الـدين  " التاج في إعراب مشكل المنهاج " ـ  ٣

رحمه اهللا تعـالى ، منـه       ) هـ٩١١(السيوطي المتوفي سنة    
 ).٣٤٠(نسخة في دار الكتب المصرية برقم 
  .وقاية الرواية في مسائل الهداية

 
 حاويـ إرشاد الغاوي في مسالك ال ٤

لشـرف  " إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي      : " اإلرشاد
الدين إسماعيل بن أبي بكر بن عبد اهللا بن إبراهيم الشـندري         
الشاوري اليمني الحسيني الشافعي المشهور بشرف الدين بن        

سـنة  " عنـوان الشـرف الـوافي       " المقرئ صاحب كتاب    
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٣٧(

الحاوي الصغير ، تأليف نجم     والمراد بالحاوي هنا كتاب     
الدين عبد الغفار ابن عبد الكريم بن عبد الغفـار القزوينـي            



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٦٥(المتوفي سنة 
لم يكن فـي المـذهب      : " قال شرف الدين المقرئ عنه    

مصنف أوجز وال أعجز من الحاوي لإلمـام عبـد الغفـار            
فضـله ، وال    القزويني رحمه اهللا تعالى ، فإنه كتاب ال ينكر          

يختلف اثنان في أنه ماصنف قبله مثله ، ولقد أبدع الشيخ في            
  ."..تأليفه ، وأغرب في تصنيفه وترصيعه

وهو كتاب نفيس في فروع     :" قال الشوكاني عن اإلرشاد   
الشافعية رشيق العبارة ، حلو الكالم ، في غاية اإليجاز مـع            

ق ،  وقد طار فـي اآلفـا     . كثرة المعاني ،وشرحه في مجلدين    
واشتغل به علماء الشافعية في األقطار ، وشـرحه جماعـة           

  ." منهم
وقد طبع اإلرشاد المذكور في مطبعـة القـاهرة سـنة           

  ).هـ١٣٢٠(
  :شروحه

  ـ:شرحه جماعة من العلماء منهم
إخـالص  " ـ مؤلفه شرف الدين المقرئ في كتابـه   ١

نشره المجلس  " الناوي في إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي        
ـ ١٤٠٩(على للشؤون اإلسالمية في مصر سنة       األ فـي  ) هـ



أربع مجلدات بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن عطية زلط رحمه          
  .اهللا تعالى

قال الشيخ شجاع الدين عمر بن محمد المفتي المتـوفي          
إن مسائل هـذا الكتـاب      : " رحمه اهللا تعالى  ) هـ٨٨٧(سن  

فهـوم  المنطوق ستون ألفـاً ، والم     : بلغت تسعين ألف مسألة   
  ."ثالثون ألفاً

ـ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمـد   ٢
بن علي بن حجر الهيتمي المكي الشـافعي المتـوفي سـنة            

فتح الجـواد بشـرح     " رحمه اهللا تعالى في كتابه      ) هـ٩٧٤(
  .(هـ١٣٠٥(طبع في مصر سنة " اإلرشاد 

كما طبع في مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي وأوالده          
  .في مجلدين) هـ١٣٩١(بعة الثانية سنة بمصر الط

" ـ وللشارح المذكور شرح آخـر مختصـر اسـمه     ٣
ال يزال مخطوطاً فـي دار الكتـب        " اإلمداد بشرح اإلرشاد    

  .فقه شافعي) ١٤٧٤(المصرية برقم 
ـ كمال الدين بن شريف المقدسـي المتـوفي سـنة     ٤

 شاداإلسعاد شرح اإلر" رحمه اهللا تعالى في كتابه ) هـ٩٠٣(
".  

فقـه  ) ١٤٨٣(مخطوط في دار الكتب العربيـة بـرقم         



 .شافعي
 ـ روض الطالب ٥

لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن عبد اهللا اليمنـي           
رحمه اهللا تعـالى صـاحب      ) هـ٩٢٥(المقرئ المتوفي سنة    
  .كتاب اإلرشاد السابق

اختصره مـن روضـة الطـالبين لإلمـام النـووي ،            
  .لوجيز لإلمام الرافعيالمختصرة من العزيز شرح ا

والوجيز لإلمام الغزالي كتاب معروف قـد طبـع فـي           
  ).هـ١٣١٨(مطبعة حوش قدم بالغورية سنة 

كما نشرته دار المعرفة للطباعة والنشر في بيروت سنة         
  ).هـ١٣٩٩(

قد طبع مع كتاب المجموع     " الفتح العزيز   " والعزيز أو   
بعة المنيريـة   للنووي والتلخيص الحبير البن حجر في المط      

بمصر في اثنى عشر مجلداً إلى قريب من آخر اإلجارة ،ولم           
يكمل طبعه ، ثم طبع مفرداً في ثالثة عشـر مجلـداً سـنة              

بتحقيق وتعليق الشيخين علي محمـد معـوض        ) هـ١٤١٧(
وعادل أحمد عبد الموجود ، نشر دار الكتـب العلميـة فـي             

 .بيروت



شر مجلـداً   وروضة الطالبين للنووي قد طبع في اثنى ع       
متوسطاً قام بطبعها المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر بدمشق        

، ثم طبع بعـد ذلـك عـدة         ) هـ١٣٨٦(الطبعة األولى سنة    
 .مرات

 :شروحه
شرحه شيخ اإلسالم أبـو يحيـى زكريـا بـن محمـد        

رحمـه  ) هـ٩٢٦(وقيل  ) هـ٩٢٥(األنصاري المتوفي سنة    
  .اهللا تعالى

  ." روض الطالبأسنى المطالب شرح " وسمى شرحه 
فـي  ) هـ١٣١٣(طبع في المطبعة الميمنية بمصر سنة       

أربع مجلدات ثم نشرته مصوراً على هذه الطبعة دار الكتاب          
  .اإلسالمي بالقاهرة دون تاريخ

وبهامشه حاشية الشيخ أبي العباس أحمـد بـن حمـزة           
رحمه اهللا  ) هـ٩٥٧(الرملي الكبير األنصاري المتوفي سنة      

 .نسخة الشيخ محمد بن أحمد الشوبريتعالى مجردة من 
 
  ـ متن الزبد ٦

للشيخ أحمد بن حسين بن حسن بن رسـالن الشـافعي           



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٤٤(المتوفي سنة 
وهذا المتن عبارة عن منظومة من بحر الرجز بلغـت          

 .أبياته أربعين وألف تقريباً
 

  :طبعاته
  ـ:طبع هذا المتن عدة مرات منها

 عيسى البابي الحلبي وشركاه في مصر ـ في مطبعة ١
 .صفحة) ١١٩(دون تاريخ في 

ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سـنة   ٢
 .(هـ١٤٢٣(

 .(هـ١٤٠٤(ـ طبعة عالم الكتب في بيروت سنة  ٣
ـ طبعة مكتبة الثقافـة فـي مكـة المكرمـة سـنة       ٤

 .(هـ١٤٠٤(
ـ طبعة مؤسسة الكتب الثقافية فـي بيـروت سـنة     ٥

 .(هـ١٤٠٦(
ـ كما طبع ضمن مجموعة المتون الفقهية واألحكـام   ٦

والفرائض اإلسالمية جمع الشـيخ عبـد اهللا بـن إبـراهيم            
األنصاري رحمه اهللا تعالى ، طبع في مطابع الخليج في قطر           



وعليه حاشية لم يذكر    ) ١٣٦(إلى ص ) ٧(دون تاريخ من ص   
  .مؤلفها

 
 :شروحه

  ـ:له شروح عديدة منها
، للشـيخ  " لصمد في حل ألفـاظ الزبـد  مواهب ا" ـ  ١

ـ ٩٧٨(العالمة أحمد بن حجازي الفشني المتوفي سـنة          ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

طبع مراجعة وتعليق الشـيخ عبـد اهللا بـن إبـراهيم            
األنصاري رحمه اهللا تعالى في مجلدين على نفقـة الشـؤون           
الدينية بدولة قطر في مطابع علي بن علـي بالدوحـة دون            

  .تاريخ
للشيخ اإلمـام  " غاية البيان شرح زبد ابن رسالن"ـ  ٢

شمس الدين محمد بن أحمد الرملـي األنصـاري المشـهور       
 .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٠٤(بالشافعي الصغير المتوفي سنة 

طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصـر         
 .(هـ١٣٧٩(في مجلد سنة 

ـ ١٤١١(كما نشرته مؤسسة الكتب الثقافية سـنة         ) هـ



 .بتخريج وتعليق الشيخ خالد بن عبد الفتاح بن شبل أو سليمان
للشيخ محمـد  " فتح المنان شرح زبد ابن رسالن "ـ  ٣

) هـ١٢٨٣(بن علي بن محسن الحبيشي األبي المتوفي سنة         
 .رحمه اهللا تعالى

في مجلد بمراجعة   ) هـ١٤٠٩(طبع الطبعة األولى سنة     
 .الشيخ عبد اهللا بن محمد الحبشي

ؤسسة الكتب الثقافية في بيروت ، ومكتبة الجيـل         نشر م 
 .الجديد في اليمن

للشـيخ  " فيض المنان بشرح زبد ابـن رسـالن   " ـ  ٤
ـ ١٢٤٦(يوسف بن محمد البطاح األهدل المتوفي سنة         ) هـ

رحمه اهللا تعالى ، شرح فيه ربع العبـادات ـ مـن كتـاب     
  ـ.. الزبد

مخطوط منه نسخة في مكتبـة ألبـار بـدوعن بـرقم            
)١٢٧٠). 
 
 ـ منهج الطالب ٧

لشيخ اإلسالم أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بـن           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٢٦(زكريا األنصاري المتوفي سنة 



اختصره من مختصر النووي المسمى منهاج الطالبين ،        
وضم إليه ماتيسر مع إبدال غير المعتمد به ، وحـذف منـه             

 .الخالف لتيسيره على الراغبين
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
) هـ١٣٤٤(ـ في القاهرة ، نشر المكتبة األدبية سنة  ١

، اعتنى بضبطه وتصحيحه نخبة من كبار علماء الشـافعية          
  .باألزهر
ـ في بيـروت ، نشـر دار الكتـب العلميـة سـنة       ٢

  .بتعليق الشيخ صالح بن محمد عويضة) هـ١٤١٧(
لبـابي  ـ على هامش منهاج الطالبين فـي مطبعـة ا   ٣

  .(هـ١٣٣٨(الحلبي بمصر سنة 
فتح الوهاب بشـرح  : " ـ على هامش شرحه المسمى ٤

لمؤلفه الشيخ زكريا األنصاري ، طبع فـي        " منهج الطالب   
مطابع دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه         

  .في مصر جزءان في مجلد دون تاريخ
  :شروحه

ب بشـرح مـنهج   فتح الوهـا " ـ شرحه مؤلفه باسم  ١



، طبع في مطابع دار إحياء الكتب العربية عيسـى          " الطالب  
البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة في مجلد دون تاريخ ، كمـا           
طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي فـي مصـر سـنة            

  ).هـ١٣٥٣(
  ـ:وقد حشى على هذا الشرح جماعة من العلماء منهم

شهور بالجمـل  أ ـ الشيخ سليمان بن عمر العجيلي الم 
رحمـه اهللا تعـالى ،وقـد سـمى       ) هـ١٢٠٤(المتوفي سنة   

  ." فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب" حاشيته 
طبعت باسم حاشية الجمل على شرح المنهج عدة مرات         

  ـ:منها
  ).هـ١٣٠٥(ـ في المطبعة الميمنية في القاهرة سنة  ١
ة ـ في مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجاري ٢

  .في خمس مجلدات) هـ١٣٥٧(الكبرى في مصر سنة 
ب ـ الشيخ سلمان بن محمـد بـن عمـر البجيرمـي      

رحمه اهللا تعالى ، واسـم      ) هـ١٢٢١(الشافعي المتوفي سنة    
" طبعـت واشـتهرت باسـم       " التجريد لنفع العبيد    " حاشيته  

  ." حاشية البيجرمي على شرح منهج الطالب
  ـ:طبعت عدة مرات منها



دار الكتب العربيـة الكبـرى بمصـر سـنة     ـ في  ١
  .في أربع مجلدات) هـ١٣٣٠(

ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر فـي   ٢
  .أربع مجلدات

ـ في دار الفكر في بيروت في أربع مجلـدات دون   ٣
  .تاريخ

 .ـ نشر المكتبة اإلسالمية بتركيا دون تاريخ ٤
 

 المتون الفقهية عند الحنابلة: رابعاً
رحمه ) هـ٣٣٤(المتوفي سنة "  مختصر الخرقي "ـ  ١
  .اهللا تعالى
لموفق الدين ابن قدامة المتوفي سنة " عمدة الفقه " ـ  ٢

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٢٠(
) هـ٩٦٠(للحجاوي المتوفي سنة " زاد المستنقع " ـ  ٣

  .رحمه اهللا تعالى
لمرعي بن يوسف المتوفي سـنة  " دليل الطالب " ـ  ٤

 .حمه اهللا تعالىر) هـ١٠٨٣(
لمحمد بن بدر الدين البلباني " أخصر المختصرات"ـ  ٥



 .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٨٢(لمتوفي سنة 
 ـ مختصر الخرقي ١

  " مختصر الخرقي:" المتن األول
لإلمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد اهللا بن أحمد           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٣٤(الخرقي المتوفي سنة 
 من أول ماألفه علماء الحنابلة فـي الفقـه ،           وهذا المتن 

وتلقاه علماء المذهب الحنبلي بالقبول ، وعنوا به أشد العناية          
  .، لغزارة علمه ، مع صغر حجمه ، وقلة لفظه

وكـان  :" قال ابن البنا في شرحه للمختصـر المـذكور        
ثالث مختصرات في ثالثـة علـوم ال        : بعض شيوخنا يقول  

 لثعلب في اللغة ، واللمـع البـن         الفصيح: أعرف لها نظائر  
جني في النحو ، وكتاب المختصر للخرقي في الفقـه ، فمـا             

  ."اشتغل بها أحد ، وفهمها كما ينبغي ، إلى أفلح
وانتفع بهـذا   :" قال يوسف بن عبد الهادي في الدر النقي       

المختصر خلق كثير ،وجعل اهللا له موقعاً من القلوب حتـى           
 من المتقدمين والمتـأخرين     شرحه من شيوخ المذهب جماعة    

: وقال شيخنا عز الدين المصـري     .. كالقاي أبي يعلى وغيره   
  ."إنه ضبط له ثالثمائة شرح



  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ في مطبعة مؤسسة دار السالم للطباعـة والنشـر    ١
بعناية الشيخ محمد زهير الشاويش ، تقديم الشيخ محمد بـن           

اهللا تعالى ، الطبعة األولى سـنة       عبد العزيز بن مانع رحمه      
  ).هـ١٣٧٨(

قرأه وعلق عليه أبـو  ) هـ١٤١٣(ـ في طنطا سنة  ٢
  .حذيفة إبراهيم بن محمد

ـ في مطبعة منيمنة الحديثة فـي بيـروت ، نشـر     ٣
  .مؤسسة الخافقين ومكتبتها في الرياض دون تاريخ

  :شروحه
  ـ:لهذا المتن شروح كثيرة منها

" ي يعلى على مختصر الخرقي شرح القاضي أب" ـ  ١
لإلمام أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي المتوفي       

رحمه اهللا تعالى ، حقق الشيخ سعود بن عبد         ) هـ٤٥٨(سنة  
اهللا الروقي الموجود منه ـ من كتاب النكاح إلى آخر كتـاب   
العتق ـ في رسالته الماجستير المقدمة لجامعة أم القرى بمكة  

  ).هـ١٤٠٧(نة المكرمة س



لإلمـام  " كتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي " ـ  ٢
الحافظ المحدث الفقيه أبي علي الحسن بن أحمد بن عبـد اهللا            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٧١(بن البنا المتوفي سنة 
عبد العزيز بن سليمان البعيمي     . طبع بتحقيق ودراسة د   

ـ              نة ، نشر مكتبة الرشد فـي الريـاض الطبعـة األولـى س
  .في أربع مجلدات) هـ١٤١٤(

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقـه  " ـ  ٣
تأليف الشيخ شمس الدين    " على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل       

محمد بن عبد اهللا الزركشي المصري الحنبلي المتوفي سـنة          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٧٢(

) هـ١٤١٠(طبع في مطبعة العبيكان في الرياض سنة        
مجلدات بتحقيق وتخريج العالمة الشيخ عبد اهللا بـن         في سبع   

  .عبد الرحمن الجبرين
كما طبع بتحقيق الشيخ عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش           

  .نشر مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة) هـ١٤١٢(سنة 
لموفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمد " المغني " ـ  ٤

عيلي الدمشقي الصـالحي    بن محمد بن قدامة المقدرسي الجما     
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٢٠(الحنبلي المتوفي سنة 

 



 
وهو أشهر من أن يعرف به ، وقد طبع طبعات كثيـرة            

ـ ١٤٠٦(من آخرها طبعة دار هجر في مصـر سـنة            ) هـ
عبـد  . عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ود      . بتحقيق الشيخ د  

 عشـر   الفتاح محمد الحلو ، في خمس عشرة مجلداً الخامس        
  .بكامله فهارس

حاشية مختصر اإلمام أبي القاسم الخرقـي فـي   " ـ  ٥
تأليف الشيخ  " الفقه على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل         
  .محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل

نشرتها مكتبة المعارف في الرياض الطبعة األولى سنة        
  .(هـ١٤٠٨(

" ض الخرقـي  كفاية المرتقي إلى معرفـة فـرائ  " ـ  ٦
تأليف الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران المتـوفي سـنة            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٤٦(



وهو شرح لنظر الصرصري البغدادي للفرائض التـي        
في مختصر الخرقي طبع في مطبعة المكتبة السلفية بدمشـق          

، في آخر كتاب البدرانية شرح المنظومـة        ) هـ١٤٢٣(سنة  
  .الفارضية للمؤلف

  :وح المخطوطةالشر
للشيخ عبد الـرحمن  " الواضح في شرح الخرقي " ـ  ١

رحمه اهللا ) هـ٦٨٤(بن عمر الضرير البصري المتوفي سنة      
تعالى جزءان يوجد األول في مكتبـة شسـتر بيتـي بـرقم             

ومنه صورة في مكتبة جامعـة أم القـرى بمكـة           ) ٣٢٨٦(
  .(٣٦(المكرمة برقم 

 بحلـب بـرقم     والثاني في مكتبة األوقـاف الشـرعية      
)١٩٩٥٠).  

  :كتب تتعلق بمختصر الخرقي
عمدة الحازم في المسائل الزوائـد  " أو " الهادي " ـ  ١

تأليف موفق الدين ابن قدامـة ـ   " على مختصر أبي القاسم 
صاحبالمغني ـ ضمنه زوائد كتاب الهداية ألبـي الخطـاب    

رحمه اهللا  ) هـ٥١٠(محفوظ بن أحمد الكلوذاني المتوفي سنة       
  .لىتعا



طبع في مطابع دار العباد في بيروت دون تاريخ فـي           
  .مجلد لطيف

ألبي بكر بـن  " غاية المطلب في معرفة المذهب " ـ  ٢
رحمـه اهللا تعـالى ،      ) هـ٨٨٣(زيد الجراعي المتوفي سنة     

ذكر فيه المسائل الزوائد على مختصر الخرقي من الفـروع          
ن عبد العزيز   قام بدراسته وتحقيقه الشيخ محمد اب     . البن مفلح 

السديس في رسالته الدكتوراة المقدمة للجامعـة اإلسـالمية         
  .(هـ١٤١٠(بالمدينة المنورة سنة 

ـ مسائل عبد العزيز غالم الخالل التي خالف فيهـا   ٣
الخرقي ومسائله التي خالف فيها شيخه الخالل على مـذهب          

وهي ثمـان   . اإلمام المبجل أحمد بن حنبل رحمهم اهللا جميعاً       
ون مسألة ، تأليف أبي الحسين محمد ابن أبـي يعلـى            وتسع

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٢٦(المتوفي سنة 
طبع المكتب اإلسالمي في دمشق دون تـاريخ بتحقيـق    

كما نشرته مكتبـة المعـارف      . الشيخ محمد زهير الشاويش   
بتحقيـق الشـيخ    ) هـ١٤١٣(للنشر والتوزيع بالرياض سنة     

  . إسماعيلمحمد بن عبد الرحمن بن حسين آل
وهذه المسائل ذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلـة          



في ترجمة الخرقي ، كما ذكر في آخرها بعـض اختيـارات     
أبي بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف            
المشهور بغالم الخالل التي خالف فيهـا شـيخه الخـالل ،            

  .وعددها تسع مسائل
  :لغة هذا المتن

، تـأليف  " ر النقي في شرح مختصر الخرقي الد" ـ  ١
جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسين بن عبد الهـادي           
الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بابن المبـرد المتـوفي         

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٠٩(سنة 
قام بتحقيقه الدكتور رضوان مختار بن غربية ، نشرته         

لطبعة األولى سـنة    دار المجتمع للنشر والتوزيع في جدة ، ا       
 .ثالثة أجزاء في مجلدين) هـ١٤١١(

 ـ عمدة الفقه ٢
لإلمام العالمة الشيخ موفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن          
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلـي المتـوفي سـنة            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٢٠(
ذكر في مقدمته أنه ا ختصره حسب اإلمكان ، واقتصر          

 ليكون عمدة لقارئه ، فال يلتبس الصواب        فيه على قول واحد   



عليه باختالف الوجوه والروايات ، ليقرب علـى المتعلمـين          
  .ويسهل حفظه على الطالبين

  :طبعاته
  ـ:طبع هذا المتن عدة مرات منها

ـ في مطبعة المنار في مصر الطبعة األولـى سـنة    ١
  ).هـ١٣٥٢(

  ).هـ١٣٥٧(ـ في مطبعة العلوم في مصر سنة  ٢
ـ فـي مطبعـة الفجالـة الجديـدة بالقـاهرة سـنة        ٣

، عنيت بنشره مكتبة النهضة الحديثـة بمكـة         ) هـ١٣٧٩(
المكرمة ، قابل األصل وحرره الشيخ عبد الرحمن بن يحيى          
المعلمي ، شرحه وعلق عليه الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن           

  .البسام ، نسقه وأشرف على طبعه بسطاوي حجازي
  ).هـ١٣٨٥(وفيق في الرياض سنة ـ طبعة مكتبة الت ٤
ـ في المطبعة السلفية ومكتبها دون تـاريخ ، نشـره    ٥

  .قصي محب الدين الخطيب
ـ في مطبعة مصحف مكة ، نشر مكتبـة االقتصـاد    ٦

  .دون تاريخ
ـ ١٤٠٣(ـ في مطبعة المدني في القاهرة سنة  ٧ ، ) هـ



  .نسقه وفصله وراجعه الشيخ أحمد حمدي إمام
) هـ١٤٠٩(ة الطرفين في الطائف سنة ـ طبعة مكتب ٨

بتخريج الشيخ عبد اهللا بن سفر الغامدي والشيخ محمـد بـن            
  .دغيليب العتيبي

ـ طبعة مؤسسة الرسالة في بيروت الطبعـة الثانيـة    ٩
والدار المتحدة للطباعة والنشـر بتحقيـق       ) هـ١٤١٢(سنة  

وتعليق وتخريج ثناء خليل الهواري وإيمـان محمـد أنـور           
  .راجعه األستاذ عبد الرحمن بن الشيخ أحمد الشاميزهراء ، 

  :شروحه وحواشيه
  ـ:لهذا المتن عدة شروح وحاٍش منها

تأليف الشيخ بهاء الدين أبـي  " العدة شرح العمدة " ـ  ١
محمد عبد الرحمن بن إبـراهيم المقدسـي المتـوفي سـنة            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٢٤(
  ـ:طبع عدة مرات منها

عة السلفية في مصر فـي مجلـد ، دون   أ ـ في المطب 
  .تاريخ

ب ـ فـي دار الكتـب العلميـة فـي بيـروت سـنة        
  .(هـ١٤١١(



) هـ١٤١٤(جـ ـ طبعة دار المعرفة في بيروت سنة  
  .بعناية وترقيم وتخريج الشيخ مأمون شيحا

د ـ طبعة دار الكتـاب العربـي فـي بيـروت سـنة       
  .بتحقيق عبد الرزاق المهدي) هـ١٤١٦(

عة مكتبة نزار مصـطفى البـاز فـي مكـة     هـ ـ طب 
في ثـالث مجلـدات ،      ) هـ١٤١٨(المكرمة والرياض سنة    
  .وهي مخرجة األحاديث

ـ شرح شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة   ٢
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٢٨(الحراني المتوفي سنة 

شـرح  :" لكنه لم يكمله ، قال ابن القيم رحمه اهللا تعالى         
:" قال صاحب كتاب العقود الدرية    "  أربع مجلدات   العمدة في   

وله كتاب شرح فيه قطعة من كتاب العمدة في الفقه للشـيخ            
،وصل فيه شيخ اإلسالم إلى قريب      " موفق الدين في مجلدات   

  .من آخر كتاب الحج
طبع شرح كتاب الطهارة بتحقيق ودراسة الدكتور سعود        

 الريـاض ،    بن صالح العطيشان نشرته مكتبة العبيكان فـي       
  .في مجلد) هـ١٤١٢(الطبعة األولى سنة 

كما طبع شرح كتاب الصالة من أوله إلى آخـر بـاب            



آداب المشي إلى الصالة باعتناء الشيخ خالد بن علي المشيقح          
، نشرته دار العاصمة للنشر والتوزيع في الرياض ، الطبعة          

  .في مجلد) هـ١٤١٨(األولى سنة 
نه بتحقيق الشيخ زائد بن     كما طبع شرح كتاب الصيام م     

أحمد النشيري في مجلدين ، نشـر دار األنصـاري للنشـر            
  ).هـ١٤١٧(والتوزيع سنة 

كما طبع شرح كتاب الحج للدكتور صالح بـن محمـد           
الحسن في مجلدين ، نشرتهما مكتبة الحرمين في الرياض ،          

  ).هـ١٤٠٩(الطبعة األولى سنة 
من البسام سابقة ـ حاشية الشيخ عبد اهللا بن عبد الرح ٣
  .الذكر

للشيخ عبـد الكـريم بـن    " الوردة شرح العمدة " ـ  ٤
إبراهيم الغضية ، نشر دار الخضيري للنشر والتوزيع فـي          

  ).هـ١٤١٨(المدينة المنورة ، الطبعة األولى سنة 
صدر الجزء األول منه من أول الكتاب إلى آخر بـاب           

  .العقيقة
ن المتوفي سـنة  ـ شرح الشيخ محمد بن علي الحركا ٥

رحمه اهللا تعالى ،وصل فيه إلى كتاب األيمـان         ) هـ١٤٠٣(



  .والنذور
  :تخريج أحاديث هذا المتن

أحاديث عمدة الفقه البن قدامة ،تحقيق وتخريج لطيفـة         
بنت الشيخ ناصر بن حمد الراشد ، رسالة علمية تقدمت بها            

  .)ـه١٤٠٨(لكلية التربية للبنات سنة الباحثة 
 

  :مسجلةالشروح ال
) ٢٩(في . صالح بن فوزان الفوزان.ـ شرح الشيخ د ١
  .شريطاً
. ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن البسام ٢
  .ولم يتمه
الطهـارة ـ   .(ـ شرح الشيخ سلمان بن فهد العـودة  ٣
  .شريطاً) ٢٤(في ) الصالة

. عبد الرحمن بن صالح المحمـود . ـ شرح الشيخ د ٤
  .أشرطة) ٧(في 

ـ من كتاب . عمر بن محمد السبيل. ـ شرح الشيخ د ٥
  .أشرطة) ٦(البيوع ـ في 

ـ شرح الشيخ عبد المحسن بن عبد اهللا الزامل ـ إلى   ٦



  .شريطاً) ١٩(نهاية الحج ـ في 
  .أشرطة) ٧(ـ شرح الشيخ صالح السلطان في  ٧
  .أشرطة) ٧(في . ـ شرح الشيخ حسن الغزالي ٨

 .مي ـ المكتبة الناطقة بتسجيلهكما قام المكتب اإلقلي
 ـ زاد المستقنع في اختصار المقنع ٣

تأليف العالمة الشيخ شرف الدين أبي النجا موسى بـن          
أحمد بن موسى ابن سالم المقدسي الحجاوي ثـم الصـالحي           

ـ ٩٦٨(وقيل  ) هـ٩٦٠(الدمشقي الحنبلي المتوفي سنة      ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

ي مذهب اإلمام أحمـد     اقتصر فيه على القول الراجح ف     
،وحذف مايندر وقوعه من المسائل مما هو مذكور في أصله          
الذي هو المقنع ،وزاد من الفوائد مايعتمد على مثله مما ليس           

  .في المقنع
  :طبعاته

  ـ:طبع هذا المتن عدة مرات منها
ـ ١٣٤٤(ـ في المطبعة السلفية في مصر سـنة   ١ ) هـ

ت في شرح المفـردات ،      مفرداً ،وفي آخر منح الشفا الشفافيا     
ـ ١٠٥١(للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفي سنة         ) هـ



مختصر المقنع في فقه اإلمام أحمـد       : "رحمه اهللا تعالى باسم   
  ."بن حنبل الشيباني

  .(هـ١٣٤٥(ـ في المطبعة السلفية في مصر سنة  ٢
ـ في المطبعة السلفية ومكتبتها بمكة المكرمة الطبعة  ٣

  .(هـ١٣٤٨(الثالثة سنة 
) هـ١٣٦٨(ـ في المطبعة السلفية في مصر سنة  ٧ ..٤

  .(هـ١٣٨٥(وسنة ) هـ١٣٧٩(، وسنة ) هـ١٣٧٤(، وسنة 
ـ في مطبعة المدني في مصر دون تاريخ ، تصحيح  ٨

  .وتعليق الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه اهللا تعالى
ـ في المطبعة السلفية ومكتبتهـا بالقـاهرة الطبعـة     ٩

  ).هـ١٣٩٨(ثامنة سنة ال
ـ طبعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سنة  ١٠

  .(هـ١٤٠٠(
ـ طبعة مكتبة ومطبعـة النهضـة الحديثـة بمكـة      ١١

المكرمة دون تاريخ ، صححه وحققه الشيخ علي بن محمـد           
بن عبد العزيز الهندي ، وقدم له مقدمة ذكر فيهـا المسـائل             

 في المذهب المعمول به عند      التي خالف فيها المؤلف الراجح    
المتأخرين ، وهو ماذكر في اإلقنـاع والمنتهـى والتنقـيح           



  .،وعددها اثنتان وثالثون مسألة
ـ طبعة دار الهدى للنشر والتوزيع بالرياض سـنة   ١٢

  .(هـ١٤١٤(
  :شروحه

  ـ:لهذا المتن عدة شروح وحواٍش منها
للشـيخ  " الروض المربع بشرح زاد المسـتنقع  " ـ  ١

صور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن أحمـد بـن             من
ـ ١٠٥١(علي بن إدريس البهوتي الحنبلي المتوفي سنة         ) هـ

  .رحمه اهللا تعالى
فرغ من تأليفه يوم الجمعة الثالث من ربيع اآلخر سـنة           

وهو أحسن شروح الزاد ، ونال مـن الشـهرة          ) هـ١٠٤٣(
ت والمكانة الشيء الكثير حتى قرر تدريسه في بعـض كليـا         

  .الشريعة في المملكة
  :طبعاته

  ـ:طبع هذا الشرح عدة مرات منها
ـ طبعة دمشق على نفقة مصـححها الشـيخ محمـد     ١

توفيــق الســيوطي الحنبلــي ، فــرغ مــن طبعهــا فــي 
  .(هـ٧/٩/١٣٠٥



ـ ١٣٤٢(ـ في المطبعة الخيرية في مصر سنة  ٢ ) هـ
  .بهامش نيل المآرب شرح دليل الطالب

لسلفية اعتنى بتصـحيحها الشـيخ   ـ في المطبعة ا ٥ ..٣
ـ ١٣٤٨(محب الدين الخطيب رحمه اهللا تعـالى سـنة           ) هـ

  .(هـ١٣٨٠(وثالثة سنة ) هـ١٣٥٢(،وطبعته ثانية سنة 
ـ في مطابع الرياض دون تاريخ مـن مطبوعـات    ٦

  .اإلدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية
ـ طبعة دار المعارف في مصر دون تاريخ جـزءان   ٧
د ، قام بتصحيحه ومراجعته الشيخان أحمد بن محمد         في مجل 

  .شاكر وعلي بن محمد شاكر
  ).هـ١٣٨٩(ـ طبعة مكتبة المؤيد بالطائف سنة  ٨
ـ طبعة مكتبة الطالب الجامعي بمكة المكرمة الطبعة  ٩

  ).هـ١٤٠٨(األولى سنة 
نجاشي بن علي بن إبراهيم ، صـدر        . تحقيق وتعلي د  

  .منه جزء واحد
ـ   ١٠ ة دار الكتـاب العربـي ببيـروت سـنة     ــ طبع

  .تحقيق محمد عبد الرحمن عوض) هـ١٤١٠(
ـ طبعة مكتبة المؤيد بالطائف ومكتبـة دار البيـان    ١١



حققه وخرج أحاديثه وعلق عليـه      ) هـ١٤١١(بدمشق سنة   
  .بشير محمد عيون

بتحقيق عماد ) هـ١٤١٥(ـ طبعة درا الحديث سنة  ١٢
  .عامر

ـ ١٤١٦(لرياض سنة ـ طبعة دار الوطن با ١٣ ، ) هـ
خالـد  . إبراهيم الغصـن ، د    . عبد اهللا الطيار ، د    . تحقيق د 

  .عبد اهللا الغصن. الشيقح ، وخرج أحاديثه د
ـ طبعة دار المؤيد في الرياض ومؤسسة الرسـالة   ١٤

في بيروت بتخريج الشيخ عبد القدوس محمـد نـذير سـنة            
مين ،  ،ومعها حاشية للشيخ محمد بن صالح العثي      ) هـ١٤١٧(

وتعليقات من نسخة الشيخ عبد الرحمن بن ناصـر السـعدي           
رحمه اهللا تعالى ال يخلو بعضها من نظر يبعد جـداً نسـبته             

  .للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اهللا تعالى
ـ طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز في مكة المكرمة  ١٥

في مجلدين بتحقيق الشيخ إبراهيم     ) هـ١٤١٨(والرياض سنة   
  .د عبد الحميد وهي مخرجة األحاديثبن أحم



  :تخريج أحاديثه
  ـ:خرج أحاديثه غير واحد منهم

ـ الشيخ بشير محمد عيون في طبعته للروض سابقة  ١
  .الذكر ، وهو تخريج مختصر

ـ الشيخ عبد القدوس محمد نذير في طبعته للـروض   ٢
  .سابقة الذكر وهو تخريج مختصر أيضاً

مد عبد الحميد في مطبعة الباز ـ الشيخ إبراهيم بن أح ٣
  .سابقة الذكر

ـ الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز الغصن فـي طبعـة    ٤
  .سابق الذكر) ١٣(الروض رقم 

" ـ الشيخ صالح بن عبد اهللا العصيمي فـي كتابـه    ٥
وهـو تخـريج    " الكافي المقنع في تخريج الروض المربـع        

  .مطول لم يكمل بعد
  :حواشيه

  ـ:اٍش مطبوعة منهاعلى هذا الشرح حو
ـ حاشية الشيخ عبد اهللا بن عبد الـرحمن أبـابطين    ١

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٨٢(المتوفي سنة 
طبعت في المطبعة السلفية في مصر ، طبـع الجـزء           



، ثم  ) هـ١٣٤٩(والجزء الثاني سنة    ) هـ١٣٤٨(األول سنة   
  .أعيد طبعها في مجلدين دون تاريخ

ف الشيخ عبد اهللا بـن عبـد   ـ حاشية العنقري ، تألي ٢
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٧٣(العزيز العنقري المتوفي سنة 

طبعت في مطبعة السنة المحمدية في مصر دون تاريخ         
في ثالث مجلدات ، كما طبعت في مطبعة السعادة في مصر           

  .وطبعت بعد ذلك عدة مرات). هـ١٣٩٠(سنة 
بـن  ـ حاشية ا بن قاسم تأليف الشيخ عبد الـرحمن   ٣

محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلـي المتـوفي سـنة           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٩٢(

طبعت في المطابع األهلية لألوفست بالرياض في سـبع         
باعتناء ) هـ١٤٠٠(إلى سنة   ) هـ١٣٩٧(مجلدات من سنة    

وتصحيح فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن بن جبـرين           
بد الرحمن ابن قاسم ،     وابن صاحب الحاشية الشيخ سعد بن ع      

  .ثم صورت بعد ذلك عدة مرات
  :الحواشي المخطوطة على الروض المربع

ـ حاشية ابن فيروز ، للشيخ عبد الوهاب بن محمـد   ١
ـ ١٢٠٥(بن عبد اهللا بن فيروز األحسائي المتوفي سنة          ) هـ



رحمه اهللا تعالى ، وصل فيها إلى باب الشركة منها نسخة في            
يزة ،وفي المكتبة العلمية الصالحية بعنيزة      المكتبة الوطنية بعن  

،وفي جامعة أم القرى بمكة المكرمة صـورة عـن نسـخة            
وفـي مكتبـة الموسـوعة      ) ٥٩(برنستون في أمريكا برقم     

  .الكويتية
كما يوجد قطعة منها في مكتبة الشيخ عبد العزيز بـن           

  .صالح المرشد رحمه اهللا تعالى
ن سالم بن ضويان ـ حاشية الشيخ إبراهيم بن محمد ب ٢

ـ ١٣٥٣(صاحب منار السبيل المتوفي سنة       رحمـه اهللا   ) هـ
  .تعالى

أنهـا ال تـزال     " مشاهير علماء نجـد     " ذكر صاحب   
  .موجودة بخطه ،ولم يذكر مكان وجودها

ـ حاشية المرتع المشبع في مواضع مـن الـروض    ٣
المربع ، للشيخ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل مبـارك            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٧٦(المتوفي سنة 
موضـعاً مـن    ) ٣٥٠(حاشية تكلم فيها المؤلف علـى       

الروض ، تقع في أربع مجلدات ، توجد بخط المؤلـف فـي             
  .مكتبة الملك فهد الوطنية



  :كتب لها عالقة بالروض المربع
للشـيخ  " المختارات الجلية من المسائل الفقهيـة  " ـ  ١

ـ ١٣٧٦(ي سـنة    عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوف      ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

ضمنها مايختاره من األقـوال فـي المسـائل الفقهيـة           
المذكورة في الروض واستدرك عليه في بعضها ، ونبه على          
ماذكره خصوصاً ليكون تنبيهاً على غيره من كتب الحنابلـة          

  .عموماً
ـ ١٣٧٨(طبعت الطبعة األولى سنة      فـي مطبعـة    ) هـ
 على نفقة أبناء المؤلـف فـي        المدني في مصر ، كما طبعت     

مطابع الدجوي في القاهرة ، نشرتها المؤسسة السعيدية فـي          
  .الرياض دون تاريخ

ـ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن  ٢
رحمـه اهللا   ) هـ١٣٨٩(عبد اللطيف آل الشيخ المتوفي سنة       

  .تعالى
جمعها ورتبها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسـم ،           

ت في مطابع الحكومة السعودية في مكة المكرمة سـنة          طبع
في ثالثة عشر جزءاً يخص الفقه منها من ص         ) هـ١٣٩٩(



من الجـزء الثالـث     ) ٧٩(من الجزء الثاني إلى ص      ) ٢٧(
  .عشر

وهي مرتبة على أبواب زاد المستقنع ، وفيها من الفوائد          
  .الشيء الكثير مما له عالقة بالروض وغيره

لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان " لفقهي الملخص ا" ـ  ٣
الفوزان ، لخصه من الروض المربع ومن حاشية الشيخ عبد          

  .الرحمن بن قاسم عليه ، مع بعض التنبيهات
نشرته دار ابن الجوزي في الدمام الطبعة األولى سـنة          

  .في مجلدين) هـ١٤١٥(
ـ حاشية للشيخ عبد العزيز بن عبـد الـرحمن بـن     ٢

محمد آل بشر قاضي األحساء المتـوفي       ناصر بن حسن بن     
رحمه اهللا تعالى ، طبـع مـرات ، منهـا           ) هـ١٣٥٩(سنة  

في مطبعة المعاهد بمصـر ،      ) هـ١٣٤٧(الطبعة الثالثة سنة    
  .وهي حاشية مختصرة جداً

لفضيلة الشيخ " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ـ  ٣
راجـه  محمد بن صالح العثيمين حفظه اهللا تعالى ، اعتنى بإخ         

  .خالد بن علي المشيقح.سليمان بن عبد اهللا أبا الخيل و د. د
نشرته مؤسسة آسام للنشر في الرياض الطبعة األولـى         



  .صدر منه حتى اآلن ثمان مجلدات) هـ١٤١٤(سنة 
لفضـيلة الشـيخ   " كلمات السداد على متن الزاد " ـ  ٤

ـ ١٣٧٦(فيصل بن عبد العزيز آل مبارك المتوفي سنة          ) هـ
  .اهللا تعالىرحمه 

وهي حاشية مختصرة طبعت في مطبعة اإلمـام فـي           
ـ ١٣٧٥(مصر الطبعة األولى سـنة       ،نشـر المطبعـة    ) هـ

والمكتبة األهلية في الرياض ومكتبة النهضة في الريـاض ،          
  .(هـ١٤٠٥(وطبع ثانية في مطبعة النهضة سنة 

للعالمة الشيخ محمد بـن عبـد اهللا آل   " الزوائد " ـ  ٥
رحمه اهللا تعالى ، ذكر فيه      ) هـ١٣٨١(سنة  حسين المتوفي   

متن زاد المستقنع ، وفي أسفله تعليقات عليه ، ثم ذكر مسائل            
زوائد على الزاد ، وفي أسفلها تعليقات عليها ، فاشتمل هـذا            

  .الكتاب على أربعة كتب
طبع الطبعة األولى على نفقة المؤلف قبل وفاته بشـهر          

ثانية في مطبعة دار    في مجلدين ، ثم طبع      ) هـ١٣٨١(سنة  
البيان في مصر دون تاريخ ،وطبع ثالثة في مطابع الفرزدق          

  .(هـ١٤٠٩(التجارية في الرياض سنة 
السلسبيل في معرفة الـدليل حاشـية علـى زاد    " ـ  ٦



لفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي المتـوفي        " المستقنع  
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٤١٠(سنة 

ر فيها الـدليل لمسـائل الكتـاب        وهي حاشية نفيسة ذك   
والخالف العالي بن األئمة واختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية         
وتلميذه العالمة ابن القيم مع ذكر زيـادة شـروط وأركـان            
وتنبيهات وتوضيح بعـض العبـارات وشـيء مـن حكـم            

  .إلخ.. التشريع
طبعت في مطابع نجد التجاريـة فـي الريـاض سـنة            

، ء وطبعت بعد ذلك عدة مـرات   في ثالثة أجزا  ) هـ١٣٨٦(
كما طبعت أخيراً في أربع مجلدات نشر مكتبة نزار مصطفى          

بتحقيـق  ) هـ١٤١٧(الباز في مكة المكرمة والرياض سنة       
  .مركز البحوث والدراسات في المكتبة المذكورة

اإلرشاد إلى توضيح مسائل الـزاد حاشـية زاد   " ـ  ٧
ن فوزان بن عبـد     صالح ب . تأليف فضيلة الشيخ د   " المستقنع  

  .اهللا الفوزان حفظه اهللا تعالى
قامت بطبعها جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية         

  .وقررتها على طالبها في المعاهد العلمية



  :الشروح المسجلة
  .الزاد ·

لفضيلة الشيخ محمد الصالح " شرح زاد المستقنع " ـ  ١
  .شريطاً) ٢٩٥(العثيمين في 

لفضيلة الشيخ عبد اهللا بـن  " تقنع شرح زاد المس" ـ  ٢
  .شريطاً) ٧٨(عبد الرحمن بن جبرين في 

لفضيلة الشيخ عبد اهللا بـن  " شرح زاد المستقنع " ـ  ٣
عبد الرحمن البسام شرحه في الحرم المكي ،وهـو موجـود           

  .عند بعض الطلبة
لفضيلة الشيخ محمـد بـن   " شرح زاد المستقنع " ـ  ٤

  .شريطاً) ١٨(محمد المختار الشنقيطي في 
للحجاوي  المكتب اإلقليمي ـ المكتبة  " زاد المستقنع  #
  .الناطقة

  :الروض ·
ـ شرح الروض المربع ـ من الطهارة إلـى نهايـة     ١

الجهاد ـ لسماحة الشيخ عبد اهللا بن محمد بن حميد رحمـه   
  .اهللا تعالى
لم ينته منه . ـ شرح عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم ٢



  .حتى اآلن
  .الروض المربع  المكتب اإلقليمي ـ المكتبة الناطقة #

  :نظمه
للعالمة الشيخ سـعد  " نيل المراد بنظم متن الزاد " ـ  ١

رحمه اهللا تعالى   ) هـ١٣٤٩(بن حمد بن عتيق المتوفي سنة       
  .، ولم يكمله

وقام بإكماله وتتمات للنظم المذكور الشيخ عبد الرحمن        
لغ عدد أبيات هذا النظم أربعة      بن عبد العزيز بن سحمان ، وب      

آالف وثمانمائة وسبعين بيتاً ، للشيخ سعد منها ألفان ومئتـا           
  .بيت ، وللشيخ عبد الرحمن منها ألفان وستمائة وسبعون بيتاً

طبع بمراجعة وإشراف الشيخ إسماعيل بن سعد العتيق        
  .(هـ١٤٠٢(في المطابع األهلية لألوفست في الرياض سنة 

للشـيخ  " مرتاد في نظم مهمات الـزاد  روضة ال" ـ  ٢
سليمان بن عطية بـن سـليمان المزينـي المتـوفي سـنة             

رحمه اهللا تعالى ،وهذا النظم من بحر الرجـز         ) هـ١٣٦٣(
بلغ عدد أبياته ألفاً وتسعمائة كما ذكر ذلك الناظم في مقدمتـه   

  :في قوله
  وبعد ذي أرجوزة مفيدة في فنها وجيزة فريدة



  وافية حافظها حاز العلزم الزاكيةألف وتسع من مئات 
طبع بتحقيق األستاذ عبد الرحمن بن سليمان الرويشـد         

 .في مطابع دار األصفهاني وشركاه في جدة دون تاريخ
 ـ دليل الطالب لنيل المطالب ٤

تأليف العالمة الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي        
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٣٣(المتوفي سنة 

ين محرر منظم ، ذكر مؤلفه أنه لم يـذكر          وهو متن مت  
فيه إال ماجزم بصحته أهل التصـحيح والعرفـان ، وعليـه            
" الفتوى فيما بين أهل الترجيح واإلتقان ، وهو مختصر من           
" منتهى اإلرادات في الجمع بين المقنع والتنقـيح وزيـادات           

  .للشيخ أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار
  :خ عبد السالم الشطي في مدح المتن المذكورقال الشي

  ياممن يروم لفقهه في الدين نيل مطالب
  اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب

  .فرغ منه مؤلفه سنة تسع عشرة وألف للهجرة
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .ـ في مطبعة محمد علي صبيح وأوالده في مصر ١



بدمشق دون تـاريخ مـع   ـ طبعة المكتب اإلسالمي  ٢
حاشية العالمة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه اهللا      

  .تعالى
ـ ١٣٨١(كما طبعه المكتب المذكور سـنة       وسـنة  ) هـ

  .(هـ١٤٠٠(وسنة ) هـ١٣٨٩(
ـ ١٤٠٥(ـ طبعة مؤسسة الكتب الثقافية سـنة   ٣ ) هـ

  .بتحقيق الشيخ عبد اهللا بن عمر البارودي
 ببيروت الطبعة األولى سنة ـ طبعة مؤسسة الرسالة ٤

  .بعناية الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد) هـ١٤١٧(
ـ ١٤١٨(ـ طبعة مطبعة العبيكان سنة  ٥ بتحقيـق  ) هـ

  .الدكتور محمود حسن أبو ناجي الشيباني
  :شروحه

  ـ:شرح هذا المتن بعدة شروح منها
، تـأليف الشـيخ   " منار السبيل في شرح الدليل " ـ  ١

 محمد بن سـالم بـن ضـويان المتـوفي سـنة             إبراهيم بن 
رحمه اهللا تعالى وقد طبع هـذا الشـرح عـدة           ) هـ١٣٥٣(

  ـ:طبعات منها
أ ـ طبعة مؤسسة دار السالم الطبعـة األولـى سـنة     



في مجلدين وقف على طبعـه الشـيخ زهيـر          ) هـ١٣٧٨(
  .الشاويش

ب ـ طبعة المكتـب اإلسـالمي فـي دمشـق سـنة       
  .(هـ١٤٠٤(

اإلحسـان فـي دمشـق سـنة     جـ ـ طبعـة مكتـب    
وعليه حاشية النكت والفوائـد للشـيخ عصـام         ) هـ١٤٠٤(

  .القلعجي في مجلدين
  .(هـ١٤١٢(د ـ طبعة مؤسسة قرطبة في القاهرة سنة 

هـ ـ طبعة المكتبة التجارية في مكة المكرمة ومكتبة  
في ثالث  ) هـ١٤١٦(نزار مصطفى الباز في الرياض سنة       

ئش عبد المنعم إبراهيم ،وهـي      مجلدات تحقيق الشيخ أبي عا    
  .طبعة معتنى فيها بتخريج األحاديث واآلثار

و ـ طبعـة مكتبـة المعـارف فـي الريـاض سـنة        
بتحقيق وتعليق وتخريج الشـيخ محمـد عيـد         ) هـ١٤١٧(

  .العباسي في ثالث مجلدات
ز ـ طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع في الريـاض   

حمد الفاريابي في   بتحقيق الشيخ نظر بن م    ) هـ١٤١٨(سنة  
  .ثالث مجلدات



  :تخريج أحاديثه
قام الشيخ محمد ناصر الدين األلباني بتخريج أحاديـث         

إرواء الغليل في تخريج أحاديـث      " الشرح المذكور في كتابه     
قام بطبعه المكتب اإلسالمي في بيروت سـنة        " منار السبيل   

في ثمان مجلدات ، ثم قام قسم التصـحيح فـي           ) هـ١٣٩٩(
ب اإلسالمي بفهرسة أحاديث الكتـاب وطبعهـا باسـم          المكت

  .(هـ١٤٠٧(فهرس أحاديث إرواء الغليل سنة 
كما رتب أحاديث هذا الكتاب الشيخ طالب بن محمـود          

" الدليل في ترتيب أحاديث وآثـار إرواء الغليـل          " في كتابه   
  .نشرته دار األقصى) هـ١٤٠٧(طبع في الكويت سنة 

 العزيز بن محمد آل الشيخ      كما قام الشيخ صالح بن عبد     
التكميل لمـا فـات     " باالستدراك على إرواء الغليل في كتابه       

  ." تخريجه من إرواء الغليل
ـ ١٤١٧(طبع في دار العاصمة بالريـاض سـنة          ) هـ

  .الطبعة األولى في مجلد لطيف
  :الشروح المسجلة على منار السبيل

ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الـرحمن بـن    ١
  .شريطاً) ١٢٠(برين في ج



ـ شرح الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم فـي   ٢
  .عدة أشرطة لم ينته حتى اآلن

تأليف الشـيخ  " نيل المآرب بشرح دليل الطالب " ـ  ٢
عبد القادر بن عمر الشيباني المشهور بابن أبي تغلب المتوفي          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٣٥(سنة 
وشرحه هذا متداول مطبوع    :" خلقال ابن بدران في المد    

واعتـذر  "  ، لكنه غير محرر ، وليس بواٍف بمقصود المتن        
  .بعضهم عن المؤلف أنه ألفه في ريعان الشباب
  ـ:وقد طبع هذا الشرح عدة طبعات منها
  .(هـ١٢٨٨(أ ـ في مطبعة بوالق في مصر سنة 

) هـ١٣٢٤(ب ـ في المطبعة الخيرية في مصر سنة  
  .المربعوبهامشه الروض 

جـ في مطبعة محمد علـي صـبيح بالقـاهرة سـنة            
، ثم نشرتها مكتبة الفالح فـي الكويـت سـنة           ) هـ١٣٧٤(
  .بتصحيح وإشراف الشيخ رشدي السيد سليمان) هـ١٣٩٨(

ـ ١٤٠٣(د ـ طبعة مكتبة الفالح في الكويت سنة   ) هـ
بتحقيق الدكتور محمد بن سليمان بن عبد اهللا األشقر ، وهي           

  .هذا الشرحأحسن طبعات 



تيسير المطالب إلـى    " وعلى هذا الشرح حاشية اسمها      
للشـيخ عبـد    " فهم وتحقيق نيل المآرب شرح دليل الطالب        

ـ ١٣١٧(الغني بن يس ا للبدي النابلسي المتوفي سـنة           ) هـ
رحمه اهللا تعالى وهي حاشية مفيدة جداً تحـرر بهـا شـرح             

ها فـي   التغلبي كما ذكر ذلك الشيخ ابن مانع  يوجد شيء من          
  .مكتبة الملك فهد ـ كتب الشيخ ابن مانع ـ رحمه اهللا تعالى

لفضيلة الشيخ عبد " فوائد من شرح منار السبيل " ـ  ٣
اهللا بن عبد الرحمن بن جبرين ، إعداد الشيخ عبد العزيز بن            

  .محمد السدحان
صدر ) هـ١٤١٤(طبعته دار المسلم الطبعة األولى سنة      

  . تنتهي بنهاية كتاب الزكاةمنها ثالثة أجزاء لطيفة ،
علي عبد : للشيخين" المعتمد في فقه اإلمام أحمد " ـ  ٤

  .الحميد بلطه جي ومحمد وهبي سليمان
جمعا فيه بين شرحي نيل المـآرب ، ومنـار السـبيل            

  .،وملخص تخريجات إرواء الغليل
نشرته دار الخير في بيـروت الطبعـة األولـى سـنة            

  .في مجلدين) هـ١٤١٢(
للدكتور علي أبـو  " الواضح في فقه اإلمام أحمد  " ـ ٥



  .الخير
وهو توحيد وتوضيح وتهذيب عبارات دليل الطالـب ،         
ونيل المآرب ، ومنار السبيل ،وخالصـة تخريجـات إرواء          

  .الغليل
نشرته دار الخير في بيـروت الطبعـة األولـى سـنة            

  .في مجلد) هـ١٤١٦(
للشيخ صالح " مسلك الراغب شرح دليل الطالب " ـ  ٦

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٢١(ا لبهوتي المتوفي سنة 
الزال مخطوطاً ، منه نسخة في دار الكتب المصـرية          

  .فقه حنبلي ، من أول الكتاب إلى باب الوكالة) ٩٢(برقم 
  :حواشيه

ـ حاشية الشيخ العالمة محمد بن عبد العزيز بن مانع  ١
مطبوعة مع متن   رحمه اهللا تعالى    ) هـ١٣٨٥(المتوفي سنة   

  .الدليل
طبع ونشر المكتب اإلسالمي بدمشق دون تاريخ ، ثـم          

  .طبعت عدة مرات كما تقدم في ذكر طبعات المتن



  :نظمه
  ـ:نظمه جماعة من العلماء منه

ـ الشـيخ عبـد القـادر القصـاب المتـوفي سـنة        ١
تيسير المطالب  " رحمه اهللا تعالى وسمى نظمه      ) هـ١٣٦٠(

  .بيتاً) ١٤٧٦(في " نظم دليل الطالب 
طبع في آخر الكتاب الفقه الحنبلي الميسر للدكتور وهبة         

نشر دار القلم في دمشق الطبعة ) ٤٣٧ ـ  ٤/٣٦٧(الزحيلي 
  .(هـ١٤١٨(األولى سنة 

" ـ الشيخ موسى بن محمد شحادة ،وسـمى نظمـه    ٢
  ." الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي

ـ ١٤٠١(طبع في دمشق الطبعة األولى سنة        فـي  ) هـ
 .ومع النظم المذكور شرح له للناظم. جزئين ، نشر دار الفكر

 ـ أخصر المختصرات ٥
تأليف العالمة الفقيه شمس الدين محمد بن بدر الدين بن          

رحمه ) هـ١٠٨٢(عبد القادر البلباني الدمشقي المتوفي سنة       
  .اهللا تعالى

فـي نحونصـفه    " كافي المبتـدي    " اختصره من كتابه    
ألنه لم يقف على أخصر منه      " صر المختصرات   أخ" وسماه  



  .جامع لمسائله في فقه الحنابلة
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ في مطبعة الترقي الماجدية في مكة المكرمة سـنة   ١

  .صفحة) ٤٠(في ) هـ١٣٣٢(
بتعليق الشـيخ عبـد   ) هـ١٣٣٩(ـ في دمشق سنة  ٢

  .القادر بن بدران رحمه اهللا تعالى
بعناية ) هـ١٣٧٠(المطبعة السلفية بمصر سنة ـ في  ٣

الشيخ محب الدين الخطيب رحمه اهللا تعالى ، أثبت تعليقـات           
الشيخ عبد القادر بن بدران على الطبعة األولـى ،وحـذف           
مايحسن االستغناء عنه منها للطلبة الناشئين كما ذكر ذلك في          

  .المقدمة
 سـنة  ـ طبعة مكتبة النهضة العلمية في مكة المكرمة ٤

  .بعناية الشيخ عمر عبد الجبار رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٨٣(
ـ طبعة دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيـع فـي    ٥

بتحقيق وتعليق الشيخ محمـد بـن       ) هـ١٤١٦(بيروت سنة   
ناصر العجمي ، ومعه حاشية الشيخ عبد القادر بـن بـدران            

  .رحمه اهللا تعالى



  :شروحه
  ـ:منهاشرح هذا المتن بعدة شروح 

كشف المخدرات والرياض المزهـرات شـرح   " ـ  ١
، تأليف الشيخ زين الدين عبد الرحمن       " أخصر المختصرت   

بن عبد اهللا بن أحمد البعلي ثـم الدمشـقي المتـوفي سـنة              
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٩٢(

طبع في المطبعة السلفية في مصر دون تاريخ ، ألفـه           
  ).هـ١١٣٨(سنة 

للمؤلـف وقـد    " كافي المبتدي   " م  أصل الكتاب كما تقد   
طبع في المطبعة السلفية في مصر ، وقـد شـرحه شـقيق             
صاحب الشرح المذكور أحمد بن عبداهللا بن أحمـد البعلـي           

رحمه اهللا تعالى ،وقد طبـع فـي        ) هـ١١٨٩(المتوفي سنة   
المطبعة السلفية في مصر دون تاريخ في مجلد ،واسم الشرح          

  ." في المبتديالروض الندي شرح كا" المذكور 
" الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات " ـ  ٢

للشيخ عثمان ابن عبد اهللا بن جمعة بن جامع بن عبيد بن عبد             
) هـ١٢٤٠(ربه األنصاري الخزرجي النجدي المتوفي سنة       

  .رحمه اهللا تعالى



يوجد مخطوطاً في مكتبة الموسوعة الفقهيـة بالكويـت         
 ، يعمل على تحقيقه لنيل درجة       ورقة) ٣٧٥(في  ) ٣٩(برقم  

الشيخ عبد السالم بـن     : الدكتوراة من المعهد العالي للقضاء    
  .برجس آل عبد الكريم ، والشيخ عبد اهللا بن محمد البشر

ـ حاشية العالمة الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران  ٣
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٤٦(المتوفي سنة 

ي مصـر سـنة     وف) هـ١٣٣٩(طبعت في دمشق سنة     
كما هو مبين في    ) هـ١٤١٦(وفي بيروت سنة    ) هـ١٣٧٠(

  .طبعات المتن
  :الشروح المسجلة

ـ شرح فضيلة الشيخ عبد اهللا بـن عبـد الـرحمن     ١
 .شريطاً) ٢٠(الجبرين ، قسم العبادات بن 



   
   

 
 متون الفرائض

اوندي لسراج الدين محمد بن محمد السج" السراجية  " ١
رحمه ) هـ٧٠٠(وقيل سنة   ) هـ٦٠٠(الحنفي المتوفي سنة    

  .اهللا تعالى
" الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة " ـ  ٢

للشيخ أحمد بن سليمان الجزولي الرسموكي المالكي المتوفي        
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٣٣(سنة 

ألبي عبد اهللا محمد بن علي بن محمـد  " الرحبية " ـ  ٣
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٧٧(بي الشافعي المتوفي سنة الرح

للشيخ محمد حجازي بن محمد " العقود البرهانية " ـ  ٤
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٠٥(الحلبي الشافعي المتوفي سنة 

" المنظومة الفارضية فـي الفـرائض الحنبليـة    " ـ  ٥
) هـ٩٨١(لشمس الدين محمد القاهري الحنبلي المتوفي سنة        



 .اهللا تعالىرحمه 
 
 ـ السراجية ١

لسراج الدين أبي طاهر محمد بن محمد بن " السراجية  "
وقيل ) هـ٦٠٠(عبد الرشيد السجاوندي الحنفي المتوفي سنة       

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٠٠(
 

  :شروح هذا المتن
  ـ:شرح هذا المتن جماعة من العلماء منهم

اني ـ الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرج ١
ـ ٨١٦(الحنفي المعروف بالسيد الشريف المتوفي سـنة         ) هـ

  ـ:طبع عدة مرات منها، رحمه اهللا تعالى 
أ ـ في المطبع المجتبائي فـي دهلـي بالهنـد سـنة      

وعليه حاشـية للشـيخ محمـد نظـام الـدين           ) هـ١٣٥٤(
  .الكيرانوي

ب ـ طبعة فرج اهللا الكردي في مصـر دون تـاريخ    
  .د شاه الفناوي،وعليه حاشية للعالمة محم

  .جـ ـ في مطبعة عطايا في مصر دون تاريخ



د ـ في مطبعـة وزارة األوقـاف والشـؤون الدينيـة      
  .صفحة) ١٣٩(في ) هـ١٣٩٩(بالعراق سنة 

) هـ١٤١٠(هـ ـ كما نشرته مكتبة دار البيروتي سنة  
صـفحة ،   ) ٢٥٤(بتحقيق الشيخ محمد عدنان درويش فـي        

  .ويليه نظم السراجية للفتني
و ـ كما نشرته مكتبة نزار مصطفى الباز فـي مكـة    

  .(هـ١٤١٧(المكرمة والرياض سنة 
ـ الشـيخ محمـد نجيـب خياطـة المتـوفي سـنة        ٢

الريـاض الزاهيـة    " رحمه اهللا تعالى في كتابه      ) هـ١٣٨٧(
طبع في مطابع الشباب في حلب سـنة        " شرح متن السراجية  

  .(هـ١٣٧٣(
توضـيح  "  كتابه ـ الشيخ محمد أنور البدخشاني في ٣

وضحها وقدم لها وخرج أحاديثها فـي       " الفرائض السراجية   
كتابه المذكور ، نشرته إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية فـي          

  .صفحة) ٩١(في ) هـ١٤١٤(باكستان الطبعة األولى سنة 
ـ الشيخ محمد بن جميل الشطي الحنبلي المتوفي سنة  ٤

 تنقيح السراجية في    "رحمه اهللا تعالى في كتابه      ) هـ١٣٧٩(
  .الزال مخطوطاً" فرائض الحنفية 



  :منظومات هذا المتن
  ـ:نظم هذا المتن جماعة من العلماء منهم

ـ الشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب بن صالح الفتنـي   ١
خالصـة  " وسمى نظمـه    ) هـ١٣٢٧(المكي المتوفي سنة    

 وقد طبع هذا النظم في آخر شرح الجرجاني الذي        " الفرائض  
إلـى ص   ) ٢٥٥(حققه الشيخ محمد عدنان درويش من ص        

، كما طبع ضمن مجموع مهمات المتـون ، طبعـة           ) ٢٧٤(
مصطفى البابي الحلبي في مصـر الطبعـة الرابعـة سـنة            

  ).هـ١٣٦٩(
" وقد قام الناظم المذكور بشرح منظومته وسمى شرحه         

طبع في مطبعة مصـطفى محمـد       " شرح خالصة الفرائض    
، كما طبع ضمن مجموعـة      ) هـ١٣٥٤(نة  الطبعة األولى س  

في المواريث والمناسخات الطبعة    ) ١٣(الرسائل الكمالية رقم    
نشر مكتبة المعارف في الطائف من      ) هـ١٤٠٧(الثانية سنة   

  ).١٢٢(ص  إلى ص 
ـ الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الحنبلـي الميقـاتي    ٢

 "رحمه اهللا تعالى وسـمى نظمـه        ) هـ١٢٢٣(المتوفي سنة   
طبع في المطبعة العلمية في حلـب سـنة         " اللوامع الضيائية   



تحفة " وقد شرح نظمه المذكور في كتاب سماه        ) هـ١٣٤٢(
الزال مخطوطاً ، يوجد منه نسـخ متعـددة فـي           " المطالع  

 .مكتبات حلب
 
 ـ الجواهر المكنونة ٢

" الجواهر المكنونة في صـدف الفـرائض المسـنونة     "
ان الجزولي ا لرسموكي المـالكي      تأليف الشيخ أحمد بن سليم    

رحمه اهللا تعالى ، منظومـة مـن        ) هـ١١٢٣(المتوفي سنة   
  .بيتاً) ٤٣٢(بحر الرجز تقع في 

إيضـاح األسـرار    " وقد قام ناظمها بشرحها في كتابه       
" المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة       

وصور بعد ذلـك عـدة      ) هـ١٣٤٥(طبع في مراكش سنة     
 .مرات

 
 ـ  الرحبية ٣

ألبي عبد اهللا محمد بن علي بن محمد الحسن " الرحبية  "
الرحبي الشافعي المعروف بابن المتقنة ، والرحبي نسبة إلى         

ـ ٥٥٧(رحبة مالك بن طوق المتوفي سنة        رحمـه اهللا   ) هـ



  .تعالى
بيتاً مـن   ) ١٧٥(ومتن الرحبية متن منظوم عدد أبياته       

 مرات ، وهي من أنفـع       ست" مستفعلن  " بحر الرجز وزنه    
ماصنف في هذا العلم للمبتدئ كما قاله العالمة الشنشـوري          

  .في الدرة المضيئة
إال أن المؤلف رحمه اهللا تعالى لم يذكر في منظومتـه           
مايتعلق ببابي الرد وميراث دوي األرحام ؛ بناء على مذهب          
الشافعي من عدم القول بالرد وعدم توريث ذوي األرحـام ؛           

لشيخ عبد اهللا بن صـالح الخليفـي المتـوفي سـنة            لذا قام ا  
  .بيتاً) ١١(رحمه اهللا تعالى بنظم ذلك في ) هـ١٣٨١(

ذكرها وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن بن محمـد بـن           
  .قاسم في حاشيته على الرحبية

كما قام الشيخ وليد بن إدريس بن عبد العزيز منيسـي           
 الزالـت   ورقـة ) ٢٤(بيتاً وشرحها في    ) ٦٤(بنظم ذلك في    

  .مخطوطة حتى اآلن
  :طبعات متن الرحبية

  ـ:طبع هذا المتن عدة مرات منها
ـ طبعة دار المطبوعات الحديثـة فـي جـدة سـنة      ١



  ).هـ١٤٠٦(
  ).هـ١٤٠٨(ـ طبعة دار الفكر في دمشق سنة  ٢

دون ذكر اسم الناشـر  ) هـ١٤٠٩(ـ كما طبع سنة  ٣
  .وال مكان النشر

 بريـدة ـ القصـيم سـنة     ـ طبعة دار العليان فـي  ٤
  ).هـ١٤١٠(

ـ طبعة دار البخاري للنشر والتوزيع في القصيم سنة  ٥
  ).هـ١٤١١(

  ).هـ١٤١٢(ـ طبعة دار الهدى في الرياض سنة  ٦
ـ طبعة مطابع ابن تيمية في القاهرة نشر مكتبة ابـن   ٧

  ).هـ١٤١٥(تيمية في القاهرة ومكتبة العلم في جدة سنة 
هضة الحديثة في مكـة المكرمـة   ـ طبعة مطبعة الن ٨

  .باعتناء محمد فهمي وقيت دون تاريخ
ـ ضمن مجموعة متون طبعت في مطبعة المنار في  ٩

  ).هـ١٣٤٠(القاهرة سنة 
ـ ضمن المجموعة العلمية السعودية مـن نفـائس    ١٠

الكتب الدينية والعلمية مراجعة وتصحيح سماحة الشيخ محمد        
ـ ١٣٨٩(نة  بن إبراهيم آل الشيخ المتوفي س      رحمـه اهللا   ) هـ



تعالى ، طبعت في مطبعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة          
  ).هـ١٣٤٧(ثم سنة ) هـ١٣٦٦(سنة 

ـ ضمن مجموع مهمات المتون المطبوع في مطبعة  ١١
مصطفى البابي الحلبي في مصـر الطبعـة الرابعـة سـنة            

  ).٤٦(ص ) هـ١٣٦٩(
  .إلى غير ذلك من الطبعات

  :شروح الرحبية
  ـ:شرحت الرحبية بشروح كثيرة منها

" الفوائد الشنشورية في شرح المنظومـة الرحبيـة    " ١
للشيخ عبد اهللا بن محمد الشنشنوري الشافعي المتوفي سـنة          

  .رحمه اهللا تعالى بطلب من ابنه عبد الوهاب) هـ٩٩٩(
طبع في المطبعة البهية في مصـر دون تـاريخ فـي            

خ إبراهيم البـاجوري    صفحة على هامش حاشية الشي    ) ٢٢٨(
كمـا  " التحفة الخيرية على الفوائد الشنشـورية     :" التي سماها 

) هـ١٣٤٧(طبع ثانية في المطبعة األزهرية في مصر سنة         
  .صفحة) ٢٥١(في 

وقد اعتنى بهذا الشرح جماعة من العلمـاء ووضـعوا          
  ـ:عليه تقييدات وحواشي منهم



سـنة  أ ـ الشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري المتـوفي   
رحمـه اهللا تعـالى ،واسـم       ) هـ١٢٧٦(وقيل  ) هـ١٢٧٧(

، طبعت في   " التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية    :" حاشيته
المطبعة البهية في مصر دون تاريخ وعلى هامشها الشـرح          
المذكور ، كما طبعت ثانية في المطبعة األزهرية المصـرية          

عربيـة  وثالثة في القاهرة نشر دار الكتب ال      ) هـ١٣٢٦(سنة  
  ).هـ١٣٢٩(الكبرى سنة 

ب ـ الشيخ محمد بن مصطفى بن حسـن الخضـري    
رحمه اهللا تعـالى ،طبعـت فـي        ) هـ١٢٨٧(المتوفي سنة   

  ).هـ١٢٩٣(المطبعة العامرة في مصر سنة 
جـ ـ الشيخ علي بن شطا المنشليلي المتوفي بعد سنة  

تقييدات على شـرح    :" رحمه اهللا تعالى ، اسمها    ) هـ١٢١١(
، مخطوطة منها نسخة فـي      " ي على متن الرحبية     الشنشور

  ).٥٥٤٩(مكتبة جامعة الملك سعود برقم 
وسيلة البرية " د ـ الشيخ يوسف الزيات واسم حاشيته  

الزالت مخطوطة منها نسـخة فـي       " إلى الفوائد الشنشورية    
وفي مكتبة جامعة   ) ١٠١٧(مركز الملك فيصل للبحوث برقم      

  ).٣٥٢١(الملك سعود برقم 



للشيخ رضي الدين أبي بكر بـن  " شرح الرحبية " ـ  ٢
أحمد بن عبد الرحمن السبتي رحمه اهللا تعالى ، طبع بهامش           

للشيخ عبد " فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب       " كتاب  
اهللا بن محمد الشنشوري الخطيب فـي الجـامع األزهـر ،            

ـ ١٣٤٥(المطبوع في مطبعة التقدم العلمية بمصر سنة         ) هـ
  . شرح مختصروهو

للشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن " شرح الرحبية" ـ  ٣
بدر الدين الدمشقي المصري الشافعي سبط جمال الدين عبـد          

ـ ٩٠٧(اهللا بن خليل بن يوسف المارديني المتوفي سنة          ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

  ـ:طبع عدة مرات منها
) ١٩٨(أ ـ في مطبعة السعادة بمصر دون تاريخ فـي   

ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبيـة ،         صفحة ،   
  .للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد

ب ـ طبعة بتحقيق كمال يوسف الحوت فـي مؤسسـة    
  .صفحة) ٧٤(في ) هـ١٤٠٦(الكتب الثقافية سنة 

  ).هـ١٤٠٢(جـ ـ في مطابع الدوحة في قطر سنة 
  .د ـ طبعة بيروت نشر دار الفكر



ر البقري الشافعي المتـوفي سـنة       وللشيخ محمد بن عم   
رحمه اهللا تعالى حاشيةت عليـه طبعـت فـي          ) هـ١١١١(

صفحة ، كمـا    ) ٤٦(مطبعة حجازي بالقاهرة دون تاريخ في       
طبعت في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصـر سـنة           

، كما نشرتها مكتبة القاهرة في القـاهرة سـنة          ) هـ١٣٤٢(
طية القهوتي  وهي مختصرة من حاشية الشيخ ع     ) هـ١٣٦٠(

رحمه اهللا تعالى وبهامشها    ) هـ١١٠٠(المالكي المتوفي سنة    
  .الشرح المذكور

كما طبع الشرح المذكور وحاشية البقري عليه باعتنـاء         
الدكتور مصطفى ديب البغا في دار القلـم بدمشـق الطبعـة            

صفحة ، وعلى الشـرح     ) ٣٠٨(في  ) هـ١٤٠٦(الثالثة سنة   
 بن محمد البرماوي الشـافعي      المذكور حاشية للشيخ إبراهيم   

رحمه اهللا تعالى ، منها نسختان في       ) هـ١١٠٦(المتوفي سنة   
والثانية برقم  ) ١١٧٠(مكتبة جامعة الملك سعود األولى برقم       

)٥٨٩.(  
وحاشية للشيخ علي بن شطا المنشليلي المتوفي بعد سنة         

تقريرات على شـرح    :" رحمه اهللا تعالى اسمها   ) هـ١٢١١(
بط المارديني منها نسخة في مكتبة جامعة الملك        للس" الرحبية  



  ).٥٥٣٩(سعود برقم 
للشيخ " تحفة اإلخوان البهية على المقدمة الرحبية " ـ  ٤

محمد بن خليل بن محمد بن خليل بن أحمد بن عبد الـرحمن             
بن غلبون المصراتي األزهري المالكي المتوفي نحـو سـنة          

السـائح علـي     رحمه اهللا تعالى ، طبع بتحقيق        ٩هـ١١٥٠(
حسين ، نشر كلية الدعوة اإلسالمية بطرابلس الطبعة األولى         

  .صفحة) ٢٥٩(في ) هـ١٣٩٩(سنة 
للشيخ محمـد  " الروضة البهية على متن الرحبية " ـ  ٥

رحمه اهللا تعـالى ،     ) هـ١٣٨٧(نجيب خياطة المتوفي سنة     
نشر مكتبة دار الفالح في حلـب الطبعـة الخامسـة سـنة             

  ).هـ١٤١١(
" تيسير المسائل الفرضية بشرح منظومة الرحبية " ـ  ٦

للشيخ محمد شيبة الحمد الفقي ، طبع في مطبعة أنصار السنة           
  ).هـ١٣٦٦(المحمدية في مصر سنة 

المجموعة الراوية على المنظومة الرحبيـة فـي   " ـ  ٧
، للشيخ عبد الفتـاح بـن حسـين راوه          " المسائل الفرضية   

صر لطيف وتعليق عليـه     وهو عبارة عن شرح مخت    . المكي
ظريف كما ذكر الشارح في المقدمة ، طبع في مطبعة المدني           



  .صفحة) ١١٥(في ) هـ١٣٨٧(بمصر الطبعة األولى سنة 
تـأليف  " القالئد الذهبية بشرح المنظومة الرحبية " ـ  ٨

الشيخ محمد سعد بن عبد اهللا الرباطابي المـالكي ، قامـت            
لبابي الحلبـي وأوالده    بطبعه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ا     

  .)هـ١٣٨١(بمصر الطبعة األولى سنة 
للشـيخ  " السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية " ـ  ٩

ـ ١٣٧٦(فيصل بن عبد العزيز آل مبارك المتوفي سنة          ) هـ
رحمه اهللا تعالى طبعت في مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي           

ـ ١٣٧٩(وأوالده بمصر الطبعة األولى سنة       ) ٣٢(فـي   ) هـ
  .ةصفح

كما طبع في الرياض ، نشر مكتبة درا األرقـم سـنة            
بعناية الشيخ عبد اهللا بن عبد العزيز الزاحم في         ) هـ١٤١٩(
  .صفحة) ٥٣(

كما طبع ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في المواريث        
نشر مكتبة المعارف في الطائف الطبعة الثانية       ،والمناسخات  

  ).هـ١٤٠٧(سنة 
للشيخ عبـد  " ي علم الفرائض حاشية الرحبية ف" ـ  ١٠

رحمـه  ) هـ١٣٩٢(الرحمن بن محمد بن قاسم المتوفي سنة        



اهللا تعالى ، طبعت في مطبعة أم القرى بمكة المكرمة سـنة            
صفحة ،وطبعت بعد ذلك عدة مرات      ) ٨٨(في  ) هـ١٣٥٧(

  .صفحة) ٩٠(في ) هـ١٤١٠(منها الطبعة الخامسة سنة 
ق ببـابي الـرد     وتمتاز هذه الحاشية بذكر نظم مـايتعل      

وميراث ذوي األرحام للشيخ عبد اهللا بن صالح الخليفي كمـا           
  .تقدم

مختصر األحكام اإلرثية فـي طـل المنظومـة    " ـ  ١١
تأليف الشيخ محمد بشير المفشي ،نشر مكتبـة دار         " الرحبية  

  .صفحة) ١٣٥(المحبة في دمشق دون تاريخ في 
 عـن  الورثة في اإلسالم في شرح بغية الباحث" ـ  ١٢

تأليف الشيخ أسامة قناعة    " جمل الموارث المشهورة بالرحبية     
 فـي   ٩هـ١٤٠٩(، نشر دار الكتاب العربي في دمشق سنة         

  .صفحة) ١٢٨(
للشيخ عبده غالب أحمد عيسى ، " علم الميراث " ـ  ١٣

ـ ١٤١١(نشر دار الجيل في بيروت الطبعة األولى سنة          ) هـ
  .صفحة) ٢٩٦(في 

"  الرحبية في علـم المواريـث   الهدية في شرح" ـ  ١٤
تأليف فضيلة الشيخ رشيد بن محمد بن سـليمان القيسـي ،            



اعتنى به الشيخ سعد بن عبـد اهللا السـعدان ، طبعتـه دار              
العاصمة للنشر والتوزيع في الرياض الطبعة األولـى سـنة          

  .في مجلد) هـ١٤١٧(
" بداية المبتدي ونهاية المنتهي في علم الفرائض " ـ  ١٥
 عبد الرحمن بـن محمـد الفـارس المتـوفي سـنة             للشيخ

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٤١٨(
طبع في مطابع العبيكان بالرياض الطبعة األولى سـنة         

وأتم الكالم على أبواب الفرائض من نظم الشيخ        ) هـ١٤١٤(
ـ ١٣٤٩(سعد بن حمد بن عتيق المتوفي سـنة          لـزاد  ) هـ

ـ            ي المستقنع وشرحها من الروض المربع كما ذكـر ذلـك ف
  .مقدمته

الآللئ الفضية على مـتن الرحبيـة فـي علـم     " ـ  ١٦
للشيخ علي عبده يحيى الشرف ، نشـر مكتبـة          " المواريث  

اإلرشاد في صنعاء ، ودار ابن كثير بدمشق ، الطبعة الثانية           
  .(هـ١٤١٩(سنة 

  :شروح الرحبية المخطوطة
  ـ:يوجد للرحبية شروح مخطوطة منها

"  شرح منظومة ابن المتقنة الدرة المستحسنة في" ـ  ١



للشيخ الحسين ابن أبي بكر بن إبراهيم النزيلـي رحمـه اهللا            
تعالى ، منه نسخة في مكتبة جامعـة الملـك سـعود بـرقم              

)٣٣١٣).  
للشـيخ  " تهذيب األحاديث في علـم المواريـث   " ـ  ٢

إبراهيم بن أبي قاسم ابن عمر بن مطير الحكمي ، منه نسخة            
  .(٣٣١٣( سعود برقم في مكتبة جامعة الملك
  :الشروح المسجلة

ـ شرح سماحة الشيخ عبد اهللا بن محمد بـن حميـد    ١
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٤٠٢(المتوفي سنة 

ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  ٢
  .شريطاً) ١٤(حفظه اهللا تعالى في 

  .أشرطة) ٩(ـ شرح الشيخ عطية محمد سالم في  ٣
 .شريطاً) ١٢(الشيخ عبد الصمد كاتب في ـ شرح  ٤
 ـ العقود البرهانية ٤
منظومة للشيخ محمد بن حجازي بن " العقود البرهانية  "

محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن برهان المتـوفي سـنة          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٠٥(

بيناً ، وقد نقل األبيات المـذكورة       ) ١١٢(وعدد أبياتها   



لشيخ محمد بن صالح بـن عثيمـين ،         من شرح ابن سلوم ا    
  .ونقلها بعض الطلبة في ست صفحات مطبوعة على حدة

  :شروح هذه المنظومة
  ـ:اعتنى بهذه المنظومة جماعة من العلماء منهم

ـ الشيخ عبد اهللا بن عبد الرحمن الحنبلـي الميقـاتي    ١
رحمه اهللا تعالى ، شـرحها فـي        ) هـ١٢٢٣(المتوفي سنة   
مخطوط في المكتبة المولوية    " ائد الجمانية   الفر" كتاب سماه   

  .بحلب
ـ الشيخ أحمد بن عبد الكريم الترمانيني المتوفي سنة  ٢

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٩٣(
ـ الشيخ كامل الهبراوي ، ويظهر من كـالم الشـيخ    ٣

  .راغب الطباخ عليه أنه مطبوع
ـ كما اعتنى بها الشيخ محمد بن علـي بـن سـلوم     ٤

رحمه اهللا تعالى فشرحها بشـرح      ) هـ١٢٤٦(ة  المتوفي سن 
فرغ مـن تأليفـه     " وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين     " سماه  
طبع بتصحيح وتعليق الشيخ محمد حامـد       ) هـ١٢١٤(سنة  

في ) هـ١٣٦٥(الفقي في مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة        
  .صفحة) ٧٢(



الفواكه الشهية فـي حـل      " وله شرح آخر مطول اسمه      
الزال مخطوطاً منه نسختان فـي      "  القالئد البرهانية    منظومة

المكتبة الوطنية التابعة للمسجد الجامع الكبير فـي عنيـزة ،           
  .(١ / ٢١٦(وفي مكتبة الموسوعة الكويتية نسخة منه برقم 

ـ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، في مذكرة قـام   ٥
  .صفحة) ١٠٨(بنسخها بعض طلبته ،وصورت بعد ذلك في 

  :شروح المسجلةال
شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمـين فـي           

  .شريطاً)٢٢(
  " المنظومة الفارضية في الفرائض الحنبلية" ـ  ٥
لشـمس  " المنظومة الفارضية في الفرائض الحنبليـة   "

الدين محمد القاهري الحنبلي المعروف بالفارضـي الشـاعر    
يـة مـتن    ، ومـتن الفار   )  هـ٩٨١(المشهور المتوفي سنة    

بيتاً طبع في مطبعة الترقي في دمشق سنة        ) ١٢٨(منظوم في   
كمـا طبعـه الشـيخ جميـل الشـطي سـنة            ) هـ١٣٤٦(
  ).هـ١٣٤٩(

  :شروح هذه المنظومة
ـ شرحها الشيخ عبـد اهللا بـن محمـد الشنشـوري      ١



بطلب من الناظم ، كما ذكر      ) هـ٩٩٩(الشافعي المتوفي سنة    
الدرة المضيئة فـي     " ذلك الشارح في المقدمة وسمى شرحه     

وقد طبع الشرح المذكور على نفقـة الشـيخ         " شرح الفارية   
قاسم بن درويش فخرو في المكتب اإلسالمي بدمشق الطبعة         

صفحة باعتنـاء ا لشـيخ      ) ٥٧(في  ) هـ١٣٨١(األولى سنة   
  .محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه اهللا تعالى

لمتـوفي  ـ كما شرحها الشيخ عبد القادر بن بدران ا ٢
البدرانيـة  " رحمه اهللا تعالى وسمى شرحه      ) هـ١٣٤٦(سنة  

ـ ١٣٤٢(طبع في دمشق سنة     " شرح المنظومة الفارية     ) هـ
في مطبعة المكتبة السلفية ، كما طبع بتصـحيح وإشـراف           
الشيخ محمد بن عبـد العزيـز بـن مـانع المتـوفي سـنة            

رحمه اهللا تعالى في مطبعة البالد السعودية في        ) هـ١٣٧٣(
  .صفحة) ١٠٦( المكرمة في مكة

ـ تعليقات للشيخ محمد جميل الشطي المتوفي سـنة   ٣
رحمه اهللا تعالى طبعت فـي مطبعـة الترقـي          ) هـ١٣٧٩(

 .(هـ١٣٤٩(بدمشق سنة 



   
   

 
   

    
 

 متون النحو
لمحممـد بـن محمـد بـن داود     " اآلجروميـة  " ـ  ١

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٢٣(متوفي سنة الصنهاجي ال
للشيخ أبو محمد القاسم بن علي " ملحة اإلعراب " ـ  ٢

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥١٦(الحريري البصري المتوفي سنة 
للشيخ محمد يوسف بن " قطر الندى وبل الصدى " ـ  ٣

رحمه اهللا  ) هـ٧٦١(هشام األنصاري المصري المتوفي سنة      
  .تعالى

لمحمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن "  ابن مالك ألفية" ـ  ٤



رحمه ) هـ٦٧٢(مالك الطائي الجياني الشافعي المتوفي سنة       
  .اهللا تعالى
للشيخ عثمان بن عمر بـن أبـي بكـر    " الكافية " ـ  ٥

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٤٦(الدوني المتوفي سنة 
للشيخ عبد اهللا بن يوسف بن هشـام  " مغني اللبيب"ـ  ٦
 .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٦١(اري الشافعي المتوفي سنة األنص
  " متون النحو "

متون النحو كثيرة وقد كان طالب العلـم فـي الـبالد            
  ـ:النجدية يبدأون بها كاآلتي

  .ـ اآلجرومية ١
  .ـ الملحة ٢
  .ـ قطر الندى ٣
  .ـ ألفية ابن مالك ٤
  .ـ كافية ابن الحاجب ٥
  .ـ مغني اللبيب ٦

أن التدرج فـي هـذا      ، كاني في أدب الطلب   وذكر الشو 
العلم في الديار الميمنية ، البدء بالمختصـرات ، كمنظومـة           

وشروحها ، فإذا فهم ذلك وأتقنه ،       " الملحة" الحريري المسماه   



انتقل إلى كافية ابن الحاجب وشـروحها ، ومغنـي اللبيـب            
وشروحه ألنه ـ أي الطالب ـ يجد شيوخ هذه المصـنفات    

وخ غيرها من مصنفات النحو إال باعتبار الوجادة        وال يجد شي  
  .ا هـ..ال باعتبار السماع

وفيما يلي الكالم على هذه المتون ،وشروحها ، والكتب         
المتعلقة بها من إعرابها ، والكالم على شـواهدها ، ونحـو            

 .ذلك
 ـ اآلجرومية ١

ألبي عبد اهللا محمد بن محمـد بـن   " متن اآلجرومية  "
أي الفقيـر   " ابـن آجـروم     " لمعروف بـ   داود الصنهاجي ا  

رحمه اهللا تعالى وهو متن     ) هـ٧٢٣(الصوفي المتوفي سنة    
  .مشهور مبارك

  :طبعاته
  ـ:طبع مرات كثيرة منها

ـ ١٢٢٩(ـ في مطبعة بوالق في مصـر سـنة    ١ ) هـ
  .(هـ١٢٥٢(وأعادت طباعته سنة 

  .(هـ١٣١٥(ـ في استانبول ـ تركيا سنة  ٢
البابي الحلبي في مصـر سـنة   ـ في مطبعة عيسى  ٣



  ).هـ١٣٤٤(
ـ ١٣٦٧(ـ في مطبعة القـاهرة سـنة    ٤ بضـبط  ) هـ

  .وتصحيح الشيخ زيد أبو المكارم حسن
ـ في مطبعة الخشاب في مصر ، قـام بتصـحيحه    ٥

) ١٦(في  ) هـ١٣٧١(األستاذ محمد عبد المنعم خفاجي سنة       
  .صفحة
ـ في مطبعة الدولـة التونسـية فـي تـونس سـنة       ٦

  ).ـه١٣٩٠(
ـ في مطبعة النهضة الحديثة في مكة المكرمة سـنة   ٧

  ).هـ١٤٠٧(
ـــ طبعــة دار الصــحابة للتــراث بطنطــا ســنة  ٨

صفحة دراسـة وتحقيـق الـدكتور       ) ٣٠(في  ) هـ١٤١٠(
صبحي رشاد عبد الكريم ، وهي أحسن ماوقفت عليـه مـن            

  .الطبعات المفردة
ـ فـي مطبعـة دار الهـدى فـي الريـاض سـنة        ٩

  ).هـ١٤١٣(
ـ طبعة مؤسسة الكتب الثقافية فـي بيـروت سـنة     ١٠

للشيخ " الحقائق النحوية والمنطقية    :" ويليه كتاب ) هـ١٤١٥(



  .علي الشنوفي
ـ في مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي في مصر فـي   ١١

  .صفحة دون تاريخ) ١٣(
ـ كما طبع ضمن المجموع الكبير من المتـون ص   ١٢

)٣٣٦).  
  ).٢٨٨(المتون ص ـ وضمن مجموع مهمات  ١٣
  .ـ وضمن أمهات متون علوم النحو والصرف ص ١٤

 
  :شروح هذا المتن

  ـ:شرح هذا المتن جماعة من العلماء منهم
ـ الشيخ عبد الرحمن بن علي بن صـالح المكـودي    ١

رحمه اهللا تعالى ، طبع في المطبعة       ) هـ٨٠١(المتوفي سنة   
  .العثمانية في القاهرة

بد اهللا بن أبـي بكـر األزهـري    ـ الشيخ خالد بن ع ٢
رحمه اهللا تعالى ، طبع في المطبعة       ) هـ٩٠٥(المتوفي سنة   

بهامش حاشية العالمـة    ) هـ١٣٠٨(الخيرية في مصر سنة     
  .صفحة) ٩٦(أبي النجا على الشرح المذكور في 

  ـ:وعلى هذا الشرح عدة حواش منها



أ ـ حاشية العالمة أبي النجا أحمد الجرجاوي األزهري  
  .علماء القرن الثاني عشرمن 
 

  ـ:طبعت عدة مرات منها
في ) هـ١٢٧٩(ـ في المطبعة األزهرية بمصر سنة  ١

  .صفحة) ١٦٨(
  ).هـ١٢٨٤(ـ في بوالق سنة  ٢
  ).هـ١٣٠٨(ـ في المطبعة الخيرية بمصر سنة  ٣
  ).هـ١٣٤٣(ـ وفي القاهرة سنة  ٤

ن وعلى حاشية أبي النجا المذكورة تقرير للشيخ محمد ب        
رحمه اهللا تعـالى ،     ) هـ١٣١٣(محمد اإلنبابي المتوفي سنة     

  ).هـ١٢٨١(طبع في القاهرة سنة 
وقد قام الشيخ أحمد بن األمين الشنقيطي بشرح شـواهد          

" كشف الدجى عن شواهد أبي النجا       :" هذه الحاشية في كتابه   
  ).هـ١٣٣٠(طبع في المطبعة الجمالية في القاهرة سنة 

صطفى البـابي الحلبـي وأوالده      كما طبع في مطبعة م    
  .صفحة) ٩٩(في ) هـ١٣٤٣(بمصر سنة 

ب ـ حاشية الشيخ أحمد بن محمد بن حمدون السـلمي   



رحمـه  ) هـ١٢٦٩(المعروف بابن الحاج المتوفي بعد سنة       
العقد الجوهري من فتح الحي القيوم في       " اهللا تعالى ، سماها     

فاس طبعت في   " حل شرح األزهري على مقدمة ابن آجروم        
  ).هـ١٣١٥(سنة 

جـ ـ حاشية الشيخ عبد الرحمن بـن عبـد الـرحمن     
الجرجاني المـالكي الشـهير بالسـيوطي المتـوفي سـنة           

فوائد الطارف والتالد   :" رحمه اهللا تعالى ،واسمها   ) هـ١٣٤٢(
طبعـت فـي المطبعـة      " على شرح اآلجرومية للشيخ خالد      

ـ ١٣١٨(األدبية في القاهرة سـنة       وبهامشـها شـرح    ) هـ
  .جرومية للشيخ خالداآل

كما قام الشيخ عبد الحميد بن إبراهيم الشرقاوي المتوفي         
رحمه اهللا تعالى بتسهيل الشرح المـذكور       ) هـ١٣١٥(سنة  

طبـع  " تسهيل الفوائد لتحصيل شرح الشيخ خالد       " في كتابه   
  ).هـ١٣١٣(في مطبعة بوالق في مصر سنة 

صـاري  ـ الشيخ أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي األن ٣
ـ ٩٧٣(الشافعي شهاب الدين أبو العباس المتوفي سـنة          ) هـ

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٧١(وقيل 
طبع بتحقيق الدكتور علي موسى الشوملي ،نشـر دار         



) ٣١٤(أمية للنشر والتوزيع في الرياض دون تـاريخ فـي           
  .صفحة

ـ الشيخ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني المتـوفي   ٤
نور السجية فـي    " تعالى في كتابه    رحمه اهللا   ) هـ٩٧٧(سنة  

قام بتحقيقه ودراسته الشيخ عبد اهللا بن       " حل ألفاظ اآلجرومية    
عبد العزيز الطريقي في رسالة علمية تقدم بها إلى الجامعـة           

  ).هـ١٤١٥(اإلسالمية في المدينة ا لمنورة سنة 
ـ الشيخ عبد الملك بن جمـال الـدين اإلسـفراييني     ٥

رحمه اهللا  ) هـ١٠٣٧(المتوفي سنة   المعروف بالمال عصام    
  ).هـ١٣٢٩(تعالى ،طبع في مكة المكرمة سنة 

ـ الشـيخ أحمـد بابـا السـوداني المتـوفي سـنة        ٦
) هـ١٢٩٨(رحمه اهللا تعالى طبع في فاس سنة        ) هـ١٠٤٤(

، وعليه حاشية للشـيخ المهـدي الـوزاني المتـوفي سـنة             
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٤٢(

 الكفراوي ـ نسبة إلى بلـدة   ـ الشيخ حسن بن علي ٧
كفر الشيخ حجازي بالقرب من المحلة الكبرى في مصـر ـ   

ـ ١٢٠٢(الشافعي األزهري المتوفي سـنة       رحمـه اهللا   ) هـ
  .تعالى



  ـ:وقد طبع هذا الشرح عدة طبعات منها
أ ـ طبع قديماً في مطبعة جمعية المعارف المصـرية   

  .صفحة) ١٣١(في ) هـ١٢٨٦(سنة 
ـ ١٢٩١(الق في مصر سـنة  ب ـ في مطبعة بو  ) هـ

منحة الكـريم   :" وبهامشه حاشية للشيخ أحمد الدمياطي اسمها     
  ." الوهاب وفتح أبواب النحو للطالب

جـ ـ في المطبعـة الكاسـتلية فـي القـاهرة سـنة       
  .(هـ١٢٩٧(

) هـ١٣١١(د ـ في المطبعة الميمنية في القاهرة سنة  
  ).هـ١٣٢٥(وسنة 

الحلبي في مصر سنة هـ ـ في مطبعة مصطفى البابي  
وبهامشه حاشية للشيخ إسـماعيل بـن موسـى         ) هـ١٣٤٣(

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣١٦(الحامدي المتوفي سنة 
و ـ طبعة عبد الحميد أحمد حنفي في مصر دون تاريخ  
، ومعه حاشية عليه للشيخ إسماعيل بـن موسـى الحامـدي        

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣١٦(المتوفي سنة 
ـ ١٤١٨( دار طيبة بالرياض سنة ز ـ في مطابع  ) هـ

  .باعتناء الشيخ مازن ابن سالم باوزير



  ـ:وعلى هذا الشرح عدة حواش منها
منحـة  : " ـ حاشية الشيخ أحمد الـدمياطي واسـمها   ١

طبعت في مطبعة   " الكريم الوهاب وفتح أبواب النحر للطالب       
علـى هـامش الشـرح      ) هـ١٢٩١(بوالق في مصر سنة     

  .المذكور
شية الشيخ إسماعيل بن موسى الحامدي المتوفي ـ حا ٢

رحمه اهللا تعالى ، طبعـت علـى هـامش          ) هـ١٣١٦(سنة  
الشرح المذكور في مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي سـنة           

،وفي مطبعة عبد الحميـد أحمـد حنفـي دون          ) هـ١٣٤٣(
  .تاريخ

ـ حاشية الشيخ أحمد النجـاري رحمـه اهللا تعـالى،     ٣
  ).هـ١٢٤٨(طبعت في بوالق سنة 

ـ الشيخ أ؛مد بـن زينـي دحـالن المتـوفي سـنة       ٨
  ـ:رحمه اهللا تعالى طبع عدة مرات منها) هـ١٣٠٤(

أ ـ في مطبعة التقـدم العلميـة فـي القـاهرة سـنة       
  ).هـ١٣٥١(

ب ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في القاهرة سنة  
  ).هـ١٣٧٢(



جـ ـ طبعة المكتبة التجارية الكبرى في القاهرة سـنة   
  ).هـ١٣٧٥(

تشويق الخـالن   :" وعلى الشرح المذكور حاشية اسمها    
تأليف الشيخ  " على شرح اآلجرومية للسيد أحمد زيني دحالن        

محمد معصوم بن سالم السماراني السفاطوني ، طبعت فـي          
كما طبعت في   ) هـ١٣٢٦(المطبعة الميمنية في القاهرة سنة      

  .تاريخمطبعة عيسى البابي الحلبي وأوالده في مصر دون 
ـ الشيخ محمد بن عمـر البنتنـي المتـوفي سـنة      ٩

كشف المروطية عن   :" رحمه اهللا تعالى في كتابه    ) هـ١٣١٦(
طبع في المطبعة الشرفية في القاهرة سنة       " ستور اآلجرومية   

  ).هـ١٢٨٩(
ـ الشيخ محمد إسـماعيل األنصـاري الطهطـاوي     ١٠

ـ       ) هـ١٣٤١(المتوفي بعد سنة     م رحمـه اهللا تعـالى ، واس
طبع في  " الباكورة العربية في شرح متن اآلجرومية       :" شرحه

  ).هـ١٢٩١(القاهرة سنة 
ـ الشيخ عبد الرحيم بن عبد الـرحمن الجرجـاوي    ١١

رحمه ) هـ١٣٤٢(المالكي الشهير بالسيوطي ا لمتوفي سنة       
عوائد الصـالت الربانيـة علـى مـتن         :" اهللا تعالى ،واسمه  



ـ       " اآلجرومية   د القـاهرة سـنة     طبـع فـي مطبعـة المعاه
  .نشر المكتبة األحمدية) هـ١٣٣٥(

ـ الشيخ هاشم الشـرقاوي ، طبـع فـي القـاهرة      ١٢
  ).هـ١٣٢٦(

ـ الشيخ عبد اهللا بن الشيخ العشماوي ، طبـع فـي    ١٣
ـ ١٣٤١(مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة         ) هـ

حاشية على متن اآلجروميـة وهـو       " صفحة باسم   ) ٤٨(في  
  .شرح مختصر مفيد

ـ الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك المتـوفي   ١٤
مفتـاح  :" رحمه اهللا تعالى ،واسم شـرحه     ) هـ١٣٧٦(سنة  

،طبع مع مجمـوع للمؤلـف      " العربية على متن اآلجرومية     
في مطبعة مصطفى البابي    " أربع المختصرات النافعة    " اسمه  

  .صفحة) ٢٠٠(في ) هـ١٣٧١(الحلبي وأوالده بمصر سنة 
إلـى صـفحة    ) ٧٥(لمذكور يبدأ من صفحة     والشرح ا 

)١٥٨.(  
ـ الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم المتـوفي    ١٥

رحمه اهللا تعالى له حاشـية اآلجروميـة ،         ) هـ١٣٩٢(سنة  
ـ ١٤٠٧(طبعت عدة مرات ، منها الطبعة الثالثة سـنة           ) هـ



  .دون ذكر اسم المطبعة
نة ـ الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد المتوفي س ١٦

التحفة السـنية   " رحمه اهللا تعالى ، واسم شرحه       ) هـ١٣٩٣(
طبع في مطبعة االسـتقامة فـي       " بشرح المقدمة اآلجرومية    
صفحة ،  ) ٢٠٨(في  ) هـ١٣٥٣(مصر الطبعة األولى سنة     
وهو من أيسر الشروح وأسهلها     . ثم طبع بعد ذلك عدة مرات     

مـد  ، فيبدأ به قبل غيره ،وقد رتبه الشيخ إسماعيل بـن مح           
رحمه اهللا تعالى علـى     ) هـ١٤١٧(األنصاري المتوفي سنة    

النبذة النحوية في   " طريقة السؤال والجواب في رسالة سماها       
طبعت في مطابع المدني في مصر الطبعة       " أسئلة اآلجرومية   

  .صفحة) ٦٤(في ) هـ١٣٨٣(الثانية سنة 
" ـ الشيخ محمد بن أحمد الهاشمي واسـم شـرحه    ١٧

نشـرته مكتبـة    " ية في شرح اآلجروميـة      التوضيحات الجل 
صفحة كما نشـرته المكتبـة      ) ٧٧(التوفيق في السودان في     

صفحة وهو مـن    ) ١٠٥(الثقافية في بيروت دون تاريخ في       
  .الشروح الميسرة المختصرة

ـ الشيخ هاشم بن محمد الشحات ، طبع في مطبعة  ١٨
  ).م١٩٧٩(مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة 



 مصطفى السقا طبـع فـي القـاهرة سـنة     ـ الشيخ ١٩
  ).م١٩٧٩(

ـ الشيخ محمد أمين عبد اهللا األثيـوبي الهـرري ،    ٢٠
الفتوحات القيومية في حل وفك معاني ومباني       " واسم شرحه   

طبع في مطابع الصفا في مكـة المكرمـة         " متن اآلجرومية   
  .صفحة) ٢٠٩(في ) هـ١٤٠٦(الطبعة األولى سنة 

 بن ع بد اهللا بن خاتمة الحبشي ـ الشيخ محمد أمان ٢١
طبـع  " المقاصد الوفية بشرح المقدمة اآلجرومية      " في كتابه   

  ).هـ١٣٥٨(في مطبعة االستقامة في القاهرة سنة 
ـ الشيخ فريد بن عبد العزيز الزامل السليم ،واسـم   ٢٢
طبع في  " التعليقات الجوهرية على متن اآلجرومية      :" شرحه

من ) هـ١٤١٦(لطبعة األولى سنة    مطابع الوطنية لألوفست ا   
) ٦٩(إصدارات مركز صالح بن صالح الثقافي في عنيزة في          

  .صفحة
 

  :الشروح المخطوطة
ـ شرح الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الراعـي   ١

رحمه اهللا تعـالى    ) هـ٨٥٣(النميري األندلسي المتوفي سنة     



ـ   " عنوان اإلفادة إلخوان االستفادة     : " المسمى دار منه نسخة ب
  .ضمن مجموع) ٧٣٦٤(الكتب الوطنية في تونس برقم 

المسـتقل  :" ـ شرح آخر للراعـي النميـري اسـمه    ٢
وهو أوجز من الذي    " بالمفهومية في شرح ألفاظ اآلجرومية      

قبله ، منه نسخة في دار الكتب الوطنية فـي تـونس بـرقم              
  .ضمن مجموع) ٧٣٦٤(

 يعلـى  ـ شرح الشيخ أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن ٣
منه " الدرة النحوية في شرح اآلجرومية      " الحسني في كتابه    

نسخة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض ضمن مجموعة         
  .وثائق ومخطوطات ابن طوق

 
  :الشروح المسجلة على اآلجرومية

ـ شرح سماحة الشيخ عبد اهللا بن محمد بـن حميـد    ١
  .رحمه اهللا تعالى في  شريطاً

 الشيخ عبد اهللا بن عبد الـرحمن بـن   ـ شرح فضيلة ٢
  .أشرطة) ٦(جبرين في 

ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فـي   ٣
  .شريطاً مع األسئلة) ٢٥(شريطاً وتسجيل آخر في ) ١٦(



) ١١(ـ شرح الشيخ محمد بن خالـد الفاضـل فـي     ٤
  .شريطاً
  .أشرطة) ٨(ـ شرح الشيخ خالد النملة في  ٥
جرومية للشيخ بشر بن فهد البشر في  ـ شرح نظم اآل ٦
  .أشرطة
) ١١(ـ التحفة السنية للشيخ عبد الرحمن العايد فـي   ٧

  .شريطاً غير كامل
  .أشرطة) ٨(ـ التحفة السنية للشيخ محمد عبد اهللا في  ٨

 
  :إعراب اآلجرومية

" الخريدة البهية في إعراب ألفـاظ اآلجروميـة   " ـ  ١
ن أحمد العجيمي المتوفي بعد سنة      للشيخ عبد اهللا بن عثمان ب     

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٠٧(
طبعت في مطبعة الترقي الماجدية في مكة المكرمة سنة         

  .(هـ١٣١٣(
كما طبعت في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر         

  .صفحة) ٤٧(في ) هـ١٣٩٣(سنة 
" الباكورة الجنية في قطاف إعراب اآلجروميـة  " ـ  ٢



  .بد اهللا األثيوبي الهرريللشيخ محمد أمين ع
طبع في مطـابع الصـفا فـي مكـة المكرمـة سـنة              

  .صفحة) ٢٥٠(في ) هـ١٤٠٤(
للشـيخ  " الجوهرة السنية في إعراب اآلجرومية " ـ  ٣

يحيى الحسيني العطار ، طبع في مطبعة عثمان عبد الرزاق          
  ).هـ١٣٠٣(في القاهرة سنة 

  :مختصرات اآلجرومية
م قواعد العربيـة ، للـدكتور       تهذيب اآلجرومية في عل   

محمد عبد المنعم خفاجي طبع في مطبعة مصـطفى البـابي           
  ).هـ١٣٧١(الحلبي بمصر سنة 

 
  :منظومات اآلجرومية

  ـ:نظم هذا المتن جماعة من العلماء منهم
ـ الشيخ شرف الدين يحيى بن موسى بن رمضـان   ١

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٩٠(العمريطي الشافعي المتوفي سنة 
  ." الدرة البهية في نظم اآلجرومية" وسمى نظمه 

  ـ:وقد طبع هذا النظم عدة طبعات منها
أ ـ طبعة مكتبة آل ياسر في مصر للنشـر والتوزيـع    



اعتنى بضبطها وإخراجهـا    ) هـ١٤١٥(الطبعة األولى سنة    
  .الشيخ محمد بن عبد الرحيم العامري

ب ـ ضمن مجموع مهمات المتون المطبوع في مصر  
) ٣٠١(في  ) هـ١٣٦٩(طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة      م

  .صفحة
جـ ـ ضمن مجموع أمهـات متـون علـوم النحـو      

  .والصرف ، نشر دار المطبوعات الحديثة بجدة دون تاريخ
  .شروح هذا النظم

  ـ:شرحه جماعة من العلماء منهم
أ ـ الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري المتـوفي سـنة    

فتح رب البريـة    :" تعالى ، في كتابه   رحمه اهللا   ) هـ١٢٧٧(
طبع مطبعة التقدم العلمية    " على الدرة البهية نظم اآلجرومية      

" نظـم اآلجروميـة     :" وبهامشه) هـ١٣٢٢(في مصر سنة    
  .للعمريطي

المواهـب  :" ب ـ الشيخ أبو محمد السالمي في كتابـه  
نشـرته وزارة التـراث القـومي       " السنية على الدرة البهية     

  ).هـ١٤٠٦(ي مسقط سنة والثقافة ف
ـ الشيخ رفاعة بن رافع الطهطاوي المتـوفي سـنة    ٢



جمـال  : "رحمـه اهللا تعـالى ، واسـم نظمـه         ) هـ١٢٩٠(
  ." اآلجرومية

  ).هـ١٢٨٠(طبع في مطبعة بوالق في مصر سنة 
" ـ الشيخ علي السني المصـراطي واسـم نظمـه     ٣

مبطعة طبع في ال  " المنظومة السنة لما يسمى متن اآلجرومية       
 ).هـ١٣٠٧(الشرفية في القاهرة سنة 

ـ الشيخ محمد عبد اهللا بن أحمد بن الحاج حمـاه اهللا   ٤
القالوي البكري الشنقيطي نظمها في مائة وأربعة وخمسـين         

  .بيتاً
طبع في جدة ، نشر دار المحمدي ، للنشـر والتوزيـع            

 ).هـ١٤١٩(سنة 
نـين  نظمها في مائة واث. ـ الشيخ عبيد ربه الشنقيطي ٥

  .وخمسين بيتاً
وقد شرح هذه المنظومة الشيخ زايد األذان بن الطالـب          

مصـباح السـاري شـرح      :" أحمد الشنقيطي في كتاب سماه    
منظومة عبيد ربه الشنقيطي على المقدمة اآلجروميـة فـي          

  ." النحو
طبع في المطبعة المحمودية في جدة الطبعة األولى سنة         



د متن المنظومـة    صفحة ، وقد أفر   ) ١٧٦(في  ) هـ١٤١٤(
  ).١٧٤(إلى صفحة ) ١٦٠(في آخر هذا الشرح من صفحة 

ـ الشيخ موسى محمد شحاده ، طبع فـي المطبعـة    ٦
  .صفحة) ٣٢(في ) هـ١٤٠٦(العلمية في دمشق سنة 

ـ الشيخ عبد السالم النبراوي رحمـه اهللا تعـالى ،    ٧
وقد شرح هذا النظم الشـيخ      " الكواكب الجلية   " وسمى نظمه   

ـ ١٣١٦(بن عمر الجاوي البنتني المتوفي سـنة        محمد   ) هـ
فتح غـافر الخطيـة علـى       " رحمه اهللا تعالى ،واسم شرحه      

طبع في بـوالق سـنة      " الكواكب الجلية في نظم اآلجرومية      
  ).هـ١٢٩٨(

ـ الشيخ عالء الدين علي بن نعمان األلوسي المتوفي  ٨
نظـم المقدمـة    " رحمه اهللا تعالى ، واسمه      ) هـ١٣٤٠(سنة  

طبع في المطبعة األدبيـة فـي بيـروت سـنة           " آلجرومية  ا
 ).هـ١٣١٨(
 
 ـ ملحة اإلعراب ٢

  " ملحة اإلعراب وسنخة اآلداب" اسم المتن كامالً 
  .األصل: والسنخ بالكسر ومعناه



  :مؤلفه
الشيخ جمال الدين أبو محمد القاسم بن علي الحريـري          
البصري صاحب المقامات المشـهورة كـان مـن األدبـاء           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥١٦(فضالء ، توفي سنة ال
  .وهذا المتن منظوم في ثمانية وسبعين وثلثمائة بيتاً

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ طبعة مصطفى البابي الحلبي فـي مصـر سـنة     ١
  .(هـ١٣٥٣(

) ٤٨(ـ طبعة عبد الحميد أحمد حفني في مصر ، في  ٢
  .صفحة
 والتوزيع فـي بريـدة ـ    ـ طبعة دار العليان للنشر ٣



  ).هـ١٤٠٧(القصيم ـ سنة 
ـ طبعة دار عمار في عمان ـ األردن ـ باعتنـاء     ٤

  ).هـ١٤٠٨(الشيخ علي بن حسن عبد الحميد سنة 
ـ ١٤١٤(ـ طبعة دار الشريف في الرياض سنة  ٥ ) هـ

  .باعتناء الشيخ إبراهيم بن عبد اهللا الحازمي
نشر مكتبة ابـن  ـ طبعة مطابع ابن تيمية بالقاهرة ،  ٦

تيمية في القاهرة ، توزيع مكتبـة العلـم فـي جـدة سـنة               
  ).هـ١٤١٥(

  :شروح الملحة
شرح مـتن ملحـة   " ـ شرح الناظم نفسه طبع باسم  ١
  ." اإلعراب
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  ).هـ١٢٩٢(أ ـ في المطبعة األميرية في مصر سنة 

  ).هـ١٣١٨(ب ـ في المطبعة األميرية في مصر سنة 
جـ ـ في مطبعة التقدم العلميـة فـي مصـر سـنة      

  .صفحة) ١٢٦(في ) هـ١٣٤٧(
  ).هـ١٣٤٩(د ـ في مطبعة البابي الحلبي بمصر سنة 



هـ ـ في مطبعة عبيد للكتاب واألعمال التجارية فـي   
ـ ١٤٠٣(مصر ، بتحقيق الدكتور أحمد محمد قاسم سنة          ) هـ

ـ          ) ٢٨٨(في   نة صفحة ،وطبعـت ثانيـة طبعـة منقحـة س
  .صفحة) ٣٩٢(في ) هـ١٤١٢(

و ـ طبعة المكتبـة العصـرية فـي بيـروت سـنة       
بتحقيق وتعليق الشيخ بركات يوسف هبود فـي        ) هـ١٤١٨(

  .مجلد
ـ شرح الشيخ عبد اهللا بن أحمد بن علـي الفـاكهي    ٢

رحمه اهللا تعـالى ،واسـم      ) هـ٩٧٢(الشافعي المتوفي سنة    
  ." بكشف النقاب عن مخدرات ملحة اإلعرا" شرحه 

  :طبعاته
طبع في القاهرة نشرته دار إحياء الكتب العربية الكبرى         

  ).هـ١٣٢٧(سنة 
كما طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة         

  .صفحة) ٦٤(في ) هـ١٣٧٣(
ـ شرح الشيخ محمـد بـن محمـد عمـر بحـرق       ٣

رحمه اهللا تعالى ،واسـم     ) هـ٩٣٠(الحضرمي المتوفي سنة    
ب وطرفـة األصـحاب علـى ملحـة         تحفة األحبا " شرحه  



  ." اإلعراب وسنخة اآلداب
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
و ) هـ١٢٩٦(أ ـ في المطبعة الوهبية في القاهرة سنة  

  ).هـ١٣٠٠(
ب ـ طبعة دار إحياء الكتب العربية في مصـر سـنة    

  .صفحة) ٥١(في ) هـ١٣٤٧(
ـ شرح الشيخ حسين والي األزهري الشافعي المتوفي  ٤

نفحـة  " رحمه اهللا تعالى ،واسـم شـرحه        ) هـ١٣٠٦(سنة  
  ." اآلداب شرح ملحة اإلعراب

ـ ١٢٩٣(طبع في مطبعة المدارس في القاهرة سنة         ) هـ
  .صفحة) ١٩٩(في 

وهو شرح بديع ، يذكر الشارح البيت أو األبيـات ثـم            
يذكر اإلعراب ثم المعنى ، ثم تتميم يذكر فيه مالم يشر الناظم           

وهو جدير بإعادة طبعه ألن طريقته في       .ج إليه مما يحتا . إليه
  .الشرح أسهل من سابقيه
  :الشروح المخطوطة

ـ شرح القاضي شمس الدين محمد بن أحمد بن سـعيد           



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٥٥(المقدسي الحنبلي المتوفي سنة 
كمـا فـي    . توجد منه نسخة في دار الكتب المصـرية       

 ).٣/٣٧(فهرس دار الكتب المصرية 
 ـ قطر الندى وبل الصدى ٣

للشيخ جمال الدين أبي عبد اهللا محمد بن يوسـف بـن            
هشام األنصاري المصري شيخ النحويين في زمانه المتـوفي     

  .رحمه اهللا تعالى وهو متن منثور مشهور) هـ٧٦١(سنة 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .)ـه١٢٧٤(و ) هـ١٢٥٣(بعة بوالق سنة ـ في مط ١
  ).هـ١٢٨١( في تونس سنة ـ كما طبع ٢
ـ في مطبعة عيسى البابي الحلبي في القـاهرة سـنة    ٣

  ).هـ١٣٤٤(
ـ في مطبعة محمد علـي صـبيح بشـرح وتعليـق      ٤

الشيخين طه محمد الزيني ، ومحمد عبد المنعم خفاجي سـنة           
  .(هـ١٣٨٥(

  ).هـ١٤٠٠(ـ في مطبعة دار الشعب في مصر سنة  ٥
) ٣١(ية في مصـر فـي   ـ في مطبعة المكتبة التجار ٦



  .صفحة
  .صفحة) ٣١(ـ في مطبعة حجازي في مصر في  ٧
 نشـر دار الـوطن   ٩هـ١٤٢٠(ـ في الرياض سنة  ٨
  .بعناية أبي الحسن علي بن سالم باوزير) الرياض(للنشر 

 
  :شروح قطر الندى

  ـ:لقطر الندى شروح كثيرة منها
" شرح صاحب المتن نفسه طبـع باسـم         : الشرح األول 

باعتناء الشيخ محمد محيي الـدين عبـد        " قطر الندى   شرح  
رحمه اهللا تعـالى ، سـنة       ) هـ١٣٩٣(الحميد المتوفي سنة    

  .صفحة) ٣٤٣(في ) هـ١٣٥٥(
وزاد في شـرحه   ) هـ١٣٧٩(ثم طبعه مرة أخرى سنة      

" سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى       " وتحقيقه بكتاب سماه    
  .صفحة) ٣٥٠(في الطبعة العاشرة في مطبعة السعادة بمصر 

) ١٨٤(ـونشرته دار الشعب في مصر دون تاريخ في         
صفحة باعتناء الشيخين طه محمد الزينـي ، ومحمـد عبـد            

  .المنعم خفاجي
كما طبع بعناية الشيخ محمد خير طعمة الحلبـي سـنة           



  .نشر دار المعرفة في بيروت) هـ١٤١٨(
  ـ:وعلى هذا الشرح عدة حواش منها

 بن عبد القادر النبتيتي المتـوفي  ـ حاشية الشيخ علي ١
رحمه اهللا تعالى ، طبعت في القدس سـنة         ) هـ١٠٦٥(سنة  

  .(هـ١٣٢٠(
ـ حاشية الشيخ أحمد بن أحمد السجاعي المتوفي سنة  ٢

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٩٧(
  ـ:طبعت عدة مرات منها

  ).هـ١٣١٠(أ ـ في المطبعة الخيرية في القاهرة سنة 
إحياء الكتب العربية فـي مصـر   ب ـ في مطبعة دار  

  ).هـ١٣٣٨(سنة 
جـ ـ في مطبعة عبد اللطيف أفندي حجـازي سـنة    

  .نشرته المكتبة التجارية الكبرى في مصر) هـ١٣٥١(
د ـ طبعة مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت ، تحقيـق   

  .في مجلد) هـ١٤١٨(وتعليق عرفان مطرجي ، سنة 
د بـن محمـد     ـ وعلى هذه الحاشية تقرير للشيخ محم      

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣١٣(اإلنبابي المتوفي سنة 
  ـ:طبعت عدة مرات منها



  ).هـ١٢٩٥(أ ـ في القاهرة سنة 
  )هـ١٣٠٦(ب ـ في القاهرة أيضاً سنة 

جـ ـ فـي المطبعـة العلميـة فـي القـاهرة سـنة        
  ).هـ١٣١٠(

ـ حاشية الشيخ الشريف حسن بن عبد الكبير المتوفي  ٣
  . رحمه اهللا تعالى)هـ١٢٣٣(سنة 

طبعت في مطبعة الدولة التونسـية فـي تـونس سـنة            
  .وبهامشها شرح قطر الندى) هـ١٢٨١(

ـ حاشية الشيخ عبد الرحيم بـن محمـد السـويدي     ٤
رحمه اهللا تعالى طبعت في مطبعة      ) هـ١٢٣٧(المتوفي سنة   

  ).هـ١٣٢٩(اآلداب في بغداد سنة 
ء محمـود بـن   ـ حاشية الشيخ شهاب الدين أبي الثنا ٥

رحمه اهللا تعالى ،    ) هـ١٢٧٠(عبد اهللا األلوسي المتوفي سنة      
ولم يتمها وقام بإكمالها ابنه الشيخ خير الدين نعمان المتوفي           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣١٧(سنة 
طبعت في مطبعة جرجي حبيب حنانيـا فـي القـدس           

الطارف والتالـد فـي     : " واسمها) هـ١٣٢٠(الشريف سنة   
  ."  الوالدإكمال حاشية



ـ حاشية الشيخ محمد غوث بن محمد بن ناصر الدين  ٦
  .بن صبغة اهللا رحمه اهللا تعالى

  .(هـ١٣٠٢(طبعت في مدارس ـ الهند ـ سنة 
ـ حاشية الشيخ أحمد بن قاسم العبادي المتوفي سـنة   ٧

رحمه اهللا تعالى ، مخطوطة في مكتبة األزهـر         ) هـ٩٩٤(
  ).١٥٧٧(برقم 

ور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميـد        ـ كما قام الدكت   
طريق الهدى إلى تيسير    " بتيسير هذا الشرح في كتاب سماه       

نشرته المكتبـة األزهريـة     " شرح قطر الندى وبل الصدى      
  ).هـ١٤١٧(للتراث في القاهرة سنة 

شرح الشيخ عبد اهللا بن أحمد بن علـي         : الشرح الثاني 
:" وسـماه ،  تعالى رحمه اهللا) هـ٩٧٢(الفاكهي المتوفي سنة   

طبع بمطبعة دار إحيـاء     " مجيب الندا إلى شرح قطر الندى       
على هامش حاشـية الشـيخ    ) هـ١٣٤٨(الكتب العربية سنة    

يس بن زين الـدين الحمصـي الشـافعي المتـوفي سـنة             
  .رحمه اهللا تعالى على الشرح المذكور) هـ١٠٦١(

صفحة كبيـرة ،    ) ١٩٢(والحاشية في جزئين األول في      
  .صفحة) ٢١٢(ني في والثا



  ـ:وعلى الشرح المذكور عدة حواش منها
ـ حاشية الشيخ يس بن زين الدين الحمصي الشافعي  ١

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٦١(المتوفي سنة 
  ـ:طبعت عدة مرات منها

ـ ١٣٠٧(أ ـ في المطبعة الميمنية في القاهرة سنة   ) هـ
  .وبهامشها شرح الفاكهي

  ).هـ١٢٢٣(ب ـ في القاهرة سة 
جـ ـ في مطبعة دار إحياء الكتب العربية في مصـر   

  .في جزءان في مجلد) هـ١٣٤٨(سنة 
د ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سـنة   

  ).هـ١٣٩٠(
ـ حاشية الشيخ محمد بن محمد بن عاشور المتـوفي   ٢

هدية األريـب   " رحمه اهللا تعالى ، المسماة      ) هـ١٢٨٤(سنة  
  ." ألصدق حبيب

ت فـي المطبعـة الوهبيـة فـي القـاهرة سـنة             طبع
  ).هـ١٢٩٦(

للشيخ " تعجيل الندى بشرح قطر الندى      : " الشرح الثالث 
عبد اهللا بن صالح الفوزان ، نشر مكتبة الرشـد بالريـاض            



  .في مجلد) هـ١٤١٩(الطبعة األولى سنة 
  :شروح شواهده وبعض الكتب المتعلقة به

ـ " شرح شواهد القطر " ـ  ١ د بـن أحمـد   للشيخ محم
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٧٧(الشربيني الخطيب المتوفي سنة 

طبع شركة مكتبـة ومطبعـة      . مطبوع بعد متن القطر   
من ).هـ١٣٩٦(مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر سنة       

  ).٨٤(إلى ص ) ٣٢(ص 
للشـيخ  " شفاء الصدور بتوضيح شواهد القطـر  " ـ  ٢

لكي ، طبـع فـي      علي بن عبد الرحيم إدريس العدوي المـا       
  ).هـ١٣٢٢(المطبعة المحمودية في القاهرة سنة 

ـ ١٣٥٥(كما طبع في مطبعة حجازي بمصر سنة         ) هـ
  .صفحة) ١٦٧(في 

: المسمى" شرح شواهد قطر الندى وبل الصدى " ـ  ٣
لعثمان بن المكي   " معالم االهتداء شرح شواهد قطر الندى       " 

  .الزبيدي
ل سـنة   طبع في تونس فـي مطبعـة هنـري بريفـو          

  .صفحة) ١٠٨(في ) هـ١٣١٢(
كما طبع فـي مطبعـة السـعادة فـي القـاهرة سـنة              



  ).هـ١٣٢٤(
إعراب الشواهد القرآنيـة واألحاديـث النبويـة    " ـ  ٤

" الشريفة في كتاب شرح قطر الندى للمؤلـف ابـن هشـام             
للدكتور رياض بن حسن الخوام نشرته عـالم الكتـب فـي            

  ).هـ١٤١٤ (بيروت في مجلد الطبعة الثانية سنة
للشـيخ أحمـد   " النحو الحديث أو خالصة القطر " ـ  ٥

كامل الحضري طبع في مطبعة وادي الملوك في القاهرة سنة          
  ).هـ١٣٥٦(

  :نظمه
  .للشيخ عبد العزيز القرغلي" نظم متن القطر " ـ  ١

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .بهامش قطر الندى) هـ١٢٥٣(ـ في القاهرة سنة  ١
  .مع مجيب الندى) هـ١٢٦٤(ق سنة ـ في بوال ٢
  .(هـ١٢٨٠(ـ في القاهرة سنة  ٣
 .(هـ١٢٨١(ـ في تونس سنة  ٤
 ـ ألفية ابن مالك ٤

للشيخ جمال الدين أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد        
  .اهللا بن مالك الطائي الجياني الشافعي



إمام النحاة وحافظ اللغـة فـي وقتـه المتـوفي سـنة             
  .هللا تعالىرحمه ا) هـ٦٧٢(

وهو متن مشهور جمع مؤلفه فيه خالصة علمي النحـو          
  .والصرف
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ ١٢٥١(ـ في مطبعة بوالق بمصـر سـنة    ١ و ) هـ

  .(هـ١٣١٥(و ) هـ١٣٠٨(و ) هـ١٣٠٦(و ) هـ١٢٥٣(
فـي  ) هـ١٣٢٠(ـ في المطبعة الميمنية بمصر سنة  ٢

  .صفحة) ٧٠(
ـ ١٣٤٨(تب المصرية سنة ـ في مطبعة دار الك ٣ ) هـ

  .صفحة) ٨٠(في 
ـ في مطبعة سفير في الرياض مع إعراب مفرداتها  ٤

، إعداد وإخراج دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع في الرياض          
  ).هـ١٤١٤(سنة 

  )٣٥٠(ـ ضمن المجموع الكبير من المتون ص  ٥
  ).٣١٧(ـ ضمن مجموع مهمات المتون ص  ٦
 النحـو والصـرف ص   ـ ضمن أمهات متون علوم ٧



)٣١.(  
  :شروح األلفية

للشيخ أبي عبد اهللا بدر الدين      " شرح ابن الناظم    : " األول
محمد بن اإلمام جمال الدين محمد بن مالـك نـاظم األلفيـة             

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٨٦(المتوفي سنة 
اشتهر هذا الشرح بشرح ابـن النـاظم وطبـع سـنة            

يم اللبابيـدي فـي     بتصحيح الشيخ محمد بن سل    ) هـ١٣١٢(
  .صفحة) ٣٥٣(

) هـ١٣٣٢(كما طبع في مطبعة الفيحاء في دمشق سنة         
  .بتحقيق الشيخ محود يس

ثم طبع بتحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمـد عبـد           
  .صفحة) ٨٧٨(الحميد ،نشرته دار الجيل في بيروت في 

 
  :حواشيه
ـ للشيخ أحمد بن قاسـم العبـادي المتـوفي سـنة      ١

رحمه اهللا تعالى ، حاشية عليه ، منها نسختان في          ) هـ٩٩٤(
نحو ، والثانية برقم    ) ٢٥(دار الكتب المصرية ، األولى برقم       

)١٢٨٨).  



ـ كما قام الشيخ محمد آل السـيد علـي الموسـوي     ٢
العاملي بتأليف كتاب الشواهد على ألفية ابن مالك البن الناظم          

  ).هـ١٣٤٣(، طبع في المطبعة العلوية في النجف سنة 
 

  :شرح شواهده
" ـ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفيـة   ١

للعالمة بدر الدين محمود بن أ؛مد العينـي        " الشواهد الكبرى   
رحمه اهللا تعـالى ، وهـو شـرح         ) هـ٨٥٥(المتوفي سنة   

شرح ابن الناظم   : لشواهد بعض شروح ألفية ابن مالك وهي      
 ابن عقيل ،وشـرح     ، وشرح ابن أم قاسم المرادي ، وشرح       

  ).هـ١٢٩٩(ابن هشام طبع في بوالق سنة 
كما قام بتحقيقه األستاذ إبراهيم السـابح الطيـار فـي           
رسالته الماجستير المقدمة لجامعة اإلمام محمد بـن سـعود          
اإلسالمية ـ كلية اللغة العربية ـ بالرياض العام الجـامعي    

  .في خمس مجلدات) هـ١٤٠٧ / ١٤٠٦(
الشواهد " ئد في مختصر شرح الشواهد ـ فرائد القال ٢

للعالمة بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفي        " الصغرى  
رحمه اهللا تعـالى ،وهومختصـر للكتـاب        ) هـ٨٥٥(سنة  



  .السابق
طبع فـي المطبعـة الكاسـتلية فـي القـاهرة سـنة             

  ).هـ١٢٧٩(
شرح الشيخ بدر الدين أبي علي حسن بن قاسـم          : الثاني

لمرادي المالكي المشهور بابن أم قاسم المتـوفي        بن عبد اهللا ا   
توضيح المقاصد  :" رحمه اهللا تعالى ، وسماه    ) هـ٧٤٩(سنة  

  ." والمساكل بشرح ألفية ابن ما لك
نشرته مكتبة الكليات األزهرية فـي القـاهرة بتحقيـق          
  .الدكتور عبد الرحمن علي سليمان في ستة أجزاء دون تاريخ

شـرح  " نهار الروابدة كتاب    ولألستاذ محمد أمين أحمد     
رسالة ماجستير مقدمة   " المرادي على األلفية دراسة وتحليل      

لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ـ كلية اللغة العربية  
  ).هـ١٤٠٦(ـ بالرياض سنة 

شرح ابن هاشم للشيخ جمال الدين أبي محمـد          : الثالث
في عبد اهللا بن يوسف بن هشام األنصاري المصـري المتـو          

أوضح المسـالك   " رحمه اهللا تعالى ، واسمه      ) هـ٧٦١(سنة  
  ." إلى ألفية ابن مالك

) هـ١٣٣٢(كما طبع بمطبعة التقدم العلمية الثانية سنة        



  .صفحة) ١٩٢(في 
  :شروحه

  ـ:شرح هذا الشرح جماعة منهم
ـ الشيخ خالد بن عبد اهللا األزهري المتـوفي سـنة    ١

التصريح بمضـمون   " اه  رحمه اهللا تعالى ، وسم    ) هـ٩٠٥(
  ." التوضيح
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
أ ـ في مطبعة محمد أفندي مصطفى في القاهرة سـنة   

  .هـ١٣١٢(
ب ـ فـي المطبعـة األزهريـة فـي القـاهرة سـنة        

، وبهامشه حاشية الشيخ يس بن زيـن الـدين          ) هـ١٣٢٦(
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٦١(العليمي الحمصي المتوفي سنة 

) هـ١٣٧٤(جـ ـ في مطبعة االستقامة في مصر سنة  
  .في مجلدين ومعه الحاشية المذكورة

ـ الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد المتوفي سـنة   ٢
رحمه اهللا تعالى له ثالثة شروح على الشـرح         ) هـ١٣٩٣(

  :المذكور وهي



وهـو  " عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسـالك  " أ ـ  
يماً كما نشرته المكتبة العصـرية فـي        الشرح الكبير طبع قد   
  .بيروت في مجلدين

طبع " هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك " ب ـ  
  .في ثالثة مجلدات عدة مرات

" إرشاد السالك إلى تحقيق أوضـح المسـالك   " جـ ـ  
وهو الشرح المختصر طبع في مطبعة السعادة في مصر سنة          

  .في مجلد) هـ١٣٧٦(
مد علي صبيح فـي مصـر سـنة         طبع في مطبعة مح   

  ).هـ١٣٨٨(
كما نشرته دار العلـوم الحديثـة فـي بيـروت سـنة             

  ).هـ١٤٠٢(
ضـياء  " ـ الشيخ محمد عبد العزيز النجار ، وسماه  ٤

السالك إلى أوضح المسالك وهو صفوة الكالم على توضـيح          
  ." ابن هشام

) هـ١٣٩٣(طبع في أربع مجلدات ، الطبعة الثانية سنة         
  .سعادة بمصربمطبعة ال



  :شروح شواهده
" ـ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفيـة   ١

للعالمة بدر الدين محمود بن أحمد العينـي  " الشواهد الكبرى  
رحمه اهللا تعـالى ، وهـو شـرح         ) هـ٨٥٥(المتوفي سنة   

شرح ابن الناظم   : لشواهد بعض شروح ألفية ابن مالك وهي      
 وشرح ابن عقيل ، وشـرح       ، وشرح ابن ام قاسم المرادي ،      
  .(هـ١٢٩٩(ابن هشام طبع في بوالق سنة 

كما قام بتحقيقه األستاذ إبراهيم السـابح الطيـار فـي           
رسالته الماجستير المقدمة لجامعة اإلمام محمد بـن سـعود          
اإلسالمية ـ كلية اللغة العربية ـ بالرياض العام الجـامعي    

  .في خمس مجلدات) هـ١٤٠٧ / ١٤١٦(
الشواهد "  القالئد في مختصر شرح الشواهد ـ فرائد ٢

للعالمة بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفي        " الصغرى  
رحمه اهللا تعالى ، وهو مختصـر للكتـاب         ) هـ٨٥٥(سنة  
  .السابق

طبع فـي المطبعـة الكاسـتلية فـي القـاهرة سـنة             
  ).هـ١٢٩٧(

ـ تكميل المرام بشرح شواهد توضـيح ابـن هشـام     ٣



) هـ١٠٩١( بن عبد القادر الفاسي المتوفي سنة        للشيخ محمد 
رحمه اهللا تعالى ، طبـع فـي فـاس سـنة            ) هـ١١١٦(أو  

  ).هـ١٣١٠(
ـ روضة المنى وبلوغ المرام بجمع شواهد المكودي  ٤

وابن هشام ، للشيخ محمد العربـي بـن محمـد الهاشـمي             
رحمه اهللا تعالى ، طبع     ) هـ١٢٦٠(الزرهوني المتوفي سنة    

  ).هـ١٣٢١(في فاس سنة 
 

  :تهذيبه
تهذيب " ـ تهذيب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ١

قام بتأليفه الشيخان محمد سليم علـي ، وأحمـد          " التوضيح  
  .مصطفى المراغي

  ).هـ١٣٢٩(طبع في مطبعة السعادة في مصر سنة 
كما طبع في مطبعة محمد مصطفى في مصر الطبعـة          

  .الثالثة دون تاريخ في مجلدين
ترتيـب جديـد   :  زاد الطالب من أوضح المسـالك ـ ٢

وتوضيح لكتاب أوضح المسالك ، قام بتأليفه الدكتور فهمـي          
ـ ١٤١٣(طبع في أربعة أجزاء سنة      . قطب الدين النجار   ) هـ



في مطابع النرجس التجارية    ) هـ١٤١٥(كما طبع ثانية سنة     
  .في الرياض

  :نظمه
نظمه الشيخ محمد بـن حمـدون السـلمي المرداسـي           

رحمـه اهللا   ) هـ١٢٧٤(لمعروف بابن الحاج المتوفي سنة      ا
ووضع حاشية  " كشف الخفاء والغطاء  " تعالى ، وا سم نظمه      

  .(هـ١٣١٨(عليه ، طبعت طبعة حجرية في فاس سنة 
  :بعض الكتب المتعلقة به

: ـ قام الدكتور علي بن حسين البواب بتأليف كتـاب  ١
يفة فـي الشـرح     تخريج القراءات القرآنية واألحاديث الشـر     

الطبعة األولى سـنة    . المذكور ، نشرته دار الفرقان باألردن     
  .صفحة) ٩٩(في ) هـ١٤٠٢(

  :حواشيه
ـ حاشية الشيخ محمد الطيب بن كيران المتوفي سنة  ١

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٢٧(
  ).هـ١٣١٥(طبعت في فاس سنة 

شرح ابن عقيل للشيخ بهاء الدين عبـد اهللا بـن           : الرابع
ـ ٧٦٩(ل العقيلي الهمداني المصري المتوفي سـنة        عقي ) هـ



  .رحمه اهللا تعالى
طبع عدة مـرات مـن      ، وهو من أشهر شروح األلفية      

ـ ١٣٧٠(أحسنها الطبعة السادسة المطبوعة سـنة        فـي  ) هـ
مجلدين من منشورات المكتبة التجارية الكبـرى بمصـر ،          
ومعها كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابـن عقيـل للشـيخ         

ـ ١٣٩٣( محيي الدين عبد الحميد المتوفي سـنة         محمد ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

وطبعه الدكتور رمزي منير بعلبكـي نشـر دار العلـم           
  .في مجلد) م١٩٩٢(للماليين في بيروت سنة 

  :حواشيه
قام جماعة من العلماء بوضع حـواش علـى الشـرح           

  ـ:المذكور منهم
فعي ـ الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد السجاعي الشـا  ١

رحمه اهللا تعالى ، اسمها     ) هـ١١٧٩(األزهري المتوفي سنة    
  ." فتح الجليل على شرح ابن عقيل" 

  :طبعاتها
  ـ:طبعت عدة مرات منها
ـ ١٢٧٠(أ ـ في بوالق سنة   ـ ١٢٨٢(و ) هـ و ) هـ



  .وبهامشها شرح ابن عقيل) هـ١٢٩٠(
  .(هـ١٢٩٨(ب ـ في المطبعة الشرفية في القاهرة سنة 

بعـة األزهريـة المصـرية سـنة     جــ ـ فـي المط   
  .صفحة) ٣١٣(في ) هـ١٣١٠(

  .(هـ١٣٢٥(د ـ في المطبعة الميمنية في القاهرة سنة 
وللشيخ محمد بـن محمـد اإلنبـابي المتـوفي سـنة            

رحمه اهللا تعالى تقرير على الحاشية المذكورة ،        ) هـ١٣١٣(
  .(هـ١٢٦٨(طبع في المطبعة الوهبية في القاهرة سنة 

  .(هـ١٢٩٦(طبعة بوالق في مصر سنة كما طبع في م
فـي  ) هـ١٣٤٩(هـ ـ في مطبعة مصر بمصر سنة  

  .صفحة) ٤١٥(
وبأسفل صحائفها تقرير العالمة الشـيخ أحمـد البـابي          

  .الحلبي
شـرح ابـن   " ولألستاذ محمد عبد المجيد الطويل كتاب    

رسـالة  " عقيل على ألفية ابن مالك دراسة تحليليـة نقديـة           
امعة القـاهرة كليـة دار العلـوم سـنة          ماجستير مقدمة لج  

  .(هـ١٣٧٩(
ـ الشيخ محمد بن مصطفى بـن حسـن الخضـري     ٢



  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٨٧(الشافعي المتوفي سنة 
  :طبعاتها

  ـ:طبعت عدة مرات منها
  .(هـ١٢٩١(أ ـ في مطبعة بوالق بمصر سنة 

  .(هـ١٣٠١(ب ـ في المطبعة البهية في القاهرة سنة 
) هـ١٣٧٢(مطبعة االستقامة في مصر سنة جـ ـ في  
  .صفحة) ٢٢٩(صفحة والثاني في ) ٢٤٧(في جزئين األول 

د ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصـر سـنة    
  ).هـ١٣٥٩(

ـ ١٤١٩(هـ ـ في بيروت ، نشر دار الفكر سنة   ) هـ
  .باعتناء الشيخ محمد البقاعي في مجلدين

التوضيح " سماها ـ الشيخ محمد عبد العزيز النجار ،  ٣
طبعت في مطبعة الفجالة الجديدة     " والتكميل لشرح ابن عقيل     

  .في مجلدين) هـ١٣٨٦(سنة 
ـ األساتذة عاصم بهجت البيطـار ، وعبـد الفتـاح     ٤

أضواء على شرح   " الغندور ، وحسن عبده الريس ، سموها        
  ." ابن عقيل أللفية ابن مالك

سـالمية عـدة    طبعتها جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل      



  ـ:مرات منها
  .الطبعة الرابعة في ثالثة أجزاء) هـ١٣٩٩(سنة 

  :شرح شواهد ابن عقيل وإعرابها
شرح شواهد الشرح المذكور وأعربهـا جماعـة مـن          

  ـ:العلماء منهم
ـ العالمة بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفي  ١

المقاصـد  " رحمه اهللا تعالى ، فـي كتابـه         ) هـ٨٥٥(سنة  
" الشواهد الكبـرى    " النحوية في شرح شواهد شروح األلفية       

شرح : وهو شرح لشواهد بعض شروح ألفية ابن مالك وهي        
ابن الناظم ، وشرح ابن أم قاسم المرادي ،وشرح ابن عقيـل            

  .(هـ١٢٩٩(طبع في بوالق سنة . وشرح ابن هشام
كما قام بتحقيقه األستاذ إبراهيم السـابح الطيـار فـي           

اجستير المقدمة لجامعة اإلمام محمد بـن سـعود         رسالته الم 
اإلسالمية ـ كلية اللغة العربية ـ بالرياض العام الجـامعي    

  .في خمس مجلدات) هـ١٤٠٧ / ١٤٠٦(
ـ العالمة بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفي  ٢

فرائد القالئد في   " رحمه اهللا تعالى في كتابه      ) هـ٨٥٥(سنة  
وهو مختصـر   " الشواهد الصغرى   " مختصر شرح الشواهد    



للكتاب السابق طبع في المطبعة الكاستلية في القـاهرة سـنة           
  ).هـ١٢٩٧(

ـ الشيخ عبد المنعم بن عوض الجرجاوي المتـوفي   ٣
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٧١(بعد سنة 

  ـ:وقد طبع عدة مرات منها
أ ـ في المطبعة العامرة الشـرفية فـي مصـر سـنة      

  ).هـ١٣٠٨(
عة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان في سـروبايا  ب ـ طب 
  .ـ إندونيسيا

ـ الشيخ محمد بن عبد الرحمن الشهير بقطة العدوي  ٤
رحمه اهللا تعـالى ،واسـم      ) هـ١٢٨١(المالكي المتوفي سنة    

طبع على هامش   " فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل       " كتابه  
  .شرح الشيخ عبد المنعم الجرجاوي سابق الذكر

التفصيل فـي  " لشيخ محمد سيد كيالني في كتابه ـ ا ٥
  .شرح وإعراب شواهد ابن عقيل

قامت بطبعه مطبعة مصطفى البابي الحلبي في القـاهرة     
  ).هـ١٣٧٨(سنة 

  :تهذيبه



ـ تهذيب شرح ابن عقيل للشـيخين محمـود أحمـد     ١
  .المكاوي ، وعبد الحميد شبانه عوض

القاهرة سـنة   قامت بطبعه مكتبة الكليات األزهرية في       
  ).م١٩٧٤(، وسنة ) م١٩٦٩(

ـ كما قام األستاذ عبد الحميد رشـواني باختصـار    ٢
" دليل السالك إلى ألفية ابن مالـك        : " شرح ابن عقيل وسماه   

  ).هـ١٤٧١(وطبع دمشق سنة 
لألستاذ " العذب السلسبيل بتيسير شرح ابن عقيل " ـ  ٣

 علـى  الدكتور عبد الرحمن بن محمد إسـماعيل ـ تيسـير   
طريقة السؤال والجواب ـ طبع في مطابع العامري للنشـر   
والتوزيع في اإلمارات العربية المتحدة ، الطبعة األولى سنة         

  ).هـ١٤١٨(
ـ كما قام األستاذ محمد علي أبو العبـاس بدراسـة    ٤

ميسرة وشاملة وجامعة لشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك          
سؤاالً وجواباً في   ٤٥٠ "على طريقة السؤال والجواب بعنوان      

قامت بنشره دار الطالئع للنشر والتوزيـع       " النحو والصرف   
  .والتصدير في القاهرة في مجلد دون تاريخ

شرح الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن         : السادس



قبيلـة  : بفتح الميم وضم الكاف مخففـة     " صالح ال مكودي    
 تعـالى   رحمه اهللا ) هـ٨٠١(المتوفي سنة   " قريبة من فاس    

  .،وهو شرح مختصر
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ في مطبعة الطيـب األزرق فـي المغـرب سـنة      ١

  ).هـ١٢٩٠(
  .)ـه١٢٩٩(ي المغرب سنة ـ في المطبعة الفاسية ف ٢

ومعه حاشية العالمة أبي العباس أحمد بن محمـد بـن           
حمدون السلمي المعروف بابن الحاج الفاسي رحمه اهللا تعالى         

وأعادت طباعته دار   " الفتح الودودي على المكودي     " مسماة  ال
  .(هـ١٤١٥(الفكر في بيروت سنة 

  .(هـ١٣١٨(ـ في المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة  ٣
ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر الطبعة  ٤

وبهامشه حاشية عليه للشيخ أحمد بن      ) هـ١٣٧٤(الثالثة سنة   
رحمه ) هـ١١٨١(ي المتوفي سنة    عبد الفتاح الملوي األزهر   

  .صفحة) ٢٥١(اهللا تعالى في 



  :حواشي الشرح المذكور
ـ حاشية الشيخ أبي العباس أحمد بـن محمـد بـن     ١

حمدون السلمي المعروف بابن الحاج الفاسي رحمه اهللا تعالى         
طبعـت فـي    " الفتح الودودي علـى المكـودي       " ، المسماه   

ـ ١٢٩٩(المطبعة الفاسية في المغرب سـنة        وأعـادت  ) هـ
  ).هـ١٤١٥(طباعتها دار الفكر في بيروت سنة 

ـ حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبـد الفتـاح    ٢
رحمه اهللا تعالى   ) هـ١١٨١(الملوي األزهري المتوفي سنة     

  ).هـ١٣٧٤(طبعت في القاهرة سنة 
ـ حاشية الشيخ أبي عيسى محمد المهدي بن محمـد   ٣

رحمـه  ) هـ١٣٤٢(توفي سنة   العمراني الوزاني الفاسي الم   
  .اهللا تعالى

  ).هـ١٣١٨(طبعت في فاس سنة 
شرح الشيخ جالل الدين عبد الرحمن بن أبـي         : السابع

رحمه اهللا تعالى سماه    ) هـ٩١١(بكر السيوطي المتوفي سنة     
  " النهجة المرضية" أو " البهجة المرضية في شرح األلفية " 

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها



  ).هـ١٢٩١( مطبعة المدارس في القاهرة سنة ـ في ١
  .)ـه١٣١٠(ة الخيرية في القاهرة سنة ـ في المطبع ٢
ـ في مطبعة دار إحياء الكتب العربية فـي القـاهرة    ٣

  .صفحة) ١٥٨(في ) هـ١٣٦٦(سنة 
ـ قام بدراستها وتحقيقها الدكتور صالح بن سـليمان   ٤

 اللغـة العربيـة     العمير في رسالته الدكتوراه المقدمة لكليـة      
ـ ١٤٠٤(بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سنة         ) هـ

  ." النهجة المرضية" في مجلدين ، ومال إلى أن صحة االسم 
شرح الشيخ شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بـن          : الثامن

قاسم بن محمد بن محمد الغزي الشـافعي المعـروف بـابن            
  . تعالىرحمه اهللا) هـ٩١٨(الغرابيلي المتوفي سنة 

  ." فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك" واسم شرحه 
من منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ـ طرابلس ليبيا ـ   

بتحقيق الشيخ محمد المبروك   ) هـ١٤٠١(الطبعة األولى سنة    
الختروشي من أول الكتاب إلى آخر النائب عن الفاعل فـي           

  .مجلد
 محمد بن محمد    شرح الشيخ أبي الحسن علي بن     : التاسع

رحمه ) هـ٩٢٩(بن عيسى األشموني الشافعي المتوفي سنة       



  ." منهج السالك إلى ألفية ابن مالك" اهللا تعالى ، وسماه 
  :طبع عدة مرات ومن طبعاته

طبعة مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثالثة ومعه كتاب        
للشيخ محمد محيـي    " واضح المسالك لتحقيق منهج السالك      " 

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٩٣(بد الحميد المتوفي سنة الدين ع
وهو أوفى وأجل شروح األلفية على مـاذكره الشـيخ          

  .محمد محيي الدين عبد الحميد في المقدمة
  ـ:وعلى الشرح المذكور عدة حواش منها

ـ حاشية الشيخ محمد بن علي التونسي المتوفي سنة  ١
" المواكـب   زواهر الكواكب لبـواهر     " واسمها  ) هـ١١٩٩(

  ).هـ١٢٩٣(طبعت في تونس سنة 
ـ حاشية العالمة محمد بن علي الصبان المتوفي سنة  ٢

  .رحمه اهللا تعالى ، وهي حاشية نفيسة) هـ١٢٠٦(
  ـ:طبعت عدة مرات منها

  ).هـ١٢٨٠(أ ـ في مطبعة بوالق سنة 
ب ـ فــي المطبعــة الشــرفية فــي القــاهرة ســنة  

  ).هـ١٣١٩(
علي صبيح في القاهرة سـنة  جـ ـ في مطبعة محمد  



  ).هـ١٣٤٤(
  ).هـ١٣٦٦(د ـ في مطبعة االستقامة في القاهرة سنة 

هـ ـ كما طبعت مع الشرح المذكور في أربع مجلدات  
طبعتها دار إحياء الكتب العربية في مصر ، وعلى الحاشـية           

  ـ:المذكورة تقريرات لجماعة من العلماء منهم
ي المتـوفي سـنة   ـ الشيخ محمد بن محمـد اإلنبـاب   ١

رحمه اهللا تعالى ، طبعت في المطبعة الوهبيـة         ) هـ١٣١٣(
  ).هـ١٢٨٨(في القاهرة سنة 

كما طبعت في مطبعة محمد علي صبيح فـي القـاهرة           
  ).هـ١٣٤٤(سنة 

ـ الشيخ إسماعيل بن موسى الحامدي المتوفي سـنة   ٢
طبعت في المطبعة األزهرية    ، رحمه اهللا تعالى    ) هـ١٣١٦(

) ٣٦٨(في مجلد بلغت صـفحاته      ) هـ١٣٠٥(نة  المصرية س 
  .صفحة

كما طبعت في مطبعة محمد علي صبيح فـي القـاهرة           
  ).م١٩٧٩(سنة 

ـ الشيخ أحمد بـن محجـوب الرفـاعي الفيـومي      ٣
رحمه اهللا تعالى ، طبعت     ) هـ١٣٢٥(األزهري المتوفي سنة    



ح وأوالده فـي القـاهرة سـنة        في مطبعة محمد علي صـبي     
  ).ـه١٣٤٤(

اشية الشيخ أبي عبد اهللا بن سعيد ، طبعت فـي  ـ ح ٤
  ).هـ١٢٩٣(تونس سنة 

ـ حاشية الشيخ أبي الوفاء نصر ابن الشـيخ نصـر    ٥
رحمه اهللا  ) هـ١٢٩١(يونس الوفائي الهوريني المتوفي سنة      

  ).هـ١٢٩٤(تعالى ، طبعت في بوالق سنة 
ـ وللشيخ أحمد بن قاسـم العبـادي المتـوفي سـنة      ٦

 تعالى ، حاشية عليه مخطوطـة فـي         رحمه اهللا ) هـ٩٩٤(
  ).٣٢٠٠(مكتبة األزهر برقم 
  :شرح شواهده

للشيخ عبد " فتح المالك في شرح شواهد منهج السالك  "
  .السالم بن عبد الرحمن بن محمد السلطاني الجزائري

  .(هـ١٣٤٧(طبع في المطبعة األهلية في تونس سنة 
مسـعود  شرح الشيخ أبي عبد اهللا محمـد بـن      : العاشر

ـ ١٢١٤(الطرنباطي الفاسي المتوفي سـنة       رحمـه اهللا   ) هـ
  .تعالى

  .(هـ١٣١٥(وسنة ) هـ١٣٠٥(طبع في فاس سنة 



شرح الشيخ أحمد بن زيني دحالن المكي       : الحادي عشر 
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٠٤(المتوفي سنة 

  ." األزهار الزينية في شرح متن األلفية" واسم شرحه 
  ـ:طبع عدة مرات منها

  ).هـ١٢٩٤(أ ـ في مطبعة بوالق في مصر سنة 
  ).هـ١٣٠٥(ب ـ في مكة المكرمة سنة 

وبهامشه البهجة المرضية في شرح األلفية للشيخ جالل        
  .الدين السيوطي رحمه اهللا تعالى

  ).هـ١٣١٩(جـ ـ في القاهرة سنة 
شرح الشـيخ عبـد المجيـد الشـرنوبي         : الثاني عشر 

رحمه اهللا تعالى   ) هـ١٣٤٨( سنة   األزهري المالكي المتوفي  
وهـو  " إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالـك        " ، وا سم شرحه     

  .شرح مختصر جداً
) هـ١٣١٩(طبع في المطبعة األميرية في القاهرة سنة        

  ).هـ١٣٢٦(وسنة 
كما طبع في القاهرة في مطبعة محمـد علـي صـبيح            

  ).هـ١٣٧١(وأوالده سنة 
بن عبد السميع اآلبـي     شرح الشيخ صالح    : الثالث عشر 



رحمه اهللا تعـالى فـي      ) هـ١٣٣٥(األزهري المتوفي سنة    
طبع فـي   " الكواكب الدرية في شرح منظومة األلفية       " كتابه  

  ).هـ١٣٤٤(مطبعة مصطفى البابي الحلبي في القاهرة سنة 
شرح الشيخ مهدي بن مصطفى النقرشـي       : الرابع عشر 

  ).هـ١٣٠٩(الالهوتي ، طبع في فاس سنة 
شرح الشيخ مهدي الحسيني التغريشـي      : لخامس عشر ا

" البديعية في شرح األلفيـة      " رحمه اهللا تعالى وا سم شرحه       
  ).هـ١٣١٩(طبع في إيران طبعة حجرية سنة 

شرح ألفية ابن مالـك تحقيـق وتعليـق         : السادس عشر 
  .الشيخ محمد بن عبد العزيز العبد ، وهو شرح مختصر جداً

راث بطنطا ـ مصر ـ الطبعة   نشرته دار الصحابة للت
  ).هـ١٤١١(األولى سنة 

نحـو  " شرح الدكتور محمد عبد ، وسماه     : السابع عشر 
القسم األول  " شرح معاصر وأصيل أللفية ابن مالك       " األلفية  

من بداية األلفية إلى نهاية باب التمييز ،نشر مكتبة الشـباب           
  ).م١٩٩٠(سنة 

 ، وقد اعتمد    شرح الدكتور صبيح التميمي   : الثامن عشر 
. في شرحه على كتب النحو عامة ، وشروح األلفية خاصـة          



وقد نشرته إدارة المطبوعات والنشر بجامعة الفاتح ـ ليبيا ـ   
  .في ثالثة أجزاء) م١٩٩٨(الطبعة األولى سنة 

  :الشروح المسجلة
ـ شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فـي   ١

شـرح  (شريطاً ) ٢٩(شريطاً ـ تسجيل قدير ـ وفي   ) ٦٢(
  ).جديد

ـ شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد اهللا الزامل  ٢
  .شريطاً) ٤٣(في 

) ٣٥(ـ شرح فضيلة الشيخ محمـد الفـوزان فـي     ٣
  .شريطاً

ـ شرح أوضح المسالك لفضيلة الشيخ محمد بن خالد  ٤
  .شريطاً) ٢٥(الفاضل في 

  .شريطاً) ٤٠(ـ شرح الشيخ علي الزامل في  ٥
  :اشي األلفيةحو

حاشية الشيخ يس بن زين الـدين الحمصـي العليمـي           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٦١(المتوفي سنة 

  ).هـ١٣٢٧(طبعت في المطبعة المولوية في فاس سنة 



  :إعراب األلفية
تمرين الطالب في صناعة اإلعراب للشيخ زين الـدين         

هللا رحمه ا ) هـ٩٠٥(خالد بن عبد اهللا األزهري المتوفي سنة        
  .تعالى

  ـ:طبع عدة مرات منها
  ).هـ١٢٧٤(أ ـ طبعة حجرية في القاهرة سنة 

ب ـ في دار الكتب العربية الكبرى في القـاهرة سـنة    
  .(هـ١٣١٩(

جـ ـ فـي المطبعـة الخيريـة فـي مصـر سـنة        
  ).هـ١٣٢٣(

  ).هـ١٣٥٥(د ـ في المطبعة العثمانية في القاهرة سنة 
 

  :الشروح المخطوطة
  ـ:لفية شروح مخطوطة منهايوجد لأل

ـ شرح الشيخ محمد بن يوسف الغرناطي أبي حيان  ١
: " رحمه اهللا تعالى ، واسمه    ) هـ٧٥٤(النحوي المتوفي سنة    

مطبوع علـى   " منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك         
اآللة الكاتبة ، تحقيق سدني كالزر ، مقدم للجامعة األمريكية          



  ).م١٩٤٧(ن في والية كونيكيتكت سنة الشرقية بمدينة نيوهاف
ـ شرح الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن علـي   ٢

 ٩هـ٧٨٠(بن جابر األندلسي الهواري المالكي المتوفي سنة        
  .رحمه اهللا تعالى

قام بدراسته وتحقيقه الدكتور عبد اهللا بن عبد الـرحمن          
ن المهوس في رسالته الدكتوراه المقدمة لجامعة اإلمام محمد ب        

سعود اإلسالمية ـ كلية اللغة العربيـة ـ بالريـاض سـنة      
  .في أربع مجلدات) هـ١٤١٠(

ـ شرح العالمة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن موسى  ٣
بن محمد اللخمي الشاطبي صاحب الموافقات المتوفي سـنة         

المقاصد الشافية في   " رحمه اهللا تعالى ، المسمى      ) هـ٧٩٠(
ح حافل منه نسخة في خزانة      وهو شر " شرح خالصة الكافية    

  .جالوي) ٦(الرباط برقم 
ـ شرح الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن غـازي   ٤

إتحاف " رحمه اهللا تعالى ، وا سمه       ) هـ٩١٩(المتوفي سنة   
" ذوي االستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسـحاق          

  .أبو إسحاق هو الشاطبي ـ
 عبـد اهللا بـن      قام بدراسته وتحقيقه األستاذ أحمد بـن      



إبراهيم الدويش في رسالته الماجستير المقدمة لجامعة اإلمام        
محمد بن سعود اإلسالمية ـ كلية اللغة العربية ـ بالرياض   

  .في مجلدين) هـ١٤٠٦ / ١٤٠٥(العام الجامعي 
  :كتب تتعلق باأللفية

تأليف الشيخ عمر بن المظفر بن " التحفة الوردية " ـ  ١
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٤٩(ة الوردي المتوفي سن

باعتنـاء  ) م١٨٩١(طبع في برسالو ـ ألمانيا ـ سنة    
بيتـاً مـع    ) ١٥٠(أيخت وهو مختصر أللفية ابن مالك فـي         

  .شرحها
تأليف المختار بن " االحمرار في معارضة األلفية " ـ  ٢

رحمه اهللا  ) هـ١٢٣٠(بونه الشنقيطي المتوفي في حدود سنة       
  .تعالى

عة الحسينية المصـرية بالقـاهرة سـنة        طبع في المطب  
، وهو عبارة عن ألفيـة للمختـار بـن بونـه            ) هـ١٣٢٧(

ممزوجة في ألفية ابن مالك لتتميم أحكامها وشرح مسائلها ،          
وقد وضع نظم ابن بونه بين قوسين لتمييزه عن ألفيـة ابـن             

  .مالك
" الرسالة الوافية بهلم جرا في ختم األلفية الغـرا  " ـ  ٣



 اهللا بن وافي الحمامي الفيومي المتوفي بعد سـنة          للشيخ عبد 
رحمه اهللا تعالى طبعـت فـي القـاهرة سـنة           ) هـ١٣١٧(
  ).هـ١٢٩٨(

للشيخ عبده الراجحي " دروس في شروح األلفية " ـ  ٤
 ).م١٩٨٠(، طبع في بيروت نشر دار النهضة العربية سنة 

 ـ متن الكافية في النحو ٥
ر بن يونس الـدوني     لجمال الدين أبي عمرو بن أبي بك      

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٤٦(المتوفي سنة 
ابن :" كان أبوه حاجباً لألمير موسك الصالحي ، فقيل له        

  .بسبب ذلك" الحاجب 
وهو متن مشهور طبع طبعات كثيرة ، وشرح بأكثر من          

  .شرحاً) ١٥٠(
  :قال فيه بعضهم

ماأبصرت عيني بمثل الكافيه مجموعة تروي المـآرب        
شافيه  

ياطالباً للنحو الزم حفظها واعلم يقيناً أنها لك كافيـه  
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها



  ).هـ١٣٣٢(ـ في مطابع الهالل بالقاهرة سنة  ١
ـ الطبعة التي قام بتحقيقها الدكتور طارق نجم عبـد   ٢

اهللا ، ونشرتها مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع في جدة سنة           
 صفحة وفي مقدمتها كالم طويـل       )٢٦٩( في   ٩هـ١٤٠٧(

  .عن الكافية وشروحها
  :شروح الكافية

ـ شرح مؤلفها ابن الحاجب نفسـه طبـع فـي دار     ١
ـ ١٣١١(الطباعة العامرة في تركيا سنة       ،كمـا طبـع    ) هـ

بتحقيق ودراسة الدكتور جمال عبد العاطي مخيمر أحمد في         
لغـة  رسالته للدكتوراه المقدمة لجامعة األزهر بمصر كلية ال       

العربية ، قامت بنشره مكتبة نزار مصطفى البـاز ـ مكـة    
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٤١٨(المكرمة ـ الرياض سنة 

وهو أحسن شروح الكافية ، وقد طبع مرات كثيرة فـي           
ومن طبعاته الجيدة الطبعة التـي بعنايـة        . استانبول وغيرها 

الدكتور يوسف حسن عمر من منشورات جامعة بنغـازي ،          
في أربع  ) هـ١٣٩٣(مطابع الشرق في بيروت سنة      طبع في   
  .مجلدات

وقد قام بتحقيق الشرح المذكور الشيخان حسن بن محمد         



الحفظي ، ويحيى بن بشير المصري في رسالتيهما للدكتوراة         
المقدمة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ـ كلية اللغة  

  .العربية ـ بالرياض
مي في جامعة اإلمام بطبـع      وقد قامت عمادة البحث العل    

  .الشرح المذكور
وعلى هذا الشرح حاشية للشيخ محمـد بـن إسـماعيل           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٨٢(األمير الصنعاني المتوفي سنة 
مخطوطة في مكتبة محمد عبـد الخـالق األميـر فـي        

  .صنعاء
وقد قام الشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفي سنة          

هللا تعالى بتخريج أحاديث هذا الشـرح ،        رحمه ا ) هـ١٠٩٣(
نشره نادي المنطقة الشرقية األدبي بالدمام بتحقيـق وشـرح          

  .(هـ١٤١٦(الدكتور محمد فجال الطبعة األولى سنة 
ـ شرح الشيخ نور الدين عبد الرحمن بن أحمد بـن   ٣

رحمـه اهللا تعـالى ،      ) هـ٨٩٨(محمد الجامي المتوفي سنة     
  ." ةالفوائد الضيائي" المسمى 

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .صفحة) ٢٨٥(في ) هـ١٢٩٣(طبعة عام 



في المطبعة العامرة في تركيـا فـي     ) هـ١٣٠٢(وعام  
  .صفحة) ٢٨٥(

وطبعة وزارة األوقاف والشئون الدينية في العراق سنة        
  .بتحقيق الدكتور أسامة طه الرفاعي في مجلدين) هـ١٤٠٣(

  .ةوعلى هذا الشرح أكثر من أربعين حاشي
ـ تسهيل الكافية للشيخ محمد عبـد الحـق العمـري     ٤

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣١٦(الحيدر آبادي المتوفي سنة 
  ).ـه١٢٩١(طبع في الهند طبعة حجرية سنة 

  ).هـ١٣١١(وفي الهور سنة 
ـ منهاج الطالب إلى تحقيق كافية ابـن الحاجـب ،    ٥

 سـنة   للشيخ أحمد بن محمد بن علي الرصاص ا لمتوفي بعد         
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٢٥(

قام بدراسته وتحقيقه الدكتور أحمد بن عبد اهللا بن أحمد          
السالم في رسالته الدكتوراه المقدمة لجامعة اإلمام محمد بـن          
سعود اإلسالمية ـكلية اللغة العربية بالرياض العام الجامعي  

  .في مجلدين) هـ١٤٠٧ ـ ١٤٠٦(
  :إعرابها
للشـيخ العالمـة   " ى إعراب الكافية الفوائد الشافية عل "



 ١١٦٨(حسين بن أحمد الشهير بزيني زاده المتـوفي سـنة           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ

طبع بمعرفة الحاج إبراهيم صائب في القسطنطينية سنة        
  .صفحة) ٤٨٤(في ) هـ١٢٤١(

كما طبع في مطبعة دار السلطنة السنة بمعرفة محمـد          
  .صفحة) ٤١٦(في ) هـ١٢٧٨(لبيب سنة 
  :نظمها

" الوافيـة   " نظمها المؤلف نفسه في أرجـوزة سـماها         
  ." شرح الوافية نظم الكافية:" وشرحها ، وطبع الشرح باسم

بتحقيق الدكتور موسى بناي العليلي في مطبعـة اآلداب         
 .صفحة) ٤٨٠(في ) هـ١٤٠٠(في النجب سنة 

 ـ مغني اللبيب ٦
حمه اهللا  على ماذكره الشوكاني ر   " الكافية  " ويلي كتاب   

للشيخ جمال  " مغني اللبيب عن كتب األعاريب      " تعالى كتاب   
الدين أبي محمد عبد اهللا بن يوسف بـن هشـام األنصـاري             

رحمه اهللا تعالى ، وهو من      ) هـ٧٦١(الشافعي المتوفي سنة    
  .أشهر كتبه

  :ومما قيل في مدح الكتاب ماقاله البدر الدماميني



به النحـوي يحـوي     أال إنما مغني اللبيب مصنف جليل       
  أمانيه

وماهو إال جنة قد تزخرفت أما تنظروا األبـواب فيـه           
  ثمانيه
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  ).هـ١٢٧٦(ـ في تبريز سنة  ١
  ).هـ١٣٠٥(ـ في المطبعة الميمنية في مصر سنة  ٢
  .)هـ١٣٥٨(ـ في المطبعة الحميدية في مصر سنة  ٣
ربية فـي مصـر فـي    ـ طبعة دار إحياء الكتب الع ٤

صفحة ،  ) ٢٠٦(صفحة والثاني في    ) ٢٣١(جزئين األول في    
  .وبهامشه حاشية الشيخ محمد األمير األزهري

ـ في مطبعة المدني في القاهرة بتحقيق الشيخ محمد  ٥
  .محيي الدين عبد الحميد

ـ في مطبعة المشهد الحسـيني فـي القـاهرة سـنة      ٦
اشـية الشـيخ    جزءان في مجلد على هامش ح     ) هـ١٣٨٦(

  .مصطفى محمد عرفة الدسوقي
مـازن  : ـ كما طبع في دمشـق بتحقيـق الشـيخين    ٧



المبارك ،ومحمد علي حمد اهللا ، راجعه الشيخ سعيد األفغاني          
  ).هـ١٣٩٩(و) هـ١٣٨٤(سنة 

) هـ١٤١١(ـ كما نشرته دار الجيل في بيروت سنة  ٨
  .باعتناء ح الفاخوري في مجلدين

  :شروحه وحواشيه
  ـ: جماعة من العلماء منهمشرحه

ـ الشيخ بدر الدين محمد بن أبـي بكـر الـدماميني     ١
رحمه اهللا تعالى ، طبع في المطبعة       ) هـ٨٢٧(المتوفي سنة   

المنصف مـن   " بهامش  ) هـ١٣٠٤(البهية في القاهرة سنة     
لتقي الدين في مكتبـة جامعـة       " الكالم على مغني ابن هشام      

 المركزية بالريـاض بـرقم      اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية    
  .وشرح آخر مختصر) خ/٧٠٥٩(

وعلى الشرح المذكور حاشية للشيخ تقي الدين أحمد بن         
هـ رحمه اهللا تعالى ، اسمها      ٨٧٢محمد الشمني المتوفي سنة     

  ." المنصف من الكالم على مغني ابن هشام" 
  ـ:طبعت عدة مرات منها

  ).هـ١٢٧٣(أ ـ طبعت حجرية في طهران سنة 
  ).هـ١٣٠٤(ـ في المطبعة البهية في القاهرة سنة ب 



ج ـ في مطبعة محمد مصـطفى فـي القـاهرة سـنة      
  ).هـ١٣٠٥(

  ).هـ١٣٠٥(د ـ كما طبع في اآلستانة سنة 
ـ الشيخ عبد اهللا بن إسماعيل الصـاوي رحمـه اهللا    ٢

  ." شرح المغني وشواهده" تعالى ،وسماه 
صـر سـنة    طبعته مطبعة مصطفى البابي الحلبي في م      

  ).هـ١٣٧٧(
ـ حاشية المؤلف جمال الدين بن هشام ،طبعت فـي   ٣

  ).هـ١٣١٧(المبطعة األزهرية في القاهرة سنة 
ـ الشيخ مصطفى بن محمد عرفة الدسوقي المتـوفي   ٤

  .رحمه اهللا تعالى له حاشية على المغ ني) هـ١٢٣٠(سنة 
  ـ:طبعت عدة مرات منها

وسـنة  ) هـ١٢٨٦(أ ـ في مطبعة بوالق بمصر سنة  
  ).هـ١٣٠١(

ب ـ طبعة عبد الحميد بن أحمد حنفي في القاهرة سنة  
  ).هـ١٣٥٨(

جـ ـ في مطبعة المشهد الحسيني في القـاهرة سـنة    
  .جزءان في مجلد وبهامشها مغني اللبيب) هـ١٣٨٦(



ـ الشيخ محمد بن محمد السنباوي المشهور بـاألمير   ٥
 تعالى له حاشـية     رحمه اهللا ) هـ١٢٣٢(الكبير المتوفي سنة    

على المغني طبعت في المطبعة الشرفية في القـاهرة سـنة           
وبهامشها مغني اللبيب ، وعلى هـذه الحاشـية         ) هـ١٢٩٩(

حاشية للشيخ عبد الهادي نجا بن رضوان األبياري المتـوفي          
القصـر المبنـي    " رحمه اهللا تعالى اسمها     ) هـ١٣٠٥(سنة  

هبية في القاهرة   طبعت في المطبعة الو   " على حواشي المغني    
  .(هـ١٣٠١(سنة 

  :شروح شواهده وإعرابه
  ـ:شرح شواهده جماعة من العلماء منهم

ـ الشيخ جالل الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر      ١
رحمه اهللا تعـالى واسـم      ) هـ٩١١(السيوطي المتوفي سنة    

  ." فتح القريب شرح شواهد مغني اللبيب" شرحه 
ـ ١٣٢٢(سـنة   طبع في المطبعة البهية بالقـاهرة        ) هـ

بتصحيح العالمة الشيخ محمد محمود بن التالميد التركـزي         
رحمه اهللا تعالى ، نشره     ) هـ١٣٢٢(الشنقيطي المتوفي سنة    

أحمد ناجي الجمالي ، ومحمد أمين الخانجي ، كما طبع فـي            
مجلدين باعتناء الشيخ أحمد ظافر كوجان ،نشرته دار مكتبة         



وتعليقات الشيخ محمد   الحياة في بيروت ، وذيل بتصحيحات       
محمود بن التالميـد التركـزي الشـنقيطي المتـوفي سـنة            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٢٢(
ـ الشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفي سـنة   ٢

شـرح أبيـات   " رحمه اهللا تعالى ، طبع باسـم   ) هـ١٠٩٣(
بتحقيق الشيخين عبد العزيز رباح ،وأحمد بن       " مغني اللبيب   

ق ، نشرته دار المأمون للتراث في دمشـق فـي           يوسف الدقا 
  ).هـ١٣٩٣(خمسة أجزاء سنة 

فتح القريب " ـ الشيخ محمد علي طه الدرة في كتابه  ٣
طبع في أربعة أجـزاء    " المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب      

  .في مطبعة األندلس بدمشق
لمحمد " كمال األديب بشرح شواهد مغني اللبيب " ـ  ٤

ط غير كا مل ، في مكتبة جامعـة اإلمـام           العسافي ، مخطو  
  ).خ/٤٩٨٧(محمد بن سعود اإلسالمية نسخة منه برقم 

  :مختصراته
تـأليف  " مدني األريب من حاصل مغني اللبيب " ـ  ١

شمس الدين محمد بـن محمـد العيـزري المتـوفي سـنة             
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٠٨(



يه قامت بتحقيق ودراسة النصف األول منه والتعليق عل       
الدكتورة وداد بنت يحيى بن الل محمد ، ونالت بذلك شهادة           
الدكتوراة مـن جامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة سـنة              

  ).هـ١٤١٧(
للشيخ هاشم بن عبد الحي " التهذيب لمغني اللبيب " ـ  ٢

الطباطباني اليزدي ، طبع في مطبعة النجف في العراق سنة          
  ).م١٩٥٨(

" تـب األعاريـب   مختصر مغني اللبيب عـن ك " ـ  ٣
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظـه اهللا تعـالى ،          
اعتنى به الشيخ فريد بن عبد العزيز الزامل السليم ، نشـرته            

  ).هـ١٤١٨(مؤسسة آسام في الرياض الطبعة األولى سنة 
  :نظمه

للسـلطان عبـد   " السبك العجيب نظم مغني اللبيـب   " ١
حسن العلوي أبي المواهـب    الحفيظ بن الحسن بن محمد بن ال      

رحمه اهللا  ) هـ١٣٥٦(سلطان المغرب األقصى المتوفي سنة      
  ).هـ١٣٢٧(تعالى ، طبع في القاهرة سنة 

وقد قام الشيخ محمد يحيى بن محمد المختـار الـوالتي         
رحمه اهللا تعالى بشـرح     ) هـ١٣٣٠(الحوضي المتوفي سنة    



  .هذا النظم
فتح الصمد  : " بهامش) هـ١٣٢٥(طبع في بوالق سنة     
للشيخ علي بن مبارك الرودانـي      " على شرح السبك العجيب     

  .اإلدريسي
وعلى الشرح المذكور حاشية للشيخ علي بـن مبـارك          

فتح الصمد على شرح السـبك      :" إسمها. الروداني اإلدريسي 
طبعت في بوالق سنة    " العجيب لمعاني حروف مغني اللبيب      

  .كما سبق) هـ١٣٢٥(
للشيخ عبد الحفيظ مولوي ، طبع . ـ نظم مغني اللبيب ٢

  .(هـ١٣٣٠(في قابس سنة 
  :الشروح والحواشي المخطوطة

لبـدر  " ـ تحفة الغريب في الكالم على مغني اللبيب  ١
ـ ٨٢٧(الدين محمد بن أبي بكر الدماميني المتوفي سنة          ) هـ

  .رحمه اهللا تعالى
مخطوط في مكتبة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود            

ونسخة مصورة عـن    ) خ/٧٠٥٩(اض برقم   اإلسالمية بالري 
ــرقم   ــب ب ــة بحل ــة األحمدي ــخة المكتب ، ) ق/٧٥٤٤(نس

  .(ف/٧٦٠٤(



لجـالل الـدين   " الفتح القريب على مغني اللبيب " ـ  ٢
) هـ٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ا لمتوفي سنة          

  .رحمه اهللا تعالى
حاشية حافلة على المغني يوجد جزء منها في المكتبـة          

ومنها نسخة مصورة في مكتبة     ) ٩١٠(مدية بحلب برقم    األح
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية بالريـاض بـرقم           

  ).ف/٧٥٤٣(
" منتهى أمل األريب من الكالم على مغني اللبيب " ـ  ٣

للشيخ أحمد بن محمد بن علي الشهير بابن المال الحصـكفي           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٠٣(المتوفي سنة 
ة مصورة عن المكتبة األحمديـة بحلـب فـي          منه نسخ 

مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض برقم         
  ).ف/٧٥٤١(، ) ف/٧٥٤٠(

للشـيخ  " مواهب األديب في شرح مغني اللبيب " ـ  ٤
محمد بن أحمد األزنيقي الرومـي المعـروف بـوحي زاده           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠١٨(المتوفي سنة 
جلدات يوجد في جامعة اإلمام محمد بـن        يقع في ست م   

سعود اإلسالمية نسخة مصورة عن جامعة استانبول لألجزاء        



، ) ف/٢٦٩٣(، ) ف/٢٦٩٢(الثالثــة األولــى بــرقم   
  ).ف/٢٦٩٤(

للشـيخ  " غنية األريب عن شروح مغني اللبيب " ـ  ٥
القاضي مصطفى رمزي بن الحسن األنطاكي المتوفي سـنة         

  .لىرحمه اهللا تعا) هـ١١٠٠(
يعمل على تحقيقه األستاذان علي بن عبد اهللا النملـة ،           
وقاسم بدماصي في رسالتيهما للـدكتوراه المقدمـة لجامعـة          
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ـ كلية اللغـة العربيـة ـ     

  .بالرياض
للشيخ محمد " عناء األريب في فهم مغني اللبيب " ـ  ٦

ـ ١١٥٠(ة  مهدي بن علي أصغر القزويني المتوفي سن       ) هـ
منه نسخة في المكتبة الظاهريـة بحلـب ،         . رحمه اهللا تعالى  

وعنها صورة في مكتبة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود          
  ).ف/١٤٧١(اإلسالمية بالرياض برقم 

لمؤلف مجهـول ،  " الشرح الجديد لمغني اللبيب " ـ  ٧
يوجد في المكتبة الظاهرية بحلب ، ومنه نسخة مصورة فـي           

محمد بن سعود اإلسالمية في الريـاض بـرقم         جامعة اإلمام   
  .(ف/١٤٥٠(



للشيخ إبـراهيم بـن   " حاشية على مغني اللبيب " ـ  ٨
سليمان الكردي الحلبي رحمه اهللا تعالى ، منها نسخة غيـر           

ومنها نسخة  ) هـ٩٠٩(تامة في المكتبة األحمدية بحلب برقم       
مصورة في مكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية          

 .(ف/٧٥٤٢(لرياض برقم با



   
   

 
 متون علم الصرف

للشيخ أحمد بن " نزهة الطرف في علم الصرف " ـ  ١
رحمـه اهللا   ) هـ٥١٨(محمد بن أحمد الميداني المتوفي سنة       

 .تعالى
ألبي عمرو عثمـان  " الشافية في علم التصريف " ـ  ٢

تـوفي سـنة    بن أبي بكر الدوني المعروف بابن الحاجب الم       
 .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٤٦(

للشيخ عز الدين عبد الوهاب " التصريف العزي " ـ  ٣
) هـ٦٥٥(بن إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني المتوفي سنة         

 .رحمه اهللا تعالى
للشيخ أحمد بن علي بن " مراح األرواح : المراح" ـ  ٤

 .مسعود من علماء القرن الثامن أو التاسع رحمه اهللا تعالى
تأليف الشيخ أحمد رشـدي بـن   " البناء واألساس"ـ  ٥

ـ ١٢٥١(محمد القره أغاجي المتوفي سـنة     رحمـه اهللا  ) هـ



 .تعالى
لإلمام عثمـان بـن جنـي النحـوي     " المنصف " ـ  ٦

 .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٩٢(المتوفي سنة 
للشيخ علي بن مؤمن بـن  " الممتع في التصريف " ـ  ٧

ور بابن عصفور المتـوفي     محمد الحضرمي اإلشبيلي المشه   
 .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٦٩(سنة 

 ـ نزهة الطرف في علم الصرف ١
" تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميـداني           

رحمـه اهللا   ) هـ٥١٨(المتوفي سنة   " صاحب مجمع األمثال    
تعالى ، وهو مختصر مشهور مرتب في عشرة أبواب امتاز          

 وذكر األشياء المشـكلة فـي   بذكر األمثلة التطبيقية في آخره  
  .الباب العاشر منه

 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ طبع في مطبعـة الجوائـب بالقسـطنطينية سـنة      ١

، ومعه األنموذج فـي النحـو للزمخشـري ،          ) هـ١٢٩٨(
  .واإلعراب في قواعد اإلعراب البن هشام



  .(هـ١٤٠١ـ في دار اآلفاق الجديدة ببيروت سنة ٢
 الطباعـة الحديثـة فـي مصـر سـنة      ـ فـي دار  ٣

، بتحقيق وتعليق الدكتور السـيد محمـد عبـد          ) هـ١٤٠٢(
 .المقصود درويش

 
 ـ الشافية في علم التصريف ٢

لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمـر النحـوي ـ    
رحمه اهللا ) هـ٦٤٦(المعروف بابن الحاجب ـ المتوفي سنة  

  .تعالى
 

  :طبعاته
سنها الطبعة التي بتحقيـق     وقد طبع مرات كثيرة من أح     

الشيخ حسن بن أحمد العثمان ، في المطبعة المكيـة بمكـة            
  .(هـ١٤١٥(المكرمة سنة 

  ـ:وقد اعتنى بهذا المتن جماعة من العلماء منهم
ـ مؤلفه ، فقد شرحه بشرح قام بتحقيقه الشيخ حسن  ١

  .بن أحمد العثمان ، ولم يطبع حتى اآلن
ن الحسن االسـتراباذي  ـ الشيخ رضي الدين محمد ب ٢



رحمه اهللا تعالى ، وقد طبع      ) هـ٦٨٦(النحوي المتوفي سنة    
محمد محيي  : عدة مرات أحسنها الطبعة التي بتحقيق المشايخ      

الدين عبد الحميد ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد نور الحسـن           
، وقامت بنشره ثانية دار الكتب العلمية في        ) هـ١٣٥٦(سنة  

مجلدات ، وقد طبع مع الشـرح       بيروت دون تاريخ في أربع      
المذكور شرح شواهده للشيخ عبد القادر البغـدادي صـاحب         

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٩٣(خزانة األدب المتوفي سنة 
ـ الشيخ الحسن بن أحمد الجاربردي المتـوفي سـنة    ٣

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٤٦(
  ـ:طبع عدة مرات منها

عـة دار   ـ مع مجموعة من شروح الشـافية فـي مطب         
  .(هـ١٣١٠(الطباعة العامرة في استانبول سنة 

  ـ:وعلى هذا الشرح عدة حواش منها
  .أ ـ حاشية لعز الدين بن جماعة

ب ـ حاشية الشيخ حسين الكماالتي الرومي ، طبعتـا   
  .مع مجموعة الشروح سابقة الذكر

ـ الشيخ سيد عبد اهللا بن محمد الحسيني المعـروف   ٤
رحمه اهللا تعالى ، طبع في      ) هـ٧٧٦(نة  بنقرة كاد المتوفي س   



في مجلد لطيف ، كما طبع فـي        ) هـ١٢٧٣(استانبول سنة   
  .(هـ١٣٢٠(مطبعة محمود بك سنة 

" قرة سـنان "ـ الشيخ يوسف بن عبد الملك الشهير بـ ٥
" رحمه اهللا تعـالى ، فـي كتابـه          ) هـ٨٥٢(المتوفي سنة   

اني بنـت   قامت بدراسته وتحقيقه ته   " الصافية شرح الشافية    
محمد سليم الصفدي ، في رسالتها الماجستير المقدمة لجامعة         
اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية ـ كليـة اللغـة العربيـة      

  .في مجلدين) هـ١٤١٣(بالرياض ـ سنة 
ـ شيخ اإلسالم زكريا بن محمد األنصاري المتـوفي   ٦

المناهج الكافيـة   " رحمه اهللا تعالى ، واسمه      ) هـ٩٢٦(سنة  
طبع مع مجموعة من شروح الشافية فـي        "  الشافية   في شرح 

  .(هـ١٣١٠(مطبعة دار الطباعة العامرة في استانبول سنة 
ـ الشيخ إبراهيم بن محمد بن عرب شاه اإلسفراييني  ٧

رحمه اهللا تعالى ، طبع     ) هـ٩٤٥(عصام الدين المتوفي سنة     
على هامش الشرح السابق الطبعة التي في مطبعة محمود بك          

  ).هـ١٣٢٠(سنة 
وقد ذكر الشيخ حسن العثمان في مقدمة تحقيقه للشـافيه          
تسعة وأربعين شرحاً بالعربية للمقدمة المذكورة ، وخمسـة         



بالفارسية ، وشرحاً بالتركية  وأنهـا ترجمـت إلـى اللغـة             
  .التركية

كما نظمها جماعة من أهل العلم ، ذكر المحقق المذكور          
الوافية نظم  :"  منظومته منهم عشرة ، منهم النيسابوري واسم     

) ١١٦٢(وبلغت أبياتها   ) هـ١١٣٣(فرغ منها سنة    " الشافية  
بيتاً طبعت مع الشافية الطبعة التي بتحقيـق الشـيخ حسـن            

 .العثمان ، ولم يقف للناظم المذكور على ترجمة
 
 ـ التصريبف العزي ٣

للشيخ عز الدين أبي المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم بن          
ـ ٦٥٥(زنجاني المتوفي سنة    عبد الوهاب ال   رحمـه اهللا   ) هـ

تعالى ،وهومختصر ذائع الصيت في فن التصريف ، قال في          
ثم ذكر بعض   .. " وهو مختصر متداول نافع   :" كشف الظنون 

  .شروحه وحواشيها
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ في مطبعة عيسى البـابي الحلبـي بمصـر سـنة      ١

  ).هـ١٣٤٤(



) هـ١٣٥٤(حمد بمصر سنة ـ في مطبعة مصطفى م ٢
  .، مع متن البناء واألساس

ـ ضمن مجموع رسائل علم الصرف ، طبـع فـي    ٣
) ٣٢(مـن ص    ) هـ١٣٢١(المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة     

  .(٣٨(إلى ص 
 

  :شروحه
  ـ:شرحه جماعة من العلماء منهم

ـ الشيخ السيد الشريف الجرجـاني المتـوفي سـنة     ١
 طبع بتحقيـق الشـيخ محمـد        رحمه اهللا تعالى ،   ) هـ٨١٦(

  .الزفزاف في مصر دون تاريخ
ـ الشيخ سعد الدين مسعود بـن عمـر التفتـازاني     ٢

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٩١(المتوفي سنة 
  ـ:طبع عدة مرات منها

 )هـ١٢٨٦(أ ـ في اآلستانة سنة 
  ).ـه١٢٩٣(ب ـ في القاهرة سنة 

  ).هـ١٣١٠(جـ ـ في اآلستانة أيضاً سنة 
  ).هـ١٣١٥( المطبعة الحميدية في القاهرة سنة د ـ في



هـ ـ فـي المطبعـة العلميـة فـي القـاهرة سـنة        
  .(هـ١٣١٩(

 ).هـ١٣٢٤(و ـ في المطبعة الميمنية في القاهرة سنة 
  ).هـ١٣٩٣(ح ـ في المطبعة الوهبية في القاهرة سنة 

ط ـ في الكويت ، بشرح وتحقيق الدكتور عبد العـال   
 ).م١٩٨٣(ت السالسل سنة سالم مكرم ، نشر ذا

ـ الشيخ أبو الحسن علي بن هشام الكيالني ، طبع في  ٣
  ).هـ١٢٩٨(بوالق سنة 

كما طبع في مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر في          
  .صفحة دون تاريخ) ٣٦(
 

  :نظمه
  ـ:نظم هذا المتن غير واحد منهم

ـ الشيخ عبد العزيز بن صالح العلجـي األحسـائي    ١
" رحمه اهللا تعالى ، وسمى نظمـه        ) هـ١٣٦٢( سنة   المتوفي

يقع " مباسم الغواني في نظم عزية الزنجاني في علم الصرف          
بيتاً ، وقد شرح هذا النظم الشيخ أحمد بن حجـر           ) ٤٥٠(في  

نيل األمـاني   : " بن محمد آل بوطامي النعلي في كتاب سماه       



شرح منظومة العالمة الشيخ عبد العزيز بن صالح العلجـي          
مباسم الغواني في نظم عزية الزنجـاني       : ألحسائي المسماة ا

طبعته مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر      " في علم الصرف    
 ).هـ١٣٩٠(والتوزيع الطبعة األولى سنة 

 
 مراح األرواح: ـ المراح ٤

للشيخ أحمد بن علي بن مسعود أحد علماء القرن الثامن          
ي في بغية الوعاة ـ  أو التاسع رحمه اهللا تعالى ، قال السيوط

أحمد بن علي بـن مسـعود مصـنف         : " في ترجمة المؤلف  
المراح في التصريف ، مختصر وجيز مشهور بأيدي الناس         

  .، لم أقف على ترجمته
  ـ:وقد شرحه جماعة من العلماء منهم

ـ العالمة الشيخ بدر الدين محمود بن أحمد العينـي   ١
" واسـم شـرحه     رحمه اهللا تعالى ،     ) هـ٨٥٥(المتوفي سنة   

طبع بتحقيق وتعليق   " مالح األلواح في شرح مراح األرواح       
الدكتور عبد الستار جواد في مطبعة الرشيد في بغـداد دون           

  .تاريخ
ـ الشيخ شمس الدين أحمـد المعـروف بـديكنقوز     ٢



رحمه اهللا تعالى ، طبع عدة مـرات        ) هـ٨٥٥(المتوفي سنة   
  ـ:منها

  .(هـ١٣٠٢(كيا سنة أ ـ طبعة المطبعة العامة في تر
ب ـ طبعة شركة مكتبة ومطبعـة مصـطفى البـابي     

  .(هـ١٣٧٩(الحلبي وأوالده في مصر سنة 
ـ الشيخ شمس الدين أحمد بن سليمان المشهور بابن  ٣

رحمه اهللا تعالى ، طبـع      ) هـ٩٤٠(كمال باشا المتوفي سنة     
على هامش شرح الشيخ شـمس الـدين أحمـد المعـروف            

ذكر ـ المطبوع في مصر في مطبعـة   بديكنقوز ـ سابق ال 
  .(هـ١٣٧٩(مصطفى البابي الحلبي سنة 

ـ الشيخ حسن بن عالء الدين األسود المتوفي سـنة   ٤
المفراح في شـرح    " رحمه اهللا تعالى في كتابه      ) هـ١٠٢٥(

 .يوجد في مكتبة المتحف العراقي نسخة منه" مراح األرواح 
 ـ البناء واألساس ٥

ي بـن محمـد القـره أغـاجي     تأليف الشيخ أحمد رشد   
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٥١(المتوفي سنة 



 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة طبعات منها
ـ ضمن مجموع رسائل في علم الصرف ، طبع في  ١

  .(هـ١٣٢١(المطبعة الخيرية في القاهرة سنة 
ـ كما أعيد طباعة المجموع المذكور فـي مطبعـة    ٢

  .(هـ١٣٤٤(عيسى البابي الحلبي سنة 
ـ ضمن مجموع أمهات متون علوم النحو والصرف  ٣

  .،نشر دار المطبوعات الحديثة في جدة دون تاريخ
 

  :شروحه
  ـ:شرحه جماعة من العلماء منهم

  .ـ الشيخ محمد بن الحاج حميد الكفوي ١
، ) هـ١٢٩٣(طبع في المطبعة الوهبية في مصر سنة        

تركيـا  كما طبع في مطبعة الشركة الصحافية العثمانية فـي          
  ).هـ١٣١٢(سنة 
  :نظمه

نيـل  " نظمه الشيخ عبد اهللا بن حسن الفارسي وسـماه          



مزيـل  " وشرحه بشرح سـماه     " المنى في نظم قواعد البناء      
طبـع فـي   " العنا عن قارئي نيل المنى في نظم قواعد البناء       
  .(هـ١٣٤١(مطبعة دار إحياء الكتب العربية في مصر سنة 

تأليف في هذا الفـن ، ومـن        وقد أكثر المتأخرون من ال    
  ـ:ذلك

للشيخ أحمـد بـن   " شذا العرف في فن الصرف " ـ  ١
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٥١(محمد الحمالوي المتوفي سنة 

وهو أشهر كتب الصرف المتداولة بين الطلبة اآلن ولذا         
ـ ١٣٩٦(كثرت طبعاته ، طبع الطبعة العشرون سـنة          ) هـ

  .(هـ١٣١٢(وكانت الطبعة األولى منه سنة 
للشيخ محمد محيي الدين عبد " دروس التصريف " ـ  ٢

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٩٣(الحميد المتوفي سنة 
 
 



صنفه لطالب كلية اللغة العربية في الجامع األزهـر ،          
نشـر المكتبـة    ) هـ١٤١١(طبع عدة مرات من آخرها سنة       

  .العصرية في بيروت
يـل علـى    كما أنه ألحق في تعليقه على شرح ابـن عق         

  .األلفية بحثاً عن تصريف األفعال ومايتعلق بها
  :ومن الكتب المطولة في التصريف

 ـ المنصف ٦
لإلمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي المتوفي سـنة          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٩٢(
شرح فيه كتاب التصريف لإلمام أبي عثمان بكـر بـن           

ـ ٢٤٩(محمد بن بقية المازني المتوفي سنة        رحمـه اهللا   ) هـ
تعالى ، وكتاب المازني من أنفس كتب التصـريف وأسـدها           
وأرصنها ، عريقاً في اإليجاز واالختصـار ، عاريـاً مـن            

  .الحشو واإلكثار
طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سـنة          

إبراهيم مصـطفى وعبـد اهللا      : بتحقيق الشيخين ) هـ١٣٧٣(
  .أمين ، في ثالث مجلدات



  التصريفـ الممتع في ٧
تأليف أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحضـرمي          

ـ ٦٦٩(اإلشبيلي المشهور بابن عصفور المتوفي سـنة         ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

بسط فيه مسائل التصريف بسطاً مسهباً مدعوماً بالتعليل        
والتفسير والحجج واألدلة والشواهد ، وهو من أمثـل كتـب           

وي رحمه اهللا تعالى    الصرف المطولة ، وكان أبو حيان النح      
شديد اإلعجاب به حتى قال عنه في مختصره الـذي سـماه            

أحسن ماوضع في هذا الفـن ترتيبـاً        :" المبدع في التصريف  
  ." وألخصه تهذيباً وأجمعه تقسيماً وأقربه تفهيماً

) هـ١٣٩٠(طبع بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة سنة        
لثالثة من في جزئين ، الطبعة ا    ) هـ١٣٩٨(و  ) هـ١٣٩٣(و  

  .منشورات دار اآلفاق الجديدة في بيروت



   
   

 
هو علم يبحث فيه عن كيفية خروج الكلم بعضها عـن           
بعض بسبب مناسبة بين المخرج والخارج باألصالة والفرعية        

  .، باعتبار جوهرها
 

 كتب االشتقاق
ـ " اشتقاق األسماء"ـ  ١ ب ألبي سعيد عبد الملك بن قري

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢١٦(األصمعي المتوفي سنة 
ألبي بكر محمد بن الحسن بـن دريـد   " االشتقاق"ـ  ٢

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٢١(المتوفي سنة 
ألبي القاسم عبد الـرحمن بـن   " اشتقاق أسماء اهللا"ـ  ٣

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٤٠(إسحاق الزجاجي المتوفي سنة 
ألبـي الطيـب   " علم االشتقاق العلم الخفاق من " ـ  ٤

محمد صديق حسن خان القنوجي البخـاري المتـوفي سـنة           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٠٧(



للشيخ عبـد القـادر بـن    " االشتقاق والتعريب " ـ  ٥
ـ ١٣٧٥(مصطفى المغربي المتوفي سـنة       رحمـه اهللا   ) هـ

  .تعالى
 .لألستاذ عبد اهللا أمين" االشتقاق " ـ  ٦
 ـ اشتقاق األسماء ١

ألبي سعيد عبد الملك بن قريب األصمعي المتوفي سنة         
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢١٦(
 

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

بعنايـة الـدكتور سـليم    ) م١٩٦٨(ـ في بغداد سنة  ١
  .النعيمي

نشر مكتبة الخـانجي  ) هـ١٤٠٠(ـ في مصر سنة  ٢
رمضان عبد التواب ، وصالح     : بمصر ، بتحقيق الدكتورين   

  .ين الهاديالد
) ٢٨(ـ في دمشق ، في مجلة المجمع العلمي ، العدد  ٣

بعناية األسـتاذ   ) م١٩٥٤(سنة  ) ٢٩(والعدد  ) م١٩٥٣(سنة  
  .سليمان ظاهر



ـ في بغداد ، في مجلة المجمع العلمـي العراقـي ،    ٤
بعناية الشيخ محمد حسـن آل      ) م١٩٦٨(المجلد السادس سنة    

 .ياسين
 ـ االشتقاق ٢

د بن الحسن بن دريـد األزدي المتـوفي         ألبي بكر محم  
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٢١(سنة 

  :طبعاته
  .بعناية المستشرق وستنفلد) م١٨٥٣(ـ طبع سنة  ١
فـي مطبعـة السـنة    ) هـ١٣٧٨(ـ في مصر سنة  ٢

المحمدية ، نشر مؤسسة الخانجي بمصر ، بتحقيق وشـرح          
 .األستاذ عبد السالم محمد هارون في مجلد

 أسماء اهللاـ اشتقاق  ٣
ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتـوفي         

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٤٠(سنة 
امتاز عن سابقيه بالبحث عن اشتقاق أسماء اهللا سبحانه         
وتعالى كما هو واضح من عنوانه ، أما كتـاب األصـمعي            

  .وابن دريد ففيهما الكالم على اشتقاق أسماء القبائل العربية



  :طبعاته
طبع في بيروت نشر مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانيـة          

بتحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك فـي       ) هـ١٤٠٦(سنة  
 .مجلد
 ـ العلم الخفاق من علم االشتقاق ٤

ألبي الطيب محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري        
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٠٧(المتوفي سنة 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ي مطبعــة الجوائــب بالقســطنطينية ســنة ـــ فــ ١

  ).هـ١٢٩٦(
نشر مؤسسة الكتـب  ) هـ١٤٠٥(ـ في بيروت سنة  ٢

 .الثقافية ببيروت ، بتعليق األستاذ أحمد عبد الفتاح تمام
 ـ االشتقاق والتعريب ٥

للشيخ عبد القادر بن مصطفى المغربي المتـوفي سـنة          
  ).هـ١٣٧٥(

 .)م١٩٠٩(طبع في مطبعة الهالل بمصر سنة 
 ـ االشتقاق ٦



  .لألستاذ عبد اهللا أمين
 ).هـ١٣٧٦(طبع في مطبعة لجنة التأليف بمصر سنة 



   
   

 
  متون اللغة

ألبي يوسف يعقوب بن إسحاق، " إصالح المنطق " ـ  ١
رحمه اهللا  ) هـ٢٤٤(المعروف بابن السكيت ، المتوفي سنة       

  .تعالى
 أحمد بن يحيى بن زيد بن ألبي العباس" الفصيح " ـ  ٢

) هـ٢٩١(سيار الشيباني ، المعروف بثعلب ، المتوفي سنة         
  .رحمه اهللا تعالى

ألبـي إسـحاق   " كفاية المتحفظ ونهاية المـتلفظ  " ـ  ٣
إبراهيم بن إسماعيل بن أحمـد بـن عبـد اهللا الطرابلسـي             
األجدابي ، المعـروف بـابن األجـدابي ، المتـوفي سـنة             

  .تعالىرحمه اهللا ) هـ٧٤٠(
ألبي نصـر إسـماعيل بـن حمـاد     " الصحاح " ـ  ٤

ـ ٣٩٣(الجوهري الفارابي ، المتوفي سـنة       رحمـه اهللا  ) هـ
  .تعالى



ألبي الفضل جمال الدين محمد بن " لسان العرب " ـ  ٥
مكرم بن علي بن أحمد األنصاري الخزرجي اإلفريقـي ثـم           

) هـ٧١١(المصري ، المعروف بابن منظور ، المتوفي سنة         
  .ه اهللا تعالىرحم

لمجد الدين أبي طاهر محمـد  " القاموس المحيط " ـ  ٦
بن يعقوب بن محمد بـن إبـراهيم بـن عمـر الشـيرازي              

 .رحمه اهللا تعالى) هـ٨١٧(الفيروزآبادي ، المتوفي سنة 
 ـ إصالح المنطق ١

للشيخ أبي يوسف يعقوب بن إسحاق المعـروف بـابن          
  .تعالىرحمه اهللا ) هـ٢٤٤(السكيت المتوفي سنة 

من أوائل كتب اللغة ، وأكثرهـا شـهرة ، وأوسـعها            
و أيضاً من   ÷انتشاراً ، وأكبرها أهمية عند علماء العربية ، و        

  .كتب لحن العامة كما يدل عليه عنوانه
طبع في دار المعارف بمصـر الطبعـة الثانيـة سـنة            

في مجلد بتحقيق الشيخين أحمد محمـد شـاكر         ) هـ١٣٧٥(
  .وعبد السالم هارون

  ـ:وقد اعتنى بهذا الكتاب جماعة من العلماء منهم
ـ الشيخ اإلمام أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبري  ١



ـ ٦١٦(الحنبلي المتوفي سنة     رحمـه اهللا تعـالى فـي       ) هـ
المشوف المعلم في ترتيب اإلصالح علـى حـروف         :"كتابه

، قامت بطبعه دار الفكر في دمشق الطبعة األولـى          " المعجم  
في مجلدين بتحقيق الشيخ ياسين بن محمود       ) هـ١٤٠٣(سنة  

  .السواس ،نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة
ـ الشيخ أبو محمد يوسف بن الحسن بن عبد اهللا بـن   ٢

رحمـه  ) هـ٣٨٥(المرزبان السيرافي النحوي المتوفي سنة      
قامـت  " شرح أبيات إصالح المنطق     :" اهللا تعالى ، في كتابه    

حدة للطباعة والنشر في دمشق الطبعة األولى       بطبعه الدار المت  
في مجلد بتحقيق الشيخ ياسين بـن محمـد         ) هـ١٤١٢(سنة  

  .السواس
  :مختصراته

  ـ:اختصره جماعة من العلماء منهم
ـ أبو الخير زيد بن رفاعـة بـن مسـعود الكاتـب      ١

البغدادي من أهل القرن الرابع رحمـه اهللا تعـالى ،واسـم            
قامـت بطبعـه    " إصالح المنطق   جوامع كتاب   : " مختصره

ـ ١٣٥٤(دائرة المعارف العثمانية في الهند ، سنة         فـي  ) هـ
  .مجلد لطيف



ـ الوزير أبو القاسم الحسـين بـن علـي المغربـي      ٢
رحمه اهللا تعالى ، قامت بطبعه دار       ) هـ٤١٨(المتوفي سنة   

ـ ١٤١٥(الكتب العلمية في بيروت الطبعة األولى سـنة         ) هـ
  .طلبة في مجلد لطيفبتحقيق الدكتور جمال 

ـ الشيخ أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي  ٣
تهـذيب  :" رحمه اهللا تعالى في كتابه    ) هـ٥٠٢(المتوفي سنة   

وهو في الواقع شرح للكتاب مـع حـذف         " إصالح المنطق   
  .ماتكرر فيه وتقويم مااختل من الرواية في النثر والشعر

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

وقـام  ) هـ١٣٢٥(في مطبعة السعادة بمصر سنة ـ  ١
بنشرها األديبان محمد زكي وصالح علي بك ، وهي طبعـة           

  .غير كاملة
ـ في بيـروت نشـر دار اآلفـاق الجديـدة سـنة       ٢

  .بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة في مجلد) هـ١٤٠٣(
ـ في القاهرة نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة  ٣

لدين بتحقيق الدكتور فوزي بن عبد العزيز       في مج ) م١٩٨٦(
 .سعود



 ـ الفصيح ٢
إلمام الكوفيين في النحو واللغة أبي العباس أحمـد بـن           
يحيى بن زيد بن سيار الشيباني المعروف بثعلـب المتـوفي           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢٩١(سنة 
وهو كتاب مشهور في اللغة ، اختار فيه مؤلفه الفصيح          

  .ري في كالم الناس وكتبهممن كالم العرب مما يج
  ـ:طبع عدة مرات منها

في نحو سبعين صفحة ، ) م١٨٧٦(ـ في بليبسك سنة  ١
  .ومعه مقدمة ومالحظات باأللمانية

) م١٩٨٤(ـ في القاهرة نشـر دار المعـارف سـنة     ٢
  .بتحقيق ودراسة الدكتور عاطف مدكور

  :شروحه
  ـ:شرحه جماعة من العلماء منهم

محمد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه بن ـ الشيخ أبو  ١
رحمه اهللا  ) هـ٣٤٧(المرزبان الفسوي الفارسي المتوفي سنة      

طبع منه المجلـد األول     " تصحيح الفصيح   :" تعالى ، المسمى  
بتحقيق الدكتور عبد اهللا الجبوري في مطبعة اإلرشاد ببغـداد          

  .(م١٩٧٥(الطبعة األولى سنة 



 بدوي المختون ، نشـر      محمد. كما طبع كامالً بتحقيق د    
) هـ١٤١٩(المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بالقاهرة سنة       

  .في مجلد كبير
ـ الشيخ أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد بـن خالويـه    ٢

رحمه اهللا تعالى ، طبع في العـراق        ) هـ٣٧٠(المتوفي سنة   
  .بتحقيق الدكتور حاتم بن صالح الضامن

 بن عمـر بـن   ـ الشيخ أبو منصور محمد بن علي ٣
الجبان األصبهاني الرازي اللغوي المعروف بـابن الجبـان         

:" رحمه اهللا تعالى ، طبع باسـم      ) هـ٤١٦(المتوفي بعد سنة    
بدراسة وتحقيق الشيخ عبد الجبار بـن       " شرح فصيح ثعلب    

جعفر القزاز في مطبعة المكتبة العلمية بالهور ـ باكسـتان   
  .في مجلد) هـ١٤٠٦(الطبعة األولى سنة 

ـ الشيخ أبو علي أحمـد بـن محمـد بـن الحسـن       ٤
رحمه اهللا تعـالى ، قـام       ) هـ٤٢١(المرزوقي المتوفي سنة    

  .بدراسته وتحقيقه الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد
ـ الشيخ أبو سهل محمد بن علي الهـروي المتـوفي    ٥

رحمه اهللا تعالى ، له على الفصيح عدة كتب         ) هـ٤٣٣(سنة  
  ـ:منها



قام بدراسته وتحقيقه أحد الباحثين " ار الفصيح إسف" أ ـ  
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ، كما قام بتحقيق بعضه         
الباحث محمد محمد سليمان في رسالته الماجسـتير المقدمـة       

  .لجامعة األزهر على نسخة سقيمة
  ـ:ب ـ التلويح في شرح الفصيح طبع عدة مرات منها

  .(هـ١٢٨٥( بالقاهرة سنة ـ في مطبعة وادي النيل ١
  .(هـ١٣٢٥(ـ في مطبعة السعادة بمصر سنة  ٢
ـ ضمن مجموع في المطبعة النموذجية بمصر سـنة   ٣

  .بعناية األستاذ محمد عبد المنعم خفاجي) هـ١٣٦٨(
  .جـ ـ تهذيب كتاب الفصيح

ـ الشيخ أبو القاسم عبد اهللا بن أبي الفتح بن محمد بن  ٦
رحمه اهللا  ) هـ٤٨٥(غدادي المتوفي سنة    الحسين بن ناقيا الب   

تعالى ، قام بدراسته وتحقيقه الباحث عبد الوهاب العـدواني          
في رسالته الماجسـتير المقدمـة لجامعـة القـاهرة سـنة            

  .(هـ١٣٩٣(
ـ الشيخ أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد  ٧

رحمه اهللا تعالى ،طبـع     ) هـ٥٣٨(الزمخشري المتوفي سنة    
 ودراسة الدكتور إبراهيم بن عبـد اهللا بـن جمهـور            بتحقيق



الغامدي في مطابع جامعة أم القـرى بمكـة المكرمـة فـي          
  .(هـ١٤١٧(مجلدين الطبعة األولى سنة 

ـ الشيخ أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن هشام اللخمي  ٨
رحمه اهللا تعالى ، قامـت      ) هـ٥٧٧(األندلسي المتوفي سنة    

ـ ١٤٠٩(عالم في العراق سنة     بنشره وزارة الثقافة واإل    ) هـ
  .بتحقيق الدكتور مهدي بن عبيد جاسم

ـ الشيخ أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهـري اللبلـي    ٩
:" رحمه اهللا تعالى ، واسـم شـرحه       ) هـ٦١٩(المتوفي سنة   

يعمـل علـى    " تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح        
ؤلـف  تحقيق الموجود منه الباحث عبد الملك الثبيتـي ، وللم         

منه " لباب تحفة المجد الصريح     :" مختصر لهذا الشرح اسمه   
ج ، منهـا  /١٠٠نسخة في المغرب العربي ـ الرباط بـرقم   

صورة في مركز إحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القـرى          
  .لغة) ٦٢٨(برقم 

  :منظوماته
  ـ:نظمه جماعة من العلماء منهم

 المتوفي ـ أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن األنصاري ١
قـام  " موطـأة الفصـيح     :" واسم منظومتـه  ) هـ٦٦٩(سنة  



بشرحها الشيخ أبو عبد اهللا محمد بن الطيـب الفاسـي فـي             
وهذا الشرح يعتبـر    " موطئة الفصيح لموطأة الفصيح     :" كتابه

من شروح الفصيح المطولة ، مخطوط مـن الجـزء األول           
أدب ، ونسـخة    ) ١٧٩(نسخة بدار الكتب المصـرية بـرقم        

ش ، وقد قام الباحث محمد      ) ١٥( ضمن مجموع برقم     أخرى
عزت القناوي بتحقيق أكثر هذا الشرح في رسالته للدكتوراة         

  .المقدمة لجامعة األزهر كلية اللغة العربية
  :شرح غريبه

للشيخ أبي العباس أحمـد  " شرح غريب الفصيح " ـ  ١
) هـ٥٥٥(بن عبد الجليل بن عبد اهللا التدميري المتوفي سنة          

حمه اهللا تعالى ، مخطوط منه نسخة في مكتبة نور عثمانية           ر
  .(٣٩٩٢(برقم 

  :االستدراكات عليه
ـ كتاب التنبيه على مافي الفصيح من الغلط ، للشيخ  ١

ـ ٣٧٥(أبي القاسم علي بن حمزة البصري المتوفي سنة          ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى ، منه نسخة في اإلسكوريال

لغة والنحو أبـي إسـحاق       ، تقد الزجاج له ، لشيخ ال       ٢
إبراهيم بن محمد ابن السري بن سهل الزجاج المتوفي سـنة           



رحمه اهللا تعالى ، مخطوط منه نسخة في مكتبـة          ) هـ٣١١(
  .الشنقيطي بدار الكتب المصرية

  :ذيوله
للشيخ موفق الدين أبـي  " ذيل فصيح ثعلب " ـ كتاب  ١

 محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغـدادي النحـوي          
رحمه اهللا تعالى ، طبع في مطبعـة        ) هـ٦٢٩(المتوفي سنة   

بعناية الشيخ محمـد بـدر      ) هـ١٣٢٥(السعادة بمصر سنة    
الدين النعساني الحلبي ، كما طبع ضمن مجموع في المطبعة          

بعناية األستاذ محمد عبد    ) هـ١٣٦٨(النموذجية بمصر سنة    
  .المنعم خفاجي

مر محمد بـن  للشيخ أبي ع" فائت الفصيح " ـ كتاب  ٢
عبد الواحد بن أبي هاشم الباوردي المطرز الزاهد المشهور         
بغالم ثعلب لطول مالزمته وصـحبته لـه المتـوفي سـنة            

رحمه اهللا تعالى ، طبع بتحقيق الدكتور محمد عبد         ) هـ٣٤٥(
القادر أحمد في مجلة معهد المخطوطات العربية العدد الثاني         

م طبع ثانية فـي     ث) هـ١٩٧٣(من المجلد التاسع عشر سنة      
كما قامـت بطبعـه     ) هـ١٤٠٦(مطبعة السعادة بمصر سنة     

المطبعة الوطنية بدبي نشر دار المتنبي للنشر والتوزيع سـنة      



  .بتحقيق الدكتور عبد العزيز مطر) هـ١٤٠٤(
للشيخ أبي الفوائد محمد بـن  " ذيل فصيح الكالم " ـ  ٣

ـ          خة علي الغزنوي من علماء القرن الخامس الهجري منه نس
وأخرى بمكتبة بشير آغا برقم     ) ٣٦١٤(في مكتبة الللي برقم     

)١٩٣).  
للشيخ أحمـد بـن فـارس    " تمام فصيح الكالم " ـ  ٤

رحمه اهللا تعالى تحقيـق الـدكتور       ) هـ٣٩٥(المتوفي سنة   
إبراهيم السامرائي ، مستّل من مجلة المجمع العلمي العراقي         

  .)م١٩٧١(سنة ) ٢١(المجلد 
المخطوطات والتراث والوثـائق فـي      كما نشره مركز    

الكويت ، بعناية الدكتور زيان أحمد الحـاج إبـراهيم سـنة            
 ).هـ١٤١٩(
 
 ـ كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ ٣

لإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد          
اهللا الطرابلسي األجدابي المعروف بابن األجدابي ، المتـوفي         

  . تعالىرحمه اهللا) هـ٤٧٠(نحو سنة 
هذا كتاب مختصر في اللغة ومايحتاج      :" قال في مقدمته  



إليه من غريب الكالم ، أودعناه كثيراً من األسماء والصفات          
، وجنبناه حوشي األلفاظ واللغات ، وأعريناه مـن الشـواهد           

  .ليسهل حفظه ، ويقرب تناوله
وجعلناه مغنياً لمن اقتصد في هذا الفن ، ومعينـاً لمـن            

  ." تساع فيهأراد اال
كانت له يد جيدة فـي اللغـة وتحقيقهـا          : "قال القفطي 

وهو متأخر ، وصنف في اللغـة مقدمـة لطيفـة           . وإفادرتها
 يشتغل بها الناس في الغرب ومصر" كفاية المتحفظ " سماها 

"  
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ ١٢٨٧(ـ في مطبعة وادي النيل بمصر سـنة   ١ ) هـ

  . أفنديباعتناء أبي السعود
  ).هـ١٣٠٥(ـ في بيروت سنة  ٢
  ).هـ١٣١٣(ـ في القاهرة سنة  ٣
ـ في المطبعة الرحمانية بمصر نشر محمـود علـي    ٤

  .صبيح دون تاريخ
ـ في ليبيا نشر دار إقرأ للطباعة والترجمة والنشـر   ٥

والخدمات اإلعالمية دون تاريخ ، حققه وذكر شواهده وعلق         



  .حسينالسائح علي : عليه األستاذ
ـ في العراق ، طبع بدار الحرية للطباعة ، نشر دار  ٦

) م١٩٧٦(الشؤون الثقافية العامية ، الطبعة السـابعة سـنة          
  .بتحقيق األستاذ عبد الرزاق الهاللي

ـ في حلب ضمن مجموع لغوي طبع فـي المطبعـة    ٧
باعتناء الشيخ مصطفى بن أحمـد      ) هـ١٣٤٣(العلمية سنة   

  .الزرقا
 

  :شروحه
تحرير الرواية فـي تقـري   (ـ شرح كفاية المتحفظ  ١
للعالمة شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن الطيب بن          ) الكفاية

رحمه اهللا تعالى ، قامـت      ) هـ١١٧٠(موسى المتوفي سنة    
بطبعه دار العلوم للطباعة والنشر بالرياض ، الطبعة األولى         

تحقيق الدكتور علي حسين البـواب فـي        ) هـ١٤٠٣(سنة  
  .مجلد

 
  :نظمه

  ـ:نظمه جماعة من العلماء منهم



ـ الشيخم القاضي شهاب الدين أبو عبد اهللا محمد بن  ١
مخطوط منه نسـخة    ) هـ٦٩٣(أ حمد الخويي المتوفي سنة      

  .(٦٢٠٧(في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 
ـ الشيخ محمد بن أحمد بن جابر الهواري األندلسـي   ٢

: تعالى ، ذكـر األسـتاذ     رحمه اهللا   ) هـ٧٨٠(المتوفي سنة   
السائح علي حسين في مقدمة تحقيقه للكتاب أنه تحصل على          

  .نسخة منه ، ولم يذكر مكان وجوده
ـ الشيخ أبو القاسم إبراهيم بن محمد البوسي المتوفي  ٣

فكاهة المتلفظ  " رحمه اهللا تعالى ،واسم نظمه      ) هـ٧٦٠(سنة  
مع صـنعاء   منه نسخة في مكتبة جا    " في نظم كفاية المتحفظ     

  ).١٨٩٨(برقم 
ـ وللمتن المذكور نظمـان ـ مجهـوال النـاظم ـ       ٤

، ) ٨٧٥٦(األول بـرقم    : مخطوطان في المكتبة الظاهريـة    
 ).٦١٣٤(والثاني برقم 

 ـ الصحاح ٤
  " تاج اللغة وصحاح العربية: " المسمى

إلمام العربية في وقته أبي نصر إسماعيل بـن حمـاد           
وقيل سـنة   ) هـ٣٩٣(حو سنة   الجوهري الفارابي المتوفي ن   



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٩٨(
  .أحسن تصنيفه ، وجود تأليفه ، وقرب متناوله

  :طبعاته
  ـ:طبع هذا المعجم عدة مرات منها

  .طبعة حجرية) هـ١٢٧٠(ـ في تبريز سنة  ١
بتحقيق وتقديم ) هـ١٢٨٢(ـ في مطبعة بوالق سنة  ٢

  .رحمه اهللا تعالىالشيخ أبي الوفاء نصر بن نصر الهوريني 
بتحقيق الشيخ أحمـد  ) هـ١٣٧٦(ـ في القاهرة سنة  ٣

عبد الغفور عطار في ست مجلدات مع مقدمة له في مجلـد            
الصحاح ومدارس المعجمـات    : " مستقل طبعت مفردة باسم   

  ." العربية
ـ ١٣٩٩(ـ في بيروت سنة  ٤ نشـر دار العلـم   ) هـ

  .للماليين ، وهي مصورة عن الطبعة السابقة
ـ في بيروت نشر دار الفكر بتحقيق وضبط شـهاب   ٥

  .في مجلدين) هـ١٤١٨(الدين أبي عمرو الطبعة األولى سنة 
نديم مرعشـلي وأسـامة مرعشـلي     : كما قام األستاذان  

" بطباعة معجم في اللغة باسم الصحاح في اللغـة والعلـوم            
تجديد صحاح العالمة الجـوهري والمصـطلحات العلميـة         



قامـت بنشـره دار     " لجامعـات العربيـة     والفنية للجامع وا  
  .في مجلدين) م١٩٧٤(الحضارة العربية في بيروت 

 
  :طريقته

  :هي ماأشار إليه بعضهم بقوله
إذا رمت كشفاً في الصحاح للفظة فآخرها للباب والبـدء      

  للفصل
وال تعتمد في بدئها وأخيرها مزيـداً ولكـن اعتمـادك           

  لألصل
  :وقال آخر

تحقيق مسألة مـن الصـحاح فـال        إن شئت كشفاً إلى     
  يعوزك إسهاب

فالفصل خذه مضافاً نحو أولـه ونحو آخـره فليعنـك          
  البـــاب
  :حواشيه

ألف جماعة من العلماء حواشي كثيرة علـى الصـحاح          
  ـ:طبع منها
للشيخ أبي  " التنبيه واإليضاح عما وقع في الصحاح       " ـ



 محمد عبد اهللا بن بري المقدسي المصـري المتـوفي سـنة           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٨٢(

طبعت في جزئين األول بتحقيق وتقديم األستاذ مصطفى        
حجازي والثاني بتحقيق األسـتاذ عبـد العلـيم الطحـاوي           

  .من باب الشين) وقش(والمطبوع منها إلى مادة 
نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة األولى سـنة         

  .(م١٩٨٠(
  :ذيوله

الصلة لكتاب تاج اللغة وصـحاح  ـ التكملة والذيل و ١
العربية لرضي الدين أبي الفضائل الحسن بـن محمـد بـن            
الحسين بن حيدر القرشي العدوي المعـروف بالصـغاني ـ    

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٥٠(ويقال الصاغاني ـ المتوفي سنة 
) م١٩٧٠(طبع في مطبعة دار الكتب بالقـاهرة سـنة          

  .لداتبتحقيق جماعة من األساتذة في ست مج
وعلى التكملة المذكورة حاشية للمؤلف أودعها األلفـاظ        
التي أهمل الجوهري ذكرها في الصحاح والتي لم يوردهـا          

  .هو في التكملة
منها نسخة مخطوطة في مكتبة مراد مال بتركيا بـرقم          



  .ورقة) ٣١١(في ) ١٧٦٦(
وقد جمع الصاغاني بين كتاب الصحاح وكتابه التكملـة         

مجمع البحرين ومطلـع    :" كتاب كبير سماه  وحاشية عليه في    
  .يوجد مخطوطاص في عدة مكتبات" النيرين 

  :مختصراته
اختصره جماعة من العلماء ، وقد طبع من مختصراته         

  :مايلي
ـ تهذيب الصحاح للشيخ محمود بن أحمد الزنجـاني   ١

رحمه اهللا تعالى ،اختصره    ) هـ٦٥٦(الشافعي المتوفي سنة    
طبع بتحقيق  " رواح في تهذيب الصحاح   ترويح األ :" من كتاب 

الشيخين عبد السالم محمد هارون وأحمد عبد الغفور عطار         
  .، نشر دار المعارف بمصر دون تاريخ في ثالث مجلدات

لزين الدين أبي عبد اهللا محمـد  " مختار الصحاح " ـ  ٢
بن أبي بكر بن عبد القادر ال حنفي الرازي المتوفي بعد سنة            

هللا تعالى ،وهو أشهر مختصرات الصحاح      رحمه ا ) هـ٦٦٠(
  .وأوسعها انتشاراً

  :طبعاته
  ـ:طبع هذا المختصر عدة مرات منها



ـ ١٢٨٢(ـ في مطبعـة بـوالق سـنة     ١ وسـنة  ) هـ
  ).هـ١٣٠٢(

  ).هـ١٢٨٩(ـ في مطبعة وادي النيل سنة  ٢
  ).هـ١٣٠١(ـ في المطبعة الشرقية بمصر سنة  ٣
وسنة ) هـ١٣٠٤(ة ـ في المطبعة الخيرية بمصر سن ٤

  ).هـ١٣٠٨(
  ).هـ١٣٠٥(ـ في المطبعة البهية بمصر سنة  ٥
  ).هـ١٣١١(ـ في المطبعة العامرة العثمانية سنة  ٦

وجميع هذه الطبعات مطابقة لترتيب المؤلف من بنـاء         
  .المعجم على الم الفعل دون فائه

ثم قامت وزارة المعارف المصرية بطبعه بعـد إعـادة          
وافقاً لترتيب أساس البالغة والمصباح المنير      ترتيبه ليكون م  

اللذين روعي فيهما فاء الفعل دون المه ، وبعد حذف مـاال            
ينبغي أن يطرق مسامع النشء ، وعهدت بهذا إلى األسـتاذ           

  .محمود خاطر بك بإشراف العالمة الشيخ حمزة فتح اهللا
وطبع المختار على هذا الترتيب الجديـد عـدة مـرات        

  ـ:منها
ـ ١٣٢٥(ي المطبعة األميرية بالقاهرة سـنة  ـ ف ١ ) هـ



بتصحيح وتعليق األسـتاذ الشـيخ أحمـد    ) هـ١٣٤٠(وسنة  
  .العوامري
ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصـر سـنة    ٢

  .(هـ١٣٦٩(
نشر مؤسسـة علـوم   ) هـ١٣٩٨(ـ في دمشق سنة  ٣

  .القرآن ومكتبة النوري
  .لبغابعناية الدكتور مصطفى ديب ا... ـ في دمشق ٤

  .إلى غير ذلك من الطبعات الكثيرة
ـ ١٤١٧(ثم قامت دار البشائر في دمشـق سـنة           ) هـ

بعنايـة  " إيضاح مختار الصـحاح     : " بإصداره محققاً بعنوان  
  .نديم وأسامة وعادل مرعشلي: األساتذة

وقد اختصر هذا المختصر الشيخ عبـد الـرحمن بـن           
 تعـالى   رحمه اهللا ) هـ١٠٣٧(عيسى الهمذاني المتوفي سنة     

طبع فـي   " صفو الراح من مختار الصحاح      " في كتاب سماه    
ضاحي عبد الباقي محمد وثروت     : القاهرة بتحقيق األستاذين  

بن عبد السميع أبو عتمان ، نشر مكتبة ومطبعة الغـد سـنة             
  ).هـ١٤١٩(



  :تخريج أحاديثه
لجـالل  " فلق اإلصباح في تخريج أحاديث الصـحاح   "

لرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي      الدين أبي الفضل عبد ا    
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩١١(سنة 

مخطوط في دار الكتـب المصـرية ضـمن مجمـوع           
  ).٦٩٤٩/١٠(وموجود في برلين 

  :كتب تتعلق بالصحاح
لصالح الدين خليل بن أيبك " غوامض الصحاح " ـ  ١

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٦٤(الصفدي المتوفي سنة 
لغامضة االشتقاق ليعـرف الباحـث      جمع فيه الكلمات ا   

  .أصلها ورتبها على حروف المعجم
طبع في الكويت بتحقيق األستاذ عبد اإلله أحمد نبهـان          

ـ ١٤٠٦(الطبعة األولى سنة     مـن منشـورات معهـد      ) هـ
  .المخطوطات العربية

الوشاح وتثقيف الرماح فـي رد تـوهيم المجـد    " ـ  ٢
بـد العزيـز    للشيخ أبي زيد عبد الرحمن بـن ع       " الصحاح  

تقريبـاً ،   ) هـ١٢٠٠(المغربي التادلي المالكي المتوفي سنة      
  .رحمه اهللا تعالى



ـ ١٢٨١(طبع في مطبعة بـوالق بمصـر سـنة           ) هـ
بتصحيح الشيخ نصر الهوريني كما طبع ثانية فـي القـاهرة           

 ).هـ١٣٠٥(سنة 
 
 ـ لسان العرب ٥

لإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم          
 بن أحمد األنصاري الخزرجي اإلفريقي ثم المصري        بن علي 

ـ ٧١١(المعروف بابن منظور المتوفي سنة       رحمـه اهللا   ) هـ
  .تعالى

وهو من أوسع وأجمع المعاجم في اللغة ، جمـع فيـه            
  :مؤلفه بين خمسة كتب وهي

  .ألبي منصور األزهري" تهذيب اللغة " ـ  ١
  . سيدهألبي الحسن بن" المحكم والمحيط األعظم " ـ  ٢
  .ألبي نصر الجوهري" الصحاح " ـ  ٣

التنبيه واإليضاح عما وقع في الصحاح المشهور " ـ  ٤
ألبي م حمد عبـد اهللا بـن        " بحاشية ابن بري على الصحاح      

  .بري المصري
ألبـي  " النهاية في غريـب الحـديث واألثـر    " ـ  ٥



  .السعادات المبارك بن محمد بن األثير الجزري
  :طبعاته

  ـ:ذا المعجم الكبير عدة مرات منهاطبع ه
وكمـل  ) هـ١٣٠٠(ـ في مطبعة بوالق بمصر سنة  ١

  .في عشرين جزءاً) هـ١٣٠٧(طبعه سنة 
) م١٩٥٥(ـ في مطبعة دار صادر في بيروت سـنة   ٢

جزءاً ،وطبعته الدار المذكورة بعد ذلك عدة مرات        ) ٦٥(في  
  .مجلداً) ١٥(في 

 بإعادة بنائـه علـى      ثم قام األستاذ األديب يوسف خياط     
الحرف األول من الكلمة وإضافة المصطلحات العلمية والفنية        
وماأقرته المجامع اللغوية في دمشق وبغداد والقاهرة وجامعتا        

" لسان العـرب المحـيط      " دمشق والرباط إليه ،وطبعه باسم      
قامت بنشره دار لسان العرب في بيروت في أربع مجلـدات           

  .كبار
عارف بمصر مرتباً علـى الحـرف       كما طبعته دار الم   

عبد اهللا علي الكبير    : األول في ست مجلدات بتحقيق األساتذة     
، ومحمد أحمد حسب اهللا ، وهاشم محمـد الشـاذلي سـنة             

  .(م١٩٨٠(



  :تصحيح طبعاته
للعالمة المشهور الشيخ أحمـد  " تصحيح اللسان " ـ  ١

رحمـه اهللا تعـالى ،      ) هـ١٣٨٤(تيمور باشا المتوفي سنة     
  .انجزء

طبع أولهما فـي المطبعـة الجماليـة بمصـر سـنة             
صفحة ، والثاني في المطبعة السلفية      ) ٥٩(في  ) هـ١٣٣٤(

  .صفحة) ٤٨(في ) هـ١٣٤٣(بمصر سنة 
" تحقيقات وتنبيهات في معجـم لسـان العـرب    " ـ  ٢

للعالمة الشيخ عبد السالم محمد هارون ، طبع فـي مطـابع            
فـي  ) هـ١٣٩٩(ر سنة   الهيئة المصرية العامة للكتاب بمص    

مجلد من منشورات مركز البحث العلمي وإحيـاء التـراث          
  .اإلسالمي بمكة المكرمة
  :االستدراكات عليه

لألستاذ عبد " الحسن واإلحسان في ماخال عنه اللسان  "
اهللا بن عمر البارودي الحسيني ، نشرته عـالم الكتـب فـي          

  .في جزء لطيف) هـ١٤٠٧(بيروت الطبعة األولى سنة 
  :دراسات حوله

للدكتور ياسين " معجم الشعراء في لسان العرب " ـ  ١



  .(م١٩٨٠(األيوبي ، نشر دار العلم للماليين في بيروت سنة 
  :فهارسه
للدكتور خليل بـن أحمـد   " فهارس لسان العرب " ـ  ١

عمايره ، قامت بنشرها مؤسسة الرسالة في بيروت الطبعـة          
  .لداتفي سبع مج) هـ١٤٠٧(األولى سنة 
  :مختصراته

اختصره غير واحد من أ هل العلم ، ولـم يطبـع مـن      
  ـ:مختصراته فيما وقفت عليه سوى

. للشيخ عبد اهللا بن إسماعيل الصـاوي " تهذيب اللسان  "
طبع منه خمسة أجزاء آخرهـا      . رتبه باعتبار أوائل الكلمات   

 .(هـ١٣٥٥(سنة 
 ـ القاموس المحيط ٦

ي طاهر محمد بن يعقوب بن      لإلمام اللغوي مجد الدين أب    
محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروز آبادي المتوفي         

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨١٧(سنة 
  .وهو أشهر معاجم اللغة العربية

  .طريقته
طريقته في هذا الكتاب نظمها بعضهم ، ويقال إنـه          



  :المؤلف
إذا رمت في القاموس كشفاً للفظة فآخرها للباب والبـدء          

  صلللف
وال تعتبر في بدئها وأخيـــرها مزيداً ولكن اعتبارك        

  لألصل
  :رموزه ومصطلحاته

  :في القاموس سبعة رموز وهي
  لمعروف) م(ـ  ١
  .لموضع) ع(ـ  ٢
  .لقرية) ة( ـ ٤.لجمع) ج(ـ  ٣
  .لبلد) د(ـ  ٥
  .لجمع الجامع) جج(ـ  ٦
  .لجمع جمع الجمع) ججج(ـ  ٧

ضهم ـ وينسب للمؤلـف ـ    وقد نظم الخمسة األولى بع
  :في قوله

ومافيه من رمز فخمسة أحرف فميم لمعـروف وعـين          
  لموضع

  وجيم لجمع ثم هاء لقريــة وللبلد الدال التي اهملت فع



  :ولبعضهم في ذلك
وماجاء في القاموس رمـزاً فسـتة لموضـعهم عـين           

  ومعروف الميم
  وجج لجمع الجمع دال لبلدة وقريتهم هاء وجمع له الجيم

كما جمع الشيخ نصر أبو الوفاء الهوريني المتوفي سنة         
رحمه اهللا تعالى فوائد شريفة وقواعد لطيفة في        ) هـ١٢٩١(

معرفة اصطالحات القاموس طبعت في أول القاموس طبعـة         
  .بوالق
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ ١٢٣٢(ـ في كلكتة بالهنـد سـنة    ١ بتصـحيح  ) هـ

ي األنصاري اليمني الشرواني    الشيخين أحمد بن محمد بن عل     
وأوحد الدين بن علي بن أحمد العثماني البلجرامي في أربعة          

  .أجزاء ، وهي أول طبعاته
ـ في كلكتة بالهند على الحجر في مجلد واحد سـنة   ٢

  ).هـ١٢٧٠(
ـ ١٢٧٢(ـ في مطبعة بـوالق بمصـر سـنة     ٣ ) هـ

  .بتصحيح الشيخين نصر الهوريني ومحمد قطة العدوي



  .(هـ١٣٠٣(مطبعة بوالق بمصر سنة ـ في  ٤
  .(هـ١٣٠٦(ـ في المطبعة الخيرية سنة  ٥
ـ ١٣١١(ـ في المطبعة الحسينية بالقاهرة سـنة   ٦ ) هـ
  .(هـ١٣٣٠(وسنة 

في ) هـ١٣١٩(ـ في المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة  ٧
  .أربع مجلدات

  ).هـ١٣٨٦(ـ في المطبعة الوهبية سنة  ٨
في بيـروت بطبعـه عـدة    ـ قامت مؤسسة الرسالة  ٩

مرات في مجلد ضخم وفي آخره فهرس لمواد المعجم مرتبة          
  .إلى غير ذلك من الطبعات. على الحرف األول

 
  :تصحيح بعض طبعاته

قام العالمة المحقق أحمد تيمور باشـا المتـوفي سـنة           
رحمه اهللا تعالى بتأليفه رسالة قيمة فـي بابهـا          ) هـ١٣٤٨(

نبه فيها على ماوقع مـن      ) يطتصحيح القاموس المح  (سماها  
األغالط في نسخة القاموس المحيط المطبوعة في بوالق سنة         

  .صفحة) ٤٩(في ) هـ١٣٠٣(



  :شروح خطبة القاموس
أفرد جماعة من العلماء خطبة صاحب القاموس بالشرح        

  ـ:ومنهم
ـ الشيخ نصر أبو الوفاء الهـوريني المتـوفي سـنة     ١

 أول القاموس المطبوع    رحمه اهللا تعالى طبع في    ) هـ١٢٩١(
وفي عدة طبعات   ) هـ١٢٧٢(في مطبعة بوالق بمصر سنة      

  .من القاموس
ـ الشيخ زين الدين محمد بن عبد الرؤوف المنـاوي   ٢

رحمه اهللا تعالى مخطوط    ) هـ١٠٣١(القاهري المتوفي سنة    
  .لغة) م٦(منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 

العزيز بن رشـيد  ـ الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد  ٣
ـ ١١٧٥(الهاللي السجلماسي المتوفي سنة      رحمـه اهللا   ) هـ

تعالى مخطوط منه نسخة في دار الكتـب المصـرية بـرقم            
  ).ش لغة٢٤(

كما يوجد منه عدة نسخ مخطوطة في مكتبات المغـرب          
  .العامة والخاصة

  :شروحه
ـ إضاءة الراموس إضافة النـاموس علـى إضـاءة     ١



 الدين أبي عبد اهللا محمد بن الطيب        القاموس ، للعالمة شمس   
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٧٠(بن موسى الفاسي المتوفي سنة 

ـ ١٤٠٣(طبع في مطبعة فضالة في المغرب سنة         ) هـ
بتحقيق الشيخ عبد السالم الفاسي والدكتور التهامي الراجـي         

  .الهاشمي ، صدر منه ثالثة أجزاء
م اللغوي ـ تاج العروس من جواهر القاموس ، لإلما ٢

محب الدين أبي الفيض محمد بن مرتضى الحسيني الواسطي         
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٠٥(الزبيدي الحنفي المتوفي سنة 

 
  :طبعاته

أ ـ طبع منه خمس مجلدات في المطبعة الوهبية سـنة   
  .ولم يكمل طبع باقيه) هـ١٢٨٧(

ب ـ ثم طبع في المطبعة الخيرية بمصر الطبعة األولى  
  .في عشر مجلدات) هـ١٣٠٦(سنة 

ـ ١٣٨٥(ج ـ في مطبعة حكومة الكويـت سـنة     ) هـ
بتحقيق جماعة من علماء اللغة صدر منه حتى اآلن خمسـة           

  .وعشرون مجلداً
وقد طلب من الشيخ حمدالجاسر أن يراجع هذه الطبعـة          



ـ ١٣٩٠(فنشر في مجلة العرب السنة الخامسـة سـنة           ) هـ
لحادي والعشـرين   مالحظات على المجلد األول إلى المجلد ا      

نظرات فـي   : " في حلقات ، وجمعها في كتاب مستقل سماه       
  ." كتاب تاج العروس من جواهر القاموس

طبع في المطابع األهليـة لألوفسـت بالريـاض سـنة           
  .في مجلد) هـ١٤٠٧(
 

  :حواشيه
ألف جماعة من العلماء عدة حـواش علـى القـاموس           

  ـ:منها
لدين علـي بـن   ـ حاشية على القاموس للشيخ نور ا ١

محمد بن علي الخزرجي المقدسي المعـروف بـابن غـانم           
ـ ١٠٠٤(المتوفي سـنة     رحمـه اهللا تعـالى ال زالـت        ) هـ

  .مخطوطة
ـ القول المأنوس بتحرير مافي القاموس للشيخ بـدر   ٢

الدين محمد بن يحيى بن عمر القرافي المالكي المتوفي سـنة           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٠٠٨(

نسخ في دار الكتب المصرية ونسخة      مخطوط منه ثالث    



  .في مكتبة فيض اهللا أفندي بتركيا
  .وقد طبع نبذ منها على هامش طبعة بوالق للقاموس

ـ حاشية على القاموس للشيخ أبي العباس أحمد بـن   ٣
علي بن عبد الرحمن الجرندي األندلسي الفاسي المتوفي سنة         

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٢٥(
 

  :مختصراته
حكام اإلعراب عن لغـة األعـراب ، لجبرائيـل    ـ إ ١

، لخص  ) هـ١١٤٥(فرحات اللبناني الماروني المتوفي سنة      
فيه القاموس ، وأضاف إليه وهذبه رشيد الدحـداح ، وقـام            

  .(م١٨٤٩(بنشره سنة 
للشيخ علي بن أحمد الهيتـي  " مختصر القاموس " ـ  ٢

 رحمه اهللا تعالى ، مخطـوط منـه  ) هـ١٠٢٠(المتوفي سنة  
  .(لغة٦١٤(نسخة بدار الكتب المصرية برقم 

للشيخ أبي العباس أحمد بـن  " ملخص القاموس " ـ  ٣
علي القضاعي األندلسي الوجاري ثم الفاسي المتـوفي سـنة          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١١٤١(
مخطوط منه نسخة في الخزانة العامة بالربـاط بـرقم          



 ). ك١٦٩٠(
  :تكملته

ة لما فات صاحب القاموس التكملة والذيل والصل" ـ  ١
لإلمام اللغوي محب الدين أبـي الفـيض محمـد          " من اللغة   

رحمه اهللا تعالى   ) هـ١٢٠٥(مرتضى الزبيدي المتوفي سنة     
، ذكر فيه مافات صاحب القاموس مما ذكره من شرحه تاج           
العروس ، وأخذ هذه التسمية من رضي الدين الحسـن بـن            

غاني ـ المتـوفي   محمد بن الحسن الصاغاني ـ ويقال الص 
التكملة والذيل  : " حيث ألف . رحمه اهللا تعالى  ) هـ٦٥٠(سنة  

وقد . وهو مطبوع " والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية       
) هـ١٤٠٦(طبع كتاب الزبيدي هذا مجمع اللغة العربية سنة         
  .بتحقيق األستاذ مصطفى حجازي في ست مجلدات

مجهـول  " س ابتهاج النفوس بذكر مافات القامو" ـ  ٢
المؤلف في دار الكتب المصرية المجلد األول منـه ينتهـي           

  ).٥٠٥(ورقم ) ١١٢(بنهاية حرف الثاء برقم 
  :ترتيبه

ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصـباح المنيـر         
وأساس البالغة للشيخ الطاهر بـن أحمـد الـزاوي مفتـي            



  .الجمهورية العربية الليبية
بابي الحلبي وشركاه بمصر    قامت بطبعه مطبعة عيسى ال    

  .الطبعة الثانية دون تاريخ في أربع مجلدات
  :انتقاداته
للشـيخ  " القول المأنوس في صـفات القـاموس   " ـ  ١

المفتي محمد سعد اهللا بن نظام الدين الهندي المـراد آبـادي            
رحمه اهللا تعالى ، اشـتمل علـى        ) هـ١٢٩٤(المتوفي سنة   

ك على صاحب القاموس ،     خمسة وثالثين فصالً في االستدرا    
  .(هـ١٢٨٧(طبع في مطبعة الحسني برامفور في الهند سنة 

للشيخ أحمـد فـارس   " الجاسوس على القاموس " ـ  ٢
رحمه اهللا تعالى اشـتمل     ) هـ١٣٠٤(الشدياق المتوفي سنة    

  .صفحة وأربعة وعشرين نقداً وخاتمة) ٩٠(على مقدمة في 
) هـ١٢٩٩(ة  طبع في مطبعة الجوائب بالقسطنطينية سن     

في مجلد ضخم وأعادت تصويره دار صادر في بيروت دون          
  .تاريخ

  :وفي آخره للمؤلف
تحريت في الجاسوس نصحاً لكل من يؤلف أرجو األجر         

 .من عالم الغيب



فإن كان فيه بعض شيئ يعيبــه فكل كتاب خـط لـم            
  .يخل من عيب

للشيخ أحمد فارس " سر الليال في القلب واإلبدال " ـ  ٣
 يوسف الشـدياق ـ سـابق الـذكر ـ المتـوفي سـنة        بن
: رحمه اهللا تعالى ، اشتمل على ثالثة مقاصـد        ) هـ١٣٠٤(

  .سرد األفعال واألسماء المتداولة: األول
  .إيراد األلفاظ المقلوبة والمبدلة: والثاني
استدراك مافات صاحب القاموس من لفـظ أو        : والثالث

ـ ... مثل أو إيضاح عبارة أو نسق مـادة        خ ، طبـع فـي      إل
  ).هـ١٢٨٤(القسطنطينية سنة 

للشـيخ  " الدر اللقيط في أغالط القاموس المحيط " ـ  ٤
محمد بن مصطفى الداودي المعروف بـداود زاده التركـي          

  ).هـ١٠١٧(المتوفي سنة 
أحصى فيه األغالط التي انتقدها صاحب القاموس على        

منه نسخة مخطوطة في    . الجوهري في الصحاح وردها عليه    
ورقة بـرقم   ) ١٦(كتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة في       م
وفي خزانة الشيخ حسن حسني عبد الوهـاب فـي          ) لغة٥٠(

  .تونس



حققه الدكتور إبراهيم السامرائي ونشر مقدمته في مجلة        
  ).م١٩٦٥(المجمع العلمي العراقي سنة 

، " الطراز األول فيما عليه من لغة العرب المعول" ـ  ٥
أحمد بن محمد الحسني الحسيني المعـروف       للشيخ علي بن    

ـ ١١١٩(بعلي خان الشهير بابن معصوم المتوفي سنة         ) هـ
اشتمل على تعقيبات كثيرة على القاموس ،       . رحمه اهللا تعالى  

منه ثالثة مجلدات في مكتبة سباسالر وثالثة أخرى في مكتبة          
 .عاطف ، ومجلدان في مكتبة كاشف الغطاء بالنجف



   
   

 
 توطئة

  :البالغة تشتمل على العلوم التالية
  " علم البيان ،وعلم المعاني ، وعلم البديع "

  وقد جرى المتأخرون على جمع هذه العلوم
 .الثالثة في كتاب واحد

 
 متون البالغة

لجالل الدين محمد بـن عبـد   " تلخيص المفتاح " ـ  ١
) هـ٧٣٩(سنة  الرحمن بن عمر القزويني الشافعي المتوفي       

  .رحمه اهللا تعالى
لجالل الـدين  " عقود الجمان في المعاني والبيان " ـ  ٢

ـ ٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي سنة          ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

للشـيخ  " زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع " ـ  ٣



رحمـه  ) هـ١٣٥١(أحمد بن محمد المحالوي المتوفي سنة       
  .الىاهللا تع

  .لألستاذ أحمد الهاشمي" جواهر البالغة " ـ  ٤
)" البيان ، المعـاني ، البـديع  (البالغة الواضحة " ـ  ٥

 .للشيخين علي الجارم ، ومصطفى أمين
 
 ـ تلخيص المفتاح ١

لإلمام جالل الدين محمد بن عبد الـرحمن بـن عمـر            
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٣٩(القزويني الشافعي المتوفي سنة 

تصره من القسم الثالث من مفتاح العلوم للعالمة أبي         اخ
يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بـن علـي السـكاكي             

رحمه اهللا تعالى ، واشـتهر      ) هـ٦٢٦(الحنفي المتوفي سنة    
  .شهرة واسعة

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

  .صفحة) ٥٢(في ) هـ١٢٨٩(ـ في تركيا سنة  ١
ية عثمانيـة سـنة   ـ في تركيا طبع شـركة صـحاف   ٢

  ).هـ١٣١٢(



مع شرح ) هـ١٣٢٢(ـ في مطبعة النيل بمصر سنة  ٣
  .الشيخ عبد الرحمن البرقوقي عليه

ـ في مصر طبع ونشر مكتبة الحسين التجارية سـنة   ٤
  .بشرح وتعليق الشيخ محمد عبد المنعم خفاجي) هـ١٣٦٨(

ـ في بيـروت ، نشـر دار الكتـب العلميـة سـنة       ٥
  . ا لدكتور عبد الحميد هنداويبتحقيق) هـ١٤١٨(

  .ـ في بيروت نشر دار الكتاب العربي دون تاريخ ٦
ـ ضمن مجموع مهمات المتون المطبوع في مطبعة  ٧

مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر الطبعة الرابعة سـنة         
  ).٦١٥(ص ) هـ١٣٩٦(

  :شرح شواهده
للشـيخ  " معاهد التنصيص على شواهد التلخيص " ـ  ١

لرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي المتوفي سـنة          عبد ا 
رحمـه اهللا تعـالى ، طبـع فـي تركيـا سـنة              ) هـ٩٦٣(
كما طبع في مطبعـة السـعادة بمصـر سـنة           ) هـ١٢٤٧(
أربعة أجزاء في مجلـدين ، بتحقيـق وتعليـق          ) هـ١٣٦٧(

الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ، ثم قامـت بتصـويره            
  .تاريخعالم الكتب في بيروت دون 



  :شروحه
اإليضاح لتلخـيص  " ـ شرحه مؤلفه في كتاب سماه  ١
  " المفتاح

  ـ:وقد طبع عدة مرات منها
أ ـ في المطبعة النموذجية بمصر ، ومعه حاشية عليه  

بغية اإليضاح لتلخيص   " للشيخ عبد المتعال الصعيدي اسمها      
الطبعـة السادسـة دون     . في أربعة أجزاء صغيرة   " المفتاح  
  .تاريخ

ب ـ في مصر بشرح وتعليق وتنقيح الـدكتور محمـد    
عبد المنعم خفاجي في ستة أجزاء ، ثم نشرته ثانيـة مكتبـة             

  .الكليات األزهرية
جـ ـ في مصر بشرح وتعليق وتنقيح الدكتور محمـد   
عبد المنعم خفاجي ، وهو مختصر من الشرح الذي قبلـه ،            

لسادسـة  جزءان في مجلد ، ثم طبع عدة مرات منها الطبعة ا          
  .نشر دار الكتاب اللبناني في بيروت) هـ١٤٠٥(سنة 

د ـ في القاهرة نشر مؤسسة المختار للنشر والتوزيـع   
عبد الحميد هنداوي ، في     . بتحقيق وتعليق د  ) هـ١٤١٩(سنة  
  .مجلد



هـ ـ ضمن عدة شروح للتلخيص طبعت في المطبعة  
ع في أربع مجلدات ، ثم طب     ) هـ١٣١٧(األميرية ببوالق سنة    

ثانية في مطبعة عيسى البابي الحلبـي وشـركاه بمصـر ،            
  .وصور بعد ذلك

ـ شرح الشيخ بهاء الدين أحمد بن الشيخ علـي بـن    ٢
رحمه اهللا تعالى   ) هـ٧٦٣(عبد الكافي السبكي المتوفي سنة      

طبع " بعروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح       " ، المسمى   
ميريـة  ضمن شروح التلخيص المطبوعة فـي المطبعـة األ        

كما طبع في مطبعة عيسى البـابي       ) هـ١٣١٧(ببوالق سنة   
  .الحلبي وشركاه بمصر ، وصور بعد ذلك

للشيخ أكمل الدين محمـد بـن   " شرح التلخيص " ـ  ٣
) هـ٧٨٦(محمد بن محمود ابن أحمد البابرتي المتوفي سنة         

رحمه اهللا تعالى ، قام بدراسته وتحقيقـه الـدكتور محمـد             
نشرته المنشـأة العامـة للنشـر       . ةمصطفى رمضان صوفي  

هـ ١٣٩٢والتوزيع واإلعالن في ليبيا ، الطبعة األولى سنة         
  .في مجلد
ـ شرح الشيخ سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا  ٤

" رحمه اهللا تعالى واسمه     ) هـ٧٩١(التفتازاني المتوفي سنة    



  ." المطول على التلخيص
  ـ:طبع عدة مرات منها

  .(هـ١٣٠٤(وسنة ) هـ١٢٦٠(ة سنة أ ـ في اآلستان
وبهامشه ) هـ١٢٤٧(ب ـ كما طبع طبعة حجرية سنة  

حاشية الفناري ، السيد والسيد الشريف ، وأبي القاسم السمر          
  .قندي ، ومحمد رضا الكيايكاني
  .(هـ١٣٠٤(جـ ـ في القاهرة سنة 

) هـ١٣٣٠(د ـ في مطبعة أحمد كامل في تركيا سنة  
  . الشريف في مجلد كبيروبهامشه حاشية السيد

  :حواشيه
  ـ:على الشرح المذكور حواش كثيرة منها

أ ـ حاشية الشيخ السيد الشريف علي بن محمد بن علي  
رحمه اهللا تعالى ، طبعت     ) هـ٨١٦(الجرجاني المتوفي سنة    

  .على ها مش الشرح المذكور كما هو مبين في طبعاته
 شمس ب ـ حاشية الشيخ حسن بن محمد شاه بن محمد 

رحمـه اهللا   ) هـ٨٨٦(الدين بن حمزة الفناري المتوفي سنة       
تعالى ، طبعت في مطبعة شركة الصحافية العثمانيـة فـي           

في مجلد ، كما طبعت على هـامش        ) هـ١٣٠٩(تركيا سنة   



  .بعض طبعات الشرح المذكور
جـ ـ حاشية الشيخ عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي  

 رحمـه اهللا تعـالى ،       ٩ـه١٠٦٧(السيالكوتي المتوفي سنة    
قامت بطبعها شركة الصحافية العثمانية فـي تركيـا سـنة           

  .في مجلد ، وصورت بعد ذلك) هـ١٣١١(
ـ شرح الشيخ سعد الدين التفتازاني سـابق الـذكر ،    ٥

  ." المختصر" اختصره من شرحه السابق وسماه 
  ـ:طبع عدة مرات منها
  .(هـ١٢٢٨(أ ـ في كلكتا سنة 
 الحاج المحرم أفندي البوسـنوي فـي   ب ـ في مطبعة 

  ).هـ١٢٩٠(تركيا سنة 
جـ ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي فـي مصـر    

 . )هـ١٣٨٥(سنة 
د ـ مع مجموعة من شروح التلخيص ، طبعـت فـي    

في أربع مجلدات   ) هـ١٣١٧(المطبعة األميرية ببوالق سنة     
، ثم طبع ثانية في مطبعة عيسى البـابي الحلبـي وشـركاه             

  .، وصور بعد ذلكبمصر 



  :حواشيه والكتب المتعلقة به
أ ـ تجريد العالمة مصطفى بن محمد بن عبد الخـالق   

رحمه اهللا تعـالى ،     ) هـ١٢٢٠(البناني المتوفي حوالي سنة     
في ) هـ١٢٩٠(طبع في مطبعة بوالق ، الطبعة الثانية سنة         

  .مجلدين
كما طبع في مطبعة محممد علي صبيح في مصر سـنة           

  . ويليه تقرير الشيخ شمس الدين اإلنبابي)هـ١٣٥٧(
ب ـ حاشية الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسـوقي   

رحمه اهللا تعالى ، طبعـت   ) هـ١٢٣٠(المالكي المتوفي سنة    
ـ ١٢٧٦(في دار الطباعة العامرة في تركيا سنة         كمـا  ) هـ
  .طبعت مع شروح التلخيص سابقة الذكر

عثمـان  وقد اختصر هذه الحاشية الشـيخ علـي بـن           
اآلقشهدي ، طبع هذا المختصر في دار الطباعة العامرة فـي          

  .ثم صور بعد ذلك) هـ١٢٨٨(تركيا سنة 
جـ ـ تقرير الشيخ محمد بن محمد اإلنبابي المصـري   

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣١٢(الشافعي المتوفي سنة 
د ـ حاشية الشيخ محمد بن محمد اإلنبابي سابق الذكر  

في أربع  ) هـ١٣٣٠(عادة بمصر سنة    ، طبعا في مطبعة الس    



  .مجلدات
هـ ـ قام الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد بتحقيق  
وتهذيب وتفصيل الشرح المذكور ،ووضع لـه مقدمـة فـي           

  .تاريخ علم البالغة ، طبع في مصر ، وصور بعد ذلك
ـ شرح الشيخ عصام الدين إبراهيم بن محمـد بـن    ٦

ـ ٩٥١(نة  عرب شاه اإلسفراييني المتوفي س     رحمـه اهللا  ) هـ
) هـ١٢٤٨(تعالى ، طبع في المطبعة العامرة في تركيا سنة          

  .في مجلد كبير
ـ شرح الشيخ ابـن يعقـوب المغربـي الجزائـري      ٧

رحمه اهللا تعالى المسـمى     ) هـ١١١٠(المتوفي حوالي سنة    
  ." مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح" بـ 

عة األميريـة   طبع ضمن عدة شروح للتلخيص في المطب      
في أربع مجلدات ، ثم طبع ثانية في        ) هـ١٣١٧(ببوالق سنة   

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ، وصـور بعـد           
  .ذلك

ـ شرح وتعليق الدكتور محمد عبد المنعم خفـاجي ،   ٨
  .(هـ١٣٦٨(طبعته مكتبة الحسين التجارية بمصر سنة 

رات ـ شرح الشيخ محمد هاشم الدويدري ، من منشو ٩



 .(هـ١٣٩٠(دار الحكمة في دمشق ، الطبعة األولى سنة 
 ـ عقود الجمان في علم المعاني والبيان ٢

لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفي         
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩١١(سنة 

مع ضم زيادات   " التلخيص  " وهي منظومة لخص فيها     
  .إليه

  ).هـ١٢٩٣(طبع في بوالق بمصر سنة 
  :شروحها
ـ شرحها المؤلف ، وقد طبعت بمطبعة شرف بمصر  ١

شـرح عقـود   :" باسـم ) هـ١٣٠٥(وسنة ) هـ١٣٠٢(سنة  
للشـيخ أحمـد    " حلية اللب المصـون     " وبهامشها  " الجمان  

  .الدمنهوري على الجوهر المكنون لألخضري
ـ الشيخ عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمـري   ٢

ـ     ـ ٩٧٥(نة  المعروف بالمرشدي المتوفي س رحمـه اهللا   ) هـ
  .تعالى

فـي  ) هـ١٣٧٤(طبعت في مطبعة الحلبي بمصر سنة       
 .للمؤلف" شرح عقود الجمان " مجلد وبهامشها 

 ـ زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع ٣



تأليف الشيخ أحمد بن محمد المحالوي المتـوفي سـنة          
رحمه اهللا تعـالى ، فـرغ مـن تأليفـه سـنة             ) هـ١٣٥١(
  ).هـ١٣٢١(

 ).هـ١٣٦٩(طبع عدة مرات منها الطبعة الرابعة سنة 
 
 ـ جواهر البالغة ٤

رحمـه  ) هـ١٣٦٢(للشيخ أحمد الهاشمي المتوفي سنة      
طبع عدة مـرات آخرهـا فـي بيـروت سـنة            . اهللا تعالى 

 .نشر دار الكتب العلمية في مجلد) هـ١٤١٨(
 
 ).البيان ، المعاني ، البديع(ـ البالغة الواضحة   ٥

لثانوية ، تـأليف الشـيخين علـي الجـارم          للمدارس ا 
  .ومصطفى أمين ، طبع عدة مرات في مجلد



   
   

 
 متون علمي العروض والقوافي

ألبـي  " الكافي في علمي العـروض والقـوافي   " ـ  ١
العباس شهاب الدين أحمد بن عباد بن شعيب القنائي الشافعي          

رحمـه اهللا   ) هـ٨٥٨(متوفي سنة   ، المعروف بالخواص ، ال    
  .تعالى

لضياء الـدين  " متن الخزرجية :" ويقال" الرامزة " ـ  ٢
أبي محمد عبد اهللا بن محمد الخزرجي األندلسي ، المتـوفي           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٢٦(سنة 
لجمال الدين أبي " المقصد الجليل في علم الخليل " ـ  ٣

كي ، المشهور بـابن     عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المال       
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٤٦(الحاجب المتوفي سنة 

الكافية الشافية فـي  " المسماة " منظومة الصبان " ـ  ٤
ألبي العرفان محمـد بـن علـي        " علمي العروض والقافية    

ـ ١٢٠٦(الصبان الشافعي ، المتوفي سـنة        رحمـه اهللا   ) هـ



 .تعالى
 ـ الكافي في علمي العروض والقوافي ١

 العباس شهاب الدين أحمد عباد بن شعيب القنـائي          ألبي
رحمه ) هـ٨٥٨(الشافعي المعروف بالخواص المتوفي سنة      

  .اهللا تعالى
  .وهو متن مشهور في هذين العلمين

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ في مطبعة محمد علي صبيح بتعليق األستاذ محمد  ١
  .(هـ١٣٩٣(عبد المنعم خفاجي سنة 

ومعـه  ) هـ١٣٧٥(طبعة الحلبي بمصر سنة ـ في م ٢
  .متن الرامزة للخزرجي

ـ في آخر شرحه المسمى باإلرشاد الشـافي للشـيخ    ٣
محمد الدمنهوري المطبوع في مطبعة الحلبي بمصـر سـنة          

  .(هـ١٣٤٤(
ـ ضمن مجموع مهمات المتون المطبوع في مطبعة  ٤

  .(٧٤٥ص) (هـ١٣٦٩(الحلبي بمصر الطبعة الرابعة سنة 



  :وحهشر
  ـ:لهذا المتن عدة شروح منها

ـ اإلرشاد الشافي على المتن الكـابي فـي علمـي     ١
العروض والقوافي ، وهو الحاشـية الكبـرى علـى المـتن          
المذكور للشيخ محمد الدمنهوري المصري الشافعي المتوفي       

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٨٨(سنة 
  :طبعاته

  ).هـ١٢٨٥(أ ـ في بوالق بمصر سنة 
  ).هـ١٣٠١( المطبعة الشرفية بمصر سنة ب ـ في

  ).هـ١٣٠٧(جـ ـ في المطبعة الميمنية بمصر سنة 
  ).هـ١٣١٦(د ـ في مصر سنة 

ـ ١٣٤٤(هـ ـ في مطبعة الحلبي بمصر سـنة    ) هـ
  ).هـ١٣٧٧(وسنة 

نشر مكتبـة محمـود   ) هـ١٣٥٣(و ـ في مصر سنة  
  .توفيق
ـ المختصر الشافي على متن الكافي وهـو الحاشـية          ٢

الصغرى على المتن المذكور للشيخ محمد الدمنهوري سابق        
  .الذكر ،وهو مختصر الشرح السابق



  :طبعاته
ـ ١٢٧٣(ـ في بـوالق بمصـر سـنة     ١ وسـنة  ) هـ

  ).هـ١٢٩٣(
  ).هـ١٢٨١(ـ في مصر سنة  ٢

ـ ١٣٠٠(ـ في مطبعة عبد الرازق بمصر سنة  ٣ ) هـ
  ).هـ١٣٠٤(وسنة 
وسنة ) هـ١٢٨١(ـ في المطبعة الميمنية بمصر سنة  ٤

  ).هـ١٣٠٩(
باسم شرح الكـافي فـي   ) م١٨٩٥(ـ في قازان سنة  ٥

  .علمي العروض والقوافي
 ).هـ١٣٤٥(ـ في مصر سنة  ٦
 ـ متن الرامزة ٢

  " متن الخزرجية: " ويقال
لضياء الدين أبي محمد عبد اهللا بن محمـد الخرزجـي           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٢٦(األندلسي المتوفي سنة 
بيتاً ، يقال له الرامـزة ألن       ) ٩٨(تن منظوم في    وهو م 

الناظم رمز في كالمه عـن التفاعيـل واألبحـر والـدوائر            
  .اختصاراً ، ويقال الخزرجية نسبة إلى المؤلف



  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصـر سـنة    ١
  .مع متن الكافي للقنائي) هـ١٣٧٥(

 مهمات المتون المطبوع في مطبعة ـ ضمن مجموع ٢
) هـ١٣٦٩(عيسر البابي الحلبي بمصر الطبعة الرابعة سنة        

  ).٧٦٥ص(
ـ ضمن المجموع الكبير من المتون فيما يذكر مـن   ٣

الفنون ، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع في لبنـان           
  ).٤٥٣ص(دون تاريخ 
  :شروحه

للشيخ بـدر  " مزة العيون الغامزة على خبايا الرا" ـ  ١
الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بـن عمـر الـدماميني              

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٢٧(المالكي المتوفي سنة 
 

  :طبعاته
  ـ:طبع هذا الشرح عدة مرات منها

أ ـ في مطبعة عثمان عبـد الـرازق بمصـر سـنة      



فتح رب البرية بشـرح القصـيدة       : " وبهامشه) هـ١٣٠٣(
  . اإلسالم زكريا األنصاريلشيخ" الخزرجية 

  ).هـ١٣٢١(ب ـ في المطبعة الميمنية سنة 
  ).هـ١٣٢٣(جـ ـ في المطبعة الخيرية بمصر سنة 

ـ ١٣٨٣(د ـ في القاهرة نشر مكتبة الخانجي سنة   ) هـ
  .بتحقيق األستاذ الحساني حسن عبد اهللا

هـ ـ كمـا نشـرته مكتبـة الخـانجي ثانيـة سـنة        
  ).هـ١٤١٥(

لشيخ " البرية بشرح القصيدة الخزرجية فتح رب " ـ  ٢
) هـ٩٢٦(اإلسالم زكريا ابن محمد األنصاري المتوفي سنة        

  .رحمه اهللا تعالى
طبع على هامش شرح الدماميني سابق الذكر في مطبعة         

 ).هـ١٣٠٣(عثمان عبد الرازق بمصر سنة 
 .ـ المقصد الجليل في علم الخليل ٣

نن جمال الدين أبـي     للشيخ العالمة الفقيه األصولي المتف    
عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي المشـهور بـابن            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٤٦(الحاجب المتوفي سنة 
وهي منظومة مشهورة في علمي العروض والقوافي من        



  .بحر البسيط
  :شروحها

  ـ:لهذه المنظومة شروح كثيرة طبع منها
ـ          أليف نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب ، ت

الشيخ العالمة جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسـن           
بن علي بن عمر القرشي األموي اإلسنوي الشافعي المتوفي         

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٧٢(سنة 
طبع في مطبعة التقدم بمصر نشر دار الثقافة العربيـة          
بالقاهرة بتحقيق الدكتور شعبان صالح ، الطبعة األولى سنة         

  .(هـ١٤٠٨(
  :الشروح المخطوطة

ـ الدر النضيد في شرح القصيد ، لجمال الدين محمد  ١
بن ناصر الدين سالم بن وا صل الحموي ، المتـوفي سـنة             

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٩٧(
ـ شرح القصيد الجليل في علم الخليل ، للشيخ بـدر   ٢

الدين أبي علي حسن بن قاسم بن عبد اهللا المرادي المـالكي            
ـ ٧٤٩( أم قاسم المتوفي سنة      المشهور بابن  رحمـه اهللا   ) هـ

  .تعالى



منه نسخة ضمن مجموعة مخطوطة فـي دار الكتـب          
  .مجاميع) ٧٣(المصرية برقم 

ـ شرح عروض اإلمام ابن الحاجب ، للشيخ العالمة  ٣
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، صاحب المصباح          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٧٠(المنير المتوفي سنة 
 .عروض) ١٦(منه نسخة في الخزانة التيمورية برقم 

 ـ منظومة الصبان ٤
  " الكافية الشافية في علمي العروض والقافية: "المسماة 

للشيخ أبي العرفان محمد بن علي الصـبان الشـافعي           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٠٦(الحنفي المتوفي سنة 

) ٨٣(منظومة في علمي العروض والقوافي تقـع فـي          
  .بيتاً

  :طبعاتها
  ـ:طبعت عدة مرات منها

  .(هـ١٢٨٩(ـ في مصر سنة  ١
ـ ضمن مجموع مهمات المتون المطبوع في مطبعة  ٢

عيسى البـابي الحلبـي بمصـر ، الطبعـة الرابعـة سـنة              
  ).٧٧٥(ص ) هـ١٣٦٩(



  :شروحها
شرحها مؤلفها رحمه اهللا تعالى ، وقد طبع هذا الشـرح           

  ).هـ١٣٠٧(ة في المطبعة الخيرية في مصر سن
وقد ألف جماعة من المتأخرين عدة كتب لتبسيط هـذين          

  ـ:العلمين على الطالب وتسهيلهما فمن ذلك
" أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية " ـ  ١

رحمه اهللا  ) هـ١٣٦٠(لألستاذ محمود مصطفى المتوفي سنة      
  .تعالى

طبع عدة مرات منها الطبعـة الحاديـة عشـرة سـنة            
  .في مطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة) هـ١٣٩٢(

تـأليف  " ميزان الذهب في صناعة شعر العرب " ـ  ٢
الشيخ أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي المتوفي سـنة          

رحمه اهللا تعالى ، طبع عدة مرات من آخرهـا          ) هـ١٣٦٢(
  .طبعة دار اإليمان دون تاريخ

ـ " ـ  ٣ " ة الخالصة الوافية في علمي العروض والقافي
لألستاذ حامد بن سليمان عباس ، وقد كان مقرراً في المعاهد           
العلمية بالمملكة العربية السعودية من مدة ، قامـت بطبعـه           

في ) هـ١٣٨٩(الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية سنة       



  .مطابع الرياض بالرياض
للشـيخ جـالل   " العروض تهذيبه وإعادة تدوينه " ـ  ٤

  ). هـ١٣٩٨(بعة العاني في بغداد سنة الحنفي طبع في مط
للدكتور محمـد  " العروض الواضح وعلم القافية " ـ  ٥

بن علي الهاشمي قامت بطبعه دار القلـم بدمشـق الطبعـة            
 ).هـ١٤١٢(األولى سنة 



   
    

 
 :كتب علم قوانين الكتابة

ن عبـد  ألبي بكر محمد بن يحيى ب" أدب الكتاب " ـ  ١
ـ ٣٣٥(اهللا بن العبـاس الصـولي المتـوفي سـنة             أو ) هـ

 .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٣٦( 
" تحفة أولي األلباب في صناعة الخط والكتابـة  " ـ  ٢

للشيخ زين الدين عبد الرحمن بن يوسف القـاهري المكتـب           
ـ ٨٤٥(المعروف بابن الصائغ المتوفي سنة      رحمـه اهللا  ) هـ

 .تعالى
للشيخ محمـد بـن   "  الكتاب جامع محاسن كتابة" ـ  ٣

حسن الطيبي من رجال القرن العاشر الهجـري رحمـه اهللا           
 .تعالى

لجالل الدين عبد الـرحمن  " رسالة في علم الخط " ـ  ٤
ـ ٩١١(بن أبي بكر السيوطي الشافعي المتـوفي سـنة           ) هـ

 .رحمه اهللا تعالى



للشـيخ محمـد بـن حسـن     " منظومة في الخط " ـ  ٥
 .السنجاري
منظومـة  " لطالب وتحفة القراء والكتاب بهجة ا" ـ  ٦

في الخط للشيخ محمد بن علي الببالوي المالكي المتوفي بعد          
 .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٠٦(سنة 

 .وكتب أخرى للمتأخرين
 علم قوانين الكتابة

ويسمى علم الكتابة ، وعلم الخط وعلم الرسم ، والهجاء          
 .، واإلمالء ، ويقال قواعد اإلمالء

 :ثة أنواعوالرسم ثال
 .ـ رسم المصحف الشريف ١
 .ـ رسم العروضيين ٢
 .ـ رسم مصطلح عليه ٣

فهو على حسب مارسـم     : فأما رسم المصحف الشريف   
 .وتحرم مخالفته" اإلمام " في المصحف 

فهو على حسب الملفوظ بـه ،       : وأما رسم العروضيين  
 .ككتابة التنوين نوناً ، والحرف المشدد بحرفين ، ونحو ذلك

: " قال ابـن درسـتويه  .  الخطان ال يقاس عليهما وهذان



 ." خط المصحف ، والعروض: خطان ال يقاسان
 .فهو المراد بالذكر هنا: وأما الرسم المصطلح عليه

على العلم  " علم الخط   " وقد اصطلح أخيراً على إطالق      
الذي يعني بأنواع الخطوط من نسخ ورقعة وثلث وديـواني          

 .إلخ... وكوفي
على الرسم المصـطلح عليـه      "  اإلمالء   علم" وإطالق  

 .المشار إليه أعاله
وإنمـا  . وعلم الخط علم مستقل ، وليس من علم النحـو   

ذكره النحويون في كتبهم لضرورة مايحتاج إليه المبتدئ في         
لفظه وفي كتبه ، وألن كثيراً من الكتابة مبني على أصـول            

 .نحوية
وقد ذكر ابن الحاجب فـي آخـر الشـافية فـي علـم              

 .لتصريف مقدمة في الخطا
" الفريدة  " كما ذكر السيوطي في آخر ألفيته المسماة بـ         

 .خاتمة في الخط
وكذا ذكر في آخر كتابه همع الهوامع في شرح جمـع           

 .الجوامع خاتمة في الخط
وشرحه " النقاية  " وذكره باعتباره علماً مستقالً في كتابه       



علـم  : علـم الثـامن   ال" إتمام الدراية لقراء النقاية     : " المسمى
 .الخط

وقد ألف جماعة من العلماء في هذا العلم نثراً ونظماً ،           
 ـ:ومن ذلك مايلي

 

 ـ أدب الكتاب ١
ألبي بكر محمد بن يحيى بـن عبـد اهللا بـن العبـاس              

ـ ٣٣٦( وقيل  ) هـ٣٣٥(الصولي المتوفي سنة     رحمـه  )  ه
) هـ  ٣٤١(اهللا تعالى ، طبع في المطبعة السلفية بمصر سنة          

اية الشيخ محمد بهجت األثري ، ثم قامت بتصويره بعـد           بعن
 .ذلك دار الباز للطباعة والنشر دون تاريخ

 ـ تحفة أولي األلباب في صناعة الخط والكتاب ٢
للشيخ زين الدين عبد الرحمن بـن يوسـف القـاهري           



ـ ٨٤٥(المكَتِّب ، المعروف بابن الصائغ ، المتوفي سنة          ) هـ
 .رحمه اهللا تعالى
عه دار بوسالمة للطباعة والنشر في تـونس ،      قامت بطب 

بتحقيق وتعليق األستاذ هـالل     ) م١٩٦٧(الطبعة األولى سنة    
 .ناجي ، جمع فيه بين قواعد الخط والقلم والنماذج الخطية

 ـ جامع محاسن كتابة الكتاب ٣
للشيخ محمد بن حسن الطيبي من رجال القرن العاشـر          

ـ        دين المنجـد فـي    الهجري ، طبع بتحقيق الدكتور صالح ال
 .(م١٩٦٢(بيروت ، نشر دار الكتاب الجديد سنة 

 ـ رسالة في علم الخط ٤
لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي         

رحمه اهللا تعالى ، رسالة صـغيرة       ) هـ٩١١(المتوفي سنة   
 .تقع في ثالث صفحات

التحفـة البهيـة    :" طبعت ضمن مجموعة رسائل بعنوان    
في مطبعـة الجوائـب باآلسـتانة سـنة         " ة  والطرفة الشهي 

ثم قامـت بتصـويرها دار اآلفـاق        ) ٥٤(ص  ) هـ١٣٠٢(
 ).هـ١٤٠١(الجديدة في بيروت سنة 



 ـ منظومة في الخط ٥
للشيخ محمد بن حسن السنجاري ، منظومة لطيفة تقـع          

" خط وخطاطـان    " بيتاً ، طبعت في آخر كتاب       ) ١٣٥(في  
بوع فـي مطبعـة أبـي       تأليف ميرزا حبيب اإليراني ، المط     

 .(هـ١٣٠٦(الضياء توفيق في استانبول سنة 
 
 ـ بهجة الطالب وتحفة القراء والكتاب ٦

منظومة في الخط للشيخ محمد بن علي الببالوي المالكي         
) ٧٧(رحمه اهللا تعالى تقع في      ) هـ١٣٠٦(المتوفي بعد سنة    

 .بيتاً
طبعت ضمن مجموع مهمات المتـون المطبـوع فـي          

ـ ١٣٦٩(بمصر الطبعة الرابعة سنة     مطبعة الحلبي    ص ) هـ
)٢٤٩). 

ولجماعة من المتأخرين كتب كثيرة فـي هـذا العلـم           
 ـ:منها

المطالع النصرية للمطابع المصرية في األصـول  "ـ  ١
للشيخ أبي الوفاء نصر بن نصر الوفائي الهـوريني         " الخطية

رحمه اهللا تعالى ،طبع في مطبعـة       ) هـ١٢٩١(المتوفي سنة   



 )هـ١٣٠٢(وسنة ) هـ ١٢٧٥(نة بوالق بمصر س
كما طبع فـي المطبعـة الخيريـة فـي مصـر سـنة          

 )هـ١٣٠٤(
لألستاذ عبـد  " اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية"ـ  ٢

العليم إبراهيم قامت بطبعه دار غريب للطباعة في القـاهرة          
 .دون تاريخ
للشـيخ أحمـد بـن    " المفرد العلم في رسم القلم"ـ  ٣

ـ ١٣٦٢(الهاشمي المتوفي سـنة     إبراهيم بن مصطفى     ) هـ
 .رحمه اهللا تعالى

طبع عدة مرات منها الطبعة السادسة ع شرة في مطبعة          
 .حجازي بالقاهرة دون تاريخ

للشيخ عبد السالم محمد هارون ، " قواعد اإلمالء"ـ  ٤
رسالة صغيرة قامت بنشرها مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة ،           

 )هـ١٤٠٦(الطبعة الخامسة سنة 
للـدكتور عبـد اللطيـف محمـد     "  اإلمالءأصول"ـ  ٥

الخطيب ، نشر مكتبة الفالح بالكويت ، الطبعة األولى سـنة           
 )م١٩٨٣(

ثم طبع ثانية في مطبعة الفيصـل ، نشـر مكتبـة دار             



 )م١٩٨٦(التراث بالكويت سنة 
للشيخ محمد طاهر بن " تاريخ الخط العربي وآدابه"ـ  ٦

) هـ١٤٠٠( سنة   عبد القادر الكردي المكي الخطاط المتوفي     
 .رحمه اهللا تعالى

طبع في المطبعة التجارية الحديثة بمصر ، نشر مكتبـة          
 )هـ١٣٥٨(الهالل في مصر سنة 

" حسن الدعابة فيما ورد في الخط وأدوات الكتابة"ـ  ٧
للشيخ محمد طاهر الكردي سابق الذكر رسالة صغيرة طبعت         

 )هـ١٣٧٥(في مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر سنة 



   
   

 
هو علم يعرف   :" قال ابن األكفاني في تعريف هذا العلم      

منه العالمات الدالة على مايكتب في السطور من الحـروف          
المميزة بين المشتركة منها في الصور والمتشابهة من الـنقط          
واألشكال والعالمة الدالة علـى اإلدغـام والمـد والقصـر           

  ."مقاطعوالوصل والفصل وال
ولم أقف على مؤلفات خاصة بهذا العلـم ألحـد مـن            

  .المتقدمين
وقد ألف جماعة من المعاصرين كتبـاً كثيـرة تتعلـق           

  :بقواعد القراءة وأهميتها ومن ذلك مايلي
للدكتور حسن شحاته ، نشـر مؤسسـة        " القراءة  " ـ  ١

  .)هـ١٤٠٦(الخليج العربي بالقاهرة ، الطبعة الثانية سنة 
لألستاذ محمد عدنان سـالم ،نشـر   " لقراءة أوالً ا" ـ  ٢

دار الفكــر المعاصــر ببيــروت ، الطبعــة األولــى ســنة 
  ).هـ١٤١٤(

للدكتور محمـد  " الطرق الجامعة للقراءة النافعة " ـ  ٣



بن حسن بن عقيل موسى ، نشر دار األندلس الخضراء بجدة           
  ).هـ١٤١٩(والثالثة سنة ) هـ١٤١٦(، الطبعة الثانية سنة 

للشيخ محمد بن صالح المنجد ، " كيف تقرأ كتاباً " ـ  ٤
  ).هـ١٤١٦(نشر دار الوطن في الرياض سنة 

للـدكتور عبـد   " ـ القراءة المثمرة مفاهيم وآليـات   ٥
الكريم بكار ، نشر دار العلم ـ دمشق ـ والدار الشـامية ـ     

  ).هـ١٤٢٠(بيروت ـ الطبعة األولى سنة 
 محمد الغازي الطيب ، نشر لألستاذ" فن القراءة " ـ  ٦

دار األنــدلس الخضــراء بجــدة ، الطبعــة األولــى ســنة 
  ).هـ١٤١٩(والطبعة الثانية سنة ) هـ١٤١٧(



   
   

 
  .هو علم يعرف به كيفية النظم وترتيبه

  .وفائدته معرفة كيفية إنشاء الموزون السالم من العيوب
لموضوع كثيـرة ، وخاصـة      هذا والكتب المتعلقة بهذا ا    

  .التي تتكلم عن صناعة الشعر ونقده وكتب الضرائر وغيرها
  :وقد وقع االختيار على الكتب التالية

ألبي الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة " نقد الشعر" ـ  ١
رحمـه اهللا   ) هـ٣٣٧(بن زياد الكاتب البغدادي المتوفي سنة       

  .تعالى
ألبي هـالل  " النثر كتاب الصناعتين في النظم و" ـ  ٢

الحسن بن عبد اهللا بـن سـهل العسـكري المتـوفي سـنة              
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٩٥(

لإلمـام  " العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده " ـ  ٣
أبي علي الحسن بن علي بن رشيق القيرواني المتوفي سـنة           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٥٦(



بـن  ال" قراضة الذهب في نقد أشـعار العـرب   " ـ  ٤
  .رشيق القيرواني سابق الذكر

ألبي محمد عبد اهللا بن محمد بن " سر الفصاحة " ـ  ٥
رحمـه اهللا   ) هـ٤٦٦(سعيد بن سنان الخفاجي المتوفي سنة       

  .تعالى
لألديب أبي " قانون البالغة في نقد النثر والشعر " ـ  ٦

رحمه اهللا  ) هـ٥١٧(طاهر ابن حيدر البغدادي المتوفي سنة       
  .تعالى

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيـان  " ـ  ٧
ألبي محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبـد         " إعجاز القرآن   

الواحد المصري المعروف بابن أبي األصبع المتـوفي سـنة          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٥٤(

ألبي الحسن حازم " مناهج البلغاء وسراج األدباء " ـ  ٨
  . رحمه اهللا تعالى)هـ٦٨٤(القرطاجني المتوفي سنة 

] ضرورة الشعر [ مايحتمل الشعر من الضرورة " ـ  ٩
" ألبي سعيد الحسن بن عبد اهللا المرزبـاني الملقـب بــ             " 

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٦٨(المتوفي سنة " السيرافي 
ألبي عبـد اهللا  " مايجوز للشاعر من الضرورة " ـ  ١٠



ـ ٤١٢ (محمد بن جعفر القزاز القيرواني المتوفي سـنة        ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

للعالمة " الضرائر ومايسوغ للشاعر دون الناثر " ـ  ١١
أبي الثناء شهاب الدين محمود شكري اآللوسي المتوفي سنة         

 .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٧٠(
 ـ نقد الشعر ١

ألبي الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي بن زيادة          
  .رحمه اهللا تعالى) ـه٣٣٧(الكاتب البغدادي المتوفي سنة 

  .يعد هذا الكتاب من أوائل كتب النقد األدبي عند العرب
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .(م١٩٥٦(ـ في مطبعة بريل في ليدن سنة  ١
  .(هـ١٣٠٢(ـ في مطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة  ٢
  .بتحقيق األستاذ محمد عيسى منون) هـ١٣٥٢(ـ سنة  ٣
نشر مكتبة الخانجي بتحقيـق  ) م١٩٦٣ (ـ في مصر سنة ٤

  .األستاذ محمد كمال مصطفى
ـ ١٣٩٨(ـ في مصر سنة  ٥ نشـر مكتبـة الكليـات    ) هـ

 .األزهرية ، بتحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي



 ـ كتاب الصناعتين في النظم والنثر ٢
ألبي هالل الحسن بن عبد اهللا بـن سـهل العسـكري            

  . تعالىرحمه اهللا) هـ٣٩٥(المتوفي سنة 
إن :" للجاحظ ، وقـال   " البيان والتبين   " ذكر فيه كتاب    

البيان والبالغة مشوبة في تضاعيفه ومنتشـرة ال يوجـد إال           
" بالتأمل ؛ فعملت هذا الكتاب في صنعة الكالم بنظمه ونثره           

  .وجعله على عشرة أبواب
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  )هـ١٣٢٠(ـ في اآلستانة سنة  ١
علي : بتحقيق األستاذين) م١٩٥٢(ـ في القاهرة سنة  ٢

محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، ثم طبع ثانية في           
 ).م١٩٧٢(مصر سنة 

 ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ٣
لإلمام أبي علي الحسن بن علي بن رشـيق القيروانـي           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٥٦(المتوفي سنة 
الشعر ومحاسنه ولغته وعلومه ونقده     كتاب مشهور في    

  .وأغراضه وفي البالغة وفنونها المختلفة



فصل فـي صـناعة   " قال ابن خلدون عنه تحت عنوان   
وهو الكتاب الذي انفرد    " بعد كالم له      " الشعر ووجه تعليمه    

بهذه الصناعة وإعطاء حقها ،ولم يكتب فيها أحـد قبلـه وال            
  هـ.ا" بعده مثله 

وبالجملـة فهـذه    :".. فصل المشار إليـه   وقالفي آخر ال  
" الصناعة وتعلمها مستوفي في كتاب العمدة البـن رشـيق           

  هـ.ا
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .الجزء األول) هـ١٢٨٣(ـ في تونس سنة  ١
بتصـحيح  ) هـ١٣٢٥(ـ في مطبعة السعادة بمصر سنة  ٢

  .الشيخ محمد بدر الدين النعساني الحلبي ، في جزئين
طبعة أمـين  ) م١٩٢٥(ـ في مطبعة السعادة بمصر سنة  ٣

  .هندية في جزئين
نشـر  ) م١٩٣٤(ـ في مطبعة مصطفى حجـازي سـنة    ٤

المكتبة التجارية الطبعة األولى بتحقيق الشـيخ محمـد         
  .محيي الدين عبد الحميد في جزئين

نشر المكتبـة  ) م١٩٥٥(ـ في مطبعة السعادة بمصر سنة  ٥



انية بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين      التجارية الطبعة الث  
  .(م١٩٦٣(عبد الحميد ، والطبعة الثالثة سنة 

نشر دار الجيـل ، الطبعـة   ) م١٩٧٢(ـ في بيروت سنة  ٦
الرابعة بتحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد ، جزءان         

  .في مجلد
  .ثم أعيد تصويرها عدة مرات

ـ ١٤٠٨(ـ في بيروت سنة  ٧   نشـر دار المعرفـة ،  ٩هـ
 .بتحقيق الدكتور محمد قرقزان في مجلدين

 ـ قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ٤
  .البن رشيق القيرواني سابق الذكر

  ." العمدة" مكمالً لكتاب المؤلف السابقوهذا الكتاب يعتبر
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
نشر الشـركة التونسـية   ) م١٩٧٢(ـ في تونس سنة  ١

  .ستاذ الشاذلي بويحييىللتوزيع ، بتحقيق األ
نشر دار الفكر اللبناني ) م١٩٩١(ـ في بيروت سنة  ٢

  .، بتحقيق الدكتور منيف موسى
نشر مكتب الخـانجي  ) هـ١٣٤٤(ـ في مصر سنة  ٣



 .ضمن مجموعة الرسائل النادرة
 ـ سر الفصاحة ٥

لألمير أبي محمد عبد اهللا بن محمد بن سعيد بن سـنان            
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٦٦( سنة الخفاجي الحلبي المتوفي

  :طبعاته
  .نشر علي فودة في مجلد) هـ١٣٥٠(ـ في مصر سنة  ١
 .(هـ١٤٠٢(ـ في بيروت نشر دار الكتب العلمية سنة  ٢
 ـ قانون البالغة في نقد النثر والشعر ٦

للشاعر األديب أبي طاهر بن حيدر البغدادي المتوفي سـنة          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥١٧(
  :تهطبعا

  ـ:طبع عدة مرات منها
نشر مؤسسة الرسالة ) هـ١٤٠١(ـ في بيروت سنة  ١

  .، بتحقيق الدكتور محسن عياض عجيل
لألستاذ محمد كـرد  " رسائل البلغاء " ـ ضمن كتاب  ٢

علي المطبوع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة         
  ).هـ١٣٣١(

سـابع  ـ في مجلة المجمع العلمي بدمشق ، المجلد ال ٣



 ).م١٩٢٧(سنة 
ـ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثـر وبيـان    ٧

 إعجاز القرآن
ألبي محمد زكي الدين عبد العظيم بـن عبـد الواحـد            
المعروف بابن أبـي األصـبع المصـري المتـوفي سـنة            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٥٤(
نشـر المجلـس    ) هـ١٣٨٣(وقد طبع في مصر سنة      

لقاهرة ، بتحقيق الدكتور حنفـي      األعلى للشؤون اإلسالمية با   
 .محمد شرف في مجلد كبير

 ـ مناهج البلغاء وسراج األدباء ٨
ألبي الحسن حازم بن محمـد األنصـاري القرطـاجي          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٨٤(المتوفي سنة 
  :طبعاته

نشـر دار الكتـب   ) هـ١٩٦٦(طبع في تونس سنة - ١
  .لخوجةالشرقية ، بتحقيق األستاذ محمد الحبيب بن ا

نشـر دار الغـرب   ) م١٩٨٨(ـ في بيـروت سـنة    ٢
 .اإلسالمي ، مزيدة ومنقحة



 ـ مايحتمل الشعر من الضرورة ٩
" ألبي سعيد الحسن بن عبد اهللا بن المرزبان الملقب بـ           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٦٨(المتوفي سنة " السيرافي 
هذا الكتاب قطعة من شرح المؤلف السـيرافي لكتـاب          

  ." باب مايحتمل الشعر" سيبويه 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
نشـر دار النهضـة   ) هـ١٤٠٥(ـ في بيروت سنة  ١

العربية للطباعة والنشر بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب        
  ." ضرورة الشعر: " في مجلد لطيف باسم

ـ ١٤٠٩(ـ في مصر سـنة   ٢ فـي مطـابع دار   ) هـ
كتور عوض بن حمـد     المعارف ، الطبعة األولى بتحقيق الد     

  .(هـ١٤١٢(القوزي ، ثم أعيد طبعه سنة 
ـ ضمن شرح كتاب سيبويه ألبي سعيد السـيرافي ،   ٣

نشر الهيئة المصرية العامـة     ) م١٩٩٠(طبع في مصر سنة     
  .للكتاب ، بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب

 .إلى آخره) ٩٥(في المجلد الثاني من ص 



 ـ مايجوز للشاعر في الضرورة ١٠
ألبي عبد اهللا محمد بن جعفر القزاز القيرواني المتوفي         

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤١٢(سنة 
نشر الدار التونسية للنشر    ) م١٩٧١(طبع في تونس سنة     

  .، بتحقيق األستاذ المنجي الكعبي
كما طبع بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب ، وصالح        

ويـت سـنة    الدين الهادي ، نشر مكتبة دار العروبة فـي الك         
 ).م١٩٨٢(

 ـ الضرائر ومايسوغ للشاعر دون الناثر ١١
للعالمة أبي الثناء شهاب الدين محمود شكري اآللوسي        

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٧٠(البغدادي المتوفي سنة 
ـ ١٤١٨(طبع في مصر سنة      نشـر دار اآلفـاق     ) هـ

العربية ، بشرح الشيخ محمد بهجت األثري البغدادي ، فـي           
  .مجلد لطيف

  .وهي طبعة مليئة بالتحريفات واألغالط المطبعية
  الفصل العاشر ـ علم اإلنشاء

  " إنشاء ، أدب ، مقامات ، أمثال "
هو علم يبحث فيه عـن بالغـة المنثـور          : علم اإلنشاء 



 .وفصاحته ، ويستمد من جميع العلوم
ويحتاج المتعاطي له إلى اإلطالع على العلوم الشرعية        

طالع على الكتب المؤلفة فيه خاصـة ،        والعلوم العربية واال  
... وكتب األدب ومايتصل بها من كتب المقامات واألمثـال        

  .إلخ
وفيما يلي بيان لبعض الكتب المؤلفة فيه ،وفـي األدب          

 :،والمقامات واألمثال
 كتب اإلنشاء: أوالً

للشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد " صناعة الكتاب " ـ  ١
ـ ٣٣٧(ي سـنة    بن إسـماعيل النحـاس ، المتـوف        أو ) هـ

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٣٨(
لضـياء  " المثل السائل في أدب الكاتب والشاعر " ـ  ٢

الدين أبي الفتح نصر اهللا بن أبي الكرم محمد بن محمد بـن             
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المشهور بـابن األثيـر           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٣٧(الجزري المتوفي سنة 
لضياء الـدين  "  المرقوم في حل المنظوم الوشي" ـ  ٣
  .ابن األثير
" كفاية الطالب في نقد كالم الشـاعر والكاتـب   " ـ  ٤



  .لضياء الدين ابن األثير
للشيخ شهاب " حسن التوسل إلى صناعة الترسل " ـ  ٥

ـ ٧٢٥(الدين محمود بن سليمان الحلبي المتوفي سـنة          ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

للقاضي شـهاب  " طفح الشريف التعريف بالمص" ـ  ٦
الدين أحمد بن يحيى بن فضل اهللا العمـري المتـوفي سـنة             

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٤٩(
للشيخ شهاب الدين " نهاية األرب في فنون األدب " ـ  ٧

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم البكري التميمي           
) ـه٧٣٣(القرشي المعروف بالنويري الكندي المتوفي سنة       

  .رحمه اهللا تعالى
للشيخ شـهاب  " صبح األعشى في صناعة اإلنشا " ـ  ٨

الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي ثم القاهرة الشـافعي           
 .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٢١(المتوفي سنة 

 ـ صناعة الكتاب ١
للشيخ أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ،          

  .رحمه اهللا تعالى) ـه٣٣٨(أو سنة ) هـ٣٣٧(المتوفي سنة 
  :طبعاته



نشر ) هـ١٤١٠(طبع في بيروت ، الطبعة األولى سنة        
دار العلوم العربية للطباعة والنشر فـي بيـروت بتحقيـق           

 .الدكتور بدر أحمد ضيف في مجلد
 ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ٢

لضياء الدين أبي الفتح نصر اهللا بن أبي الكرم محمد بن           
بد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ، المشهور بابن         محمد بن ع  

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٣٧(األثير الجزري المتوفي سنة 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .(هـ١٢٨٢(ـ في مطبعة بوالق بمصر سنة  ١
  .(هـ١٣١٢(ـ في المطبعة البهية بمصر سنة  ٢
  .(هـ١٣٥٤(ـ في مطبعة حجازي بالقاهرة سنة  ٣
ـ في مطبعة نهضة مصر بالقاهرة ، دون تـاريخ ،   ٤

أحمد الحوفي ، وبدوي طبانة في أربـع        : بتحقيق الدكتورين 
مجلدات ، احتوى المجلد الرابع على قطعـة صـغيرة مـن            

البن أبـي   " الفلك الدائر على المثل السائر      " الكتاب ، وبقيته    
  .الحديد



  :كتب تتعلق به
لعز الـدين عبـد   " ائر الفك الدائر على المثل الس" ـ  ١

الحميد بن هبة اهللا بن محمد بن محمد بن الحسين بـن أبـي              
  .(هـ٦٥٦(الحديد المدائني المعتزلي الشيعي المتوفي سنة 

  :طبعاته
  ).هـ١٣٠٩(أ ـ في الهند سنة 

ب ـ في مصر في دار نهضة مصر للطبـع والنشـر    
أحمـد الحـوفي ،     : بالقاهرة دون تاريخ بتحقيق الـدكتورين     

  .دوي طبانة ، ملحقاً في المجلد الرابع من المثل السائروب
ـ ١٤٠٤(ثم أعيد طبعه مستقالً في الرياض سـنة           ٩هـ

  .نشر دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع ، في مجلد
لصالح الـدين  " نصرة الثائر على المثل السائر " ـ  ٢

أبي الصفاء خليل ابن عز الدين أيبك بن عبـد اهللا األلبكـي             
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٦٤(فدي المتوفي سنة الص

طبع في دمشق ، من مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة           
بدمشق ،نشر دار الكتب الثقافية ، بتحقيق األستاذ محمد علي          

  .سلطاني ، في مجلد
: في كتابه" جولة مع ضياء الدين ابن األثير " ـ  ٣



لألسـتاذ  " المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر        " 
  .أحمد محمد عنبر

) م١٩٥٤(طبع بمطابع دار الكتاب العربي بمصر سنة         
 .صفحة) ٧٧(في 
 ـ الوشي المرقوم في حل المنظوم ٣

  " المثل السائر" لضياء الدين ابن األثير صاحب 
هذا الكتاب كالتكملة للمثل السائر ، وفيه التركيز علـى          
طريقة استنباط المعاني وتضمينها مـن القـرآن والحـديث          

 المثل السائر" والشعر التي تكلم عليها المؤلف باختصار في 
".  

  :طبعاته
من مطبوعـات  ) هـ١٤٠٩(ـ طبع في العراق سنة  ١

 .المجمع العلمي العراقي ، بتحقيق الدكتور جميل سعيد
 ـ كفاية الطالب في نقد كالم الشاعر والكاتب ٤

  .لضياء الدين ابن األثير أيضاً
لتكملة للمثل السائر ، استعرض فيه      وهذا الكتاب أيضاً كا   

فنون البالغة مع اختيار النماذج الجيـدة ، ووضـع بعـض            
  .القواعد للكاتب والشاعر



  :طبعاته
في مطابع مديرية ) هـ١٩٨٢(ـ طبع في بغداد سنة  ١

دار الكتب للطباعة والنشر ـ جامعة الموصـل ـ بتحقيـق     
ح الدكتور نوري حمودي القيسي ، والـدكتور حـاتم صـال          

 .الضامن ، واألستاذ هالل ناجي ، في مجلد
 ـ حسن التوسل إلى صناعة الترسل ٥

للشيخ شهاب الدين أبي الثناء محمود بن سليمان بن فهد          
رحمـه اهللا   ) هـ٧٢٥(الحلبي الدمشقي الحنبلي المتوفي سنة      

  .تعالى
ذكر فيه مؤلفه القواعد التي يسير عليهـا مـن أراد أن            

  .يترشح لكتابة اإلنشاء
  :طبعاته
نشر دار الرشـيد  ) م١٩٨٠(ـ طبع في العراق سنة  ١

 .للنشر ، بتحقيق األستاذ أكرم عثمان يوسف
 ـ التعريف بالمصطلح الشريف ٦

للقاضي شهاب الدين أحمد بن يحيـى بـن فضـل اهللا            
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٤٩(العمري المتوفي سنة 

يـة  والمراد بالمصطلح الشريف مصطلح الكتابة الديوان     



والقوانين التي تراعى في المكاتبات الصادرة عـن ديـوان          
  .اإلنشاء
  :طبعاته
  .(هـ١٣١٢(ـ طبع في مطبعة العاصمة بالقاهرة  ١
ـ ١٤٠٨(ـ كما طبع في بيروت سنة  ٢ نشـر دار  ) هـ

الكتب العلمية ، بتحقيق األستاذ محمد حسين شمس الـدين ،           
 .في مجلد

 ـ نهاية األرب في فنون األدب ٧
خ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بـن           للشي

عبد الدائم البكري التيمي القرشـي ، المعـروف بـالنويري           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٣٣(الكندي المتوفي سنة 

  :طبعاته
ـ طبع بمطبعة دار الكتب المصرية بمصر من سـنة   ١

  .في أربعة عشر مجلداً) م١٩٢٣(
 . ذلكوقد طبعت منه عدة أجزاء متفرقة قبل

 ـ صبح األعشى في صناعة اإلنشا ٨
للشيخ أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الوهاب الشـهاب           
بن الجمال بن أبي اليمن القلقشندي ثـم القـاهري الشـافعي            



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٢١(المتوفي سنة 
  .وكتابه هذا من أوسع كتب اإلنشاء

  :طبعاته
 ثالثة بالزنكوغراف ،) م١٩١٣(ـ في أكسفورد سنة  ١

  .أجزاء من سبعة
ـ ١٣٢٣(ـ في مطبعة بوالق بمصر سنة  ٢ نشـر  ) هـ

  .دار الكتب المصرية قطعة منه
ـ ١٣٣١(ـ في مطبعة دار الكتب المصرية سنة  ٣ ) هـ

  .طبع كامالً في أربعة عشر مجلداً) هـ١٣٣٨(إلى سنة 
ـ ١٤٠٩(ـ في بيروت سنة  ٤ نشـر دار الكتـب   ) هـ

  . حسين شمس الدينالعلمية ، بتحقيق األستاذ محمد
  :كتب متعلقة به

إعـداد األسـتاذ   " فهارس كتاب صبح األعشى " ـ  ١
محمد قنديل البقلي ، نشر مكتبة عالم الكتب بالقـاهرة سـنة            

  ).هـ١٣٩٠(
إعداد األسـتاذ محمـد   " فهارس صبح األعشى " ـ  ٢

حسين شمس الدين ، نشر دار الكتب العلمية ببيـروت سـنة            
  .في مجلد) هـ١٤٠٩(



لألسـتاذ  " التعريف بمصطلحات صبح األعشى " ـ  ٣
محمد قنديل البقلي ،نشر الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب           

 .في مجلد) م١٩٨٣(بمصر سنة 
 

 كتب األدب: ثانياً
  .كتب األدب كثيرة ؛ لذا سأكتفي بذكر أهم كتبه

يقول العالمة ابن خلدون رحمه اهللا تعالى فـي مقدمتـه           
شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول      وسمعنا من   : " الشهيرة

البـن  ] أدب الكتاب :[هذا الفن وأركانه أربعة دواوين ، وهي      
] البيان والتبيـين    [ للمبرد ، وكتاب    ] الكامل[قتيبة ، وكتاب    

ألبي علي القـالي البغـدادي ،       ] النوادر  [ للجاحظ ، وكتاب    
 ."وماسوى هذه األربعة فتبع لها ، وفروع عنها

 أهم كتب األدب
ألبي عثمان عمـرو بـن بحـر    " البيان والتبين " ـ  ١

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢٥٥(الجاحظ المتوفي سنة 
ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بـن  " أدب الكاتب " ـ  ٢

ـ ٢٧٦(قتيبة الكوفي المروزي الدينوري المتوفي سـنة         ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى



ألبي العباس محمد بن يزيد بـن عبـد   " الكامل " ـ  ٣
كبر األزدي البصري ، المشهور بالمبرد ، المتوفي سـنة          األ
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢٨٥(

ألبي علي إسماعيل بـن القاسـم بـن    " األمالي " ـ  ٤
عيذون بن هارون القالي البغدادي اللغـوي المتـوفي سـنة           

 .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٥٦(
 ـ البيان والتبين ١

ـ           نة ألبي عثمان عمرو بن بحر الجـاحظ المتـوفي س
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢٥٥(

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ ١٣١١(ـ في المطبعة العلمية في مصر سـنة   ١ ) هـ
بعناية األستاذ حسن أفندي الفاكهـاني ، ثـم الشـيخ محمـد             

  .الزهري الغمراوي في مجلدين
ـ في مطبعة الفتوح ومطبعة الجمالية بمصـر سـنة    ٢

ن الخطيب في ثـالث     بإشراف الشيخ محب الدي   ) هـ١٣٣٢(
  .مجلدات
ـ ١٣٤٥(ـ في مصر سـنة   ٣ ثـم طبـع سـنة    ) هـ



بعناية األستاذ حسـن السـندوبي فـي ثـالث          ) هـ١٣٥١(
  .مجلدات
بتحقيق وشرح الشـيخ  ) هـ١٣٦٧(ـ في مصر سنة  ٤

  .عبد السالم محمد هارون ، أربعة أجزاء في مجلدين
الطبعة الرابعـة سـنة     : ثم أعيد طبعه عدة مرات منها     

  .وهي أحسن طبعاته) هـ١٣٩٥(
ـ في بيروت في المطبعة التعاونيـة اللبنانيـة سـنة     ٥

نشر الشركة اللبنانية للكتاب ، بعنايـة المحـامي         ) م١٩٦٨(
 .فوزي عطوي في مجلد

 ـ أدب الكاتب ٢
ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروزي          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢٧٦(الدينوري المتوفي سنة 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .(هـ١٣٠٠(ـ في مطبعة الوطن في مصر سنة  ١
  .(هـ١٣٢٨(ـ في المطبعة الشرفية في مصر سنة  ٢
  .(هـ١٢٢٨(ـ في مطبعة االتحاد في مصر سنة  ٣
باعتنـاء  ) م١٨٤٧(ـ طبع قسم منه في ليبسك سـنة   ٤



  .األستاذ أسبرول
عناية الدكتور ب) م١٩٠١(ـ طبع أكثره في ليدن سنة  ٥

  .مكس غرونرت
ـ في مطبعة السعادة بمصر بتحقيق الشـيخ محمـد    ٦

محيي الدين عبد الحميد رحمه اهللا تعالى ، ثم أعيدت طباعته           
  .(هـ١٣٨٢(عدة مرات منها الطبعة الرابعة سنة 

نشر مؤسسة الرسالة ) هـ١٤٠٢(ـ في بيروت سنة  ٧
  .ي في مجلدفي بيروت بتحقق األستاذ محمد بن أحمد الدال

  :شروحه
  ـ:شرحه جماعة من العلماء منهم

أ ـ الشيخ أبو محمد عبد اهللا بـن محمـد بـن السـيد      
رحمه ) هـ٥٢١(البطليوسي النحوي األندلسي المتوفي سنة      

  ." االقتضاب في شرح أدب الكتاب: " اهللا تعالى ،واسم شرحه
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
) م١٩٠١(ي بيـروت سـنة   ـ في المطبعة األدبية ف ١

  .بتصحيح المعلم عبد اهللا البستاني
  .(م١٩٧٣(ـ في بيروت نشر دار الجيل سنة  ٢



ـ في مصر نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة  ٣
بتحقيق األستاذ مصطفى السقا والدكتور حامد عبد       ) م١٩٨١(

  .المجيد في ثالثة أجزاء
 أحمد بـن  ب ـ العالمة الشيخ أبو منصور موهوب بن 

رحمـه اهللا تعـالى     ) هـ٥٤٠(محمد الجواليقي المتوفي سنة     
  ." شرح أدب الكاتب:" واسمه

) هـ١٣٠٥(عنيت بنشره مكتبة القدسي في القاهرة سنة        
 .بتصحيح األستاذ الكبير مصطفى صادق الرافعي في مجلد

 ـ الكامل ٣
ألبي العباس محمد بن يزيد بن األكبر األدي البصـري          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢٨٥(برد المتوفي سنة المشهور بالم
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .(هـ١٢٨٦(ـ في اآلستانة سنة  ١
  .(هـ١٣٠٨(ـ في المطبعة الخيرية بمصر سنة  ٢
وبهامشه ) هـ١٣٢٣(ـ في مطبعة التقدم بمصر سنة  ٣
  .للجاحظ" الفصول المختارة " كتاب 
) م١٨٨١(نيـة سـنة   ـ طرف الجمعية الشرفية األلما ٤



  .باعتناء األستاذ رايت
  .(م١٨٨٢(وسنة ) م١٨٦٤(ـ في ليبسك سنة  ٥
بتحقيـق  ) هـ١٣٧٦(ـ في مطبعة نهضة مصر سنة  ٦

محمد أبو الفضل إبراهيم ،والسيد شحاته في أربع        : األستاذين
  .مجلدات

ثم أعيد طبعها بالتصوير من الناشر نفسـه دار نهضـة      
  .رةمصر للطبع والنشر بالقاه

جزءان ) م١٩٥١(ـ في مطبعة االستقامة بالقاهرة سنة ٧
  .في مجلد
نشر مؤسسة الرسالة ) هـ١٤٠٦(ـ في بيروت سنة  ٨

في بيروت بتحقيق األستاذ محمد أحمد الـدالي فـي ثـالث            
مجلدات والرابع فهارس ، وفي آخره تعليقات مختـارة مـن           

  .(٥٨٧(إلى ص ) ٥٤٧(من ص " القرط على الكامل " كتاب 
  :كتب تتعلق به

للشيخ العالمة سيد " رغبة اآلمل من كتاب الكامل " ـ  ١
طبع في مطبعة   ) هـ١٣٥٠(بن علي المرصفي المتوفي سنة      

ثم طبع ثانية في بغداد سـنة       ) م١٩٢٧(النهضة بمصر سنة    
  .نشر دار البيان ببغداد في ثمان مجلدات) م١٩٦٩(



عبد اهللا بن لإلمام أبي محمد " القرط على الكامل " ـ  ٢
رحمه اهللا  ) هـ٥٢١(محمد بن السيد البطليوسي المتوفي سنة       

ألبي الوليد هشام بن أحمد بن      " نكت الكامل للمبرد  "تعالى ، و  
المتـوفي سـنة    " الوقشـي " هشام الكناني المعـروف بــ       

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٨٩(
طبع في باكستان من مطبوعات جامعة بنجاب بالهـور         

  .يق األستاذ ظهور أحمد أظهرـ باكستان ـ بتحق
ألبي القاسم علـي  " التنبيهات على أغاليط الرواة " ـ  ٣

رحمه اهللا  ) هـ٣٧٥(بن حمزة البصري اللغوي المتوفي سنة       
  .تعالى

ألبي " النوادر  " نبه فيه على األغاليط الواردة في كتاب        
ألبي عمرو الشيباني ، وكتاب     " النوادر  " زياد الكلبي وكتاب    

ألبـي العبـاس    " الكامل  " ألبي حنيفة الدينوري و     " بات  الن" 
  .لثعلب" الفصيح" المبرد ، و 

 .منه نسخة في دار الكتب المصرية
 ـ األمالي ٤

للشيخ أبي علي إسماعيل بن القاسم بـن عيـذون بـن            
ـ ٣٥٦(هارون القالي البغدادي اللغوي المتـوفي سـنة          ) هـ



  .رحمه اهللا تعالى
" للمؤلـف ،وكتـاب     " األمالي  الذيل على   " ومعه كتاب   

  .للمؤلف أيضاً" النوادر 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ولهـذه  ) هـ١٣٢٤(ـ في مطبعة بوالق بمصر سنة  ١

الطبعة فهرسة باعتناء األستاذين كرنكو وبيفان طبعـت فـي         
  .(م١٩١٣(ليدن سنة 
ـ في مطبعة دار الكتب المصرية في مصر بعنايـة   ٢

وقد أعادت تصويرها   . بن يوسف بن دياب   األستاذ إسماعيل   
دار الحديث للطباعـة والنشـر والتوزيـع بمصـر سـنة            

  .في مجلد) هـ١٤٠٤(
  ).هـ١٣٧٣(ـ في مطبعة السعادة بمصر سنة  ٣
ـ في بيروت نشر دار الحـديث للطباعـة والنشـر     ٤

  ).هـ١٤٠٤(والتوزيع سنة 
  .ـ في بيروت نشر دار الفكر دون تاريخ في مجلدين ٥

  :تب تتعلق بهك
للوزيى أبي عبيـد  " الآللي في شرح أمالي القالي " ـ  ١



) هـ٤٨٧(اهللا بن عبد العزيز بن محمد البكري المتوفي سنة          
  .رحمه اهللا تعالى

طبع في مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصـر         
في مجلدين بعناية األسـتاذ الكبيـر عبـد         ) هـ١٣٥٤(سنة  

" ي ، وسمى تعليقاته وتصـحيحاته       العزيز الميمني الراجكوت  
  ." سمط الآللي

ذيـل  : " في كتاب سماه  " ذيل األمالي   " كما قام بشرح    
وطبع في آخـر المجلـد      " الآللي من شرح ذيل أمالي القالي       

الثاني مع مالحظات وتصحيحات علـى طبعـة دار الكتـب           
وقد أعادت تصويرها دار الحـديث      " األمالي  " المصرية من   
  .فيمجلد) هـ١٤٠٤(شر والتوزيع بمصر سنة للطباعة والن

" التنبيه على أوهام أبي علي فـي أماليـه   " ـ كتاب  ٢
فـي  " األمـالي   " ألبي عبيد البكري سابق الذكر ، طبع مع         

 .طبعاته المذكورة أعاله
  
 المقامات: ثالثاً

ألبي الفضل أحمد " مقامات بديع الزمان الهمذاني " ـ  ١
عيد الهمذاني الحـافظ المعـروف      بن الحسين بن يحيى بن س     
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٩٨(ببديع الزمان المتوفي سنة 



ألبي محمد القاسم بن علي بن " مقامات الحريري " ـ  ٢
) هـ٥١٦(محمد ابن عثمان الحريري البصري المتوفي سنة        

  .رحمه اهللا تعالى
ألبي القاسم جار اهللا محمود " مقامات الزمخشري " ـ  ٣

ن محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفي       بن عمر ب  
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٣٨(سنة 

لإلمام أبي الفـرج عبـد   " مقامات ابن الجوزي " ـ  ٤
الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي المتوفي سـنة           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٩٧
ألبي الندى معد بن نصـر اهللا  " المقامات الزينية " ـ  ٥

ادي المعروف بابن الصيقل الجزري المتوفي      بن رجب البغد  
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٠١(سنة 

لإلمام جالل الدين أبي الفضل " مقامات السيوطي " ـ  ٦
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي الخضري الشافعي         

 .رحمه اهللا تعالى) هـ٩١١(المتوفي سنة 
 ـ مقامات بديع الزمان الهمذاني ١

 أحمد بن الحسين بن يحيى بن سـعيد         للشيخ أبي الفضل  
ـ ٣٩٨(الهمذاني المعروف ببديع الزمان المتوفي سـنة         ) هـ



  .رحمه اهللا تعالى
  .وقد اشتملت على إحدى وخمسين مقامة

  :طبعاتها
  ـ:طبعت عدة مرات منها

بتعليق السـيد محمـود   ) م١٨٩٠(ـ في بيروت سنة  ١
  .الرفاعي
  .(هـ١٢٩٨(ـ في اآلستانة سنة  ٢
في بيـروت فـي المطبعـة الكاثوليكيـة لآلبـاء      ـ  ٣

بشرح الشيخ محمد عبده ، ثـم       ) هـ١٣٠٦(اليسوعيين سنة   
 .(م١٩٠٨(طبع ثانية سنة 

بشرح الشيخ محمد محيي ) م١٩٢٣(ـ في مصر سنة  ٤
  .الدين عبدالحميد

  .(هـ١٣٨١(ثم طبع ثانية بمطبعة المدني بمصر سنة 
تبة الهالل نشر دار ومك) م١٩٩٣(ـ في بيروت سنة  ٥

  .، بتعليق الدكتور علي بوملحم
  :كتب تتعلق بها

للـدكتور  " مجتمع الهمذاني من خالل مقاماتـه  " ـ  ١
 ).هـ١٤٠١(مازن المبارك ، نشر دار الفكر بدمشق سنة 



 ـ مقامات الحريري ٢
للشيخ أبي محمد القاسم بن علي بن محمد بـن عثمـان            

  .ه اهللا تعالىرحم) هـ٥١٦(الحريري البصري المتوفي سنة 
  .وهي خمسون مقامة في أنواع مختلفة من اآلداب

  :طبعاتها
  ـ:طبعت عدة مرات منها

وسـنة  ) م١٨١٩(سـنة  : ـ في باريس عدة طبعات ١
  .(م١٨٤٩(وسنة ) م١٨٢٢(

  .(م١٨٩٦(ـ في لندن سنة  ٢
  .(م١٨٥٦(وسنة ) م١٧٣١(ـ في ليبسك بليدن سنة  ٣

وسـنة  ) م١٨٠٩(سـنة  : ـ في الهند عدة طبعـات  ٤
  .(م١٨٩٥(وسنة ) م١٨٤٩(وسنة ) م١٨٤٥(وسنة ) م١٢٦٣(

ـ ١٢٧٢(ـ في بـوالق بمصـر سـنة     ٥ وسـنة  ) هـ
  .(هـ١٣٠٠(وسنة ) هـ١٢٧٨(وسنة ) هـ١٢٧٧(

ـ ١٢٧٧(ـ في المطبعة الكاستلية بمصر سـنة   ٦ ) هـ
  .(هـ١٢٩٩(وسنة 
  .(هـ١٢٩٩(ـ في مطبعة شرف بمصر سنة  ٧
  .(هـ١٣٠٥(د بمصر سنة ـ في مطبعة محمد أبي زي ٨



  :شروحها
  ـ:لمقامات الحريري شروح كثيرةمنها

ـ شرح الشيخ أبي العباس أحمد بن عبـد المـؤمن    ١
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦١٩(القيسي الشريسي المتوفي سنة 

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ ١٢٤٨(أ ـ في بـوالق بمصـر سـنة      وسـنة  ) هـ
  .في جزئين) هـ١٣٠٠(

ـ ١٣٠٦(لمطبعة الخيرية بمصر سـنة  ب ـ في ا  ) هـ
  .في جزئين) هـ١٣١٤(وسنة 

  .(هـ١٣٢٦(جـ ـ في بيروت سنة 
فـي  ) م١٨٨٨(وسـنة  ) م١٨٨٦(د ـ في بيروت سنة  

  .مجلدين
ثم أعادت تصويرها دار الكتب العلمية في بيروت سنة         

  ).هـ١٣٩٩(
ـ ١٤١٢(هـ ـ في الدار البيضاء سنة   نشـر دار  ) هـ

  .ناية األستاذ صدقي محمد جميل في مجلدينالرشاد الحديثة بع
و ـ في مطبعة المدني بمصر نشر المؤسسة العربيـة   



الحديثة دون تاريخ بتحقيق األستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم         
  .في خمس مجلدات

طبع على الحجر بتبريز سـنة  " شرح الشيرازي " ـ  ٢
  .بالعربية والفارسية) هـ١٢٧٣(وسنة ) هـ١٢٦٨(

لشيخ إبراهيم األحدب الطرابلسي البيروتـي  ـ شرح ا ٣
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٣٠٨(الحنفي المتوفي سنة 

) م١٨٧٤(ـ طبع في بيروت في المطبعة األدبية سـنة          
  .(م١٩٠٣(وسنة 
  .ـ شرح المستشرق دي ساسي ٤

قام بشرح المقامات من الشروح التي وقـف عليهـا ،           
  .التاريخوأضاف إليه فوائد من كتب األدب والنحو و

ـ طبع في باريس مـع فهـارس لأللفـاظ واألمثـال            
  .واألعالم

  :كتب متعلقة بالمقامات
، عـرض  " ألغاز الحريري وأحاجيه في مقاماته " ـ  ١

وتعليق األستاذ محمد إبراهيم سليم ، نشر مكتبة ابـن سـينا            
  .بمصر دون تاريخ

أبو زيد السروجي األديـب المحتـال بـالثوبين    " ـ  ٢



أالعيبه ـ توبته ـ موتـه وتأبينـه ـ      [ ة والحراب والعكاز
للدكتور إبراهيم جمعة ، نشر مكتبة نهضة مصـر         " رجعته  

  ).م١٩٤٩(سنة 
  :" انتقادات ابن الخشاب ورد ابن بري عليه" ـ  ٣

ألبي محمد عبد اهللا بن أحمد المعروف بابن        : ـ االنتقاد 
  .ىرحمه اهللا تعال) هـ٥٦٧(الخشاب النحوي المتوفي سنة 

ألبي محمد عبد اهللا بن بري المقدسـي        : ـ والرد عليه  
رحمه اهللا تعـالى ، وقـد       ) هـ٥٨٢(المصري المتوفي سنة    

  ."اللباب في الرد على ابن الخشاب:" سماه
وقد طبعا في آخر المقامـات المطبوعـة مـع شـرح            

  .(هـ١٣٢٦(الشريشي في المطبعة الحسينية بمصر سنة 
اكات ابـن الخشـاب علـى       استدر: " ثم طبعا معاً باسم   

مقامات الحريري وانتصار عالمة المقدس ابن بـري البـن          
في مطبعة الشـركة العربيـة باآلسـتانة سـنة          " الحريري  

 .صفحة) ٩٤(في ) هـ١٣٢٨(
 ـ مقامات الزمخشري ٣

ألبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن محمد بن عمر           
 رحمـه اهللا  ) هـ٥٣٨(الزمخشري الخوارزمي المتوفي سنة     



  .تعالى
  .وعددها خمسون مقامة

  :طبعاتها
  ـ:طبعت عدة مرات منها

  .(هـ١٣١٢(ـ في المطبعة العباسية بمصر سنة  ١
  .نشر المكتبة األزهرية) هـ١٣٢٥(ـ في مصر سنة  ٢
ـ فـي بيـروت نشـر دار الكتـب العلميـة سـنة        ٣

  .في مجلد) هـ١٤٠٢(
 ـ مقامات ابن الجوزي ٤

لرحمن بن علي بن محمـد بـن        لإلمام أبي الفرج عبد ا    
رحمه ) هـ٥٩٧(جعفر المشهور بابن الجوزي المتوفي سنة       

  .اهللا تعالى
  .اشتملت على خمسين مقامة

طبعت في القاهرة ، نشر دار فـوزي للطباعـة سـنة            
 .بتحقيق الدكتور محمد نغش) هـ١٤٠٠(

 ـ المقامات الزينية ٥
ي للشيخ أبي الندى معد بن نصر اهللا بن رجب البغـداد          

ـ ٧٠١(المعروف بابن الصيقل الجزري المتوفي سـنة         ) هـ



  .رحمه اهللا تعالى
" زين الـدين    " وسماها باسم ابنه    . وهي خمسون مقامة  
  .كما ذكر ذلك في مقدمته

  .وقد فضلها بعضهم على مقامات الحريري
طبعت في بيروت الطبعة األولى ، نشر دار المسـيرة          

ر عباس مصـطفى    في مجلد بتحقيق الدكتو   ) هـ١٤٠٠(سنة  
  .الصالحي
 ـ مقامات السيوطي ٦

لإلمام جالل الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن الكمـال          
أبي بكر السـيوطي الخضـري الشـافعي المتـوفي سـنة            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩١١(
وهي تسع وعشرون رسالة ، كل واحدة منها مقامـة ،           

  .كتبها مؤلفها في أوقات مختلفة
  ـ:طبعاتها

  ـ:مرات منهاطبعت عدة 
  .طباعة حجرية) هـ١٢٧٥(ـ في مصر سنة  ١
ـ في القسـطنطينية فـي مطبعـة الجوائـب سـنة       ٢

  .، وتحتوي على اثنتي عشرة مقامة) هـ١٢٩٨(



ـ في مصر نشر مكتبة ابن سينا دون تاريخ ، بتحقيق  ٣
مقامـات  : " وتعليق محمد إبراهيم سـليم ، طبعـت باسـم         

  ." السيوطي األدبية الطبية
نشر دار سحنون ، وفي ) م١٩٨٨(ـ في تونس سنة  ٤

استانبول ، نشر دار الدعوة تحقيق األستاذ أحمـد الطـويلي           
  ." مقامات السيوطي األدبية واألطبية:" باسم

ـ ١٤٠٦(ـ في بيروت سنة  ٥ نشـر دار الكتـب   ) هـ
عبد الغفار سليمان البنـداري ،ومحمـد       . العلمية ، بتحقيق د   

  .شتملت على أربع مقامات فقطالسعيد بسيوني زغلول ، ا
ـ في مطابع دار الطباعة والنشر اإلسالمية بالقاهرة  ٦

نشر وتوزيع دار البخاري للنشر والتوزيع      ) هـ١٤١٦(سنة  
مالم :" في القصيم بتحقيق األستاذ مرزوق علي إبراهيم باسم       
وهو " ينشر من مقامات اإلمام الحافظ جالل الدين السيوطي         

  .ماتعبارة عن أربع مقا
  :شروحها
تحقيق األستاذ سـمير  " شرح مقامات السيوطي " ـ  ١

محمود الدروبي ، وقد قام الباحث بتتبع مقامات السـيوطي ،           
وقام بدراستها وتحقيقها وشرحها ، وقد بلغت المقامات تسعة         



 .وعشرين مقامة
ـ ١٤٠٩(طبعت في بيروت سنة      نشـر مؤسسـة    ) هـ

 .الرسالة في مجلدين
 األمثال: رابعاً

ألبي العبـاس ـ أو أبـي عبـد     " أمثال العرب " ـ  ١
الرحمن ـ المفضل بن محمد بن يعلى بن عـامر الضـبي    

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٧٠(أو سنة ) هـ١٦٨(المتوفي سنة 
ألبي فيد مؤرج بن عمرو بن مرثد بن " األمثال " ـ  ٢

الحارث بن ثور بن حرملة بن علقمة بن عمرو السدوسـي ،            
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٩٨(المتوفي سنة 

لإلمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سالم " األمثال " ـ  ٣
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢٤٤(المتوفي سنة 

ألبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم " الفاخر " ـ  ٤
الكوفي المتوفي في أواخر القرن الثالث الهجري رحمـه اهللا          

  .تعالى
ل الحسن بن عبـد اهللا  ألبي هال" جمهرة األمثال " ـ  ٥

بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري المتوفي سنة           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٩٥(



ألبي الفضل أحمد بن محمد بـن  " مجمع األمثال " ـ  ٦
أحمد بن إبـراهيم النيسـابوري الميـداني المتـوفي سـنة            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥١٨(
ي القاسم جـار  ألب" المستقصي في أمثال العرب " ـ  ٧

اهللا محمود بن عمر بـن محمـد بـن عمـر الزمخشـري              
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٣٨(الخوارزمي المتوفي سنة 

 ـ أمثال العرب ١
ألبي العباس ـ أو أبي عبد الرحمن ـ المفضـل بـن     
محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الرمال الضبي المتوفي سنة           

  ).هـ١٧٠(أو سنة ) هـ١٦٨(
  :طبعاته

  ـ:دة مرات منهاطبع ع
ـــ فــي مطبعــة الجوائــب بالقســطنطينية ســنة  ١

  .(هـ١٣٠٠(
  .(هـ١٣٢٧(ـ في مصر سنة  ٢
ـ ١٤٠١(ـ في بيروت سنة  ٣ نشـر دار الرائـد   ) هـ

 .العربي ، بتعليق الدكتور إحسان عباس في مجلد لطيف



 ـ األمثال ٢
ألبي فيد مؤرج بن عمرو بن مرثد بن الحارث بن ثور           

ة بن عمرو السدوسـي المتـوفي سـنة         بن حرملة بن علقم   
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٩٨(

  :طبعاته
ـ ١٣٩٠(ـ طبع سنة  ١ فـي مطـابع الجزيـرة    ) هـ

بالرياض ، بتحقيق الدكتور أحمد بن محمـد الضـبيب فـي            
 .مجلد
 ـ األمثال ٣

لإلمام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سالم بـن عبـد اهللا            
  .تعالىرحمه اهللا ) هـ٢٤٤(الهروي المتوفي سنة 

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

  .بعناية برتوغوطا) م١٨٣٦(ـ طبع أجزاء منه سنة  ١
نشـر دار المـأمون   ) هـ١٤٠٠(ـ في دمشق سنة  ٢

  .للتراث ، بتحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش في مجلد كبير
" ضـمن مجموعـة   ) هـ١٣٠٢(ـ في اآلستانة سنة  ٣

  ." التحفة البهية والطرفة الشهية



  ـ:لكتاب األمثال شروح عديدة طبع منها
ألبي عبيد " فصل المقال في شرح كتاب األمثال " ـ  ١

) هـ٤٨٧(اهللا بن عبد العزيز بن محمد البكري المتوفي سنة          
  .رحمه اهللا تعالى

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

فـي الخرطـوم ، بتحقيـق    ) م١٩٥٨(أ ـ طبع سـنة   
  .د المجيد عابدينالدكتورين إحسان عباس ، وعب

نشـر دار األمانـة   ) هـ١٣٩١(ب ـ في بيروت سنة  
  .ومؤسسة الرسالة

إحسان عباس ، وعبد المجيد عابدين      : بتحقيق الدكتورين 
مع زيادة المقابلة على مخطوطتين جديدتين وإعادة النظر في         

  .المقدمة من قبل الدكتور إحسان عباس
ألمانـة  جـ ـ في بيروت نشر مؤسسة الرسالة ودار ا 

وهي صورة للطبعة الثانيـة     ) هـ١٤٠٣(الطبعة الثالثة سنة    
 .سابقة الذكر

 ـ الفاخر ٤
ألبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم الكوفي المتوفي         



  .في أواخر القرن الثالث الهجري رحمه اهللا تعالى
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
بعناية المستشرق شارلس ) م١٩١٥(ـ في ليدن سنة  ١

  .وريست
ـ في القاهرة نشر دار الفرجاني ، الطبعة الثانية سنة  ٢

  .في مجلد ، وهو صورة للطبعة السابقة) هـ١٤٠٢(
نشر دار إحياء الكتب ) هـ١٣٨٠(ـ في مصر سنة  ٣

العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ، بتحقيق األستاذ عبـد          
 .العليم الطحاوي في مجلد كبير

 ـ جمهرة األمثال ٥
الل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سـعيد بـن            ألبي ه 

رحمه اهللا  ) هـ٣٩٥(يحيى بن مهران العسكري المتوفي سنة       
  .تعالى

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

طبعـة حجريـة   ) هـ١٣٠٧(ـ في بمبئ بالهند سنة  ١
  .باعتناء ميرزا محمد ملك الكتاب الشيرازي



ـ ) هـ١٣١٠(ـ في المطبعة الخيرية بمصر سنة  ٢ ي ف
  .جزئين على هامش مجمع األمثال للميداني

طبع ونشر المؤسسـة  ) هـ١٣٨٤(ـ في مصر سنة  ٣
العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع ، بتحقيق األسـتاذين         

  .محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش في مجلدين
ـ ١٤٠٨(ـ في بيروت سنة  ٤ نشـر دار الكتـب   ) هـ

ور أحمد بن عبد السـالم ،وخـرج        العلمية ، اعتنى به الدكت    
 .أحاديثه الشيخ محمد سعيد بن بسيوني زغلول في مجلدين

 ـ مجمع األمثال ٦
ألبي الفضل أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم             

ـ ٥١٨(النيسابوري الميداني المتوفي سـنة       رحمـه اهللا   ) هـ
  .تعالى

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

  .ثة أجزاءفي ثال) م١٨٣٨(ـ في بون سنة  ١
ـ ١٢٨٤(ـ في بوالق بمصـر سـنة    ٢ باعتنـاء  ) هـ
  .محمد الصباغ ومحمد قطة العدوي في جزئين: الشيخين
بترتيب الشيخ حسين ) هـ١٢٩٠(ـ في طهران سنة  ٣



  .بن أبي بكر الملقب بالنجمي الكرماني
فـي  ) هـ١٣١٠(ـ في المطبعة الخيرية بمصر سنة  ٤
  .جزئين

فـي مطبعـة السـنة    ) هـ١٣٧٤(ـ في مصر سنة  ٥
المحمدية بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميـد فـي           

  .مجلدين
  :نظمه

ـ نظمه الشيخ إبراهيم األحدب الطرابلسي البيروتـي   ١
:" رحمه اهللا تعالى ،وسـماه    ) هـ١٣٠٨(الحنفي المتوفي سنة    

  .في نحو ستة آالف بيت" فرائد الالَل نظم مجمع األمثال 
ـ ١٣١٢(طبعة الكاثوليكية سنة  طبع في بيروت بالم    ) هـ

  .في جزئين
  :تهذيبه
ـ قام الشيخ أحمد فهمي محمد بتهذيبـه فـي كتـاب     ١
تهذيب مجمـع األمثـال     : " أو" المشرع من المجمع    :" سماه

  " للميداني
فـي  ) هـ١٣٩٦(طبع بمطبعة حجازي في مصر سنة       

 .مجلد



 ـ المستقصي في أمثال العرب ٧
ود بن عمر بن محمد بن عمر       ألبي القاسم جار اهللا محم    

رحمـه اهللا   ) هـ٥٣٨(الزمخشري الخوارزمي المتوفي سنة     
  .تعالى

  :طبعاته
) هـ١٣٨١(ـ طبع في دائرة المعارف في الهند سنة  ١

  .في مجلدين
ـ ١٣٩٧(ـ في بيروت سنة  ٢ نشـر دار الكتـب   ) هـ
  .العلمية

  .وهي صورة من الطبعة السابقة



    
    

  .المحاضرات -١
  .السيرة النبوية  -٢
  .تراجم الصحابة  -٣
 التاريخ -٤
 توطئة

علم المحاضرات علم يحصل منه ملكة إيراد واستعمال        
كالم البلغاء أثناء الكالم في محل مناسب له علـى طريـق            

والفرق بينه وبين علم المعاني أن المعاني تطبيـق         . الحكاية
 كالمه على مقتضى الحال ، وكالم الغير على خواص          المتكلم

  .الئقة بحاله
ومما يحلق بعلم المحاضرات علـم التـاريخ وفنونـه          

  .وأنواعه كثيرة جداً ذكر الحافظ الذهبي منها أربعين فناً
ولكثرة فنونه فسأقتصر على ذكر ثالثة منهـا ، تـأتي           

  :الحقاً بعد كتب المحاضرات وهي
  .نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلمـ مايتعلق بسيرة  ١



  .ـ مايتعلق بصحابته الكرام رضي اهللا عنهم أجمعين ٢
 .ـ كتب التاريخ العامة المطولة ،وباهللا التوفيق ٣

 
 كتب علم المحاضرات: أوالً

ألبي عمرو أحمد بن محمد بن عبد " العقد الفريد " ـ  ١
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٢٨(ربه المتوفي سنة 

للقاضي أبي " شوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ن" ـ  ٢
ـ ٣٨٤(علي المحسن بن علي التنوخي المتـوفي سـنة           ) هـ

  .رحمه اهللا تعالى
" الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي " ـ  ٣

ألبي الفررج ا لمعافى بن زكريا النهرواني الجريري المتوي         
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٩٠(سنة 

للوزير الكاتب أبي سعد منصور بـن  " ر نشر الد" ـ  ٤
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٢١(الحسين اآلبي المتوفي سنة 

بهجة المجالس وأنس المجـالس وشـحذ الـذهن    " ـ  ٥
ألبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبـي         " والهاجس  

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٦٣(المتوفي سنة 
 والبلغاء محاضرات األدباء ومحاورات الشعرات" ـ  ٦



ألبي القاسم الحسين بن محمـد بـن المفضـل المشـهور            " 
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٠٢بالراغب األصفهاني المتوفي سنة 

ألبي المعالي بهـاء الـدين   " التذكرو الحمدونية " ـ  ٧
محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمـدون البغـدادي            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٦٢(المتوفي سنة 
ألبـي القاسـم   : ع األبرار ونصوص األخبارربي" ـ  ٨

جار اهللا محمود بن عمر بن محمد بن أحمـد الزمخشـري            
 .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٨٣(المتوفي سنة 

  ـ العقد الفريد ١
ألبي عمرو أحمد محمد ابن عبد ربه القرطبي األندلسي         

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٢٣(ا لمالكي المتوفي سنة 
  :طبعاته

  ـ: منهاطبع عدة مرات
وسـنة  ) هـ١٢٩٣(ـ في مطبعة بوالق بمصر سنة  ١

  .في ثالثة أجزاء) هـ١٣٠٢(
ـ في مطبعة إبراهيم عبـد الـرزاق بمصـر سـنة      ٢

  )هـ١٣٠٢(
  )هـ١٣٠٥(ـ في مطبعة شرف بمصر سنة  ٣



  .(هـ١٣٢١(ـ في المطبعة الشرفية بمصر سنة  ٤
ـ ١٣٧٣(ـ في مطبعة االستقامة بالقاهرة سـنة   ٥ ) هـ
يق األستاذ محمد سعيد العريان ، ثمانية أجزاء في أربع          بتحق

  .مجلدات
  :كتب تتعلق به

لألستاذ جبرائيـل سـليمان   " ابن عبد ربه وعقده " ـ  ١
 .جبور

 ـ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ٢
للقاضي أبي علي المحسن بن علي التنـوخي المتـوفي          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٨٤(سنة 
  :طبعاته
ع في بيروت بتحقيق األستاذ عبود الشالجي في ـ طب ١

  .ثمان مجلدات وهذه الطبعة هي أجمع الطبعات
  :وقد طبعت قبل ذلك قطع منه

بتصـحيح  ) م١٩٢١(ـ في مطبعـة هنديـة سـنة     ١
  .مرجليوث ، الجزء األول فقط

بتصحيح مرجليـوث ،  ) م١٩٣٠(ـ في دمشق سنة  ٢
  .الجزء الثامن



 بتصحيح مرجليـوث ،  )م١٩٣٢(ـ في دمشق سنة  ٣
 .الجزء الثالث

 ـ الجليس الصالح الكالي واألنيس الناصح الشافي ٣
ألبي الفرج المعافى بن زكريا النهروانـي الجريـري          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٩٠(المتوفي سنة 
  :طبعاته

) م١٩٨١(ـ طبعة عالم الكتب فـي بيـروت سـنة     ١
  .محمد مرسي الخولي ، في أربع مجلدات. بتحقيق د

 ـ نثر الدرر ٤
 

 
للوزير الكاتب أبي سعد منصور بـن الحسـين اآلبـي           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٢١(المتوفي سنة 



  :طبعاته
ـ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر ، دون  ١

 .تاريخ ، بتحقيق األستاذ محمد علي قرنة في سبع مجلدات
ـ بهجة المجالس وأنس المجـالس وشـحذ الـذهن     ٥

 هاجسوال
ألبي عمرو يوسف بن عبد البـر النمـري القرطبـي           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٦٣(المتوفي سنة 
نشر ) م١٩٦٢(طبع في دار الجيل للطباعة بمصر سنة        

الدار المصرية للتأليف والترجمة ، بتحقيق األسـتاذ محمـد          
  .مرسي الخولي في مجلدين

  :تهذيبه
معالي فـي   هذبه األستاذ سمير الماضي ،ونشرته دار ال      

المنتقى من بهجة المجالس    :" بعنوان) هـ١٤١٩(األردن سنة   
  .في مجلد" 

 ـ محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ٦
ألبي القاسم الحسين بن محمـد المفضـل ، المشـهور           

ـ ٥٠٢(بالراغب األصفهاني ، المتوفي سنة       رحمـه اهللا   ) هـ
  .تعالى



  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

وسـنة  )  هـ١٢٨٤(في مطبعة بوالق بمصر سنة ـ  ١
  .في جزئين) هـ١٢٨٧(

  ).هـ١٣٠٥(ـ في المطبعة العثمانية بمصر سنة  ٢
ـ في مطبعـة جمعيـة المعـارف بالقـاهرة سـنة       ٣

  ).هـ١٣١٠(
  ).هـ١٣٢٤(ـ في مطبعة السعادة بمصر سنة  ٤
فـي  ) هـ١٣٢٦(ـ في المطبعة الشرفية بمصر سنة  ٥
  .جزئين

) م١٩٦١(يروت ، نشر مكتبة الحيـاة سـنة   ـ في ب ٦
 .أربعة أجزاء في مجلدين كبيرين

 ـ التذكرة الحمدونية ٧
ألبي المعالي بهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد بـن           

رحمه اهللا  ) هـ٥٦٢(علي بن حمدون البغدادي المتوفي سنة       
  .تعالى

  :طبعاتها
ـ طبعت في بيروت ، نشـر دار صـادر للطباعـة     ١



إحسان عبـاس ،    : بتحقيق األستاذين ) م١٩٩٦(نة  والنشر س 
 .وبكر عباس ، في عشر مجلدات ، العاشر بكامله فهارس

 ـ ربيع األبرار ونصوص األخبار ٨
ألبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن محمد بن أحمد           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٨٣(الزمخشري المتوفي سنة 
ـ    ١ ي أربـع  ـ طبع بتحقيق الدكتور سـليم النعيمـي ف
 .مجلدات
  الكتب المتعلقة بالسيرة النبوية: ثانياً

اشتملت كتب السنة المشرفة على ذكر كثير من أحـوال          
النبي صلى اهللا عليه وسلم باإلسناد المتصل ؛ فعلى هذا ينبغي       
االعتناء بهذه الكتب ال سيما مافي الصحيحين منها في حـال           

ة وأتـم   دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضـل الصـال        
التسليم ، باإلضافة إلى الكتب المفردة في السيرة والتي منهـا           

 ـ:مايلي
 :الكتب المطولة

لإلمام أبي محمد عبد الملك بـن  " السيرة النبوية " ـ  ١
رحمه اهللا  ) هـ٢١٨(هشام ابن أيوب الحميري المتوفي سنة       

  .تعالى



" دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشـريعة  " ـ  ٢
ي بكر أحمد بن الحسـين البيهقـي المتـوفي سـنة            لإلمام أب 

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٥٨(
لإلمـام شـمس   " زاد المعاد في هدي خير العباد " ـ ٣

الدين محمد ابن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية المتوفي          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٥١(سنة 

للشيخ أحمد بن " المواهب اللدنية بالمنح المحمدية " ـ  ٤
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٢٣(مد القسطالني المتوفي سنة مح

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكـر  " ـ  ٥
" فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في المبـدأ والمعـاد           

للشيخ محمد بن يوسف الصالحي الشـامي المتـوفي سـنة           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٤٢(

"  البدايـة والنهايـة   السيرة النبوية ضمن كتـاب " ـ  ٦
لإلمام الحافظ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمـر بـن            

 .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٧٤(كثير الدمشقي المتوفي سنة 
  " الكتب المختصرة "

لإلمـام  " الدرر في اختصار المغـازي والسـير  " ـ  ١
الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البـر النمـري القرطبـي            



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٦٣(المتوفي سنة 
الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى اهللا عليه " ـ ٢

  .وسلم للحافظ ابن كثير سابق الذكر
اإلشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من " ـ  ٣
للحافظ مغلطاي بن قليج الحنفـي المتـوفي سـنة          " الخلفاء  

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٦٢(
"  عليـه وسـلم   مختصر سيرة الرسول صلى اهللا" ـ  ٤

ـ ١٢٠٦(لشيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب المتـوفي          ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

" مختصر سيرة الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم   " ـ  ٥
للشيخ عبد اهللا بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفي سـنة            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٤٢(
خ للشـي " السيرة النبوية في ضوء القرآن والسـنة  " ـ ٦

رحمـه اهللا   ) هـ١٤٠٣(محمد محمد أبو شهبة المتوفي سنة       
 .تعالى
 الكتب المطولة: أوال
 ـ السيرة النبوية ١

لإلمام أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري          



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢١٨(البصري المتوفي سنة 
هذا الكتاب من أوائل كتب السيرة ،وأكثرها انتشـاراً ،          

رة ابن اسحاق بعد أن نقحها وحـذف مـن          اختصره من سي  
  .أشعارها جملة مما ال تعلق له بالسيرة

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

  .بعناية وستنفلد في ثالثة أجزاء) م١٨٥٩(ـ سنة  ١
  .في ثالثة أجزاء) م١٩٠٠(ـ في ليبسيك سنة  ٢
فـي  ) هـ١٣٢٩(ـ في المطبعة الخيرية بمصر سنة  ٣

ـ     ا تعليقـات وجيـزة للشـيخ محمـد         ثالثة أجزاء ، وعليه
  .الطهطاوي

  .في جزئين) هـ١٢٩٥(ـ في بوالق سنة  ٤
ـ في مصر دون تاريخ ، نشر مكتبة الجمهوريـة ،   ٥

  .بعناية الشيخ محمد خليل هراس في أربع مجلدات
ـ في مصر نشـر دار إحيـاء التـراث ، بتحقيـق      ٦

األستاذين مصطفى السقا ، وإبراهيم اإلبيـاري فـي أربـع           
  .مجلدات
. ـ في بيروت نشر دار الكتاب العربي ، بتحقيـق د  ٧



  .عبد السالم تدمري في أربع مجلدات
نشر مكتبـة المنـار   ) هـ١٤٠٩(ـ في األردن سنة ٨

للطباعة والنشر والتوزيع بتحقيق الدكتور همـام بـن عبـد           
الرحيم سعيد واألستاذ محمد بن عبد اهللا أبو صـعيليك مـع            

  .شرح أبي ذر الخشني
ـ ١٤١٦(ـ في مصر سنة  ٩ نشـر دار الحـديث   ) هـ

بتحقيق جمال ثابت ومحمد محمود ، وسـيد إبـراهيم فـي            
  .مجلدين
  :شروحه

  ـ:لهذه السيرة عدة شروح منها
الروض األنف في شرح السيرة النبويـة البـن   " ـ  ١

ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللا بن أحمد بن أبي           " هشام  
األندلسي المالكي الخـوي الحـافظ      الحسن السهيلي الخثعمي    

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٨١(المتوفي سنة 
  :طبعاته

  ـ:طبع هذا الشرح عدة مرات منها
  .(هـ١٣٣١(أ ـ في المطبعة الجمالية بمصر سنة 

) هـ١٣٨٧(ب ـ في دار النصر للطباعة بمصر سنة  



  .بتحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل في سبع مجلدات
نشر دار الكتـب  ) هـ١٤١٨(سنة جـ ـ في بيروت  
  .العلمية في أربع مجلدات

ألبي ذر مصـعب  " اإلمالء على سيرة ابن هشام " ـ  ٢
بن محمد الخشني األندلسي المعروف بـابن أبـي الركـب           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٠٤(المتوفي سنة 
  .وهو كتاب في تفسير غريب السيرة البن هشام

  :طبعاته
  ـ:منهاطبع اإلمالء عدة مرات 

بعناية بولس برونلة ، جزءان في ) هـ١٣٢٩(ـ سنة  ١
  .مجلد

نشر مكتبـة المنـار   ) هـ١٤٠٩(ـ في األردن سنة  ٢
للطباعة والنشر والتوزيع ، بتحقيق الدكتور همام بـن عبـد           
الرحيم سعيد واألستاذ محمد بن عبد اهللا أبو صـعيليك فـي            

  .مجلدين
لبشـير ،  نشـر دار ا ) هـ١٤١٢(ـ في األردن سنة  ٣

  .بتحقيق الدكتور عبد الكريم خليفة ، في ثالثة أجزاء



  :تهذيبه
تهـذيب  :" هذبه األستاذ عبد السالم محمد هارون وسماه      

طبع في مصر في مطبعة المدني في مجلد        " سيرة ابن هشام    
  .(هـ١٣٨٣(، ثم أعادت طبعه ثانية سنة 

كما طبعه المجمع العلمي العربي ببيروت ،ودار الفكـر         
 .مشقبد

 ـ دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ٢
لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفي سـنة          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٥٨(
وهو من أهم كتب السيرة وأوفاها ، يسـوق الروايـات           
بأسانيدها إلى أصحاب الكتب المعتبرة ،وأحياناً يـتكلم علـى          

  .الروايات ويبين حالها
أما كتـاب   :" الدين السبكي في طبقات الشافعية    قال تاج   

] مناقب الشافعي [وكتاب  ] شعب اإليمان [وكتاب  ] دالئل النبوة [
  " فأقسم مالواحد منها نظير

:" وقال الحافظ ابن كثير في طبقات الفقهـاء الشـافعيين         
ودالئـل  ... وصنف الكتب الفقهية والحديثية المليحة المفيـدة      

  ."افعات الشامخاتالنبوة ، وهو من الكتب الن



وجمع أشياء كثيرة نافعة لـم      :" وقال في البداية والنهاية   
.. كتاب السنن الكبير  : يسبق إلى مثلها ،وال يدرك فيها ، منها       

ودالئل النبوة ،والبعث والنشور ، وغير ذلك من المصـنفات          
  ."الكبار والصغار المفيدة التي ال تسامى وال تدانى

  :طبعاته
مجمع البحوث بالقاهرة ، بتحقيـق  ـ في مصر نشر  ١

  .األستاذ سيد أحمد صقر ، الجزء األول في مجلد
ـ ١٣٨٩(ـ في مصر سنة  ٢ طبـع دار النصـر   ) هـ

للطباعة ، نشر محمد بن عبد المحسن الكتبي ، بتحقيق عبـد            
  .الرحمن محمد عثمان ، وهي قطعة منه في مجلدين

نشر دار الكتب ) هـ١٤٠٥(ـ طبع في بيروت سنة  ٣
لعلمية ، بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجـي فـي ثمـان            ا

  .مجلدات
 .ثم أعيد تصويره بعد ذلك عدة مرات

 ـ زاد المعاد في هدي خير العباد ٣
للعالمة المحقق شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبـي           
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المشهور بابن قـيم           

ه اهللا تعالى ، ويسـمى     رحم) هـ٧٥١(الجوزية المتوفي سنة    



  .اختصاراً" الهدي" وبـ " الهدى النبوي " بـ 
وهو من أشهر كتب العالمة ابن القيم وال سيما في وقتنا           
هذا ، ويمتاز بذكر األحكام والفوائد الفقهية المسـتنبطة مـن           
حوادث السيرة مع ذكر هديه عليه الصالة والسالم في أموره          

  .كلها
  :طبعاته

  ـ:منهاطبع عدة مرات 
في مجلدين ، ) هـ١٢٩٨(سنة ) كانبور(ـ في الهند  ١

  .ومعه سيرة ابن هشام
  .في جزئين) هـ١٣٢٤(ـ في مصر سنة  ٢
بهامش سيرة ابن هشام ) هـ١٣٣٣(ـ في مصر سنة  ٣

  .في أربعة أجزاء
ـ في مصر في مطبعة مصطفى البابي الحلبي سـنة   ٤

 فـي   أربعـة أجـزاء   ) هـ١٣٦٩(وثانية سنة   ) هـ١٣٧٤(
  .مجلدين
ـ في مصر في مطبعة السنة المحمدية بتحقيق الشيخ  ٥

  .محمد حامد الفقي في أربع مجلدات
نشر مؤسسة الرسالة ،    ) هـ١٣٩٩(ـ في بيروت سنة     ٦



شعيب األرناؤوط ، وعبد القادر األرناؤوط      : بتحقيق الشيخين 
، في خمس مجلدات والسادس فهارس وضعها األستاذ محمد         

  . وقد أعيد تصويره عدة مراتأديب الجادر ،
نشر مؤسسة الريـان  ) هـ١٤١٨(ـ في بيروت سنة  ٧

  .في ثالث مجلدات
ـ ١٤١٩(ـ في بيروت سنة  ٨ نشـر دار الكتـب   ) هـ

العلمية بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا في ست مجلدات ،          
  .والسادس فهارس

ـ ١٤٢٠(ـ في بيروت سنة  ٩ نشـر دار الحـزم   ) هـ
  .ببيروت في مجلد ضخم

  :مختصراته
ـ اختصره الشيخ اإلمام محمد بـن عبـد الوهـاب     ١

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٠٦(المتوفي سنة 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ ١٣٩١(أ ـ في بيروت سـنة    نشـر المكتـب   ) هـ

  .اإلسالمي في مجلد
ب ـ في الرياض طبع المطابع األهلية لألوفسـت دون   



عبد اهللا بن عبد الـرحمن      تاريخ ، بتصحيح ومقابلة الشيخين      
الجبرين ، ومحمد بن عبد اهللا السمهري ،وهي مأخوذة مـن           

  .مجموعة مؤلفات الشيخ اإلمام محمد بن عبد الوهاب
جـ ـ ضمن مؤلفات الشيخ اإلمام محمـد بـن عبـد     
الوهاب ، نشر جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية ،            

 اهللا بـن عبـد      عبد: القسم الرابع ، بتصحيح ومقابلة الشيخين     
  .الرحمن الجبرين ، ومحمد بن عبد اهللا السمهري

: ـ كما اختصره األستاذ مصطفى محمد عمارة وسماه ٢
ثمر الوداد مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد صـلى           " 

  .اهللا عليه وسلم
نشر شركة ومطبعـة    ) هـ١٣٧٢(طبع في مصر سنة     

  .مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر
  :لق بهكتب تتع

سيرة خير العباد شفيع يوم المعاد صلى اهللا عليه " ـ  ١
للشيخ صالح بن أحمـد نزيـل       " وسلم مجردة من زاد المعاد      

المدينة المنورة ، جرده من الزاد وألحق به شيئاً يسيراً مـن            
  .تاريخ الطبري رحمه اهللا

طبع باإلسكندرية في مطبعـة دار نشـر الثقافـة دون           



  .تاريخ
لصاحب الفضيلة الشيخ : رات من زاد المعادمختا" ـ  ٢

محمد بن صالح العثيمين ، قامت بنشره دار األفـق للنشـر            
  .(هـ١٤١١(والتوزيع في الرياض الطبعة الثانية سنة 

  :الشروح المسجلة
ـ شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز            

 .(غير كامل(رحمه اهللا تعالى 
 نح المحمديةـ المواهب اللدنية بالم ٤

للشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أبـي           
رحمـه اهللا   ) هـ٩٢٣(بكر الخطيب القسطالني المتوفي سنة      

  .تعالى
وقد رتبه على عشرة مقاصـد ، األول والثـاني عـن            

  .أحداث السيرة ،وبقيته في الكالم على الشمائل النبوية
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ   ١ ة مصـطفى شـاهين بمصـر سـنة     ـ فـي مطبع

  .في مجلدين) هـ١٢٨١(
ـ ١٣٢٦(ـ في المطبعة الشرفية في مصر سنة  ٢ ) هـ



  .في مجلدين كبيرين
ـ ١٤١٢(ـ في بيروت سـنة   ٣ نشـر المكتـب   ) هـ

اإلسالمي ، بتحقيق الشيخ صالح بن أحمد الشامي في أربـع           
  .مجلدات
  :شروحه

ف بن  شرحه العالمة الشيخ محمد بن عبد الباقي بن يوس        
رحمه اهللا  ) هـ١١٢٢(محمد الزرقاني المالكي المتوفي سنة      

  .تعالى
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ ١٢٧٨(أ ـ في مطبعـة بـوالق سـنة      وسـنة  ) هـ

" زاد المعاد في هدي خيـر العبـاد         " وبهامشه  ) هـ١٢٩١(
  .لإلمام شمس الدين ابن قيم الجوزية ، في ثمان مجلدات

المعرفة للطباعـة والنشـر   ب ـ في بيروت نشر دار  
  .وهي صورة طبعة بوالق) هـ١٤١٤(والتوزيع سنة 

نشر دار الكتـب  ) هـ١٤١٧(جـ ـ في بيروت سنة  
العلمية بتحقيق الشيخ محمد بن عبد العزيز الخالـدي ، فـي            

  .اثنى عشر مجلداً



  :مختصراته
األنـوار  :" اختصره الشيخ يوسـف النبهـاني وسـماه       

طبع في المطبعة األدبية فـي      " دنية  المحمدية من المواهب الل   
  .في مجلد) هـ١٣١٠(بيروت سنة 

  :كتب تتعلق به
التنبيهات السنية على الهفوات فـي كتـاب المواهـب     "
للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس قامت بنشره        " اللدنية  

دار الصميعي للنشر والتوزيع في الرياض الطبعـة األولـى          
 .(هـ١٤١٦(سنة 

ى والرشاد في سيرة خير العبـاد وذكـر   ـ سبل الهد ٥
 فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد

للشيخ شمس الدين أبي عبـد اهللا محمـد بـن يوسـف             
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٩٤٢(الصالحي الشامي المتوفي سنة 

نتيجة :" وقد ذكر أنه أخذه من ثالثمائة كتاب ، وقال عنه         
  .نه في نحو ألف بابوأ" عمري وذخيرة دهري

  :طبعاته
نشـر المجلـس   ) هـ١٣٩٢(ـ طبع في القاهرة سنة  ١

األعلى للشؤون اإلسالمية ، بتحقيق الدكتور مصطفى عبـد         



  .الواحد وآخرين ، صدر منه سبع مجلدات
ـ ١٤١٤(ـ في بيروت سنة  ٢ نشـر دار الكتـب   ) هـ

العلمية ، بتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجـود ،           
 .لشيخ علي محمد معوض في اثنى عشر مجلداًوا
 ـ السيرة النبوية ٦

لإلمام الحافظ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمـر          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٤٧(بن كثير الدمشقي المتوفي سنة 

" البداية والنهاية   " وهذه السيرة مستلة من كتاب الجامع       
  ." النبوةدالئل " ومنهجه قريب من منهج البيهقي في 

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ ١٣٨٣(ـ في مصر سنة  ١ ، بتحقيـق األسـتاذ   ) هـ
  .مصطفى عبد الواحد في أربع مجلدات

وقد أعيد تصويره عدة مرات ، منها نشرة دار المعرفة          
  .(هـ١٣٩٦(للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت سنة 

مد ـ في بيروت نشر دار الفكر ببيروت ، بتحقيق مح ٢
  .المعتصم البغدادي في أربع مجلدات

وسيأتي الكالم على " البداية والنهاية " ـ ضمن كتاب  ٣



  .طبعاته إن شاء اهللا تعالى  في كتب التاريخ
  :تهذيبه

هذبه الشيخ مروان كجك ،وخرج أحاديثه الشيخ فتحـي         
بن فتحي الجندي ،نشرته دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض         

تهذيب سـيرة ابـن     : "  مجلد كبير باسم   في) هـ١٤١٩(سنة  
  ." كثير
  الكتب المختصرة: ثانياً

  " الدرر في اختصاره المغازي والسير" ـ  ١
لإلمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النميري القرطبـي          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٦٣(المتوفي سنة 
وهو على اختصاره من المراجع التي نقل عنها من جاء          

  . في السيرة النبويةبعده ممن ألفوا
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ في مصر، نشر درا المعارف ، بتحقيق الـدكتور   ١

  .شوقي ضيف في مجلد
ـ طبع بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بمصـر   ٢

نشر المجلس األعلى للشـؤون اإلسـالمية       ) هـ١٣٨٦(سنة  



 بتحقيق الدكتور شوقي ضيف فـي     ) هـ١٣٨٦(بالقاهرة سنة   
 .مجلد

ـ ١٤٠٤(ـ في بيروت سنة  ٣ نشـر دار الكتـب   ) هـ
  .العلمية

ـ الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى اهللا عليه  ٢
 وسلم

لإلمام عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٧٤(الدمشقي المتوفي سنة 

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

  .(هـ١٣٥٨( في مصر سنة ـ في مطبعة العلوم ١
نشر مؤسسة علـوم  ) هـ١٣٩٩(ـ في بيروت سنة  ٢

: القرآن ، ودار القلم بدمشق وبيروت ، بتحقيـق الشـيخين          
 .محمد العيد الخطراوي ، ومحيي الدين مستو في مجلد

ـ اإلشارة إلى تاريخ المصطفى وتاريخ من بعده من  ٣
 الخلفا

بن قليج بن عبد    للحافظ عالء الدين أبي عبد اهللا مغلطاي        
رحمه ) هـ٧٦٢(اهللا البكجري الحكوي الحنفي المتوفي سنة       



  .اهللا تعالى
فيه من الفوائـد النفيسـة      :" قال الفاسي في العقد الثمين    

  ." مااليوجد في كثير من الكتب المبسوطة في هذا المعنى
نشر دار القلم بدمشق ، والـدار       ) هـ١٤١٦(طبع سنة   

لشيخ محمد نظام الدين الفتيح في      الشامية ببيروت ، بتحقيق ا    
 .مجلد

 ـ مختصر سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ٤
للشيخ اإلمام محمد بن عبـد الوهـاب المتـوفي سـنة            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٠٦(
وهو من أجود الكتب المختصرة في السيرة ،وقد ضمنه         
بعض االستنباطات المفيدة مع بيان حال أهل الجاهلية اعتقاداً         

  .لوكاً في أولهوس
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
ـ في مطبعة السـنة المحمديـة فـي مصـر سـنة       ١

بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه اهللا تعالى        ) هـ١٣٧٥(
  .في مجلد لطيف

ـ في مطبعة مؤسسة دار السالم بدمشـق بإشـراف    ٢



  .األستاذ محمد زهير الشاويش
د بن عبد الوهـاب  ـ ضمن مؤلفات الشيخ اإلمام محم ٣

نشر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية دون تـاريخ ،           
عبد الـرحمن بـن     : القسم الثالث ، بتصحيح ومقابلة المشايخ     

ناصر البراك ، وعبد العزيز بن عبد اهللا الراجحي ، ومحمد           
  .العلي البراك

ـ وقد أعادت تصويرها المطابع األهليـة لألوفسـت    ٤
ئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية     نشر الر ) هـ١٤٠٨(سنة  

  .واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالرياض في مجلد
بإشراف دار العربية ) هـ١٣٨٧(ـ في بيروت سنة  ٥

للطباعة والنشر والتوزيع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقـي ،          
للشـيخ  " مختصر سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم        :" وليه

  . عبد الوهابعبد اهللا ابن الشيخ محمد بن
 ـ مختصر سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ٥

للشيخ اإلمام عبد اهللا بن الشيخ محمد بن عبد الوهـاب           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ١٢٤٢(المتوفي سنة 

  .وهو قريب من سابقه ؛ إال أنه أبسط منه وأوسع
  :طبعاته



  ـ:طبع عدة مرات منها
، باعتنـاء  ـ في المطبعة السلفية ومكتبتها بمصـر   ١

  .الشيخ محب الدين الخطيب
للشيخ " مختصر السيرة " ـ أعيدت طباعته مع كتاب  ٢

محمد بن عبد الوهاب بإشراف دار العربية للطباعة والنشـر          
 .في مجلد) هـ١٣٨٧(والتوزيع ببيروت سنة 

 ـ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ٦
للشيخ محمد بن محمـد أبـو شـهبة المتـوفي سـنة             

رحمه اهللا تعالى ، نشرته دار العلـم للطباعـة          ) هـ١٤٠٣(
والنشر والتوزيع بدمشق وبيـروت الطبعـة الثانيـة سـنة           

 .في مجلدين) هـ١٤١٢(
 

 الكتب المتعلقة بالصحابة: ثالثاً
لإلمام أبي عبد اهللا أحمد بـن  " فضائل الصحابة " ـ  ١

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢٤١(محمد ابن حنبل المتوفي سنة 
ألبي الحسين عبد الباقي بن قانع "  معجم الصحابة "ـ ٢

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٥١(البغدادي المتوفي سنة 
ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا بن " معرفة الصحابة " ـ  ٣



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٣٠(أحمد األصبهاني المتوفي سنة 
ألبـي عمـر   " االستيعاب في معرفة األصحاب " ـ  ٤

هللا بن محمد بن عبد البـر المتـوفي سـنة           يوسف بن عبد ا   
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٦٣(

لعز الدين أبـي  " أسد الغابة في معرفة الصحابة " ـ  ٥
الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد المعـروف بـابن            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٣٠(األثير الجزري المتوفي سنة 
حمد بـن  ألبي عبد اهللا م" تجريد أسماء الصحابة " ـ  ٦

رحمـه اهللا   ) هـ٧٤٨(أحمد ابن عثمان الذهبي المتوفي سنة       
  .تعالى

ألبي الفضل أحمـد  " اإلصابة في تمييز الصحابة " ـ  ٧
بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقالني المتـوفي          

 .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٥٢(سنة 
 ـ فضائل الصحابة ١

حنبـل  لإلمام المبجل أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بـن           
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٢٤١(المتوفي سنة 

طبعته دار الرسالة ببيـروت، الطبعـة األولـى سـنة           
بتحقيق الشيخ وصي اهللا بن محمد عباس فـي         ) هـ١٤٠٣(



 .مجلدين ، من منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة
 ـ معجم الصحابة ٢

لإلمام الحافظ أبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغـدادي     
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٥١(توفي سنة الم

  :طبعاته
ـ نشرته مكتبة الغرباء األثرية بالمدينـة المنـورة ،    ١

بتحقيق الشيخ صـالح بـن      ) هـ١٤١٨(الطبعة األولى سنة    
  .سالم المصراتي في ثالث مجلدات

ـ كما نشرته مكتبة نزار مصطفى الباز فـي مكـة    ٢
ي خمسة عشـر    ف) هـ١٤١٨(المكرمة ، الطبعة األولى سنة      

مجلداً ؛ التسعة األولى منها بتحقيق الشـيخ خليـل إبـراهيم            
  .قوتالي ، والباقي بتحقيق الشيخ حمدي الدمرداش محمد

 ـ معرفة الصحابة ٣
لإلمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبـد اهللا بـن أحمـد             

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٣٠(األصبهاني المتوفي سنة 
  :طبعاته

طن للنشر بالرياض ، الطبعة األولى ـ نشرته دار الو ١
بتحقيق الشيخ عادل يوسف العزازي فـي       ) هـ١٤١٩(سنة  



  .سبع مجلدات ، السابع بكامله فهارس
مكتبـة الـدار   ) هـ١٤٠٨(ـ نشرت قطعة منه سنة  ٢

بالمدينة المنورة ،ومكتبة الحرمين بالرياض ، بتحقيق الدكتور        
 .محمد راضي بن حاج عثمان في ثالث مجلدات

 ـ االستيعاب في معرفة األصحاب ٤
للشيخ اإلمام أبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بـن           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٤٦٣(عبد البر المتوفي سنة 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  .في جزئين) هـ١٣١٨(ـ في حيدر آباد سنة  ١
ـ في مصر نشر مكتبة نضهة مصـر ومطبعتهـا ،    ٢

 محمد البجاوي ، دون تاريخ في أربـع         بتحقيق األستاذ علي  
  .مجلدات

ـ وقد ذكر في المقدمة  أن المؤلف رتب الكتاب علـى            
حسب ترتيب الحروف عند أهل المغرب ،وأنه غيـر هـذا           
الترتيب على حسب ترتيب الحروف عند أهـل المشـرق ،           

  .ليسهل البحث فيه والرجوع إليه
ش بهام) هـ١٣٢٨(ـ في مطبعة السعادة بمصر سنة  ٣



  .ثمانية أجزاء في أربع مجلدات" اإلصابة " 
نشر مكتبـة الكليـات   ) هـ١٣٨٨(ـ في مصر سنة  ٤

األزهرية ثالثة عشر جزءاً في سبع مجلدات بتحقيق الدكتور         
  .طه محمد الزيني

ـ ١٤١٥(ـ في بيروت سنة  ٥ نشـر دار الكتـب   ) هـ
علـي محمـد معـوض ،       : العلمية ببيروت بتحقيق الشيخين   

  .بد الموجود في أربع مجلداتوعادل أحمد ع
 

  :كتب تتعلق به
مخطـوط فـي الجامعـة    " هوامش االسـتيعاب  " ـ  ١
 .العربية
 ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ٥

للشيخ عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمـد           
بن محمد المعروف بابن األثير الجـزري ا لمتـوفي سـنة            

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٣٠(
بعة آالف وخمسمائة وأربع وخمسين ترجمة      جمع فيه س  

، واستدرك على من تقدمه ،وقد جمع فيه بين كتب ابن منده            
  .وأبي نعيم وابن عبد البر وأبي موسى المديني



  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

فـي  ) هـ١٢٨٠(ـ في المطبعة الوهبية بمصر سنة  ١
  .خمسة أجزاء

ب بالقاهرة نشر دار الشع) م١٩٧٠(ـ في مصر سنة  ٢
  .في سبع مجلدات

نشـر دار المعرفـة   ) هـ١٤١٨(ـ في بيروت سنة  ٣
للطباعة والنشر والتوزيع ، بتحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا         

 .في خمس مجلدات
 ـ تجريد أسماء الصحابة ٦

للشيخ اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بـن عثمـان            
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٤٨(الذهبي المتوفي سنة 

طبع شرف الدين الكتبي وأوالده في بومباي الهند سـنة          
بتصحيح صالحة عبد الحكيم شـرف الـدين ،         ) هـ١٣٨٩(

 .جزءان في مجلد
 ـ اإلصابة في تمييز الصحابة ٧

للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد المعـروف          
ـ ٨٥٢(بابن حجر العسقالني المتوفي سنة       رحمـه اهللا   ) هـ



  .تعالى
  .مع استدراكات كثيرة عليهمجمع كتب من سبقه 

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

) م١٨٧٧(وسـنة  ) م١٨٤٨(ـ في كلكتة بالهند سنة  ١
بعناية المولوي محمد وجيه وغالم قدير والمولوي عبد الحي         
  .والمسيو سبرنغر في عشرين جزءاً جمعت في ثمان مجلدات

ثم أعيد تصوير الجزئين األول والثـاني فـي مطبعـة           
واألجزاء من الثالـث إلـى      ) هـ١٣٢٣(عادة بمصر سنة    الس

ثـم  ) هـ١٣٢٣(الثامن في المطبعة الشرفية في مصر سنة        
  .في ثمان مجلدات) هـ١٣٢٥(أخرجتها مكتبة الخانجي سنة 

ـ ١٣٢٧(ـ في مطبعة السعادة بمصـر سـنة    ٢ ) هـ
وبهامشه كتاب االستيعاب البن عبد البر ، ثمانية أجزاء فـي           

  .أربع مجلدات
نشر المكتبة التجارية ) هـ١٣٥٨(ـ في القاهرة سنة  ٣

البـن  " االسـتيعاب  " الكبرى في أربعة أجزاء وبذيلها كتاب  
  .عبد البر
ـ في مطبعة نهضة مصـر دون تـاريخ ،بتحقيـق     ٤



  .األستاذ علي محمد البجاوي في ثمان مجلدات
نشر دار الكتب العلمية ) هـ١٣٨٨(ـ في مصر سنة  ٥

 عادل أحمد عبد الموجود ، وعلـي محمـد          :بتحقيق الشيخين 
  .بتحقيق الدكتور طه محمد الزيني. معوض في ثمان مجلدات

ـ ١٤١٥(ـ في بيروت سنة  ٦ نشـر دار الكتـب   ) هـ
عادل أحمد عبد الموجـود ،وعلـي       : العلمية بتحقيق الشيخين  

 .محمد معوض في ثمان مجلدات
 كتب التاريخ العامة المطولة: رابعاً
" بري المسمى تاريخ األمم والمملـوك  تاريخ الط" ـ  ١

للشيخ اإلمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣١٠(

لإلمـام أبـي   " المنتظم في تاريخ الملوك واألمم" ـ  ٢
الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي المتـوفي           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٧٤(سنة 
للعالمة أبي الحسن عز الدين " في التاريخ الكامل " ـ  ٣

علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ، المعروف           
ـ ٦٣٠(بابن األثير الجزري المتوفي سـنة        رحمـه اهللا   ) هـ

  .تعالى



" تاريخ اإلسالم ووفيـات المشـاهير واألعـالم    " ـ  ٤
لإلمام شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن            

ـ ٧٤٨(از الذهبي الدمشقي الشامي المتـوفي سـنة         قايم ) هـ
  .رحمه اهللا تعالى

لإلمام الحافظ عماد الدين أبـي  " البداية والنهاية " ـ  ٥
الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي المعـروف بـابن          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٧٤(كثير المتوفي سنة 
ـ " بـ : المسمى" تاريخ ابن خلدون " ـ  ٦ ر كتاب العب

وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومـن          
للعالمة أبي زيد ولـي     " عاصرهم من ذوي السلطان األكبر      

الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلـدون التونسـي        
رحمـه  ) هـ٨٠٨(الحضرمي اإلشبيلي المالكي المتوفي سنة      

 .اهللا تعالى
 ـ تاريخ األمم والملوك ١

 أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي        للشيخ اإلمام 
رحمه اهللا تعالى ، أرخ فيه من بدء الخليقـة          ) هـ٣١٠(سنة  

  )هـ٣٠٢(إلى نهاية سنة 
  :طبعاته



  ـ:طبع عدة مرات منها
في ثالثـة عشـر جـزءاً    ) م١٨٧٩(ـ في ليدن سنة  ١

  .باعتناء األستاذ دي غويه وغيره من المستشرقين
ـ ١٣٣٦( بمصر سـنة  ـ في المطبعة الحسينية ٢ ) هـ

يوسف بك محمد الحنفي ، ومحمد أفنـدي        : بعناية األستاذين 
  .عبد اللطيف في أحد عشر جزءاً

ـ في مصر نشر دار المعارف بمصر بتحقيق األستاذ  ٣
محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة الثانية دون تـاريخ ، فـي            

  .عشر مجلدات ، العاشر أكثره فهارس
  :كتب تتعلق به

لعريب بن سـعد الكاتـب   " صلة تاريخ الطبري " ـ  ١
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٣٣١(القرطبي المتوفي بعد سنة 

في ليدن في مجلد واحد ، كما طبع        ) م١٨٩٧(طبع سنة   
في المطبعة الحسينية بمصر ضمن المجلد الثاني عشر مـن          

  .طبعة التاريخ سابقة الذكر
ر كما طبع في أول المجلد الحادي عشر مـن طبعـة دا           

  .المعارف بمصر
للشيخ محمد بن عبد الملك " تكملة تاريخ الطبري " ـ  ٢



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٢١(الهمذاني المتوفي سنة 
  :طبعاته

  ـ:طبع عدة مرات منها
  )م١٩٥٨(أ ـ في مجلة المشرق تباعاً سنة 

ب ـ في المطبعة الكاثوليكية في بيروت بعناية ألبـرت   
  )هـ١٩٦١(يوسف كنعان سنة 

جـ ـ ضمن المجلد الملحـق بطبعـة دار المعـارف     
  .للتاريخ المذكور

ـ موارد تاريخ الطبري للدكتور جواد علي ، مقاالت  ٣
  .نشرت في مجلة المجمع العلمي العراقي

 ـ المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ٢
للشيخ اإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد          

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٥٩٧(بن الجوزي المتوفي سنة 
  )هـ٥٧٤(أرخ فيه من بدء الخليقة إلى سنة

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ في مطبعة دائرة المعارف العثمانية في الهند سـنة   ١
  .من المجلد الخامس إلى الحادي عشر) هـ١٣٥٧(



ـ فـي بيـروت نشـر دار الكتـب العلميـة سـنة        ٢
محمد عبد القادر عطا    : بدراسة وتحقيق الشيخين  ) هـ١٤١٢(

، ومصطفى عبد القادر عطا في ثمانية عشر جزءاً في سـتة            
  .عشر مجلداً ، ويليه الفهارس للكتاب في مجلد واحد

ـ كما طبع قطعة منه في مجلدين من أول حـوادث   ٣
فـي مطبعـة األمانـة      ) هـ٢٥٧(إلى سنة   ) هـ٢٣٣(سنة  

ب بتحقيق الدكتور محمد عبد الوهـا    ) هـ١٤٠٥(بمصر سنة   
  .فضل

  :كتب تتعلق به
قام الدكتور حسن عيسى علي الحكيم بدراسـة لمـنهج          
المؤلف وموارده وأهميته ، قامت بنشرها عالم الكتـب فـي           

  .في مجلد واحد) هـ١٤٠٥(بيروت الطبعة األولى سنة 
 ـ الكامل في التاريخ ٣

للشيخ العالمة أبي الحسن عز الدين علي بن محمد بـن           
الشيباني المعروف بابن األثير الجزري     محمد بن عبد الكريم     

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٦٣٠(المتوفي سنة 
  .(هـ٦٢٨(ذكر فيه تاريخ العالم من البداية إلى سنة 

  :طبعاته



  ـ:طبع عدة مرات منها
في اثنى عشـر مجلـداً ،       ) م١٨٥١(ـ في ليدن سنة     ١

والثالث عشر والرابع عشر فهارس قام بوضـعها كـارلوس          
  .ترنبرج
  .في اثنى عشر جزءاً) هـ١٢٩٠(ـ في بوالق سنة  ٢
في اثنـى  ) هـ١٣٠٢(ـ في المطبعة األزهرية سنة  ٣

  .عشر مجلداً
  .ـ في المطبعة المنيرية بمصر في تسع مجلدات ٤

ـ في بيـروت نشـر دار الكتـاب العربـي سـنة       ٥
  .وهي مصورة عن الطبعة المنيرية) هـ١٣٨٧(

  :كتب تتعلق به
 ترنبرج بوضع فهارس له في مجلدين ـ قام كارلوس ١

  .لطبعة ليدن
ـ كما قام األستاذ إبراهيم شمس الدين بوضع فهارس  ٢

له في مجلد ، قامت بنشره دار الكتب العلمية في بيروت سنة            
  )هـ١٤١٧(

للشـيخ شـهاب   " الذيل على الكامل البن األثير " ـ  ٣
دمشـقي  الدين أبي الثناء محمود بن سليمان بن فهد الحلبي ال         



  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٢٥(الحنبلي المتوفي سنة 
 .مخطوط منه نسخة في برلين

 ـ تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ٤
لإلمام شمس الدين أبي عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن             
عثمان بن قايماز الذهبي الدمشقي الشـامي المتـوفي سـنة           

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٤٨(
 

  :طبعاته
 بيـروت ، نشـر دار الكتـاب العربـي سـنة             ـ في 

  .بتحقيق الدكتور عمر عبد السالم تدمري) هـ١٤٠٧(
صدر منه حتى اآلن تسعة وأربعون مجلداً إلـى نهايـة           

  .(هـ٦٧٠(سنة 
  .ـكما طبع منه عدة أجزاء مفرقة في مصر

  :كتب تتعلق به
للمصـنف رحمـه اهللا ،   " ذيل تاريخ اإلسـالم  " ـ  ١

  .إلى وفاته) هـ٧٠١(من ويتناول الفترة 
طبع بعناية األستاذ مازن سـالم بـاوزير ، نشـر دار            

ـ ١٤١٩(المغني في الرياض الطبعة األولى سنة        فـي  ) هـ



 .مجلد
 ـ البداية والنهاية ٥

لإلمام الكبير المؤرخ الشهير الحافظ عماد الـدين أبـي          
الفدا إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي المعروف بابن كثير         

  .رحمه اهللا تعالى) هـ٧٧٤(نة المتوفي س
  )هـ٧٦٧(أرخ فيه من بداية الخليقة إلى سنة 

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ في مطبعة السعادة بمصر الطبعـة األولـى سـنة     ١
  .في أربعة عشر مجلداً) هـ١٣٥١(

ـ في مطبعة الفجالة دون تاريخ في أربعـة عشـر    ٢
  .مجلداً

ر مكتبـة المعـارف   نش) م١٩٦٦(ـ في بيروت سنة  ٣
ومكتبة النصر في الرياض أربعة عشر جـزءاً فـي سـبع            

  .مجلدات
نشر مكتبـة المعـارف   ) م١٩٩٦(ـ في بيروت سنة  ٤

ومكتبة النصر في الرياض أربعة عشر جـزءاً فـي سـبع            
  .مجلدات



نشر دار الفكر بتحقيـق  ) م١٩٩٦(ـ في بيروت سنة  ٤
  .األستاذ صدقي جميل العطار في ثمانية مجلدات

في أحد عشر مجلداً    ) م١٩٩٧(ثم أعيد طبعه ثانية سنة      
في مجلـدين ، والمجلـد األخيـر        " الفتن والمالحم   " بزيادة  
  .فهارس

" أو  " النهايـة   " كما طبع القسم الثاني من الكتاب وهو        
  ـ:عدة مرات منها" الفتن والمالحم 

ـ في مصر نشر دار النصر للطباعـة دون تـاريخ    ١
  . طه محمد الزيني في مجلدينبتحقيق الدكتور

) هـ١٣٨٨(ـ في الرياض ، طبع مؤسسة النور سنة  ٢
في مجلدين بتصحيح وتعليق الشيخ إسـماعيل بـن محمـد           

  .األنصاري
ـ ١٤١١(ـ في بيروت سنة  ٣ نشـر دار الكتـب   ) هـ

  .العلمية ببيروت بعناية األستاذ أحمد عبد الشافي في مجلد
دار ابن كثير ،  نشر ٩هـ١٤١٤(ـ في بيروت سنة  ٤

  .بتحقيق األستاذ يوسف علي بديوي
  :كتب تتعلق به

" فهرس البداية والنهاية ونهاية البداية والنهايـة  " ـ  ١



للشيخ محمد بن سليمان األشقر ، قامت بنشـره دار األرقـم            
  .في مجلد) هـ١٤٠٤(بالكويت سنة 

إعداد المركز " فهرس عام لكتاب البداية والنهاية " ـ  ٢
ناني للفهرسة العلمية برعاية الدكتور عبد اهللا أنيس الطباع         اللب

في مجلـد   ) هـ١٤٠٨(،نشر دار المعارف في بيروت سنة       
  .كبير
 ـ تاريخ ابن خلدون ٦

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام       "بـ: المسمى
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي السـلطان          

  " األكبر
وليد الدين عبد الرحمن بن محمد بـن        للعالمة أبي زيد    

محمد بن خلدون التونسي الحضـرمي اإلشـبيلي المـالكي          
  .رحمه اهللا تعالى) هـ٨٠٨(المتوفي سنة 

  :طبعاته
  ـ:طبع عدة مرات منها

ـ ١٢٨٤(ـ في مطبعة بـوالق بمصـر سـنة     ١ ) هـ
بتصحيح محمد الصباغ في سبعة أجزاء ماعدا بعض السادس         

  ." المقدمة" ول فيه المعروف بـ والثاني ، والمجلد األ



وسـنة  ) م١٨٤٧(ـ طبعت بقيته في الجزائر سـنة   ٢
  .في مجلدين) م١٨٥٢(

ـ في بيروت ، طبع دار إحياء التراث العربـي دون   ٣
  ." المقدمة" تاريخ في سبع مجلدات األول منها هو 

نشـر دار الكتـاب   ) هـ١٤٢٠(ـ في بيروت سنة  ٤
اب اللبناني ببيروت ، في أربعـة       المصري بالقاهرة ودار الكت   

  ." المقدمة" عشر مجلداً ، المجلد األول منها هو 
  :طبعات المقدمة

طبعت المقدمة بمفردها طبعات منها ـ عدا ماذكر سابقاً  
  :ـ

  .باعتناء كايماترر) م١٨٤٧(ـ في باريس سنة  ١
بتصحيح الشيخ نصر ) هـ١٢٤٧(ـ في بوالق سنة  ٢
  .الهوريني
وسـنة  ) م١٨٧٩(روت بالمطبعة األدبية سنة ـ في بي ٣

  .(م١٩٠٠(وسنة ) م١٨٨٦(
  .(هـ١٣١١(ـ في المطبعة األزهرية سنة  ٤

ـ كما طبعت في دار نهضة مصـر بالقـاهرة دون    ٥
تاريخ ، بتحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي فـي ثـالث            



  .مجلدات
ـ في بيروت نشر دار إحياء التـراث العربـي دون    ٦
  .تاريخ
  :تب تتعلق بالمقدمةك

ألبي عبد اهللا محمد " بدائع السلك في طبائع الملك " ـ  ١
بن علي بن محمد بن علي بن األزرق األندلسي المتوفي سنة           

رحمه اهللا تعالى ، وهو ملخص للمقدمة مع زوائد         ) هـ٨٩٦(
  .كثيرة عليها
  :طبعاته

نشر وزارة اإلعالم بالعراق ، ) م١٩٧٧(أ ـ طبع سنة  
  . الدكتور علي سامي النشار في مجلدينبتحقيق

ب ـ طبعة الدار العربية للكتاب بليبيا وتـونس ، دون   
  .تاريخ بتحقيق الدكتور محمد عبد الكريم في مجلدين

دراسـة  " أضواء علـى مقدمـة ابـن خلـدون     " ـ  ٢
عبد الكريم المـراق ، وعلـي       : ونصوص مسترسلة لألساتذة  

المعرفة للنشر بتونس   الشنوفي ، وعلي الصحبي ، نشر دار        
 .)م١٩٧٨(سنة 



  خاتمة
وبهذا انتهىماأردت إيراده في هذا الكتاب الذي أسأل اهللا         
جل وعال أن يجعله كتاباً مباركاً نافعاً لطلبة العلم إنه سـميع            

وقـد كانـت بدايـة الكتـاب فيـه يـوم الجمعـة              . مجيب
هــ  ٢٣/٥/١٤٢٠هـ وانتهت في يوم الجمعة      ٣/٣/١٤١٤

وما كان فيه من خطأ فمني      . صواب فمن اهللا  فما كان فيه من     
فليمعن الناظر فيه النظر ،    " ومن الشيطان ، وأستغفر اهللا منه       

وليوسع العذر إن اللبيب من عذر ، ويأبى اهللا العصمة لكتاب           
غير كتابه ، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثيـر            

  .وباهللا التوفيق" صوابه
 .على آله وصحبه وسلموصلى اهللا على نبينا محمد و

 
 
 




