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 ن المقالة في بيان الكاللةيتزي
 األزىري اؼبالكي ؿبمد بن ؿبمد بن أضبد السنباوي: تأليف

 ىـ( 1232الشهًن باألمًن ) ت :  
 دراسة وربقيق

 *د. فرج رمضان مفتاح الشبيلي                                                                    
 

 المقدمة
غبمد هلل رب العاؼبٌن، والصبلة والسبلم على أشرف اػبلق أصبعٌن، نبينا ؿبمد األمٌن، وعلى آلو الطيبٌن، ا

 وصحبو األكرمٌن، ومن اىتدى هبديهم إذل يوم الدين.

 أما بعد،
حياول أن   -ىذا الرتاث الذي يبلغ من العمر أربعة عشر قرناً  –فعندما ينظر الباحث العريب يف تراث أمتو 

خيتار موضوعًا لدراستو، أو نصًا لتحقيقو، فإن أول ما يعرتضو من الصعاب ىو حًنتو أمام ىذا الركام الضخم 
 من الرتاث اؼبشتت يف مكتبات العادل، مث حيلو لو أن يبحث أو حيقق فيما يكون بٌن يديو.

 مة ؿبمد األمًن العبل :وأثناء مطالعيت لفهرس ـبطوطات مكتبة األزىر وقع نظري على رسالة من تأليف
وؼبا قرأت الرسالة  ،تزيٌن اؼبقالة يف بيان الكبللة((: ))كتب على صفحة غبلفها عنوان باسم،  ىـ( 1232)ت: 

كان للعلماء يف حبثهم إياه آراء، وأن مؤلفها عادل ))انتهت إليو   ايتها، ال سيما أنو يتناول موضوعً وأدركت أمه
من  -بعد التتبع-، ودل أجد (1)مصر ما سواىا بتحقيقاتو البهية((وباىت  الرياسة يف العلوم يف الديار اؼبصرية،
وعزمت على ربقيقها، بعد أن اجتمع لدي من الرسالة نسختان  -تعاذل –أشرف على ربقيقها، استعنت باهلل 

 خطيتان.

 أسباب اختيار الموضوع: -
 إذل ما ذكرت سابقاً:من ؾبمل األسباب اليت دعتين إذل اختيار ربقيق ىذا األثر بإضافة 

 رغبيت يف اإلسهام يف إحياء تراث السلف والتعريف هبم. .1

حاجة إذل مثل ىذه النفائس من كتب الرتاث أمسِّ اليت ىي يف تبة العربية بتحقيق ىذا الكتاب، خدمة اؼبك .2
                                                           

 جامعة اؼبرقب -كلية الرتبية   *
 ( 405/  4انظر: عجائب اآلثار يف الرتاجم و األخبار ) تاريخ اعبربيت ( )  -(1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
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  اإلسبلمي. 

 التعريف بأحد أعبلم  الفقو اؼبالكي. .3

إذ ببقائو ـبطوطًا يكون عرضة للتلف  ؛((الكبللةتزيٌن اؼبقالة يف بيان )) :احملافظة على ىذا الكتاب .4
 والضياع.

 البحث: خطة -
 وخاسبة، وتفصيل ذلك على النحو اآليت:  ،قسمٌن :تضمن البحث بعد اؼبقدمة     

 : أواًل: القسم الدراســي

 وقد قسمتو إذل ثبلثة مباحث:     

 اؼببحث األول: يف التعريف بالشيخ ؿبمد األمًن وفيو ستة مطالب: 

 للعلم. ،وطلبو ،ونشأتو ،ومولده ،ونسبو ،اؼبطلب األول: اظبو 

 اؼبطلب الثاين: شيوخو. 

 اؼبطلب الثالث: تبلميذه. 

 اؼبطلب الرابع: مكانتو العلمية. 

 اؼبطلب اػبامس: آثاره العلمية.

 اؼبطلب السادس: وفاتو.

 ((، فيو مطلبان: تزيين المقالة في بيان الكاللة)) :ث الثاين: يف التعريف بكتاباؼببح

 ؼبؤلف.إذل اونسبتو  ،اؼبطلب األول: توثيق العنوان

 قيمتو العلمية.بيان و  ،اؼبطلب الثاين: التعريف بالكتاب

 اؼبطلب الثالث: مصادره.  

 والنسخ اؼبعتمدة فيو، فيو مطلبان:  ،اؼببحث الثالث: منهج التحقيق

 اؼبطلب األول: منهجي يف التحقيق. 

 اؼبطلب الثاين: النسخ اؼبعتمدة يف التحقيق ووصفها.
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 اؼبطلب الثالث: رموز استعملتها أثناء التحقيق.

 : ثانياً: القسم التحقيقي

التحقيق من العناية والدقـة، فقـد حاولـت فيـو بقـدر اإلمكـان أن أصـل إذل الطايـة اؼبطلوبـة، وىـي  ما يتطلبومع 
إخــراج الكتــاب وربقيقــو ربقيًقــا بعلــو أقــرب مــا يكــون مــن الصــورة األصــلية الــيت وضــعو عليهــا اؼبؤلــف، وإبــرازه يف 

وال الـيت نقلهـا الشـيخ عـن غـًنه مـن شكل منظم، مع زبريج ما فيو من آيـات قرآنيـة، وأحــاديث نبويـة، وعـزو األقــ
 اؼبؤلفٌن، وترصبة ما ذكر فيو من أعبلم.

 .ويف رظبها خبلصة أىم النتائج :ثم الخاتمة

ىــذا وأحســب أين دل آُل جهــداً يف البحــث والدراســة إللهــار ىــذا العمــل علــى الصــورة اؼبرضــية، فمــا كــان فيــو 
سـتطفر اهلل مـن ذلـك، وىـو وحـده أي والشـيطان، و فيـو مـن خطـأ فمـن نفسـمن صـواب فبتوفيـق مـن اهلل، ومـا كـان 

ــُد أَْن  اؼبســتعان، وعليــو الــتكبلن  ــا َحَســًنا َوَمــا أُرِي ــُو رِْزًق ــيِن ِمْن ــن ر يبِّ َوَرَزَق ــٍةّ مِّ ــى بـَيـَِّن ــُتْم ِإن ُكنــُت َعَل ــاَل يـََقــْوِم أََرَءيـْ َق
ْصَلَح َمااْسَتطَْعُت َوَماتَْةِفيِقي ِإال  بِالل ِو َعَلْيِو تـَوَك ْلُت َوإِلَْيِو أُنِيبُ يُد ِإال  أَُخالَِفُكْم إِلذَل َمآأَنـَْهُكْم َعْنُو ِإْن أُرِ       (1) اإْلِ

 وآخر دعوانا أن اغبمد هلل رب العاؼبٌن

 

 

 

 

 الباحث
 

 
 
 

                                                           
 (.88: من اآلية )سورة ىود -(1)
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  :التعريف بالشيخ محمد األمير: المبحث األول

 :"للعلموطلبو  ،ونشأتو ،ومولده ،ونسبو ،اسمو"المطلب األول: 
ؿبمــــــــد بــــــــن ؿبمــــــــد بــــــــن أضبــــــــد بــــــــن عبــــــــد القــــــــادر بــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز بــــــــن ؿبمــــــــد  :ىــــــــو العبلمــــــــة الشــــــــيخ

، وسبب ىـذا اللقـب أن جـده أضبـد "أضبد"، وىو لقب جده األدىن "باألمًن"الشهًن  ،األزىري اؼبالكي السنباوي
 .بالصعيد وأباه عبد القادر كان ؽبما إمرة

، وردبـــــــــا يكـــــــــون ربديـــــــــداً مـــــــــن (1)بـــــــــبلد اؼبطـــــــــرب لقـــــــــد أخـــــــــرب الشـــــــــيخ األمـــــــــًن بنفســـــــــو أن أصـــــــــلهم مـــــــــن
ـــة ـــة مدين ــــة (2)مازون ـــذه اعبزائري ـــو، وذكـــر ذلـــك يف  (3)أبـــو رأس الناصـــري اآلن، كمـــا أخـــرب بـــذلك تلمي ؼبـــا اتصـــل ب
ــــــو ــــــن اغبميســــــي اؼبــــــازوين قاضــــــي مازونــــــة(4)رحلت ــــــو القاضــــــي اب –يف العهــــــد الرتكــــــي  وىــــــران مث ،، وأيــــــده مواطن
عند عبـد الوىـاب أيب التخصـيل الوفـائي كمـا أخـربت عـن  دبصر حيث قدم أجداده، فنزلوا -ىـ 1240 :حوارل

ذي  وكـــان مولـــده يـــوم األربعـــاء يف شـــهر ،وهبـــا ولـــد الشـــيخ، (5)ذلـــك وثـــائق ؽبـــم، مث أقـــاموا دبكـــان بناحيـــة َســـَنُبو
 وىو ابن تسع سنٌن. القاىرة وارربل معهما إذل ،بإخبار والديو ىـ 1154 :سنة اغبجة

 ، اعبـــامع األزىـــر والتحـــق بـــدروس ،القـــاىرة و ابـــن تســـع ســـنٌن، مث قـــدمببلدتـــو وىـــ القـــرآن خـــتم العبلمـــة األمـــًن
ـــــــــــواجتهـــــــــــد يف ربصـــــــــــيل العلـــــــــــوم، فلـــــــــــم يَـ  ،فحفـــــــــــ  اؼبتـــــــــــون  اؼبـــــــــــذاىب حـــــــــــر أتقنـــــــــــو، ودرس فقـــــــــــو ق فـــــــــــن  ْب

 وغًن ذلك. واغبكمة والفلكيات واؽبندسة والقراءات األربعة

واشـتهر فضـلو؛ خصوصـا بعـد مـوت أشـياخو، وشـاع ذكـره  ،تصدر إللقاء الدروس يف حيـاة شـيوخو، و ـا أمـره
وتلـك النـواحي يف كـل عـام،  اؼبطـرب تأتيـو الصـبلت مـن سـلطانحيث أصبح ، ببلد اؼبطرب يف اآلفاق؛ وخصوًصا

، وألقــى ىنــاك اػببلفــة العثمانيــة والتلقــي منــو، وتوجــو يف بعــا القضــايا إذل دار ،ووفــد عليــو الطــالبون لؤلخــذ عنــو
أجازىم دبا ىـو ؾبـاز بـو مـن أشـياخو، وأنعمـت عليـو ف ،وشهدوا بفضلو واستجازوه ،حضره فيها علماؤىم ،دروًسا

 مدة. "ؿبمد بك أيب الذىب"دبدرسة  سامع األزىر، ودرّ على اعب ادولة بعطايا سنية، ولل مدة نالرً ال
                                                           

 (. 71/  7للزركلي: )  ،انظر: األعبلم -(1)
 مدينة سياحية تارخيية تقع إذل الطرب من العاصمة اعبزائر. -(2)
(( مـؤرخ، مـن العلمـاء باغبـديث ورجالـو، مـن أىـل أيب رأسىو: ؿبمد بن أضبد بن عبد القادر الراشدي اعبليلي اؼبعسكري اعبزائري، اؼبلقب بــ )) -(3)

 1238) :يف عدة أشياخي( و )السيف اؼبنتضى فيما رويتو بأسانيد الشيخ مرتضى( تويف سنة ببلد معسكر )باعبزائر( من تصانيفو: )لب أفياخي
 (.18/  6للزركلي: ) ،انظر: األعبلم ىـ(

 (.61 - 60انظر: فتح اإللو ومنتو : )ص /  -(4)
 (.261/  3البلدان: )َسَنُبو: بفتح أّولو وثانيو مثّ باء موحدة، وواو ساكنة: قرية بالصعيد على غريب النيل. معجم  -(5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1240_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1154_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%83_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
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انتهت إذل العبلمة األمًن الرياسة يف العلوم بالديار اؼبصرية، وكان رقيق القلـب لطيـف اؼبـزاج، ينـزعج طبعـو مـن 
اهلل لومـة الئـم، وظبـاع اؼبنـافر يوىنـو ويسـقمو، وكـان ذا جـرأة يف اغبـق ال تأخـذه يف  ،غًن انزعاج، يكاد الوىم يؤؼبو

يف آخـــر عمـــره ضــــعفت قـــواه وتراخـــت أعضــــاه وزاد لكنـــو ولـــو يف ذلـــك مواقـــف مشــــهودة مـــع الكـــرباء وغــــًنىم، 
 .(1)شكواه

 المطلب الثاني: شيوخو:
 وكان من أبرزىم: ،تتلمذ العبلمة ؿبمد األمًن على كبار علماء عصره يف األزىر الشريف

 ىـ(. 1189: : )تالعالمة علي بن أحمد الصعيدي .1

 :ولـــد ســـنة ،نزيـــل مصـــر ،ىـــو علـــي بـــن أضبـــد بـــن مكـــرم اهلل اؼبنسفيســـي العـــدوي الشـــهًن بالصـــعيدي اؼبـــالكي
، فقــد الزمــو أكثــر مــن عشــرين ســنة (2)فنــون لــو تــآليف كثــًنة يف عــدة ،ىـــ( 1189)  :ىـــ( وتــويف ســنة 1112)

 .  (3)بنفسو حر تويف رضبو اهلل، وأخذ على يديو علوم اؼبعقول واؼبنقول كما نل على ذلك
 ىـ(. 1183ت : ) :العالمة علي بن محمد السقاط .2

بن اتتلمذ الشيخ ؿبمد األمًن على يد العبلمة ابن السقاط كما صرح ىو يف ثبتو، وابن السقاط ىو: علي 
ظبع  ،(5)نزل دبصر، وجاور دبكة، (4)(فارس)من أىل  لعريب السقاط، فقيو مالكي، مطريبؿبمد بن علي بن ا

 وكتاب الشفاء. ،صحيح البخاري الشيخ األمًن، عليو

 ىـ(. 1181)ت:  :أحمد بن عبد الفتاح الملوي .3
وىو: أبو العباس، شهاب الدين، أضبد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر  ،اؼبلوي   العبلمةُ  من شيوخ األمًنِ 

صباعة، وعاد إذل  حج وأخذ عنقال عنو اعبربيت: )) ،اؼبلوي اجملًني، الشافعي األزىري، ولد وتويف بالقاىرة
  .(7)ت، لو عديد اؼبصنفا(6)مصر، وىو إمام وقتو يف حل اؼبشكبلت، واؼبعول عليو يف اؼبعقوالت واؼبنقوالت((

                                                           
 معجــــــم اؼبطبوعــــــات العربيــــــة، إليــــــان ســــــركيس: و (، 71/ 7األعــــــبلم للزركلــــــي:)و (، 405/  4األخبــــــار:)انظــــــر: عجائــــــب اآلثــــــار يف الــــــرتاجم و  -(1)
   (1  /374.) 

 (.260 /4األعبلم للزركلي:) و (،  1314/ 2(، وانظر: ترصبتو يف معجم اؼبطبوعات: ) 409/  1انظر: ىدية العارفٌن:) -(2)
 (./ أ 2ؿبمد األمًن ـبطوط: )ورقة انظر: ثبت  -(3)

 كذا باألصل: ولعل الصواب: فاس.-(4)
 (.16/  5األعبلم للزركلي: )و (، / أ 2انظر: ثبت ؿبمد األمًن ـبطوط:)ورقة  -(5)
 (.23/  2ن الثاين عشر، للمرادي: ) انظر: سلك الدرر يف أعيان القر  -(6)
 (.152/  1للزركلي: ) ،انظر: األعبلم -(7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 ىـ(. 1176ت: ) :العالمة السيد محمد البليدي .4
ؿبمد بن ؿبمد اغبسين التونسي اؼبالكي اؼبعروف بالبليدي،  ؿبمد بن :درس الشيخ ؿبمد األمًن على السيد

وتويف فيها، من كتبو: حاشية على تفسًن  ،عادل بالعربية والتفسًن والقراءات، مطريب األصل، سكن القاىرة
 ،(1)البيضاوي، ونيل السعادات يف علم اؼبقوالت، وحاشية على شرح األلفية لؤلمشوين، ورسالة يف اؼبقوالت

 .واألربعٌن النووية ،شرح السعد على عقائد النسفيحضر عليو الشيخ األمًن 

 (.ىـ 1188)ت:  :حسن بن إبراىيم الجبرتي .5
و لو: الشيخ حسن بن إبراىيم بن حسن يخ الذين أخذ عنهم الشيخ ؿبمد األمًن وأطال من مبلزمتاشمن اؼب

أثىن عليو ابنو عبد الرضبن ) اؼبؤرخ (  ،بن علي الزيلعي اعبربيت العقيلي اغبنفي، فقيو، لو علم بالفلك واؽبندسة
كاؽبيئة واؽبندسة والفلكيات،   ،ذلك من الفنون وغًنَ  اغبنفي   الفقوَ  األمًنُ  تلقى عنو الشيخُ ؛ (2)وأطال يف ترصبتو

 وكتب لو إجازة مثبتة يف برنامج شيوخو.
 ىـ(. 1200ت: ) :الشيخ محمد الجناجي .6

خ الذين أخذ عنهم الشيخ ؿبمد األمًن: الشيخ ؿبمد بن موسى اعبناجي اؼبصري، اؼبعروف ايشمن اؼب
بطربية مصر( وىو من منية جناج )اؼبقابلة، نسبتو إذل بالشافعي وىو مالكي اؼبذىب، عادل باغبساب واعبرب و 

اعبربيت: تدل على عنها ( قال ربويل النقود بعضها إذل بعا) :أىل القاىرة ووفاتو فيها، من كتبو: رسالة يف
 .  (3)براعتو يف علم اغبساب

 ىـ(. 1185ت: ) :ُمَحمَّد بن اسماعيل النفراوى.  7

ظباعيل بن خضر النفراوى، إظباعيل بن ؿُبَم د بن إؿُبَم د بن  :درس الشيخ األمًن على الشيخ النفراوي
ىـ(. َلُو من الت ْألِيف: األجوبة على األسئلة اػْبَْمَسة ال ِر أوردىا 1185 :سنة)اؼبصرى، اؼبالكى اْلُمَتوَّف  

 .(4)على شرح العصام للسمرقندية الدمنهوري على ُعَلَماء مصر، وَحاِشَيةٌ 

 
                                                           

 (. 96/  1انظر: ىدية العارفٌن: )  -(1)
 (.68/  7للزركلي: )  ،انظر: األعبلم -(2)
 (.119/  7انظر: اؼبصدر  نفسو: )  -(3)
 (.339/  2انظر: ىدية العرفٌن )  -(4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9


            

 م2102يوليو ( 2العدد ) (2) المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
7 

 المطلب الثالث: تالميذه:
 تتلمذ على العبلمة األمًن وأخذ عنو ما ال حيصى كثرة من طلبة العلم، وفبن نبغ فبن أخذ عنو:

 (.ىـ 1253)ت: بعد : محمد األمير الصغير. 1

ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد بن أضبد : الصطًن ىو ابنو اؼبعروف باألمًنِ  لعل من أبرز تبلميذ الشيخ األمًن الكبًنِ 
عروف باألمًن الصطًن، فقيو مصري من اؼبالكية، أخذ عن والده، لو حاشية على السنباوي، أبو عبد اهلل، اؼب

 .(1)مولد الدردير

 ىـ(. 1230)ت:  :محمد ابن عرفة الدسوقي. 2

ابــن عرفــة الدســوقي، كمــا نــل علــى ذلــك إليــان ســركيس يف معجــم اؼبطبوعــات الشــيخ فبــن تتلمــذ علــى يديــو 
ىــــ(، مــــن  1230) :اؼبتــــويف اؼبصـــري اؼبـــالكي، الشــــهًن بالدســـوقي،: ؿبمــــد بـــن أضبــــد بـــن عرفــــة ، وىـــو(2)العربيـــة

تصــانيفو : حاشــية علــى شــرح الــربدة عبــبلل الــدين احمللــي، وحاشــية علــى شــرح الــدردير ؼبختصــر خليــل، وحاشــية 
 .(3)على مطين اللبيب البن ىشام يف النحو

 ىـ(. 1241)ت:  :أحمد بن محمد الصاوي. 3

الصاوي، صاحب اغباشية الشهًنة على تفسًن  أضبدُ  الشيخ األمًن: العبلمةُ من أبرز من اشتهر من تبلمذة 
للتدريس، والصاوي ىو: أضبد بن ؿبمد ا األمًن متفرغً فيها ة اليت كان دم إذل األزىر يف اؼبلٌن، حيث قدِ اعببل

يف باؼبدينة اؼبنورة. اػبلويت، الشهًن بالصاوي، فقيو مالكي، نسبتو إذل ) صاء اغبجر( يف إقليم الطربية، دبصر، تو 
 .(4)على بعا كتب الشيخ أضبد الدردير يف فقو اؼبالكية لو حواشٍ 

 ىـ(. 1231ت: ) :أحمد بن محمد الطهطاوي. 4

، فقيو أضبد بن ؿبمد بن إظباعيل: ه الطهطاويعن الشيخ األمًن: تلميذُ  وإجازةً  افبن تلقى اغبديث ظباعً 
ولد بطهطا بالقرب من أسيوط، دبصر، وتعلم  ،فقو اغبنفيةيف حنفي. اشتهر بكتابو )حاشية الدر اؼبختار( 

من كتبو  ،ذل أن تويف بالقاىرةإ هبا باألزىر، مث تقلد مشيخة اغبنفية، وخلعو بعا اؼبشايخ، وأعيد إليها، فاستمر
 .(5)بيان اؼبسح على اعبوربٌنأيضاً: حاشية على شرح مراقي الفبلح، وكشف الرين عن 

                                                           
 (.12/  7للزركلي: ) ،انظر: األعبلم -(1)

 (.875/  1ؼبطبوعات العربية: )انظر: معجم ا(2)- 
 (.134/  2انظر: ىدية العارفٌن: ) -(3)

 (.246/ 1للزركلي: ) ،(، األعبلم184/  1انظر: ىدية العرفٌن: ) (4)-
 (.245/ 1للزركلي: ) ،(، األعبلم184/  1انظر: ىدية العرفٌن: ) (5)-
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 ىـ(. 1221ت: ) :أبو الخيرات مصطفى العقباوي. 5

مصطفى بن أضبد العقباوي أبو اػبًنات، فاضل من اؼبالكية نسبتو إذل الشيُخ من تبلميذ الشيخ األمًن: 
 . (1)تعلم باألزىر، من تآليفو: حاشية على شرح عقيدة الدردير ،)منية عقبة( باعبيزة دبصر

 المطلب الرابع: مكانتو العلمية:
ومهتو العالية يف طلب العلم منذ شبابو، ففي ثبت إجازة  القوية كان الشيخ ؿبمد األمًن معروفًا بنباىتو

فيقول العبد الفقًن اؼبعرتف  وبعدإذ يقول: )) ،شيخو علي بن ؿبمد العريب ما يدل على ذلك داللة واضحة
بالعجز والتقصًن الراجي عفو ربو العزيز القدير، وؿبو ما بو من الذنوب أحاط، والفوز عند اؼبرور على الصراط، 

النبيو النبيل،  الذكي ،اغببيب الفقيو اعبليل ،علي بن ؿبمد العريب السقاط: قد ظبع مين الشاب النجيب األصيل
الفهامة، ذو التآليف اعبليلة العديدة، والتقاييد النفيسة اؼبفيدة، والعقل الصائب اػبطًن، العادل العبلمة، اؼبدرس 

والفهم الثاقب الطزير، أبو عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد بن أضبد بن عبد القادر بن األمًن، اعبامع الصحيح إلمام 
 .(2)األئمة يف اغبديث... إخل ((

.. وبعد: فإنو فبا من  اهلل علينا بصحبة الشاب اجملد اللوذعي، وجاء يف إجازة شيخو الصعيدي ما نصو: )).
األضبد الطواص يف اؼبعاين والدقائق، واؼببادر لفهم العلوم على وجهها واغبقائق، احملصل يف العلوم والدراك ؽبا 

 .(3)بطرفيها اؼبنطوق واؼبفهوم، الشيخ ؿبمد األمًن، يف اؼبشاركة يف العلوم((

بل تعدهتا إذل أن شهد  ،ند الشيخ األمًن مقتصرة يف العلوم الشرعية وعلوم العربية فحسبودل تكن الرباعة ع
 لو مشاخيو برباعتو يف علوم اؽبندسة واؽبيئة واغبكمة.

يقول شيخو وأستاذه الشيخ حسٌن اغبنفي ما نصو: ))... ودبقتضى ذلك فقد أجزت حضرة عزيزنا اؼبذكور 
أجازه مشاخينا...، أفاض اهلل بركتهم على كافة األنام، سيما بالفنون اليت تتوقف دبا بوز رل وعين روايتو، كما 

 .  (4) لكونو أىبًل لذلك؛ بل فوق ما ىنالك(( ؛عليها اؼبواقف من اؽبندسة واؽبيئة واغبكمة

  

                                                           
 (.229/  7للزركلي: ) ،(، األعبلم455/  2انظر: ىدية العرفٌن: ) -(1)
 / أ(. 3األمًن: ورقة ) : ثبت الشيخ ؿبمدانظر -(2)
 (.ب -/ أ  2اؼبصدر نفسو: ورقة ) انظر: -(3)
 (./ أ 5/ ب(، ) 4ر  نفسو: ورقة )انظر: اؼبصد -(4)
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 المطلب الخامس: آثاره العلمية:
 :نذكر منها ،ات عديدة وحواشي عتيدةخلف الشيخ ؿبمد األمًن وراءه مصنف

، وقـــد صـــار (1)اجملمـــوع : مصـــنف يف الفقـــو اؼبـــالكي حـــاذى بـــو ـبتصـــر خليـــل، صبـــع فيـــو الـــراجح يف اؼبـــذىب .1
 .(2)حر إن الشيخ العدوي كان يرجع إليو ،مقبواًل مذ ألفو يف حياة شيخو علي العدوي

مث  ،ىـــــــ1281 :طبــــــع دبطبعــــــة شــــــاىٌن ســــــنة (3)شــــــرح اجملمــــــوع: ىــــــو شــــــرح نفــــــيس علــــــى مصــــــنفو الســــــابق .2
 .ىـ1304 سنة

ىــــ، وقـــد 1304: ىـــو حاشـــية علـــى شـــرحو الســـابق طبـــع دبصـــر ســـنة (4)ضـــوء الشـــموع علـــى شـــرح اجملمـــوع .3
لوىا علــى ســواىا مــن كتــب وفض ــ ،وأثــىن عليهــا العلمــاء ،وحاشــيتو( ،وشــرحو ،اشــتهرت ىــذه الثبلثــة )اجملمــوع

 متأخري اؼبذىب.

ين مؤلفــو ببيـــان : شــرح ـبتصــر لطيــف فبتــزج بــاؼبل امتــزاج الــروح باعبســد، عُــ(5)اإلكليــل شــرح ـبتصــر خليــل .4
مفيـًدا، وقــد  احسـنً  التـأويبلت، فجــاء مـع اختصـارهالـراجح مـن اػبـبلف، واؼبعتمـد مــن األقـوال، والظـاىر مـن 

 عبد اهلل بن الصديق الطماري دبكتبة القاىرة. :طبع ىذا الشرح بتصحيح وتعليق العبلمة الشيخ

 .ىـ 1281 :طبعة حجرية دبطبعة حسن الرشيدي سنة (مناسك األمًن)اؼبناسك: طبع باسم  .5

إربـــاف األنـــس يف العلميـــة واســـم ): طبـــع باســـم (6)إربــاف األنـــس يف الفـــرق بـــٌن اســـم اعبـــنس وعلـــم اعبـــنس  .6
 .ىـ 1302 :سنة بدمشق (اعبنس

 .(7)انشراح الصدر يف بيان ليلة القدر .7

 .(8)شرح األمًن على منظومة هبرام يف اؼبسائل اليت ال يعذر فيها باعبهل .8

 .(9)سورة القدر تفسًن .9
                                                           

 (. 51/  1انظر: اكتفاء القنوع دبا ىو مطبوع )  -(1)
 (. 398انظر: الدليل إذل اؼبتون العلمية ) ص /  -(2)
 (.51 / 1انظر: اكتفاء القنوع دبا ىو مطبوع )  -(3)
 (. 51/  1انظر: اؼبصدر نفسو: )  -(4)
 (.183/  11(، معجم اؼبؤلفٌن: ) 71/  7للزركلي )  ،انظر: األعبلم -(5)
 (.13014انظر: منو نسخة ـبطوطة باألزىر ربت رقم )  -(6)
 (.183/  11(، معجم اؼبؤلفٌن: )  71/ 7للزركلي )  ،انظر: األعبلم -(7)
 (.365/  5للرتاث العريب اإلسبلمي اؼبخطوط )انظر: الفهرس الشامل  -(8)
 ىي رسالة قام بتحقيقها الدكتور: عبد اهلل أسود خلف اعبوارل باالشرتاك مع الدكتور: ؿبمود عيدان أضبد. -(9)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1281_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1304_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1281_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1302_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1
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 .(1)شرح غرامي صحيح يف اغبديث .10

 : يف الفقو اؼبالكي.(2)حاشية على شرح العشماوية البن تركي .11

 .ىـ 1299 :: طبع دبطبعة شرف بالقاىرة سنة(3)حاشية على مطين اللبيب البن ىشام .12

 .  ىـ 1285 :: طبع دبصر طبعة حجرية سنة(4)حاشية على شرح شذور الذىب البن ىشام .13

: يف الببلغـــــــــــة، طبــــــــــــع طبعـــــــــــة حجريــــــــــــة دبصــــــــــــر (5)علـــــــــــى الســــــــــــمرقنديةحاشـــــــــــية علــــــــــــى شـــــــــــرح اؼبلــــــــــــوي  .14
 .ىـ 1308 :ة، مث طبع باؼبطبعة األزىرية سنىـ 1301 مث ىـ1281 :سنة

 : حاشية فائقة أتى فيها دبباحث رائقة. (6)حاشية على شرح الشيخ خالد على األزىرية يف علم العربية .15

 : وىو موضوع حبثنا ىذا.(7)تزيٌن اؼبقالة يف بيان الكبللة .16

 .(8)ثبت فيو إجازات شيوخو لوأثبت األمًن اؼبالكي :  .17

 المطلب السادس: وفاتو:
( وكان لو  م1817 سبتمرب 21- ىـ1232 :سنة يوم االثنٌن عاشر ذي القعدة اغبرامالعبلمة األمًن تويف 

ا، ودفن بالصحراء جبوار مدفن الشيخ ، قايتباي بالقرب من السلطان عبد الوىاب العفيفي مشهد حافل جدًّ
 .(9)وكثر عليو األسف واغبزن

                                                           
 (.183/  11انظر: معجم اؼبؤلفٌن : )  -(1)
 (.7/  10انظر: مبلحق تراجم اؼبوسوعة الفقهية الكويتية: )  -(2)
 (.183/  11معجم اؼبؤلفٌن: ) و  (،71/  7للزركلي ) ،األعبلمانظر:  -(3)
 (.183/  11معجم اؼبؤلفٌن: ) و  (،71/  7للزركلي ) ،انظر: األعبلم -(4)
 (. 68/  9انظر: معجم اؼبؤلفٌن: )  -(5)
 (. 183/  11معجم اؼبؤلفٌن: ) و (،  71/ 7للزركلي ) ،انظر: األعبلم -(6)
 (. 558/  2انظر: الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسبلمي اؼبخطوط )  -(7)
/  114) :(، مصور عن دار الكتب اؼبصرية ربت رقم 20233)  :ـبطوط يف إدارة اؼبخطوطات واؼبكتبات اإلسبلمية يف الكويت ربت رقم -(8)

 مصطلح / تيمورية(.
 (. 374/  1العربية: )معجم اؼبطبوعات و (، 59/  1انظر: اكتفاء القنوع: ) -(9)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1299_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1285_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1281_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1301_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1308_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1232%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1817
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A
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 :((في بيان الكاللة ،التعريف بـ كتاب ))تزيين المقالة :المبحث الثاني

 لمؤلف:إلى اونسبتو  ،المطلب األول: توثيق العنوان
وىو على النحو التارل:  ،-يف النسختٌن اػبطيتٌن  -واسم اؼبؤلف  ،جاء على غبلف الكتاب عنوانو

ووحيد دىره، اإلمـام  ،البحر الفهامة، فريد عصره ،، تأليف العادل العبلمة))تزيين المقالة في بيان الكاللة
 .((حفظو اهلل وأطال يف عمره آمٌن آمٌن... ،الشهًن سيدي ؿبمد األمـًن

وبالفهرس الشامل  ،(1)ؼبؤلف بفهرس ـبطوطات مكتبة األزىرإذل اوالنسبة نفسها التسمية ب ء ىكذاكما جا
 .(2)الشامل للرتاث العريب اإلسبلمي اؼبخطوط

 قيمتو العلمية:بيان و  ،المطلب الثاني: التعريف بالكتاب
موضوع  –رضبو اهلل  -العبلمة ؿبمد األمًن  فيهارسالة صطًنة اغبجم عظيمة النفع، تناول  ىوالكتاب 

حوؽبا، بأسلوب سهل وبعبارات  واإلجابة عن إشكال يتعلق بقول اػبليفة عمر بن اػبطاب  ،الكبللة
ىذه العجالة يف الكبللة...((، والظاىر أن الباعث ذلك يف مقدمة كتابو حيث قال: ))ح عن موجزة، وقد صرّ 

 حيث قال:  ،عناىالكثرة التأويل يف م انظرً  ،على تأليفو ؽبذا الكتاب ىو وقوع اػببلف يف معىن الكبللة
 ذلك باػببلف يف معىن الكبللة واحتماؽبا األقاويل اؼبتعددة..((.  )).. فوقع لبعا الناس توجيو

من ثقافة مشولية  -العبلمة األمًن  –وذلك ؼبا يتميز بو مؤلفو  ؛وال شك أن الكتاب ذو أمهية كربى
من كل  ليقطف لنا ؛انعكست على طبيعة كتابو ىذا، فرتاه ينتقل من دوحة إذل أخرى، ومن روض إذل روض

 وص الوحيٌن وأقوال سلفنا الصاحل.يف ذلك على نص ابستان أطيب شباره، مستندً 

 المطلب الثالث: مصادره:
 :(( على مصادر متنوعة، ىيتزيٌن اؼبقالة)) :ؿبمد األمًن يف كتابو اعتمد الشيخ

 .القرآن الكرًن 

 .صحيح اإلمام البخاري 

 .صحيح اإلمام مسلم 

 .اؼبوطأ لئلمام مالك 
                                                           

 http://www.alazharonline.org:موقع ـبطوطات مكتبة األزىر:   -(1)
 (. 558/  2انظر: الفهرس الشامل: )  -(2)
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  :(أبو داود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجو)السنن األربعة. 

 .اؼبصنف، البن أيب شيبة 

 .شرح الزرقاين على اؼبوطأ 

 :"نهج التحقيق والنسخ المعتمدة فيوم" :المبحث الثالث
 المطلب األول: منهجي في التحقيق:

التزمــــت يف ربقيــــق ىــــذا الكتــــاب اؼبــــنهج العلمــــي اؼبتبــــع، إلخــــراج نــــل صــــحيح، أقــــرب مــــا يكــــون إذل نــــل 
 اؼبصنف، وىذا اؼبنهج ديكن إصبالو فيما يأيت:

عبلمـــــات  ابالرســـــم اؼبشـــــرقي اؼبعاصـــــر، مراعيًـــــ فأعـــــدت نســــخهما ،ربصــــلت علـــــى نســـــختٌن مـــــن اؼبخطـــــوط -1
لســـطر يف اؼبعـــاين اؼبســـتقلة، دبراعـــاة البـــدء مـــن أول ا اوالفواصـــل، ومهتًمـــ ،واالســـتفهام ،واألقـــواس ،التنصـــيل
 النسخة األوذل اليت رمزت ؽبا باغبرف ) أ ( أصبًل ؛ ألهنا أكثر وضوحاً. امتخذً 

ؽبــا بــاغبرف ) ب (، وقــد بي نــت مــواطن االخــتبلف يف قابلــت النســخة األصــل بالنســخة األخــرى الــيت رمــزت  -2
 اؽبامش.

 قمت بتصحيح األخطاء اإلمبلئية اليت وردت يف النل. -3

 خر جت األحاديث النبوية الواردة يف النل. -4

 وثقت النقول واألقوال من مصادرىا. -5

[ مـع ذكـر رقـم  بوضـع عبلمـة فبيـزة    / -النسـخة ) أ (  -أشرت إذل هناية كل ورقة مـن اؼبخطوطـة األصـل  -6
 الورقة.

معتمـداً روايـة اإلمـام حفـل عـن  ،اسم السورة، ورقم اآليـة، وضـبطها باغبركـات اعزوت اآليات القرآنية، مبينً  -7
 عاصم.

 ترصبت لؤلعبلم الوارد ذكرىم يف الكتاب. -8
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 المطلب الثاني: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق:
ووصف النسختٌن  ،ـبطوطات مكتبة األزىر الشريف مصورتٌناعتمدت على نسختٌن خطيتٌن للكتاب 

 على النحو التارل:

 ، ىذه بياناهتا:: رمزت ؽبا بالرمز ) أ (النسخة األولى. 1

 .(تزيٌن اؼبقالة يف بيان الكبللة)اسم الكتاب:   -

 اؼبؤلف: ؿبمد األمًن، ؿبمد بن ؿبمد بن أضبد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن ؿبمد. -

وذلك أنو نقل عن أمًن  ،الة يف الكبللة اْلَتَمَس ربريرىا الشيخ عبد اؼبتعال الدوال: ىذه العجأولو -
 أنو قال: )) احفظوا عين ثبلثاً:..  -عنو نٌن عمر بن اػبطاب رضي اهلل تعاذلاؼبؤم

 .: اػباسبةنهايتو -

 (.341311)رقم النسخة:  -

 تقريباً. 17/ 10مقاس:  -ورقات (8)عدد األوراق:  -

 سطر. (15)عدد األسطر:  -

 عدد الكلمات يف السطر الواحد: طبس كلمات تقريباً. -

 كتب خبط مشرقي واضح، بعا كلماتو باغبمرة. -

 .ناسم الناسخ وتاريخ النسخ : ؾبهوال -

 ، ىذه بياناهتا::. رمزت ؽبا بالرمز ) ب (النسخة الثانية. 2

 .(تزيٌن اؼبقالة يف بيان الكبللة)اسم الكتاب:  -

 مد بن ؿبمد بن أضبد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن ؿبمد.اؼبؤلف: ؿبمد األمًن، ؿب -

وذلك أنو نقل عن أمًن  ،: ىذه العجالة يف الكبللة اْلَتَمَس ربريرىا الشيخ عبد اؼبتعال الدوالأولو -
 أنو قال: ))احفظوا عين ثبلثاً:...  -عنو رضي اهلل تعاذل - عمر بن اػبطاب اؼبؤمنٌن

فلتشد على ما تلوناه عليك اليد، واهلل  ااألحكام على حنو ما ذكرناه سابقً :.. فإن االستنباط يف نهايتو -
 ورل الرشد.

 (.341314)رقم النسخة:  -



 د. فرج رمضان مفتاح الشبيلي                                                                 ين المقالة في بيان الكاللةيتز                   
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
14 

 تقريباً. 17/ 10مقاس:  -ورقات (6)عدد األوراق:  -

 .اسطرً  (19)عدد األسطر:  -

 عدد الكلمات يف السطر الواحد: ست كلمات تقريباً. -

 كتبت خبط مشرقي. -

 اسم الناسخ: أضبد حسن. -

 تاريخ النسخ: ؾبهول. -

 المطلب الثالث: رموز استعملتها أثناء التحقيق:
 غبصر اآليات.         .....القوسان اؼبزىران 

 غبصر األحاديث النبوية والنقول النصية.   ))... ((      الظرفٌن 

 ىجرية               (ىـحرف )

 صفحة.              (صحرف )

 وجو اللوحة من اؼبخطوط.            (/ برمز )

 لهر اللوحة من اؼبخطوط.               (/ أرمز )

 

 

 

 

 

  



            

 م2102يوليو ( 2العدد ) (2) المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
15 

 من صور المخطوطنماذج 

 صور النسخة األولى ) أ (
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 صور النسخة الثانية ) ب 
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 النل احملقق

 [ ما جاء على غبلف الصفحة األوذل  

 
 تزيين المقالة في بيان الكاللة
 تأليف العادل العبلمة البحر الفهامة

 فريد عصره ووحيد دىره

 ؿبمد :اإلمام الشهًن سيدي

 األمًن حفظو اهلل

 وأطال يف عمره

 آمٌن

 / ب[ 1آمٌن/   
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 و.وآلَ  اب صلوات تعم سيدنا ؿبمدً حُ ونسألو سُ  ،واغبمد هلل منو إليو حر يناسب كمالَ 

 :أما بعد 

 فيقول ؿبمد األمًن قو م اهلل أحوالو، وأصلح بالو، وبل طو من كل خًن آمالو:  

وذلك أنو نقل عن أمًن اؼبؤمنٌن عمر ، (1)ىذه العجالة يف الكبللة اْلَتَمَس ربريرىا الشيخ عبد اؼبتعال الدوال
وال أقول يف اعبد  ،ااحفظوا عين ثبلثاً: ال أُورلِّ عليكم أحدً أنو قال: ))  -تعاذل عنوضي اهلل ر  -بن اػبطاب ا

 ،ذلك باػببلف يف معىن الكبللة فوقع لبعا الناس توجيو، (2)ا((وال أقول يف الكبللة شيئً  ،اشيئً واإلخوة 
/ ب [ أهنا نفس اؼبيت الذي دل يرثو أب وال ابن، وىو قول أيب بكر  2   احتماؽبا األقاويل اؼبتعددة من/و 

، أو ىي (4)وعليو صبهور العلماء من الصحابة وغًنىم، (3)أخرجو ابن أيب شيبو -رضي اهلل عنو  -الصديق 
 .(6)، وقيل: من سوى الوالد(5)الورثة سوى الولد وولد الولد

 .(8): ِىَي اْلَمالُ (7)وقال َعطَاءٍ 

 .(9)َوِقيَل: اْلَفرِيَضُة، َوِقيَل: اْلَوَرثَُة َواْلَمالُ  

َوِقيَل: بـَُنو اْلَعمِّ َوحَنُْوُىمْ 
، َوِقيَل: اْلَعَصَبُة َوِإْن بـَُعُدوا(10)

(11) . 

  

                                                           
 دل أقف على ترصبتو. -(1)
 .(1441( )  592/  2وابن اؼبنذر يف تفسًنه )  ،(129( ) رقم :  280/  1)  :أخرجو اإلمام أضبد يف مسنده -(2)
ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعْن َعاِصٍم، َعِن الش ْعِبِّ، قَاَل: قَاَل أَبُو َبْكٍر: 31600( )رقم: 6/298اؼبصنف) -(3) رَأَْيُت يف اْلَكبَلَلِة رَأْيًا، فَِإْن َيُك »( َحد 

 «َلُة: َما َعَدا اْلَوَلَد َواْلَواِلدَ َصَوابًا َفِمْن ِعْنِد الل ِو، َوِإْن َيُك َخطَأً َفِمْن ِقَبِلي، َوالش ْيطَاِن، اْلَكبَل 
 (.268/  8)  :انظر: فتح الباري -(4)
 (.  268/  8)  :قالو الداودي. انظر: فتح الباري -(5)
 (.594/  2) : ىو قول الشعِب. انظر: تفسًن ابن اؼبنذر -(6)
اعبند )باليمن( كان أسود مفلفل الشعر. معدود يف اؼبكيٌن. ظبع  ىو: عطاء بن أسلم أيب رباح. يكىن أبا ؿبمد. من خيار التابعٌن. من مولدي -(7)

وأبو حنيفة رضي اهلل عنهم صبيًعا. وكان مفيت مكة. شهد لو ابن  ،فبن أخذ عنو: األوزاعي ،عائشة، وأبا ىريرة، وابن عباس، وأم سلمة، وأبا سعيد
 .(29/  5م للزركلي:)األعبلو (، 92/  1دبكة. انظر: تذكرة اغبفاظ: ) اتعباس وابن عمر وغًنمها بالفتيا، وحثوا أىل مكة على األخذ عنو. م

 (. 200/  5وصف اغباف  ابن عبد الرب ىذا القول بالشاذ. انظر: التمهيد: )  -(8)
 (. 201/  5انظر: اؼبصدر نفسو: )  -(9)

 (.380 / 1. انظر: زاد اؼبسًن) بنو العم األباعد، ذكره ابن فارس، عن ابن األعرايبىم:  -(10)
 (.206/  6ىو قول ؾباىد. انظر: الكشف والبيان للثعلِب)  -(11)



            

 م2102يوليو ( 2العدد ) (2) المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
19 

قال: َوِلَكثْـرَِة  (3)اؼبوطأ (2)ىذه األقوال يف شرح (1)وبعد أن نقل شيخ مشاخينا سيدي ؿبمد الزرقاين
 أَن ُو قَاَل: دَلْ أَُقْل يف اْلَكبَلَلِة َشْيًئا، انتهى. -رضي اهلل عنو  -يَها َصح  َعْن ُعَمَر ااِلْخِتبَلِف فِ 

/ أ [ ىذا اللف   2أن توقفو ليس من حيث معىن/    -رضي اهلل عنو  –أقـول: الذي يليق دبقام عمر 
 (4)رهبا، أال ترى أنو ال يرتتب على تفسًنهوتفسًنه هبذه التفاسًن اليت ال شبرة ؽبا يف الدين مع تبلزمها أو تقا

وفريضة  ةباؼبيت أو ورثتو أو تركتو أو ؾبموع الورثة والرتكة أو الفريضة اختبلف أحكام، مع أن كل مورث لو ورث
باألحكام الدينية؟، أال ترى أنو قرن الكبللة بشيئٌن  -رضي اهلل عنو  -ومال موروث، وإ ا يعتين مثل عمر

 عظمٌن، ُحق  لو استصعاهبما؟.

رضي اهلل – ، ولذا ؼبا ربتم األمر جعلها عمر اوكفى باػببلفة خطرً  ،: االستخبلف على اؼبسلمٌناألول
 .(5)ابر الصحابة يف قصة طويلةبعده شورى بٌن ستة من أك -عنو

/ ب [ وناىيك بصعوبة انتشار أحكامهما خصوصًا يف صدر اإلسبلم قبل 3: اعبد واإلخوة/   الثاني
يف اعبَْدِّ ِماَئَة  -رضي اهلل عنو –))ِإينِّ أَلَْحَفُ  َعْن ُعَمرَ  -رضي اهلل عنو -(6)الضبط والتحرير، وقد قال ابن عمر

، فكذلك استصعابو الكبللة النتشار األحكام اؼبختلفة، ويوضح (7)((نـُْقُا بـَْعُضَها بـَْعًضاَها يَـ ِمائََة َقِضي ٍة، ُكل  
: ))َما رَاَجْعُت َرُسوَل اهلِل َصل ى اهللُ َعَلْيِو َوَسل َم يف َشْيٍء  –رضي اهلل عنو  –عن عمر  (8)لك ذلك ما يف مسلم

يَا »َصْدرِي، فـََقاَل:  َشْيٍء َما رَاَجْعُتُو يف اْلَكبَلَلِة، َوَما أَْغَلَ  رل يف َشْيٍء َما أَْغَلَ  رل ِفيِو، َحر  طََعَن بِِإْصَبِعِو يف 
                                                           

مولده : ؿبمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أضبد بن علوان الزرقاين اؼبصري األزىري اؼبالكي، أبو عبد اهلل: خاسبة احملدثٌن بالديار اؼبصرية. ىو -(1)
وشرح موطأ  ،)من قرى منوف دبصر( من كتبو: شرح البيقونية، وشرح اؼبواىب اللدنيةىـ  1122 :تويف سنة ،ووفاتو بالقاىرة، ونسبتو إذل زرقان
 .(184/  6) :للزركلي ،اإلمام مالك . انظر: االعبلم

 يف النسخة ) ب(: يف شرحو. -(2)
 .( 171/  3)  :شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك -(3)
 يف النسخة ) ب(: تفسًنىا . -(4)
 وما بعدىا (. 61/  3البن سعد: )  ،الكربى انظر: الطبقات -(5)
، وىاجر . نشأ يف اإلسبلم-صلى اهلل عليو وسلم -عدوي. صاحب رسول اهللالقرشي ، الىو: عبد اهلل بن عمر بن اػبطاب، أبو عبد الرضبن -(6)

وؼبا قتل عثمان عرض عليو ناس أن  ،ستٌن سنة شهد اػبندق وما بعدىا، ودل يشهد بدراً وال أحًدا لصطره. أفر الناس ،مع أبيو إذل اهلل ورسولو
اغبديث  رواية أحد اؼبكثرين منبعد  ،آخر من تويف دبكة من الصحابةوىو  ،ف بصره يف آخر حياتوشهد فتح إفريقية. كُ  ،يبايعوه باػببلفة فأىب

 .(246/  4للزركلي: )  ،األعبلمو ، (155/  4ىـ( انظر: اإلصابة: )  73) :عن الرسول صلى اهلل عليو وسلم. تويف سنة
 ( عن َعِبيدة الس ْلماين. 12412رقم( 401/  6)  :أخرجو البيهقي يف السنن الكربى -(7)
أخذ عن  ،ولد بنيسابور، ورحل إذل الشام ومصر والعراق يف طلب اغبديث ،من أئمة احملدثٌن ،ىو: مسلم بن اغبجاج بن مسلم القشًني -(8)

))اؼبسند الصحيح اؼبختصر بنقل العدل عن العدل إذل رسول اهلل صلى اهلل  :الزم البخاري وحذا حذوه. أشهر كتبو ،اإلمام أضبد بن حنبل وطبقتو
ؼبسند الكبًن(( مرتب على من تصانيفو أيًضا: ))او  ، وصحيحو يلي صحيح البخاري من حيث الصحة،يو وسلم(( اؼبعروف بـ صحيح مسلمعل

 (.150/  2)  :وكتاب ))أوىام احملدثٌن((. انظر: تذكرة اغبفاظ ،االت أضبد((وكتاب ))سؤ  ،وكتاب ))العلل((، الرجال
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فيْبعد أن ىذه اؼبراجعة واإلغبلظ يف ؾبرد بيان  (1)«يف آِخِر ُسورَِة النَِّساِء؟ ْكِفيَك آيَُة الص ْيِف ال يِت ُعَمُر َأاَل تَ 
قال يف آية  -تعاذل  –/ أ [ وإ ا ىي النتشار األحكام واختبلفها يف اؼبقام، وذلك أن اهلل  3معىن اللف ،/ 

ُهَما َوِإْن كَ  الشتاء اليت يف أول سورة النساء:  اَن َرُجٌل يُوَرُث َكبَلَلًة َأِو اْمرَأٌَة َوَلُو َأٌخ  َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
َر ُمَضار  َوِصي ًة ِمَن الس ُدُس فَِإْن َكانُوا َأْكثـََر ِمْن َذِلَك فـَُهْم ُشرََكاُء يف الثـ ُلِث ِمْن بـَْعِد َوِصي ٍة يُوَصى هِبَا أَْو َدْيٍن غَ  يـْ

ِو َوالل ُو َعِليٌم َحِليٌم الل  
وجعل للواحد منهما السدس، واألكثر شركاء يف الثلث، ويف  ،، فأطلق األخ واألخت(2)
ولبلثنتٌن الثلثٌن، والرجال  ،وجعل ؽبا النصف ،-أيضًا  –اإلطبلق يف األخت  (3)ويف آخر السورة حصل

 والنساء للذكر مثل ح  األنثيٌن.

يف ابتداء تشريع األحكام، فيحتاج غبمل اإلخوة يف آية الشتاء على بين  اولاىر ىذا تناقا متعب خصوصً 
/ ب [  4والقراءة/    ،(((6): )) ولو أخ أو أخت من أم   (5)وسعد ابن أيب وقاص (4)األم، وقد قرأ ابن مسعود

اآلحاد  يستدل هبا يف األحكام؛ ألهنا ال تقصر عن خرب  -وإن دل ذبز القراءة هبا لطًن صاحبها -ب [ الشاذة 
 .(7) الصحيح

ورُبمل آية الصيف على األشقاء، ومثلهم اإلخوة لؤلب، ويدل على ذلك سبب النزول فإهنا نزلت يف إخوة 
فَِإْن   ، فدل على أن قولو: (9) أخوات، ... [ -أيضًا  –وكانوا أشقاء وكانوا  -رضي اهلل عنو  -(8)جابر

 . (10)العربة بعموم اللف  ال خبصوص السبب((النزول. إن قلت: ))ق، بدليل سبب أي: فو  َكانـََتا اثـَْنتَـٌْنِ 
                                                           

 (.  1617(كتاب : الفرائا، باب: مًناث الكبللة )  1236/  3أخرجو مسلم يف صحيحو )  -(1)
 (. 12سورة النساء: ) اآلية :  -(2)
 يف النسخة ) ب(: جعل. -(3)
ومن السابقٌن إذل  ،اؽبذرل، أبو عبد الرضبن من أىل مكة. من أكابر الصحابة فضبلً وعقبل عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب :ىو -(4)

لرسول  اكان مبلزمً   -صلى اهلل عليو وسلم -اإلسبلم. ىاجر إذل أرض اغببشة اؽبجرتٌن. شهد بدرًا وأحًدا واػبندق واؼبشاىد كلها مع رسول اهلل 
أخذ ِمْن ِفيو سبعٌن سورة ال ينازعو فيها أحد، بعثو عمر إذل أىل الكوفة  ،يو ىديًا ودالً وظبًتاأقرب الناس إلو  -صلى اهلل عليو وسلم  -هلل ا

 (. 368/  2(، واإلصابة : )106/  3البن سعد: )  ،حديثًا. انظر: الطبقات (848) :ليعلمهم أمور دينهم، لو يف الصحيحٌن
رة، أبو إسحاق، قرشي، من كبار الصحابة. أسلم قدديا وىاجر، وكان أول من ىو: سعد بن مالك، واسم مالك أىيب بن عبد مناف بن زى -(5)

وفتح اهلل على يديو العراق، اعتزل الفتنة  ،رمى بسهم يف سبيل اهلل، وىو أحد الستة أىل الشورى، وكان ؾباب الدعوة، توذل قتال جيوش الفرس
 (.61/  3. انظر: اإلصابة ) ىـ( 55) :أيام علي ومعاوية رضي اهلل عنهما، تويف باؼبدينة سنة

 (. 64/  2)  :(أسرار التأويل )تفسًن البيضاويانظر: أنوار التنزيل و  -(6)
 (. 160/  1لآلمدي )  ،(، اإلحكام يف أصول األحكام 350/ 3البن عبد الرب )  ،انظر: االستذكار -(7)
ومسلم يف  ،(194وضوءه على اؼبطمى عليو رقم ) النِبقصة سبب النزول أخرجها البخاري يف صحيحو: كتاب الوضوء، باب: صب  -(8)

 (.1616صحيحو: كتاب الفرائا، باب: مًناث الكبللة )
، وكانوا أشقاء ،ويدل على ذلك سبب النزول فإهنا نزلت يف إخوة جابرونصو:)) ،ما بٌن اؼبعكوفتٌن يف النسخة ) أ ( وقع تكرار من الناسخ -(9)

 .وكانوا أيضا أخوات((
 .( 11للسعدي ) ص/  (،القواعد اغبسان لتفسًن القرآن)ر: القاعدة الثانية من انظ -(10)



            

 م2102يوليو ( 2العدد ) (2) المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   
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 قلنا: نعم.

 ،-رضي اهلل عنو-يت بسببها نزل، وىي واقعة جابرلكن عموم يف نوع ما نزل فيو، ال خبصوص قضية العٌن ال
لِلذ َكِر  أعين قولو:  -/ أ[ 4وأيضاً يدل على زبصيل األشقاء أو ألب، حكم التعصيب الذي آخر اآلية،/  

ِمْثُل َح ِّ اأْلُنـْثـَيَـٌْنِ 
(1) -. 

وإ ا تقرر التعصيب شرعًا يف األشقاء أو ألب، ال يف أوالد األم، ومن أسباب الصعوبة أنو جعل كبًل من 
، وتفسًنىا يف الثانية غًن كاف دبجرده، فإن قولو (2)اآليتٌن كبللة، ودل يفسر الكبللة يف األوذل وفسرىا يف الثانية

لَْيَس َلُو َوَلٌد  اذل: قولو تع
وليس كذلك؛ ألنو حيجب اإلخوة مطلقاً، وإ ا  ،يصدق بأن يكون لو أب (3)
، وتكلل اغبواشي األقارب بو من أي جهة وإحاطتها بو، -أصل اؼبيت وفرعو  -الكبللة انقطاع عمود النسب 

/ ب [ لكن عموم األصل    5،/   (4)من اإلكليل: وىو التاج اؼبكلل باعبواىر احمليطة بو، وىو ؿبيط بالرأس
الفرع ال يتفق حكمو، فإن األصل إذا كان ىو األب ِدنـَْيًة حجب اإلخوة يف الكبللتٌن صبيعاً باؼبرة، وإن   (5) و[

باؼبرة، وأما يف الكبللة الثانية فينتقل اعبد مع اإلخوة  -أيضًا  -وإن كان ىو اعبد حجبهم يف الكبللة األوذل 
 ة للجد واإلخوة.فيها لؤلحكام اؼبعلوم

يف الكبللتٌن صبيعاً، وإن كان البنت أو بنت  او ابن االبن، حجب اإلخوة حرمانً والفرع إن كان ىو االبن أ
، ونقلت األخت واألنثيٌن ففوق يف الكبللة -أيضًا  –االبن، حجب اإلخوة يف الكبللة األوذل حجب حرمان 
/ أ [ بعد الفروض عصبة معها، وأما األصل الذي ىو  5 الثانية عن فرض النصف والثلثٌن إذل إرث الباقي/  

 انت، فإن من ال يرث ال حيجب وارثً األم فبل عربة بو يف اؼبقام كاألصل والفرع غًن الوارثٌن كاعبد لؤلم وابن الب
 .وال دخل لو يف أحكام اؼبواريث ،وال يطًن حكمو

 التوقف فيها. -رضي اهلل عنو –عمر  إن قلت ىذه األحكام اليت ذكرهتا واضحة معلومة ال يليق من 

يف  ،اا ونظمً ا، نثرً ا أو إطنابً وربريرىا بالقلم واللسان اختصارً قلـت: إ ا اتضحت، وُعلمت بعد توارل ذكرىا 
ويفوتو البعا، واآلن  ،الكتب والدروس، وأما قبل فكانت منتشرة كعقود درر منتثرة يفوز البعا بالبعا منها

أنا أبا موسي  (1)واألربعة (6)ت ونظمت وضبطت، أال ترى ما روى البخاري/ ب[ ورت ب 6صبعت/   
                                                           

 (. 11سورة النساء ) اآلية:  -(1)
 هبا يف الثانية. :يف النسخة ) ب(: وقيل -(2)
 (. 176سورة النساء ) من اآلية:  -(3)
 (. 765/  1البن فارس)  ،انظر: ؾبمل اللطة -(4)
 من ) ب(. ثبتواما بٌن اؼبعكوفتٌن  -(5)
 ( 6736صحيح البخاري: كتاب الفرائا، باب: مًناث ابنة االبن مع البنت رقم )  -(6)
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: لِْلِبْنِت -مع جبللة قدره  - َوابـَْنِة اْبٍن َوُأْخٍت، فقال َعْن بِْنتٍ  :ُسئل –رضي اهلل تعاذل عنو  - (2)األشعري
َوأُْخربَ (3)فسيوافقين، فُسئل ابن مسعودالنِّْصُف، َوِلؤْلُْخِت النِّْصُف، وال شيء لبنت االبن، وأْتِيا ابن مسعود 

ُْهَتِديَن، ألقضٌن  ِفيَها دبَا َقَضى الن ِب  
َصل ى اهلُل َعَلْيِو  -بَِقْوِل َأيب ُموَسى، فـََقاَل: َلَقْد َضَلْلُت ِإًذا َوَما أَنَا ِمَن اؼب

فُأخرب أبو ُموَسى بَِقْوِل اْبِن َمْسُعوٍد، « ، َوَما بَِقَي فَِلؤْلُْخِت ِلبِلبـَْنِة النِّْصُف، َواِلبـَْنِة االْبِن الس ُدسُ : »  -َوَسل َم 
ُر ِفيُكْم /     / أ[؟. 6فـََقاَل: الَ َتْسأَُلوين َما َداَم َىَذا اغبَبـْ

للمتقدم،  -على كل حال  -رأى من مثل ذلك العجب العجاب، لكن الفضل  (4)ومن راجع كتب اآلثار 
 اقتفينا، ويشًن ؼبا ذكرنا من أن سبب االستصعاب اختبلف األحكام: فإ ا هبم اىتدينا وؽبم

األمر عندنا اجملتمع عليو الذي ال اختبلف فيو والذي أدركت عليو : ))(6)يف اؼبوطأ (5)قول اإلمام مالك 
 إذل آخر ما قال. ،أىل العلم ببلدنا أن الكبللة على وجهٌن...((

 ص بو، ومنها العام الذي يشرتك فيو الكبللتان، وأما منها اػبا ،فلكل من وجهي الكبللة أحكام
فهو ، (7) ((بقولو: ))أما يكفيك آية الصيف؟ –لعمر رضي اهلل عنو  –صلى اهلل عليو وسلم  -إيضاح جوابو 

يف أحكام اؼبواريث كما  -عز وجل  -ما أنزل اهلل  / ب [ اآلية الشريفة اليت نزلت يف الصيف آخرُ  7أن/   
، يعين: إذا ضممت آية الصيف ؼبا تقرر قبلها من أحكام كانت –رضي اهلل عنو  -عن الرباء (8)يف الصحيحٌن

                                                                                                                                                                                 
سنن الرتمذي: كتاب الفرائا، باب: ما جاء يف مًناث و (، 2890) :سنن أيب داود: كتاب الفرائا، باب: ما جاء يف مًناث الصلب، رقم -(1)

 :النسائي الكربى، كتاب الفرائا، باب: ذكر اإلخوة مع البنات ومنازؽبن من الرتكات رقمسنن و (،  2093)  :ابنة االبن مع ابنة الصلب رقم
 (. 2721) :سنن ابن ماجو، كتاب الفرائا، باب: فرائا الصلب رقمو (، 6294)

كـة عنـد لهـور اإلسـبلم، ىو: عبد اهلل بن قيس بن سليم، من األشـعريٌن، مـن أىـل زبيـد بـاليمن. صـحايب مـن الشـجعان الفـاربٌن الـوالة، قـدم م -(2)
ىـــ، فــافتتح 17 :علــى زبيــد وعــدن. وواله عمــر بــن اػبطــاب البصــرة ســنة -صــلى اهلل عليــو وســلم   -فأســلم، وىــاجر إذل اغببشــة، واســتعملو النــِب

. -رضــي اهلل عنهمــا -كـان أحــد اغبكمـٌن بــٌن علــي ومعاويـة الكوفــة. وأقـره علــي، مث عزلــو.   أصـبهان واألىــواز، وؼبـا ورل عثمــان أقــره عليهـا، مث واله
 (.322/  7) :ىـ( . انظر: اإلصابة يف سبييز الصحابة 44)  :وبعد التحكيم رجع إذل الكوفة وتويف هبا سنة

 تقدمت ترصبتو. -(3)
 ب(: األكابر.يف النسخة ) -(4)
أخذ العلـم عـن نـافع مـوذل ابـن عمـر،  ،ىو: مالك بن أنس بن مالك األصبحي األنصاري إمام دار اؽبجرة، وأحد األئمة األربعة عند أىل السنة -(5)

 ىــــ.  179 :اشـــتهر يف فقهـــو باتبـــاع الكتـــاب والســـنة وعمـــل أىـــل اؼبدينـــة. مـــيبلده ووفاتـــو باؼبدينـــة تـــويف ســـنة ،والزىـــري، وربيعـــة الـــرأي، ونظـــرائهم
  :تصــــانيفو: ))اؼبوطــــأ(( ؛ و ))تفســــًن غريــــب القــــرآن(( ؛ وصبــــع فقهــــو يف ))اؼبدونــــة(( . ولــــو ))الــــرد علــــى القدريــــة((. انظــــر: الــــديباج اؼبــــذىب مــــن
 (. 28 – 11)ص 

 .(1079)  :الفرائا، باب: مًناث الكبللة رقم :كتاب  ،( 515/  2)  :اؼبوطأ -(6)
 تقدم زبربو. -(7)
ــُو ولــد( رقــمصــحيح البخــاري: كتــاب  -(8) ــْيَس َل ــِة ِإِن اْمــُرٌؤ َىَلــَك َل ــيُكْم يف الَكبلََل صــحيح ، و (4605) :الفــرائا، بَــاُب: )َيْســتَـْفُتوَنَك قُــْل: الل ــُو يـُْفِت

ْعــُت اْلبَـــرَ 1618) :مســلم، كتــاب الفــرائا، بَــاُب: آِخــُر آيَــٍة أُْنزِلَــْت آيَــُة اْلَكبَللَــِة رقــم اَء بْــَن َعــاِزٍب، يـَُقــوُل: " آِخــُر آيَــٍة ( َعــْن َأيب ِإْســَحاَق، قَــاَل: ظبَِ
 .أُْنزَِلْت: آيَُة اْلَكبَلَلِة، َوآِخُر ُسوَرٍة أُْنزَِلْت: بـَرَاَءُة "
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يف  (1)ولذلك قال شيخ مشاخينا سيدي ؿبمد الزرقاين ؛الكفاية يف معرفة ما يتعلق بالكبللة على القواعد الشرعية
َوأَن ُو فب ْن َيْستَـْنِبُط  ،-َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم  -ِعْنَدُه  -رضي اهلل عنو  –: ))َوِفيِو: َفْضُل ُعَمَر (2)شرحو للموطأ

 َكاَن ِعْنَدُه اَل َيْدرِي َذِلَك اْلَمَعاينَ ِمَن اْلُقْرآِن؛ أِلَن ُو َرد  َذِلَك ِإذَل َنَظرِِه َواْسِتْنَباِطِو بَِقْوِلِو َيْكِفيَك... ِإخلَْ، ِإْذ َلوْ 
 (. لََلزَِمُو ِإيَضاُحُو َلُو(

/ أ [ يؤيد ما قلنا، فإن االستنباط يف األحكام على حنو ما ذكرناه  7وكبلم شيخ مشاخينا ىذا فب ا /   
 سابقاً فلتشد على ما تلوناه عليك اليد، واهلل ورل الرشد.

 / ب[. 8  .. / (3)آلو وصحبو وسلم آمٌن آمٌن ىسيدنا ؿبمد وعل ىاهلل عل ىوصل ،سبت حبمد هلل وعونو
                                                           

 .تقدمت ترصبتو -(1)
 .(172/  3) :شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك -(2)
 سبحانو وتعاذل أضبد حسن عفا اهلل عنو آمٌن..يف النسخة ) ب (: سبت حبمد اهلل وعونو على يد العبد الفقًن إذل اهلل  -(3)



 د. فرج رمضان مفتاح الشبيلي                                                                 ين المقالة في بيان الكاللةيتز                   
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
24 

 الخاتمــة
اغبمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاغبات، وصلى اهلل على نبينا ؿبمد اؼببعوث باؽبدى والبينات، وعلى آلو 

 ومن تبعهم بإحسان إذل يوم الدين، وبعد: ،وأصحابو

 ديكن إبازىا يف اآليت: ،فقد أسفر البحث عن عدد من النتائج اؼبهمة

سة العلوم يف الديار رئايعد العبلمة ؿبمد األمًن من العلماء اؼبشاركٌن يف فنون عديدة، فقد انتهت   -1
 اؼبصرية، وباىت مصر ما سواىا بتحقيقاتو البهية.

إن تناول موضوع الكبللة ومعرفة معناىا من أىم ما بب على الدارس يف علم الفرائا، فإذا كانت  -2
 ألن الوراثة إما وراثة كبللة أو ال. ؛أن تكون معرفة الكبللة نصف الفرائاالفرائا نصف العلم، فبل يبعد 

فقيل: الكبللة اسم للورثة: ما عدا الوالدين واؼبولودين، وقالت  ،اختلف أىل العلم يف اؼبراد من الكبللة -3
 طائفة: الكبللة: اسم للميت الذي ال والد لو وال ولد.

 وعظم فيها كبلمهم. ،للصحابة رضوان اهلل عليهم آراء يف حبثها تعد مسألة الكبللة من اؼبسائل اليت كان -4

إن الكبللة من اؼبوضوعات اؼبهمة اليت تبىن عليها مسائل خبلفية كربى، كاعبد واإلخوة وكاألخت مع  -5
 ا العبلمة ؿبمد األمًن بالدراسة.ىَ دَ ًنىا، فلهذه األمهية البالطة أفرَ البنت وغ

 بل تناول بالدراسة اإلجابةَ  ،ىذه الرسالة موضوع الكبللة جبميع جزئياتو دل يبحث العبلمة األمًن من خبلل -6
 الكبللة.يف  عن إشكال يتعلق بقول اػبليفة عمر بن اػبطاب 

(( من آثار علماء اؼبالكية النادرة اليت طرقت موضوع ))تزيٌن اؼبقالة يف بيان الكبللة :ىذه الرسالة دتع -7
 الكبللة وبيان معناىا.      

 وباهلل التوفيقىذا 
 واهلل ورسولو أعلم

 
 الباحث
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 فهرس المصادر والمراجع
 .عن اإلمام عاصم القرآن الكرًن برواية اإلمام حفل* 

ربقيق: عبد الرزاق عفيفي،  ىـ(،631اإلحكام يف أصول األحكام، أليب اغبسن علي اآلمدي )ت:  -1
 اؼبكتب اإلسبلمي، بًنوت، ط: ببل.

ؿبمد علي معوض، و ىـ( ربقيق: سادل ؿبمد عطا، 463االستذكار، أليب عمر يوسف بن عبد الرب )ت:  -2
 م.2000 – ه1421بًنوت، ط: األوذل،  –دار الكتب العلمية 

ىـ(، ربقيق: عادل عبد 852اإلصابة يف سبييز الصحابة، أليب الفضل أضبد بن حجر العسقبلين )ت:  -3
 ىـ. 1415 -بًنوت، ط: األوذل  –ر الكتب العلمية وعلى معوض، الناشر: دا ،اؼبوجود

أيار /  - ،ىـ(، الناشر: دار العلم للمبليٌن، ط: اػبامسة عشر1396ًن الدين الزركلي )ت: ػباألعبلم،  -4
 .م 2002مايو 

 م. 1896 –اكتفاء القنوع دبا ىو مطبوع، تأليف: أدورد فنديك، دار صادر، بًنوت  -5

ىـ(، ربقيق: ؿبمد 685أليب سعيد عبد اهلل بن عمر البيضاوي )ت:  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، -6
 ىـ.  1418 -بًنوت، ط: األوذل  –اؼبرعشلي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

-ىـ(، الناشر: دار الكتب العلمية بًنوت748تذكرة اغبفاظ، أليب عبد اهلل ؿبمد بن أضبد الذىِب )ت:  -7
 .م1998 -ىـ1419لبنان، ط: األوذل، 

 -ىـ(، ربقيق د. سعد بن ؿبمد السعد، دار اؼبآثر 319أليب بكر ؿبمد بن اؼبنذر )ت:  ،تفسًن القرآن -8
 م. 2002ىـ،  1423اؼبدينة النبوية، ط: األوذل 

ىـ(، ربقيق: مصطفى 463التمهيد ؼبا يف اؼبوطأ من اؼبعاين واألسانيد، أليب عمر يوسف بن عبد الرب )ت:  -9
 ىـ. 1387اؼبطرب،  –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسبلمية العلوي ، ؿبمد البكري، 

ىـ(، ربقيق: بشار عواد 279سنن الرتمذي، أليب عيسى ؿبمد بن عيسى الرتمذي)ت:  -اعبامع الكبًن  -11
 بًنوت. –معروف، الناشر: دار الطرب اإلسبلمي 

سننو وأيامو = صحيح و  -صلى اهلل عليو وسلم -اعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسول اهلل -11
 ىـ.1422البخاري، ؿبمد بن إظباعيل، ربقيق: ؿبمد زىًن الناصر، دار طوق النجاة، ط: األوذل، 

ىـ(، ربقيق: د. 799براىيم بن علي، ابن فرحون )ت: إلالديباج اؼبذىب يف معرفة أعيان علماء اؼبذىب،  -12
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 لقاىرة.ؿبمد األضبدي أبو النور، الناشر: دار الرتاث للطبع والنشر، ا

ربقيق: عبد الرزاق اؼبهدي،  ىـ(،597زاد اؼبسًن يف علم التفسًن، أليب الفرج عبد الرضبن بن اعبوزي )ت:  -13
 ىـ. 1422 -بًنوت، ط: األوذل  –دار الكتاب العريب 

ىـ( دار البشائر  1206ت : ) عشر، أليب الفضل ؿبمد خليل مرادسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين  -14
 م. 1988 -ىـ  1408ابن حزم، ط: الثالثة،  اإلسبلمية، دار

ىـ(، ربقيق: ؿبمد فؤاد عبد 273بن ماجو، أيب عبد اهلل ؿبمد بن يزيد القزويين )ت: السنن ابن ماجو،  -15
 بًنوت. –الباقي، الناشر: دار الفكر 

ىـ(، ربقيق: ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد، 275سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث )ت:  -16
 بًنوت. –الناشر: اؼبكتبة العصرية، صيدا 

السنن الكربى، أليب بكر أضبد بن اغبسٌن البيهقي، الناشر: ؾبلس دائرة اؼبعارف النظامية الكائنة يف اؽبند  -17
 ىـ. 1344ببلدة حيدر آباد، ط: األوذل ـ 

ؼبنعم شلِب، ىـ(، ربقيق: حسن عبد ا303السنن الكربى، أليب عبد الرضبن أضبد بن شعيب النسائي )ت:  -18
 م. 2001 -ىـ  1421بًنوت، ط: األوذل،  –الناشر: مؤسسة الرسالة 

شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك، حملمد بن عبد الباقي الزرقاين، ربقيق: طو عبد الرؤوف سعد،  -19
 .م2003 -ىـ 1424القاىرة، ط: األوذل،  –الناشر: مكتبة الثقافة الدينية 

ىـ(، ربقيق: إحسان عباس، 230اهلل ؿبمد بن سعد اؼبعروف بابن سعد )ت: الطبقات الكربى، أليب عبد  -21
 م. 1968بًنوت، ط: األوذل،  –الناشر: دار صادر 

 عبد الرضبن اعبربيت، مطبعة األنوار احملمدية، القاىرة.لاألخبار، عجائب اآلثار يف الرتاجم و  -21

عبزائري، ربقيق: ؿبمد بن عبد الكرًن، رأس ا فتح اإللو ومنتو يف التحدث بفضل ريب ونعمتو، حملمد أيب -22
 اعبزائر، ط: ببل.  –اؼبؤسسة الوطنية للكتاب 

 م. 1999 -ىـ  1420الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسبلمي اؼبخطوط، مؤسسة آل البيت، عمان،  -23

الناشر: مكتبة  ىـ(،1376القواعد اغبسان لتفسًن القرآن، أليب عبد اهلل عبد الرضبن آل سعدي )ت:  -24
 م. 1999 -ىـ 1420لرشد، الرياض، ط: األوذل، ا

ىـ(، ربقيق: اإلمام 427الكشف والبيان عن تفسًن القرآن، أليب إسحاق أضبد بن ؿبمد الثعلِب، ) ت:  -25



            

 م2102يوليو ( 2العدد ) (2) المجلد  مجلة المنتدى األكاديمي                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 

 
27 

لبنان،  –أيب ؿبمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظًن الساعدي، دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت 
 .م 2002 -، ىـ 1422ط: األوذل 

ىـ(، ربقيق: زىًن عبد احملسن سلطان، دار النشر: 395ؾبمل اللطة، أليب اغبسٌن أضبد بن فارس )ت:  -26
 م. 1986 -ىـ  1406 -بًنوت، ط: الثانية  –مؤسسة الرسالة 

ىـ(، ربقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، 241مسند اإلمام أضبد، أليب عبد اهلل أضبد بن حنبل )ت:  -27
 م2001 -ىـ  1421كي الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: األوذل، إشراف:  د. عبد اهلل الرت 

ىـ( 261، مسلم بن اغبجاج )ت: اؼبسند الصحيح اؼبختصر بنقل العدل عن العدل إذل رسول اهلل  -28
 بًنوت، ط: ببل. –ربقيق: ؿبمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 

ضبطو وعلق عليو: األستاذ سعيد   ىـ( 1235اؼبصنف، للحاف  عبد اهلل بن ؿبمد بن أيب شيبة )ت:  -29
 اللحام، اإلشراف الفين واؼبراجعة والتصحيح: مكتب الدراسات والبحوث يف دار الفكر. 

 م. 1995ىـ(، دار صادر، بًنوت، ط: الثانية، 626معجم البلدان، أليب عبد اهلل ياقوت اغبموي )ت:  -31

 –معجم اؼبطبوعات العربية، تأليف: إلياس سركيس، منشورات مكتبة آية اهلل اؼبرعشي النجفي. القاىرة  -31
 م. 1928

 ىـ(، دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، ط: ببل.1408معجم اؼبؤلفٌن، تأليف: عمر كحالة )ت:  -32

ل، ط: الثانية، الكويت، من اؼبوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسبلمية، دار السبلس -33
 ىـ. 1404

اهلل األصبحي، ربقيق : ؿبمد فؤاد عبد الباقي، الناشر : دار  عبد أيب ،الك بن أنسؼبموطأ اإلمام مالك،  -34
 مصر. –إحياء الرتاث العريب 

 http://www.alazharonline.org:موقع ـبطوطات مكتبة األزىر:   -35

ىـ(، دار إحياء 1399نفٌن، إلظباعيل بن ؿبمد الباباين )ت: ىدية العارفٌن أظباء اؼبؤلفٌن وآثار اؼبص -36
 لبنان، ط: ببل. –الرتاث العريب بًنوت 

 


