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 ملخص البحث

حتاول هذه الدراسة الوقوف على مسألة 
من مسائل النحو العريب اليت امجع النحويون 
على استقرار اآلراء فيها واتفاقهم على مبدأ 
معياري حمدد قل من خالفه، جند يف هذه 
الدراسة أن البن مالك األندلسي رأيًا مغايرًا 
جلمهور النحاة عرض له يف كتابه شواهد 

هذا الرأي وجممل التوضيح والتصحيح وجاء 
اآلراء األخرى البن مالك يف كتابه اآلنف 
نتيجة التحول الكبري يف االحتجاج النحوي 
حني عطف ابن مالك مسار االستشهاد من 
الشعر العريب إىل احلديث النبوي، لذي حفت 
به طائفة من اإلشكاالت لدى أصحاب هذه 

الصنعة، ومن هنا استطاع ابن مالك أن خيط 
جريًئا استطاع بوساطته أن ينتج  لنفسه منهًجا

معايري جديدة يف النحو العريب ختالف ما ساد 
عليه اجلمهور، وقد تكفلت هذه الدراسة 
مبتابعة جمريات ما قدمه ابن مالك يف مسألة 
االستثناء بوصفها أمنوذًجا واحًدا من عشرات 
النماذج اليت حول ابن مالك فيها جهة 

 االحتجاجه .

ن مالك، االستثناء، ابكلمات مفتاحية :
 الشاهد احلديثي، االحتجاج.

Abstract 
This study seeks to find out 
one of the issues of Arabic 
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grammar in which the 
grammarians unanimously 
agreed on the stability of 
opinions and their 
agreement on a specific 
normative principle. The 
other by Ibn Malik in his 
book as a result of the major 
shift in the grammatical 
protest when Ibn Malik 
sympathized with the path 
of martyrdom 
From poetry to the hadith of 
the Prophet, which was 
surrounded by a range of 
problems among the owners 
of this profession, and from 
here Ibn Malik was able to 
devise a daring approach, 
through which he was able 
to produce new standards in 
Arabic grammar that 

contradict what prevailed on 
the public, and this study 
ensured the follow-up of the 
course of what was 
presented by Ibn Malik on 
the issue of exception as a 
model, one of dozens of 
models in which Ibn Malik 
turned the point of protest. 
 
Keywords: 
Ibn Malik, the exception, 
the hadith witness, the 
protest. 

 املقدمة 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم 
 وآله وصحبه املرتضنيعلى نبينا حممد 

وبعد: شكلت مدونات ابن مالك 
النحوية منظومة معرفية كبرية ال غىن للدارسني 
عنها، فقد حاول ابن مالك أن يربز نتاج 
السابقني حبلة جديد تعتمد على أسلوبه يف 
اإليضاح أواًل، وعلى منهجه يف التبويب 
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والتنظيم ثانًيا، من هنا غدت مدونته الرتاثية 
معلًما شاخًصا ملن يروم الوقوف على النحوية 

دقائق هذا العلم، مل يقف ابن مالك على 
حد الشهرة اليت اكتسبها بسبب األسلوب 
واملنهج كما ذكرنا حسب، وإمنا حاول جاهًدا 
أن يشق طريًقا جديًدا يلج فيه إىل مساء 
الشهرة واملعرفة متمثاًل هذا الطريق بكسر أفق 

سابقوه، فقد عمد  الرتابة النحوية اليت سلكها
جبرأته على توسيع دائرة االحتجاج النحوي، 
ذلك حني رفد منهلي السماع القرآن والشعر 
مورًدا ثالثًا وجديًدا مل يألفه سابقوه إال يف 
موارد ضيقة جًدا، وهو احلديث النبوي 
الشريف، فقد فطن ابن مالك إىل هذه املسألة 
وغري بوساطتها بوصلة النحو، فاجتهد، 

، وقنن، وقعد، على وفق احلديث وشرع
النبوي، من هنا بدأت مؤاخذات ابن مالك 
على النحويني تكرب وتتسع، حىت دعاه هذا 
األمر أن يعقد دراسة مستقلة تتناول هذه 
الزاوية املعتمة، فأخذ يشرع بطريقة ذكية 
وحمرجة ملخالفيه حني عمد إىل أصح الكتب 
باحلديث النبوي الشريف عند مجهور 

مني فاستخرج منه ما يوافق اجتهاده املسل
وخيالف فيه مجهور النحاة يف دراسة أثارت 
اجلدل فيما بعد متثلت بكتابه شواهد التوضيح 

 والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح.

إن اجلدل الذي دار حول كتاب ابن 
مالك كان يدور حول ما استحدثه ابن مالك 
من ذلك الفرع اجلديد الذي يقوم على أساس 

جة احلديثية املعتمدة يف تقعيد القاعدة احل
النحوية، وقد صدرت تصرحيات كثري من 
املتقدمني هبذا الشأن وحبوث كثرية من 
احملدثني، استنكرت جلها إقدام ابن مالك 
على فتح هذا الباب، ال نريد أن نطيل بسرد 
ما حصل من أخذ ورد يف ظاهرة االستشهاد 

ك باحلديث الشريف، إذ الكالم على ذل
استنفذ آالف الصفحات، ولكن ما نريد أن 
نثريه يف هذه الدراسة هو الرتكيز على 
األحاديث اليت احتج هبا ابن مالك وما مدى 
صحة ألفاظها ومتنها وسندها ووجوه الروايات 
فيها، كل ذلك إذا ما راعيناه يف متابعة تلك 
االستشهادات ستحول دون صحة ذلك 
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تجاجات، اإلقدام، وتبطل معظم تلك االح
وهذا ما سيتضح من خالل متابعة موضوع 
االستثناء الذي جاء يف كتاب ابن مالك، 
وهو ميثل جزء من سلسلة كبرية كنا قد سلطنا 
عليها الضوء بدراسة معمقة يف خمتلف 
موضوعات حنوية اليت تناوهلا ابن مالك يف  
كتابه شواهد التوضيح، منها ما صدر منشورًا 

            ومنها ما ينتظر النشر.

 حكم املستثىن عند ابن مالك:

حكم املستثىن منه إن كان الكالم تاًما 
مثبًتا النصب وجوبًا، سواء كان متصاًل أو 
منقطًعا، فإن وقع يف متام الكالم نفي أو 
شبهه، فإما أن يكون االستثناء متصاًل، أي 
من جنس املستثىن ففي هذا احلال جاز 

هر، وإما أن النصب واإلتباع، واإلتباع أش
يكون االستثناء منقطًعا، أي إن املستثىن ليس 

 من جنس املستثىن منه، وجب النصب فقط.

هذا ما عليه معظم املدونات النحوية 
، إال ما شّذ منها، وكما (1)قدميًا وحديثًا

سيتضح ذلك من وقوفنا على أشهر آراء 
 العلماء يف هذه املسألة :

"إال" قال ابن مالك : "حق املستثىن بـ 
من كالم تام موجب أن ينصب، مفرًدا كان 
أو مكماًل معناه. مبا بعده، فاملفرد حنو قوله 

ُء يـَوأَمِئٍذ بـَعأُضُهمأ لِبَـعأٍض َعُدوٌّ تعاىل } َِخالا األأ
{. واملكمل معناه مبا بعده حنو ِإالا الأُمتاِقنيَ 

( ِإالا 59ِإناا َلُمَنجُّوُهمأ َأمجأَِعنَي )قوله تعاىل }
رَأََتُه َقدارأنَا ِإنـاَها َلِمَن الأَغاِبرِينَ ا {. وال يعرف مأ

أكثر املتأخرين من البصريني يف هذا النوع إال 
النصب. وقد أغفلوا وروده مرفوًعا باالبتداء 
ثابت اخلرب وحمذوفه. فمن الثابت اخلرب قول 
ابن أيب قتادة "أحرموا كلهم إال أبو قتادة مل 

لكن" و "أبو قتادة" حيرم". فـ"إال" مبعىن "
 مبتدأ. و" مل حيرم " خربه.

ونظريه من كتاب اهلل تعاىل قراءة ابن  
َواَل يـَلأَتِفتأ ِمنأُكمأ َأَحٌد ِإالا كثري وأىب عمرو: }

رَأَُتَك ِإناُه ُمِصيبـَُها َما َأَصابـَُهمأ  { فـ "امرأُتك"  امأ
مبتدأ، واجلملة بعده خربه، وال يصح أن جتعل 

من "أحد" ألهنا مل تسر معه،  "امرأتك" بداًل 
فيتضمنها ضمري أملخاطبني. ودل على أهنا مل 
تسر معه قراءة النصب، فإهنا أَخرجتها من 
أهله الذين أمر أن يسري هبم. وإذا مل تكن 
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يف الذين ُسري هبم مل يصح أن تبدل من 
فاعل "يلتفت" ألنه بعض ما دل عليه الضمري 

 اجملرور بـ"من".
ني اإلجابة عن وتكلف بعض النحوي

هذا بأن قال: مل ُيسَر هبا ولكنها شعرت 
بالعذاب فتبعتهم مث التفتت فهلكت. وعلى 
تقدير صحة هذا فال يوجب ذلك دخوهلا يف 
املخاطبني بقوله "وال يلتفت منكم أحد". 
وهذا واحلمد هلل بني، واالعرتاف بصحته 

 متعني.
ومن املبتدأ الثابت اخلرب بعد "إال" ما يف 

صلى اهلل  -املسانيد" من قول النيب "جامع 
عليه وسلم )ما للشياطني من سالح أبلغ يف 
الصاحلني من النساء، إال املتزوجون، أولئك 

 املطهرون املربؤون من اخلنا(.
وجعل ابن خروف من هذا القبيل قوله 

بُُه اللاُه 23ِإالا َمنأ تـََوىلا وََكَفَر )تعاىل } ( فـَيـَُعذِّ
أمثلة سيبويه يف هذا النوع  {. ومنالأَعَذابَ 

)ألفعلن كذا إال حلُّه أن أفعل كذا، ومن 
االبتداء بعد )إال( احملذوف اخلرب ]قول النيب 

وال تدري نفس  -صلى اهلل عليه وسلم  -
بأي أرض متوت إال اهلل( أي: لكن اهلل. يعلم 

 بأي أرض متوت كل نفس.

صلى اهلل عليه  -ومن ذلك[ قول النيب 
ميت معاىف إال اجملاهرون(. أي: "كل أ -وسلم 

اجملاهرون باملعاصي ال يُعافون، ومبثل هذا تأول 
َفَشرِبُوا ِمنأُه ِإالا قَِلياًل الفراء قراءة بعضهم }

ُهمأ   { أي: إال قليل منهم مل يشربوا.ِمنـأ
 ومثله قول الشاعر:

لدم ضائع تغيب عنه    أقربوه إال الصبا 
 والدبور

يل يتغيبا عنه، أي: لكن الصبا والدبوُر 
 ومثله قول اآلخر :

عرفت الديار كرقم الوحيأ     يزبرها 
 الكاتب احلمرييأ 

على "أطرقا" باليات اخليا    ِم إال 
 الثماُم وإال العصى

 أي: إال الثماُم والعصي مل تَبَل .
وللكوفيني يف هذا الذي يفتقر إىل تقدير 
مذهب آخر، وهو إن جيعلوا "إال" حرف 

  (2)"بعدها معطوف على ما قبلهاوما عطف، 

ضم هذا النص جمموعة من احلجج 
املقدمة من ابن مالك لالستدالل على صحة 
دعواه يف جواز رفع املستثىن يف الكالم التام 
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املثبت، وقد ضم أيًضا جمموعة من الشواهد 
 القرآنية واحلديثية والشعرية وهي :

َحٌد َواَل يـَلأَتِفتأ ِمنأُكمأ أَ * قوله تعاىل : }
رَأَُتَك ِإناُه ُمِصيبـَُها َما َأَصابـَُهمأ   . { ِإالا امأ

* قول أيب قتادة : )أحرموا كلهم إال أبو 
 قتادة مل حيرم(.

* قول الرسول )ص( : )ما للشياطني 
من سالح أبلغ يف الصاحلني من النساء، إال 
املتزوجون، أولئك املطهرون املربؤون من 

 اخلنا(.

)وال تدري نفس * قول الرسول )ص( : 
 بأي أرض متوت إال اهلل(.

* قول الرسول )ص( : )كل أميت 
 معاىف إال اجملاهرون(.

* لدم ضائــــــع تغيب عنه    أقربوه إال 
 الصـــــــبا والدبور

* عرفت الديار كرقم الوحيأ    يزبرها 
 الكاتب احلمرييأ 

على "أطرقا" باليات اخليا    ِم إال 
 الثماُم وإال الــعصى

إذا ما تابعنا هذه الشواهد وتفحصناها 
عن كثب سنجد فيما قدمه ابن مالك مجلة 
من املغالطات احلجاجية واالستداللية اليت 
تدعم فكره النحوي واجتهاده الشخصي 
حبسب ما اء يف نصه، وميكن توضيح هذه 

 املغالطات مبا يأيت :

 النص االول :

 االستشهاد بالقراءة القرآنية :
 

من مغالطات ابن مالك احلجاجية يف 
هذه املسألة استشهاده بالقراءة القرآنية يف 
قوله : "ونظريه من كتاب اهلل تعاىل قراءة ابن 

يـَلأَتِفتأ ِمنأُكمأ َأَحٌد ِإالا كثري وأىب عمرو: }َواَل 
رَأََتَك ِإناُه ُمِصيبـَُها َما َأَصابـَُهمأ  { فـ "امرأتك"  امأ

خربه، وال يصح أن جتعل مبتدأ، واجلملة بعده 
"امرأتك" بداًل من "أحد" ألهنا مل تسر معه، 
فيتضمنها ضمري أملخاطبني. ودل على أهنا مل 
تسر معه قراءة النصب، فإهنا أَخرجتها من 
أهله الذين أمر أن يسري هبم. وإذا مل تكن 
يف الذين ُسري هبم مل يصح أن تبدل من 
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مري فاعل "يلتفت" ألنه بعض ما دل عليه الض
 ."(3) اجملرور بـ)من(

يف هذا النص حياول ابن مالك ان يثبت 
أن قوله تعاىل: )أمرأتك( جاءت مبتدأ، فهي  
كلمة مرفوعة على وفق قراءة ابن كثري وأيب 
عمر كما أشار إىل ذلك، خالفًا للرسم 
القرآين وهذا معول عليه عند النحاة إذا 
دعتهم احلاجة إىل دعم أدلتهم بالشواهد وهو 

يسمى باالستشهاد يف القراءات القرآنية،  ما
لكن املغالطة تكمن يف أن ابن مالك عدل 
عن القراءة الثابتة يف املصحف الشريف 
واملتمثلة بقراءة النصب إىل قراءة الرفع حىت 
يتمكن من جعل الكلمة مبتدأ ومن مث تصح 
قاعدته اليت تبناها، والواقع أن هذا العدول يف 

حد ذاته االعتماد على  القراءة ال يسوّغ يف
 قراءة النصب يف تصحيح قراءة الرفع !!!

فابن مالك يريد أن يعتمد على قراءة 
الرفع بدليل قراءة النصب، وهذه مغالطة 
واضحة، فلو كانت قراءة النصب تدل على 
عدم مشول امرأة نوح )ع( باخلطاب وهي 
القراءة الرمسية للمصحف الشريف، إذن ملاذا 

أخرى مغايرة خلط املصحف  نعدل إىل قراءة
الشريف وهي ال تؤدي إىل هذه النتيجة 
الداللية، بل تؤدي إىل عكس املطلب حينما 

تكون الكلمة بداًل عن املستثىن منه فتدخل 
 امرأة نوح )ع( يف اخلطاب ويرتبك املعىن.

ولذلك ذهب ابن مالك بتخريج قراءة 
الرفع على االبتداء، ألهنا تلتبس مبفهوم البدلية 
من كلمة )أحد( يف النص القرآين، مما جعل 

 النص حيتمل أكثر من وجه.
وال داعي هلذا العناء الشديد من قبل 
ابن مالك يف رفض النصب والعدول إىل الرفع 
مث رفض الرفع الدال على البدلية، واإلتيان 
برفع االبتداء مؤيًدا بالنصب املرفوض مسبًقا 

!!! 
عد كل هذا من أجل اثبات أن االسم ب

 )إال( يصح أن يكون مبتًدأ.
وهي حماولة كما ترى متكلفة وال تسلم 
من املغالطة اإلقناعية، وقد أكد مجلة من 
العلماء على صحة النصب يف هذه اآلية دون 
الرفع، قال مكي بن أيب طالب : ")َفأسر 
َرأَتك( َواَل جيوز يف الأَمرأأَة على  بأهلك ِإالا امأ

َتثـأَناة من  َهَذا ِإالا النصب ِإذا َجعلتَها ُمسأ
ي أِلَناُه   ِتثـأَناء بعد النـاهأ َا حسن ااِلسأ ل َوِإمنا َهأ األأ
َكاَلم تَاّم َكَما َأن قـَوألك َجاَءين الأَقوأم َكاَلم تَاّم 

 .(4)مثا َتقول ِإالا زيًدا فتستثين وتنصب"
 النص الثاين :

 تعدد لفظ الرواية وخلو حمل الشاهد منها:
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ك يف هذه املسألة أكثر عرض ابن مال
من حديث، من ذلك أحاديث النيب )ص(، 

 ومنها أحاديث بعض الصحابة وهي :
أحرموا كلهم إال قول ابن أيب قتادة "  

  ."أبو قتادة مل حيرم
إذا تابعنا هذا النص يف الكتب احلديثية 
اليت روته سنقف على مجلة أمور حيوم حوهلا 

هذا اإلشكال االستداليل واحلجاجي على 
 االجتهاد ومغالطاته.

فقد جعل الدماميين يف مصابيحه على 
صحيح البخاري النصب أصاًل يف الرواية، 
وأشار إىل وجود رواية أخرى بالرفع، قال : 
")أحرموا كلهم، إال أبا قتادة مل حيرم(: 

على أن )إال(  -بالرفع-ويروى: )أبو قتادة( 
  .(5)مبعىن)لكن( على االسم املنقطع"

د العسقالين يف شرحه لصحيح وكذا عن
)إال أبا قتادة( ويف بعضها: البخاري، قال : " 

 .(6))أبو( بالرافع مبتدأٌ..."
وأورد ابن حجر يف شرحه للبخاري هذا 
احلديث هبذه الصورة: قـَوألُُه ... )ِإالا أَبَا قـََتاَدَة 
ِِه )ِإالا  ِميَهيِنِّ، َولَِغريأ ( مث قال معقًبا َكَذا لِلأُكشأ
ِلٍم  أَبُو قـََتاَدَة( بِالرافأِع، َوَوَقَع بِالناصأِب ِعنأَد ُمسأ

ِه  .(7)َوَغريأ

السنيكي " ويف نسخٍة: "إالا أبا وقال 
  .(8)قتادة" بالنصب على االستثناء"

أما رواية الرفع فعلى فرض صحة 
صدورها ميكن أن خترّج على طريقة توافق 

 العربية من دون تكلف وعناء. 
رأَماين: "َأو ُهَو، َأي: الرّفأع على قَاَل الأك

َهب من جوز َأن يـَُقال: َعلّي بن أَبُو  َمذأ
، وهو ما يعرف بالرفع على (9)طَالب"

احلكاية، وال دخل لالبتداء هنا على هذا 
 الرأي.

وقال الشنقيطي : "ومن توجيه الرواية 
املذكورة، وهي قوله: "إالا أبو قتادة" أن يكون 

: علّي بن أبو طالب على مذهب من يقول
 .(10)يعين على حكاية لفظ "أيب طالب"

وقد آخذ بدر الدين الدماميين على ابن 
مالك هذا التخريج، فقال معلًقا على كالمه:" 
وأقول: فتُح هذا الباب الذي فتحه ابُن مالك 
يؤدي إىل جواز الرفع يف كل مستثىن من كالٍم 

يكون  تامٍّ موجٍب؛ مثل: قام القوُم إال زيٌد؛ إذ
الواقُع بعَد إالا مرفوًعا باالبتداء، واخلرُب 
حمذوٌف، وهو مقدار بنفي احلكم السابق، 
وينقلُب كلُّ استثناٍء متصٍل منقطًعا هبذا 
االعتبار، ومثُله غرُي مستقيم على ما ال 

 .(11)خيفى"
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ومع ذلك فقد جاءت هذه الرواية 
بالنصب متاشًيا مع األصل يف النحو العريب  

مجلة من مصادر احلديث كصحيح كما يف 
 .(12)مسلم وغريه 

 وقفة مع السند واملنت :
اعتاد املشتغلون بالنحو العريب وحتديًدا 
الذين كتبوا يف موضوع االستشهاد باحلديث 
النبوي بوصفه موضوًعا كثر الكالم فيه بني 
مؤيد ومعارض ومتوسط بني الرأيني، أن 

وي يشرعوا بالبحث والدراسة من اجلانب اللغ
فقط، وقد دأب املختصون يف ذلك مبناقشة 
جزئيات هذه الظاهرة بعيًدا عن مناقشة سند 
األحاديث والروايات وتقليب وجوهها وعرض 
رأي املختصني فيها من املنشغلني بعلم 
احلديث وعلم الرجال، ومل اطلع على منجز 
علمي حذا هذا احلذو الذي ذكرنا، وال 

من أمهية أعرف السبب يف ذلك، على الرغم 
هذه اجلزئية، بل تعد مقدمة أساسية يف احلكم 
على صحة املطلب برمته أو ختطئته، من هنا 
أخذنا بالشروع يف تقليب وجوه أقول العلماء 
املختصني هبذا اجملال للوقوف على قيمة 
الرواية من الناحية العلمية سنًدا ومتًنا، إذ من 
املعلوم أن الروايات اليت مل يُقطع بصحة 

ورها عن النيب )ص( أو الصحايب بوصفه صد

فصيًحا بليًغا، ال ميكن هلا أن تكتسب شرعية 
علمية ميكن من خالهلا إصدار األحكام 
املعيارية كالقواعد النحوية مثاًل، لذا بات من 
الضروري الكشف عن شرعية احلديث أواًل، 

 ومن مث االعتماد عليه يف التقعيد.
ولو عدنا إىل الرواية اليت احتج هبا ابن     

مالك سنجد أهنا مل ختل من إشكال، حىت 
كنت أمسع   قال ابن امللقن نقاًل عن األثرم : "

أصحاب احلديث يتعجبون من هذا احلديث، 
ويقولون: كيف جاز أليب قتادة أن جياوز 
امليقات غري حمرم، وال يدرون ما وجهه... 

"(13). 
: "وقد استشكل وقال السفاريين 

العلماء عدَم إحرام أيب قتادة، مع كوهنم 
خرجوا للنسك، ومروا بامليقات، ومن كان  
 كذلك، وجب عليه اإلحراُم من امليقات."

(14). 
وقال العالمة خليل أمحد السهارنفوري 
يف شرحه على أيب داود، " ومنشأه ما يف 
بعض سياق البخاري يف ِقصة أيب قـََتادة، 

ق حديث البخاري هذا هكذا .... وسيا
مشكٌل، ألنه خيالف مجيَع السياقات اليت 
أخرجها البخاري، وغريه، فإنه يدل على أن 
أبا قتادة، ومن معه خرجوا إىل ساحل البحر، 
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وكلهم مل حُيرموا، فلما انصرفوا من ساحل 
البحر أحرموا كلهم، إال أبا قتادة، فإناه مل 

رسول حيرم: ومجيع السياقات تدلُّ على أنا 
ومن معه من  -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 

أصحابه كلهم أحرموا من امليقات. إال أبا 
 .(15)قتادة فإناه مل حيرم"

فيض الباري على  وقال حمقق كتاب
صحيح البخاري : " ويف قصة أيب قتادة 
إشكاٌل من وجوه"، وأخذ يعدد تلك الوجوه 

 .(16)بشكل مسهب 
توقف  أما سند الرواية فعلى الرغم من

العلماء املتأخرين من مناقشة سند روايات 
البخاري بوصفها صحيحة ومعتربة، لكن 
ميكن لنا الوقوف على ما أدىل به العلماء 
املتقدمون هبذا الصدد، فقد جاء يف هذا 
احلديث كما يف بعض املصادر هلذه الرواية 
شخص امسه )غسان(، وهو اسم مل يرد له 

ل، لذا قال ذكر ضمن طبقته، فهو اسم جمهو 
الكرماين خمّرجا هلذا اإلشكال السندي: "ويف 
بعضها بدل عثمان غسان وهو خطأ قطعا 

"(17). 
وقال العيين أيًضا: " َويف بعض الرَِّوايَة 
بدل ُعثأَمان: َغساان، َوُهَو خطأ قطًعا. قلت: 

ُهَو من الأَكاِتب، فَِإناُه طمس الأِميم َفَصاَر 
  .(18)ُعثأَمان غسانًا"

صح ختريج العيين يف دفع شبهة  فإن
اجملهول يف السند محاًل على الطمس 
والتصحيف، فهذا يدل على أن الرواية مل ترد 
بلفظها ضمن مدار األمانة العلمية، وإمنا وقع 

كما يقول بصريح العبارة، وورود   اخلطأفيها 
اخلطأ يف الرواية على حنو اليقني ال يسوغ لنا 
أن نثق بألفاظها، إذ ورود اخلطأ يف كلمة 
معينة هو يف حد ذاته إيذان باخلطأ يف غري 
تلك الكلمة أيًضا، ومن مثا ال ميك أن تُتخذ 
ألفظ هذه الرواية حجة يف مترير بعض 

 فة للمشهور.االجتهادات النحوية املخال
هذا إن صح ختريج العيين لإلشكال 
السندي، أما اذ مل يصح فالرواية تكون برمتها 
ضعيفة الن فيها جمهواًل فال تصلح حجة 

 أصاًل.     
وقال العيين أيًضا يف قـَوأله: " "خرج 

َاِعيِلّي: َهَذا  ، فَِإن غلطَحاًجا" قَاَل اإلأِمسأ
َرة، َوأما ا ج الأِقصاة َكاَنت يف عمأ ُُروج ِإىَل احلَأ خلأ

َفَكاَن يف خلق كثري، وََكانُوا كلهم على اجلادة 
ر، َوَلَعلا الرااِوي أَرَاَد: خرج  اَل على َساحل الأَبحأ

جِّ  رَام بِاحلَأ   .(19)"َغلطًاحمرًما َفعرب َعن اإلأِحأ
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وهذا خطأ آخر حيال سببه إىل الرواة، 
 إذا الرواية مل تسلم من التالعب والتغيري يف
الفاظها حسب ما يصرح به املختصون 
بالشأن الروائي فتتحول كلمة "معتمرًا" يف 
رواية األصل كما يقول اإلمساعيلي إىل كلمة 
"حاًجا" يف املخطوط واملطبوع، وتغيري كلمة 
برمتها بسبب خطأ الرواة يفتح الباب ألخطاء 
أخرى فال ميكن الوثوق بألفاظها على حد 

 اج اللغوي. اليقني حىت تصلح لالحتج
وذكر خبصوص هذا اللفظ املتقدم يف 
هذه الرواية أن البيهقي رواها أيًضا ويف بعض 
عباراهتا تردد قال العيين عنها : " َعن أيب 
عَوانَة بَِلفأظ: "خرج َحاًجا َأو ُمعأَتِمرًا" . 
انأتهى. َوأَبُو عَوانَة شّك، وبالشك اَل يثبت َما 

حيىي بن أيب كثري  اداَعاُه من الأمَجاز، على َأن
الاِذي ُهَو أحد ُرَواة َحِديث أيب قـََتاَدة قد جزم 

َُديأِبَية" َرة احلأ   .(20)بَِأن َذِلك َكاَن يف عمأ
وهذا تردد آخر يف منت الرواية وشك يف  
كلماهتا، بل يف ذيلها جزم ويقني بوقوع 
التالعب أو الوهم واخلطأ، كما يصرح راوي 

 احلديث نفسه .
اهد يف هذه الرواية الذي أما حمل الش

احتج به ابن مالك فقد قال فيه العيين : " 
رِيد،  قـَوأله: "فيهم أَبُو قـََتاَدة"، من بَاب التاجأ

وََكَذا قـَوأله: "إالا أَبُو قـََتاَدة"، أِلَن ُمقأَتضى 
الأَكاَلم َأن يـَُقال: َوأَنا فيهم، وإالا أَنا، َواَل 

ول ابأن أيب قـََتاَدة، يـَنأَبِغي أن جَيأَعل َهَذا من قَ 
تَـلأزم َأن يكون احَلِديث ُمرأساًل"   .(21)أِلَناُه يسأ

هنا يلتفت العيين التفاتة غاية يف األمهية 
ويذكرنا أن املتحدث يف هذه الرواية هو أبو 
قتادة، لذا كان من املناسب يف سياق سرده 
للحديث أو احلادثة أن يقول عن نفسه إذا ما 

الرواية )أنا(، ولكن الغريب يف جاء ذكره يف 
الرواية أن هناك حتول كبري يف سرد الراوي، 
فالرواية تبدأ مبتحدث امسه "أو قتادة" 
الصحايب املعروف وتنتهي ألفاظها بطريقة 
تتناسب مع راو آخر غري أيب قتادة وهو 
يتحدث عن أيب قتادة )شخص الغائب( 
الذي كان يف صدر الرواية سنًدا حاضرًا بل 

حدثًا، مث يتحول احلاضر املتكلم إىل غائب مت
متكلم عنه، لذا رجح بعضهم أن يكون لفظ 
الرواية من ابن أيب قتادة وليس من أيب قتادة، 
وهذا ما ذهب إليه ابن مالك ختلًصا من هذا 
اإلشكال حني قال : "ومنها قول عبد اهلل بن 

، فهو ينسب احلديث  (22) أيب قتادة ...."
ة، وهنا يرّد العيين على هذا إىل ابن أيب قتاد

املدعى ألنه إن صح فستكون الرواية مرسلة 
وغري مسندة، ألن ألفاظها مل تكن للراوي 
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الذي عايش احلدث، وإمنا تكون بواسطة 
الذي نقل عن الراوي األول فألفاها مرسلة 
مقطوعة، وحينها تفقد قيمتها واعتبارها 
 العلمي يف ميزان الروايات، ويف النتيجة ال

 يصح االحتجاج هبا .
وخالصة القول يف هذه املسألة بعد 
الوقوف على كالم املختصني بالشأن الروائي 
يتضح أن احلديث وإن كان يعلو رتبة عن 
غريه من األحاديث املروية يف غري الصحيح 
بصفته وارًدا يف )صحيح البخاري( إال أنه مل 
يسلم من إشكاالت عدة سندية ومتنّية،  

صحيف، والغلط، والرتدد، كالطمس، والت
والشك، والتوهم يف نسبة احلديث، وجمهولية 
الراوي إن كان غسانًا، وأخريًا قد خرج الرواية 
من ربقة االسناد الصحيح متاًما وحتال إىل أهنا 
مرسل إذا ما آمنا بكالم ابن مالك يف نسبة 
ألفاظها إىل عبد اهلل، ومن مث يبطل االحتجاج 

 به.   
شكالت اليت أطالت مع كل هذه امل 

هذا احلديث وعلى خمتلف املستويات يقدمه 
لنا ابن مالك بصفته حديثًا صحيًحا، 
فصيًحا، سليًما معاىف من األذى واآلفات، 
غري مكرتث باملؤاخذات واإلشكاالت اليت 
أشار إليها كبار العلماء واحملققني، ولعل الغاية 

من عدم مراعاته هلذه املؤاخذات وعدم 
إليها هو من أجل أن يتمكن من مترير  التفاتته

حججه املغلوطة يف اجتهاده النحوّي ليصبح 
فيما بعد رأيًا انفراديًا ذا قيمة علمية كبرية 
اكتشفها لوحده بعد أن تقاعس العلماء من 
 رفد أصول النحو باحلديث النبوي الشريف.  

 النص الثالث :
قول النيب صلى اهلل عليه وسلم :     

ني من سالح أبلغ يف الصاحلني "ما للشياط
من النساء إال املتزوجون، أولئك املطهرون 

 ."املربؤون من اخلنا
 رفع أم نصب ؟

هذا احلديث غري موجود يف )صحيح 
البخاري(، وقد استشهد به ابن مالك من  
كتاب )جامع املسانيد( ويصرح بذلك، وهو 
خالف منهجه وعنوان كتابه، وجامع املسانيد 

ابن اجلوزي وقد ذكر هذا  هذا من تأليف
احلديث يف أكثر من كتاب من كتبه منها 

، (23)العلل املتناهية يف األحاديث الواهية" "
حدثنا عبد وجاء يف سند احلديث قوله : 

، ابنا حممد بن راشد عن مكحول، عن الرزاق
 رجل عن أىب ذر قال... إخل. احلديث.

وقوله )عبد الرزاق( املقصود منه هو 
صاحب كتاب )املصنف( الشهري املتوىف سنة 
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هـ(، أي أن مصدر ابن مالك يف هذا 211)
احلديث هو ابن اجلوزي، ومصدر ابن اجلوزي 
هو )مصنف عبد الرزاق(، فإذا رجعنا إىل  
كتاب )املصنف( الذي يشكل املصدر األول 

الشكل هلذه الرواية حينها سنقف عليها هبذا 
ُحواًل  : " َعنأ حُمَماِد بأِن رَاِشٍد قَاَل: مسَِعأُت َمكأ
حُيَدُِّث َعنأ َرُجٍل، َعنأ َأيب َذرٍّ قَاَل: َدَخَل َعَلى 
َرُسوِل اللاِه َصلاى اهلُل َعَليأِه َوَسلاَم َرُجٌل، يـَُقاُل 
، فـََقاَل َلُه النايبُّ  ٍر التاِميِميُّ َلُه َعكااُف بأُن ِبشأ

لاى اهلُل َعَليأِه َوَسلاَم: َهلأ َلَك ِمنأ َزوأَجٍة؟ صَ 
قَاَل: اَل قَاَل: َواَل َجارِيٌَة قَاَل: َواَل َجارِيٌَة قَاَل: 
َوأَنأَت ُموِسٌر خِبَريأٍ قَاَل: َوأَنَا ُموِسٌر خِبَريأِ قَاَل: 
َواِن الشاَياِطنِي، َلوأ ُكنأَت ِمَن  أَنأَت ِإًذا ِمنأ ِإخأ

، ِإنا ِمنأ ُسنِّتَـَنا   الناَصاَرى َباهِنِمأ ُكنأَت ِمنأ رُهأ
، َوأَرأَذُل َموأتَاُكمأ  النَِّكاَح، ِشرَارُُكمأ ُعزااُبُكمأ
، بِالشاَياِطنِي تـََتَمراُسوَن، َما لِلشاَياِطنِي  ُعزااُبُكمأ

ِإالا ِمنأ ِساَلٍح أَبـأَلُغ يف الصااحِلِنَي ِمَن النَِّساِء 
، أُولَِئَك الأُمَطهاُروَن الأُمبَـراُءوُن ِمَن الأُمتَـَزوِِّجنيَ 

ََنا"  .(24) اخلأ
جند يف هذه الرواية أن )املستثىن( جاء 
منصوبًا وال شاهد البن مالك فيه، إذ أن 

كما   عبد الرزاقاألصل يف الرواية صادر عن 
أسلفنا وهو يرويها بالصورة اليت عرضناها 
بلفظها، وأما صاحب )جامع املسانيد( فهو 

ينقل عنه صراحة، ومن هنا يفهم أن األصل 
يف الرواية جاء منصوبًا كما هو بني أيدينا، 
ولكن بعد النقل تغري إعراب الكلمة فصارت 
بالرفع بدل النصب، ولعل التغيري هذا حاصل 
إما من ابن اجلوزي، أو من نّساخ كتابه، 
واألصل أوىل باإلتباع وال عربة مبن أخذ عن 

ن هنا قال العكربي يف األصل وغرّي فيه، م
وأما قوله: )إال املتزوجون( فَِإناهُ هذه الرواية : " 

َبه َأن يكون  َشأ َوقع يف َهِذه الرَِّوايَة بِالرافأع، َواألأ
تِثَناء من غري نفي  .(25)".َمنأُصوبًا؛ أِلَناُه اسأ

وذكر أبو نعيم هذه الرواية أيًضا لكن 
يًضا بسند آخر وقد جاء املستثىن منصوبًا أ

رِو بأُن مَحأَداَن،  ثـََنا أَبُو َعمأ وهذا نصها : "َحدا
ٍر، ثنا  َياَن، ثنا َعِليُّ بأُن ُحجأ َسُن بأُن ُسفأ ثنا احلَأ
، َعنأ َأيب ُمِطيٍع  َُرِشيُّ ِإبـأرَاِهيُم بأُن ُمَطهاٍر اجلأ
ٍر،  ُحوٍل، َعنأ َعِطياَة بأِن ُبسأ ، َعنأ َمكأ الشااِميِّ

النايبِّ َصلاى اللاُه َعَليأِه َوَسلاَم قَاَل: َدَخَل َعَلى 
َرُجٌل يـَُقاُل َلُه: َعكااٌف، فـََقاَل: يَا َعكااُف، 
َهلأ َلَك ِمنأ َزوأَجٍة؟ قَاَل: اَل، قَاَل: َواَل َجارِيٌَة؟ 
قَاَل: َواَل َجارِيٌَة، قَاَل: َوأَنأَت ُموِسٌر خِبَريأٍ؟ 

ِد اهلِل، قَاَل:  ِإناَك ِإًذا ِمنأ »قَاَل: نـََعمأ حِبَمأ
َباِن الناَصاَرى  َواِن الشاَياِطنِي، ِإنأ َتُك ِمنأ رُهأ ِإخأ
َنعأ َكَما  ، َوِإنأ ُكنأَت ِمناا فَاصأ ُهمأ َفأَنأَت ِمنـأ
َنُع، فَِإنا ِمنأ ُسنايِت النَِّكاَح، َوِشرَارُُكمأ  َنصأ
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، َوِإنا أََذلا َموأتَاُكمأ ُعزااُبُكمأ َأىَب  ُعزااُبُكمأ
الشاَياِطنُي الأُمرأُسوَن، َما لِلشاَياِطنِي ِمنأ ِساَلٍح 

ِإالا أَبـأَلَغ يف الصااحِلِنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء، 
، أُولَِئَك الأُمَطهاُروَن الأُمبَـراُءوَن ِمَن الأُمتَـَزوِِّجنيَ 
ََنا...."  .(26) اخلأ

وهذا يدل أن الشاهد جاء يف الرواية 
من سند خمتلف، كما ذكرت  منصوبًا بأكثر

مجلة من املصادر املتقدمة هذا احلديث بلفظ 
  . (27)) إال املتزوجني ( أي بالنصب

 من املنت إىل السند : 
نعود اآلن إىل سند روايات النص الثالث 
اليت احتج ابن مالك ببعضها على هذه 
املسألة، ونقلب هنا بعض آراء العلماء يف 

النيب )ص(، حديثهم عن أصل صدورها عن 
وما مدى صحة سندها يف نظر أصحاب 

 اجلرح والتعديل.
سأورد هنا مجلة من اقواهلم عن بعض 
األسانيد من دون ذكر الروايات، مكتفًيا 
بتعليقهم على سندها فقط سعًيا لالختصار 

 وجتنًبا من اإلطالة.
هذا احلديث بعد أن ثبت أنه ال شاهد 

ك فيه على صحة كالم ابن مالك فهو مع ذل
خمدوش يف أصل صدوره عن النيب )ص(، فقد 
ذكرنا آنًفا أن ابن اجلوزي ذكره يف كتابه : 

(، وهو  العلل املتناهية يف األحاديث الواهية)
كتاب واضح من عنوانه أنه يورد األحاديث 
الواهية، قال ابن اجلوزي بعد أن ذكر هذا 
احلديث معلًقا عليه : " َوَهَذا َحِديٌث ال 

َرُسوِل اللاِه َصلاى اللاُه َعَليأِه َوَسلاَم، َيِصحُّ َعنأ 
أما الطريق األول فقال ِفيِه َرُجل جمهول وال 
يعرف من الصحابة من امسه بشر بأن عطية 

 .(28)وال عطية بأن بشر"
فإذا كان كالم ابن اجلوزي واضح يف 
تضعيفه وتوهينه، كيف ميكن البن مالك أن 

حنويًا ؟ يأخذه عنه ويبين على وفقه حكًما 
ومع هذا مل يكن ابن اجلوزي هو الذي 
 ضعفه فقط، بل حتدث عنه مجع من العلماء.

من ذلك ما ورد عند ابن حجر 
العسقالين مفصاًل القول يف هذا احلديث، 
وذاكرًا مجيع أسانيده حمياًل كال منها إىل 

إسناده  االضطراب والضعف، إذ قال : "
وهو ألن فيه معاوية بن حيىي الصديف  ضعيف
ومل يصرّح  مدلس، وبقية بن الوليد ضعيف

بالسماع. قال اهليثمي : "فيه معاوية بن حيىي 
ويف رواية معاوية  ،"ضعيفالصديف وهو 

فقد رواه معاوية عن  اضطراب شديد:
سليمان، ورواه مرّة أخرى عن رجل عن 

 .فتبني أن يف اإِلسناد عّلةسليمان 
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ومرّة رواه من طريق مكحول عن 
عطية، ومّرة أخرى من طريق غضيف عن 

مكحول عن عطية، بغري ذكر غضيف، ومّرة 
جعله من مسند عطية، ومرّة من مسند 

 عكاف.
ضعف فهذا اضطراب ينىبء عن 

، وما أظن العلة إالا من معاوية هذا احلديث
فإن ابن حبان قال فيه: كان يشرتي الكتب 
وحيدث هبا، مث تغري حفظه فكان حيدث 

 بالوهم.
وهي اليت يرويها برد - يق الثانيةالطر وأما 

بن سنان، عن مكحول، عن عطية بن بسر، 
 :معلولة ، فهي طريق -عن عكاف

مل يقم قال البخاري يف ترمجة عطية: 
منت . وقال ابن حبان عن هذه الطريق: حديثه
. وقال العقيلي يف وإسناد مقلوب ،منكر

يعين: عطية عن  ال يُتابع عليهالضعفاء: 
 عكاف.

، جمهول: ففيها رجل طريق الثالثةالوأما 
 .شذوذوفيها خمالفة و 

قال احلافظ يف اإلصابة : شّذ حممد بن 
راشد، فقال: عكاف بن بشر التميمي، 

 وخالف يف اإلسناد أيًضا.

فشذوذ حممد بن راشد يف نسبة 
عكاف، وإالا فهو عكاف بن وداعة اهلاليل، 
ُحوٍل، َعنأ  وخمالفته: يف روايته له َعنأ َمكأ

.رَ   ُجٍل، َعنأ َأيب َذرٍّ
وعلى ما سبق فكل هذه الطرق، كما 

  قال احلافظ: الختلو من ضعف .

مث قال : إًذا فهذا احلديث ال يصلح 
 .(29) لالستشهاد به، واهلل أعلم

وقال عنه األلباين بعد أن وصفه 
بالـ)منكر( : ... "ومن طرق احلديث ما رواه 
بقية بن الوليد عن معاوية بن حيىي عن 
سليمان ابن موسى عن مكحول عن َغضيف 
بن احلارث عن عطية بن بسر املازين قال: 
جاء عكاف بن وداعة اهلاليل إىل رسول اهلل 
َصلاى اللاُه َعَليأِه َوَسلاَم، فقال له رسول اهلل 

"  ... َصلاى اللاُه َعَليأِه َوَسلاَم: "يا عكاف!
 احلديث بتمامه.

". وعنه أخرجه أبو يعلى يف "مسنده 
ابن حبان يف"الضعفاء" يف ترمجة معاوية بن 
حيىي هذا، وهو الصديف، وقال فيه: "منكر 

 احلديث جّداً". 
ومن طريقه أخرجه حَبأَشل أيًضا يف 
"تاريخ واسط "، وعلقه ابن اجلوزي يف " 
العلل " وقال: "قال حيىي بن معني: ليس 
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بشيء". وبقية بن الوليد مدلس؛ وقد عنعنه. 
ن احلارث خمتلف يف صحبته، وقد وغضيف ب

أسقطه الوليد بن مسلم، فقال: عن معاوية 
بن حيىي عن سليمان بن موسى عن مكحول 

به. أخرجه العقيلي يف  ...عن عطية بن بسر 
 "الضعفاء" من طريق داود بن رشيد عنه.

والوليد بن مسلم معروف بأنه كان 
يدلس تدليس التسوية؛ لكن تابعه برد بن 

حول عن عطية بن بسر اهلاليل سنان عن مك
عن عكاف بن وداعة اهلاليل: أنه أتى رسول 

 احلديث. ...اهلل َصلاى اللاُه َعَليأِه َوَسلاَم فقال: 
ومن طريقه ابن  -أخرجه العقيلي أيًضا 

يف ترمجة عطية ابن  -اجلوزي، وقال العقيلي 
بسر: "ال يتابع عليه، قال البخاري: عطية بن 

وداعة، مل يقم حديثه  بسر عن عكاف بن
"(30). 

مث ختم االلباين كالمه عن هذا احلديث 
بقوله : " وبعد: فمن املالحظ أن هذه الطرق 
على ما فيها من االضطراب يف أسانيدها 
ومتنها، فإن مدارها كلها على مكحول. وهو 
موصوف بالتدليس، فيمكن أن يكون إسقاط 
غضيف منه. وقد ذكر احلافظ يف "اإلصابة " 

ثر هذه الطرق. مث قال: "والطرق املذكورة  أك
 .(31)كلها ال ختلو من ضعف واضطراب "

هذه جمموعة من أقول العلماء وهي كما 
نرى جممعة على تضعيف سند هذا احلديث، 
األمر الذي ينهي موضوع االحتجاج به، ألنه 
ال يشكل وثيقة سليمة تنتمي ملعيار 

 االحتجاج.   
 النص الرابع :

كل اميت معاىف إال ( :  "قول النيب )ص
 . "اجملاهرون

ورد هذا احلديث يف )صحيح البخاري( 
ولكن بالنصب وليس كما ذكر ابن مالك أنه 
بالرفع، وهذا نص كالم البخاري قال : "... 
َعِن ابأِن َأِخي ابأِن ِشَهاٍب، َعِن ابأِن ِشَهاٍب، 

ُهَريـأَرَة، َعنأ َساملِِ بأِن َعبأِد اللاِه، قَاَل: مسَِعأُت أَبَا 
يـَُقوُل: مسَِعأُت َرُسوَل اللاِه َصلاى اهلُل َعَليأِه َوَسلاَم 

َجاِهرِينَ يـَُقوُل: " ُكلُّ أُمايِت ُمَعاىًف ِإالا 
ُ
، َوِإنا امل

َجاَهَرِة َأنأ يـَعأَمَل الراُجُل بِاللايأِل َعَماًل، مُثا 
ُ
ِمَن امل

ِبَح َوَقدأ َستَـَرُه اللاُه َعَليأِه، فـَيَـُقوَل: يَا ُفاَلُن،  ُيصأ
تـُرُُه  َعِملأُت الَبارَِحَة َكَذا وََكَذا، َوَقدأ بَاَت َيسأ

َر اللاِه َعنأُه ". ِشُف ِستـأ ِبُح َيكأ  َربُُّه، َوُيصأ
نلحظ أن هذه الرواية املطبوعة من 
ضمن نشرة احملقق الدكتور مصطفى ديب 

، وكذا من ضمن نشرة احملقق حممد (32)البغا
  .(33)زهري الناصر
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جاءت هذه الرواية يف كال الطبعتني 
موافقة للعربية، وال حجة فيها على قول ابن 
مالك، ويبدو أن بعض النسخ القدمية اليت 

صرح بذلك ابن جاءت برواية النسفي كما 
حجر ورد فيها لفظ )اجملاهرون( بالرفع، قال : 

َثِر وََكَذا يف رِوَ  َكأ ايَِة "قـَوأله ِإالا اجملاهرين َكَذا ِلْلأ
َاِعيِليِّ َوَأيب نـَُعيأٍم  رِِجي اإلأِمسأ َتخأ ِلٍم َوُمسأ ُمسأ
بِالناصأِب، َويف رَِوايَِة الناَسِفيِّ ِإالا اجملاهرون 
َها شرح بن بطال وبن التِّنِي َوقَاَل   بِالرافأع، َوَعَليـأ
َكَذا َوَقَع َوَصَوابُُه ِعنأَد الأَبصأرِيِّنَي بِالناصأِب، 

َقِطِع َوَأَجاَز الأ  ِتثـأَناِء الأُمنـأ ُكوِفيُّوَن الرافأَع يف ااِلسأ
"(34). 

وعقب ابن حجر أن هذا الكالم هو 
َتَصَرُه ِمنأ  اختصار لكالم الطييب، قال : " َواخأ
َخِة  َكاَلِم الطِّييبِّ فَِإناُه قَاَل َكَتَب يف ُنسأ

ُب، الأَمَصابِيِح الأُمَجاِهُروَن بِالرافأِع َوَحقُُّه الناصأ 
َتثـأىًن  َوَأَجاَب بـَعأُض ُشرااِح الأَمَصابِيِح بِأَناُه ُمسأ
ِي َأيأ ُكلُّ  ِمنأ قـَوألِِه ُمَعاىًف َوُهَو يف َمعأىَن النـافأ
أُمايِت اَل َذنأَب َعَليأِهمأ ِإالا اجملاهرون، َوقَاَل 
َظأَهر َأنأ يـَُقاَل الأَمعأىَن ُكلُّ أُمايِت  الطايِّيبّ َواألأ

َر  ُو مبَعأىَن يـُتـأ ُكوَن يف الأِغيَبِة ِإالا الأُمَجاِهُروَن َوالأَعفأ
لِِه ويأىب اهلل إال َأن  ِي َكَقوأ التـارأِك َوِفيِه َمعأىَن النـافأ

 .(35)يتم نوره"

ومل يكن البخاري من أورد هذا احلديث 
بصورته هذه الصحيحة واملوافقة للمعيار 
النحوي فحسب، أي بالنصب وليس بالرفع، 

ِإالا ل صرح بذلك ابن حجر بقوله اآلنف : )ب
َثِر(، َكأ وكذا من تتبع أهم  اجملاهرين َكَذا ِلْلأ

املتون الروائية واحلديثية جيدها تروي هذا 
  .(36)احلديث بالنصب

وهذه مغالطة من ابن مالك يف اعتماده 
على رواية خمالفة للمشهور، وخمالفة ملا موجود 

صلت إلينا، يف نسخ )صحيح البخاري( اليت و 
كل ذلك من أجل إثبات قاعدة جيتهد فيها 
على صحة جميء املستثىن يف مثل هذا الكالم 

 مرفوًعا.
ومع ما تقدم جند أن بعض العلماء 
حاولوا أن خيّرجوا هذا احلديث بطريقة 
تتناسب مع ما هو مشهور من كالم العرب، 

الأكرأَماين وهذا نص كالمه : من ذلك ما ذكره 
ِتثـأَناء إالا َأن يكون  "َحقه النصب على ااِلسأ

  .(37)الأَعفو مبَعأىن التّـرأك َوُهَو نوع من النـافأي"
فهذا التخريج يعتمد على ورود النفي 
باملعىن، فحمل )العفو( على النفي ألن ذلك 

االستثناء مسبوقًا من داللته، وهبذا يكون 
 بنفي فساغ بذلك الرفع.
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 لسان مجلةوقد جاء هذا الفهم على 
من العلماء، وهم حياولون تأويله بالطريقة اليت 
تلتقي مع العربية السليمة، قال صاحب 

: " الذي يف هذا احلديث  الكوثر اجلاري
تآويل أخرى، هو أن هذا الكالم يف املعىن 

 .(38)غري موجب؛ ألن املعافاة عدم االبتالء"
وقال البكري الصديقي : " وأّول الشيخ 

الرفع بأن « شارقشرح امل»أكمل الدين يف 
معاىًف يف معىن النفي فيكون استثناء من كالم 

 .(39)تام غري موجب"
وقال القرطيب : ")قوله: كل أميت معاىف 
إال اجملاهرين( كذا رواية أكثر الرواة بتقدمي 
اجليم على اهلاء منصوبًا على االستثناء، وهو 
مجع جماهر، اسم فاعل من جاهره بالقول 

ه وفاجأه بذلك. ووقع يف وبالعداوة: إذا نادا
نسخة شيخنا أيب الصرب: إال اجملاهرون بالواو، 
رفًعا، وهو جائز، على أن حتمل )إال( على 

 )غري( كما قد أنشده النحويون:
وكل أخ مفارقه أخوه     لعمر أبيك إال 

 الفرقدان
أي: غري الفرقدين، وهو قليل، والوجه 

 .(40)األول الكثري الفصيح"
املشهور من الرواية هو من هنا يتضح أن 

النصب، وأن أكثر العلماء الذين وقفوا على 

هذا احلديث حتدثوا عنه والتفتوا إىل رواية 
الرفع، ومع قلة ورودها يف املصادر فقد 
خّرجوها بأكثر من ختريج، وهذا خالف قول 
ابن مالك " وال يعرف أكثر املتأخرين من 
البصريني يف هذا النوع إال النصب. وقد 

  .(41)لوا وروده مرفوًعا باالبتداء"أغف
 كالم يف السند :

هذا احلديث أيًضا مل يسلم من خدش 
العلماء، لبعض رواته فقد ذُكر بالسند ) ابأِن 
َأِخي ابأِن ِشَهاٍب، َعِن ابأِن ِشَهاٍب( املقصود 
من ابن شهاب هو الزهري، وابن اخيه هو 
حممد بن عبد اهلل بن مسلم، وهذا الراوي وإن  

من رواة البخاري غري أنه جمروح عند  كان
 مجلة من العلماء.

قَاَل احلاكم يف "مدخله": "عيب َعَلى 
  .(42) البخاري ومسلم إخراجهما حديثه".

وقال ابن أيب حامت: "ليس بالقوي 
  .(43)" يكتب حديثه

 .(44)وقال الدارقطين : "ضعيف"
 وقال ابن معني: "ضعيف ال حيتج به"،

  .(45)بذاك القوي"ليس وقال أيًضا : " 
َوقَاَل السااِجي تفرد َعن َعمه بَِأَحاِديث 

َها  .(46)"مل يـَُتابع َعَليـأ
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وذكره العقيلي يف الضعفاء قال : "وقد 
رِّي ثالثة أحاديث مل جند  روى ابن أخي الزُّهأ
هلا أصاًل عند الطبقة األوىل وال الثانية وال 

، فذكر حديثه عن عمه: مسعت (47)الثالثة"
للاِه َصلاى اللاُه َعَليأِه وَسلاَم يـَُقوُل: "ُكلُّ َرُسول ا

 أميت معاىف إال اجملاهرون". 
حبان من اجملروحني، قال فيه  وعّده ابن

: "وكان رديء احلفظ، وكثري الَوَهم، خيطئ 
عن عمه يف الروايات، وخيالف فيما يروي عن 
االثبات، فال جيوز االحتجاج به إذا 

   .(48)"انفرد
وجعله حمماد بن حيىي نقيطي : "وقال الش

من الطبقة الثانية من أصحاب الزُّهري مع 
أسامة بن زيد، وابن إسحاق، وابن أُويس، 
وفُليح. قال: وهؤالء كلهم يف حال الضعف 

 .(49)واالضطراب"
وقال ابن حجر : " ... أبن أخي 
رِّي ذكره حُمَماد بن حيىي الذهلي يف الطابَـَقة  الزُّهأ

رِّي َمَع حُمَماد بن  الثاانَِية من َأصأَحاب الزُّهأ
َحاق وفليح، َوقَاَل ِإناه وجد َلُه َثاَلثَة  ِإسأ
َأَحاِديث اَل أصل هَلَا َأحدَها َحِديثه َعن َعمه 
َعن َسامل َعن أيب ُهَريـأَرة َمرأُفوًعا كل أميِت 

 .(50)معاىف ِإالا اجملاهرين..."

يتضح مما تقدم أن هذه الرواية ضعيفة 
د مجلة من العلماء، وأن راوي هذا احلديث عن

جمروح عند أصحاب الرجال، بل أن من 
أسباب اهتام الراوي وتضعيفه هو روايته هلذا 
احلديث الذي احتج به ابن مالك، ولشدة 
م الراوي كما صرح ابن  ضعف احلديث اهتُّ
حجر بذلك آنًفا، ومع كل هذا يقدمه ابن 

ال مغمز مالك لنا وكأنه من املسلمات اليت 
فيها أبًدا، فيبين على وفقه حكًما حنويًا 

 مغلوطًا خيالف فيه مشهور العرب والنحاة. 
 النص اخلامس : 

 الشاهد االول :االستشهاد بالشعر : 
لدم ضائع تغيب عنه     أقربوه إال 

 الصبا والدبور
تكمن املغالطة احلجاجية البن مالك 
يف استشهاده هبذا الشاهد الشعري أنه حاكم 
البيت بألفاظه فقط دون مراعاة املعىن، إذ 
غّيب املعىن متاًما، علًما أن املعىن له حكمه 
الصارم يف توجيه القاعدة النحوية وتغيري 
حكمها من حال إىل حال، فهنالك الكثري 

تغري حكم إعراهبا من املسائل النحوية اليت 
بسبب املعىن دون اللفظ، وكتب النحو حافلة 

 هبذا اجملال.  
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ولننظر إىل كالم العيين وهو يوجه هذا 
الشاهد الشعري، قال : " قوله : "إال الصبا": 
استثناء من "تغيب عنه أقربوه" على طريق 
اإلبدال مع أن تغيب موجب، فال جيوز 

عىن اإلبدال يف املوجب، ولكن ملا كان م
تغيب مل حيضر فحينئذ كان منفيًّا، وإذا تقدم 

جاز اإلبدال، وهذا  أو معىًن النفي لفظًا 
 .(51)موضع االستشهاد وهو ظاهر"

وقال ابن الناظم أيًضا يف توجيه هذا 
: ومثال تقدم النفي معىن كقول  (52)البيت

 الشاعر: 
لدم ضائع تغيب عنه     أقربوه إال 

 الصبا والدبور
أن النحاة كانوا على من هنا يتضح 

وعي مبسألة الرفع بعد االستثناء، غري أهنم قد 
وجهوه حسب ما أقروه من تقعيد حنوي 
يتوافق مع كالم العرب وليس كما ذكر ابن 
مالك بقوله " وال يعرف أكثر املتأخرين من 

. وعلى (53)البصريني يف هذا النوع إال النصب
 هذا فال شاهد البن مالك يف هذا الشاهد.

 شاهد الثاين :ال
على "أطرقا" باليات اخليا     ِم إال 

 الثمام وإال العصى
 

قال ابن احلاجب : وقوله: إال الثمام 
وإال العصي، جاء مرفوًعا، وليس باجليد، 
وجاء منصوبًا، فيطلق العصي وحيذف منه 
الياء الثانية على ما هو أصل يف مثله، إذ كل 
ما آخره حرف مشدد وبنيت قافيته على 
الوقف فواجب فيه حذف الثاين، وإن كان 

 حرفًا صحيًحا فهو يف املعتل أشبه.
ووجه النصب يف الثمام ظاهر، وهو أنه 
مستثىن من كالم موجب مع كونه من غري 
اجلنس، فقوي النصب من الوجهني مجيًعا، 

 والرفع ضعيف جًدا. 
وإمنا جاء الوهم فيه من جهة أن القوايف  

عرابًا ووزنًا على كلها إذا رفعت استقامت إ
أصل عروضه ألنه من املتقارب، وأصل 

 املتقارب فعول مثاين مرات كاملة كقوله:
فأما متيم متيم بن مر     فألفاهم القوم 

 رويب نياما
فلما رئي هبذه املثابة ظن أنه كذلك، 
فاحلق هذا البيت به، فرفع من غري نظر وتبيني 
لوجه رفعه، والصواب أنه حمذوف منه سبب 

يف من آخر اجلزء وهو الضرب الثالث خف
من ضروب املتقارب، فيستقيم إعراب البيت. 
وال بعد يف خمالفة ذلك الوزن األصلي ألنه ال 
يلزم منه ما ال جيوز، وارتكاب أمور متعددة مما 
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جيوز ارتكاهبا جائز باتفاق وإن كانت خارجة 
عن أصل غري مرفوع السيما إذا اضطر إليه 

أمر ال جيوز ألجل  موجب. وأما ارتكاب
مراعاة أمور أصلية خمالفتها جائز، فغري جائز 
باتفاق. فلذلك  كان الرفع غري مستقيم 
والنصب هو املستقيم. ووجهه على شدة 
ضعفه أنه ملا كان "اخليام" يف موضع رفع 
أجرى تابعه عليه رفًعا مث استعمل إال إما مبعىن 
غري، وصًفا للخيام على احملل، فأجرى ما 

ها بإعراهبا على ما هو ثابت هلا، فارتفع بعد
الثمام لذلك، وعطف العصي عليه. و"على 
أطرقا" يتعلق بـ "عرفت" إن قلنا إن له تعلًقا 
بالبيت الذي قبله، وإن قطعنا النظر عنه تعلق 
مبحذوف تقديره: منازل باليات اخليام مستقرة 

 (54)على أطرقا.
ع ويروى: إال الثماُم بالرفوقال العيين : 

 .(55)والنصب

 اخلامتة
بعد أن تصفحنا ما سطره ابن مالك يف 
موضوع االستثناء وما ذهب اليه رأيه 
واجتهاده يف خمالفة غريه من النحاة مستعيًنا 
بالشواهد اليت دار حوهلا اإلشكال ميكن لنا 
أن نقف على عدد من النتائج اليت خرج هبا 

 البحث وهي :
شّكلت مشكلة تعدد ألفاظ  ●

الروايات يف احلديث الواحد ظاهرة 
يف كتاب شواهد التوضيح، ومع 
ذلك مل يصرح ابن مالك أنه يعتمد 
على راوية من روايات تلك 
االحاديث إال نادرًا، فهو يتعامل 
معها بوصفها أصاًل يف املنت وليست 

رواية، وبعد التتبع والوقوف على 
ن األصل هذه احلقيقة، يتضح لنا أ

املوجود يف البخاري وغريه يبطل 
غالباً موطن الشاهد يف تلك املسائل 
اليت قّعد هلا ابن مالك، وهذا ما 
يدعونا للتأمل والبحث عن شاهد 
آخر حىت تثبت صحة دعوى ابن 
مالك يف املسألة اليت هو بصددها، 
أو طرحها إن مل يكن هناك شاهد 

 صحيح فصيح يؤيدها.
الت يف إن ما ظهر من املشك ●

االحتجاج باحلديث الشريف عند 
ابن مالك يف هذه الدراسة، يدعونا 
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للعودة إىل كالم األئمة األعالم 
الذين وضعوا شروطًا وقيوًدا يف 
األحاديث اليت يراد االستشهاد هبا 
على قاعدة ما، ولعل السهيلي 
والعكربي خري من مثال االجتاه 
القدمي عند النحاة، وهو اجتاه اتسم 

طية واملوضوعية يف منهج بالوس
األخذ باحلديث النبوي الصحيح 
الفصيح، فضاًل عما قدمته ـــــــ حديثًا 
ـــــــــ اجملامع العلمية يف الدول العربية 
من شروط وقيود لالحتجاج 

 باحلديث الشريف.
إن ما ذكره ابن مالك من خمالفات  ●

للنحاة القدامى يف مجلة من املسائل 
اليت انفرد هبا ومن بينها موضوع 
االستثناء ليس إال تعبريًا بشكل 
واضح عن اجتهاده ورأيه اخلاص 
هبذه املسائل، وليس من الضرورة أن 

يكون هذا الرأي ممثاًل عن الوجه 
 الشرعي للنحو العريب.

ة ابن مالك كما يتضح من عبار  ●
املتكررة يف كتابه واليت تشري إىل 
غفلة النحاة السابقني عما توصل 
إليه ابن مالك، ما هي يف احلقيقة 
إال دعوى قد ال تصمد عند املتابعة 
والتحقيق، إذ جند أن أغلبهم كان 
على دراية تامة بتفاصيل تلك 
املسائل املدعى عدم اطالعهم 
عليها، لكن الفارق الكبري الذي 

ل الظن حيسب أهنم غري مطلعني جع
هو موضوع االحتجاج باحلديث 
الشريف، إذ مل يكن هذا منهجهم 
وال سبيلهم يف تقعيد األحكام 
والقواعد، من هنا امناز ابن مالك 
عنهم وصار له اجتهاده اخلاص 

 واملغاير ملا تسامل عندهم. 
 

 
 اهلوامش
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، 2/325زوائد أيب يعلى املوصلي للهيثمي : 
، 5/419والفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي : 

وإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة 
، واملطالب 4/12البن قيماز البوصريي : 

العالية بزوائد املسانيد الثمانية البن حجر 
، وكنز العمال يف سنن 8/266: العسقالين

، 16/491األقوال واألفعال للمتقي اهلندي : 
« اجلامع الكبري»ومجع اجلوامع املعروف بـ 

، وجامع األحاديث 20/724للسيوطي : 
 ...36/76للسيوطي : 

(( العلل املتناهية يف األحاديث الواهية : 28
2/120 . 

د الّثَمانَِيِة : (( املطَالُب الَعالَيُة ِبَزَوائِِد املَساني29
8/268-270. 

(( ينظر : سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة 30
 .140-13/139وأثرها السيئ يف األمة : 

(( سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها 31
 .140-13/139السيئ يف األمة : 

 .5/2254(( صحيح البخاري : 32
 .8/20(( صحيح البخاري، تح : حممد زهري : 33
 .486/ 10ينظر : فتح الباري (( 34
 .487-486/ 10(( ينظر : فتح الباري 35

                                                                                   
(( ينظر على سبيل التمثيل : صحيح مسلم : 36

، واملنتقى 14/379، ومسند البزار: 4/2291
من كتاب مكارم األخالق ومعاليها للخرائطي 

، 1/378، واملعجم الصغري للطرباين : 103: 
ض ، و في3/347والسنن الصغري للبيهقي : 
 ...5/11القدير شرح اجلامع الصغري: 

 22/139(( عمدة القاري : 37
 .451/ 9(( الكوثر اجلاري : 38
(( دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني : 39

3/33. 
(( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم : 40

6/617. 
 95(( شواهد التوضيح : 41
 .161 - 160/ 4(( املدخل إىل الصحيح : 42
 (.1653) 304/ 7والتعديل : (( اجلرح 43
 .1/171(( العلل : 44
 (.1652) 363/ 7(( الكامل : 45
 1/440(( فتح الباري : 46
. )اهلوية يف الشاملة 4/89(( الضعفاء لكبري : 47

 القدمية(.
 .2/249(( اجملروحني : 48
ِف َخَبايا َصِحيحأ 49 َعاين الدارَارِي يف َكشأ

َ
(( كوثَر امل

 .2/93الُبَخاري : 
 .440ي الساري مقدمة فتح الباري : (( هد50
(( املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية 51

 :3/1085. 
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(( ينظر : شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك : 52

215. 
 .95(( شواهد التوضيح : 53
 .1/334(( أمايل ابن احلاجب : 54
(( املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية 55

 :1/364. 

 املصادر واملراجع
إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد  ●

: أبو العباس شهاب الدين أمحد  العشرة
بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن 
قامياز بن عثمان البوصريي الكناين 

هـ(، تح: دار 840الشافعي )ت: 
املشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو 
متيم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن 
للنشر، الرياض، الطبعة : األوىل، 

 م1999 -هـ  1420
:  دة األحكامإحكام اإلحكام شرح عم ●

ابن دقيق العيد، مطبعة السنة احملمدية 
 )د.ت(.

إعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث  ●
:  أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني  النبوي

بن عبد اهلل العكربي البغدادي حمب 
هـ(، تح : حققه 616الدين )املتوىف: 

                                                                                   

وخرج أحاديثه وعلق عليه د. عبد 
شر احلميد هنداوي، مؤسسة املختار للن

مصر/ القاهرة ، الطبعة:  -والتوزيع 
 م.1999 -هـ 1420األوىل، 

: عثمان بن عمر بن  أمايل ابن احلاجب ●
أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال 
الدين ابن احلاجب الكردي املالكي 

هـ(، تح : د. فخر صاحل 646)املتوىف: 
األردن،  -سليمان قدارة،  دار عمار 

 -هـ  1409بريوت،  –دار اجليل 
 م.1989

:  بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود ●
الشيخ خليل أمحد السهارنفوري 

هـ(، تح : األستاذ  1346)املتوىف: 
الدكتور تقي الدين الندوي،  مركز 

الندوي للبحوث الشيخ أيب احلسن 
والدراسات اإلسالمية، اهلند، الطبعة: 

 م . 2006 -هـ  1427األوىل، 
: ابن  التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ●

امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أمحد الشافعي املصري )املتوىف: 
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هـ(، تح : دار الفالح للبحث 804
العلمي وحتقيق الرتاث، دار النوادر، 

سوريا، الطبعة: األوىل،  –دمشق 
 م . 2008 -هـ  1429

: عبد الرمحن بن أيب  جامع األحاديث ●
: بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف

هـ(، تح : فريق من الباحثني 911
بإشراف د على مجعة )مفيت الديار 

 املصرية( ، )د.ت( .
:  جامع األصول يف أحاديث الرسول ●

جمد الدين أبو السعادات املبارك بن 
حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي 
الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف : 

 -هـ(، تح: عبد القادر األرنؤوط 606
التتمة حتقيق بشري عيون، مكتبة احللواين 

مكتبة دار البيان،  -مطبعة املالح  -
 الطبعة : األوىل، )د.ت(  .

: أبو حممد عبد الرمحن  اجلرح والتعديل ●
بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، 
احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )املتوىف: 

هـ(، طبعة جملس دائرة املعارف 327

                                                                                   

اهلند،  –حبيدر آباد الدكن  -العثمانية 
بريوت،  –دار إحياء الرتاث العريب 

 م . 1952هـ  1271الطبعة: األوىل، 
 «اجلامع الكبري»مجع اجلوامع املعروف بـ  ●

 - 849: جالل الدين السيوطي )
 -هـ(، تح : خمتار إبراهيم اهلائج  911

حسن عيسى  -عبد احلميد حممد ندا 
لقاهرة عبد الظاهر،  األزهر الشريف، ا

مجهورية مصر العربية ، الطبعة:  -
 م . 2005 -هـ  1426الثانية، 

مجع الفوائد من جامع األصول وجممع  ●
: حممد بن حممد بن سليمان بن  الزاواِئد

السوسي الردواين الفاسي بن طاهر 
هـ(، تح: 1094املغريب املالكي )املتوىف: 

أبو علي سليمان بن دريع، مكتبة ابن  
دار ابن حزم، بريوت،  -كثري، الكويت 
م  1998 -هـ  1418الطبعة: األوىل، 

. 
:  دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني ●

حممد علي بن حممد بن عالن بن 
إبراهيم البكري الصديقي الشافعي 
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هـ(، تح : خليل مأمون 1057)املتوىف: 
شيحا،  دار املعرفة للطباعة والنشر 

لبنان، الطبعة:  –والتوزيع، بريوت 
 م . 2004 -هـ  1425ابعة، الر 
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  ●

: أبو عبد الرمحن  وأثرها السيئ يف األمة
حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن 
جنايت بن آدم، األشقودري األلباين 

هـ(، دار املعارف، 1420)املتوىف: 
املمكلة العربية السعودية،  -الرياض 

م  1992هـ /  1412الطبعة: األوىل، 
 . 
: أمحد بن  السنن الصغري للبيهقي ●

احلسني بن علي بن موسى 
َروأِجردي اخلراساين، أبو بكر  اخُلسأ

هـ( ، تح : عبد 458البيهقي )املتوىف: 
املعطي أمني قلعجي، جامعة الدراسات 
اإلسالمية، كراتشي ـ باكستان، الطبعة: 

 م .1989 -هـ 1410األوىل، 
:  ابن مالكشرح ابن الناظم على ألفية  ●

بدر الدين حممد ابن اإلمام مجال الدين 

                                                                                   

هـ(، تح :  686حممد بن مالك )ت 
حممد باسل عيون السود، دار الكتب 

 -هـ  1420العلمية، الطبعة: األوىل، 
 م . 2000

:  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ●
ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرمحن 
العقيلي اهلمداين املصري )املتوىف : 

هـ(، تح : حممد حميي الدين عبد 769
القاهرة، دار  -احلميد،  دار الرتاث 

مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار 
هـ  1400وشركاه، الطبعة : العشرون 

 م 1980 -
: ابن يعيش، موفق الدين  شرح املفصل ●

بن أيب البقاء يعيش بن علي ، 
هـ( ، تح: د. إميل بديع 643)ت

ـــــــ بريوت، يعقوب، دار الكتب العلمية 
 م.2001،  1ط
شرح شذور الذهب يف معرفة كالم  ●

: عبد اهلل بن يوسف بن أمحد  العرب
بن عبد اهلل ابن يوسف، أبو حممد، 
مجال الدين، ابن هشام )املتوىف: 
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هـ(، تح : عبد الغين الدقر، الشركة 761
 سوريا . –املتحدة للتوزيع 

: رضي الدين  شرح كافية ابن احلاجب ●
احلسن االسرتابادي حممد بن 

ه(، تح : أمحد السيد أمحد، 686)ت:
 املكتبة التوقيفية، القاهرة.

: أبو سعيد السريايف  شرح كتاب سيبويه ●
احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان )املتوىف: 

هـ(، تح : أمحد حسن مهديل،  368
علي سيد علي، دار الكتب العلمية، 

لبنان، الطبعة: األوىل،  –بريوت 
 م . 2008

شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت  ●
: ابن مالك، مجال  اجلامع الصحيح

هـ(، تح: د. 672الدين األندلسي )ت
طه حمسن، دار األوقاف والشؤون 

 م . 1985الدينية _ بغداد، 

: حممد بن إمساعيل  صحيح البخاري ●
أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، 

ه(، تح: د. مصطفى ديب 256)ت

                                                                                   

 -البغا ، دار ابن كثري ، اليمامة 
 م. 1987،   3بريوت، ط

: حممد بن إمساعيل  صحيح البخاري ●
أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، 

ه(، تح: حممد زهري بن ناصر 256)ت
،  1الناصر، دار طوق النجاة ، ط

 . هـ 1422
: مسلم بن احلجاج أبو  صحيح مسلم ●

احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 
هـ(، تح : حممد فؤاد عبد الباقي، 261

 بريوت . –دار إحياء الرتاث العريب 
: أبو جعفر حممد بن  الضعفاء الكبري ●

عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي 
هـ(، تح : عبد املعطي 322)املتوىف: 

 –املكتبة العلمية  أمني قلعجي، دار
 -هـ 1404بريوت، الطبعة: األوىل، 

 م .1984
العدة يف شرح العمدة يف أحاديث  ●

: علي بن إبراهيم بن داود بن  األحكام
سلمان بن سليمان، أبو احلسن، عالء 

هـ(،  724الدين ابن العطار )املتوىف: 
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تح : نظام حممد صاحل يعقويب، دار 
شر البشائر اإلسالمية للطباعة والن

لبنان، الطبعة:  –والتوزيع، بريوت 
 م . 2006 -هـ  1427األوىل، 

:  العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ●
مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن 
علي بن حممد اجلوزي )املتوىف: 

هـ(، تح : إرشاد احلق األثري، 597
إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، 
باكستان، الطبعة: الثانية، 

 م.1981هـ/1401
: عبد الغين بن  عمدة األحكام الكربى ●

عبد الواحد بن علي بن سرور املقدسي 
قي احلنبلي، أبو حممد، اجلماعيلي الدمش

هـ(، تح :  600تقي الدين )املتوىف: 
الدكتور مسري بن أمني الزهريي، مكتبة 

 -املعارف للنشر والتوزيع، الرياض 
اململكة العربية السعودية، الطبعة: 

 م . 2009 -هـ  1430األوىل، 
:  عمدة القاري شرح صحيح البخاري ●

العيين ، حممود بن أمحد بن موسى بن 

                                                                                   

هـ(، دار إحياء الرتاث 855)ت أمحد 
 بريوت، )د. ت( . –العريب 

:  فتح الباري شرح صحيح البخاري ●
العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر ، 

ه(، تح: عبد العزيز بن باز، 852)ت
،  1دار الكتب العلمية ــــــــ بريوت ، ط

 م. 1989
: شريويه بن  الفردوس مبأثور اخلطاب ●

و، أبو شهردار بن شريو يه بن فناخسر 
شجاع الديلمّي اهلمذاين )املتوىف: 

هـ(، تح : السعيد بن بسيوين 509
بريوت،  –زغلول، دار الكتب العلمية 

م 1986 -هـ  1406الطبعة: األوىل، 
. 
: زين  فيض القدير شرح اجلامع الصغري ●

الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفني بن علي بن زين العابدين 

املتوىف: ناوي القاهري )احلدادي مث امل
 –هـ(، املكتبة التجارية الكربى 1031

 . 1356مصر، الطبعة: األوىل، 
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: أبو أمحد  الكامل يف ضعفاء الرجال ●
هـ(، 365بن عدي اجلرجاين )املتوىف: 

علي -تح : عادل أمحد عبد املوجود
حممد معوض، وعبد الفتاح أبو سنة، 

لبنان، -بريوت -الكتب العلمية 
 م .1997هـ1418وىل، الطبعة: األ

:  كشف اللثام شرح عمدة األحكام ●
مشس الدين، أبو العون حممد بن أمحد 
بن سامل السفاريين احلنبلي )املتوىف: 

هـ(، تح : نور الدين طالب،  1188
 -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

سوريا ، الطبعة:  –الكويت، دار النوادر 
 م  2007 -هـ  1428األوىل، 

:  العمال يف سنن األقوال واألفعالكنز  ●
عالء الدين علي بن حسام الدين ابن 
قاضي خان القادري الشاذيل اهلندي 
الربهانفوري مث املدين فاملكي الشهري 

هـ(، تح : 975باملتقي اهلندي )املتوىف: 
صفوة السقا، مؤسسة  -بكري حياين 

الرسالة، الطبعة: الطبعة اخلامسة، 
 م .1981هـ/1401

كب الدراري يف شرح صحيح الكوا  ●
: حممد بن يوسف بن علي بن  البخاري

                                                                                   

سعيد، مشس الدين الكرماين )املتوىف: 
هـ(، دار إحياء الرتاث العريب، 786
 -هـ 1401لبنان، طبعة ثانية: -بريوت

 م .1981
ِف  ● َعاين الدارَارِي يف َكشأ

َ
كوثَر امل

: حمماد  َخَبايا َصِحيحأ الُبَخاري
اخَلِضر بن سيد عبد اهلل بن أمحد 
اجلكين الشنقيطي )املتوىف: 

هـ(، مؤسسة الرسالة، 1354
هـ  1415بريوت، الطبعة: األوىل، 

 م . 1995 -
الالمع الصبيح بشرح اجلامع  ●

: مشس الدين الربأماوي،  الصحيح
أبو عبد اهلل حممد بن عبد الدائم بن 
موسى النعيمي العسقالين املصري 

هـ(، تح :  831الشافعي )املتوىف: 
جلنة خمتصة من احملققني بإشراف نور 
الدين طالب، دار النوادر، سوريا، 

 -هـ  1433الطبعة: األوىل، 
 م . 2012

: ابن حبان،  اجملروحني من احملدثني ●
تح : محدي عبد اجمليد السلفي، دار 

 -الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض 
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ة، الطبعة: اململكة العربية السعودي
 م . 2000 -هـ  1420األويل، 

: عبد العظيم  خمتصر صحيح مسلم ●
بن عبد القوي بن عبد اهلل، أبو 
حممد، زكي الدين املنذري )املتوىف: 

هـ(، تح : حممد ناصر الدين  656
األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت 

 1407لبنان، الطبعة: السادسة،  –
 م . 1987 -هـ 

: أبو عبد اهلل  املدخل إىل الصحيح ●
احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد 
بن محدويه بن نُعيم بن احلكم 
الضيب الطهماين النيسابوري املعروف 

هـ(، تح : 405بابن البيع )املتوىف: 
د. ربيع هادي عمري املدخلي، 

بريوت، الطبعة:  –مؤسسة الرسالة 
 . 1404األوىل،   

: علي رضا ،  املرجع يف اللغة العربية ●
بريوت، الطبعة  –ار الشرق العريب د

 الرابعة.
مستخرج أيب عوانة املسمى املسَند  ●

َخرّج َعلى َصِحيح ُمسلم
ُ
 الصاحيح امل

: أبو َعوانة يَعُقوب بن إسَحاق 
هـ(، تح  316اإلسفرَايييّن )املتوىف 

                                                                                   

َفرِيق ِمن الَباِحثني بكلياِة احَلديِث 
الشاريِف َوالّدرَاَساِت اإلسالمياة 

اِمَعة اإلسالمياة، اجلَاِمَعة باجلَ 
اإلسالمياة، املمَلكة الأَعَربياة 

 1435الساُعودية، الطبعة: األُوىل، 
 م 2014 -هـ 

مسند البزار املنشور باسم البحر  ●
: أبو بكر أمحد بن عمرو بن  الزخار

عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل 
العتكي املعروف بالبزار )املتوىف: 

حمفوظ الرمحن زين  هـ(، تح :292
اهلل، وعادل بن سعد، وصربي عبد 
اخلالق الشافعي، مكتبة العلوم 

املدينة املنورة، الطبعة:  -واحلكم 
 م.2009األوىل، 

: أبو حممد  مشكل إعراب القرآن ●
مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد 
بن خمتار القيسي القريواين مث 
األندلسي القرطيب املالكي )املتوىف: 

، تح : د. حامت صاحل هـ(437
بريوت،  –الضامن، مؤسسة الرسالة 

 . 1405الطبعة: الثانية، 
: حممد بن أيب بكر  مصابيح اجلامع ●

بن عمر بن أيب بكر بن حممد، 
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املخزومي القرشي، بدر الدين 
املعروف بالدماميين، وبابن الدماميين 

هـ(، تح : نور الدين  827)املتوىف: 
الطبعة:  طالب، دار النوادر، سوريا،

 م . 2009 -هـ  1430األوىل، 
: أبو بكر عبد الرزاق بن  املصنف ●

مهام بن نافع احلمريي اليماين 
هـ(، تح : 211الصنعاين )املتوىف: 

حبيب الرمحن األعظمي، اجمللس 
اهلند، املكتب اإلسالمي  -العلمي

 1403بريوت، الطبعة: الثانية،  –
. 
املطالب العالية بزوائد املسانيد  ●

: أبو الفضل أمحد بن علي  انيةالثم
بن حممد بن أمحد بن حجر 

هـ( ، تح : 852العسقالين )املتوىف: 
جمموعة من الباحثني، تنسيق د. 
سعد بن ناصر بن عبد العزيز 
الشثري، دار العاصمة، دار الغيث 

السعودية، الطبعة: األوىل،  –
 هـ .1419

: د. فاضل صاحل  معاين النحو ●
للطباعة  السامرائي، دار الفكر

                                                                                   

األردن، الطبعة:  –والنشر والتوزيع 
 م . 2000 -هـ  1420األوىل، 

: سليمان بن أمحد  املعجم الصغري ●
بن أيوب بن مطري اللخمي 
الشامي، أبو القاسم الطرباين 

هـ(، تح : حممد 360)املتوىف: 
شكور حممود احلاج أمرير، املكتب 

بريوت ،  -اإلسالمي ، دار عمار 
 – 1405ألوىل، عمان، الطبعة: ا

1985. 
: أبو نعيم أمحد بن  معرفة الصحابة ●

عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران األصبهاين )املتوىف: 

هـ(، تح: عادل بن يوسف 430
العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، 

 -هـ  1419الطبعة: األوىل 
 م . 1998

: عبد اهلل بن يوسف  مغين اللبيب ●
هلل ابن يوسف، بن أمحد بن عبد ا

أبو حممد، مجال الدين، ابن هشام 
هـ(، تح : عبد 761)املتوىف: 

اللطيف حممد اخلطيب، دار زين 
قم، الطبعة االوىل،  –العابدين 

2018. 
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املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب  ●
: أبو العباس أمحد بن عمر  مسلم

 656 - 578بن إبراهيم القرطيب )
 هـ(، تح : حميي الدين ديب ميستو

يوسف علي  -أمحد حممد السيد  -
حممود إبراهيم بزال، دار  -بديوي 

بريوت ،  -ابن كثري، دمشق 
 -هـ  1417الطبعة: األوىل، 

 م . 1996
املقاصد النحوية يف شرح شواهد  ●

شرح »شروح األلفية املشهور بـ 
: بدر الدين « الشواهد الكربى

حممود بن أمحد بن موسى العيين 
ح: أ. د. علي هـ(، ت 855)املتوىف 

حممد فاخر، وأ. د. أمحد حممد 
توفيق السوداين، ود. عبد العزيز 
حممد فاخر، دار السالم للطباعة 

 -والنشر والتوزيع والرتمجة، القاهرة 
مجهورية مصر العربية، الطبعة: 

 م  2010 -هـ  1431األوىل، 

                                                                                   

: أبو  املقتصد يف شرح االيضاح ●
بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن 

مد الفارسي األصل، اجلرجاين حم
هـ(، تح : د. 471الدار )املتوىف: 

كاظم حبر املرجان، دار الرشيد 
 .1982بغداد،  –للنشر 

املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى  ●
: أبو احلسن نور الدين  املوصلي

علي بن أيب بكر بن سليمان 
تح: سيد  هـ(،807اهليثمي )املتوىف: 

، كسروي حسن،دار الكتب العلمية
 لبنان . –بريوت 

املنتقى من كتاب مكارم األخالق  ●
: أبو بكر  ومعاليها وحممود طرائقها

حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن 
شاكر اخلرائطي السامري )املتوىف: 

هـ(، تح: حممد مطيع احلافظ، 327
دمشق  -وغزوة بدير، دار الفكر 

 هـ. 1406سورية، 
منحة الباري بشرح صحيح البخاري  ●

: زكريا بن حممد « حتفة الباري»املسمى 
بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين الدين 
أبو حيىي السنيكي املصري الشافعي 

هـ(، تح : سليمان بن  926)املتوىف: 
دريع العازمي، مكتبة الرشد للنشر 
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اململكة العربية  -والتوزيع، الرياض 
 -هـ  1426ألوىل، السعودية، الطبعة: ا

 م. 2005
: عباس حسن )املتوىف:  النحو الوايف ●

هـ(، دار املعارف، الطبعة: الطبعة 1398
 اخلامسة عشرة .

 


