
  

  
  
  
مات  : تُبالكُ  مقدِّ

  َمْكنُون َنَفائِسهاو َخبِيء َفوائِدها من
 

  )∗(بكور بشار. أ

  
 أجىل ما يبدو يفو هذا الكالم أصدُق ما يكونو يف الزوايا َخبَايا,: قالوا قديًام 

ماهتا, إذ فيها من الُكنوِز املَخبوءة, الفوائد املَْكنونة ما ال يوجد و ديباجات الكتب ومقدِّ
مة الكتاب ُمروَر الكراِم  العلَّ كثريً و .لكتاب نفسهربام يف ا من الُقّراء يمّرون بمقدِّ

, األوىل هو القفُز عنها إىل بداية الكتاب إعامًال و يظنّون أن األَْجدى  للعقل بام هو أهمُّ
مة إْن هي و .للوقت بام هو أحقُّ  ارصفً و هذا من اخلطأ الذي ينبغي احلَيُْد عنه, فاملقدِّ

ليل املرافق جلهاٍز ما  − من وجه − مفتاحه, فهيو الكتاب إال بوابةُ  أشبُه ما تكون بالدَّ
 االّطالع عىل ما فيه من تنبيهاتو اشرتيته, فأنَت لسَت بغنًى عن قراءة هذا الدليل

كان بعض أساتذيت و .معلومات تضعك عىل طريق واضحة قبل استعامل اجلهازو
من املُتاح أن تقرأه عن قريب فال تضْعه من ومل يكن  اإذا اشرتيت كتابً : ايقول ناصحً 

مة: يدك قبل أن تقرأ فيه شيئني عات, فكالمها يقدم فكرًة فهرس املوضوو املقدِّ
  .ملا عليه الكتاب  ادقيقً  اتصورً واضحة و

مات الكتب,  تسعى هذه املقالة إىل عرض بعض الفوائد املنثورة املستقاة من مقدِّ
مة, ونامذُج يسبقها حديٌث خمتٌرص عن اخلصائ مات نفيسة من  ص العامة للمقدِّ ملقدِّ

 .علوم عدة
                                                           

 .باحث يف األدب والرتاث من سورية) ∗(
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مة    خصائص املقدِّ
مات, خصوًص  الرتاثية  اهناك سامٌت عامة تشرتك يف كلها أو بعضها مجيُع املقدِّ

 :هيو منها,
  .تِبياُن سبِب تأليف الكتاب والدافُع إليه − 
ُط املؤلِّ  −  أو  اا الرشُط عام قد يكون هذو ِف الذي التزم به يف الكتاب,َرشْ

فدي مثًال اأو جزئي  ا, كلي اخاص  م  »الوايف بالوفيات«يف كتابه  , فالصَّ التزم أن يعمِّ
العلامء عىل اختالف و اخللفاء والوزراء واألمراء والقضاةو املرتَمجني فرتجم  للصحابة

قراء أو ختصصاهتم, عىل حني نجد غريه اختار أن خيصص كتاَبه يف ترمجة الفقهاء أو ال
  .إلخ...املحدثني أو اخللفاء

يف − ففي املعاجم اللغوية ترتب املادة. املنهُج املتَّبع يف ترتيب ماّدة الكتاب − 
عىل أوائل احلروف أو أواخرها, ويف كتب الرتاجم عىل الرتتيب  − األعّم األغلب

  ..يف الكتب الفقهية عىل املوضوعات, وهكذاو األلفبائي أو السنني ,
عىل ذكر مصادر املؤلف مجيعها أو بعضها, كام فعل البغدادي يف  التنصيُص  − 

بيدي يف و ,»خزانة األدب«   .»تاج العروس«الزَّ
مة قصريًة  −  مات, أو جداقد تكون املقدِّ , وهذا يصدق عىل كثرٍة كاثرة من املقدِّ
مبنفسه قائًام  مستقال  احتى إهنا تصلح أن تكون كتابً  جداطويلًة  ة ابن , مثل مقدِّ

مة فتح الباريو خلدون,   .... مقدِّ
ولعله يعد . كان املؤلف يكتب املقدمة قبل البدء بالكتاب − اوربام كثريً − اأحيانً  − 

القارئ فيها أن  يتحدث يف كتابه عن موضوع كذا أو موضوع كذا, فإذا ما فتشنا يف 
كتابته للمقدمة منه, إذ ربام طال العهد بني  اطوايا الكتاب مل نجد ما وعد به, نسيانً 

 .وفراغه من الكتاب
ال ريب أن املقدمة احلديثة أو املعارصة فيها الكثري من اخلصائص السابقة, و
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لكنها ختتلف عن املقدمة الرتاثية بأهنا تكتب عادًة بعد الفراغ من الكتاب, حيث 
تتكون لدى الباحث رؤيٌة كاملة ودقيقة وواضحة  ملحتويات كتابه, وللطريقة العلمية 

وفرق آخر متتاز به املقدمة احلديثة, وهو . وهو جيمع املعلومات ويصنفها التي سلكها
  :ثالثة أقسام انقسامها
يقرظ فيها العمل ويوضح  Foreword مقدمة يكتبها شخص آخر غري املؤلف − ١
. إلخ..األعامل السابقة من تصحيح أو استدراك ه منلمثاأاجلديد الذي أضافه عىل و مزاياه

  .باملوضوع الذي يقرظه أو يقدم له ان يكون كاتب هذا التقريظ خبريً وينبغي أ
يتحدث فيه املؤلف عن حمتويات الكتاب واملوضوعات  .Introduction التمهيد − ٢

  .الطريقة العلمية التي اتبعها يف مجع املعلومات وترتيبها انً التي تطرق إليها, مبيّ 
لظروف املحيطة بالكتاب, مثل بيان يتحدث فيها املؤلف عن ا. Preface املقدمة − ٣

األسباب التي قادته إىل كتابة هذا البحث, واألماكن املختلفة التي شهدت تأليفه, فاملؤلف 
جلمع مادة الكتاب, وقد يصادف مشكالٍت  قد يضطر إىل االنتقال  إىل أماكن متعددة

هلام له األشخاص الذين كانوا مصدر إ وكذلك يذكر الكاتُب . ومعوقات وما أشبهها
خربته وباعه الطويل يف املجال  اويذكر أيًض . أوكانت منهم مساعدة بوجه من الوجوه

  ....الذي يكتب فيه, كأن تكون له مؤلفات سابقة فيه, أو دروٌس وحمارضات حوله
مات نفيسة   مقدِّ

مة كتاب  −  قواعد يف «لَظَفر أمحد العثامين التَّهانوي, املسامة  »إعالء السنن«مقدِّ
مة بلغت الغايةَ . »احلديثعلوم  يف النَّفاسة  − بل ربام أوفت عليها− وهذه املقدِّ

مقامها و ولقدرها اجلليل. والتحقيق العلمي الرصني يف علم مصطلح احلديث
حالها و الباسق حققها العالمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا, يف طبعة مستقلة,

  . ًة من الدررالفوائد, فغدت بحٍق درو الفرائد بكثري من
مة  −  بيدي  »تاج العروس«مقدِّ عرشة مباحث  فيها). هـ١٢٠٥ت (للمرتىض الزَّ
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  . كوهنا توقيفيًة أو اصطالحية, وباللغويني ومراتبهم, وآداهبمو عتها,مهمة تتصل باللغة وَس 
مة  −  لعبد القادر بن عمر  »خزانة األدب وُلبُّ ُلباِب لسان العرب«مقدِّ

اد الكالم الذي يصح االستشه: اشتملت عىل ثالث قضايا. )هـ١٠٩٣ت (البغدادي 
 ;)االختالف حول االحتجاج باحلديث الرشيفو(به يف اللغة والنحو والرصف 

ترمجة و النحوية التي اعتمد عليها البغدادي يف اخلزانة;و املصادر األدبية واللغويةو
  .ْسَرتاباذي, صاحب الكافيةالريض األَ 

مة  −  أودع فيها املؤلُف رمحه اهللا معلوماٍت ). هـ٢٦١ت( »صحيح مسلم«مقدِّ
  . غريهو مهمة يف مصطلح احلديث

مة  −  بكي ل »طبقات الشافعية الكربى«مقدِّ هي و). هـ٧٧١ت (تاج الدين السُّ
مة ضافية تدنو من أربعمئة صحيفة, فيها جمٌّ من الفوائد يف العلوم الرشعية  مقدِّ

فمن املوضوعات التي تطرق إليها . وشعر أدبو حديثو العربيَّة من فقه وعقيدةو
مة مكانة و علامئها,و أحاديث فضل قريشو اإلمامة السياسية,: السبكي يف املقدِّ

الفرق حوله, واملذاهب املتباينة و أركانِهو التوسع يف حقيقة اإليامنو الشافعي ونسبه,
  .تتاراحلديث عن حادثة ظهور الو اإلسالم, وجواز إنشاد الشعر,و بني اإليامن

مة  −  هدي «, املسامة )هـ٨٥٢ت (البن َحَجر العسقالين  »فتح الباري«مقدِّ
مة فتح الباري حتتوي . مطبوعة يف جملد خاص, يبلغ مخسمئة صحيفة »الساري مقدِّ

مة عىل فوائد شتى ذات صلة بصحيح البخاري   .املقدِّ
مة  −  ت (لعثامين لِشبِّري أمحد ا »فتْح املُلِهم برشح صحيح اإلمام مسلم«مقدِّ
د من الفوائد يصحيفًة  العد ٣٠٠يف مقدمته البالغة  أودع املؤلُف ). هـ١٣٦٩

  .مصطلحهو التحقيقات يف احلديثو
مة  −  ت (حلاجي خليفة  »الفنونو كشف الظُّنون عن أسامي الكتب«مقدِّ
الغاية و أودع املؤلف فيها كثرًة من املوضوعات املتصلة بالعلم وماهيته,). هـ١٠٦٧
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عوائق  و املؤلَّفات,و أقسام املؤلفنيو مراتب العلم,و تقسيامهتا,و مسائل العلومو منه,
  . رشائط حتصيلهو العلم,

مة  −  ن ضمَّ ).  هـ٧٦٤ت (للخليل بن أيبك الصفدي  »الوايف بالوفيات«مقدِّ
 عديدة, منها فصل يتحدث عن بداية التأريخ عند العرب املؤلف مقدمته فصوًال 

ثالث و فصل ثان حول كيفية كتابة التاريخ,و تي بأيدي الناس,أقدم التواريخ  الو
يفّصل البياَن عن العلم والكنية واللقب, وكيفية ترتيبها عند ذكر الشخص املرتجم, 

رابع يتحدث عن املذهب أو الِعلم أو الصناعة, و مع كيفية ترتيب النسبة إىل البلد أو
عن أمهية معرفة تاريخ وقوع خامس د اإلمالء حلاجة املؤرخ إليها, وبعض قواع

سابع فيه عناويُن كتٍب عن و رشوطه,و سادس حول أدب املؤرخو حادثة أو خرب ما,
القّراء والعلامء و الوزراء والقضاةو امللوكو تاريخ اخللفاءو املغربو تاريخ املرشق

  . إلخ..والشعراء
مات الكتب   فوائد منثورة من مقدِّ

  األلفاُظ املَْكُشوفةُ 
مة كتابه ) هـ٢٧٦ت (قتيبة  ينتقد ابنُ  دين املتشدِّ  »عيون األخبار«يف مقدِّ

واملتزمِّتني الذين ربام كان منهم اعرتاٌض عىل إيراده بعَض األلفاظ املكشوفة وأسامء 
سينتهي بك كتاُبنا هذا إىل باب املِزاح والفكاهة وما روي و« :األعضاء اجلنسية, يقول

بك أهيا املتزمُِّت حديٌث تستخفُّه أو تستحسنه أو  عن األرشاف واألئمة فيهام, فإذا مرَّ 
واعلْم أّنك إْن كنَت .تعجب منه أو تضحك له, فاعرِف املذهَب فيه وما أردنا به

كَِك فإنَّ غَريك ممن يرتخص فيام تشددَت فيه حمتاٌج إليه امستغنيً  وإنَّ الكتاب . عنه بتنسُّ
ولو وقع فيه توقِّي املتزمتني لذهب . بَّتكمل ُيعَمل لَك دون غريك فيُهيََّأ عىل ظاهر حم

 .معك َشْطُر بـهائه وشطُر مائه, وألعرَض عنه َمن أحببنا أن يقبل إليه
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وإنام مثَُل هذا الكتاب مثَُل املائدة ختتلف فيها َمذاقاُت الطُّعوم الختالف 
وإذا مرَّ بك حديٌث فيه إفصاٌح بذكِر عورٍة أو فرٍج أو وصِف : شَهوات اآلكلني

ك, وُتعِرَض بوجهك فإنَّ  فاحشٍة فال حيملنَّك اخلشوُع أو التخاشُع عىل أن ُتصعِّر خدَّ
ور والكذب, وأكِل  أسامء األعضاء ال ُتْؤثِم, وإنام املَأْثم يف شتم األعراض, وقول الزُّ

وه ِهبَِن أ«: قـال رسـول اهللا . حلوم الناس بالغيب ى بَعَزاء اجلاهلية فَأِعضُّ بيه َمْن َتَعزَّ
حني قال للنبي − وقال أبو بكر الصديق ريض اهللا عنـه لـبَُدْيـل بن َوْرقاء . »وال َتْكنُوا
 : هـم َحـزُّ السالِح ألسلموك ت, أنحن الَّ ُاْعَضْض ببَْظر ال«: − إنَّ هؤالء لو قد َمسَّ

. ..»من َيُطْل أيُر أبيه ينتطْق به«: وقال عيل بن أيب طالب صلوات اهللا عليه. »!نسلمه
ابتهار يف و وليس هذا من شكل ما تراه يف شعـر جريٍر والفرزدق, ألنَّ ذلك تعبريٌ 

ِم األمرين. األخوات واألمهات, وقذٌف للمحصنات الغافالت اْفُرْق بني و فتفهَّ
رياك ْص لك يف إرسال اللسان بالرَفث عىل أن جتعله ِهجِّ عىل كل )١(اجلنسني, ومل أَتَرخَّ

ُص مني فيه عند حكايٍةحتكيها أو رواية تروهيا حال, وَدْيَدَنك يف كل  مقال, بل الرتخُّ
وأحببت أن جتري يف القليل من هـذا . تنقِّصها الكنايُة, ويذهب بحالوتـها التعريُض 

عىل عادة السلف الصـالح يف إرسال النفس عىل السجية والرغبة بـها عن لِبَْسة الرياء 
ْعَت  وال تستشعْر أن القوم قارفوا. والتصنُّع ْهَت, وَثَلموا أديانـَهم وتورَّ »وتنـزَّ

)٢(.  
مني   اإلجياُز يف ُكتُب املُتقدِّ

ل ) هـ٦٤٣ت (بُن يعيش نقل موفُق الدين  مة رشحه عىل مفصَّ يف مقدِّ
عن علة اإلجياز ) هـ١٧٠(للخليل بن أمحد الفراهيدي  اكالمً ) هـ٥٣٨ت(الزخمرشي 

َحه حتى يستوَي فيه  األبواب ِمنَ «: يف بعض كتب املتقدمني, يقول ما لو شئنا أن َنْرشَ
                                                           

ْأب والعادة: اهلجريى) ١(  .) مادة هجر(لسان العرب . الدَّ
 .٤٦−٤٤/ ١عيون األخبار ) ٢(
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ٌة بعدنا »القويُّ والضعيُف لفعلنا, ولكْن جيب أن يكون للعاِمل مزيَّ
)٣(.  

رين الفاصُل  ُ احلّد  مني واملتأخِّ   بني املتقدِّ
مة كتابه ) هـ٧٤٨ت (يذكر الذهبيُّ  الفاصل أن احلدَّ  »ميزان االعتدال«يف مقدِّ

  .)٤(مئة س سنة ثالثبني املتقّدم واملتأّخر هو رأ
  النّبوةِ األربعةُ  َخصائُص 

مـة كتابـه ) هــ٤٣٠ت (يذكر أبو ُنعيم األَصبهاينُّ   اكالًمـ »دالئـل النبـوة«يف مقدِّ
يقول بأن النبـوة . حول خصائص النبوة, خليٌق به أن يساق برّمته حلسنه وروعته اماتعً 

ــ ــذا توَص ــه, وهل ــن خليقت ــاب م ــاىل وذوي األلب ــني اهللا تع ــفارة ب ــدً ِس ــالة  اف أب بالرس
الســفارُة ال تــتم إال ثــم إن هــذه النبــوَة التــي هــي  «: ثــم يقــول بعــد أســطر  ,)٥(والبعثــة

كام أن إزالة ِعَلِل العقول ال تـتمُّ ] أي األنبياء[بخصائَص أربعٍة هيبها اهللا عزَّ وجلَّ هلم, 
ربعة سليٌم عن باملواهب األ إال بالسالمة من آفات أربعة ُيعَصم منها, فالسفُري السعيد

. اآلفات األربعة, والعاقل السليم من اآلفات األربعة ليس بسـعيد باملواهـب األربعـة
ــا : وثالثهــا. الفضــيلة اإلكراميــة: وثانيهــا. الفضــيلة النوعيــة: فاملواهــب األربعــة, أوهلُّ

  . التثقيف عند الّزّلة: ورابعها. اإلمداد باهلداية
الكفر باهللا عـز وجـل, : لسليُم من األولياء, أّوهلاواآلفات األربعة التي ُيعَصم منها ا

  .اجلهل بأحكام اهللا: الفسق يف أوامر اهللا, ورابعها: التقّول عىل اهللا, وثالثها: وثانيها
أنَّ األحسَن يف ِسَريِ امللوك واألْمحََد يف حكمهـم أهنـم ال  الفضيلة النوعيةفمعنى  

فتـه خدمُتـه, وخّرجتـه  عنهم إال األفضَل, املستقلَّ  ايرسلون مبلِّغً  بأثقال الرسالة قد ثقَّ

                                                           
)٢/ ١) ٣. 
)٤/ ١) ٤. 
)٣٣/ ١) ٥. 
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عند املرَسل ملثله يف اإلبـالغ والتأديـة عنـه,  امرتادً  اأياُمه, والعقول تشهد أنَّ ِمثَْله َمقيًض 
َم عــىل املبعــوث إلــيهم, املــزيََّن بكــل  فــاهللا احلكــيم القــدير ال خيتــار للرســالة إال املتقــدِّ

ه عاهٌة يف بدنه, أو اختالٌط يف عقله, أو دناءٌة يف نسبه, املناقب, وهلذا مل يوجد نبٌي قطُّ ب
 اهللاُّ َأْعَلــُم َحْيــُث َجيَْعــُل ِرَســاَلتَُه  :أو رداءٌة يف ُخُلقــه, وإليــه رجــع قوُلــه عــز وجــل

  ].١٢٤: األنعام[
اختاروه للِوفادة, أيـدوه  أن امللوك متى َأرسلوا رسوًال  الفضيلة اإلكراميةومعنى  

)٦(ومعاوناٍت, ييرس بلطائَف وكراماٍت وزوائدَ  يف حال اإلرسال
اخلْطَب عليه فوق مـا  

كان مّكنه منه, وخّوله يف مايض خدمته, فاهللا الـرؤوف الـرحيم إذا أمـره لإلبـالغ عنـه 
أمـّده بزوائــَد تقــوي قلَبــه, وتشــحذ قرحيَتـه, ومتّكنــه مــن األخــالق احلميــدة والعــزائم 

مـن لسـانه, وإرشاكـه عليه السالم بحّل العقـدة  القوية, واحلكم املديد, كام أّيد موسى
ُقنِي  اَفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدءً  : هارون يف اإلرسال, وهو قوله عز وجل : القصـص[ ُيَصدِّ

  ].٣٦: طه[  َقْد ُأوتِيَت ُسْؤَلَك َيا ُموَسى  :فإليه يرجع قوله عز وجل] ٣٤
بـالغ عـنهم َمـن علمـوا منـه فـإن امللـوك إذا اختـاروا لإل اإلمـداد باهلدايـةومعنى 

الكفاءَة واالستغالل بام ولَّْوه, فال ُخيُْلونه ِمن كتٍب منهم إليه تتضمن الرشـد واهلدايـة, 
قالئـَد  افـاهللا العـيل العظـيم متـى قلـد عبـدً . منهم بأنه جمبول عىل صنيعة اآلدميـني علًام 

املكتسبة ال تنال علوم الرسالة فحكمتُه تقيض أن ال خيليه من موادِّ اإلرشاد لعلمه أن ال
َكَذلَِك : , وإليه يرجع قوله عز وجلا, وال تصاب املصالح الكلية إال توفيقً اإال تعريفً 

  ]. ٧٤: اإلرساء[ َأن َثبَّتْنَاَك َلَقْد كِدتَّ  َوَلْوآل, ] ٣٢: الفرقان[ لِنُثَبَِّت بِِه ُفَؤاَدَك 
بب بـه الرعيـَة إىل طاعـة فـريى حي افام بعث ملٌك واحدً  التثقيف عند الزلةومعنى 

يف حال اإلبالغ إال زَجَره عند أدنى هفوٍة بـأبلغ َمْزجـرة, يثقفـه هبـا صـيانًة  طبَعه مائًال 
                                                           

 ..اخلطب تيرس: هكذا يف املطبوع, ولعل العبارة) ٦(
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)٧(منه بأن من ينتهِ  حلراسته واستقامته, علًام  املحّله, وحفظً 
عن فَلتاتـه أوشـك أن يألفـه   
تأييد, ال يعـدم وافـَده وصـفيَّه ويعتاده, فاهللا اللطيف بعباده, الوايف ألوليائه بالنرص وال

: تعاىل لنوح عليه السـالماملرشح حلمل أثقال النبوِة التنبيَه والتثقيَف, وإليه يرجع قوله 
 َِّقاَل َيا ُنوُح إِنَُّه َليَْس ِمْن َأْهلَِك إِنَُّه َعَمٌل َغْريُ َصالٍِح َفالَ َتْسَأْلِن َما َليَْس َلَك بِِه ِعْلٌم إِين 

: وقولـه عـّز وجـل لـداود عليـه السـالم] ٤٦: هـود[ َتُكوَن ِمَن اْجلَاِهلَِني  َأِعُظَك َأن
 َفاْحُكم َبيْنَنَا بِاْحلَقِّ َوَال ُتْشطِْط  ]وقوله عز وجل لسليامن عليه السـالم] ٢٢: ص :
 ًُثمَّ َأَناَب  اَوَلَقْد َفتَنَّا ُسَليَْامَن َوَأْلَقيْنَا َعَىل ُكْرِسيِِّه َجَسد  ]وقوله عـز وجـل ]  ٣٤: ص

ـُه بِـَام َتْعَمُلـوَن َبِصـٌري  :ملحمد   َفاْستَِقْم َكَام ُأِمْرَت َوَمن َتـاَب َمَعـَك َوالَ َتْطَغـْوْا إِنَّ
َن اهللاِّ َسبََق و] ١١٢: هود[ َوإِن َكـاَن : وقولـه تعـاىل] ٦٨: األنفـال[  لَّْوالَ كِتَاٌب مِّ

  ].٣٥: نعاماأل[  َكُربَ َعَليَْك إِْعَراُضُهْم 
فهذه اخلصائص األربعة ال تنال باالكتساب واالجتهاد; ألهنا موهبة إهلية, وأثرة 
علوية, ِحَكُمها معلَّقٌة بتدبري َمن له اخللُق واألمر, وال يظِهرها إال يف أخـصِّ األزمنـة, 
وأحقِّ األمكنة, عند إحساس احلاجة الكلية, وإطباق الدمهاء عىل الضالل من الربيـة, 

املساعي املكتسبُة, وإليـه يرجـع ها أعىل من أن تفوز به العقوُل اجلزئية, أو حتصلها وكلُّ 
ُسـلِِه َمـن َوَلِكـنَّ اهللاَّ َجيْ  َوَما َكاَن اهللاُّ لِـيُْطلَِعُكْم َعـَىل اْلَغْيـِب  :قوله عز وجل تَبِـي ِمـن رُّ

ثُْلُكْم َوَلـكِنَّ َقاَلْت َهلُْم ُرُسُلُهْم إِن نَّ : وقوله] ١٧٩: آل عمران[  َيَشاءُ  ْحُن إِالَّ َبَرشٌ مِّ
, اَفَال ُيْظِهُر َعَىل َغيْبِِه َأَحـدً   :, وقوله]١١: إبراهيم[ اهللاَّ َيُمنُّ َعَىل َمن َيَشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ 

ُسولٍ  »]٢٧− ٢٦: اجلن[ إِالَّ َمِن اْرَتَىض ِمن رَّ
 )٨(.  

                                                           
 .فاملعنى هبا أوضح.. من مل ينته: هكذا يف املطبوع, ولعل العبارة) ٧(
)٣٨−٣٤/ ١) ٨. 
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 دِفاٌع عن العربيَّة  
ل«مة كتابه يبدأ العالمة الزخمرشّي مقدِّ  بحمد اهللا أْن جعله من علامء  »املفصَّ

العربيَّة, وأْن باعَد اهللا بينه وبني الشعوبية, وبعد أسطٍر يوجه سياَط كالمه عىل مبغيض 
  :, حيث يقولاالعربيَّة والداعني إىل نبذها وَجْعلِها وراءهم ظهري 

ريدون أن خيفضوا لعل الذين يُغّضون من العربيَّة ويضعون من ِمْقدارها, ويو«
ةَ ما رفَع اهللا من َمنَاِرها حيث مل جيعل  رسله, وَخْريَ كتبه يف َعَجم خلقه, ولكن يف  ِخْريَ

والذي . عن َسواء املنهج اعَربه, ال يبُعدون عن الشعوبية منابذًة للحق األْبلج وَزْيغً 
فِهم; وذلك َجْورهم واعتسا ُيقَىض منه العجُب حاُل هؤالء يف قلِِّة إنصافهم وفْرطِ 

فِْقِهها وكالِمها, وِعْلَمي تفسريها : من العلوم اإلسالمية أهنم ال جيدون ِعْلًام 
ٌ ال ُيْدَفع, ومكشوف ال َيتقنَّعُ  ويرون الكالَم يف . وأخبارها إال وافتقاُره إىل العربيَّة َبنيِّ

ونًة عىل علم اإلعراب, والتفاسَري مشح امعَظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبني 
: عن سيبويه واألخفش والكسائي والفراء وغريهم من النحويني بالرواياِت 

البرصيني والكوفيني, واالستظهاِر يف مآخذ النصوص بأقاويلهم والتشبّث بأهداب 
َفْرسهم وتأويلهم, وهبذا اللساِن ُمنَاَقلتُهم يف العلم وحماورُهتم وتدريسهم 

ُمهم, وبه تسطر الصكوَك والسجالِت ومناظرهتم, وبه تقُطر يف القراطيِس أقال
اُمهم; فهم ُملتبسون بالعربيَّة أّيًة سلكوا هوا, َكلٌّ )٩(حكَّ , غَري منفكِّني منها أينام ُوجِّ

وا ثم إهنم يف تضاعيف ذلك جيحدون فضلها, ويدفعون . عليها حيثام ُسريِّ
مها, , ويذهبون عن توقريها وتعظيمها, وينهون عن تعّلمها وتعلي)١٠(َخْصَلها

                                                           
 .١٠/ ١رشح املفصل الين يعيش  .أّي طريق أو سبيل سلكوا: أي) ٩(
تراهنــوا عــىل النضــال : ختاصــل القــوم: اخلَْصــل هــو الغَلبــة يف الســباق والرمــي, يقــال) ١٠(

 .) مادة خصل(لسان العرب  .غلب عىل الرهان: والرمي, وأحرز فالن َخْصَله
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الشعُري يؤَكل «: ويمّزقون َأديَمها, ويمضغون حلَمها, فُهْم يف ذلك عىل املثَل السائر
عون االستغناَء عنها, وأهنم ليسوا يف ِشقٍّ منها. »وُيَذمُّ  فام فإن صحَّ ذلك  .)١١(ويدَّ

واإلعراَب, وال ُيقطِّعون بينهام وبينهم األسباب,  اباُهلم ال ُيطلِّقون اللغَة َرْأًس 
القرآن آثاَرمها, وَينُْفضوا من أصول الفقه ُغباَرمها, وال يتكلموا  طِمسوا من تفسريفي

ر فإنه نحو, ويف التعريفني ِف واملنكَّ : يف االستثناء فإنه َنْحٌو, ويف الفرق بني املُعرَّ
تعريف اجلنس وتعريف العهد فإهنام نحو, ويف احلروف كالواو والفاء وثم والم امللك 

ونظائرها, ويف احلذف واإلضامر, ويف أبواب االختصار والتكرار, ويف ومن التبعيض 
ويف الفرق بني أْن وإْن وإذا ومتى وكلام وأشباهها  ,)١٢(التطليق باملصدر واسم الفاعل

»مما يطول ذكره فإن ذلك كله من النحو
)١٣(.  

  َضابُِط النَّْقل عن اإلْرسائِيليّات
مـة كتابـه يف م) هـ٧٧٤ت (يتحدث العالمة ابن كثري  عـن  »البدايـة والنهايـة«قدِّ

َأذَِن ولسـنا نـذكر مـن اإلرسائيليـات إال مـا «: ضابط الرواية عن اإلرسائيليـات قـائًال 
ق الشارُع يف نقله مما ال خيالف كتاَب اهللا,وسنَة رسوله  , وهو القسم الـذي ال ُيصـدَّ

ورد بـه رشُعنـا ممـا ال فائـدة يف ملختَرصٍ عندنا, أو تسميٌة ملبهٍم  وال ُيكذَّب, مما فيه َبْسطٌ 
وإنام . سبيل التحيلِّ به ال عىل سبيل االحتياج إليه واالعتامد عليه تعيينه لنا, فنذكره عىل

مما صحَّ نقُله أو حسن, وما كـان  االعتامد واالستناد عىل كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 
ال قـوة إالبـاهللا العزيـز فيه ضـعٌف نبيِّنـه, وبـاهللا املسـتعان وعليـه الـتكالن وال حـول و

                                                           
رشح . أهنم يتربؤون منها, ويّدعون االسـتغناء عنهـا: الناحية واجلانب, واملعنى: الشق) ١١(

 .١٠/ ١املفصل 
 .أنت طالٌق أو أنت طالٌق : أي أن يقول الرجل لزوجته) ١٢(
 .٣−٢ص ) ١٣(
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 .احلكيم العيل العظيم
َكَذلَِك َنُقصُّ َعَليَْك ِمْن َأنبَاء َما َقْد َسبََق َوَقـْد آَتيْنَـاَك :فقد قال اهللا تعاىل يف كتابه 

ُدنَّا ِذْكرً  خـَرب مـا مىضـ مـن  , وقد قصَّ اهللا عـىل نبيـه رسـول اهللا ]٩٩: طه [  اِمن لَّ
. املاضـني, وكيـف فعـل بأوليائـه, ومـاذا أحـلَّ بأعدائـه ممَخْلق املخلوقات, وذكر األ

 –, سنورد عند كل فصل ما وصل إلينـا عنـه اشافيً  األمته بيانً  وبّني ذلك رسول اهللا 
مـن ذلـك تلـو اآليـات الـواردات يف ذلـك, فأخربنـا بـام  –وسالمه عليـه  صلوات اهللا

 ,وترك ما ال فائدة فيه مما قد يتزاحم عىل علمه, ويرتاجم يف فهمه نحتاج إليه من ذلك,
الكتاب مما ال فائدَة فيه لكثري مـن النـاس, وقـد يسـتوعب َنْقَلـه  طوائُف من علامء أهل

طائفٌة من علامء ولسنا نحذو َحْذَوَهم, وال ننحـو َنْحـَوُهم, وال نـذكر منهـا إال القليـَل 
  .حق مما وافق ما عندنا, وما خالفه فوقع فيه اإلنكار ونبني مافيه. عىل سبيل االختصار

رواه البخاري رمحـه اهللا يف صـحيحه عـن عمـرو بـن العـاص  فأما احلديث الذي
ثوا عـن بنـي إرسائيـل « :قال اهللا  ريض اهللا عنه أن رسول بلِّغوا عنِّي ولو آيـًة, وحـدِّ

, ومن كذب عيلَّ م وال حرَج, ثوا عني, وال تكذبوا عيلَّ فليتبوْأ مقعـَده مـن  اتعمدً وحدِّ
قها . عىل اإلرسائيليات املسكوِت عنها عندنا فهو حمموٌل  »النار فلـيس عنـدنا مـا يصـدِّ

فأمـا . وهذا هو الذي نستعمله يف كتابنا هـذا. وال من يكذهبا, فيجوز روايتُها لالعتبار 
د لـه رشعنـا ومـا شـه. ما شهد له رشُعنا بالصدق فال حاجَة بنا إليه استغناًء بـام عنـدنا

»حكايته, إال عىل سبيل اإلنكار واإلبطالمنها بالبطالن فذاك مردوٌد ال جيوز 
)١٤(.   

  العلم منحٌة من اهللا
ــك  ــن مال ــول اب ـــ٦٧٢ت (يق ــه ) ه ــة كتاب م ــل «يف مقدِّ ــد وتكمي ــهيل الفوائ تس

َخر  إهلية ومواهَب اختصاصيًة فغُري مستبَعٍد أن ُيدَّ  اوإذا كانت العلوُم ِمنَحً «: »املقاصد
                                                           

)٩−٨/ ١) ١٤. 
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ـ عـىل كثـٍري مـن املتقـدمني, أعاذنـا اهللا مـن حسـٍد يسـّد بـاَب  رين مـا عُرسَ لبعض املتأخِّ
»اإلنصاف, ويصّد عن مجيل األوصاف

)١٥(.  
مـة ) هــ١٠٦٧ت (و قريب منه ما قاله حاجي خليفة   :»كشـف الظنـون«يف مقدِّ

فاِت األنظـار ال , وترصُّ إىل غايـة, بـل تنتهـي  واعلم أن نتائَج األفكار ال تقف عند حدٍّ
لكل عامل ومتعلم منها حظٌّ ُحيْرزه يف وقته املقّدر له, ولـيس ألحـد أن يزامحـه فيـه; ألن 
العاَمل املعنوي واسٌع كالبحرالزاخر, والفيض اإلهلي ليس له انقطاٌع وال آخر, والعلوم 
خ خر لـبعض املتـأخرين مـا مل يـدَّ ر منٌح إهلية ومواهب َصَمدانية, فغـري مسـتبعد أن ُيـدَّ

»مـا تـرك األول لآلخـر«: لكثري من املتقدمني فـال تغـرتَّ بقـول القائـل
, بـل القـول )١٦(

فـإنام ُيسـتجاد اليشـء وُيسـرتَذل جلودتـه  »!كم ترك األول لآلخـر«: الصحيح الظاهر
»ورداءته ال لِقَدمه وحدوثه

)١٧(.  
  العلوم ثالثة

مة ) هـ٥٠٥ت (يقول اإلمام الغزايل   : »لم أصول الفقهاملُستَْصَفى من ع«يف مقدِّ
  : العلوم ثالثة«

عقيلٌّ حمٌض ال حيّث الرشُع عليه, وال يندب إليه كاحلساب واهلندسة  - ١
                                                           

 .٢ص ) ١٥(
اُس كلمـٌة َأَرضُّ بـالعلم والعلـامء, وال ليس مم: وقد قالوا«: يقول اجلاحظ) ١٦( ا يسـتعمل النـَّ

ة, مـن قـوهلم ة والعامِّ اُس . »امـا تـرك األول لآلخـر شـيئً «: َأَرضُّ باخلاصِّ ولـو اسـتعمل النـَّ
معنى هذا الكالم فرتكوا مجيَع التكلُِّف, ومل يتعاَطْوا إال مقـداَر مـا كـان يف أيـدهيم لفقـدوا 

, ولكن أبى اهللا إال أن يقِسم نَِعَمه بني طبقاِت مجيع عباده ِقْسَمَة , ومرافق ال حتىصا مج علًام 
َتها ونصيبها, عىل متام مراشد الـدين, وكـامل مصـالح  عدل, يعطي كل قرٍن وكل أمٍة حصَّ

 .١٠٣/ ٤) رسالة الوكالء(رسائل اجلاحظ . »الدنيا
)١/٣٩) ١٧.  
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وبني  − وإنَّ َبْعَض الظن إثمٌ − والنجوم وأمثاله من العلوم, فهي بَني ظنوٍن كاذبة الئقة 
هوات وليست املنفعة يف الش. علوٍم صادقة ال منفعَة هلا, ونعوذ باهللا من علم ال ينفع

  . احلارضة والنعم الفاخرة فإهنا فانية داثرة بل النفع ثواب دار اآلخرة
ونقيلٌّ حمٌض كاألحاديث والتفاسري, واخلَْطُب يف أمثاهلا يسٌري إذ يستوي يف  - ٢

 . االستقالل هبا الصغُري والكبري ألن قوَة احلفظ كافيٌة يف النقل, وليس فيها جماٌل للعقل
يه العقُل والسمع, واصطحب فيه الرأُي وأرشف العلوِم ما ازدوج ف - ٣

وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو الرشع والعقل سواَء . والرشع
السبيل فال هو ترصٌف بمحض العقول بحيث ال يتلقاه الرشُع بالَقبول, وال هو مبنيٌّ 

»عىل حمض التقليد الذي ال يشهد له العقل بالتأييد والتسديد
)١٨(. 

  معرفِة تاريخ اَخلَربِ  فائدةُ 
مة  )هـ٧٦٤ت (يذكر الصفدي من األخبار تنّوه  اعددً  »الوايف بالوفيات«يف مقدِّ

بأمهية معرفة الوقوف عىل تاريخ احلادثة أو القصة املروية, إذ هذه املعرفة تثبت صحَة 
  :من هذه األخبار. احلادثة أو بطالَهنا

أمر  فيه أن رسول اهللا  اهر كتابً مع اليهودي الذي أظ )١٩(واقعُة رئيس الرؤساء
بإسقاط اجلزية عن أهل خيَرب, وفيه شهادُة الصحابة; منهم عيل بن أيب طالب ريض 

فُحِمَل الكتاُب إىل رئيس الرؤساء ووقع الناس به يف َحريةٍ, فعرضه عىل . اهللا عنه
َله وقال ٌر, فقيل له: احلافظ أيب بكر, خطيب بغداَد, فتأمَّ من أين لك  :إن هذا ُمَزوَّ

فيه شهادة معاوية ريض اهللا عنه, وهو أسلم عام الفتح, وفتوح خيرب سنة : ذلك? فقال

                                                           
)٣/ ١) ١٨. 
وزير القائم بأمر اهللا, كان ثقة صاحلًا, أخذ عنه اخلطيـب هو عيل بن احلسن بن أمحد, أبو القاسم, ) ١٩(

 .٢١٦/ ١٨, وسري أعالم النبالء ٣٩١/ ١١تاريخ بغداد . هـ ٤٥٠قتل سنة . البغدادي
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سبع; وفيه شهادة سعد بن معاذ, ومات سعد ريض اهللا عنه يوم بني قريظة قبل خيرب 
  .)٢٠(بسنتني, ففرج ذلك عن املسلمني غام 

: احلديث فقالوا كنت بالعراق فأتاين أهُل : روي عن إسامعيل بن عياش أنه قالو
أيَّ سنة كتبت عن خالد بن : ههنا رجل حيّدث عن خالد بن معداَن, فأتيته فقلت

إنك تزعم أنك سمعت منه بعد : ئة, فقلتسنة ثالث عرشة, يعني وم: ن? فقالمعدا
  .)٢١(مات سنة ست ومئة اموته بسبع سنني; ألن خالدً 

  كيف ُترتَّب ألقاُب املرتَجم وانتامءاته?
مة جاء يف مق م اللقَب عىل الكنية, والكنيَة عىل العلم, « :»الوايف بالوفيات«دِّ ُتَقدِّ

ثم النسبة إىل البلد ثم إىل األصل ثم إىل املذهب يف الفروع ثم إىل املذهب يف االعتقاد 
ثم إىل العلم أو الصناعة أو اخلالفة أو السلطنة أو الوزارة أو القضاء أو اإلمرة أو 

أمري املؤمنني : احلرفة, كلها مقدم عىل اجلميع, فتقول يف اخلالفةاملشيخة أو احلج أو 
 االنارص لدين اهللا أبو العباس أمحد السامري, إْن كان ُولِد برسَّ َمن رأى, البغدادي فرقً 

بينه وبني النارص األموي صاحب األندلس, الشافعي األشعري, إن كان يتمذهب يف 
القريش : د إىل أيب احلسن األشعري, ثم تقولالفروع بفقه الشافعي ويميل يف االعتقا
السلطان امللك الظاهر ركن الدين أبو الفتح : اهلاشمي العبايس, وتقول يف السلطنة

بيربس الصاحلي, نسبة إىل أستاذه امللك الصالح الرتكي احلنفي البندقدار أو السالح 
اجلميع كام تقدم ثم الوزير فالن الدين أبو كذا فالن, وترسد : دار, وتقول يف الوزراء

القايض فالن الدين وترسد الباقي كام : وزير فالن, وتقول يف القضاة كذلك: تقول
األمري فالن الدين وترسد الباقي إىل أن جتعل اآلِخَر : تقدم, وتقول يف األمراء كذلك

                                                           
)٤٤/ ١) ٢٠. 
)٤٥/ ١) ٢١. 
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أو الساقي أو غريمها,  )٢٢(وظيفتَه التي كان يعرف هبا قبل اإلمرة مثل اجلاشنكري
ر وأكثر الرواية أو : أشياخ العلم وتقول يف العّالمة أو احلافظ أو املسنِد يف َمن ُعمِّ

اإلمام أو الشيخ أو الفقيه وترسد الباقي إىل أن ختتم اجلميع باألصويل أو النحوي أو 
فالن الدين وترسد اجلميع إىل أن تقول احلرفة : املنطقي, وتقول يف أصحاب احلرف

»ياطإما البزاز أو العطار أو اخل
)٢٣(.  

  ملَ ال ُيَملُّ َتْرداُد القرآن الكريم?
مة  ت (البن عطية  »املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز«جاء يف مقدِّ

ملَ صار الشعُر واخلطُب ُيَملُّ ما ُأِعيَد منها : قيل جلعفر بن حممد الصادق): هـ٥٤٢
لثاين, كام أنه حجٌة عىل أهل ألن القرآَن ُحّجٌة عىل أهل الدهر ا: والقرآُن ال ُيَمّل? فقال

, وألن كلَّ امرٍئ يف نفسه متى أعاده اجديدً  االدهر األّول, فكلُّ طائفة تتلّقاه غض 
  .)٢٤(غّضًة, وليس هذا كلُّه يف الشعر واخلطب اوفّكَر فيه تلّقى منه يف كلِّ مرةٍ علومً 

  متى يكُمل ُنبُْل الرجل?
مة  ي  »لرجالهتذيب الكامل يف أسامء ا«جاء يف مقدِّ قال عيلُّ ): هـ٧٤٢ت (للِمزِّ

م ال يكُمُل الرجُل أو ال ينبُل حتّى يكتَب عّمن فوَقه, : يقول اسمعت وكيعً : بن َخْرشَ
 . )٢٥(وعّمن هو مثُله, وعّمن هو دوَنه

                                                           
من أن ُيدسَّ  اهو الذي يتصدى لتذوق املأكول واملرشوب قبل السلطان أو األمري خوفً ) ٢٢(

, ويتـألف  جاشـا ومعناهـا الـذوق, وكـري أي : اللفـظ مـن كلمتـني فارسـيتنيعليه فيه ُسمٌّ
وانظــر . ٥٠ص » معجــم األلفــاظ التارخييــة يف العرصــ اململــوكي«مــن كتــاب . املتعــاطي

 .١١٨ص » معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية«
)٣٤−٣٣/ ١) ٢٣  . 
)١٥/ ١) ٢٤.  
 .١٤٧/ ٢الراوي  , وتدريب١٥٩/ ٩وكالم وكيع يف سري أعالم النبالء  .١٦٦/ ١) ٢٥(
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  إىل َعداوة الناس ال حمالةَ  داعيةٌ  البِدعُحماربة 
عن أن االرتباط  »االعتصام«يف كتابه النفيس ) هـ٧٩٠ت (يتحدث الشاطبيُّ 

بني مقاومة البدعة ومعاداة الناس ارتباٌط ال انفصاَم له, وأن َمن نّصَب نفسه ملقاومة 
. العوائد الباطلة للناس, فقد تعّرَض لسهام نقدهم وأنياب عداوهتم; ما من هذا ُبدٌّ 

 −  فرتدَد النظُر بني أن أتبع السنَة عىل رشط خمالفة ما اعتاد الناس«: يقول رمحه اهللا
فالبّد من حصول نحو مما حصل ملخالفي العوائد, ال سيام إذا اّدعى أهُلها أن ما هم 

 –عليه هو السنَُّة ال سواها, إال أن يف ذلك العبَء الثقيل, مع ما فيه من األجر اجلزيل 
وبني أن أتبعهم عىل رشط خمالفة السنة والسلف الصالح, فَأْدُخَل حتت ترمجة الضالل 

من ذلك, إال أين أوافق املعتاد, وُأَعدُّ من املؤالفني, ال من املخالفني, فرأيت باهللا  اعائذً 
, فأخذت يف اأن اهلالك يف اتباع السنة هو النجاة, وأن الناس لن يغنوا عني من اهللا شيئً 

ذلك عىل حكم التدريج يف بعض األمور, فقامت عيلَّ القيامة, وتواترت عيلَّ املالمة, 
ق إيلَّ العت اُب سهاَمه, وُنِسبُْت إىل البدعة والضاللة, وُأنِزلت منزلَة أهل الغباوة وفوَّ

لوجدُت, غري أن ضيق العطن,  اواجلهالة, وإين لو التمست لتلك املُْحَدثات خمَرًج 
, وهو كالم ارحبً  , وضيق عيلَّ جماًال اوالبعد عن أهل الفطن, رقى يب مرتقى صعبً 

ت ملوافقات العادات أوىل من اتباع الواضحات, يشري بظاهره إىل أن اتباع املتشاهبا
  .وإن خالفُت السلف األول

إليه وجهتي بام تشمئز منه القلوُب, أو خرجوا  هتوربام أملوا يف تقبيح ما وجَّ 
بالنسبة إىل بعض الفرق اخلارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة, 

نفع وال فائدة فيه, كام يعزي إيلَّ بعُض الناس, فتارة ُنِسبت إىل القول بأن الدعاء ال ي
بسبب أنني مل ألتزم الدعاء هبيئة االجتامع يف أدبار الصالة حالة اإلمامة, وسيأيت ما يف 

  .ذلك من املخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلامء
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وتارًة ُنِسبُْت إىل الرفض وبغض الصحابة ريض اهللا عنهم, بسبب أين مل ألتزم 
لفاء الراشدين منهم يف اخلُطبة عىل اخلصوص, إذ مل يكن ذلك شأن من ذكَر اخل

وتارًة ... السلف يف خطبهم, وال ذكره أحٌد من العلامء املعتربين يف أجزاء اخلطب
ُأضيَف إيلَّ القوُل بجواز القيام عىل األئمة, وما أضافوه إال من عدم ذكري هلم يف 

  .ه من تقدممل يكن علي دٌث اخلطبة, وذكرهم فيها ُحمْ 
وتارة ُأمحَل عىل التزام احلرج والتنطُّع يف الدين, وإنام محلهم عىل ذلك أين 
ونه  اه, وهم يتعدَّ التزمت يف التكليف والفتيا احلمَل عىل مشهور املذهب امللتزم ال أتعدَّ

يف املذهب امللتزم أويف غريه,  اويفتون بام يسهل عىل السائل ويوافق هواه وإن كان شاذً 
  .»املوافقات«ة أهل العلم عىل خالف ذلك, وللمسألة بسط يف كتاب وأئم

وتارًة ُنِسبُت إىل معاداة أولياء اهللا, وسبب ذلك أين عاديت بعض الفقراء 
هلداية اخللق, وتكلمُت للجمهور  –بزعمهم  –املبتدعني املخالفني للسنة, املتنصبني 

  .لصوفية ومل يتشبهوا هبمعىل مجلة من أحوال هؤالء الذين نسبوا أنفسهم إىل ا
 –وتارًة نسبُت إىل خمالفة السنة واجلامعة, بناء منهم عىل أن اجلامعة التي أمر باتباعها 

وأصحابه  ما عليه العموم, ومل يعلموا أن اجلامعة ما كان عليه النبي  –وهي الناجية 
رمحن بن بطة فكنت عىل حالة تشبه حالة اإلمام الشهري عبد ال.. والتابعون هلم بإحسان

عجبت من حايل يف سفري وحرضي مع «: احلافظ مع أهل زمانه, إذ حكى عن نفسه فقال
األقربني مني واألبعدين, والعارفني واملنكرين, فإين وجدت بمكة وخراسان وغريمها من 

, دعاين إىل متابعته عىل ما يقوله, وتصديق قوله, اأوخمالفً  ااألماكن أكثر من لقيت هبا موافقً 
سامين  –كام يفعله أهل هذا الزمان  –شهادة, فإن كنت صدقته فيام يقول وأجزت له ذلك وال

, وإن ذكرُت يف ا, وإن وقفت يف حرٍف من قوله, أو يف يشء من فعله, سامين خمالفً اموافقً 
ين خارجي  يف  ا, وإن قرأُت عليه حديثً اواحد منها أن الكتاب والسنة بخالف ذلك وارٌد سامَّ
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, ا, وإن كان يف األعامل سامين قَدري اي ئ, وإن كان يف اإليامن سامين مرجاّامين ساملي التوحيد س
, وإن ا, وإن كان يف فضائل أيب بكر وعمر سامين ناصبي اامي وإن كان يف املعرفة سامين كر

, وإن أجبت ا, وإن أجبت بغريمها سامين باطني اسكتُّ عن تفسري آية أوحديث سامين ظاهري 
, وإن كان يف السنن مثل القراءة سامين ا, وإن جحدهتام سامين معتزلي اتأويل سامين أشعري ب

, وإن ذكرت ا, وإن كان يف القرآن سامين حنبلي ا, وإن كان يف القنوت سامين حنفي اشافعي 
: قالوا –إذ ليس يف احلكم واحلديث حماباة  –رجحان ما ذهب كل واحد إليه من األخبار 

ون عيلَّ من أحاديث رسول ؤ تزكيتهم, ثم أعجب من ذلك أهنم يسمونني فيام يقرطعن يف
ما يشتهون من هذه األسامي, ومهام وافقت بعضهم عاداين غريه, وإن داهنُت  اهللا 

, وإين متمسك بالكتاب امجاعتهم أسخطت اهللا تبارك وتعاىل, ولن يغنوا عني من اهللا شيئً 
هذا متام احلكاية, فكأنه رمحه اهللا . »إله إال هو الغفور الرحيم والسنة, وأستغفر اهللا الذي ال

  .)٢٦( تكلم عىل لسان اجلميع
ُة اختصاِر الكتاب  َمذمَّ

مة ) هـ٦٢٦ت (قال ياقوت احلََموي  ولقد التمَس مني « :»معجم البلدان«يف مقدِّ
م أولياَء وال ِقَرص مهمه عىل, فأَبيُْت ومل أِجْد يل االطالُب اختصاَر هذا الكتاب مرارً 

أن ال يضيِّع  منهناقِل هذا الكتاب واملستفيد  عىل, فام انَقدُت هلم وال ارعَوْيت, ويل اأنصارً 
ْقُت, وتفريق ُملتئِم  َنَصبي, وَنْصَب نفيس له وال تعبي, بتبديد ما مجعُت, وتشتيت ما لفَّ

وتعطيل ِجيده  حماسنه, ونفي كل ِعْلٍق نفيس عن معادنه ومكامنه, باقتضابه واختصاره,
من ُحليِّه وأنواره, وغصبه إعالَن فضله وأرساره, فربَّ راغٍب عن كلمٍة غُريه متهالٌك 
عليها, وزاهٍد يف نكتٍة غريه مشغوف هبا ينيض الركاَب إليها, فإن أجبتني فقد بررتني 

  .الدار ىي فقد عققتني واهللا حسيبك يف عقبجعلك اهللا من األبرار, وإن خالفتن
أن املخترص لكتاٍب كمن أقدم عىل خْلٍق سويٍّ فقطَّع أطراَفه فرتكه أشلَّ ثم اعلم 

                                                           
 .٢٠−١٨ص ) ٢٦(
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أو كمن َسلب امرأة ُحلِيَّها, فرتكها . اليدين, أبَرتالرجلني, أعمى العينني, أْصلَم األذنني
وقد حكي عن اجلاحظ أنه . أوكالذي سلب الَكِميَّ سالَحه فرتكه أعزَل راجًال . عاطًال 

به اصنّف كتابً  , فأخذه بعُض أهل عرصه, فحذف منه أشياَء, وجعله أشالًء, اأبوابً  وبوَّ
ر: فأحرضه وقال له رت يف تصنيفي . يا هذا, إن هذا املصنَّف كاملصوَّ وإين قد صوَّ

فعورهتام, أعمى اهللا عينيك, وكان هلا أذنان فصلَّْمتهام, صلََّم اهللا  صورًة كانت هلا عينان
فاعتذر إليه . قطع اهللا يديك, حتى عدَّ أعضاَء الصورة أذنيك, وكان هلا يدان فقطعتهام,

»العودة إىل مثله الرجُل بجهله هذا املقداَر, وتاب إليه عن
)٢٧(. 

  مقاصُد التأليِف سبعةٌ 
مة  سبعة أقسام, : إن التأليف عىل « : »كشف الظنون«قال حاجي خليفة يف مقدِّ

  :وهي ال يؤلف عامل عاقل إال فيها,
  ق إليه فيخرتعه;إما يشء مل ُيسبَ  − 
  أو يشء ناقص يتّممه; − 
  أو يشء ُمْغَلق يرشحه; − 
  أو يشء طويل خيترصه دون أن خيل بيشء من معانيه; − 
ق جيمعه; −    أو يشء متفرِّ
  أو يشء ُخمتلِط يرتبه; − 
»أو يشء أخطأ فيه مصنُِّفه فيصلحه − 

)٢٨(.   

                                                           
)١٤−١٣/ ١) ٢٧. 
 »التقريب حلدِّ املنطق«وقد نص عىل هذه املقاصد السبعِة ابُن حزم يف رسالته  .٣٥/ ١) ٢٨(

, واملقــري ١١٠٧−١١٠٥/ ٣, وابــن خلــدون يف مقدمتــه ١٠٣/ ٤) رســائل ابــن حــزم(
 :ونظمها بعضهم فقال .٣٥−٣٤/ ٣التلمساين يف أزهار الرياض 
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  خامتة
هبم اهللا فرائد الفوائد التي ذكرها  من فهذه أمثلة منتقاة وبعد أئمتنا األعالم ثوَّ

وأعتقد أن من راَم تتبَُّع أمثاهلا من . اجلنة, يف مقدمات كتبهم, وديباجات مصنفاهتم
كثري منها, وخليٌق هبا أن  الـَمج وقَف عىل  − وهي جدُّ كثرية− اتالفوائد يف سائر املقدم

  .برأسه  قائًام  مستقال  اكتابً  − بعد مزيد من البحث واجلمع− تغدو
  ادراملص

صـندوق . حتقيق السقا واألبيـاري وشـلبي. املقري التلمساين. أزهار الرياض يف أخبار عياض −
 .١٩٣٩). الرباط(اإلمارات و إحياء الرتاث اإلسالمي املشرتك بني اململكة املغربية

 .٢٠٠٣القاهرة  : دار ا حلديث. الشاطبي. االعتصام −
 .٢٠٠٧دمشق و بريوت: دار ابن كثري. بو زيدأو حتقيق مستو. ابن كثري. البداية والنهاية −
 .دار الفكر. اخلطيب البغدادي. تاريخ بغداد −
. القـاهرة : دار إحيـاء السـنة النبويـة. حتقيق عبد الوهـاب اللطيـف. السيوطي. تدريب الراوي −

 .١٩٧٩ .٢ط
عـريب دار الكاتـب ال. حتقيـق حممـد كامـل بركـات. ابن مالـك. تكميل املقاصدو تسهيل الفوائد −

 .١٩٦٧مرص : النرشو :للطباعة
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١٩٩٤. 
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ـــاع أال ـــآليَفأنََّلَمْنف ـــبعةٌ الت ــٍب لكــلِّ س ــالصِ  النَّصــيحة يف لبي  َخ

ــداُع ُخمطـٍئوتصـحيُحإلغـالٍق فرشٌح  ــْربٍ وإب ــِدمٍ  َح ــريِ  ُمْق ــاِكصِ  غ  ن
ٍقومجـــُعمنثـــوٍروترتيـــُب ــلٍ  وتقصــريُ  ُمفـــرَّ ــيمُ  تطوي ــاِقصِ  وتتم  ن
 .٣٥/ ٣أزهار الرياض 
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