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ملّخص:

يتناول هذا البحث درا�سة وحتقيق تعليق بعنوان »ف�سل اخلطاب يف ت�سعيف الثواب« 
ع�رش  ال�ساد�س  الهجري/  العا�رش  القرن  دم�سق يف  علماء  اأهم  اأحد  ال�ساحلي،  لبن طولون 
طولون  ابن  �سرية  اأوجزت  الأول:  الق�سم  يف  وخامتة.  ق�سمني،  يف  جعلته  وقد  امليالدي، 
ال�ساحلي، وعّرفت بالتعليق، وو�سفت خمطوطته، وبّينت طريقة عملي يف حتقيقه، وو�سعت 
العلمية  الأ�سول  وفق  طولون  ابن  تعليق  حّققت  الثاين:  الق�سم  ويف  املخطوطة.  من  �سورا 

لتحقيق الن�سو�س. ويف اخلامتة: و�سعت اأهم نتائج هذا البحث.
وقد دفعني اإىل حتقيق هذا التعليق ثالثة اأ�سباب رئي�سة هي: الغرية على الرتاث العربي 
احلياة  بدرا�سة  والإهتمام  النا�س.  وبني  واإ�ساعته  ن�رشه  يف  والرغبة  املخطوط،  الإ�سالمي 
الفكرية يف البالد العربية بعامة، وبالد ال�سام بخا�سة يف القرن العا�رش الهجري، حماولة 
الدار�سني املحدثني لو�سع تقومي جديد  مّني لالإ�سهام يف اجلهد املبذول من قبل عدد من 
للحياة الفكرية يف البالد العربية يف املرحلة الأوىل من احلكم العثماين، وامل�ساهمة يف ن�رش 
ما كتب عن ف�سائل بيت املقد�س واإ�ساعته لعل ذلك ي�سهم يف تعريف امل�سلمني باأهمية بيت 

املقد�س يف العقيدة الإ�سالمية. فيكون ذلك حافزا لهم للعمل على حتريرها.



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

227

Abstract:

The researcher has investigated and edited The «Commentary» titled 
«Fasl Alkhitab fi Tad’eef Althawab» authored by Bin Tolon Alsalihi, one 
of Damascus scholars in the 10th century Hijrian,16th century C.E. The 
research is comprised of two sections and a conclusion. In the first section, I 
included a biographical summary, introduced to the commentary, described 
the manuscript, illustrated my method of study, included illustrations taken 
from the manuscript. In the second,  I edited the «commentary» according to 
recognized descriptors. In the conclusion, I delineated the outcomes of this 
research.

I was motivated by my jealousy for the Arab and Islamic culture 
manuscripts and the desire to disseminate their content and to study the 
intellectual life in the Arab countries in general, and Bilad Asham ( Fertile 
Crescent countries) in particular attempting to contribute to the effort exerted 
by modern scholars to evaluate the intellectual life of the first period of the 
Ottoman period and to publish on Fadael Beit Amakdis to acquaint Muslims 
with its importance in the Islamic faith so to inspire muslims to liberate it.
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القسم األول: الدراسة
وقد جاءت يف خم�سة عناوين رئي�سة هي:

سرية ابن طولون الصاحلّي: 1 .
هو حممد بن علي بن اأحمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدم�سقّي ال�ساحلّي احلنفّي، 

املكّنى باأبي عبد اهلل، وامللقب ب�سم�س الدين، واملعروف بابن طولون ال�ساحلّي)1(.
ولد يف حّي ال�ساحلية بدم�سق �سنة )880هـ/ 1475م(، وبها ن�ساأ وتعّلم، ثم �سافر اإىل 
ل علومًا كثرية فاأ�سبح من اأكرب الوجوه  القاهرة فاأخذ عن علمائها، وعاد اإىل دم�سق، وقد ح�سّ
العلمية بدم�سق يف القرن العا�رش الهجري)2(. وقد مالأ وقته بالتدري�س، والعبادة، والتاأليف. 
قال فيه النجم الغّزّي: “كانت اأوقاته معمورة كّلها بالعلم والعبادة، وله م�ساركة يف �سائر 
العلوم حتى يف التعبري والطب”)3(. وقال فيه ابن اأيوب الأن�ساري: “كان ال�سيخ �سم�س الدين 
املذكورعاملًا فا�ساًل بارعًا خامت املحّققني، �سيخ امل�سايخ بالتفاق، �سيبويه الزمان على 
�سه ابن طولون ال�ساحلّي من علوم وفنون  الإطالق”)4(. وقد راأت اإح�سان خلو�سي اأَّن ما درَّ

متّنوعة بلغت ثمانية وع�رشين علمًا ما بني علم دينّي، ولغوّي، واأدبّي، وريا�سّي)5(.
و�سهرته_ بني  علمه  _ل�سعة  عديدة، وجمع  وظائف  ال�ساحلّي يف  ابن طولون  وعمل 
اأكرث من وظيفة، فكان مدر�سًا وكاتب الغيبة)6( يف اأكرث من مدر�سة، وتوىّل الفقاهة، والنظرة، 
وامل�سيخة، وقراءة القراآن الكرمي، والإعادة يف اأكرث من مدر�سة، وزاوية، وم�سجد وغريها من 

الوظائف)7(.
فيه  الذي ترجم  ال�ساحلّي م�سّنفات كثرية ذكرها يف كتابه  ابن طولون  وقد �سّنف 
لنف�سه و�سّماه “الُفلُك امل�سحون يف اأحوال حممد بن طولون”. واختلف الدار�سون واملوؤرخون 
القدامى واملحدثون يف عدد موؤلفاته، فقد اأح�سى له حممد اأحمد دهمان ما جمموعه )746( 
موؤلفًا، عدد كبري منها عبارة عن ر�سائل، ومنها ما يبلغ حجمُه املجّلد، اأو عدَّة جمّلدات)8(. 
الُفلُك   “ ا�سمها  ذاتية  ترجمة  “له  فقال:  املنجد  الدين  �سالح  ذلك  يف  دهمان  حممد  واأيد 
امل�سحون يف اأحوال حممد بن طولون” تظهر ثقافته العامة املنّوعة، وما األف من تواليف 
خمتلفة بلغت )746( كتابًا”)9(. اأما كرات�سكوف�سكي فعلى الّرغم من اعرتافه ب�سعوبة اإح�ساء 
موؤلفات ابن طولون اإل اأنه جعلها حوايل )720( عنوانًا، قال: “ومن الع�سري الإحاطة بعدد 
موؤلفاته، فثبتها الذي عمله بنف�سه واملرفق ب�سرية حياته التي �سطرها بقلمه ي�سغل اثنتني 
�سبعمائة وع�رشين عنوانًا”)10(. وذهب حممد  الدقيق ت�سم حوايل  وع�رشين �سفحة باخلط 
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خري يو�سف اإىل اأّن له )753( عنوانًا، وجعله من اأغزر املوؤلفني اإنتاجًا يف التاريخ الإ�سالمي 
من حيث العدد بعد جالل الدين ال�سيوطي )ت911هـ/ 1505م(، لكّنه مل يذكر امل�سدر الذي 
اأّن م�سنفاته  اأيوب الأن�ساري  العدد من املوؤلفات)11(. فيما ذكر ابن  اعتمده يف و�سع هذا 
املبدعة...  التعاليق  وعّلق  النافعة...  الت�سانيف  “�سّنف  قال:  م�سّنف.  الثالثمائة  بلغت 

وم�سنفاته تبلغ الثالثمائة”)12(.
وتوزعت موؤلفات ابن طولون ال�ساحلّي على فروع العلوم املختلفة، فاألف يف اللغة، 

والتاريخ، والأدب، واجلغرافية، والفقه، واحلديث، والتف�سري)13(.
وكان ابن طولون مييل اإىل تاأليف الر�سائل املفردة املوجزة يف مو�سوعات جغرافية 
حمّددة. وو�سع عدداً من الر�سائل من طراز الف�سائل املعروف مكّر�سة للموا�سع املقّد�سة كمّكة 
املقد�س”)14(.  بيت  “ف�سائل  والقد�س  املدينة”،  “معاهد  واملدينة  امل�رّشفة”،  مّكة  “معامل 
كما كتب بخّطه كثرياّ من الكتب يف اأجزاء �سّماها التعليقات ت�ستمل على موا�سيع من جمعه، 

واأُخرى من تاأليف غريه)15(. 
وبعد اأن عا�س ابن طولون ما يزيد على �سبعة عقود كانت حافلة بالن�ساط العلمي الذي 

لزالت اآثاره �ساهدة عليه، انتقل اإىل رحمة ربه �سنة )953هـ/ 1546م(.

تعليق: فصل اخلطاب لتضعيف الثواب: 2 .
دم�سق،  مدينة  وبخا�سة  املدن،  تاأريخ  يف  بالتاأليف  ال�ساحلّي  طولون  ابن  اعتنى 
الأنام  “بهجة  اأهمها:  من  عديدة  موؤلفات  وجغرافيتها  وتاريخها،  ف�سائلها،  يف  فو�سع 
يف ف�سل دم�سق ال�سام”، و”�رشب احلوطة على جميع الغوطة”، و”الق�سائد اجلوهرية يف 
وغريها)16(.وقد انتقل اهتمامه من دم�سق  باملزِّة”،  قيل  فيما  تاريخ ال�ساحلية”،و”املعّزة 
اإىل غريها من املدن الإ�سالمية املقّد�سة، فو�سع موؤلفات يف ف�سائل: مّكة املّكرمة، واملدينة 
املنورة، والقد�س ال�رشيف. وكاأنه يريد ربط دم�سق بهذه املدن بحيث باتت دم�سق رابع املدن 

املقّد�سة يف الإ�سالم.
ال�ساحلّي يف ف�سائل  ابن طولون  لثالثة م�سّنفات و�سعها  وقد عرثت على عناوين 
بيت املقد�س، وهي: “ف�سل اخلطاب يف ت�سعيف الثواب”)17(، و”ف�سائل بيت املقد�س”)18(، 
هذا  مو�سوع  وهو  الأول،  اأما  املقّد�س”)19(.  البيت  ف�سائل  يف  املغّر�س  الّرو�ِس  و”َعْرُف 
البحث، فقد عرثت على ن�سخة خمطوطة فريدة منه، و�ساأحتّدث عنه لحقًا بالتف�سيل. واأما 
الثاين فلم اأعرث على اأية ن�سخة خمطوطة له، كما اأنني مل اأعرث على اأية معلومة عن مو�سوعه، 
ّن  اأَ ِمْن  القدماء. وكل ما عرثت عليه هو ما ذكره كرات�سكوف�سكي  ِمَن  وف�سوله، وَمْن ذكره 
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ابن طولون ال�ساحلّي األف عدداً من الر�سائل يف الف�سائل منها هذه الر�سالة)20(. واأُرجح اأّن 
الع�سلي نقل عنه؛ لأنه و�سعه �سمن مرِجَعيِه الّلذين اعتمدهما يف احلديث عن ابن طولون 
الذي مل  العربي” لكارل بروكلمان  الأدب  “تاريخ  الآخر هو كتاب  ال�ساحلّي)21(، واملرجع 
وعليه  ال�ساحلّي)22(.  طولون  ذكرها لبن  التي  ال�ستني  امل�سّنفات  �سمن  الكتاب  هذا  يذكر 
“ف�سل اخلطاب” مو�سوع هذا البحث هما  اأَنَّ هذا الكتاب وتعليق  اأميل اإىل ترجيح  فاإنني 
تعليق واحد، وبخا�سة اأَّنني عندما ح�سلت على ن�سخة خمطوطة من تعليق “ف�سل اخلطاب” 
وجدتها �سمن جمموع ي�سم عدداً من ر�سائل ابن طولون ال�ساحلّي، كما اأَنَّ التعليق يتحّدث 
الأوىل  ورقته  بداية  واخلام�س من  والرابع  الثالث  ال�سطور  الثواب، وجاء يف  عن م�ساعفة 
ُل منتهى الّت�سعيف،  “م�ساعفة ال�سالة يف امل�سجد الأق�سى بال�سواك يف اجلماعة وكم َي�سِ
فقال: اإعلم وفقني اهلل واإياك اأّن حديث م�ساعفة ال�سالة يف م�سجد بيت املقد�س بخم�سمائة 
�سالة”)23(. فلعّل كرات�سكوف�سكي اأو من نقل عنه و�سع له هذا العنوان بدًل من عنوانه كما 
جرت العادة عند عدد من الباحثني الذين ي�سعون عناوين خمت�رشة لبع�س املوؤلفات التي 

ُيحقِّقونها بدًل من عناوينها الأ�سيلة اخت�ساراً، اأو بناء على مو�سوعها)24(.
   اأما الثالث فلم يذكره _فيما و�سلت اإليه_ اإل حُمقِّق كتاب “الإعالم ب�سن الهجرة اإىل 

ال�سام”، وهو مل يذكر م�سدر معلوماته، ومل يحّدد مو�سوع الكتاب)25(.

وصف خمطوطة تعليق »فصل اخلطاب يف تضعيف الثواب«: 3 .
اأربع ورقات، و�سفحة للعنوان، وهي موجودة �سمن جمموع يف  تقع املخطوطة يف 
املخطوطة  اأوراق  )9054(، وحتمل  الرقم  يحمل  �سوريا،  بدم�سق يف  الوطنية  الأ�سد  مكتبة 
الأرقام )ق134/ب-138/ب(. وت�سم كل ورقة �سفحتني، ويف كل �سفحة ما بني )22-
26( �سطراً، اأما �سفحة العنوان ففيها خم�سة اأ�سطر كتبت كلماتها على �سكل مثلث قاعدته 

اإىل اأعلى وراأ�سه اإىل اأ�سفل. وقد كتبت بخط ن�سخي وا�سح يف اأغلبه.
ول توجد يف الن�سخة اأية خروم، لكن توجد كلمات غري وا�سحة، وذلك ب�سبب ازدحام 
بع�س  الن�سخة  يف  ويوجد  غامق.  اأ�سود  بخط  بع�سها  وكتابة  الواحد،  ال�سطر  يف  الكلمات 
اأَنَّ  كما  ال�سليم،  التنقيط  ينق�سها  التي  الكلمات  من  وكثري  والإمالئية،  النحوية  الأخطاء 
نا�سخ التعليق جلاأ با�ستمرار اإىل تخفيف الهمزات. وكثرياً ما ذكر ابن طولون امل�سادر التي 
اعتمدها يف تاأليف التعليق، ويوجد على هام�س الورقة )135( ثالثة عناوين من عناوين 
التعليق الفرعية. ويوجد يف ورقات التعليق ما ي�سمى التعقيبة، اأي اإّنه ي�سع الكلمة الأوىل 

من ال�سفحة الثانية يف نهاية ال�سفحة الأوىل حتت اآخر كلمة يف ال�سطر الأخري.
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عملي يف التحقيق: 4 .
قمت بتحقيق ن�س تعليق “ف�سل اخلطاب يف ت�سعيف الثواب” وفق اخلطوات الآتية:

اعتمدت الن�سخة الوحيدة املوجودة من التعليق التي ح�سلت على �سورة  1 .
اإليها  ورمزت  اأ�ساًل،  الوطنية،  الأ�سد  مكتبة  ن�سخة  وهي  منها،  ورقّية 

بالرمز )�س(.
جعلت ن�س التعليق كما ورد يف الن�سخة )�س( هو املنت، و�سححت بع�س  2 .
الأخطاء من خالل مقارنة الن�ّس مع ما ورد يف امل�سادر التي اعتمدها 
ت�سحيح  وو�سعت  اإليها،  الو�سول  من  ومتكنت  ال�ساحلّي،  طولون  ابن 

التحقيق بني قو�سني مرّكنني؛ وذلك لإقامة معنى الن�ّس ولغته.
قتها،  خّرجت الآيات القراآنية، والأحاديث النبوّية الواردة يف الن�ّس، ووثَّ 3 .
اإىل م�سادرها الأ�سلّية،  اأرجعت الن�سو�س التي نقل املوؤلف عنها  كما 
ما اأمكنني ذلك، وو�سحت معاين الألفاظ املحتاجة اإىل تو�سيح، وعّرفت 
عالمات  وو�سعت  الن�ّس،  يف  ــواردة  ال والأماكن  الأ�سخا�س  باأعالم 

الرتقيم املنا�سبة.
و�سعت العناوين الفرعية يف الن�ّس املحقق يف املنت و�سّودتها، واأ�سفت  4 .

ثالثة عناوين اأخرى تتنا�سب مع الن�ّس للت�سهيل على القّراء.

صور من املخطوطة: 5 .

صورة )ق134/ب( من 
المخطوطة  وهي صفحة 

العنوان.
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صورة )ق135/أ(، وهي بداية المخطوط.

صورة )ق138/ب(، وهي الصفحة األخيرة من المخطوط.
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القسم الثاني: النّص احملّقق.
)ق134/ب( “ف�سل اخلطاب يف ت�سعيف)26( الثواب
مة ال�سم�س حممد بن علي بن طولون  تاأليف العالاّ

احلنفياّ الدم�سقياّ ال�ساحلياّ رحمه اهلل تعاىل اآمني”)27(.

الة وال�ّسالم  )ق135/اأ( ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، احلمُد هلل على جزيِل َنعمائِه، وال�سّ
على �سّيدنا حمّمد، واآله، واأَ�سفيائِه، وبعد؛

ال�سيخ �سم�س  الثواب”. وهو ما �سئل  “ف�سل اخلطاب يف ت�سعيف  �سّميُتُه:  فهذا تعليق 
بال�ّسواك، يف  الأق�سى  امل�سجد  ال�سالة يف  اللوؤلوؤّي)28( ومن خّطه نقلت عن م�ساعفة  الدين 
اأّن حديث م�ساعفة  واإياك،  اهلل  اعلم، وفقني  الّت�سعيف؟ فقال:  اجلماعة، وكم ي�سل منتهى 
الة يف م�سجد بيت املقد�س بخم�سمائة �سالة اأخرَجُه البّزار)29( فقال)30(: حدثنا اإبراهيم  ال�سّ
بن ُحميد ثنا حممد بن يزيد بن �سّداد ثنا �سعيد بن �سامل القّداح ثنا �سعيد بن ب�سري عن اإ�سماعيل 
“ف�سل  اأبي الّدرداء قال)31( ر�سول اهلل، �سّلى اهلل عليه و�سلم:  اأُم الّدرداء عن  بن عبد اهلل عن 
الة يف امل�سجِد احلراِم على َغريِه مائُة األٍف)32(، ويف َم�سجدي األف �سالة، ويف م�سجد بيت  ال�سّ
املقد�س بخم�سمائة)33( �سالة”. ثم قال البّزار: هذا حديث ح�سن)34(. وقال احلافظ �سالح الدين 
العالئي)35(: هذا احلديث من اأجود ما روي يف م�ساعفة ال�سلوات يف امل�سجد الأق�سى، وهو 
يف م�سند الإمام اأحمد من هذا الوجه بّينا)36(. واأخرجه ابن ماجة بلفظ اآخر من حديث اأن�س بن 

مالك)37(، وروي اأي�سًا من طرق اأُخر �سعيفة)38(. ويف اإ�سناد البّزار كفاية.

. يف فضل السواك)39(. 1
واأما حديث ف�سل ال�سالة بال�ّسواك، فاأخرجه اأبو نعيم من حديث احلميدي عن �سفيان بن 
، �سّلى اهلل عليه و�سلم، اأّنه قال)40(: “ركعتان  من�سور عن الزهري عن عروة عن عائ�سة عن النبيِّ

واِك اأف�سُل من �سبعني ركعًة بال)41( �ِسواك”. وهذا الإ�سناد ُكلُّ رجاله ثقات كما ُيرى. بال�سِّ

. يف فضل الصالة باجلماعة)42(. 2
حيحني      واأما اأحاديث ال�سالة يف جماعة فكثرية �سحيحة منها: حديث ابن عمر يف ال�سّ
اأَنَّ ر�سوَل اهلِل، �سّلى اهلل عليه و�سلم، قال)43(: “�سالة اجلماعة اأف�سُل من �سالة الفذِّ)44( ب�سبع 

اأبي هريرة بخم�س وع�رشين)45(.  وع�رشين درجة”. واأي�سًا من حديث 
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األٍف وخم�سة  ت�سُعمائة  �سبعة وع�رشين،  �سبعني ثم يف  وحا�سل �رشب خم�سمائة يف 
لوات اخلم�س يف امل�سجد الأق�سى يف جماعة  واأربعون األفًا. فاإذا �سّلى �سالًة واحدًة من ال�سّ
ب�سواٍك كانت تعدل يف الأجر �سالته وهو منفرد خارج امل�ساجد الثالثة ماءتي �سنة واأربعًا 

و�ستني �سنًة تقريبًا. انتهى.
وقال ابن امللقن يف حديث)46(: “ركعتان ب�سواٍك اأف�سل من �سبعني ركعة بال �سواك”.

اإِذا �سمَّ اإىل ذلك قوله، �سّلى اهلل عليه و�سلم)47(: “�سالة اجلماعة اأف�سل من �سالة الفذِّ 
بخم�س وع�رشين �سالة”. كانت �سالة اجلماعة ب�سواٍك باألٍف وثمامنائٍة وت�سعني، وي�ساعف 
الأمور  من  ذلك  وغري  الّطهارة،  وكماِل  واخل�سوع،  135/ب(  )ق  القراءة  يف  بالف�سل  ذلك 
مَّ اإىل ذلَك)48(: “اإذا �ساّلها يف  . واإذا �سُ املطلوبة يف ال�سالة، ومّما ل ُيح�سيِه اإل اهلُل عزَّ وجلَّ

َفالٍة فاأمتَّ ركوعها، و�سجودها بلغت خم�سني �سالة”.
اأَلَف �سالٍة، ويف امل�سجد احلرام  “�سالٌة يف م�سجدي بخم�سني  اإىل ذلَك)49(:  مَّ  واإذا �سُ
مَّ ذلك مع ما تقّدم زادت امل�ساعفة، و)ذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من  مبائة األف)50( �سالة” فاإذا �سُ

ي�ساء()51(. انتهى.

. مطلب صالة اجلماعة يف دمشق بثالثني ألف صالة)52(. 3
وقال اأبو احل�سن الّربعي)53( – بفتح الباء -  املالكيُّ يف خرب ف�سائل ال�سام ودم�سق: 
ثنا اأحمد بن عبد اهلل ثنا اأحمد بن يون�س ثنا حبيب املوؤذن ثنا اأبو زياد ال�سعباين واأبو اأُمية 
ال�سعباين قال)54(: “ُكنا مبّكة فاإذا رجٌل يف ظلِّ الكعبة، واإذا هو �سفيان الثورّي، ف�ساأَلُه رجل، 
الة يف هذه البلدة؟ قال: مبائة األف �سالة، قال: ففي  فقال)55(: يا اأبا عبد اهلل، ما تقول يف ال�سّ
م�سجد ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، قال: بخم�سني األف �سالة، قال: ففي بيت املقد�س؟ 

قال: باأربعني األف �سالة، قال: ففي م�سجد دم�سق، قال: بثالثني األف �سالة”.
وقال الأكمل يف �رشحه على “امل�سارق”)56( يف الكالم على احلديث الذي اأخرجه م�سلم 
َر يف بيته ثمَّ م�سى)58( اإىل بيت من بيوت  يف �سحيحه عن اأبي هريرة بلفظه)57(: “من تطهَّ
اهلل ليْق�سَي فري�سًة من فرائ�س اهلل كانت خطوتاه اإِحداُهما حتطُّ خطيئته، والأُخرى ترفعه 
درجًة)59(”: يف هذا اإ�سارة اإىل اأّن املعنى املرّتب عليه هذا اجلزء هو امل�سي لقوله: خطوتاه. 
الة  ال�سّ اأَّن  من  احلديث  يف  جاء  كما  اجلماعة.  ف�سيلة  اإدراك  على  زائداً  يكون  الأمر  وهذا 
باجلماعة ب�سبِع وع�رشين اأو �سٍت وع�رشين)60( حتى لو كان امل�سّلي معتكفًا يف امل�سجد ل 

يتخطى مكان ال�سالة ح�سل ثواب اجلماعة دون ذلك، واهلل اأعلم. انتهى.
حيح” ومل�سلم)61(: “�سالة  وقال اجلالل ال�سيوطي يف كتابه “التو�سيح على اجلامع ال�سّ
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الرجل يف اجلماعة تزيد على �سالته وحده ب�سبٍع وع�رشين درجة”.
وقال الرتمذّي)62(: “عامة من رواه قالوا: خم�سًا وع�رشين اإل ابن عمر فاإّنه قال: �سبعًا 
وع�رشين درجًة”. وعنه رواية كالباقني، وهم: اأبو �سعيد، واأبو هريرة، وابن م�سعود، واأن�س، 
وعائ�سة، و�سهيب، ومعاذ، وعبد اهلل بن زيد، وزيد بن ثابت، ولأبي بن كعب “اأربع اأو خم�س” 

على ال�سّك)63(.
وقيل:  رواتها،  لكرثة  اأرجح،  اخلم�س  فقيل:  وع�رشين”،  “ب�سع  عمر:  ابن  عن  ومل�سلم 
خرَب بزيادة  اأَ اأعلم اأول باخلم�س، ُثمَّ  ال�سبع، لأّنها زيادة من عدل حافظ. وقيل: ُيْجَمُع باأّنه 

الف�سل، وتعقب باأنه يحتاج اإىل التاريخ، وباأّن دخول الن�سخ يف الف�سائل يختلف فيه)64(.
وقيل: يحمل)65( ال�سبع على امل�سلي يف امل�سجد، واخلم�س على غريه)66(.

وقيل: ال�سبع على بعيد امل�سجد، واخلم�س على قريبه)67(.
ّية)68(. وقيل: ال�سبع على اجلهرّية، واخلم�س على ال�رشِّ

تدرك)71(  ل  اخلا�س  العدد  هذا  يف  احلكمة  ثم  اأرجحها)70(،  وهذا  حجر)69(:  ابن  قال 
ْت علوم الألباء عن الو�سول اإليها، وقد خا�س  )ق136/اأ(، بل هي من علوم الّنبوة التي َق�رُشَ
الأئمة يف اإبداء منا�سبات لذلك، ومن لطيفها قول البلقيني)72(: “مّلا كان اأقلُّ اجلماعة غالبًا 
ثالثة حتى حتّقق �سالة كل واحد يف جماعة، وكلٌّ منهم اأتى بح�سنة، واحل�سنة بع�رش، يح�سل 
من جمموع ما اأتوا به ثالثون، فاقت�رَش يف احلديث على الف�سل الزائد، وهو �سبعة وع�رشون 

دون الثالثة التي هي اأ�سُل ذلك”.
وقال ابن اجلوزي)73(: خا�س قوم يف تعيني الأ�سباب املقت�سية للّدرجات املذكورة.

وقال احلافظ: وقد نّقحُتها وهّذبُتها، فاأولها: اإجابة املوؤذن بنّية ال�سالة يف اجلماعة، 
والتبكري اإليها يف اأول الوقت، وامل�سي اإىل امل�سجد بال�سكينة، ودخول امل�سجد داعيًا، و�سالة 
ال�سالة يف اجلماعة، وانتظاراجلماعة، و�سالُة املالئكة  التحية عند دخوله، كلُّ ذلك بنّية 
عليه، و�سهادتهم له، واإجابة الإقامة، وال�ّسالمة من ال�سيطان حني َيِفرُّ عند الإقامة، والوقوف 
منتظراً اإِحرام الإمام، واإدراك تكبرية الإحرام معه، وت�سوية ال�سفوف، و�سدُّ ُفرجها، وجواب 
اإذا �سها،  هو غالبًا، وتنبيه الإمام  “�سمع اهلل ملن حمَدُه”، والأمن من ال�سَّ الإمام عند قوله: 
املالئكة،  واحتفاف  غالبًا،  الهيئة  غالبًا، وحت�سني  ُيلهي  ا  مِمّ وال�ّسالمة  اخل�سوع،  وح�سول 
والتدّرب)74( على جتويد القراءة، وتعّلم الأركان والأبعا�س، واإظهار �سعار الإ�سالم، واإرغام 
ال�سيطان بالجتماع على العبادة، والتعاون على الطاعة، ون�ساط املتكا�سل، وال�ّسالمة من 
الة، ونّية ردِّ ال�ّسالم على الإمام، والنتفاع  �سفة الّنفاق، ومن اإ�ساءة الظنِّ به اأّنه ترك ال�سّ
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باجتماعهم على الدعاء والذكر، وعود بركة الكامل على الناق�س، وقيام نظام الألفة بني 
اجلريان، وح�سول تعاهدهم يف اأوقات ال�سلوات.

ان  اأمران يخت�سّ اأو ترغيب، وبقي  اأمر  فهذه خم�س وع�رشون خ�سلة، ورَد يف كلٍّ منها 
باجلهرّية، وهما: الإن�سات عند قراءة الإمام، وال�ستماع لها، والتاأمني عند تاأمينه، ليوافق 
تاأمني املالئكة. وبهذا يرتّجح اأَّن رواية ال�سبع تخت�سُّ باجلهرّية ثم املراد بالّدرجة هنا، واجلزء، 
الة يف اجلماعة، مثل ثواب ما لو  وال�سعف يف ال�سالة يف روايات اأُخر: اأّنه يح�سل له بال�سّ
الة بعينها منفرداً �سبعًا وع�رشين مّرة. ذكرُه ابن دقيق العيد، وغريه. ويوؤيُدُه  �سّلى تلك ال�سّ
رواية مل�سلم: “تعدل خم�سًا وع�رشين من �سالة الفّذ”. ويف اأُخرى: “�سالة مع الإمام اأف�سل من 

خم�ٍس وع�رشين �سالًة ُي�سّليها وحده)75(. ولأحمد نحُوُه، وزاد: “كّلها مثل �سالته”)76(.
وابن  )ق136/ب(  داود  اأبو  زاد  وع�رشين)77(.  خم�سًا  لل�سحيح  الأ�سيلي  رواية  ويف 

حّبان: فاإن �ساّلها يف فالة فاأمتَّ ركوعها و�سجودها، بلغت خم�سني �سالة)78(.
قال احلافظ)79(: وكاأنَّ ال�رشَّ يف ذلك اأَنَّ اجلماعة ل تتاأكد يف حقِّ امل�سافر، وا�ست�سكل باأنه 
يلزم عليه زيادة ثواب املندوب على الواجب، واأجيب باأنَّ الثواب ُمَرتَّب على الفر�س، و�سفته 
من �سالة اجلماعة فال يلزم ما ذكر، لكن روى ابن اأبي �سيبة عن ابن عبا�س قال: “ف�سل �سالة 
اجلماعة على �سالة املنفرد خم�ٌس وع�رشون درجًة، فاإن كانوا اأكرث فعلى عدِدهم يف امل�سجد، 

فقال رجل: واإن كانوا ع�رشة اآلٍف؟ قال: نعم”. وهذا مو�سوف له حكم الرفع)80(.
قال احلافظ)81(: لكن جاء عن بع�س ال�سحابة ق�رش الت�سعيف املذكور على التجميع 
يف امل�سجد العام، فروى �سعيد بن من�سور ب�سند ح�سن عن اأو�س املعافري اأّنه قال لعبد اهلل 
اأَ فاأح�سن الو�سوء ثم �سلَّى يف بيته؟ قال: ح�سن جميل، قال: فاإن  بن عمرو: “اأراأيَت من تو�سّ
�سّلى يف م�سجد ع�سريته، قال: خم�س ع�رشة �سالة، قال: فاإن م�سى اإىل م�سجد جماعة ف�سّلى 

فيه؟ قال: خم�س وع�رشون”)82(. انتهى.

. فضل الّصالة يف املسجد احلرام واملسجد النبوّي )83(. 4
وقال احلافظ تقي الدين الفا�سي املكي)84( يف كتابه: “حت�سيل املرام يف تاريخ البلد 
احلرام” وهو خمت�رش من تاأليفه “حتفة الكرام باأخبار البلد احلرام”: روينا عن النبّي، �سّلى 
اهلل عليه و�سلم، من رواية اأن�س وجابر الأن�ساريني، وعبد اهلل بن الزبري، وعبد اهلل بن عمر بن 
اخلطاب، واأبي هريرة، واأبي الّدرداء، وعائ�سة اأُم املوؤمنني، ر�سي اهلل عنهم، وحديث ابن الزبري 
هما اإ�سناداً. وقد اختلفت طرق حديث ابن الزبري، ففي بع�سها: “اأّن ال�سالة  وجابر من اأ�سحِّ
“تف�سل  بع�سها  املدينة مبائة �سالة”. ويف  ال�سالة مب�سجد  على  تف�سل  احلرام  بامل�سجد 
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باألف �سالة”. ويف بع�سها “مبائة األف”. وهذه الرواية يف “م�سند” الطيال�سي، و”اإحتاف” 
ابن ع�ساكر. وحديث كل من اأن�س، وجابر، وابن عمر، واأبي الّدرداء كحديث ابن الزبري الذي يف 
و“اإحتاف” ابن ع�ساكر. وحديث ابن عمر يقت�سي تف�سيلها مبكة على  “م�سند” الطيال�سي، 
م�سجد املدينة مبائة)85(. وهذا معنى حديثهما يف كتاب الفاكهي. وحديثهما اأي�سًا يف م�سند 

ابن حنبل. وما عرفت الآن لفظه فيهما.
بع�س  قال  ما  على  ح�سن  باإ�سناد  الكبري  الطرباين  معجم  يف  الّدرداء  اأبي  وحديث 
“�سنن” ابن ماجة،  اأن�س، وجابر يف  “الإحتاف” وحديث  اأُّم الّدرداء يف  م�سايخنا، وحديث 
ابن  “م�سند” اأحمد: وكلها يف حديث  واإ�سناده يف حديث جابر �سحيح. وحديث جابر يف 
الكبري:  الطرباين  “تف�سل مائة”. ويف معجم  بن حميد:  م�سند عبد  الزبري )ق137/اأ(. ويف 
يف �سحيح ابن حّبان، وذلك يقت�سي �سحته، و�سححه ابن عبد الرب،  وهو  األف”.  “تف�سل 
وقال: اإّنه احلجة عند التنازع، واإّنه ن�ّس يف مو�سوع اخلالف قاطع. وقد روي موقوفًا على 

ابن الزبري، ومن رفعه فهو اأحفظ واأثبت على ما قال ابن عبد الرب)86(. 
وقد روى يف ال�سالة يف امل�سجد ثواب اأكرث من هذا؛ لأّن الفاكهي روى ب�سند �سعيف 
اإىل ابن عبا�س قال: من �سّلى بامل�سجد احلرام حول بيت اهلل يف جماعة كتب اهلل له خم�سًا 
وع�رشين مّرًة مائة األف �سالة يكون األفي األف �سالة، وخم�سمائة األف �سالة، ورفع ذلك ابن 
عبا�س. قال بع�سهم فيكون على هذا بعمر الإن�سان ثالثة ع�رش األف �سنة وخم�سمائة �سنة، 
وخم�سة وع�رشون �سنة، واأربعمائة ليلة، وخم�سني ليلة، وخم�س وع�رشين �سالة. انتهى. ويف 

ذلك ثواب اأكرث من هذا، ذكره الفاكهي وغريه اأي�سًا)87( وهو مذكور يف اأ�سله.
وقد ح�سب النّقا�س املف�رش)88( يف ف�سل ال�سالة يف امل�سجد احلرام على مقت�سى تف�سيل 
ال�سالة فيه على غريه مبائة األف، فبلغت �سالًة واحدًة يف امل�سجد احلرام عمر خم�س وخم�سني 
�سنة، و�ستة اأ�سهر، وع�رشين ليلة. و�سالة يوم وليلة وهي خم�س �سلوات يف امل�سجد احلرام 

عمر مائتي �سنة و�سبع و�سبعني وت�سعة اأ�سهر وع�رش لياٍل)89(. انتهى.
ول�سيخنا بالإجازة بدر الدين ال�ساحب العربي الإ�ساري كالم ح�سن يف هذا املعنى، 
ذكرناه يف اأ�سل مذهب ال�سافعي: اإّن هذا الف�سل يعمُّ الفر�س والّنفل مبّكة، وم�سهور مذهبنا، 
ومذهب مالك خالفه. ول ي�سقط هذا الت�ساعف �سيء من الفوائت كما يتخّيله كثري من اجُلّهال 

)يف �رشح م�سلم للّنووّي التنبيه على ذلك()90(.
وللعلماء خالف بامل�سجد احلرام: هل هو م�سجد اجلماعة الذي يحرم على اجلنب املقام 
فيه، اأو املراد به احلرم، اأو الكعبة خا�سة؟ وهذا القول ذكَرُه املحبُّ الطربي، ومل ينب عليه، 

وذكر القولني الأخريين)91(.
ثواب  تف�سيل  على  تدلُّ  اأحاديث  وجاءت  الأقوال،  هذه  دلئل  الكتاب  هذا  اأ�سل  ويف 
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ال�سوم، وغريه من الُقربات مبّكة، على ثواب ذلك يف غريها، لكّنها لي�ست كحديث ال�سالة 
مبكة يف الثبوت، وحديث تف�سيل ال�سوم مبّكة يف “�سنن” ابن ماجة)92(، وغريها من طرف 
ح�سنة،  األف  مبائة  غريها  على  احلرم  ح�سنات  ت�ساعف  يف  خرباً  عنه  وروينا  عبا�س.  ابن 
روينا ذلك يف الأربعني املختارة لبن م�سدي وغريها، روى ذلك احلاكم)93(، و�سّحح اإ�سناده. 
واأّما قول البيهقي )ق137/ب( اأّن عي�سى بن �سوادة انفرد برواية هذا احلديث عن اإ�سماعيل 
بن اأبي خالد، فغري م�ستقيم يل عن �سفيان بن عيينة رواه عن اإ�سماعيل بن اأبي خالد كما يف 

الأربعني املختارة وغريها)94( واهلل اأعلم.
ه قال: “�سوم يوم مبّكة مبائة األف، و�سدقُة درهم  اأنَّ وقد روينا عن احل�سن الب�رشي 
اإىل  مبكة  احل�سنات  ت�ساعف  يقت�سي  وهذا  األف”)95(.  مبائة  ح�سنة  وكل  درهم،  األف  مبائة 

الطائف اإىل مائة األف.
وذكر املحب الطربي)96( اأن فيما تقدم من اأحاديث م�ساعفة ال�سالة وال�سوم مبكة دلياًل 

على اطراد الت�سعيف يف جميع احل�سنات اإحلاقا بهما. ويوؤيد هذا قول احل�سن)97(، انتهى.
واأخرج الطرباين والبيهقي ب�سند اأن�س من حديث اأو�س الثقفي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

قال: “قراءة الرجل يف غري امل�سحف باألف، وقراءته يف امل�سحف ت�ساعف األفي درجة”)98(.
وذكر �ساحب التنبيه)99( اأنه روي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، اأنه قال: “يكتب للذي 
خلف الإمام بحذائه مائة �سالة، وللذي يف اجلانب الأي�رش خم�سون �سالة، وللذي يف �سائر 

ال�سفوف خم�ٌس وع�رشون �سالة”)100(. وهو �سعيف.
يف  “�سالة  ال�سيخني)101(:  عن  هريرة  اأبي  بحديث  ا�ستدل  العراقي:  الف�سل  اأبو  وقال 
م�سجدي هذا خري من األف �سالة فيما �سواه اإل امل�سجد احلرام” على اأف�سلية ال�سالة مب�سجد 
مكة على ال�سالة مب�سجد املدينة. وحكاه ابن عبد الرب عن جماعة اأهل الأثر، “واأن ال�سالة 

يف امل�سجد احلرام اأف�سل من ال�سالة يف م�سجد املدينة مائة �سالة”)102(.
قال: وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع: اأنه �ساأله عن معنى هذا احلديث فقال: “معناه 
اأن ال�سالة يف م�سجد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، اأف�سل من ال�سالة يف امل�سجد احلرام بدون 

األف �سالة، ويف �سائر امل�ساجد باألف �سالة”)103(.
اأن  ويلزمه  قال:  بالل�سان.  املعرفة  اأهل  بعيد عن  نافع  ابن  تاأويل  الرب:  عبد  ابن  قال 
يقول: “اإن ال�سالة يف م�سجد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، اأف�سل من ال�سالة يف امل�سجد 

احلرام بت�سعمائة �سعف، وت�سعة وت�سعني �سعفًا”)104(.
واإذا كان هكذا، مل يكن للم�سجد احلرام ف�سل على �سائر امل�ساجد اإل بجزء لطيف على 

تاأويل ابن نافع، وح�سبك �سعفا بقول يوؤول اإىل هذا)105(.
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قال وقد زعم بع�س املتاأخرين من اأ�سحابنا: “اأن ال�سالة يف م�سجد النبي، �سلى اهلل 
عليه و�سلم، اأف�سل من ال�سالة يف امل�سجد احلرام مبائة �سالة، ويف غريه باألف �سالة”)106(.

قال: وتاأول بع�سهم احلديث هذا عن عمر قال: “ اإن ال�سالة يف م�سجد النبي، �سلى اهلل عليه 
و�سلم، خري من ت�سعمائة �سالة يف امل�سجد احلرام”. قال: وهذا كله ل يع�سده دليل. وحديث ابن 

عتيق هذا ل حجة فيه؛ لأنه خمتلف يف اإ�سناده، ولفظه. وقد خالفه فيه من هو اأثبت منه)107(.
قال: وقد ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال: اأخربين �سليمان بن عتيق وعطاء عن 
ابن الزبري اأنهما �سمعاه يقول: “�سالة يف امل�سجد احلرام خري من مائة �سالة فيه، وي�سري 

اإىل م�سجد املدينة”)108(.
ورواه من رواية فيها اأنه �سمعها عن ابن عتيق، قال: �سمعنا ابن الزبري يقول: �سمعت 
عمر بن اخلّطاب يقول: “�سالة يف امل�سجد احلرام خري من مائة األف �سالة فيما �سواه من 
امل�ساجد اإل م�سجد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فاإمنا ف�سل عليه مبائة �سالة”)109(. قال: 
فهذا حديث ابن عتيق يحتمل التاأويل لأن قوله “ف�سله عليه” يحتمل الوجهني، اإل اأنه قد 
جاء عن الثقات اإىل ابن الزبري ن�سا خالف ما تاأولوه عليه، ثم عن ابن الزبري طائفة توقفه 
اأف�سل من  احلرام،  امل�سجد  ال�سالة يف  “اإن  واحد:  ترفعه مبعنى )ق138/اأ(  واأخرى  عليه، 

ال�سالة يف م�سجد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، مبائة �سعف”)110(.
وقد اختلفت الأحاديث يف مقدار اأف�سلية ال�سالة يف امل�سجد احلرام، ويف م�سجد املدينة 
على غريها. اأما امل�سجد احلرام ففي طريق عبد اهلل بن الزبري، وجابر، وابن عمر، واأبي الدرداء، 
واأن�س مرفوعا: “اأن ال�سالة فيه مبائة األف �سالة”. ويف حديث موقوفا عليه: “اإن ال�سالة 
“الأو�سط” عن عائ�سة  الطرباين يف  رواه  امل�سجد احلرام خري من مائة �سالة”. وهكذا  يف 
مرفوعا)111( باللفظ الأول. واجلمع بني هذا، وبني ما تقدم اأن يحمل اأثر عمر، وحديث عائ�سة 
فيكون  املدينة”.  م�سجد  يف  �سالة  مائة  من  “خري  املراد:  اأن  على  �سحتهما،  تقدير  على 
اأن  يقت�سي  الثاين  باللفظ  عمر  واأثر  الأرقم،  وحديث  معه.  ومن  الزبري،  ابن  حلديث  موافقا 
تكون ال�سالة يف امل�سجد احلرام باألف �سالة. وكذلك يدل عليه حديث الأرقم من حديث اأن 
امل�سهور يف ال�سالة ببيت املقد�س اأنها كاألف �سالة كما �سياأتي، فيكون مبكة باألف، واإذا 

تعّذر اجلمع فريجع اإىل الرتجيح)112(.
األف �سالة مب�سجد  اأف�سل من  “ال�سالة يف امل�سجد احلرام  اأثر عمر:  ويف بع�س طرق 
املدينة”. ويف حديث الأرقم “اأن ال�سالة مبكة اأف�سل من األف ببيت املقد�س”. واأ�سّح هذه 

الطرق حديث ابن الزبري، وجابر، وابن عمر، واأبي الدرداء، قال: اأ�سانيدها �سحيحة)113(.
واأما الأحاديث يف م�سجد املدينة، فاأكرث الأحاديث ال�سحيحة: “اأن ال�سالة فيه خري 
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من األف �سالة”. ويف حديث اأبي الدرداء: “اأنها باألف �سالة من غري تف�سيل على الألف”. 
ويف حديث اأن�س عند ابن ماجة: “اأن ال�سالة فيه بخم�سني األف �سالة”. ويف حديث اأبي ذّر: 

اأف�سل من اأربع �سلوات ببيت املقد�س”)114(. “اأن ال�سالة فيه 
. فضل الّصالة يف املسجد األقصى)115(. 5

وقد اختلفت الأحاديث يف املقدار الذي ت�ساعف به �سالة م�سجد بيت املقد�س، فعند 
ابن ماجة من حديث ميمونة مولة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: “اإن ال�سالة فيه بخم�سمائة 
�سالة”. ويف حديث اأن�س عند ابن ماجة: “اأن ال�سالة فيه بخم�سني األف �سالة” فعلى هذا 
تكون ال�سالة مب�سجد املدينة: اإما باأربعة اآلف على مقت�سى حديث ميمونة، واإما باألف على 
مقت�سى حديث اأبي الدرداء، واإما مبائتي األف �سالة، على مقت�سى حديث اأن�س، لكنه يف هذا 

احلديث �سّوى بني م�سجد املدينة، وم�سجد بيت املقد�س)116(.
واأ�سّح طرق اأحاديث ال�سالة ببيت املقد�س: اأنها باألف �سالة، فعلى هذا اأي�سا ي�ستوي 
اأبي  حديث  من  اأحمد  عند  احلديث  طرق  بع�س  ويف  املدينة.  م�سجد  مع  الأق�سى  امل�سجد 
هريرة اأو عائ�سة مرفوعا: “�سالة يف م�سجدي هذا خري من األف �سالة فيما �سواه اإل امل�سجد 
فاإنهما  الأق�سى  امل�سجد  اإل  ثبوتها:  تقدير  على  الرواية  هذه  فتحمل  هذا  وعلى  الأق�سى”. 
م�ستويان يف الف�سل، ول مانع من امل�سري اإىل هذا فاإنه لي�س باأف�سل من األف �سالة فيه، بل 

هو م�ساو له)117(.
واأ�سح طرق اأحاديث الت�سعيف يف املدينة: “اأنها اأف�سل من األف”. والأ�سح يف البيت 

املقد�س: “اأنها باألف”. فيمكن اأن يكون التفاوت بينهما بالزيادة على الألف)118(.

. و. املفاضلة بني مّكة املكّرمة واملدينة املنورة ومسجديهما)119(. 6
واختلفت مذاهب العلماء يف م�سجدي مكة واملدينة اأيهما اأف�سل:

الدرداء،  واأبو  اإىل تف�سيل م�سجد مكة على املدينة، عمر، وعلي، وابن م�سعود،  فذهب 
وابن عمر، وجابر، وعبد اهلل بن الزبري. ومن التابعني قتادة، ومن الأئمة �سفيان بن عيينة، 
وال�سافعي، وعبد اهلل بن وهب، ومطّرف من اأ�سحاب مالك)120(. قال ابن عبد الرب: “ول ي�سك 
عامل بت�سعيف فيها، اإن ابن عيينة فوق ابن نافع يف الفهم، والف�سل، والعلم. واإنه اإذا مل يكن 
اأوىل من تقليد ابن نافع. وقال مالك: واأهل املدينة مب�سجد املدينة  بد من التقليد فتقليده 
العبادة  بف�سل  ت�رشف  الأمكنة  اإذ  املدينة،  على  مكة  اأف�سلية  على  ا�ستدل  ثم  ومن  اأف�سل. 
فيها على غريها. فقال زكريا بن يحيى ال�ساجي، قال ال�سافعي: “مكة خري البقاع كلها”. 
وهو قول عطاء بن اأبي رباح، واملكيني والكوفيني. وقال مالك، واملدنيون: “املدينة اأف�سل 
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من مكة”. واختلف اأهل الب�رشة، والبغداديون يف ذلك، فطائفة تقول: مكة. وطائفة تقول: 
املدينة. انتهى)121(.

وممن ذهب اإىل تف�سيل مكة: عمر، وعلي، و)ق138/ب( ابن م�سعود، واأبو الدرداء، وابن 
عمر، وجابر بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن الزبري. ومن التابعني قتادة، ومن الأئمة ابن عيينة 

واآخرون)122(.
وما حكي عن عمر من تف�سيل مكة على املدينة، وتف�سيل ال�سالة يف م�سجد مكة على 

م�سجد املدينة، هو الذي رواه ابن عبد الرب يف التمهيد)123(.
وحكى القا�سي عيا�س)124(، وتبعه النووي عن عمر: “اأن املدينة اأف�سل”. وحكاه ابن 
بطال عن عمر ب�سيغة التَّعري�س. قال ابن عبد الرب: وقد روي عن مالك ما يدل على اأن مكة 

اأف�سل الأر�س كلها. قال: ولكن امل�سهور عن اأ�سحابه يف مذهبه تف�سيل املدينة.
وا�ستدل ال�ساجي واجلمهور بحديث عبد اهلل بن عدي بن حمراء قال: “راأيت ر�سول اهلل، 
�سلى اهلل عليه و�سلم، واقفا على احلزورة)125(، فقال: واهلل اإنك خلري اأر�س اهلل، واأحب اأر�س 
الرتمذي، والن�سائي، وابن ماجة.  اأخرجه  اأخرجت منك ما خرجت”.  اأين  اإىل اهلل، ولول  اهلل 
وقال الرتمذي: “ح�سن �سحيح”. قال ابن عبد الرب: “وهذا من اأ�سح الآثار عن النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم، وهذا قاطع يف حمل اخلالف”)126(.
قال: وا�ستدل اأ�سحابنا على اأن املدينة اأف�سل من مكة بقوله، �سّلى اهلل عليه و�سلم: “ما 
بني قربي ومنربي رو�سة من ريا�س اجلنة”)127(. قال: وركبوا عليه قوله، �سلى اهلل عليه 
و�سلم، “مو�سع �سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها”)128(. قال: وهذا ل دليل فيه على ما 
ذهبوا اإليه، لأن قوله هذا اإمنا اأراد به ذّم الدنيا والزهد فيها، والرتغيب يف الآخرة، فاأخرب اأن 
الي�سري من اجلنة خري من الدنيا وما فيها، واأراد بذكر ال�سوط، واهلل اأعلم، التقليل، ل اأنه اأراد 
مو�سع ال�سوط بعينه، بل مو�سع ن�سف �سوط، وربع �سوط من اجلنة الباقية خري من الدنيا 
الفانية. اإىل اأن قال: فال حجة لهم يف �سيء مما ذهبوا اإليه، بل املوا�سع كلها والبقاع اأر�س 

ل منها �سيء على �سيء اإل بخرٍب يجب الت�سليم له)129(. اهلل، ول يجوز اأن يف�سّ
قال: واإين لأعجب ممن يرتك قول ر�سول اهلل، �سّلى اهلل عليه و�سلم، اإذ وقف مبكة على 
الن�س  هذا  مثل  يرتك  فكيف  قال:  ثم  حمراء،  بن  عدي  بن  اهلل  عبد  حديث  فذكر  احلزورة، 

الثابت؛ وميال اإىل تاأويل ل يجامع متاأوله عليه)130(.
البقعة التي دفن فيها ر�سول اهلل،  وا�ستثنى القا�سي عيا�س من القول بتف�سيل مّكة 
�سّلى اهلل عليه و�سلم، و�سّمت اأع�ساءه الكرمية، وحكى اتفاق العلماء على اأنها اأف�سل بقاع 
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َل املدينة على  الأر�س، واأنه ل خالف يف ذلك. قال ابن عبد الرب: وكان مالك يقول: “َمْن َف�سَّ
مكة؟ اإين ل اأعلم بقعة فيها قرب نبي معروف غريها”. 

قال ابن عبد الرب: “وهذا وجهه عندي، واهلل اأعلم، من قول مالك فاإنه يريد ما ل ي�سك 
فيه وما يقطع العذر خربه، واإل فاإن النا�س ]يزعم[)131( منهم الكثري اأنَّ قرب اإبراهيم، �سّلى 
اهلل عليه و�سلم، ببيت املقد�س، واأن قرب مو�سى، عليه ال�سالم، هناك. ثم ذكر حديث اأبي هريرة 
اإمنا يحتج  قال:  ثم  املقد�سة رمية بحجر”.  الأر�س  يدنيه من  اأن  ربه  “ف�ساأل مو�سى  قال: 
بقرب ر�سول اهلل، �سّلى اهلل عليه و�سلم، واأ�سحابه على من اأنكر ف�سلها وكرامتها، فاأّما من 
اأقّر بف�سلها، وعرف لها مو�سعها، واأقّر اأنه لي�س على وجه الأر�س اأف�سل بعد مكة منها، فقد 
اأنزلها منزلها، وعرف لها حقها، وا�ستعجل القول مبا جاء عن النبّي، �سّلى اهلل عليه و�سلم، يف 

مكة. وفيها اأنَّ ف�سائل البلدان ل ُتدرك بالقيا�س وال�ستنباط، واإمنا �سبيلها التوقيف)132(.
وروى ابن عبد الرب من رواية ابن عبا�س قال: قال علي بن اأبي طالب: “اإين ل اأعلم بقعة 
اأحب اإيل يف الأر�س، واأف�سل بئر يف الأر�س، واأطيب اأر�س يف الأر�س ريحًا، فاأّما اأحب بقعة 
يف الأر�س اإىل اهلل فالبيت احلرام، وما حوله. واأف�سل بئر يف الأر�س زمزم، واأطيب اأر�س يف 
الأر�س ريحًا الهند، هبط بها اآدم عليه ال�سالم من اجلنة، فعلق �سجرها من ريح اجلنة، ويف 

انتقاده علي بن زيد...)133( كان خمتلفًا فيه. انتهى.
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اخلامتة:
بعد اأن اأنهيت حتقيق هذا التعليق الذي و�سعه ابن طولون ال�ساحلي يف ف�سائل ال�سالة 
بامل�سجد الأق�سى، ومنتهى م�ساعفة الأجر فيها، ومقارنة ذلك مع امل�سجد احلرام يف مكة 
املكرمة، وامل�سجد النبوي ال�رشيف يف املدينة املنورة، وامل�سجد الأموي يف دم�سق، اأرى اأن 

اأ�سع بني يدي القّراء النتائج التالية:
�رشورة الهتمام بن�رش كل ما يتعلق بف�سائل املدن الإ�سالمية بعامة وف�سائل  1 .
املدن الواقعة حتت الحتالل الأجنبي منها بخا�سة، واأولها بيت املقد�س، لأن 
املدن يف عقيدتهم ويحّثهم على  باأهمية هذه  امل�سلمني  ي�سهم يف تعريف  ذلك 

ا�سرتدادها.
عدم اللتفات اإىل ما ي�سيعه بع�س الباحثني من اأن هذه الف�سائل غري موّثقة، اإذ  2 .
يظهر حتقيق هذا التعليق اأن ابن طولون ال�ساحلي مل ياأت باأي معلومة اإل اأعادها 
اإىل م�سدرها الأ�سا�س املوثوق. كما اأن اأيا من معلوماته مل تتعار�س مع القواعد 

ال�رشعية.
ف�سائل  يف  امل�سّنفة  للموؤلفات  جديدة  بيبليوغرافيا  بو�سع  الهتمام  �رشورة  3 .
بيت املقد�س، والعمل على جمعها يف مركز خا�س، والبدء بتحقيقها ون�رشها؛ اإذ 
تبني يل اأن ما و�سعه اأ�ستاذنا املرحوم كامل الع�سلي يف كتابه القّيم لي�س كامال، 
فمثال ذكر اأن لبن طولون ال�ساحلي م�سنفًا واحداً يف ف�سائل بيت املقد�س، فيما 

وجدت اأن له ثالثة م�سّنفات، رجحت اأن اثنني منها هما م�سنف واحد.
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اهلوامش:
طولون  ابن  /اأ؛  ق238. 1 العاطر،  الرو�س  الأن�ساري،  اأيوب  ابن  يف:  ترجمته  انظر 
الكواكب  الغزي،  النجم  �س25-29؛  املحّقق،  مقّدمة  اجلوهرية:  القالئد  ال�ساحلي، 
خلو�سي،  اإح�سان  298/8؛  الذهب،  �سذرات  احلنبلي،  العماد  ابن  52/2؛  ال�سائرة، 
الثامن  الق�سم  العربي،  الأدب  تاريخ  بروكلمان،  �س335؛  دم�سق،  يف  الفكر  اأعالم 
ج12 �س362؛ جرجي زيدان، تاريخ اآداب اللغة العربية، 314/3؛ الزركلي، الأعالم، 
291/6؛ كامل الع�سلي، خمطوطات ف�سائل بيت املقد�س، �س114؛ عمر كحالة، معجم 

املوؤلفني، 51/11؛ �سالح الدين املنجد، املوؤرخون الدم�سقيون، �س17 وغريها.
. انظر: �سالح الدين املنجد، م.�س.، �س17. 2

. النجم الغزي، م.�س.، 52/2. 3
/اأ. ابن اأيوب الأن�ساري، م.�س.، ق238. 4

. انظر: اإح�سان خلو�سي، م.�س.، �س335. 5
�َس موظف  . وكتابة الغيبة هي: اأن ُيَخ�سَّ انظر: ابن طولون ال�ساحلّي، م.�س.، �س25. 6
يف اأ�سل �رشط الواقف للمدر�سة تكون مهمته كتابة ا�سم من يتخلف عن احل�سور من 

املوظفني اأو الطلبة. انظر: ابن طولون ال�ساحلي، م.�س.، �س21.
. والفقاهة هي: اأن يكون �ساحب هذه  انظر: ابن طولون ال�ساحلّي، م.�س.، �س27-25. 7
الوظيفة م�ستغال بالفقه اأو مت�سفًا به. والنظارة هي اليوم مبنزلة املدير للمدر�سة الذي 
يتوىّل �سوؤون املدر�سة جميعها. والإعادة هي: وظيفة تعليمية يتوّلها �سخ�س يدعى 
املعيد، وهو مبثابة الأ�ستاذ الثاين للطالب، ومهمته تتمثل يف اأن يعيد للطلبة الّدر�س 

ويفهمهم ما قّرره لهم الأ�ستاذ. انظر: ابن طولون ال�ساحلي، م.�س.، �س24-23.
الفلك امل�سحون يف اأحوال حممد بن طولون  مل اأ�ستطع الطالع على كتاب ابن طولون “ . 8

“. وانظر: ابن طولون ال�ساحلي، م.�س.، �س16.
. �سالح الدين املنجد، م.�س.، �س17. 9

. كرات�سكوف�سكي، تاريخ الأدب اجلغرايف، �س744. 10
. انظر: ابن طولون ال�ساحلي، اإّن اإبراهيم كان اأمة: مقّدمة املحّقق، �س8. 11

/اأ. ابن اأيوب الأن�ساري، م.�س.، ق238. 12
اجلوهرية:  القالئد  ال�ساحلي،  طولون  ابن  ؛  �س335. 13 م.�س.،  خلو�سي،  اإح�سان  انظر: 

مقّدمة املحّقق، �س16؛ كامل الع�سلي، م.�س.، �س114.
. كرات�سكوف�سكي، م.�س.، �س746. 14

. انظر: اإح�سان خلو�سي، م.�س.، �س336. 15
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؛ ابن  انظر: اإح�سان خلو�سي، م.�س.، �س336؛ كرات�سكوف�سكي، م.�س.، �س747-746. 16
طولون ال�ساحلي، القالئد اجلوهرية: املقدمة، �س17-20. وجميع الكتب املذكورة 
ابن  انظر:  اأحيائها.  اأهم  اأحد  اليوم  طبعت ون�رشت. واملزة: قرية غربي دم�سق. وهي 

احلوراين، الإ�سارات اإىل اأماكن الزيارات، �س124. 
. انظر: �سياء الدين املقد�سي، ف�سائل بيت املقد�س: مقّدمة املحقق، �س24. 17

. انظر: كرات�سكوف�سكي، م.�س.، �س747؛ كامل الع�سلي، م.�س.، �س113. 18
. انظر: البقاعي، الإعالم ب�سن الهجرة اإىل ال�سام: مقّدمة املحقق، �س52. 19

. انظر: كرات�سكوف�سكي، م.�س.، �س747. 20
. انظر: كامل الع�سلي، م.�س.، �س114-113. 21

. انظر: بروكلمان، م.�س.، الق�سم الثامن ج12 �س366-362. 22
/اأ. ابن طولون ال�ساحلي، ف�سل اخلطاب، ق135. 23

معجم  انظر مثال: كتاب “اإر�ساد الأريب اإىل معرفة الأديب” لياقوت احلموي، فعنوانه “. 24
الأدباء”، و”نثري اجلمان فيمن نظمني واإياه الزمان” لبن الأحمر الغرناطي فعنوانه 

اأعالم اأهل املغرب والأندل�س.
. انظر: البقاعي، م.�س.، �س52. 25

/اأ(. واأثبته لأنه قول املوؤلف.  يف �س )ق134/ب(: لت�سعيف. واملثبت يف �س )ق135. 26
اأو  مثليه  وجعله  اأ�سله،  على  زاد  و�ساعَفُه:  و�سّعَفُه  ال�سيء  اأ�سعف  من  والت�سعيف: 

اأكرث. انظر: ابن منظور، ل�سان العرب، مادة �سعف.
/ب(، واأ�سفله باقي ال�سفحة بيا�س.  اأعلى )ق134. 27 يف �س: ورد عنوان املخطوط يف 
يف  واأعــاله   .)9054( وهو  املخطوط  رقم  ال�سفحة  من  الأميــن  اجلانب  يف  واأعــاله 
اجلانب الأي�رش من ال�سفحة رقم الورقة بخط غامق م�سطوب اأفقيا وهو )138(. واأ�سفل 
هذا الرقم ومقابل ال�سطر الأول من عنوان التعليق كتب بخط مائل رقم الورقة وهو 

.)134(
بني  ما  عا�س  اللوؤلوؤي،  الدين  �سم�س  اهلل  عبد  اأبو  اأيــوب،  بن  عثمان  بن  حممد  هو:  28 .
)784هـ و867هـ(، ولد بدم�سق وتويف بها، كان �سافعيا من الوعاظ، وخبريا بالكتب، 
الزركلي،  الالمع، 141/8؛  ال�سوء  ال�سخاوي،  ترجمته يف:  انظر  عّدة م�سنفات.  وله 

الأعالم،141/8؛ عمر كحالة، معجم املوؤلفني، 281/10.
هـ(، كان  هو: اأحمد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار الب�رشي، عا�س ما بني )215هـ و 292. 29
اأحد حفاظ الدنيا، مات يف مدينة الرملة بفل�سطني. انظر ترجمته يف: الأن�ساري، طبقات 

املحّدثني، 386/3 ابن العماد احلنبلي، م. �س.، 209/2 الزركلي، م.�س.، 1/ 189.
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(؛ الهيثمي، ك�سف  انظر احلديث يف: البّزار، البحر الّزخار، 77/10 حديث رقم )4142. 30
الأ�ستار،212/1.

اإبراهيم بن حميد قال: نا حممد... قال: نا �سعيد... قال: نا  يف البزار، م.�س.، 77/10: “. 31
�سعيد... اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل...”.

. يف البزار، م.�س.، 77/10. 32
: األف �سالة. يف البزار، م.�س.، 77/10؛ الهيثمي، م.�س.، 212/1. 33
: خم�سمائة. يف البزار، م.�س.، 77/10؛ الهيثمي، م.�س.، 212/1. 34

وهذا احلديث ل نعلمه يروى عن ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه  يف البزار، م.�س.، 78/10: “. 35
و�سلم، من وجه من الوجوه بهذا اللفظ اإل من هذا الوجه بهذا الإ�سناد، واإ�سناده ح�سن”. 
ويف الهيثمي، م.�س.، 213/1: قال البزار: “ل نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعا اإل بهذا”. 
و�سالح الدين العالئي هو: خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل العالئي الدم�سقي املقد�سي، اأبو 
اإىل  الدين، عا�س ما بني )694هـ و761هـ(، ولد وتعّلم يف دم�سق، ورحل  �سعيد �سالح 
جمري  يف:  ترجمته  انظر:  م�سنفات.  عّدة  وله  فا�سال،  حمدثا  كان  فيها،  وتويف  القد�س 
الزركلي،  م.�س.، 190/6؛  العماد احلنبلي،  ابن  الأن�س اجلليل، 106/2؛  الدين احلنبلي، 

م.�س.، 321/2.
. انظر: ابن حنبل، امل�سند، 46/23. 36

�سالة الرجل يف  37 .“ اأن�س بن مالك هو:  لفظ احلديث كما اأخرجه ابن ماجة عن حديث 
بيته ب�سالة، و�سالته يف م�سجد القبائل بخم�س وع�رشين �سالة، و�سالته يف امل�سجد 
الذي يجمع فيه بخم�سمائة �سالٍة، و�سالته يف امل�سجد الأق�سى بخم�سني األف �سالة، 
و�سالة يف م�سجدي بخم�سني األف �سالة، و�سالة يف امل�سجد احلرام مبائة األف �سالة.” 

انظر: ابن ماجة، ال�سنن، 453/1.
؛ ابن عبد الرب، التمهيد ملا  من تلك الطرق ما ورد يف: البيهقي، �سعب الإميان، 485/1. 38

يف املوطاأ، 30/6؛ الهندي، كنز العمال، م6 ج89/12.
/اأ(. يف �س: كتب هذا العناون الفرعي على الهام�س الأي�رش من )ق135. 39

وانظره   . 40 .102/1 والرتهيب،  الرتغيب  املنذري،  يف:  ب�سيط  تغيري  مع  بلفظه  احلديث  انظر 
ال�سنن  البيهقي،  )26330(؛  رقم  حديث   309/6 امل�سند،  حنبل،  ابن  يف:  خمتلفة  باألفاظ 
الكربى، 38/1 حديث رقم )160(، وبلفظ اآخر يف، ال�سنن ال�سغرى، 67/1 حديث رقم )61(.

: بغري. يف املنذري، م.�س.، 102/1. 41
/ب(. يف �س: كتب هذا العنوان الفرعي غلى الهام�س الأي�رش من )ق135. 42

ال�سحيح،  اجلامع  الني�سابوري،  ؛  43 .231/1 ال�سحيح،  البخاري،  يف:  احلديث  انظر 
.450/1
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الفذ: الفرد. انظر: ابن منظور، ل�سان العرب، مادة فذذ. 44 .
�سالة الرجل يف اجلماعة ت�سّعُف على �سالته  انظر: البخاري، م.�س.، 232/1. وفيه “ . 45
يف بيته ويف �سوقه خم�سا وع�رشين �سعفا....” ؛ والني�سابوري، م.�س.، 449/1. وفيه 

اأحدكم وحده بخم�سة وع�رشين جزءا”. اأف�سل من �سالة  “ �سالة اجلماعة 
. وقد اأورد احلديث باألفاظ عّدة منها: عن  انظر: ابن امللقن، البدر املنري، م17،20/2. 46
عائ�سة ر�سي اهلل عنها، عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: “ركعتني بال�سواك اأف�سل من 
�سبعني ركعة بال �سواك”. وعن جابر ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم: “ركعتان... بغري �سواك”.
.) �سبق تخريج احلديث يف الهام�س رقم )46. 47

ااهلل،  �سعيد اخلدري قال: قال ر�سول  اأبي  . وفيه عن  ال�سنن، �س102. 48 اأبو داود،  انظر: 
�سّلى اهلل عليه و�سلم: “ ال�سالة يف جماعة َتعِدُل خم�سًا وع�رشين �سالة، فاإذا �سالها 
يف فالة فاأمتَّ ركوعها و�سجودها بلغت خم�سني �سالة “. وورد بلفظ اآخر يف: ابن اأبي 

�سيبة، امل�سّنف، 364/2؛ ابن حّبان، امل�ستدرك، 45/5.
 . ال�سام، �س78؛ ابن ع�ساكر، تاريخ دم�سق، 244/2. 49 الربعي، ف�سل  اأبو احل�سن  انظر: 
الة يف م�سجد الر�سول، �سّلى اهلل عليه و�سلم، بخم�سني األف �سالة. وانظر:  وفيها اأَنَّ ال�سّ
ابن حنبل، امل�سند، 343/3؛ ابن ماجة، م.�س.، 450/1؛ البزار، م.�س.، 214/1؛ ابن 
الة يف  عبد الرب، التمهيد، 30/6؛ املنذري الرتغيب والرتهيب، 172/2. وفيها اأّن ال�سّ

امل�سجد احلرام مبائة األف �سالة. 
/ب(: مبائة األف األف �سالة. ومل اأجدها يف اأي من كتب احلديث. وانظر:  يف �س)ق135. 50
الة  ابن عبد الرب، م.�س.، 23/6-24. فقد روى احلديث عن عبد اهلل بن الزبري قال: “ال�سّ
يف امل�سجد احلرام تف�سل على م�سجد النبي، �سّلى اهلل عليه و�سّلم، مبائة �سعف”. قال 
عطاء: فنظرنا يف ذلك فاإذا هي تف�سل على �سائر امل�ساجد مبائة األف �سعف”. ثم قال 
الة  الة يف امل�سجد احلرام تف�سل على ال�سّ اإّن ابن جريج اأّول احلديث: “باأن تكون ال�سّ

يف كل امل�ساجد غري م�سجد النبّي، �سّلى اهلل عليه و�سّلم، باألف األف”.
. �سورة املائدة اآية رقم 54. 51

مرة  مطلب  كلمة  وفوقه  الأي�رش.  الهام�س  على  املطلب  هذا  كتب  /ب(:  )ق135. 52 �س  يف 
ثانية.

اأهل  من  هـ(،  �سنة)444. 53 املتوفى  �سايف،  بن  حممد  بن  علي  هو:  الربعي  احل�سن  اأبو 
دم�سق، وِمْن اأقدم َمْن �سنف يف ف�سائل ال�سام. انظر ترجمته يف: ابن ع�ساكر، تاريخ 

مدينة دم�سق، 513/12؛ الزركلي، م.�س.، 427/4.
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انظر احلديث مع اختالف ب�سيط يف �سند الرواة يف كل من: اأبو احل�سن الربعي، ف�سائل  54 .
اأمية  ال�سعقاين، واأبو  اأبي زيد  ال�سام، �س78؛ ابن ع�ساكر، م.�س.، 244/2، وفيه عن 
اأحّققه؛  الذي  الن�س  الراويني كما هو مثبت يف  ا�سمي  ال�سغقاين. وقد �سحح املحقق 
الألباين، الّثمر امل�ستطاب، م579/2. وفيه �ساق احلديث عن اأبي زياد ال�سعباين اأو اأبي 

اأمية ال�سعباين.
: قال. يف اأبو احل�سن الربعي، م.�س.، �س78؛ ابن ع�ساكر، م.�س.، 244/2. 55

هـ  56 .714( بني  عا�س  الدين،  باأكمل  امللقب  البابرتي  حممد  بن  حممد  هو:  الأكمل 
و786هـ(، وين�سب اإىل قرية بابرت من اأعمال دجيل ببغداد، رحل اإىل حلب والقاهرة. 
كان عاملًا فا�ساًل يف الفقه واللغة والأدب، وعمل يف التدري�س، ورف�س الق�ساء اأكرث 
“�رشح م�سارق الأنوار النبوّية من �سحاح الأخبار  من مّرة. له عّدة م�سّنفات منها: 
امل�سطفوية” لل�سغاين. و�سّماه “حتفة الأبرار يف �رشح م�سارق الأنوار”. انظر ترجمته 
يف: ابن العماد احلنبلي، م.�س.، 293/6؛ الزركلي، م.�س.، 42/7؛ عمر كحالة، م.�س.، 

.298/11
حّبان،  ابن  ؛  57 .62/3 الكربى،  ال�سنن  البيهقي،  131/2؛  م.�ــس.،  الني�سابوري،  انظر: 

ال�سحيح، 392/5.
 : 58 .392/5 م.�س.،  حّبان،  ابن  62/3؛  م.�س.،  البيهقي،  131/2؛  م.�س.،  الني�سابوري،  يف 

م�سى.
البيهقي،  . ويف  59 .“ “ حتط خطيئة والأخرى ترفع درجة  الني�سابوري، م.�س.، 131/2:  يف 
م.�س.، 62/3 “...اهلل تعاىل... كانت خطواته اإحداهما حتطُّ خطيئة، والأخرى ترفع درجة”. 
ترفع  والأخرى  اإحداهما حتطُّ خطيئة،  “كان خطوتاه:  م.�س.، 392/5:  حّبان،  ابن  ويف 

درجة”.
. انظر: ابن حجر الع�سقالين، فتح الباري، 170/2. 60

 . ال�سيوطي، التو�سيح �رشح اجلامع ال�سحيح، 676/2. 61
قال اأبو عي�سى )الرتمذي(: وعامة من روى عن  انظر: الرتمذي، ال�سنن، 138/1. وفيه: “ . 62
“ب�سبع  فاإنه قال:  ابن عمر  اإمنا قالوا خم�س وع�رشين” اإل  النبّي، �سّلى اهلل عليه و�سّلم، 

وع�رشين”.
. الرتمذي، ال�سنن، 138/1. 63

. فقد ناق�س  ال�سيوطي، التو�سيح، 677/2. وانظر: ابن حجر الع�سقالين، م.�س.، 168/2. 64
ذلك بطريقة خمتلفة ومو�ّسعة.

: عمل. يف ال�سيوطي، م.�س.، 677/2. 65



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

249

ناق�س  ، فقد  الع�سقالين، م.�س.، 168/2. 66 ابن حجر  وانظر:  ال�سيوطي، م.�س.، 677/2. 
ذلك بطريقة خمتلفة ومو�ّسعة.

ناق�س  ، فقد  الع�سقالين، م.�س.، 168/2. 67 ابن حجر  وانظر:  ال�سيوطي، م.�س.، 677/2. 
ذلك بطريقة خمتلفة ومو�ّسعة.

، فقد ناق�س   ال�سيوطي، م.�س.، 677/2. وانظر: ابن حجر الع�سقالين، م.�س.، 168/2. 68
ذلك بطريقة خمتلفة ومو�ّسعة.

. فقد  ال�سيوطي، التو�سيح، 677/2. وانظر: ابن حجر الع�سقالين، م.�س.،169-168/2. 69
تو�ّسع يف مناق�سة املو�سوع. وما يف ال�سيوطي وتعليق ابن طولون خمت�رش عنه. وهما 

متفقان فيما نقاله عن ابن حجر اإل يف كلمات قليلة.
: هذا اأوجهها. يف ال�سيوطي، امل�سدر نف�سه، 677/2. 70
: تدرك حقيقتها. ال�سيوطي، امل�سدر نف�سه، 677/2. 71

. وعّلق على  ال�سيوطي، امل�سدر نف�سه، 677/2. وانظر: ابن حجر الع�سقالين، م.�س.، 169/2. 72
قول البلقيني بقوله: “ وظهر يل يف اجلمع بني العددين اأّن اأقل اجلماعة اإمام وماأموم...”.

م.�س.،  الع�سقالين،  حجر  ابن  من  ماأخوذه  وهي   . 73 .678-677/2 م.�ــس.،  ال�سيوطي، 
.170-169/2

: التدريب. يف ال�سيوطي، م.�س.، 678/2. 74
 . انظر: ابن دقيق العيد، اإحكام الأحكام، 159/1، الني�سابوري، م.�س.، 550-449/1. 75

وقد ورد احلديثان كما هما يف الن�ّس املحقّق.
. وفيه عن عبد اهلل بن م�سعود اأن النبّي، �سّلى اهلل عليه  انظر: ابن حنبل، م.�س.، 546/1. 76
�سالة.  وع�رشين  بخم�س  وحده  الرجل  �سالة  على  اجلميع  �سالة  يف�سل  كان  و�سّلم، 

كّلها مثل �سالته.
. يف ابن حجر الع�سقالين، م.�س.، 170/2: يف رواية الأ�سيلي “خم�سًا وع�رشون”. 77

. وفيه روى احلديث عن اأبي �سعيد اخلدري قال: قال  اأبو داود، م.�س.، 153/1. 78 انظر: 
ر�سول اهلل، �سّلى اهلل عليه و�سّلم: “ ال�سالة يف جماعة تعدل خم�سا وع�رشين �سالة فاإذا 
�سالها يف فالة فاأمتَّ ركوعها و�سجودها بلغت خم�سني �سالة”. ؛ ابن حّبان، �سحيح، 
405/5. وفيه روى احلديث عن اأبي �سعيد اخلدري، قال: قال ر�سول اهلل، �سّلى اهلل عليه 
و�سّلم: “ �سالة الرجل يف جماعة تزيد على �سالته وحده بخم�س وع�رشين درجة، فاإن 

�سالها باأر�س قيٍّ فاأمتَّ ركوعها و�سجودها، بلغت �سالته بخم�سني درجة”.

. اأبي احلافظ ابن حجر الع�سقالين. انظر: ابن حجر الع�سقالين، م.�س.، 170/2. 79
روى   . 80 .365/2 امل�سنف،  �سيبة،  اأبي  ابن  ويف   .680-679/2 م.�ــس.،  ال�سيوطي، 
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الوحدة  اجلماعة على �سالة  “ف�سل �سالة  قال:  ابن عبا�س  احلديث عن عكرمة عن 
خم�س وع�رشين درجة فاإن كانوا اأكرث فعل عدد من يف امل�سجد، فقال رجل: واإن كانوا 

ع�رشة اآلف؟ قال: نعم، واإن كانوا اأربعني األفا”.
. اأبي احلافظ ابن حجر الع�سقالين، انظر: ابن حجر الع�سقالين، م.�س.،172/2. 81

الأمور املذكورة  اأن  اإىل  اإ�سارة  وذلك  82 .“ ال�سيوطي، م.�س.، 680/2-681. وزاد قوله: 
عّلة للت�سعيف، ومنها ا�ستنطبت الأ�سباب ال�سابقة”.

. 83 يف �س: غري موجود. وو�سعت العنوان للت�سهيل على القراء.
مبكة  ولد  هـ(،  �سنة)832. 84 املتوفى  املالكي،  املكّي  الفا�سي  علي  بن  اأحمد  بن  حممد  هو: 
القراآن، له عدة م�سنفات  ال�سام وم�رش، وحفظ  املكرمة ون�ساأ بها وتعلم، وتنقل يف مدن 
منها امل�سنفان املذكوران، وقد اخت�رش الثاين من الأول �سنة)811هـ(. والأول ا�سمه كما 
هو يف املطبوع “ �سفاء الغرام باأخبار البلد احلرام “ وي�سمى اأي�سا “ حت�سيل املرام من 
تاريخ البلد احلرام “. انظر ترجمته يف: الفا�سي، �سفاء الغرام، مقدمة املحقق، ج1/�س1-8؛ 

ال�سخاوي، م.�س.، 18/7؛ ابن العماد احلنبلي، م.�س.، 199/7؛ الزركلي، م.�س.، 331/5.
. انظر: الفا�سي، �سفاء الغرام، 127/1-129؛ الزهور املقتطفة، �س54-53. 85

. انظر: ابن عبد الرب، التمهيد، 18/6-30؛ الفا�سي، �سفاء الغرام، 129-128/1. 86
. انظر: الفاكهي، اأخبار مكة، 261/2؛ الفا�سي، امل�سدر نف�سه، 129/1. 87

هـ(،    النقا�س هو: حممد بن احل�سن املو�سلي، املعروف بالنقا�س، املتوفى �سنة)351. 88
العماد  ابن  يف:  ترجمته  انظر  بالقراءات.  وعارفا  ببغداد،  القراء  و�سيخ  مف�رشا،  كان 

احلنبلي، م.�س.، 8/3؛ الزركلي، م.�س.، 81/6.
. الفا�سي، الزهور املقتطفة، �س55-54. 89

العلماء ثم  . وقد تو�سع يف ذكر ما قاله  الغرام، 132-131/1. 90 الفا�سي، �سفاء  انظر: 
قال: “ولذلك نبهنا عليه”.

. انظر: الفا�سي، �سفاء الغرام 131/1-132؛ الزهور املقتطفة، �س55. 91
. انظر: ابن ماجة، م.�س.، 320/2. 92

. احلاكم، امل�ستدرك، 461/1. 93
       . انظر: الفا�سي، �سفاء الغرام، 132/1-134؛ الزهور املقتطفة، �س56-55. 94

. انظر: احل�سن الب�رشي، م.�س.، �س64. 95
املحب الطربي هو: اأحمد بن عبد اهلل بن حممد الطربي املكي ال�سافعي. املكنى باأبي  96 .
املكرمة  مكة  ولد يف  )614هـ و694هـ(  عا�س بني  الدين،  وامللقب مبحب  العبا�س، 
وتويف بها. كان �سيخ احلجاز وعامله، وفقيه احلرم ومفتيه. له عدة م�سنفات. انظر 

ترجمته يف: ابن العماد احلنبلي، م.�س.، 425/5؛ الزركلي، م.�س.، 159/1.



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن عشر - كانون ثاني 2010

251

. انظر: احل�سن الب�رشي، م.�س.، �س64؛ الفا�سي، �سفاء الغرام، 134/1. 97
جده  عن  الثقفي  اأو�س  بن  اهلل  عبد  عن  وفيه   . 98 .221/1 الكبري،  املعجم  الطرباين،  انظر: 
قال: قال ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم،: “ قراءة الرجل القراآن يف غري امل�سحف األف 
درجة، وقراءته يف امل�سحف ي�ساعف على ذلك اإىل األفي درجة”؛ البيهقي، �سعب الإميان، 
407/2. وفيه عن عبد اهلل بن اأو�س الثقفي عن جده قال: قال ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه 
و�سلم،: “قراءة القراآن يف غري امل�سحف األف درجة، وقراءته يف امل�سحف ت�سعف على 

ذلك األفي درجة”.
مل اأ�ستطع الهتداء اإليه. 99 .

هذا احلديث غري خمرج يف �سيء من الأ�سول، �سحيحها و�سعيفها، ول ُيعلم له �سند ُيروى  100 .
به. وقد اأورده ابن جنيم، بدون اإ�سناد ول عزو. انظر: ابن جنيم، البحر الرائق، 375/1.

يف  �سالة  101 .“  :124/1 م.�ــس.،  الني�سابوري،  وانظر:   .206/1 م.�ــس.،  البخاري،  يف 
اإل امل�سجد احلرام”. ورواه  األف �سالة يف غريه من امل�ساجد  م�سجدي هذا خري من 

ال�سيخان اأي�سا باألفاظ اأخرى.
. وفيه تعليقا  انظر: العراقي، طرح الترثيب، م3 ج44/6؛ ابن عبد الرب، التمهيد، 18/6. 102
على روايات كثرية للحديث: “ وقال عامة اأهل الأثر والفقه: اإن ال�سالة يف امل�سجد 

احلرام اأف�سل من ال�سالة يف م�سجد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم مبائة �سالة”.
. انظر: العراقي، م.�س.، م3 ج44/6؛ ابن عبد الرب، م.�س.، 18/6. 103

. انظر: ابن عبد الرب، م.�س.، 18/6-19؛ العراقي، م.�س.، م3 ج44/6. 104
. انظر: ابن عبد الرب، م.�س.، 19/6؛ العراقي، م.�س.، م3 ج45/6. 105

. انظر: ابن عبد الرب، م.�س.، 19/6-20؛ العراقي، م.�س.، م3 ج45/6. 106

. انظر: ابن عبد الرب، م.�س.، 19/6-20؛ العراقي، م.�س.، م3 ج45/6. 107
. انظر: ابن عبد الرب، م.�س.، 21/6؛ العراقي، م.�س.، م3 ج45/6. 108
. انظر: ابن عبد الرب، م.�س.، 21/6؛ العراقي، م.�س.، م3 ج45/6. 109

 . انظر: ابن عبد الرب، م.�س.، 22/6. 110
عائ�سة مرفوعا، ويف بع�س طرق  يف العراقي، م.�س.، م3 ج47/6 توجد زيادة هي: “. 111
اأثر عمر “ اأن ال�سالة يف امل�سجد احلرام اأف�سل من األف �سالة مب�سجد املدينة” ويف 
اأحمد  رواه  املقد�س”.  ببيت  األف �سالة  من  اأف�سل  ال�سالة مبكة  “اأن  الأرقم:  حديث 

وغريه، قال: واجلمع”. وبذلك ي�ستقيم املعنى.
  . انظر: العراقي، م.�س.، م3 ج47/6. 112
  . انظر: العراقي، م.�س.، م3 ج47/6. 113
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  . انظر: العراقي، م.�س.، م3 ج47/6. 114
يف �س: غري موجود، وو�سعت هذا العنوان للت�سهيل على القراء. 115 .

. انظر: العراقي، م.�س.، م3 ج48-47/6. 116
  . انظر: العراقي، م.�س.، م3 ج48/6. 117

 . انظر: العراقي، م.�س.، م3 ج48/6. وزاد: “ واهلل اأعلم، انتهى كالم والدي رحمه اهلل”. 118
ما يعني اأنه نقل كل ما �سبق عن والده”.

يف �س: غري موجود، وو�سعت هذا العنوان للت�سهيل على القراء. 119 .
. انظر: الفا�سي، �سفاء الغرام، 126/1. 120

  . انظر: انظر: العراقي، م.�س.، م3 ج46-45/6. 121
  . انظر: العراقي، م.�س.، م3 ج46/6. 122

  . انظر: ابن عبد الرب، م.�س.، 18/6؛ العراقي، م.�س.، م3 ج46/6. 123
القا�سي عيا�س هو: عيا�س بن مو�سى اليح�سبي ال�سبتي، املكنى باأبي الف�سل، عا�س ما  124 .
بني �سنتي )476هـ و544هـ(، ولد يف �سبتة ون�ساأ بها وتعلم، ورحل اإىل الأندل�س، واأ�سبح 
وترك  مبراك�س،  وتويف  وغرناطة،  �سبتة  يف  الق�ساء  توىل  وقته،  يف  احلديث  اأهل  اإمام 

م�سنفات عديدة. انظر ترجمته يف: الزركلي، م.�س.، 99/5؛ عمر كحالة، م.�س.، 16/7.
احلزورة: التل ال�سغري، وكان عنده مو�سع عند باب احلناطني مبكة املكرمة، وقيل  125 .
حزب.؛  مادة  م.�س.،  منظور،  ابن  254/2؛  م.�س.،  الأزرقي،  انظر:  الأرقم.  دار  بفناء 

الفا�سي، �سفاء الغرام، 122/11.
؛  انظر: الرتمذي، م.�س.، 679/5؛ الن�سائي، م.�س.، 321/5؛ ابن ماجة، م.�س.، 77/2. 126
ابن عبد الرب، م.�س.، 289/2؛ العراقي، م.�س.، م3 ج46/6. وقد اأخذ الن�س بت�رشف 
الزهور  120/1-123؛  الغرام،  �سفاء  الفا�سي،  وانظر:  الأخريين.  امل�سدرين  عن 

املقتطفة، �س53.
انظر: البخاري،  م.�س.، 207/1؛ الني�سابوري، م.�س.، 123/4. 127 وفيهما روى احلديث 
“ما بني  “اإن ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، قال:  عبد اهلل بن زيد املازين فقال: 

بيتي ومنربي رو�سة من ريا�س اجلنة”. كما روي باألفاظ اأخرى.
      . انظر: الرتمذي، م.�س.، 300/4؛ ابن ماجة، م.�س.، 408/3. 128

. انظر: العراقي، م.�س.، م3 ج46/6. 129
  . انظر: ابن عبد الرب، م.�س.، 288/2؛ العراقي، م.�س.، م3 ج46/6. 130

. يف �س: �ساقطة. واملثبت يف: عبد الرب، م.�س.، 289/2. 131
. انظر: ابن عبد الرب، م.�س.، 290/2؛ العراقي، م3 ج47-46/6. 132

يف �س: غري وا�سح.. 133
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املصادر واملراجع:
1. املصادر:

- القراآن الكرمي
اأ. امل�سادر املخطوطة

(،الرو�س العاطريف ما  ابن اأيوب الأن�ساري،مو�سى بن يعقوب)ت بعد 1592/1000. 1
تي�رّش من اأخبار اأهل القرن ال�سابع ع�رش، مكتبة برلني، رقم )9886(، م�سّور بحوزتي، 

)210( ورقات، 22-25 �سطراً. 
ب. امل�سادر املطبوعة

(، م�سّنف ابن اأبي �سيبة يف الأحاديث  ابن اأبي �سيبة، عبد اهلل بن حممد )ت235/ 849. 1
وم�سكولة  ومنقحة  الن�س  )م�ستكملة  ط1،  اللحام،  �سعيد  وتعليق  �سبط  والآثار، 
اإ�رشاف مكتب البحوث والدرا�سات، بريوت: دار الفكر،  ومرقمة الأحاديث ومفهر�سة(، 

.1989/1409
الآثار،  من  فيها  جاء  وما  مكة  اأخبار   ،) )ت864/250. 2 اهلل  عبد  بن  حممد  الأزرقــي، 

حتقيق علي عمر، ط1، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 2004/1424.
(، طبقات املحدثني باأ�سفهان والواردين  الأن�ساري، عبد اهلل بن حممد )ت979-369. 3
 ،1412 الر�سالة،  موؤ�س�سة  بريوت:  وزميله،ط2،  احلق  عبد  الغفور  عبد  حتقيق  عليها، 

ج3.
البخاري، حممد بن ا�سماعيل )ت870/256(، ال�سحيح، ط2. 4 )مزيدة م�سححة مرقمة 

مرتبة ح�سب حروف املعجم املفهر�س وفتح الباري(.
البّزار، حتقيق  الّزّخار املعروف مب�سند  البحر   ،) اأحمد بن عمر )ت904/292. 5  البّزار، 
عادل بن �سعد، مراجعة وتقدمي بدر البدر وزميله، ط1، املدينة املنورة: مكتبة العلوم 

واحلكم، 2003/1424، ج10.
(، الإعالم ب�سّن الهجرة اإىل ال�سام، حتقيق  البقاعي/ ابراهيم بن عمر )ت 885/ 1480. 6

حممد جمري احل�سيني، ط1، بريوت: دار ابن حزم، 1997/1418.
 ،) البيهقي، اأحمد بن احل�سني ت)1065/458. 7

اأ. ال�سنن ال�سغرى مع حا�سيته امل�سّماة بغية املتقي يف تخريج �سنن البيهقي، حتقيق 
وتقدمي بهجة يو�سف حمد، ط1، بريوت: دار اجليل، 1995/1415، ج1.
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ب. ال�سنن الكربى، حتقيق حممد عطا، ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1994/1414، ج3.
اأبي هاجر حممد ال�سعيد زغلول، ط1، بريوت: دار الكتب  ج. �سعب الإميان، حتقيق 

العلمية، من�سورات حممد علي بي�سون، 2000/1421، ج2.  
(، ال�سنن، حتقيق وت�سحيح عبد الوهاب عبد  الرتمذي، حممد بن عي�سى )ت892/279. 8
اللطيف، ط2، بريوت: دار الفكر، 1983/1403، ج1.                                                                            

�سحيح  �رشح  الباري  فتح   ،) 9 .1448 )ت852/  علي  بن  اأحمد  الع�سقالين،  حجر  ابن 
الباقي،  الكتب والأبواب حممد فوؤاد عبد  العزيز بن باز، ترقيم  البخاري، حتقيق عبد 

ط1 )جديدة منقحة وم�سححة(، بريوت: دار الكتب العلمية، 1989/1410، ج2
(، ف�سائل ال�سام وف�سل دم�سق: يف  ابو احل�سن الربعي، علي بن حممد )ت444/ 1052. 10
كتاب ف�سائل ال�سام، حتقيق اأبو عبد الرحمن عادل بن �سعد، ط1، بريوت: دار الكتب 

العلمية، من�سورات حممد علي بي�سون، 2001/1422.
عبد  ال�سالم  عبد  حممد  اأحاديثه  رقم  امل�سند،   ،) )ت855/241. 11 بن  اأحمد  حنبل،  ابن 

ال�سايف، ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1993/1913، ج2.
(، ال�سنن، حتقيق حممد حميي الدين عبد  اأبو داود، �سليمان بن الأ�سعث )ت888/275. 12

احلميد، بريوت: دار الفكر.
(، اإحكام الأحكام �رشح عمدة الأحكام،  ابن دقيق العيد، علي بن حممد )ت1302/702. 13

بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت.،ج1.
(، ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع،  ال�سخاوي، حممد بن عبد الرحمن )ت1497/902. 14

بريوت: من�سورات دار مكتبة احلياة، د.ت. ج3-1.
(، التو�سيح �رشح اجلامع ال�سحيح،  ال�سيوطي، عبد الرحمن بن الكمال )ت1505/911. 15
حتقيق ر�سوان جامع، ط1، الريا�س: مكتبة الر�سد، �رشكة الريا�س للن�رش والتوزيع، 

1998/1419، ج2.
(، ف�سائل بيت املقد�س،  �سياء الدين املقد�سي، حممد بن عبد الواحد )ت1245/643. 16
ال�سام:  )ف�سائل  الفكر، 1988/1405،  دار  حتقيق حممد مطيع احلافظ، ط1، دم�سق: 

.)2
الطرباين، �سليمان بن اأحمد )ت970/360. 17 (، املعجم الكبري، حتقيق وحتريج اأحاديث 

حمدي ال�سلفي، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د.ت.، ج1، 20.
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، حيدر اآباد الدكن: مطبعة  الطحاوي، اأحمد بن حممد )ت321/ 933(، م�سكل الآثار، ط1. 18
جمل�س دائرة املعارف النظامية، 1333هـ، )اأعاد طبعه دار �سادر بريوت(، ج1.

ابن طولون ال�ساحلي، حممد بن علي )ت1546/953. 19 (، 
حزم،  ابن  دار  بريوت:  ط1،  يو�سف،  خري  حممد  حتقيق  اأمة،  كان  ابراهيم  اإن  اأ. 

.1997/1417
دم�سق:  دهمان،  اأحمد  حممد  حتقيق  ال�ساحلية،  تاريخ  يف  اجلوهرية  القالئد  ب. 

مطبوعات جممع اللغة العربية، 1980/1401، الق�سم الأول.
ابن عبد الرب، يو�سف بن عبد اهلل )ت1072/465. 20 (، التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين 

والأ�سانيد، حتقيق �سعيد اأعراب وزميله، ط2، الرباط، د.م.، 1982/1403، ج6.
التقريب،  �رشح  يف  الترثيب  طرح   ،) )ت1403/806. 21 احل�سني  بن  الرحيم  عبد  العراقي، 
العلمية، 2000/1421،  الكتب  القادر حممد علي، ط1، بريوت: دار  اأحاديه عبد  خرج 

م3، ج6.
ف�سلها  وذكر  دم�سق  مدينة  تاريخ   ،) )ت1175/571. 22 احل�سني  بن  علي  ع�ساكر،  ابن 
وت�سمية من حلها من الأماثل اأو اجتاز بنواحيها من وارديها واأهلها، درا�سة وحتقيق 

عمر العمروي، بريوت: دار الفكر، 1995/1415، ج2.
(، �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب،  ابن العماد احلنبلي، عبد احلي )ت1678/1089. 23

ط2، )منقحة، بريوت: دار امل�سرية، 1979/1399،ج.
بلبان،  ابن  برتتيب  حبان  ابن  �سحيح   ،) )ت1338/739. 24 بلبان  بن  علي  الفار�سي، 
الر�سالة،  موؤ�س�سة  بريوت:  ومنقحة(،  وفريدة  )جديدة  ط3  الأرنــاوؤوط،  �سعيب  حتقيق 

.1997/1418
،) الفا�سي، حممد بن احمد )ت832/ 1428. 25

حممود  تقدمي  الغزاوي،  اأديب  حتقيق  امل�رشفة،  مكة  تاريخ  من  املقتطعة  الزهور  اأ.  
الأرناوؤوط، ط1، بريوت: دار �سادر، 2000.

البلد احلرام، حتقيق وفهر�سة عمر تدمري، ط1، بريوت: دار  باأخبار  الغرام  ب. �سفاء 
الكتاب العربي، 1985/1405، ج1.

،) الفاكهي، عبد اهلل بن حممد )ت353/ 964. 26
مّكة  دهي�س،  بن  امللك  عبد  وحتقيق  درا�سة  وحديثه،  الدهر  قدمي  يف  مّكة  اأخبار  اأ.  

املكرمة: مطبعة    النه�سة احلديثة، 1988/1407. 
اأبي حممد عبد اهلل بن حممد الفاكهي،  اأبي حممد الفاكهي امل�سمى بحديث  ب. فوائد 
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للن�رش  الريا�س  �رشكة  الر�سد،  مكتبة  الريا�س:  ط1،  الغباين،  حممد  وحتقيق  درا�سة 
والتوزيع، 1998/1419.

الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق  ال�سنن،   ،) )ت888/275. 27 يزيد  بن  حممد  ماجة،  ابن 
بريوت: دار الفكر، د.ت.، ج1.

(، الأن�س اجلليل بتاريخ  جمري الدين احلنبلي، عبد الرحمن بن حممد )ت1520/927. 28
القد�س واخلليل، بغداد: مكتبة النه�سة، 1995، ج2.

(، البدر املنري يف تخريج الأحاديث والآثار  ابن امللقن، عمر بن علي )ت1401/804. 29
الريا�س: مكتبة  الكبري، حتقيق م�سطفى عبد احلي وزميله، ط1،  ال�رشح  الواقعة يف 

الر�سد، 2004/1425، م2.
دار املعرفة،  الدقائق، بريوت:  الرائق �رشح كنز  البحر  الدين احلنفي،  ابن جنيم، زين  30 .

ط2، د.ت.،ج1.
(، الرتغيب والرتهيب من احلديث  املنذري، عبد العظيم بن عبد القوي )ت1258/656. 31

ال�رشيف، ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1417هـ، ج1.
�سادر،  دار  بــريوت:  العرب،  ل�سان   ،) )ت1311/711. 32 مكرم  بن  حممد  منظور،  ابن 

.1968/1388
املائة  باأعيان  ال�سائرة  الكواكب   ،) الغزي، حممد بن حممد )ت1061/ 1650. 33 النجم 
من�سورات  العلمية،  الكتب  دار  املن�سور، ط1، بريوت:  العا�رشة، و�سع حوا�سيه خليل 

حممد يل بي�سون، 1997/1418، ج2.
(، اجلامع ال�سحيح، حتقيق حممد فوؤاد  الني�سابوري، م�سلم بن احلجاج )ت1413/261. 34

عبد الباقي، القاهرة: دار اإحياء الكتب العربية، 1336.
(، كنز العمال يف �سنن الأقوال  الهندي، علي املتقي بن ح�سام الدين )ت 1567/975. 35
والأفعال، حتقيق حممود الدمياطي، ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1419/ 1998، 

)من�سورات حممد علي بي�سون(، م6ج12.
(، ك�سف الأ�ستار عن زوائد البزار على الكتب  الهيثمي، علي بن اأبي بكر )ت1404/807. 36

ال�ستة، حتقيق حبيب الأعظمي، ط1، بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، 1979/1399، ج1.
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2. املراجع:
الألباين، حممد نا�رش الدين، 1 .

غرا�س،  دار  الكويت:  ط1،  والكتاب،  ال�سنة  فقه  يف  امل�ستطاب  الثمر  اأ- 
.2002/1422

ب- �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة واأثرها يف الأمة، ط1، الريا�س: مكتبة 
املعارف للن�رش والتوزيع، 2002/1422.

اخلليج،  لدول  العربي  الرتبية  مكتب  الريا�س:  ط1،  الرتمذي،  �سنن  �سحيح  ج- 
1988،ج1،3.

بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي: من فتح م�رش 1517. 2 حتى احلملة الفرن�سية 
الهيئة  القاهرة:  وزميله،  حجازي  حممود  ترجمة  حجازي،  حممود  اإ�رشاف   ،1798
امل�رشية العامة للكتاب، 1995، )املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم(، الق�سم 

الثامن، ج13-12.
للهجرة،  ع�رش  والثاين  الأول  القرنني  بني  دم�سق  يف  الفكر  اأعالم  اإح�سان،  خلو�سي،  3 .

دم�سق: دار يعرب، 1994/1414.
العرب  من  والن�ساء  الرجال  لأ�سهر  تراجم  قامو�س  ــالم:  الأع الدين،  خري  الزركلي،  4 .

وامل�ستعربني وامل�ست�رشقني، ط11، بريوت: دار العلم للماليني، 1998، 8 اأجزاء. 
�سوقي  راجعها وعّلق عليها  العربية، طبعة جديدة  اللغة  اآداب  تاريخ  زيدان، جرجي،  5 .

�سيف، القاهرة: دار الهالل، د.ت.، ج3.
، عمان:  الع�سلي، كامل، خمطوطات ف�سائل بيت املقد�س: درا�سة وبيبليوغرافيا، ط1. 6

من�سورات جممع اللغة العربية الأردين، 1981.
كحالة، عمر ر�سا، معجم املوؤلفني: تراجم م�سنفي الكتب العربية، بريوت: دار اإحياء  7 .

الرتاث العربي، د.ت. 
كرات�سكوف�سكي، اإغناطيو�س، تاريخ الأدب اجلغرايف العربي، ترجمة �سالح الدين عثمان  8 .

ها�سم، ط2 )م�سححة ومنقحة(، بريوت: دار الغرب الإ�سالمي، 1987/1408.
، بريوت: دار  اأنور �ساه، العرف ال�سذي يف �رشح �سنن الرتمذي، ط1. 9 الك�سمريي، حممد 

اإحياء الرتاث العربي، 2004/1425، ج1.
املنجد، �سالح الدين، املوؤرخون الدم�سقيون يف العهد العثماين واآثارهم املخطوطة،  10 .

بريوت: دار الكتاب اجلديد، 1964.
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