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٨١٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

  منهج ابن عالن في كتاب 

  "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " 

  بابطينمحمد  هناء أبوبكر

  . السعودية-   ينبع-جامعة طيبة  -كلية أصول الدين  -قسم الحديث وعلومه 

  SA.EDU.TAIBHU@HBABATEEN  :اإللكتروني البريد

  :الملخص 

فيـه  منهجـاً علميـاً واضـحاً، بـذل ":النوويـة  الفتوحات الربانية شرح األذكـار" عد كتاب يُ 

مــن  حمــل الدراســة والعنايــة، هجعلــ  جهــداً مــشكوراً، ممــاـرمحــه اهللا ـ الــشيخ ابــن عــالن 

تنـاول  لـذا ؛فقـد كانـت لـه ميـزات عديـدة ميزتـه عـن غـريه مـن الـشروحالعلماء والبـاحثني، 

، وقـــسم لـــشرح ابـــن عـــالن يف االوقـــوف علـــى مـــنهجاملختـــصر،  يف هـــذا البحـــث الباحـــث

ترمجـــة مـــوجزة للـــشيخ ابـــن عـــالن، : يف املبحـــث األول البحـــث إىل أربعـــة مباحـــث، تنـــاول

: املبحــث الثــاينيف  و ، وطلبــه للعلـم، وشــيوخه وتالميــذه، ومؤلفاتـه وآثــاره،حياتــهتـضمنت 

مــن حيــث بيــان املعــىن والــضبط واإلعــراب، وبيــان األحكــام منهجــه يف شــرح األحاديــث، 

 تــضمن منهجــه يف تنــاول علــوم احلــديث،: املبحــث الثالــث، ويف املــستفادة مــن احلــديث

فيــه منهجــه يف تــراجم الــرواة، ومنهجــه يف بيــان املــسائل املتعلقــة بعلــوم احلــديث، ومنهجــه 

، تـضمن فيـه مميـزات الـشرح، شرحالـمكانـة : املبحـث الرابـعيف بيان خمتلف احلـديث، ويف 

ه يف الــشرح، مث اخلامتــة الــيت مشلــت وامللحوظــات عليــه، وأثــر الــشرح فــيمن بعــده، ومــصادر 

  .أهم النتائج والتوصيات

 - األذكار – الربانية الفتوحات -  احلديث – الشرح –  املنهج:المفتاحية الكلمات

  .عالن ابن



       
  
 

 

 
 

٨١٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

 

Ibn Allan's approach in the book "The Divine 
Conquests on the Prophetic Remembrance" 

Hana Abu Bakr Mohammed BABATEEN 

Department of Hadith and its Sciences -College 
of Fundamentals of Religion - Taibah University 
- Yanbu - Saudi Arabia. 

Email: HBABATEEN@TAIBHU.EDU.SA 

Abstract: 

The book "The Divine Conquests Explaining Nuclear 
Remembrances" is a clear scientific approach, in which 
Sheikh Ibn Allan - may God have mercy on him - 
made a commendable effort, which made him the 
subject of study and care, among scholars and 
researchers, because he had many advantages that 
distinguished him from other explanations, so the 
researcher examined This brief study, standing on the 
approach of Ibn Allan in the explanation, and divided 
the research into four topics, dealt with in the first 
topic: a brief translation of Sheikh Ibn Allan, which 
included his life, his request for knowledge, his elders 
and his disciples, his writings and effects, and in the 
second topic: his method of explaining hadiths, In 
terms of indicating the meaning, control and 
expression, and indicating the judgments learned from 
the limit With the third topic: his method of dealing 
with the science of hadith, his method included the 



       
  
 

 

 
 

٨١٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

translations of narrators, and his method in explaining 
issues related to the science of hadith, and his method 
in explaining various hadiths, and in the fourth topic: 
the position of the explanation, it includes the 
characteristics of the explanation, the notes to it, and 
the effect of the explanation Then on, and its sources 
in the explanation, then the conclusion that included 
the most important findings and recommendations. 

Keywords : Approach - Explanation - Hadith - 
Divine conquest - Remembrance - Ibn 
Allan. 



       
  
 

 

 
 

٨٢٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

  : المقدمة

احلمد هللا محداً كثرياً كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة و السالم على 

 ، ما اتصلت عني بنظر،سيدنا حممد سيد البشر،وعلى آله وصحبه املصابيح الدرر

 . ووعت أذن خبرب

  :ا بعدأم

فقد شدت العلماء عزائمها، وأقبلت بكليتها على كتاب اهللا تعاىل وسنة رسول اهللا 

 يستنبطون منهما الدرر، ويستخرجون منهما العلوم واحلكم، ،صلى اهللا عليه وسلم

وكان من هؤالء األعالم اإلمام حممد بن علي بن حممد عالن البكري الصديقي 

األنيقة على األحاديث النبوية اليت اختارها هـ، صاحب الشروح ١٠٥٧: الشافعي، ت

حلية "  يف كتابه،١أبو زكريا حيىي حميي الدين النووي البحر الزاخر، ذو املعامل واملفاخر،

وهو الكتاب املعروف باألذكار " األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات واألذكار

اب عظيم املقدار، سامي كت( بقولهاألذكار كتاب فضل  وقد ذكر ابن عالن النووية، 

من باب االفتخار أنه اليستغين عنه طالبو اآلخرة   للنصيحة الذكر مؤلفه بذالً ، الفخار

وقال غريه " بع الدار واشرت االذكار" علماءالذين عليهم املدارخيار، وقال غريه من الاأل

له،  وهو كاف للمريد يف حا""األذكار"ليس يذكر من مل يقرأ " خيارمن السادة األ

إىل �اية مطلوبه وغاية آماله؛ الشتماله مع األذكار على حلية األولياء وكثري له وصل م

  .٢)من شعار األخيار

                                                           

  .هـ  ٦٧٦: أبو زكريا حميي الدين حييي بن شرف النووي، ت١

( حممــدبن ريــاض األمحــد،: ، حتقيــقالفتوحــات الربانيــة علــى األذكــار النبويــةعــالن، حممــد علــي، ٢

  .)١٠/ ١) ه١٤٣٠/م٢٠٠٩، ١املكتبة العصرية، بريوت، ط



       
  
 

 

 
 

٨٢١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

 شرحا عليهتتابع العلماء ،و اً  يف نفوس أهل العلم ترحيبكتاب األذكار القى وقد

وتوضيحاً، حىت جاء ابن عالن فكشف عن وجه عرائس االختيارات النووية، وأسفر 

ن األحاديث النبوية، فا�الت عليه الفتوحات الربانية، وأقبلت عليه عن مكنو 

وقد متيز " الفتوحات الربانية على األذكار النواوية" الفيوضات الرمحانية، يف كتابه البديع 

لذا قامت يف كتابه مبنهجه الدقيق وأسلوبه العميق، عانق فيه بياُن املعىن سهولَة اللفظ، 

الفتوحات الربانية على "  عالن يف شرحه األحاديث يف كتابه عرض منهج ابنالباحثة ب

  .قدمة وثالثة مباحث وخامتةم يف "األذكار النواوية

  

  

  

  



       
  
 

 

 
 

٨٢٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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  .ترجمة موجزة للشيخ ابن عالن:المبحث األول

 . ونشأتهنسبه: المطلب األول 

حممــد علــى بــن حممــد عــالن بــن إبــراهيم بــن حممــد بــن عــالن بــن عبــدامللك بــن علــي بــن 

 عالن عائلة مكيـة، يرجـع ووبن، ١شاة البكري الصديقي املكي الشافعي بار كعلي بن م

  .٢نسبها إىل خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه

كانــــت والدتــــه يف العــــشرين مــــن صــــفر ســــنة ســــت وتــــسعني :  يف تارخيــــه ٣قــــال البــــوريين

عـدة متـون يف كثـري مــن الفنــون، وتعلـم  وحفظ القرآن بـالقراءات وحفـظ ،وتسعمائة مبكة

 ،، وتـــصدر لإلفتـــاء وعمـــره أربـــع وعـــشرونحـــىت تـــصدر لإلقـــراء وعمـــره مثانيـــة عـــشر عامـــاً 

 ،وكانــت نــشأته مبكــة يف بيــت علــم وفــضل وتــصوف يف أســرة أجنبــت الكثــري مــن العلمــاء

  .الذين كان هلم أثر كبري يف نشأته

 �ـار الثالثـاء لتـسع بقـني مـن  ـاهللارمحـه  النابـن عـحافلة بـاخلري والعطـاء تـويف وبعد حياة 

ذي احلجة سنة سـبع ومخـسني وألـف، دفـن بـاملعالة مبكـة املكرمـة، بـالقرب مـن قـرب شـيخ 

  .٤اإلسالم ابن حجر املكي رمحهما اهللا تعاىل

                                                           

  .٢٨٣ /٦ ، "هدية العارفين " البغدادي، إمساعيل باشا،١

  .٦٢٩/ ١ ،"كشف الظنون " حاجي خليفة، ٢

 .١٨٩ / ٣  ،"خالصة األثر "  احمليب،٣

 .١٨٩/ ٤ ، املرجع السابق٤



       
  
 

 

 
 

٨٢٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

  . طلبه للعلم:ثانيالمطلب ال

 ت يف صـــغره ، وحفـــظ عـــدة متـــون يف كثـــري مـــن الفنـــون ، تـــصدرءاحفـــظ القـــرآن بـــالقرا

، وباشر اإلفتاء وله من الـسن أربـع وعـشرون سـنة، لإلقراء وله من السن مثانية عشر عاماً 

 الــسنة بالــديار   وأحــىي،ومجــع بــني الروايــة والدرايــة والعلــم والعمــل، فــسر كتــاب اهللا تعــاىل

 ألهــل عــصره يف املــسائل املــشكلة يف مجيــع الفنــون، وكــان إذا ســئل احلجازيــة كــان مرجعــاً 

  . يف اجلواب عنهابسرعة رسالةً عن مسالة ألف 

 حلــــديث رســــول  وضــــبطاً ، وإتقانــــاً  وحفظــــاً  ثقــــة مــــن أفــــرد أهــــل زمانــــه معرفــــةً وكــــان إمامــــاً 

  بـاجلالل الـسيوطي يف معرفـة احلــديث وصـحيحه وأسـانيده، وكـان شـبيهاً لـه بعلاهللا،وعلمـاً 

  .١انهإنه سيوطي زم: وضبطه وكثرة مؤلفاته، ورسائله، قال الشيخ عبدالرمحن اخلياري 

 تعـــددت اختـــصاصاته العلميـــة، فـــألف يف علـــوم كثـــرية، منهـــا التفـــسري والعقيـــدة واحلـــديث

س  والفقه، والنحو والتاريخ واملنطق، والتـصوف وكتـب الـشعر ونظـم الكتـب العلميـة، ودرّ 

مــن أهــم مــؤرخي عــصره يف مكــة، وصــفته املــصادر ، وكــان  بــاحلرم وانتفــع بــه النــاسكثــرياً 

تـدريس، ونفـع النـاس للمجال اخلط، وكثرة الـضبط، وانتـصب ، و بسعة العلم وحسن اخللق

فأخــذ عنــه مجاعــة كثــريون يطــول شــرحهم، وقــرأ صــحيح البخــاري يف جــوف الكعبــة أيــام 

صــنف يف جــواز التــدريس و بنائهــا، ملــا ا�ــدمت يف ســنة تــسع وثالثــني مــن جهــة احلطــيم، 

مجــع فيــه األقــوال يف هــذا ، أطنــب فيــه املقــال يف هــذا املقــام و  حــافالً داخــل البيــت مــصنفاً 

                                                           

  .١٥٨ /٤،"خالصة األثر " احمليب،١



       
  
 

 

 
 

٨٢٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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ــــة "املــــرام، ومســــاه  ــــدرس جبــــوف الكعب ــــصريح جبـــــواز أن ي احلــــديث القــــول احلــــق والنقــــل ال

  .١"الصحيح

  

  .أهم مؤلفاته:المطلب الثالث

 قــال تلميــذه العجمــي يف كتابــه خبايــا علــي بــن عــالن كثــرية،حممــد الــشيخ  مؤلفــات

فقــد شــبهه الــسيوطي يف الزوايــا أ�ــا بلغــت أكثــر مــن أربعمائــة مــصنف، أمــا احملــيب 

، وقــد ٢إن مؤلفاتــه زادت علــى الــستني: معرفــة احلــديث وكثــرة التــآليف، ولكنــه قــال

سأقتــصر علـى ذكــر مؤلفاتــه يف و تنوعـت اختــصاصاته ومؤلفاتــه يف العلـوم املختلفــة، 

  .علم احلديث

  :مؤلفاته في الحديث وعلومه

  .٣ام ع١٢٠٥منه نسخة مبكتبة احلرم املكي برقم :  النبأ العظيم . ١

  .٤ أهل اإلسالم واإلميان ب بيان أن املصطفي ال خيلو عنه الزمان . ٢

 طبـع مبطبعـة الفتـوح األدبيـة بالقـاهرة سـنة: دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني . ٣

  .٥ أجزاء٨يف /  هـ ١٣٤٧

                                                           

 .١٨٥ /٤ املرجع السابق،١

 .٤/٢٠٢املرجع السابق،٢

، "التــــاريخ المؤرخــــون "  اهليلـــة، حممــــد احلبيـــب،، و٢٣٩ /٦،"األعــــالم" الزركلـــي، خــــري الـــدين،٣

   .٣١٦ص

  .٤/١٨٦،"خالصة األثر "  احمليب،٤

 .٢٣٩ /٦، "األعالم " الزركلي، خري الدين،٥



       
  
 

 

 
 

٨٢٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

أي مـــــا وافـــــق رأي أحــــــد الـــــصحابة الكتـــــاب : ١ احتـــــاف الثقـــــات يف املوافقـــــات . ٤

 .٢والسنة وهي منظومة وهلا شرح

ــــــةا . ٥ طبــــــع مبطبعــــــة املعاهــــــد بالقــــــاهرة : لفتوحــــــات الربانيــــــة علــــــى األذكــــــار النووي

  . وهو كتابنا هذا،٣ جملدات۷م يف ۱۹۳۲/ه۱۳۵۱سنة

تــصريف ، "٤وهــي رســالة يف خــتم البخــاري: الوجــه الــصحيح يف خــتم الــصحيح . ٦

 .الشيخ حممدالربوكلي احلنفي املسمى حسن العناية بالكفاية

 .٥ جماميع۲۶۱۵/۳ األوقاف العامة ب بغداد نسخة مكتبة: الرسالة النافعة  . ٧

 .٤٠۹۱٧منه نسخة مبكتبة برلني برقم : ٦مفتاح البالد يف فضائل الغزو اجلهاد . ٨

منــه نــسخة مبكتبــة األوقــاف العامــة ب بغــداد بــرقم :  ســكرات املــوتيف رســالة  . ٩

 .٨جماميع  ١٦/٧٠٧١

  .٩فتح القريب ا�يب، يف نظم خصائص احلبيب . ١٠

  .وقد ذيله ابنه غياث الدين بن عالن: ١٠املصطفيمولد  مورد الصفا يف . ١١

                                                           

 .١٨٦/ ٤،"خالصة األثر " يب، احمل١

  .٦ / ١  ج،"كشف الظنون " حاجي خليفة،٢

  .٢٣٩/ ٦، "  األعالم " زركلي، خري الدين،٣

 ٢٧٣-٢٧٢ص، "عقد الجواهر والدرر " ، انظر ١٨-١٥ املؤلفات من ٤

  .٣١٦ص،"التاريخ والمؤرخون " اهليلة،٥

 .١٨٦/ ٤ ،"خالصة األثر " احمليب٦

 .٣١٨ ص،"  التاريخ والمؤرخون " اهليلة، حسن احلبيب،٧

 .٣١٧  صاملرجع السابق،٨

  .٣٢٠صاملرجع السابق، ٩

و ، ١٨٧/ ٤ ،"خالصـــة األثـــر " و، ٢٦ ص، ذكـــره املؤلـــف يف كتابـــه أنبـــاء املؤيـــد اجلليـــل مـــراد١٠

  .٢١١ص،"عقد الجواهر والدرر " الشلي



       
  
 

 

 
 

٨٢٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

  .١النفحات العنربية يف مدح خري الربية . ١٢

  .٢خامت الفتوة يف خامت النبوة . ١٣

 .٣رشف الرحيق من شرب الصديق . ١٤

  

  .الشرحفي ـ رحمه اهللا ـ منهج الشيخ ابن عالن : المبحث الثاني

  . شرح تراجم الكتب واألبوابي فهمنهج: المطلب األول

رمحه اهللا ـ عند شرحه لرتاجم الكتب واألبواب، ترتيب اإلمام ـ ن  ابن عالىراع .١

على آخر،  أو بابًا   كتاباً  فلم يقدم ومل يؤخر، واألبوابلكتب ل ـرمحه اهللاـ النووي 

تقدمي أول الكتاب  ب-  رمحه اهللا - ، وذكر مراد النووي كما فعل بعض الشراح

وقد رأيُت أن : " تغفار، بقولهبباب فضيلة الذكرمطلقاً، وختم الكتاب بباب االس

أُقدِّم يف أّول الكتاب بابًا يف فضيلة الذكر مطلقاً، أذكُر فيه أطرافًا يسريَة توطئًة ملا 

تعاىل بباب  بعدها، مث أذكُر مقصود الكتاب يف أبوابه، وأختُم الكتاَب إن شاء اهللا

لثقة، وعليه التوكل االستغفار تفاؤًال بأن خيتم اهللا لنا به؛ واهللا املوفِّق، وبه ا

 .٤"وإليه التفويُض واالستنادواالعتماد، 

                                                           

  .١٨٧/ ٤ ،"خالصة األثر " احمليب١

   .١٨٧/  ٤ املرجع السابق،٢

  .٥٧٤ / ٣ ،"ح المكنون إيضا " ٣

  .١/١٧ ، الفتوحات الربانية على األذكار النووية حممد علي،ابن عالن،٤



       
  
 

 

 
 

٨٢٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

يف كل باب  -رمحه اهللا  -   يبدأ ابن عالن،حترير الرتمجة أو شرح عنوان الباب .٢

  . لتحرير ما ترنو إليه، وإزالة ما يقع من إشكال؛بشرح عنوانه وتوضيح ترمجته

  .باب ما يقول حال خروجه من بيته:مثال

  صلى اهللا عليه وسـلم كـان  أن النيب: ضي اهللا عنها، وامسها هندأم سلمة ر روينا عن

ْلــُت علــى اهللا، اللُهــمَّ إين أُعــوُذ بِــَك أَْن َأضــلَّ : "إذا خــرج مــن بيتــه قــال بِــْسم اهللا تـَوَكَّ

، أو أَْظِلَم أَْو أُْظَلَم، أو َأْجَهَل أو ُجيَْهَل َعَليَّ  ، أو أَُزلَّ   . ١"أَْو ُأضلَّ، أو أَزِلَّ

وكذا الباقي بلفظ " أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل : "  رواية أيب داود هكذا يف

" أعوذ بك من أن نزل ، وكذلك نضل ونظلم وجنهل : "  ويف رواية الرتمذي ،التوحيد

ما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بييت : " ويف رواية أيب داود ، بلفظ اجلمع

كان إذا : " ويف رواية غريه ،" اللهم إين أعوذ بك : "إال رفع طرفه إىل السماء فقال 

  . واهللا أعلم" خرج من بيته قال كما ذكرنا 

تناول ابن عالن الرتمجة فأسفر عن مكنو�ا وأظهر ما أضمر يف طيا�ا، حيث تناول 

  :٢بيان ثالث كلمات

  

                                                           

، والنــسائي يف )٣٤٢٧( ، والرتمــذي يف ســننه بــرقم )٥٠٩٤( أخرجــه أبــو داود يف ســننه ـ بــرقم ١

 ، وصححه العالمة األلباين رمحه)٣٨٨٤(، وابن ماجه يف سننه برقم)٨٦(عمل اليوم والليلة برقم

  ).٤٢٤٨(، وصحيح سنن ايب داود برقم )٣١٣٤(اهللا يف صحيح ابن ماجه برقم

الفتوحـات الربانيـة علـى  ابن عالن، حممد بن علي بن حممـد عـالن البكـري الـصديقي الـشافعي، ٢

  ).هـ١٤٣٠/م٢٠٠٩، املكتبة العصرية، ١طحممد بن ناصر األمحد،: حتقيق(، األذكار النواوية



       
  
 

 

 
 

٨٢٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

فيكون له  ،قرر ابن عالن أن املنزل الذي يسافر منه اإلنسان مثل بيته" بيته: "  األوىل

  .حكمه يف استحباب الذكر عند اخلروج منه

وقد أثبت ابن عالن ابتداءًا أن " حال خرجه" حترير اإلشكال الوارد يف لفظة : الثانية

 ، كما هو احلال يف ظواهر األخبار،األصل أن يقول املسلم هذا الدعاء حال خروجه

وج وهو قضية ظواهر وقضية الرتمجة أنه يأيت باألذكار حال اخلر " قال ابن عالن 

لكن عرب "مث ذكر ابن عالن اإلشكال الوارد على ذلك التوجيه بقوله "  األخبار

لسنة أن يقول ما صح أن رسول  فا، إذا أراد اخلروج بقوله"مناسكه الكربى"املصنف يف 

، ومن ١"اللهم إين أعوذ بك أن أضل إخل:" كان يقول إذا خرجاهللا صلى اهللا عليه وسلم

 يف - رمحه اهللا-أن سبب اإلشكال الوارد على الرتمجة اختالف لفظ النوويهذا يتبني 

 وعرب يف ،مناسكه الكربى عن لفظه الوارد يف األذكار؛ فذكر يف األول لفظ اإلرادة

 وعليه يتفرع احلكم هل يقال هذا الذكر قبل اخلروج أو عند ،الثاين بفعل اخلروج

ن عالن يف حترير هذا اإلشكال مبا ذكره ابن مالبسة اخلروج والشروع فيه، وقد اكتفى اب

 عقبه يف :قال شارحها ابن حجر قوله إذا أراد اخلروج ينافيه قوله" حجر رمحه اهللا 

 ما خرج رسول اهللا صلى اهللا : املوافق لتعبري الراوي بقوله، إذا خرج من بيته:احلديث

 قال احلافظ رواه أبو ،عليه وسلم من بيته صباحًا إالَّ رفع بصره إىل السماء وقال إخل

فَِإَذا قـَرَْأَت { يؤول خرج بأراد على حد أنداود من طريق مسلم بن إبراهيم اهـ، إال 

 مث رأيت بعضهم كابن مجاعة عرب بقوله السنة إذا ،، وفيه وقفة]٩٨: النحل[} اْلُقْرآنَ 

عن ظاهره  يقول، وذكر ما قاله املصنف، فاألخذ به أوىل إالَّ أن يرد ما يصرفه أنخرج 

، وهذه عادة ابن عالن يف كثري من حتريراته يذهب إىل قول ابن حجر ويعتمد ٢"اهـ

                                                           

  .١/٢٤٥، الفتوحات الربانية على األذكار النواوية،  ابن عالن، حممد بن علي ١

  .٢٤٥ /١ املرجع السابق، ٢



       
  
 

 

 
 

٨٢٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

عليه، السيما مع ذكر دليل الرتجيح، وشواهد التوجيه، فقد استدل ابن حجر رمحه اهللا 

وداللة كٍل منهما واضحة " ما خرج" وحديث أيب داود " إذا خرج" باحلديث املذكور 

  . الشروع يف الفعل أوىل من صرفها إىل إرادة الفعليف أن صرف الرتمجة إىل

مث :" ال تفيد التخصيص الزمين، قال رمحه اهللا" صباحاً "قرر ابن عالن أن لفظة : الثالثة

 ألن ذكر بعض أفراد ؛ما ذكره الشارح من الصباح ال خيصص هذا القول بذلك الزمن

يده باخلروج وقت الصباح واهللا  ومل يق، وكذا أطلقه املصنف يف الرتمجة،العام ال خيصصه

 ونالحظ أن لفظة صباحًا ليست يف أصل عنوان الباب، بل يف رواية استدل ،١"أعلم

�ا ابن حجر على أن قصد الرتمجة اخلروج ال إرادته، وقد حرص ابن عالن على بيان 

  .التحريروليكتمل منه للرتمجة ا التخصيص، قصدها لئال يتوهم متوهم من لفظه

 .شارح رحمه اهللا ببيان المعنى اللغوي لمفردات الترجمةاهتمام ال . ٣

  .باب مايقول إذا أراد اخلالء:مثال

  .٢........."اخلالء بالفتح واملد وتقدم أنه يف األصل اسم للمكان اخلايل " 

 .األخذ بظواهر األخبار مالم يأت ما ينقل عن الظاهرـ  ٤

  . باب ما يقول حال خروجه من بيته:مثال

ومثل البيت املنزل الذي يسافر "قولهبهذه القاعدة يف بيان الرتمجة عالن ابن استعمل 

 وقضية الرتمجة أنه يأيت باألذكار حال اخلروج وهو قضية ظواهر ،منه املسافر

                                                           

  .٢٤٥ /١ املرجع السابق،١

 .٢٤٥ / ١ املرجع السابق، ٢



       
  
 

 

 
 

٨٣٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

إذا َدَخَل "، واستعملها يف توجيه لفظ احلديث كما يف شرح حديث ١"األخبار

ْسِجَد فـَْلُيَسلِّم على النيب صلى اهللا
َ
اللُهم افْـَتْح يل :  مث ْليَـُقل، عليه وسلمأحدُكم امل

" قال ابن عالن" اللُهم إين أسأُلَك ِمْن َفْضِلكَ : أبَواَب َرْمحَتَك، وإذا َخرََج فْليَـُقلْ 

يكون التقدير ٣هذا الرتكيب ال يتعني فيه إن: ٢قال األيب) ِإَذا َدَخَل َأحدكم: (قوله

  .٤"ظاهره وأنه يقوله بعد الدخول هـإذا أراد أحدكم أن يدخل بل الظاهر محله على 

بالغة النووي رحمـه اهللا وفـصاحته، مـن خـالل دقتـه فـي اختيـار األلفـاظ إظهاره  .٥

 .موضع من الترجمة بما يناسبه في كل

 .اهتمامه ببيان النواحي اإلعرابية، لمفردات الترجمة .٦

لغــــوي للترجمــــة، بــــل تعــــداه إلــــى ذكــــر مراتبهــــا،  البيــــان المعنــــىعــــدم اكتفائــــه ب .٧

   .شروطها، وما يتعلق بها، في المواطن التي يحتاج فيها إلى ذلك و 

                                                           

  .١/٢٤٥ املرجع السابق ، ١

، )، برتقـيم الـشاملة آليــا٤/ ٨(مـن كتـاب مالحـق تـراجم الفقهـاء املوسـوعة الفقهيـة : األيب املـالكي٢

التونـــسي، الوشـــتاين، هـــو حممـــد بـــن خليفـــة بـــن عمـــر ، أبـــو عبـــد اهللا )  هــــ ٨٢٧(األيب املـــالكي 

 أخــذ عــن ، ه٨٠٨ حمـدث، فقيــه حـافظ، مفــسر، نــاظم، ويل قـضاء اجلزيــرة سـنة يباملـشهور بــاأل

ابنعرفة والزمه ، واشتهر يف حياته باملهارة والتقدم يف الفنون، كان من أعيان أصحاب وحمققيهم، 

مــة كالقاضــي عمــر القلــشاين وأيب القاســم ابــن نــاجي والثعــاليب وعبــد وأخــذ عنــه مجاعــة مــن األئ

إكمـال (( يف فـروع الفقـه املـالكي، و)) شـرح املدونـة : (( من تـصانيفه ، الرمحن ا�دويل وغريهم

يف شــرح صـحيح مــسلم ، مجـع فيــه بــني املـازري وعيــاض القـرطيب والنــووي ، وتفــسري )) اإلكمـال 

    .٦/٣٤٩واألعالم )) القرآن 

  ".أن" والصحيح " إن" ورد اللفظ يف الفتوحات ٣

  .١/٢٤٦ ابن عالن، السابق، ٤



       
  
 

 

 
 

٨٣١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

وقوفـــه علـــى بنيـــة بعـــض مفـــردات الترجمـــة، مـــن حيـــث صـــيغ الجمـــع واإلفـــراد،  .٨

 .وغير ذلك

ــالقرآن الكــريم، أو بالــسنة المطهــرة، إلظهــار  .٩ استــشهاد الــشارح ـ رحمــه اهللا ب

  .الترجمة، وتعزيزه معنی

 مــع مــضمون الترجمــة، للداللــة علــى تعــارضلتــي ظاهرهــا الألحاديــث ااإيــراده  .١٠

 .حكم معين

ــإبراز المقــصد الفقهــي، مــن الترجمــة، فيــذكر اهللارحمــه ـ عنايــة الــشارح  .١١  ـ ب

الفقهى لمسألة معينـة، وآراء العلمـاء فيهـا، وكيفيـة التـرجيح بـين تلـك  الحكم

  .اآلراء

 حاديـــثاهتمامـــه بالتنبيـــه علـــى وجـــه المناســـبة بـــين الترجمـــة، واآليـــات، واأل .١٢

 .الواردة بعدها

  

 منهجه في شرح األحاديث، من حيث بيـان المعنـي والـضبط :نيمطلب الثاال

  .واإلعراب

العربيـة  يعد ابـن عالن من علماء احلديث والتفسري، الذين ربطوا بني علوم الدين، وعلوم

 مكانتها،ومالءمتهـــا رمحه اهللا ـ يـــستنبط األســـرار اللغويـــة، مبينـــاً ـاملختلفـــة، فقـــد كـــان 

الزخمـشري،وابن القـيم، وغـريهم، نـاقال ك يف ذلك مبن كان قبله من العلماء  اق، متأثراً لسيا

  .أقواهلم، وآراءهم يف هذا امليدان
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، ومــن مــن حيــث بيــان المعنــي والــضبط واإلعــرابوفيمــا يــأتي مــنهج ابــن عــالن 

  :ذلك

إثبــات  بالــسياق، و  الكلمــةربــط مــدلولناحيــة  مــن اهتمامــه بدراســة مــادة الكلمــة . ١

 األلفـاظ الـيت دراسـة  و ة،بـقار تالفرق بني دالالت األلفـاظ املبيان  ضده، و بنفي یاملعن

 خاصـــــة، كـــــذلك دراســـــة الكلمـــــة مـــــن حيـــــث هيئتهـــــا، كـــــاجلمع واإلفـــــراد هلـــــا داللـــــة

والتـــصغري،وداللة االســــم والفعــــل، ومــــا يــــستبق مـــن دراســــة كــــل مــــن اجلملــــة االمسيــــة 

يــل، واملفاعلــة، ومعــاين املــشتقات األفعــال املــشتقة، مــن التفع والفعليــة، ودراســة صــيغ

البالغيــة، ودراســة أمساءاإلشــارة، وأدوات الــشرط، وحــروف اجلــر، وحــروف العطــف، 

 .إىل غريذلك

ضبط ألفاظ الحديث، وشرح غريبه، لبيان مدلوله، وإزالة ما يرد من  .٢

  .إشكال على ألفاظه

الفتوحات هذه اخلطوة املنهجية نراها يف كل شروح ابن عالن للحديث الشريف، يف 

، وهي اخلطوة األوىل للتعامل مع منت احلديث الشريف؛ بعد التعامل مع االربانية وغريه

  .سنده واحلكم عليه بالصحة أو الضعف

  .باب مايقول إذا دخل بيته: مثال

: عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه، وامسه احلارث، وقيل" سنن أيب داود"وروينا يف 

ِإَذا َوجلََ "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمرو، قال: كعب، وقيل: عبيد، وقيل

ْخرَِج، ِبْسم اِهللا َوجلَْنا،وبْسم اهللا : الرَُّجُل بَيَتُه فـَْليَـُقلْ 
َ
ْوَجل َوَخَري امل

َ
اللَُّهم إين أساُلَك َخَري امل

ْلَنا، ُمث لُيَسلْم على أْهِلهِ  ١بو داودَ ، مل يضعفه أ"َخَرْجنا، َوعلى اِهللا َربنا تـَوَكَّ
. 

                                                           

، وضعفه العالمة األلباين رمحه اهللا يف ضعيف سـنن أيب )٥٠٩٦( أخرجه أبو داود يف سننه ـ برقم ١

  ).١٠٩١(داود
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، وهو من مصادر غري ١ يقال وجل يلج والوجا،أي دخل" : "وجل" شرح ابن عالن لفظ 

مث جييب عن اإلشكاالت اليت قد ترد على النص؛ " املتعدي على معىن وجلت فيه

هل ذِْكُر الرجل خيصص األمر له دون املرأة ؟ وهل يدل النص على ختصيص ذلك :منها

حلكم بيت غريه ؟ وجييب ابن عالن عن هذا اإلشكال ببيت اإلنسان، ال يدخل يف ا

 واملرأة فيه كذلك وببيت اإلنسان ، لشرفه؛ والتقييد بالرجل،قال العاقويل" :الوارد بقوله

 وقد يكون َمثَّ ،٢ فيقوله اإلنسان عند دخول منزل الغري أيضاً ،نفسه جريًا على الغالب

ْوِلج "(:ما يف قوله رمحه اهللا وبيان الصحيح فيه ك،إشكال لغوي فيتطرق إلزالته
َ
) امل

 ألن ما كان فاؤه واوًا أو ياء ؛الالم وروي فتحها واعرتض بأنه خالف القياس بكسر

 واالسم وجاءت منه كلمات ، فالفعل منه مكسور العني يف املصدر،ساقط يف املسَتقبل

كون  ومن فتح هنا فإما أن ي: قال زين العرب يف شرح املصابيح،على خالف الغالب

 وإرادة املصدر �ما أمت وأقعد من ،سها أو قصد مزاوجته للمخرج أي مكان الولوج

 ألن املراد اخلري الذي يأيت من قبل الولوج واخلروج ويقرتن �ما ؛إرادة الزمان أو املكان

  .٣"ويتوقع منهما

 وأكـد علـى هـذه القـضية حقق بزيادة اللفـظ أو المبنـى،تأن زيادة المعني تتقريره  . ٣

 صــيغ تنــوعشتقة، مــن اإلفعــال، والتفعيـل، و الل مالحظاتـه، لــصيغ األفعــال املـخــ مـن

 .املبالغة

                                                           

ل بإثبــات األلــف بعــد الــواو، وهــذا خطــأ يف األصـــ" والوجــا"  هكــذا وردت يف الفتوحــات الربانيــة ١

  ".وجل" أل�ا مصدر من الفعل الثالثي" ُوُلوَجا" غفل عنه احملقق فلم يصححه، والصحيح 

  .١/٢٥٤ ، الفتوحات الربانية على األذكار النووية ابن عالن، ٢

  .١/٢٥٥ ، املرجع السابق٣



       
  
 

 

 
 

٨٣٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

 ،االهتمــام بــضبط األلفــاظ، ودالالتهــا اللغويــة، وذكرعالقتهــا بمــضمون الترجمــة . ٤

ال جند لفظة يف كتـاب الفتوحـات الربانيـة إال وقـد وضـع هلـا ابـن عـالن ضـبطاً حيـدها 

 .عن غريها

 صـلى اهللا عليـه وسـلم -أن النـيب : ضي اهللا عنهـا، وامسهـا هنـدأم سلمة ر روينا عن :مثال

ِبْسم اهللا تـَوَكَّْلُت على اهللا، اللُهمَّ إين أُعـوُذ بِـَك أَْن َأضـلَّ : " كان إذا خرج من بيته قال-

، أو أَْظِلَم أَْو أُْظَلَم، أو َأْجَهَل أو ُجيَْهَل َعَليَّ  ، أو أَُزلَّ   . ١"أَْو ُأضلَّ، أو أَزِلَّ

"  شـــرح هــذا احلـــديث حـــدد الفـــرق بــني الكلمـــات املتـــشا�ة يف اللفـــظ يف ال رمحـــه اهللا قــ

) أِضــلَ  "(:"ُجيَْهــلَ " و" َأْجَهــل"، "أُْظَلــم" و" أَْظِلــم"، "أَِذل" و" أَِذل" ، "ُأَضــل" و" َأِضــل

بفـــتح أولــــه مـــن املــــاء يف اللـــنب غــــاب أي أغيــــب عـــن معــــايل األمـــور بارتكــــاب نقائــــصها 

ـــةواستحـــسان قبائحهـــا ـــه، فـــأبوء بالقـــصور عـــن أداء مقـــام العبودي بـــضم ) أَْو ُأَضـــل: ( قول

) فكـسر مبـين للمعلـوم أي أضــل غـريي أو بـضم ففـتح مبــين للمجهـول أي يـضلين غــريي 

 لغلبــة اهلــوى ؛بفــتح فكــسر أي أنــزل عــن الطريقــة املــستقيمة إىل هــوة ضــدها) أِذلَّ (قولــه 

 وقـع مـن علـو ،لدنيا مـن زلـت قدمـهواألعراض عن أسباب التقوى واال�ماك يف حتصيل ا

ن اسـتعمال أ ومبـا ذكـر ظهـر ، واملزلة املكـان املزلـق الـذي ال تثبـت عليـه الرجـل،إىل هبوط

بـــضم فكـــسر أي أوقـــع غـــريي يف هـــوة املعاصـــي ودرك ) أْو أُزِلَّ (أزل هنـــا فيـــه نـــوع تـــشبيه 

ـــة إىل النقـــائص، أو بـــضم ففـــتح أي يـــستويل علينـــا العـــدو حـــىت يزلنـــا عـــن املقامـــات ال علي

  .٢..."السفاسف الدنية

 يكتــــف بــــذكر الــــضبط اللغــــوي، إمنــــا يــــذكر مطابقــــة الداللــــة اللغويــــة علــــى مــــا ســــيق فلــــم

احلــديث مـــن أجلـــه، وملـــا كـــان الـــدعاء املــذكور يف احلـــديث يقـــال عنـــد اخلـــروج مـــن املنـــزل 

                                                           

، والنــسائي يف )٣٤٢٧( ، والرتمــذي يف ســننه بــرقم )٥٠٩٤( أخرجــه أبــو داود يف ســننه ـ بــرقم ١

، وصححه العالمة األلباين رمحه )٣٨٨٤(، وابن ماجه يف سننه برقم)٨٦(وم والليلة برقمعمل الي

  ).٤٢٤٨(، وصحيح سنن أيب داود برقم )٣١٣٤(اهللا يف صحيح ابن ماجه برقم

  .، بتصرف٣٣١، ٣٣٠/ ١،الفتوحات الربانية على األذكار النوويةابن عالن، حممد علي، ٢
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ـــنفس، ومـــن النـــاس، جـــاءت األلفـــاظ يف احلـــديث حتمـــل يف طيا�ـــا  رجـــاء احلفـــظ مـــن ال

  .املقصود

ـــ  ٥ ـــرجيح فـــي بعـــض ترجيحـــه الفـــصيح مـــن لغـــات الكلمـــة، مـــستدالً ـ ـــى الت  عل

  .القرآن الكريم األحيان، بورودها في

، والنـــواحي البالغيـــة   والكلمـــاتللجمـــلاهتمامـــه ببيـــان النـــواحي اإلعرابيـــة   ٦

 .كالتشبيهات

  . األمر بتعهد القرآن والتحذير من تعرضه للنسيان:مثال

 تـََعاَهُدوا َهَذا اْلُقْرآَن، فـََوالَِّذي نـَْفُس «: ، قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصلنَِّيبِّ َعْن َأِيب ُموَسى، َعِن ا

ِبِل ِيف ُعُقِلَها  .١»ُحمَمٍَّد بَِيِدِه َهلَُو َأَشدُّ تـََفلًُّتا ِمَن اْإلِ

أي واظبوا على تالوته وداوموا على تكرار دراسته كيال  "تعاهُدوا هَذا القرآنَ "قوله

 وهو ، وجيوز إسكان القاف كنظائره،ملهملة والقافبضم العني ا"عُقلَها"قوله،ىينسى

 ، والعقال احلبل الذي يعقل به البعري حىت ال يند وال يشرد،مجع عقال ككتاب وكتب

 مث أثبت له التفلت الذي هو ،القرآن يف حفظه بدوام تكراره ببعري أحكم عقاله شبَّه

وعدم التفريط يف شيء  ،من صفات املشبه به أشده وأبلغه حتريًضا على مداومة تعهده

 وما هو كذلك ، ومل ال وهو الكالم القدمي املتكفل لقارئه بكل مقام كرمي،من حقوقه

مثل بفتحتني  "مثِل صاحب القرآن" قوله، حقيق بدوام التعهد وخليق باستمرار التفقد

 معىن صاحَب القرآن ، قال املصنف يف شرح مسلم نقًال عن القاضي عياض،أي صفة

 ومنه فالن صاحب فالن وأصحاب اجلنة وأصحاب ،واملصاحبة املؤالفة ،الذي ألفه

ما يال ينافيه تشبيه القرآن ف"كمثل َصاحب االبِل "قوله، النار وأصحاب احلديث اهـ

 لتعهد ؛ ألنه كما شبه �ا فيما مر شبه هنا صاحبه بصاحبها يف احتياج كل منهما،مر

                                                           

َالِة اْلُمـَساِفرِيَن َوقَـْصرَِها، بَـاُب اْألَْمـِر بِتَـَعهُّـِد اْلُقـْرآِن، وََكرَاَهـِة أخرجـه مـسلم يف صـحيحه ـ ِكتَـاُب َصـ١

  .٥٤٥ص / ١ج ) ٧٩١( قـَْوِل َنِسيُت آيََة َكَذا، َوَجَواِز قـَْوِل أُْنِسيتُـَها ـ رقم احلديث

 



       
  
 

 

 
 

٨٣٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

 ،ن مل حيكم عقلها ذهبت ونفرت فكما أن صاحب اإلبل إ،ما عنده حىت ال يفقده

 فكذا صاحب القرآن إن مل يتعهده ،فال يقدر على حتصيلها إالَّ بعد مزيد تعب ومشقة

 .ر على مجعه وحسن ضبطهبالتكرار آناء الليل وأطراف النهار انفلت منه فال يقد

 اعتمــاده علــى نقــل آراء مــن ســبقه مــن علمــاء اللغــة، كــاجلوهري، وابــن ســيده،  -٧

كالقاضــي عيــاض، ذلك األخــذ بــأقوال شــراح كتــب الــسنة،  وابــن فارس،كــ

 .ونقل آرائهم املدونة يف كتبهموغريهم، 

  باب إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو حنومها:مثال

  ٌَر بـَْنيَ َأْعُنيِ : " ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اللَِّه : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَال ِستـْ

ِبْسِم اللَِّه «: ِين آَدَم َأْن يـَُقوَل الرَُّجُل اْلُمْسِلُم ِإَذا أَرَاَد َأْن َيْطرََح ثَِيابَهُ اجلِْنِّ َوَعْورَاِت بَ 

 .١»الَِّذي َال إَِلَه ِإالَّ ُهوَ 

 ألن العطف فيه بأو اليت هي ألحد الشيئني إال أن يقال أو ؛الظاهر أن يقال أو حنوه"

 وإذا كانت للتنويع ،يه ألحد األمرين مما يكون احلكم ف،هنا للتنويع ال للشك وحنوه

 وقد صرح يف املغين نقًال عن ، فاملطابقة بعدها هو األصل واإلفراد خبالفه،الواو مبنزلة

 أئمتنا أنّ  علم، وا أنه احلق بوجوب املطابقة بعد أو اليت للتنويح اهـ:اآلمدي وقال

تاه أخللوة للرجل سو  حيرم على املكلف كشف العورة وإن كان خاليًا لكنها يف ا:قالوا

 وحرمة كشفها ما مل ، وللحرة ما بني سر�ا وركبتها خبالفها يف الصالة وحنوها،فقط

 ، وقد حيرم كشفها مع ذلك بأن يكون،يكن حلاجة من غسل وقضاء حاجة وحنومها

 قال يف شرح العباب وإمنا حرم يف اخللوة تأدبًا ،مث من ينظر ممن حيرم النظر عليه إليها

وأورد أنه ال خيفى عليه شيء ، ٢»فاهللا أحق أن يستحيا منه «تعاىل ويف اخلرب مع اهللا 

                                                           

، ) ٢٧٣(  برقم ـ، وأخرجه ابن الّسين عمل اليوم والليلة)٢٥٠٤(أخرجه الطرباين يف معجمه ـ برقم  ١

 .وإسناده ضعيف

أخرجــــه أمحــــد يف املــــسند واحلــــاكم يف املــــستدرك، حــــسنه العالمــــة الـــــألباين يف   جــــزء مــــن حــــديث ٢

 ).٢٠٣(صحيح اجلامع ـ برقم  



       
  
 

 

 
 

٨٣٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

 وأجيب ، فيستوي بالنسبة إليه تعاىل وجود الساتر وعدمه،وال يسرت عن بصره ساتر

  .........١"بأنه تعاىل وإن كان علمه

 .عنايته بالشعر، ونظم األشعار -٨

  باب ما يقوله من بلغه موت صاحبه:مثال

  ُِهَمـا قَـالَ َعِن اْبن اْلَمـْوُت فـَـزٌَع،  : " ملسو هيلع هللا ىلصقَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه :  َعبَّـاٍس، َرِضـَي اللَّـُه َعنـْ

َقِلبُـوَن، : فَِإَذا بـََلَغ َأَحدَُكْم َوفَاُة َأِخيـِه فـَْليَـُقـلْ  ِإنـَّا لِلَّـِه، َوِإنـَّا إِلَْيـِه رَاِجُعـوَن، َوِإنـَّا ِإَىل رَبـِّنَـا َلُمنـْ

َك ِمـــــَن اْلُمْحـــــِسِنَني، َواْجَعـــــْل ِكَتابَـــــُه ِيف ِعلِّيِّـــــَني، َواْخُلْفـــــُه ِيف أَْهِلـــــِه ِيف اللَُّهـــــمَّ اْكُتْبـــــُه ِعْنـــــدَ 

 .٢"اْلَغاِبرِيَن، َوَال َحتْرِْمَنا َأْجرَُه، َوَال تـَْفِتنَّا بـَْعَدُه 

َقِلُبونَ :{  قوله" فيه أي راجعون إىل الدار اآلخرة، و ،  ١٤: الزخرف }َوِإنَّا ِإَىل رَبـَِّنا َلُمنـْ

ندب التذكري واالعتبار مبوت األقران واإلخوان وأهل الديار قال بعض العارفني رمحهم 

 :اهللا

  .٣"     دليل على أن ال يدوم خليل وإن افتقادي واحًدا بعد واحد                   
  

  . منهجه في بيان األحكام المستفادة من الحديث:ثالثالمطلب ال

  بــــ فقـــه، يف كتـــب احلـــديث، هـــي مـــا يعربعنهـــا أحيانـــاً األحكـــام املـــستفادة مـــن احلـــديث

نــی ت وقــد اع، علــم مــن علــوم احلــديث، والفائــدة العليــا مــن روايــة احلــديثو وهــ،احلــديث

 علــى فقــه -ان اهللا علـيهمرضــو -صـدر هــذه األمـة بفقــه احلـديث، وكــان حــرص الـصحابة 

 فـــيتكك فظـــه، بـــل كـــان احلفـــظ والفقـــه عنـــدهماحلـــديث ال يقـــل عـــن حرصـــهم علـــى ح

                                                           

 .٢٤٤ـ ص١ ـ جالفتوحات الربانية على األذكار النبويةابن عالن، ١

 ـ  عمـــل اليــــوم والليلـــة، وأخرجــــه ابـــن الــــّسين)١٢/٤٧(أخرجـــه الطــــرباين يف معجمـــه ـ بــــرقم  ٢

، وإســــناده ضــــعيف، إال أنــــه البــــأس بــــه يف الــــشواهد، وانظــــر السلــــسلة الــــصحيحة )٥٦٢(بــــرقم

)٦/٨٤٢.( 

 



       
  
 

 

 
 

٨٣٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

كان قـدر فقـه أحـدهم، بقـدر مـا كـان حيفـظ مـن احلـديث، ومـضى علـى �جهـم و امليزان، 

 .التابعون، وتابعوهم، ومن بعدهم من القرون األوىل

بــار، ال يفقهــون هلــا وقــد عــين احملــدثون بفقــه األحاديــث وفهمهــا، ومل يكونــوا زوامــل لألخ

: ة مالـــك، والــــسفيانني كـــانوا أهــــل فقـــه وداريــــة بـــاملتون، وذلــــك أمثـــال األئمــــمعـــين، بــــل  

، وقــد الثــوري، وابــن عيينــة، والبخــاري، ومــسلم، وبــاقي أصــحاب كتــب الــسنة، وغــريهم

  بعــــد بيــــان معــــاين ألفــــاظ احلــــديث، إىل اســــتنباط األحكــــام- رمحــــه اهللا -اجتــــه الــــشارح 

  :وقد كان منهجه، على النحو اآلتي والفوائد، 

 فوائد تربوية، وفقهية، بين - رحمه اهللا -تنوعت الفوائد التي ذكرها الشارح  .١

 . من الفوائد األصولية لوقل

  . باب مايقول إذا دخل بيته:مثال

  قـال يل رسـول اهللا : عن أنس رضـي اهللا عنـه قـال" كتاب الرتمذي"وروينا يف- 

يــا بـُــَين ِإذا َدَخْلــَت علــى أْهِلــَك، فَــَسلِّْم َيُكــْن بـَرََكــًة َعَليــَك وعلــى "-صــلى اهللا عليــه وســلم 

  . حديث حسن صحيح:  قال الرتمذي١"بيتكأْهِل 

 ويــا ،جــواز قــول اإلنــسان لغــري ابنــه ممــن هــو أصــغر منــه ســناً يــا ابــين أو يــا بــين مــصغراً "

 وكــذا يقــال ملــن هــو يف ، وإنــك عنــدي مبنزلــة ولــدي يف الــشفقة،ولــدي ومعنــاه التلطــف

 كمـا مـستحباً  كـان  وإذا قـصد التلطـف،مثل سن املـتكلم يـا أخـي للمعـىن الـذي ذكرنـاه

الــسالم علــى األهــل إذا دخــل ســنة مؤكــدة  "فعلــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، والثانيــة 

 وفيــه الفائــدة اجلليلــة والثمــرة اجلميلــة فينبغــي ، ومــا يف معنــاه،كمــا دل عليــه هــذا اخلــرب

  .٢"املداومة على ذلك

                                                           

الرتغيب  يف  ، واملنذري)٨٥٦( يف معجمه برقمالطرباينو  ، )٢٦٩٨( يف سننه برقمأخرجه الرتمذي١

  .) ٥٠٢( يف ضعيف سنن الرتمذي برقم، وضعفه األلباين٢/٤٦٠والرتهيب، 

  .١/٣٤٠،  املرجع السابق٢



       
  
 

 

 
 

٨٣٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

ت وهــذه الفوائــد العمليــة الفقهيــة ال تنفــك عــن احلــديث حبــال مــن األحــوال، وإن بعــد 

  .نسبياً عن علم احلديث يف باب التصنيف النظري

ــاقالً لــم يكــن الــشارح رحمــه اهللا مــستنبطاً  .٢   للفوائــد فــي األغلــب، وإنمــا كــان ن

الــسنة، كفــتح  فــي ذلــك، علــى شــروح كتــب زو، معتمــداً عــزو أو بغيــر عــ، بلهــا

 .ا، وعمدة القارئ، وغيرهيالبار 

 .فيمن نام عن حزبه ووظيفته املعتادة:مثال

 قــال رســول : عــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه قــال صــحيح مــسلم روينــا يف

َمن ناَم َعْن ِحْزبِه ِمـَن الليـِل أو َعـْن َشـيٍء ِمْنـُه، فَقـرَأُه مـا " :" صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

 .١"بـَْنيَ صالِة الَفْجِر وصالِة الظْهِر ُكِتَب لُه كأمنا قرأة مَن الليلِ 

 أي ما عليه مـن الـورد مـن قـرآن ،ء املهملة وإسكان الزايهو بكسر احلا)ِحْزبِهِ  ( :قوله"

ــا بــنيَ : (قولــه ، أو غــريه  ألنــه مــضاف عنــد ؛خــص هــذا الوقــت بــذلك )اخل.. فقــرأَُه َم

 قــال احلــافظ ، ويف احلــديث االعتنــاء بالرواتــب وقــضاء الراتــب املؤقــت،العــرب إىل الليــل

  .٢"رظاهر احلديث أن القراءة بالليل أفضل من القراءة بالنها

نايــا ث منهــا فــي مــنهج الــشارح رحمــه اهللا ـ فــي عــرض الفوائــد، أن يــذكر بعــضاً  .٣

الــشرح، وبعــضها اآلخرفــي نهايــة شــرح الحــديث، أو االكتفــاء بــذكر جميعهــا 

  .في نهاية الشرح، مع إضافة فوائد أخرى عليها

االقتـــصار فـــي بعـــض األحاديـــث، علـــى ذكـــر فائـــدة واحـــدة مجملـــة، مناســـبة  .٤

 .لذي قام ببيانهالمعاني الحديث، ا

                                                           

بَـاُب َجـاِمِع َصـَالِة اللَّْيـِل، َوَمـْن نَـاَم  ـ ِكَتاُب َصَالِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها أخرجه مسلم يف صحيحه ـ  ١

  ).٧٤٧ (:، حديث رقم ٥١٥/ ١ه ـ َعْنُه أَْو َمِرضَ 

 (:، حـديث رقـم٣٤/ ٢ نَـاَم َعـْن ِحْزبِـِه ،  بَـاُب َمـنْ  ـأَبـْـَواُب ِقيَـاِم اللَّْيـلِ ـ ه وأخرجـه أبـو داود يف سـنن

ـــَواُب الـــسََّفرِ .وأخرجـــه الرتمـــذي يف ســـننه، )١٣١٣ بَـــاُب َمـــا ذُِكـــَر ِفـــيَمْن فَاتَـــُه ِحْزبُـــُه ِمـــَن اللَّْيـــِل ـ أَبـْ

 ).٥٨١:(، حديث رقم ٤٧٤/ ٢فـََقَضاُه بِالنـََّهار 

 .١٥٦ـ ص ٢ج ،الفتوحات الربانية على األذكار النبويةابن عالن، حممد علي، ٢



       
  
 

 

 
 

٨٤٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

 مثال: باب ما يقول إذا رأى يف منامه ما حيب أو يكره.

 عـــن أيب ســـعيد اخلـــدري رضـــي اهللا عنـــه أنـــه مســـع النـــيب  " صـــحيح البخـــاري"روينـــا يف 

ـَـا هــَي ِمــَن اِهللا تعــاىل، فـَْلَيْحَمــِد اهللاَ تعــاىل: "يقــول  َعَليهــا إذا رأى أَحــدُُكْم ُرْؤيــا حيُِبُّهــا، فإمنَّ

  .١"وْلُيَحدِّْث �ا

 ]فائدة [

 وأن ينام على وضوء ،ذكر أئمة التعبري أن من أدب الراءي أن يكون صادق اللهجة

 وأن يقرأ عند نومه والشمس والليل والتني وسورة اإلخالص ،على جنبه األمين

اللهم إين أعوذ بك من سيئ األحالم وأستجريك من تالعب :(  ويقول،واملعوذتني

ين أسألك رؤيا صاحلة صادقة نافعة حافظة غري إ اللهم ،طان يف اليقظة واملنامالشي

 .٢ اللهم أرين يف منامي ما أحب،منسية

 .] تنبيه [ذكر حكم شرعي مستفاد من الحديث، والتعبير عنه بقوله .٥

 مثال:باب استحباب دعاء اإلنسان بأن يكون موته يف البلد الشريف.

 املؤمنني حفصة بنت عمر رضي اهللا عنها، قالتعن أم روينا يف صحيح البخاري  :

اللُهم ارزقين شهادة يف سبيلك، واجعل مويت يف بلد " : قال عمر رضي اهللا عنه

يأتيين اهللا به إذا : لأىن يكون هذا؟ قا: صلى اهللا عليه وسلم ، فقلت رسولك

 .٣"ءشا

 [تنبيه]

يق األعلى ليس متنًيا  من قوله احلقين بالرف-  صلى اهللا عليه وسلم -ما جاء عنه 

 أو النهي هو ، واملنهي ما يكون هو املقصود لذاته، غايته إنه يستلزم كذلك،للموت

شتياق إليهم ال يقال  بل لال، وهذا ليس منه، وهو ما يكون من مرض أصابه،املقيد

 بعد علمه إنه ميت -  صلى اهللا عليه وسلم -  ألنا نقول قوله ؛قوله احلقين متن للموت

 ال كرب : ولذا قال لفاطمة، ورؤية املالئكة املبشرة له عن ربه بالسرور الكامليف يومه

 فكان ذلك ،على أبيك بعد اليوم فكانت نفسه مفرغة للحاق بكرامة اهللا وسعادة األبد
                                                           

 ).٦٩٨٥،٧٠٤٥(برقم: أخرجه البخاري يف صحيحه١

 .١٠١ـ ص ٢ ج،الفتوحات الربانية على األذكار النبويةابن عالن، حممد علي، ٢

 ).١٨٩٠(برقم: أخرجه البخاري يف صحيحه٣



       
  
 

 

 
 

٨٤١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

 اللهم توفين ما كانت الوفاة : وكذا أمر أمته حيث قال فليقل،خريًا له من كونه يف الدنيا

أي وقد ) قَال يأتِيين اهللا ِبِه ِإَذا شاءَ : ( قوله،ين يف شرح البخاري قاله الكرما)خريًا يل

 وقيل  ، وكان عبًدا رومي�ا،فعل اهللا به قتله أبو لؤلؤة غالم املغرية بن شعبة كافر جموسي

 فأدركت عمر الشهادة والوفاة باملدينة ،كان أصبهاني�ا أزرق العني مسرتخي اجلفن جريًئا

 ال أرى :( قال مالك، وكانت دعوته مستجابة رضي اهللا عنه، فأعطي مراده،النبوية

 نقله القرطيب يف )عمر دعى ما دعا به، من الشهادة إالَّ خاف التحول من الفنت

 .١التذكرة

  .منهج الشارح في تناول العلوم األخرى: رابعالمطلب ال

ــ م الفقــه كــان البــن عــالن ـ رمحــه اهللا ـ مــنهج يف العلــوم األخــرى، كعلــم العقيــدة، وعل

  .وأصوله، سأذكره يف اختصار

عند استعراض مسائل العقيدة، نجده رحمه اهللا في بعضها مـع المـنهج الـسلفي  ـ ١

الموافــق للكتــاب والــسنة مقــرراً ومؤيــداً، وفــي الــبعض اآلخــر مــع المــنهج األشــعري 

  .مجتهداً 

اسبة يترك ابن عالن منلم ؛ ذكر اإلشارت الصوفية السنية والمعالم التربويةـ  ٢

في شرح حديث يدخل منها إلى التصوف الحق، والتربية الصحيحة؛ إال ذكر لنا 

  .من معالم التربية ما يهدي إليه الحديث

  .٢احلديث السابق:مثال

أي على سبيل تعليم األمة ما ينفعها عند معاشر�ا إذ من خرج من بيته ) قالَ : (قوله" 

يكون جاريًا على سنن االستقامة  ومن كان كذلك ال بد أن ،احتاج ملعاشرة الناس

 وال حيصل له ذلك إالَّ بالتوجه إليه تعاىل يف حصوله ،حمفوظًا من األغيار ظاهراً وباطناً 

 فيسأل تثبيت ،من الذلة واالنكسار فعلمه صلى اهللا عليه وسلمكيفية سؤال ذلك

بالكلية وال  برتكه ،اإلقدام على الصراط املستقيم بأن ال حيصل له وألمته ذلك يف الدين
                                                           

 .٣١٩ـ ص ٢ ج،الفتوحات الربانية على األذكار النبويةابن عالن، حممد علي، ١

  .٣٣٠، ٣٢٩/ ١، المرجع السابق٢



       
  
 

 

 
 

٨٤٢

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

 هذا ما يتعلق باحلق وال ظلم ألحد من ،ضالل بأن يقصر يف القيام به على وجهه

  .١..."اخللق وال جهل حبقوق اهللا تعاىل أو أحد من خلقه

اإلكثار من ذكر مذهب اإلمام الشافعي ـ رحمه اهللا ـ ويتضح ذلك عند إسناده  .٣

كر أحيانًا باقي األحكام الفقهية، والسير وراء من يعضد مذهبه، وقد يذ 

 .المذاهب المعتبرة؛ ليختار منها مايؤيده الدليل القوي

 يتوسع ابن ، فلمذكر المباحث الفقهية مختصرة، مع الترجيح لما تعضده األدلةـ ٤

عالن في ذكر الخالفات الفقهية، وال يهملها، بل يذكر منها ما يفيد في فهم 

  .النص وبيان قصده، مع عدم اإلطالة في ذلك

  :مثال

 هل يقال هذا الذكر قبل اخلروج، أو عند الشروع فيه؟ وذكر ترجيح ابن حجر أن هذا "

الذكر يقال عند اخلروج ال عند إرادته، وال شك أن هذا خالف فقهي، وإن بدا يف 

ظاهره إشكال لفظي، ويف نفس املوطن ارتضى ابن عالن ما قرره ابن حجر يف قول اهللا 

  .٢أن التأويل على اإلرادة فيه نظر" تعذ باهللافإذا قرأت القرآن فاس" تعاىل 

يرتتب عليه خالف فقهي عملي، يف معرض رده اإلشكال الوارد اذكر يف هذا املثال م

مييل يف غالب ترجيحاته إىل مذهب الشافعية، ويف هذا ،كما أنه على مفهوم الرتمجة

  . احلديث مل تأت مناسبة لذكر خالف فقهي

كثيرًا ما يذكر ابن عالن بعض القواعد : التعريج على القواعد األصولية  -٥

 ويعول عليها في استخراج حكم ، - فقهية كانت أو غيرها-األصولية 

  .و استنباط فائدةأ

  .٣احلديث السابق: مثال

                                                           

  .٣٣٠، ٣٢٩/ ١، املرجع السابق١

  .٣٢٨ -١/٣٢٧ ،املرجع السابق٢

  .١/٢٤٥ ،املرجع السابق٣



       
  
 

 

 
 

٨٤٣

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

ذكر " بقاعدة من أصول الفقه ستدالً م:  هذا احلديث ابن عالن ـ رمحه اهللا ـشرح

يف رواية احلديث ال تفيد " صباحاً "  لبيان أن لفظ ؛١"ال خيصصهبعض أفراد العام 

اخلالف الضعيف ينزل منزلة :  وكذا استخدم قاعدة،تقييد قول الذكر بزمن دون آخر

 ليستدل �ا على ما ذهب إليه ابن حجر أن أم املؤمنني أم سلمة امسها هند ؛٢العدم

  .قوالً واحداً ليس فيه خالف

  

  .ه في تناول علوم الحديثمنهج: مبحث الثالثال

مـــضمار ابـــن عـــالن، وحلبـــة ســـباقه، أخـــذ علـــى عاتقـــه خدمـــة  تمـــام بعلـــوم احلـــديثهاال

الــسنة، وحفــظ علومهــا لألمــة، فأقبــل علــى كتـــب احلــديث ينهــل مــن صــايف معينهــا، مـــا 

ال أغفـــل شـــيئاً ممـــا فيـــه ممـــا ( : يف مقدمـــة الكتـــابقال يـــساعده علـــى بيا�ـــا وتوضـــيحها،

ـــه مـــن ذ  كـــر املخـــرجني للحـــديث وبيـــان مرتبتـــه، وأعرضـــت عـــن التطويـــل بـــذكر حيتـــاج إلي

  .تناول علوم احلديث كالتايل وكان له منهج واضح يف ،٣)األسانيد

  

  .الرواةجم ا تر ي فهمنهج: المطلب األول

 السيما زوجات النيب صلى اهللا عليه ٤حرص ابن عالن على ذكر ترمجة الرواي

  .اب السنن، واألئمة األربعة، وغريهموسلم وكبار الصحابة، والتابعني، وأصح

  .أم املؤمنني أم سلمة رضي اهللا عنهاترمجة :مثال

                                                           

حاشـية العطـار علـى شـرح الجـالل المحلـي علـى جمـع  العطار، حسن بـن حممـد بـن حممـود،  ١

  .٨٥/ ٢، دار الكتب العلمية، الجوامع

  .٢٥٢/ ١ املرجع السابق، ٢

  .١٠/ ١ذكار النووية،الفتوحات الربانية على األابن عالن، ٣

  .، بتصرف٣٢٨،٣٢٩/ ١ ،املرجع السابق٤



       
  
 

 

 
 

٨٤٤

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

حيث يذكر االسم، والكنية، والزوج، : ذكر أهم ما يتعلق بترجمة الراوي .١

 ترمجة أم املؤمنني أم سلمة رضي اهللا عنها، ذكر ١ فقد ذكر يف احلديث السابق:والولد

األسد  أبو سلمة عبد اهللا بن عبد" ، وزوجها "أم سلمة" ، وكنيتها "هند" امسها 

، مث ذكر زواجها بأشرف اخللق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأوالدها من "املخزومي

 ".زينب وسلمة وعمرة ودرة" أيب سلمة 

فقد ذكر في ترجمته ألم سلمة : ذكر أهم مناقب وصفات من يترجم له .٢

 أبو سلمة، وأ�ا أول ظعينة دخلت  أول من هاجر إىل أرض احلبشة وزوجها:أنها

املدينة مهاجرة،  وأ�ا رضي اهللا عنها كانت من أمجل النساء، وقد شهدت فتح خيرب، 

وأ�ا رأت جربيل عليه السالم يف صورة دحية الكليب رضي اهللا عنه، ومن أهم صفا�ا 

م أن احلكمة، وقد ظهرت يوم احلديبية عندما أشارت على الرسول صلى اهللا عليه وسل

 .خيرج إىل أصحابه، ويدعو احلالق وال يكلمهم ففعل ففعلوا

 ففي ترمجة أم ذكر خالف المؤرخين بال توسع، ويرجح الصحيح منها، .٣

بني املؤرخني، ذكر اختالفهم يف ، ذكر أربعة خالفات  رضي اهللا عنهااملؤمنني أم سلمة

يه وسلم، وتاريخ وفا�ا، تاريخ زواجها من رسول اهللا صلى اهللا علو اسم والدها، و امسها، 

وغالبًا يبدأ يف اخلالف بذكر الراجح مث يذكر املرجوح، مث يذكر اخلطأ ويرده على 

تزوجهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة أربع :"صاحبه،قال ابن عالن رمحه اهللا

  وقال ابن عبد الرب سنة ثنتني من اهلجرة بعد وفاة زوجها أيب سلمة عبد اهللا،وقيل ثالث

بن عبد األسد املخزومي، وعقد عليها يف شوال وابتىن �ا يف شوال، قال يف املفهم قال 

 ألن زوجها أبا سلمة شهد ؛ هذا وهم شنيع وذلك:أبو حممد عبد اهللا بن علي الرشاطي

 فتويف منه ، مث انتقض به،شوال سنة ثالث فجرح فيها جرحًا اندمل أحداً، وكانت يف

 وبىن ، وانقضت عدة أم سلمة يف شوال سنة أربع،سنة أربعلثالث من مجادى اآلخرة 

 وجاء به على الصواب ، وقد ذكر ابن عبد الرب هذا يف صدر الكتاب،�ا عند انقضائها

 كما يف ذكر اخلالف يف اسم أم ، وينتصر ملا يذهب إليه ابن حجر ويدافع عنه،٢"اهـ

هي أم املؤمنني ) أُّم َسلَمةَ  (:قوله " : قال ابن عالن رمحه اهللا،سلمة رضي اهللا عنها
                                                           

  .٥ احلديث السابق ـ ص١

  .، بتصرف٣٢٩، ٣٢٨/ ١،الفتوحات الربانية على األذكار النوويةابن عالن، حممد علي، ٢



       
  
 

 

 
 

٨٤٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

 وهذا هو الصحيح املشهور بل زعم احلافظ ،رضي اهللا عنها قال املصنف وامسها هند

 قال تلميذه القلقشندي وليس ،ابن حجر يف أطراف مسند أمحد أنه ال خالف فيه

 ؛ن جتيب عن جانب احلافظ بأن هذا اخلالفأ فقد قيل امسها رملة اهـ،  ولك ،جبيد

وكذا هنا قال احلافظ ابن األثري ... زل منزلة العدم ومثل هذا كثري يف كالمهم،لضعفه ن

 هكذا يرجح ما ذهب إليه ابن ،١" وقيل امسها رملة وليس بشيء اهـ،يف أسد الغابة

  .حجر، ويلتمس من األصول ما يقوي به مذهبه

 ويتضح هذا يف ترمجته ألم سلمة :ذكر عالقة الراوي بعلم الحديث وروايته .٤

ضي اهللا عنها، إذ ينقل لنا عدد ما روته من األحاديث، ومن خرج أحاديثها، قال رمحه ر 

وسلم  ثالمثائة خرج حديثها الستة وغريهم، روي هلا عن النيب صلى اهللا عليه " :اهللا

 وانفرد البخاري بثالثة ،حديث ومثانية وسبعون حديثًا اتفقا منها على ثالثة عشر

 .٢"قشندي يف شرح العمدة كذا قال القل،ومسلم خبمسة

  

  .منهجه في بيان المسائل المتعلقة بعلوم الحديث: المطلب الثاني

  . من حيث الصحة والضعف، وال يكتف بتصحيح غيرهتعقبه للحديثـ ١

 )باب ما يقول حال خروجه من بيته(: مثال

  صلى اهللا عليه - أن النيب : أم سلمة رضي اهللا عنها، وامسها هندروينا عن 

ِبْسم اهللا تـَوَكَّْلُت على اهللا، اللُهمَّ إين أُعوُذ ِبَك : "كان إذا خرج من بيته قال -وسلم 

، أو أَْظِلَم أَْو أُْظَلَم، أو َأْجَهَل أو ُجيَْهَل َعَليَّ  ، أو أَُزلَّ  . ٣"َأْن َأضلَّ أَْو ُأضلَّ، أو أَزِلَّ

                                                           

  .، بتصرف٣٢٨/ ١السابق،املرجع ١

  .، بتصرف٣٢٩/ ١،املرجع السابق٢

، والنــسائي يف )٣٤٢٧(  والرتمــذي يف ســننه بــرقم ،)٥٠٩٤( أخرجــه أبــو داود يف ســننه ـ بــرقم ٣

، وصححه العالمة األلباين رمحه )٣٨٨٤(، وابن ماجه يف سننه برقم)٨٦(عمل اليوم والليلة برقم

  ).٤٢٤٨(، وصحيح سنن ايب داود برقم )٣١٣٤(اهللا يف صحيح ابن ماجه برقم



       
  
 

 

 
 

٨٤٦

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

، وكذا الباقي بلفظ "أُزِلأْن َأِضلَّ أو ُأَضلَّ، أو أزِل أو : "هكذا يف رواية أيب داود

، وكَذِلَك َنضلَّ وَنْظِلَم َوَجنَْهلَ : " ويف رواية الرتمذي،التوحيد بلفظ "أُعوُذ بَك ِمْن أن نَزِلَّ

 صلى اهللا عليه وسلم من بييت إال رفع ما خرج رسول اهللا: "اية أيب داودويف رو .اجلمع

كان إذا خرج من بيته : "ية غريهويف روا،"اللُهم إين أُعوُذ ِبك: "طرفه إىل السماء فقال

  واهللا أعلم" قال كما ذكرنا

نه إ:قال احلافظ صححه احلاكم من طريق عبد الرمحن بن مهدي وقال ":قال رمحه اهللا

 مل : فقال، وخالفه ابن الصالح، فقد صح مساع الشعيب من أم سلمة،على شرطهما

 مل يسمع من أم ):عللال( وقال ابن املديين يف ،يسمع الشعيب من أم سلمة وعائشة

 لكونه من الفضائل وال ؛ولعل من صححه سهل األمر فيه،فاحلديث منقطع،سلمة

 ألن حمل ذلك أال حيصل اجلزم بانتفاء التقاء املتعاصرين إذا كان ؛يقال يكتفي باملعاصرة

  . ١"النايف واسع االطالع مثل ابن املديين اهـ

أنه خالف ابن حجر يف حكمه على وهذا النقل الذي نقله ابن عالن نستخلص منه 

 كما قال ابن الصالح، وأنه يُقر شيئًا من التساهل فيما ،احلديث، حيث يرى انقطاعه

يُذكر يف فضائل األعمال من أحاديث، وأنه يرى أن من شروط املعاصرة املقبولة يف 

أسًا يف  السيما إذا كان النايف ر ،الرواية أن ال حيصل اجلزم بانتفاء التقاء املتعاصرين

راء احلديثية يف غاية األمهية، و�ا تتضح مسالك  احلديث ورجاله كابن املديين، وهذه اآل

  .كثرية سلكها ابن عالن يف حكمه على األحاديث ال يتسع هلا املقال

  

  . لبيان صحة الحديث أو ضعفه؛تتبع طرق الحديث ورواياته .٢

"  كتاباً حيمل هذا املنهج، مسَّاهاتبع ابن عالن هذا املنهج يف مجيع شروحه، بل إنه ألفَّ 

، وغاية ابن عالن من تتبع طرق احلديث الوصول "دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني

                                                           

  .، بتصرف٢٤٨/ ١السابق،املرجع  ابن عالن، ١



       
  
 

 

 
 

٨٤٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

، مث احلكم على احلديث من جمموع طرقه؛ ١إىل الزيادة املتنوعة بني الروايات املتعددة

  .ليتسىن له احلكم بصحة احلديث أو ضعفه

  )هباب مايقول إذا دخل بيت ( :مثال

  َثـََنا أَبُو َحامتٍِ الَبْصرِيُّ األَْنَصارِيُّ ُمْسِلُم ْبُن َحامتٍِ قَال ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد : َحدَّ َحدَّ

َسيِِّب، َعْن أََنِس ْبِن 
ُ
اللَِّه األَْنَصارِيُّ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعِليِّ ْبِن َزْيٍد، َعْن َسِعيِد ْبِن امل

يَا بـَُينَّ ِإَذا َدَخْلَت َعَلى َأْهِلَك «: ُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل ِيل رَ : َماِلٍك، قَالَ 

 .٢»َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ » «َفَسلِّْم َيُكوُن بـَرََكًة َعَلْيَك َوَعَلى أَْهِل بـَْيِتكَ 

ذا دخلت يا بين إ" وروايته عن أنس يف السالح قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

، ومن مجع هذه الروايات ٣"على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك

 يتبني البن عالن أن كلها من طريق علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن اوغريه

 ألن علي بن ؛حسن غريب كما يف السالح: أنس، و�ذا يفسر زيادة الرتمذي لفظة

 عن  الرتغيب والرتهيب للمنذري،، ويف وليس للحديث طريق غريه،زيد سئ احلفظ

يا بينَّ إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنس بن مالٍك رضي اهللا عنه قال

رواه الرتمذي عن علي بن زيد عن ابن املسيب عن أنس، "دخلت على أهلك فسلِّم

  .٤حديث حسن صحيح غريب: وقال

                                                           

اثرة يف الروايات املتكاثرة تفيـد يف علـوم احلـديث للحكـم علـى احلـديث، كمـا أن هذه الزيادات املتن١

هلا إفادة فقهية يف استنباط األحكام وتوجيه آراء األئمة، وفائـدة لغويـة كمـورد لغـوي حيفـظ اللغـة 

  .من الضياع، وفوائد تربوية جتل عن الوصف وتربو عن احلصر

عفه العالمــة األلبــاين رمحــه اهللا يف ضــعيف ســنن ، وضــ)٢٦٩٨( أخرجــه الرتمــذي يف ســننه ـ بــرقم٢

  ).٥٠٩(الرتمذي برقم

حميــي الــدين : حتقيـق( ،ســالح المــؤمن فـي الــدعاء والــذكربـن مهــام، حممـد بــن حممـد بــن علـي ، ا٣

  .٤٥٥: ص)  هـ ١٤١٤-١٩٩٣دار ابن كثري، بريوت، : ديب مستو، طبعة

  .٢/٤٦٠، الترغيب والترهيباملنذري، ٤



       
  
 

 

 
 

٨٤٨

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

، كما يف هذا احلديث تعقبه عزو النووي للحديث، وقد يخالفه ويصرح بذلكـ  ٣

 ،فإنه بعد مجع روايات احلديث وطرقه

ومما ذكر يعلم إن عزو الرواية باللفظ الذي خرجه املصنف لرواية " :  رمحه اهللا قال

 كما بينه ، ليس املراد منه أنه �ذا اللفظ فيه إذ هو فيه بضمري اجلمع ال املفرد،الرتمذي

ما خرج من بييت إالَّ رفع طرفه إىل السماء :"اولفظ أيب داود عنه، لرواية الرتمذياملصنف

 إالَّ أ�م رووه ، والباقون رووه كما رواه الرتمذي،"فقال اللهم إين أعوذ بك أن أذل إخل

 ويتعقب قول النووي يف املشكاة أن رواية أيب داود هلذا ،١"باإلفراد كما أورده املصنف

  كان :" قالصلى اهللا عليه وسلم  عن أم سلمة أن النيب،احلديث توافق رواية ابن ماجة

 خالفًا ملا تقتضيه ، وبه يعلم أ�ا ليست موافقة لرواية أيب داود"...إذا خرج من منزله 

 من ه ويف ابن ماج،ن اخلروج من منزل أم سلمةأ ألن يف رواية أيب داود "املشكاة"عبارة 

  .٢" رفع طرفه إىل السماءإال:" ويزيد أبو داود يف روايته قوهلا،صلى اهللا عليه وسلم منزله

  

  .ستدل بها في التوجيهاال و ،ذكر قواعد علم الحديث -٤

 على جواز تعدد الروايات وزيادة ٣"زيادة الثقة مقبولة" استدالله بقاعدة :مثال

 ؛واملخالفة األوىل يسرية" : قال رمحه اهللابعضها في ألفاظ الدعاء الوارد في الحديث،

 وقاعدة زيادة الثقة مقبولة ،فال خالف يف املعىن، سلمصلى اهللا عليه و  ألن بيتها بيته

  .٤"تقضي العمل مبا زاد من ألفاظ الدعاء ولو يف بعض الروايات واهللا أعلم

  

                                                           

  .١/٢٤٨، ات الربانية على األذكار النوويةالفتوحابن عالن، ١

  .٢٥٨-١/٢٤٨، املرجع السابق٢

أبــو عبــد اهللا : حتقيــق( ، الكفايــة فــي علــم الروايــةالبغــدادي، أبــو بكــر أمحــد بــن علــي،  اخلطيــب ٣

  .، وما بعدها )٤٢٤ص املدينة املنورة، ،، املكتبة العلميةالسورقي، إبراهيم محدي املدين

  .١/٢٤٦، املرجع السابق٤



       
  
 

 

 
 

٨٤٩

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

 .١العمل بالحديث الضعيف في فضائل األعمالـ  ٥

يف مواضع  العمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمالعلى  نص ابن عالن

، ٢حه كالم النووي يف األذكار عن جواز ذلكعديدة، وقرره بتفصيل نافع عند شر 

أمجع أهل احلديث " وذكر اإلمجاع على جواز ذلك، ونقل عن الزركشي قوله 

 مما ليس فيه حكم وال شيء من العقائد ،وغريهم على العمل يف الفضائل وحنوها

وصفات اهللا تعاىل باحلديث الضعيف اهـ، وقال يف األربعني اتفق العلماء على جواز 

 وقد بني يف شرح حديث أنس يف ،٣"مل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمالالع

هذا الباب أنه حسن صحيح غريب، خالفًا الكتفاء النووي للحديث أنه حسن 

  .٤صحيح، ولوح بذكر ابن حجر أنه ضعيف

 .ذكر بعض أفراد العام ال يخصصهـ  ٧

، ٥ من كتبههذه القاعدة من أصول احلديث اعتمدها ابن عالن يف مواطن كثرية

وأجاب �ا عن إشكاالت وردت على بعض النصوص، وأرى أن ابن عالن 

فَِإَذا  {اعتمد هذه القاعدة يف شرح اآلية اليت ذكرها النووي يف ترمجة الباب

: النور[} َدَخْلُتْم بـُُيوتًا َفَسلُِّموا َعَلى أَنـُْفِسُكْم حتَِيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَبارََكًة طَيِّبة

 ،فيها ثالثة أقوال"  حيث ذكر ابن عالُن قوَل ابن اجلوزي يف تفسريها ،]٦١

أحدها بيوت أنفسكم سلموا على أنفسكم وعيالكم قاله جابر بن عبد اهللا 
                                                           

 اعلم أن جـواز العمـل باحلـديث الـضعيف يف فـضائل األعمـال لـيس علـى عمومـه، بـل هـو شـروط ١

 ألنــه يف حكــم املوضــوع، وال يتعــارض مــع غــريه، ؛،أو شــديد الــضعفأنــال يكــون موضــوعاً : منهــا

تحقيـق القـول عبد العزيز عبـد الـرمحن بـن حممـد العثـيم، / د: انظر...وأن ال يكون يف األحكام،

، جملـــة اجلامعـــة اإلســـالمية، املدينـــة املنـــورة، الـــسنة الـــسابعة عـــشر، لحـــديث الـــضعيفبالعمـــل با

  .١٤٠٥السابع والستون، والثامن والستون، رجب، ذو احلجة، : العددان

  .٨: ،صاألذكار النووية النووي،٢

  .، وما بعدها١/٨٢  ،املرجع السابق٣

  .٢٥٤-٢٥٣/ ١ ،املرجع السابق٤

  .٢٥٢/ ١ ، املرجع السابق٥



       
  
 

 

 
 

٨٥٠

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

 أ�ا املساجد فسلموا على من فيها قاله ابن عباس، :وطاوس وقتادة، والثاين

ا عليهم قاله  بيوت الغري فاملعىن إذا دخلتم بيوت غريكم فسلمو :والثالث

 ومل يرجح ابن عالن شيئًا من الثالثة اليت ذكرها ابن اجلوزي، ألن ،١"احلسني

حيتملها مجيعًا ألنه نكرة، والنكرة تفيد العموم، وال نستطيع " بيوتا" لفظ 

ذكر بعض أفراد : بعدها، إعماًال لقاعدة" أنفسكم" التخصيص بذكر كلمة 

  .العام ال خيصصه

 . بالمعنىجواز رواية الحديثـ  ٨

 ونقل من قول أيب حيان وغريه أن ،جواز رواية احلديث باملعىن قرر ابن عالن 

 فالضابط من الرواة إمنا ،العلماء جوزوا رواية احلديث باملعىن، ومن مث خيتلف ألفاظه"

، وتفرع على ذلك إشكال جواز كون األحاديث ٢"يضبط املعىن فقط ال اللفظ

جواز ذلك عن ابن مالك، :  أو ال ؟ ونقل رمحه اهللا النبوية شواهد يف قواعد اللغة

وأشار مبوافقة النووي له يف ذلك، بينما منع ذلك السيوطي، وأبو حيان، وابن 

 ويفهم موافقة ابن عالن السيوطي ،٣الصائغ، وسيبويه، والبدر بن مجاعة،وغريهم

قول ابن مالك ومن معه يف منع إثبات القواعد اللغوية باألحاديث النبوية؛ ألنه ذكر 

يف البداية، مث ذكر احتجاج السيوطي عليه؛ وأكثر يف النقل عنه إلثبات قوله، ومل 

  .ينقض من كالمه شيئاً 

 . في مواضع عدة٤تخريج األحاديث البن السنيـ  ٩

  باب ما يقوله من بلغه موت صاحبه:مثال

                                                           

عبـد الـرازق املهـدي، : ، حتقيـقزاد المسير في علم التفـسير ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علـي ، ١

  .١/٣٣٨، ابن عالن، الفتوحات، ٣/٣٠٩، ١٤٢٢دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل 

  .٢٥٦/ ١، المرجع السابقابن عالن، ٢

  .٢٤٥/ ١، المرجع السابق٣

يـْنَـَوريُّ،  أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبر هو٤ اهيم بن أسباط بن عبد اهللا بن إبراهيم بن بَُدْيح، الدِّ

  .)هـ٣٦٤: املتوىف(» ابن السُّينِّ «املعروف بـ 



       
  
 

 

 
 

٨٥١

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

قَـــاَل : ُهَمـــا قَـــالَ َعـــِن ابْـــِن َعبَّـــاٍس، َرِضـــَي اللَّـــُه َعنْـ "ابـــن الـــسين" وروينـــا يف كتـــاب 

ِإنَّــا لِلَّـِه، َوِإنَّــا إِلَْيــِه : اْلَمـْوُت فـَــزٌَع، فَـِإَذا بـَلَــَغ َأَحــدَُكْم َوفَـاُة َأِخيــِه فـَْليَـُقـلْ  : " ملسو هيلع هللا ىلصَرُسـوُل اللَّــِه 

ــَن اْلُمْحــِسِنَني، َواجْ  ــَدَك ِم ــُه ِعْن َقِلبُــوَن، اللَُّهــمَّ اْكُتْب ــا َلُمنـْ َــُه ِيف رَاِجُعــوَن، َوِإنَّــا ِإَىل رَبـَِّن َعــْل ِكَتاب

  .١"ِعلِّيَِّني، َواْخُلْفُه ِيف أَْهِلِه ِيف اْلَغاِبرِيَن، َوَال َحتْرِْمَنا َأْجرَُه، َوَال تـَْفِتنَّا بـَْعَدُه 

اب الــسين ، ولــو اعتمــد علــى   علــى كتــ يف مواضــع كثــرية،اعتمــد رمحــه اهللا يف التخــريج

 مـــن هـــذه األحاديـــث خ الـــسين لكـــان أوىل ، ولـــتخلص مـــن كثـــريي النـــسائي شـــكتـــاب

  .نفرد �ا ابن السين عن شيخه عن غريه االضعيفة اليت 

                                                           

ــــة بــــرقم١ ــــن الــــسين يف عمــــل اليــــوم والليل ــــري) ٥٦٢(أخرجــــه اب ) ١٢/٤٧(والطــــرباين يف معجمــــه الكب

  .)٦/٨٤٢(وإسناده ضعيف إال أنه البأس به يف الشواهد، وانظر السلسة الصحيحة 
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 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

ا  
والفضل والكرم له سبحانه فضله وامتنانه ، الشكر له على  إحسانه، و ىاحلمدهللا عل

 لوجه الكرمي، وأن ينفع  أن جيعله خالصاً اهللا إمتام هذا البحث، الذي أسأل وتعاىل على

 من منهج ابن عالن يف الشرح، وبعض آراءه يف علم اً َطف قُ تناولت الباحثةفقد ،به

  :، هذه أمههاالنتائج والتوصيات عدد من وتوصلت إىل،احلديث

أا  :  
  بــــالفرتة التارخييـــة الـــيت عاشـــها، وهــــي فـــرتة بدايـــة احلكــــماهللاتـــأثر الـــشارح رمحـــه  . ١

  مكنـت العلمـاءار، العثماين على البالد العربية، عاشت فيهـا الدولـة فـرتة هـدوء واسـتقر 

مكـة املكرمـة الـيت كـان السـيما طارهـا، والتلقـي عـن شـيوخها،  مـن الرحلـة إىل أقواألدباء

خاصـة  بـني العلمـاء واألدبـاء و التفاعـل طن واليت تعــد مركـز االلتقـاء ومـو ،الشارح يقطنها

  .يف مواسم احلج

قيــل  ه، كمــابــني علمــاء احلــديث يف عــصر ابــن عــالن  �ــا املنزلــة العلميــة الــيت امتــاز . ٢

 فهــــو ســــياق غايتــــه وحامــــل روايتــــه ،فــــن التحــــديثيف فإليــــه انتهــــي قطــــر احلجــــاز 

 .روايته ودرايته وحافظه الذي ملك جل

وعلـــوم   نبـــوغ الـــشارح مل يقـــف عنـــد علـــم احلـــديث ، بـــل تعـــداه إىل علـــم التفـــسري . ٣

  .ذلك مؤلفاته التی زادت على الستنيبشهد  ت، املتنوعةالعربية

لكتــاب عــدم وجــود شــرح  رح علــى وضــع هــذا الــشرح ، هــو للــشاالباعــث الــرئيس . ٤

 .كتاب بني كتب السنةهذا ال آنذاك ، ومكانة األذكار

بالغـة النـووي وفـصاحته، مـن خـالل دقتـه يف اختيـار األلفـاظ فكـل موضـع إظهاره  . ٥

 .منالرتمجة مبا يناسبه، مع تعقبه عليه يف بعض الرتاجم

 . بيان معاين ألفاظ احلديث استنباط الفوائد واألحكام خالل الشرح، بعد . ٦

 على النواحي اللغوية، واإلسهاب يف بيا�ـا وتوضـيحها، فيمـا يتعلـق بـاملعنی الرتكيز . ٧

  . كعادة املتقدمني من العلماء يف الشرح والضبط واإلعراب
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ذو ثقافـة  ـ رمحـه اهللاـ الثقافة البالغية اليت انعكست آثارها يف ثنايا الشرح فالشارح  . ٨

ــــ كمــا ســبق عنــد ذكــر مؤلفاتــه ـــــ قــد شــرح منظومــة ابــن الــشحنة بالغيــة واســعة فهوـ

 .  وقد قرأ وفهم ما قاله علماء البالغة،وهي منظومة تتناول علوم البالغة الثالثة

 وعـدد ، مـع ذكـره لعـدد مرويـات الـراوي مجلـة،وافيـةلشارح لرواة احلـديث ترمجـة ترمجة ا . ٩

 . انفرد به كل منهما  وما؛جهامروياته يف الصحيحني اليت اتفق الشيخان على إخرا

 " .إحتاف السائل مبعرفة رجال الشمائل"ىل كتابة إاإلحالة يف ترمجة بعض الرواة  . ١٠

 مث ، بـأقوال العلمـاء يف ذلـكحكمه على األحاديث يف أغلـب األمثلـة اسـتدالالً  . ١١

 .  خيتار هذا الرأي دون غريهعله والدليل الذي جي،ذكر رأيه

كتفــاء بــذكر ال  أو ا،علــى كتــب التخــريج املتقدمــةاعتمــاده يف ختــريج األحاديــث  . ١٢

 . املوضع الذي أخرج صاحب الكتاب احلديث منه

 والــنص علــى ،حتــري األمانــة العلميــة يف نقــل األحاديــث والبحــث عــن مــصادرها . ١٣

 . ختالف بني ألفاظهااال

" املنهـاج"بـن حجـر وال "فـتح البـارى"ح الكتـب الـستة وخاصـة اقتباسه من شرو  . ١٤

 . ائهم وأقواهلم يف مواضع عدةآر للنووي ونقله 

 .  ويف مسائل الفقة بالشافعية،تأثره يف مسائل العقيدة باألشاعرة . ١٥

للــشارح رمحــه اهللا قــضايا يف التــصوف تــأثرا منــه بــشيوخه كعمــه أمحــد بــن عــالن  . ١٦

 وغريهم الصديقي وأيب احلسن الشاذيل

 الـــيت مل تتبــع املــصادر الــيت أخــذ عنهــا الـــشارح ســواء الــيت صــرح بــالعزو إليهــا أم . ١٧

 إن ا مبينـــة أمـــاكن عـــزوه إليهـــا وإيرادهـــا مـــع تعريـــف مـــوجز هلـــ،يـــصرح بـــالعزو إليهـــا

 .أمكن ذلك

 ،ه للمصنف وغريه مـن الـشرحبظهور شخصية ابن عالن املنفردة من خالل تعق . ١٨

 .  التأدب مع العلماء مراعياً ،باحث دراسة األقوال ومتحيصهاللويف هذا تعليم 

 يف كونـه منهجـاً "  الربانيـة علـى األذكـار النوويـة الفتوحـات"بروز أمهيـة كتـاب  . ١٩

 مماجعلـــه حمـــل الدراســـة  مـــشكوراً  الـــشارح رمحـــه اهللا جهـــداً ه بـــذل فيـــ واضـــحاً علميـــاً 

 .هوالعناية واملرجعية ملن جاء بعد



       
  
 

 

 
 

٨٥٤
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 : أ ات
 الفتوحــات " بالتفــصيل يف كتابــه ـرمحــه اهللا ـ دراســة املــنهج احلــديثي البــن عــالن  . ١

 . " ذكار النوويةالربانية على األ

 وتتبــع أمــاكن ،التعريــف بآثــار ابــن عــالن العلميــة والوقــوف علــى بعــض املخطوطــات . ٢

 . وجودها يف مكتبات العامل

 .ستفادة منها مؤلفاته اليت التزال خمطوطة لالحتقيق . ٣

وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنـا غـرة وجـه العـامل وصـفوة الـصفوة مـن ولـد آدم وعلـى آلـه 

 .آخر دعوانا أن احلمدهللا رب العاملني و ،وصحبه أمجعني

  

  

  

  



       
  
 

 

 
 

٨٥٥

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
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ادر واا:  
:  حتقيــق .موطــأ اإلمـام مالـك. األصـبحي املـدين، مالـك بــن أنـس بـن مالــك بـن عـامر . ١

 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦. دار إحياء الرتاث العريب : بريوت . حممد فؤاد عبد الباقي

ـــاألصـــبهاين،  . ٢ ـــة .ن مهـــرانأمحـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن إســـحاق بـــن موســـى ب حلي

 بــدون .ه١٤٠٩ .١ طبعــة.دار الكتــب العلميــة:بــريوت. األوليــاء وطبقــات األصــفياء

  ..حتقيق

اجلـــامع املـــسند . البخـــاري اجلعفـــي، حممـــد بـــن إمساعيـــل أبـــو عبـــداهللا البخـــاري اجلعفـــي . ٣

ــــصر مــــن أمــــور رســــول اهللا  . صــــحيح البخــــاري=  وســــننه وأيامــــه ملسو هيلع هللا ىلصالــــصحيح املخت

 .هـ١٤٢٢، ١ ط.دار طوق النجاة: مصر.ناصرحممد زهري بن ناصر ال: حتقيق

مـسند . البزار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيـد اهللا العتكـي . ٤

حمفـــوظ الـــرمحن زيـــن اهللا : حتقيـــق. البـــزار املنـــشور باســـم البحـــر الزخـــار املعـــروف بـــالبزار

) ١٧ إىل ١٠حقـــق األجـــزاء مـــن (وعـــادل بـــن ســـعد ) ٩ إىل ١حقـــق األجـــزاء مـــن (

.  مكتبـة العلـوم واحلكـم: املدينـة املنـورة) ١٨حقق اجلزء (وصربي عبد اخلالق الشافعي 

  .١ط

، أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسـباط بـن عبـد اهللا بـن إبـراهيم  . ٥ ابن السُّينِّ

يـْنَـَوريُّ  عمــل اليـوم والليلـة ســلوك النـيب مـع ربـه عــز وجـل ومعاشـرته مــع . بـن بُـَدْيح، الـدِّ

دار القبلــــة للثقافــــة اإلســــالمية ومؤســــسة علــــوم :  جــــدة.كــــوثر الــــربين: حتقيــــق. العبــــاد

  . القرآن

ـــة علـــى األذكـــار النبويـــة. ابـــن عـــالن، حممـــد علـــي . ٦ حممـــدبن : حتقيـــق.الفتوحـــات الرباني

 . ه١٤٣٠/م٢٠٠٩، ١ط. املكتبة العصرية: بريوت. رياض األمحد

حميي : حتقيق.  والذكرسالح املؤمن يف الدعاء. ابن مهام، حممد بن حممد بن علي .٧

  .  هـ١٤١٤- ١٩٩٣. دار ابن كثري: بريوت. الدين ديب مستو

أبـــوبكر البيهقـــي، أمحـــد بـــن احلـــسني بـــن علـــي بـــن موســـى اخلُـــْسَرْوِجردي اخلراســـاين،  . ٨

جامعــــة : باكــــستان. عبــــد املعطــــي أمــــني قلعجــــي: حتقيــــق. الــــسنن الــــصغرى للبيهقــــي

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ .١ط.الدراسات اإلسالمية



       
  
 

 

 
 

٨٥٦
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حممــد : هديــة العــارفني أمســاء املــؤلفني وآثــار املــصنفني، حتقيــق. دادي، إمساعيــل باشــابغــال .٩

 . دار إحياء الرتاث العريب: بريوت. فؤاد عبد الباقي

. البيهقـــي، أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن احلـــسني بـــن علـــي بـــن موســـى اخلـُــْسَرْوِجردي اخلراســـاين . ١٠

 العلــــي عبــــد الــــدكتور عبــــد: حققــــه وراجــــع نــــصوصه وخــــرج أحاديثــــه. شــــعب اإلميــــان

 صــاحب .خمتــار أمحــد النــدوي:  أشــرف علــى حتقيقــه وختــريج أحاديثــه.احلميــد حامــد

مكتبــــة الرشــــد للنــــشر والتوزيــــع بالريــــاض بالتعــــاون مــــع الــــدار  : اهلنــــدالــــدار الــــسلفية، 

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣. ١ ط. السلفية ببومباي باهلند

. ن الرتمـــذيســـن. الرتمـــذي، حممـــد بـــن عيـــسى بـــن َســـْورة بـــن موســـى بـــن الـــضحاك . ١١

) ٣جـــــ (وحممــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي ) ٢، ١جـــــ (أمحــــد حممــــد شــــاكر : حتقيــــق وتعليــــق

شــركة مكتبــة : مــصر، )٥، ٤جـــ (وإبــراهيم عطــوة عــوض املــدرس يف األزهــر الــشريف 

  . م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥، ٢ط.ومطبعة مصطفى البايب احلليب

: حتقيق. الكفاية يف علم الرواية. اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن علي .١٢

 .املكتبة العلمية: املدينة املنورة. أبو عبد اهللا السورقي، إبراهيم محدي املدين

 الدارمي، أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن َ�ـرام بـن عبـد الـصمد ،  . ١٣

اململكــة . حــسني ســليم أســد الــداراين: حتقيــق. مــسند الــدارمي. التميمــي الــسمرقندي

  .  م٢٠٠٠ - هـ ١٤١٢. ١ط.  املغين للنشر والتوزيعدار: العربية السعودية 

سري . الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز .١٤

  .م٢٠٠٦- هـ١٤٢٧ .دار احلديث: القاهرة. أعالم النبالء

الرازي، أبو القاسم متام بن حممد بـن عبـد اهللا بـن جعفـر بـن عبـد اهللا بـن اجلنيـد  . ١٥

مكتبــة : الريــاض. محــدي عبــد ا�يــد الــسلفي: حتقيــق. الفوائــد . قيالبجلــي مث الدمــش

 .ه١٤١٢. ١ط. الرشد

  . م٢٠٠٢. ١٥ ط.دار العلم للماليني : بريوت. األعالم. الزركلي، خري الدين .١٦

مـــسند . الـــشيباين، أبـــو عبـــد اهللا أمحـــد بـــن حممـــد بـــن حنبـــل بـــن هـــالل بـــن أســـد . ١٧

د : ادل مرشـد، وآخـرون، إشـرافشعيب األرنـؤوط، عـ: حتقيق. اإلمام أمحد بن حنبل

ــــد احملــــسن الرتكــــي ــــن عب ــــد اهللا ب ــــريوت. عب  - هـــــ ١٤٢١. ١ط. مؤســــسة الرســــالة: ب

٢٠٠١.  



       
  
 

 

 
 

٨٥٧

 ا�لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 "الفتوحات الربانية على األذكار النبوية " منهج ابن عالن في كتاب  

. الطــرباين، أبــو القاســم ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي الــشامي . ١٨

دار الكتـــب العلميـــة : بـــريوت. مـــصطفى عبـــد القـــادر عطـــا: حتقيـــق. الـــدعاء للطـــرباين

  . ه١٤١٣، ١ط.

. اين، أبــو القاســم ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي الــشاميالطــرب  . ١٩

ـــسلفي: حتقيـــق. املعجـــم الكبـــري ـــد ال ـــد ا�ي ـــة ابـــن : القـــاهرة.٢ط. محـــدي بـــن عب مكتب

 .تيمية
حاشــية العطـار علــى شــرح اجلـالل احمللــي علــى .العطـار، حــسن بـن حممــد بــن حممـود . ٢٠

 .دار الكتب العلمية. مجع اجلوامع

حممـد : حتقيـق.  سـنن ابـن ماجـه.جة أبو عبد اهللا حممد بن يزيـدالقزويين، ابن ما . ٢١

  .فيصل عيسى البايب احلليب. دار إحياء الكتب العربية : بريوت. فؤاد عبد الباقي
املــسند الــصحيح املختـــصر . القــشريي النيــسابوري، مــسلم بــن احلجـــاج أبــو احلــسن . ٢٢

: بـريوت. د البـاقيحممـد فـؤاد عبـ: حتقيـق . ملسو هيلع هللا ىلصبنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا 

  . دار إحياء الرتاث العريب

  . دار صادر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، بريوت. احمليب، حممد .٢٣

. الـسنن الكـربى . النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين . ٢٤

شــعيب األرنــاؤوط ، : حــسن عبــد املــنعم شــليب ، أشــرف عليــه: حققــه وخــرج أحاديثــه

 ١٤٢١ ، ١ط. مؤسـسة الرسـالة : بـريوت. عبد اهللا بن عبـد احملـسن الرتكـي :  لهقدم

 .  م٢٠٠١ -هـ 

حليـة األبـرار " النووي، أبو زكريا حميي الدين بن شرف النووي، األذكـار النوويـة  . ٢٥

: ، حتقيـق"وشعار الصاحلني يف تلخيص الدعوات واألذكـار املـستحبة يف الليـل والنهـار

ــــــدين مــــــستو، دار  ــــــن كثــــــري، دمــــــشق، بــــــريوت، الطبعــــــة األوىل، حميــــــي ال  -١٤١٠اب

١٩٩٠.  

التاريخ واملؤرخون مبكة من القرن الثالث اهلجري إىل . اهليلة، حممد احلبيب .٢٦

 .م١٩٩٤ـ  ١ط. مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي: لندن. القرن الثالث

  


