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٣١١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  :امللخص

  "فتح املبدي على خمتصر الزبيدي"اإلمام الشرقاوي وشرحه 

فـــتح المبـــدي علـــى مختـــصر "هـــدفت الدراســـة تنـــاول اإلمـــام الـــشرقاوي وشـــرحه 

 الفـصل :قسمت إلى فصلین وعدة مباحث ومطالـبالزبیدي، بالتحلیل والتفسیر، و

ــد الــصریح ألحادیــث الجــامع الــصحیح " اإلمــام الزبیــدي وكتابــه : األول ": التجری

ـــدي: المبحـــث األول ، والدتـــه، نـــسبه، اســـمه: المطلـــب األول: ترجمـــة اإلمـــام الزبی

، عقیدتــــه: مكانتــــه العلمیــــة، ومؤلفاتــــه، المطلــــب الثالــــث: ونــــشأته، المطلــــب الثــــاني

وفاتـــه، : وطالبـــه، المطلـــب الخـــامس، خهمـــشای: ومذهبـــه الفقهـــي،  المطلـــب الرابـــع

 المطلـب ": التجریـد الـصریح ألحادیـث الجـامع الـصحیح " كتـاب : المبحث الثاني

ـــــب الثـــــاني: األول ـــــصر، وفائدتـــــه، المطل ـــــة هـــــذا المخت مـــــنهج المؤلـــــف فـــــي : أهمی

: أسانید اإلمام الزبیدي لصحیح البخاري، المطلب الرابع: مختصره، المطلب الثالث

العالمـة الـشرقاوي : الفـصل الثـاني، "التجرید الـصریح "  حول كتاب جهود العلماء

ترجمـة العالمـة : المبحـث  األول": فتح المبدي شرح مختصر الزبیـدي " وشرحه 

مكانتـه : ونـشأته، المطلـب الثـاني، والدتـه، نسبه، اسمه:   المطلب األول:الشرقاوي

: فقهــــي، المطلــــب الرابــــعومذهبــــه ال، عقیدتــــه: العلمیــــة، ومؤلفاتــــه، المطلــــب الثالــــث

فـتح المبـدي " شـرح : المبحـث الثـانيوفاته، : وطالبه، المطلب الخامس، مشایخه

: توثیــق عنــوان الكتـاب، المطلــب الثــاني: المطلـب األول": شــرح مختــصر الزبیــدي 

القیمـة العلمیـة للكتـاب، المطلـب : توثیق نسبة الكتاب إلـى المؤلـف، المطلـب الثالـث

، )فـتح المبـدي بـشرح مختـصر الزبیـدي(  الـشرقاوي فـي كتابـهمـصادر اإلمـام: الرابع

فــتح المبــدي شــرح مختــصر (مــنهج اإلمــام الــشرقاوي فــي كتابــه : المطلــب الخــامس

   ).الزبیدي



       
  
 

   

  

 
 

 

٣١٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

Abstract :  

Imam Al-Sharqawi and his explanation "Open the Mabadi to 
the abbreviated Zubaidi" 
The study aimed at addressing Imam Al-Sharqawi and 
explained it, "Open the Mabadi to the summary of Zubaidi, 
analysis and interpretation, and divided into two chapters and 
several inquiries and demands: Chapter I: Imam Zubaidi and 
his book" 
The first question: The translation of Imam al-Zubaidi: The 
first requirement: His name, his descent, his birth, his origin, 
the second requirement: his scientific status, his writings, the 
third requirement: his doctrine, his doctrinal doctrine, the 
fourth requirement: his teachers, The third requirement: the 
approach of the author in his summary, the third requirement: 
the principles of Imam al-Zubaidi of Sahih al-Bukhari, the 
fourth requirement: the efforts of the scholars on the book 
"abstract abstraction", chapter II: the mark Al Sharqawi The 
first requirement: His name, descent, birth, and origin, the 
second requirement: his scientific status, his compositions, the 
third requirement: his doctrine, his doctrinal doctrine, the 
fourth demand: his teachers, his students, The fifth demand: 
his death, the second topic: Explanation of "Open Almbadi 
short explanation Zubaidi": The first requirement: 
Documentation of the title of the book, the second 
requirement: documentation of the ratio of the book to the 
author, the third demand: the scientific value of the book, the 
fourth demand: sources of Imam Sharqawi in his book Mabadi 
explain the abbreviated Zubaidi), the fifth requirement: the 
approach of Imam Sharqawi in his book (Fatah Alm I need a 
brief explanation Zubaidi). 
 

   



       
  
 

   

  

 
 

 

٣١٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة

           احلمــد هللا الــذي هــدانا لدينــه، وأكرمنــا بــسنة نبيــه، وجعلنــا مــن املتعلمــني 

هلــا، ونــسأله أن ينفعنــا مبــا علمنــا منهــا، وأن يرزقنــا العمــل �ــا، والنــصيحة للمــسلمني 

ًفيهــا، وأداء احلــق يف إرشــاد متعلميهــا، وإفــادة طال�ــا ، وأن يــصلي أوال وآخــر ا علــى ً

  : أما بعد ، ًعبده ورسوله، وخريته من خلقه حممدا 

َ        فإن دين اإلسالم هو آخر األديان الـذي رضـيه اهللا تعـاىل خلـري األمـم
ِ

ُ َ ، فقـال َّ

ْكنتم : تعاىل ُ ْ َخیر ُ ْ ٍأمة َ َّ َأخرج�ْت ُ ِ ْ َّللن�اس ُ ِ )وهـذا الـدين العظـيم قـائم أمـره )١ ،ُ ٌ
ُ، فهذان الوحيـان مهـا معـدن العقائـد ، القرآن العظيم ، وسنة النيب : على وحيني  ِ

َ
ُ بأحدمها عـن اآلخـر ، و ال يكتفـى بأحـدمها عـن الثـاين ُومنبع األحكام ، ال يستغىن

  .ً، بل العمل �ما معا  سبب الفوز والسعادة يف الدارين 

َّ         وقد أوىل علماء اإلسالم من لدن الصحابة الكرام إىل زماننا هذا كل  ُ َ ِ

ِرعايتهم لنقل هذين الوحيني إىل من بعدهم ، وصرفوا كل عنايتهم حلفظهما من  َ َ
 دخيل ليس فيه ، ولدفع كل شك أو خطأ أو شبهة يعرتيه ، حىت وصال إلينا كل

َمبا يكفل استمرارية هذا الدين إىل يوم الدين ، فجزاهم اهللا عنا خري اجلزاء  ُُ َّمث إن ، َ

َالسنة النبوية حظيت ببالغ االهتمام من قبل حامليها من عصر النيب 
ِ ِ َ وتنوعت ، 

ِاألعمال يف خدمتها أميا تنوع، حىت كان ما كان من صنيع إمام احملدثني ، بل أمري  ٍ َّ

                                                           

 ) .١١٠: (آية، سورة آل عمران )  (١



       
  
 

   

  

 
 

 

٣١٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

اجلامع الصحيح " املؤمنني يف احلديث ، حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا وكتابه 

َالذي صرف أنظار اخلاصة والعامة إليه ، وأشغل األقران ومن بعده به ، فتظافرت " 
ِدمة هذا الكتاب العظيم ما بني شارح جلميعه، وشارح لرتاجم أبوابه ، اجلهود يف خ ٍ ٍ

ٍومستنبط لنكاته ، ومتأمل يف فقهه ، ودارس ألسانيده ، ومفتش عن رجاله ،  ٍِّ ُ ُ ٍُ ِّ ٍ

ٍِومستخرج له ، ومستدرك عليه ُ   .ٍوخمتصر له، ٍُِ

والقاصــدة؛ ومــن هــذه اخلــدمات الــشريفة، واجلهــود املنيفــة، اهلادفــة؛ حلفــظ أحاديثــه، 

ــــاس أمحــــد بــــن أ: الســــتيعاب مرفوعــــه ــــصر اإلمــــام أيب العب ــــداللطيف خمت ــــن عب محــــد ب

التجريـــد الـــصريح ألحاديـــث اجلـــامع : "الـــذي مســـاه) هــــ٨٩٣ت(الـــشرجي الزبيـــدي 

ّ، فجــــرد أحاديثــــه مــــن غــــري تكــــرار، وجعلهــــا حمذوفــــة األســــانيد، خدمــــة "الــــصحيح 

عينــه، لكــل  نــاظر يف الــسنة، ًلــصحيح البخــاري، وتــسيهال للــراغبني مــن النهــل مــن م

ًقاصدا الوصول هلا بيسر وسهولة، خاصـة مـع تقاصـر اهلمـم يف األزمـان املتـأخرة عـن 

ًقراءة األسانيد ودراستها، فجاء هذا الكتاب مقربا للثمر من طالب جنيه، ميـسرا لـه 

 ، وألمهيـة، ملأرب قصده، وألمهية هذا املختصر فقد تناوله أهل العلم بالعنايـة واحلفـظ

هــذا املختــصر فقــد تناولــه أهــل العلــم بالعنايــة واحلفــظ، والقــراءة واإلقــراء والــشرح، إال أن قارئــه 

حيتــاج إىل فهــم معــاين ألفاظــه، وتفــسري غريبــه، والرجــوع إىل شــروح صــحيح البخــاري، فمــن هنــا 

ِّاهتم بعض العلماء بوضع شرح عليه يبني معاين حديثه، ويسهل فهمه لقارئه، ومن مجلة هـ ُ ُُ ؤالء ِّ



       
  
 

   

  

 
 

 

٣١٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

فــتح املبــدي بــشرح " ، يف كتابــه )هـــ١٢٢٦ت(العلمــاء العالمــة عبــداهللا بــن حجــازي الــشرقاوي

ً، فقد وضع عليه شـرحا نفيـسا ماتعـا، مفـصال جامعـا، وأشـبعه بالفوائـد العلميـة "خمتصر الزبيدي ًً ً ً

ُّالـــيت ال يـــستغين عنهـــا أي طالـــب علـــم علـــى وجـــه العمـــوم، وأي مـــشتغل باحلـــديث علـــى وجـــه  ُّ

 ُص، ومبا أن هذا الشرح العظـيم مل خيـدم خدمـة علميـة حـىت اآلن مـع أمهيتـه وغـزارة علمـهاخلصو

ًوخدمة هلذا الكتاب سأتكلم عنه يف هذا البحث وعن مؤلفه وكذلك سأتكلم عن ،

  ".التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح" اإلمام الزبيدي وكتابة



       
  
 

   

  

 
 

 

٣١٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  :وقد قسمت بحثي إلى فصلين وعدة مباحث ومطالب

  ":التجرید الصریح ألحادیث الجامع الصحیح " اإلمام الزبیدي وكتابھ : لفصل األول ا

   :ترجمة اإلمام الزبیدي : المبحث األول 

  ونشأتھ ، والدتھ، نسبھ، اسمھ: المطلب األول 

  مكانتھ العلمیة ، ومؤلفاتھ: المطلب الثاني 

  ومذھبھ الفقھي ، عقیدتھ: المطلب الثالث 

  وطالبھ ، مشایخھ: المطلب الرابع 

  وفاتھ : المطلب الخامس 

   " :التجرید الصریح ألحادیث الجامع الصحیح " كتاب : المبحث الثاني 

  أھمیة ھذا المختصر ، وفائدتھ : المطلب األول 

  منھج المؤلف في مختصره: المطلب الثاني 

  أسانید اإلمام الزبیدي لصحیح البخاري: المطلب الثالث 

  " التجرید الصریح " ود العلماء حول كتاب جھ: المطلب الرابع 

  " :فتح المبدي شرح مختصر الزبیدي " العالمة الشرقاوي وشرحھ : الفصل الثاني 

  :ترجمة العالمة الشرقاوي : المبحث  األول  

  ونشأتھ ، والدتھ، نسبھ، اسمھ: المطلب األول 

  مكانتھ العلمیة ، ومؤلفاتھ: المطلب الثاني 

  ومذھبھ الفقھي، عقیدتھ: المطلب الثالث 



       
  
 

   

  

 
 

 

٣١٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  وطالبھ ، مشایخھ: المطلب الرابع 

  وفاتھ : المطلب الخامس 

   " :فتح المبدي شرح مختصر الزبیدي " شرح : المبحث الثاني 

  توثیق عنوان الكتاب : المطلب األول

  توثیق نسبة الكتاب إلى المؤلف: المطلب الثاني

  القیمة العلمیة للكتاب: المطلب الثالث

فتح المبدي بشرح مختصر ( مصادر اإلمام الشرقاوي في كتابھ: لرابع المطلب ا

  ) الزبیدي

  ) فتح المبدي شرح مختصر الزبیدي(منھج اإلمام الشرقاوي في كتابھ : المطلب الخامس



       
  
 

   

  

 
 

 

٣١٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  المبحث األول

  ترجمة اإلمام الزبيـــدي

  . ونشأته، والدته، ونسبه، اسمه: المطلب األول 

زين ، عالمة، أمحد بن أمحد بن عبد اللطيف بن أيب بكر أبو العباس هو اإلمام ال:اسمه ونسبه

َّالزبيدي، اليمين، الشرجي احلنفي، الدين
)١ ( .  

يف بلدة ، ) ٢( هـ٨١٢ ولد يف ليلة اجلمعة الثاين عشر من شهر رمضان سنة :ونشأته، والدته

ََشرجة
َِ وهي بلدة يف اليمن بالقرب من زبيد) ٣ (

ٍونشأ يف بيت علم وتقوى؛ أبوه فقيه . ) ٤(

                                                           

، الضوء الالمع ألعيان القرن التاسعمشس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي، : انظر ترمجته يف) (١

غــب بــن عبــدالغين عمــر بــن رضــا بــن حممــد را ،١/٢١٥، )منــشورات دار مكتبــة احليــاة: بــريوت(

، ١/١٥٠،)مكتبـة املثـىن، دار إحيـاء الـرتاث العـريب: بـريوت(، معجم املـؤلفنيكحالة الدمشقي، 

الطبقــات مــصطفى بــن عبــداهللا القــسطنطيين العثمــاين املعــروف بـــكاتب جلــيب وبـــحاجي خليفــة، 

 ،٢٦٩-١/٢٦٨، )دار الرفاعي(عبدالفتاح حممد احللو، . د: ، احملققالسنية يف تراجم احلنفية

 .١/٢١٥، الضوء الالمعالسخاوي، : انظر) (٢

َشــرجه) (٣ ضــبطها العــارفون ، .هــي بلــدة بــساحل الــيمن يف مــسيل الــوادي، مــن أوائــل أرض الــيمن: َ

معجـم ياقوت بن عبداهللا الرومـي احلمـوي، : انظر. نتهم بالفتحبالتحريك وهو املشهور على ألس

 ، عباس بن حممد بن أمحد بـن الـسيد ٣/٣٣٤، )م١٩٩٥دار صادر، : بريوت(، ٢، طالبلدان

، خمتصر فتح رب األرباب مبا أمهل يف لب اللبـاب مـن واجـب األنـسابرضوان املدين الشافعي، 

 .١/٣١،)١٩٢٦-هـ١٤٣٥مطبعة املعاهد جبوار قسم اجلمالية، : مصر(

: انظـر. بلدة من بالد اليمن من مشاهري البالد، ينـسب إليهـا مجاعـة مـن احملـدثني والعلمـاء: َِزبيد) (٤

عبـــدالرمحن بـــن حيـــىي : ، احملقـــقاألنـــسابعبـــدالكرمي بـــن حممـــد بـــن منـــصور التميمـــي الـــسمعاين ، 

-هـــ١٣٨٢حيــدر آبــاد، جملــس دائــرة املعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد، (املعلمــي اليمــاين وغــريه، 

 ، أبـــو احلـــسن علـــي بـــن أيب الكـــرم حممـــد بـــن حممـــد الـــشيباين اجلـــزري، ابـــن ٦/٢٦٢،  )١٩٦٢

  .٢/٦٠،  )دار صادر: بريوت(، اللباب يف �ذيب األنساباألثري، 



       
  
 

   

  

 
 

 

٣١٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

َّ، لكنه  مل جيتمع �ما، فقد ولد يتيما، ولذا مساه الشيخ أمحد بن أيب ُّمتقن، وجده عامل حنوي ً

َّ باسم أبيه، أما جده فقد تويف قبل ذلك، أخذ اإلمام الزبيدي العلوم يف مدينته ) ١(بكر الرداد ُّ

َزبيد يف أول األمر، وأخذ عنه بعض الطلبة ب ّ ُ َ َ ،  هـ٨٣٥َّ مث رحل إىل مكة املكرمة سنة  ،زبيد َِ

ُوصحبه الفقيه الصاحل الشرف أيب القاسم بن أيب بكر العسلقي ُ
ُ فحجا وزارا، وانتفع اإلمام ) ٢( َّ

  .) ٣(بصحبته، ولقي مبكة مجاعة من العلماء

                                                           

 أبو العباس، شهاب الدين أمحد بن أيب بكر بن حممد القرشي البكري الزبيدي :هوأمحد الرداد )  (١

َاليمــين الــشافعي، نزيــل زبيــد، مســع علــى احلــافظ ابــن حجــر جــزءا مــن احلــديث، لــه مــصنفات يف 
مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن أيب : انظر. هـ ٨٢١تويف سنة ، فالتصو

: ، احملقـق اجلواهر والدرر يف ترمجـة شـيخ اإلسـالم ابـن حجـربكر بن عثمان بن حممد السخاوي،

 ، ٣/١٠٧٤،  )م١٩٩٩-هـــ١٤١٩لبنــان، دار ابــن حــزم، : بــريوت(إبــراهيم بــاجس عبدا�يــد، 

ســيد كــسروي : ، احملقــقديــوان اإلســالمعــايل حممــد بــن عبــدالرمحن بــن الغــزي، مشــس الــدين أبــو امل

  . ٢/٣٦٠،  )١٩٩٠-هـ١٤١١لبنان، دار الكتب العلمية، : بريوت(حسن، 

هو أبو القاسم بن أيب بكر بن حممد العسلقي، قرأ على مجاعة من الـشيوخ، ولـزم االعتكـاف يف ) (٢

تب الزهد والرقائق، املساجد، وجد واجتهد حىت تأهل للتدريس والفتوى، اشتغل بآخر عمره بك

عبـدالوهاب بـن : انظـر). هــ٨٤٥ت(وأقبل على التـدريس حـىت أصـبح أحـد املفتـني مبدينـة زبيـد، 

صـــنعاء، مكتبـــة (عبـــداهللا حممـــد احلبـــشي، : ، حتقيـــقطبقـــات صـــلحاء الـــيمنعبـــدالرمحن الربيهـــي، 

مـصادر الفكـر اإلسـالمي  ، عبداهللا حممد احلبشي، ٣١٣ /١،  )م١٩٩٤ -ه١٤١٤اإلرشاد، 

  .١/٣٣٢،  )م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥أبو ظيب، ا�مع الثقايف، (، يف اليمن

  . ١/٢١٤،  مرجع سابق، الضوء الالمعالسخاوي، : انظر)  (٣



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٢٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  .مكانته العلمية ، ومؤلفاته : المطلب الثاني 

ًان أديبا شاعراوك، ًكان فقيها يف مذهبه ّدرس يف ، ومسندها، كان حمدث الديار اليمنية، ً
ّاشتغل ودأب، وحصل، ومسع، وحدث، مدينة تعز كأبيه وجده

)١ (.  

نزل الناس يف زبيد ...  أحد أفاضل احلنفية وأعيا�م  : "  قال عنه صاحب الطبقات السنية

  .) ٢("- محه اهللا تعاىلر- مبوته درجة يف الرواية 

  : وله عدة مؤلفات منها

 . وهو الكتاب موضوع البحث/التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح - ١

وهذا الكتاب يف يف سري أولياء  /طبقات الخواص أهل الصدق واإلخالص -٢

 .) ٣(اليمن

ً وهو مؤلف مجع فيه أربعني حديثا ، وأورد عقب كل /المختار من مطالع األنوار - ٣

ًحديث حديثا نبويا يف الطب، وفائدة من كتاب اهللا وغريه، وحكاية لطيفة  ً

 .) ٤(رويت عن النيب 

، ونوادر، وهو يقع يف جملد كبري، ويتضمن أشياء كثرية من أشعار /نزهة األحباب -٤

 . ) ٥(وفوائد، وحكايات

                                                           

ّحممـد عبـداحلي بـن عبـدالكبري ابـن  ، ١/٢١٤،  مرجـع سـابق، الـضوء الالمـعالـسخاوي، : انظر)  (١ َ َْ
فهـارس واألثبـات ومعجـم املعـاجم فهـرس الحممد احلسين اإلدريسي، املعروف بعبداحلي الكتاين، 

، تقـــي الـــدين بـــن عبـــد القـــادر التميمـــي الـــداري الغـــزي، ٢/١٠٦٦،  واملـــشيخات واملسلـــسالت

 .١/٧٩، الطبقات السنية يف تراجم احلنفية

 .١/٧٩، الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، الغزي) (٢

، ١٥، طاألعـالممـود بـن حممـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمـشقي، خري الـدين بـن حم: انظر) (٣

 .١/٩١، )م٢٠٠٢دار العلم للماليني، (

  .٢/١٠٦٦،  مرجع سابق، فهرس الفهارس الكتاين، : انظر)  (٤

، كــشف الظنــون، حــاجي خليفــة ، ١/٢١٤،  مرجــع ســابق، الــضوء الالمــعالــسخاوي، : انظــر)  (٥

 .٢/١٣٠٣مرجع سابق 



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٢١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

    .) ١(وهو جمموع يف الفوائد املتعلقة باألدعية واألمساء /الفوائد والصالت والعوائد -٥

  

  .عقيدته ومذهبه الفقهي: المطلب الثالث 

طبقات : "ًكما اتضح ذلك جليا يف كتابه، َّمييل اإلمام الزبيدي إىل التصوف: عقيدته 

  .) ٢(الذي خصصه لرتمجة طبقات الصوفية من أهل اليمن" خلواصا

كما وصفه بذلك من ترجم ، َّ كان مذهب اإلمام الزبيدي املذهب احلنفي:مذهبه الفقهي

  . ) ٣(له

  : تلقى العلم على عدد من الشيوخ والمحدثين منهم. مشايخه وطالبه : المطلب الرابع 

 .) ٤(نفيس الدين العلوي - ١

                                                           

 مرجع سـابق، األعالم، الزركلي، ٢/١٣٠٣مرجع سابق ، كشف الظنون، حاجي خليفة: انظر)  (١

١/٩١. 

معــــرب، : الــــيمن(، حتــــذير املــــسلمني مــــن القبــــورينيأبــــو نــــصر حممــــد بــــن عبــــداهللا اإلمــــام، : انظــــر)  (٢

 .١/١٣٢، )هـ١٤٢٤

مرجــع ، الــضوء الالمــع، الــسخاوي، ٢/١٠٦٦ مرجــع ســابق، فهــرس الفهــارس، الكتــاين: انظــر)  ٣(

شـــــيخ . ١/٢٦٨مرجــــع ســــابق ، الطبقــــات الــــسنية يف تـــــراجم احلنفيــــة، الغــــزي، ١/٢١٤ســــابق 

احملدثني ببالد اليمن وحافظهم، ورحل الناس إليه من للتفقه والسماع، عاش الزبيدي وهو حيدث 

: انظـر. هــ٨٢٥ت يف سـابع عـشر مجـادى األوىل سـنة مـا، الـسبعني سـنة عن شيخه العلـوي حنـو

 حممد، ٣/٢٥٩ الضوء الالمع ، مرجع سابقالسخاوي ، 

، يس الـدين الزبيـدي احلنفـي سليمان بـن إبـراهيم بـن عمـر بـن علـي نفـ:نفيس الدين العلوي هو) (٤

البـدر هـ، كان بن علـي بـن حممـد بـن عبـداهللا الـشوكاين اليمـين، ٧٤٥ولد سنة ، التعزي، العدناين

  .١/٢٦٥،  )دار املعرفة: بريوت(، الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٢٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

 .) ١(تقي الدين أيب الطيب الفاسي املكي - ٢

 .) ٢(ابن اجلزري الدمشقي املقرئ و  - ٣

 .) ٣(أبو بكر بن احلسني املدين املراغي   - ٤

ْزين الدين عبد الرمحن ابن الربشكي التونسي و  - ٥ ِِ
)٤ (. 

                                                           

، الفاسـي، وأبـو الطيـب احلـسىن، أبـو عبـد اهللا، بـن علـي حممد بـن أمحـد :تقي الدين الفاسي هو) (١

هــ يف مكـة، بلغـت عـدد شـيوخه بالـسماع واإلجـازة ٧٧٥شيخ احلـرم، ولـد سـنة ، املالكي، املكي

العقد الثمـني، و شـفاء : حنو اخلمسمائة، اعتىن بعلم احلديث أمت عناية ، له عدة مصنفات منها

، ٧/١٨ الـــضوء الالمـــع ، مرجـــع ســـابقي ، الـــسخاو: انظـــر. هــــ٨٣٢مـــات مبكـــة ســـنة ، الغـــرام

الـــشيخ زكريـــا : ، احملقـــقذيـــل طبقـــات احلفـــاظعبـــدالرمحن بـــن أيب بكـــر، جـــالل الـــدين الـــسيوطي، 

 .١/٢٤٩، )دار الكتب العلمية(عمريات، 

، العمـري، ريأبـو اخلـ،  حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن علـي بـن يوسـف:ابـن الجـزري هـو)       (٢

ًاملعروف بابن اجلزري، كان إماما يف القراءات ال نظري له يف عصره ، املقرئ، الشافعي، الدمشقي
، ذهب إىل بالد الروم فنشر القراءات واحلـديث ، مث نـزل شـرياز ونـشر �ـا القـراءات واحلـديث ، 

ذيـل يوطي،  ، الـس٩/٢٥٥  مرجـع سـابق، الـضوء الالمـع السخاوي، : انظر. هـ٨٣٣توىف سنة 

 .  ١/٢٤٩ طبقات احلفاظ، مرجع سابق

مـن سـاللة عثمـان بـن عفـان ،  أبو بكر بن احلسني بن عمر ، الشافعي:زين الدين المراغي هو) (٣

وروائــع ، حتقيــق النــصرة: نفات منهــا  قاضــي طيبــة وخطيبهــا وإمامهــا وفقيههــا ، لــه عــدة مــص

حممـد بـن أمحـد : انظـر. يف طيبـة ، وكـان قـد قـارب التـسعني ، هــ٨١٦مات سنة . الزهر، وغريها

  ذيـل التقييـد يف رواة الـسنن واألسـانيد ، بن علي، تقي الدين، أبو الطيب املكي احلسين الفاسي

-هــــ١٤١٠تـــب العلميــة ،  دار الك-لبنــان: بـــريوت ( ، ١ط، كمــال يوســـف احلــوت: ، حتقيــق

 .٢/٦٣ مرجع سابق، األعالم، الزركلي ، ٢/٣٤٣) م ١٩٩٠

، التونــسي،  عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن ســليمان:ابــن البرشــكي التونــسي هــو ) (٤

إمــام فاضــل، كــان حــسن األخــالق ، الّرحــ، املــالكي، املعــروف بــابن الربشــكي، حمــدث، املغــريب

الــضوء الالمع،مرجــع الــسخاوي، :  انظــر. هـــ ٨٣٩لطيــف ا�الــسة كــرمي الطبــاع، مــات يف ســنة 

  .٥/١٧٩  معجم املؤلفني، مرجع سابق ، رضا كحالة، ٤/١٣٢سابق 



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٢٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  . وغريهم، )١(وحممد بن يعقوب الفريوزبادي  - ٦

وعبداهللا ، ) ٢(ابن الديبع: هـ ومن طالبه٨٨٧وأخذ عنه بعض الطلبة بزبيد في سنة 

  .) ٣(الناشري

  .) ٤("أروي ما له من طريق ابن الديبع عنه، فإنه يروي عنه مجيع مؤلفاته: "قال اإلمام الكتاين

                                                           

قاضـي القـضاة ، ر جمـد الـدين الـشريازي حممـد بـن يعقـوب بـن حممـد أبـو طـاه:الفيروزآبادي هـو)  (١

ولــه ، مـن أفـضل الكتـب يف اللغـة، إمـام يف اللغـة واألدب صـاحب كتــاب القـاموس ،بـبالد الـيمن

، ١/٢٧٦ذيل التقييد ، مرجع سـابق الفاسي ، : انظر.  هـ٨١٧تويف سنة ، عدة مصنفات غريه

طبقـات ، ن حيـىي بـن غيهـببكر بن عبد اهللا أبو زيد بن حممد بن عبد اهللا بن بكر بن عثمـان بـ

 . ١/١٥٠، ) م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧دار الرشد : الرياض(، النسابني

 الزبيـدي، ولــد ســنه عبـدالرمحن بــن علـي بــن حممـد بــن علـي بــن يوسـف الــشيباين:ابـن الــديبع هــو) (٢

، "تيــسري الوصــول إىل جــامع األصــول"صــاحب كتــاب ،  كــان حمــدث الــيمن ومؤرخهــا، هـــ٨٦٦

: انظر.. هـ٩٤٤تويف بزبيد سنة ، وهو كتاب عظيم نافع، الذي مجع فيه أحاديث الكتب الستة 

خليل املنصور، : ، حتقيقالكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرةجنم الدين حممد بن حممد الغزي، 

فهـــــرس ،  الكتـــــاين ،٢/١٥٦،  ) م١٩٩٧-هــــــ١٤١٨ر الكتـــــب العلميـــــة، لبنـــــان، دا: بـــــريوت(

 .١/٤١٢، مرجع سابق، الفهارس

 تقي الدين محزة بن عبد اهللا بن حممد الناشري الزبيدي الشافعي :حمزة بن عبداهللا الناشري هو) (٣

انتهاز الفـرص يف :  منهابنخل وادي زبيد ، ونشأ بزبيد ، له عدة مصنفات، هـ٨٣٣، ولد سنة 

طــال عمــره حــىت قــارب املائــة وهــو متمتــع حبواســه ، . وغريهــا، والبــستان الزاهــر، الــصيد والقــنص

 البدر الطالع ، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين: انظر. هـ ٩٢٦ومات سنة 

مرجع ، األعالم، لزركليا،  ٧/١٩٤، ) دار املعرفة : بريوت (  ، مبحاسن من بعد القرن السابع

 .٢/٢٧٨ سابق

 .١/١٠٦٧، مرجع سابق، فهرس الفهارس، الكتاين) (٤



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٢٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  وفــاته: المطلب الخامس 

  .)١( سنة٧٩عن ، هـ٨٩٣ربيع اآلخر سنة  من بزبيد يف اليوم احلادي عشر تويف اإلمام الزبيدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

مرجـــع ، الـــضوء الالمـــع، الـــسخاوي، ٢/١٠٦٦ مرجـــع ســـابق، فهـــرس الفهـــارس، الكتـــاين: انظـــر) (١

 .١/٢١٤ سابق



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٢٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  المبحث الثاني

  "التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح " كتاب 

  أهمية هذا المختصر ، وفائدته : المطلب األول   

وال ، ومن هنا استمد أمهيته" صحيح البخاري"هو كتاب خمتصر لكتاب " التجريد"إن كتاب 

فقد تلقته األمة بالقبول ، ، عند مجيع املسلمني" صحيح البخاري"خيفى أمهية ومكانة وشهرة 

  .ًفهو حقا أصح كتاب بعد كتاب اهللا العزيز باتفاق املسلمني 

ًوقد بذل اإلمام البخاري جهدا كبريا يف اجلمع والتأليف و اإلنتقاء والدقة فقد انتقاه من ، ً

إذا أردت إدخال : " حيفظ ، وألفه يف ست عشرة سنة ، وقالستمائة ألف حديث مما كان 

، فلم يكن يثبته يف "أي حديث يف صحيحي هذا ؛ فإين اغتسل واصلي ركعتني مث استخري

  .) ١(صحيحه إال بعد تيقنه

ام العلماء ، وقد فإنه مل يزل طوال القرون املاضية موضع اهتم" صحيح البخاري" وألمهية 

للحافظ " فتح الباري"، ومن أشهر شروحه )٢(ُكتب حوله أكثر من مئة شرح وتعليق وحاشية

  .للعالمة بدر الدين العيين " عمدة القاري"ابن حجر ، و

ليختصر هذا " التجريد"مل خيلو من التكرار ؛ فجاء كتاب "  البخاريصحيح"  ولكن 

، ّوجردها من أسانيدها، حيث قام اإلمام الزبيدي بإنتقاء املتون املتصلة األسانيد، الصحيح

                                                           

 .١/٧، فتح الباري، ابن حجر: انظر)  (١

، عمدة القاري، العيين: انظر. شرح وتعليق) ١١٩(جاء يف مقدمة عمدة القاري أنه كتب عليه )  (٢

٢٩-١/٢٦ 



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٢٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

ُفسهل بذلك لطالب العلم الوصول للحديث املراد بدون املرور ، ُوحذف ما كرر منها

  . باألسانيد الطويلة

  

  .)  ١ (منهج المؤلف في مختصره: المطلب الثاني

  :ميكن تلخيص منهجه فيما يلي

ويبلغ ، من غري تكراراملرفوعة األصل " صحيح البخاري" ّجرد الزبيدي أحاديث  - ١

بينما أحاديث اإلمام البخاري من غري تكرار ، حديث) ٢١٩٥(عدد أحاديثه 

ألنه إمنا يذكر التكرار عن ، ّحديث حسبما عدها احلافظ ابن حجر) ٢٦٠٢(

بينما ، ولو احتد لفظه عن صحابيني فإنه فإنه يعترب حديثني، الصحايب الواحد لكن 

لصحايب حذفه فإنه ينظر إىل املنت بغض النظر عن املختصر إذا تكرر ولو اختلف ا

ّالرواة وعن الصحابة ولذا فإن العدد عنده أقل؛ فرب حديث عده ابن حجر مرتني  ّ

هما  مرة أخرى  ف مره وعن ابن عباس واللفظ واحد لكنه روي عن ابن عمر 

 .حديثان عنده ولكن عند املختصر واحد ألنه  ينظر إىل املنت

 .ليسهل تناوهلا من غري تعب، حذف أسانيد األحاديث  - ٢

واعتىن بذكرها ، فات اإلمام الزبيدي عدة أحاديث مل يتعرض هلا تزيد على املائة - ٣

ّالشيخ عمر ضياء الدين الداغستاين يف جزء صغري طبع مستقال مسي  زوائد (ً

 ).الزبيدي

                                                           

التجريد الصريح ألحاديـث اجلـامع ، دين الزبيديأمحد بن أمحد بن عبد اللطيف الشرجي، زين ال) (١

: ســـوريا(، حـــسن عبـــد املـــنعم شـــليب، كـــسرى صـــاحل العلـــي: اعتـــىن بـــه وخـــرج أحاديثـــه، الـــصحيح

 .١٤-١/٣ )م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ مؤسسة الرسالة ناشرون -دمشق



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٢٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

َأثـبت احلديث املتكرر يف أول موضع له؛ فإن كان يف املوضع الثاين زيادة فائدة  - ٤ ََْ

ًوإال فال وإن كان يف املوضع األول خمتصرا ويف الثاين أبسط مع زيادة فائدة ، ذكرها

 .أثبته يف املوضع الثاين

ًال يذكر من األحاديث إال ما كان متصال مسندا - ٥ ملعلق فال يتعرض أما املقطوع وا، ً

 .ومن بعدهم ًوكذا ما كان معلقا بأخبار الصحابة ، له

 .ذكر اسم الصحايب الذي روى احلديث أمام كل حديث ليعرف من رواه - ٦

ّوبني أن ". عن، حدثنا، قال:" يف قوله، التزم ألفاظ البخاري يف الرواية ومل خيالفه - ٧

من وجد يف هذا : " ف إن وجد فهو ناتج عن إختالف النسخ؛ فقد قالاإلختال

  ." فلعله من اختالف النسخ- أي اإلمام البخاري–الكتاب ما خيالف ألفاظه 

  

  

  "صحيح البخاري" أسانيد اإلمام الزبيدي لـ: المطلب الثالث 

 – كما أخرب بذلك يف مقدمة كتابه –لإلمام الزبيدي أسانيد عدة متصلة باإلمام البخاري 

  : ومنها

رمحه - ع سليمان بن إبراهيم العلوي روايته عن شيخه العالمة نفيس الدين أيب الربي - ١

مبدينة تعز سنة ، وإجازة يف الباقي، ًومساعا ألكثره،  قراءة منه عليه لبعضه-اهللا تعاىل

 .هـ٨٢٣



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٢٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

روايته عن الشيخ الصاحل اإلمام ويل اهللا تعاىل أيب الفتح حممد بن اإلمام زين الدين   - ٢

ًوإجازة ، ً مساعا ألكثره-  رمحه اهللا تعاىل- ) ١(أيب بكر بن احلسني املدين العثماين

 .جلميعه

روايته عن شيخه وخامتة احلفاظ مشس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد  - ٣

 .-  رمحه اهللا تعاىل–ًإجازة له جبميعه ، اجلزري الدمشقي

، روايته عن القاضي العالمة تقي الدين حممد بن أمحد الفاسي الشريف احلسين املكي - ٤

  .- رمحه اهللا تعاىل-ًإجازة معينة منهم جلميعه، مبكة املشرفة، قاضي املالكية

ويل حبمد اهللا أسانيد غري هذه عن مشايخ كثريين : " ّوبعد أن بني اإلمام الزبيدي أسانيده  قال

  .) ٢("يطول تعدادهم، اقتصرت منها على هذه الطرق لشهر�ا وعلوها

  

   " .التجريد الصريح" جهود العلماء حول كتاب : المطلب الرابع 

  :ومن هذه اجلهود" التجريد الصريح"توجهت جهود العلماء حول كاتب 

لعبدالرحيم عنرب ، "هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري"كتاب  .١

أنه كان يعزم على اختصار :" ، وذكر يف مقدمته"التجريد " رتب  فيه كتاب /الطهطاوي

                                                           

شـرف الـدين حممـد بـن أيب بكـر بـن احلـسني بـن عمرالقرشـي العثمـاين املراغـي ، :  هـو أبو الفـتح ) (١

باملدينـة ، أتقـن مجلـة مـن ألفـاظ احلـديث وغريـب الروايـة، وكـان يـسلك يف ، هــ٧٧٥ولد يف سنة 

  الضوء الالمع ، مرجع السخاوي ، : انظر. هـ ٨٥٩حتديثه التحري والتشدد ، مات مبكة سنة 

 .١٦٢ /٧  سابق

 .١/١٥ ابقمرجع س، التجريد الصريح، َّالزبيدي) (٢



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٢٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

يده واالقتصار على الراوي صحيح البخاري وترتيبه على حروف املعجم مع حذف أسان

فألفيته أتى بالغاية املقصودة، : الصحايب، حىت ظفر بكتاب التجريد الصريح  للزبيدي، قال

ًفعرجت عليه متوخيا إمتام ا األرب، وخدمة أحاديث خنبة العرب  : والضالة املنشودة، قال ّ

عزو اخلرب إىل فرتبت أوائلها على احلروف، ورصفتها على السنن املعروف، شافعا ذلك  ب

 .)١("ًالكتاب والباب، تيسريا ملستثمر معانيه يف شروحه من أويل األلباب

 هذا  ويف/ للشيخ عمر ضياء الدين الداغستاين،"زوائد الزبيدي "  كتاب  .٢

التجريد " ًالكتاب  استدرك فيه مؤلفه على اإلمام الزبيدي  مئة ومخسة حديثا أمهل ذكرها يف 

 .وهو كتاب مطبوع ، "

عبد الرحيم فريوز ، " رحمت الباري ترجمة مختصر صحيح البخاري"كتاب  .٣

ى أضاف كاتبه بعض التعليقات عل،  وهذا الكتاب ترمجة لكتاب الزبيدي لعدة لغات/اهلروي

والكتاب يف ستة ، " فيض الباري شرح مختصر صحيح البخاري"األحاديث ومساها بـ 

ومؤلفه حاصل على ، جملدات الرتمجة مع الشرح ، طبعته ندوة الشباب العامل   اإلسالمي

  .الدكتوراه يف أصول الفقه من اجلامعة اإلسالمية ، وأستاذ يف جامعة امللك سعود بالرياض 

  :منهاكما أن له عدة شروح 

 أليب الطيب صديق حسن علي ،"عون الباري لحل أدلة البخاري"كتاب  .٤

، وهو كتاب مطبوع قال مؤلفه يف "التجريد الصريح" وهو شرح لكتاب /احلسيين القنوجي 

سوى شرح الشرقاوي ...مل أقف على شرح له يفيد القارئ ويرشد طالب العلم: " مقدمة كتابه

                                                           

مطبعـة : مـصر(، هدايـة البـاري إىل ترتيـب أحاديـث البخـاريعبدالرحيم عنرب الطهطـاوي، : ينظر  )١(

  ).٥ص(، )هـ١٣٢٩السعادة، 



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٣٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

وأتيت مبا عز عند أويل العلم وجل، ، ً فإن مل يكون وابال فطلًفانتدبت لشرحه قائال.. والغزي

ًكاشفا أدلته لطالبيه، موضحا مشكله، فاحتا مقفله، مقيدا مهمله ً")١(.  

هو الشرح الذي ذكره اإلمام القنجوي يف مقدمة :  الغزي شرح محمد بن قاسم  .٥

ًمل أجده كتابا مستقال وإمنا وضع حاشية لكتاب التجريد بالطبعة امليمنية مبصر، كتابه  ً. 

وهذا /  لعبداهللا حجازي الشرقاوي،"فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي"كتاب  .٦

وقد طبع عدة طبعات منها طبعة ، ًققت جزءا منهالكتاب هو موضوع هذه الرسالة الذي ح

 .، يف ثالث جملدات)م١٩٩٤-هـ١٤١٤دار الفكر، (

، ٌحري على طالب العلم خدمتها، على هيئة دروس علمية ، وقد شرحه عدة علماء معاصرين

فال خيفى على كل قارئ لكتب الشروح ، ًحىت تصبح كتبا ختدم العامة، جبمعها و كتابتها

وممن شرحه من ، مما يصرف العامة عن قراء�ا، وتعدد أجزائها، جمهااملطولة سعة ح

  :املعاصرين

واللجنة الدائمة  هيئة كبار العلماء عضو، الشيخ الدكتور عبدالكرمي اخلضري - ١

 .وتوجد حماضراته مكتوبة ومسموعة يف موقعه  ،للبحوث والفتوى يف

 التدريس هيئة عضو، البدر العباد احملسن عبد بن الرزاق عبد الشيخ - ٢

 الفقه موقع يف مسموعة حماضرات شرحه على ووقفت، اإلسالمية باجلامعة

  .الدين يف

  

  

                                                           

، عـــون البـــاري حلـــل أدلـــة البخـــاريأبـــو الطيـــب صـــديق حـــسن علـــي احلـــسيين القنـــوجي، : انظـــر)  ١(

  . ١/٢، )هـ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤دار الرشيد -حلب: سوريا(



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٣١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  الفصل  الثاني

  ترجمة العـــالمة الشرقــــاوي

  ونشأته ، والدته، نسبه: المطلب األول 

، الفقيه، العالمة، داهللا بن حجازي بن إبراهيم الشافعي األزهري هو الشيخ عب:اسمه ووالدته

  .)٣(ببلبيس)  ٢ (يف قرية الطويلة،  )١(هـ١١٥٠ولد سنة ،األصويل املشهور بالشرقاوي

                                                           

املــؤمتر العــاملي الرابــع للــسرية والــسنة (، شــيوخ األزهــر وحملــات مــن نظامـه املعاصــر: انظـر ترمجتــه يف)  (١

، نـذ إنـشأ�ا حـىت اآلنمـشيخة األزهـر م ، علـي عبـدالعظيم، ١٢،  )م١٩٨٥-هــ١٤٠٦النبوية 

 -ه١٤٢٥مطبعــة األزهــر الــشريف، (فــوزي فاضــل الزفــزاف، : راجعــه وأشــرف علــى إعــادة طبعــه

و مصر يف ألف ، أاألزهر جامعا وجامعة ، حممد كمال السيد كمال، ١٨٦-١٥٧،  )م٢٠٠٤

 ، ١٦٦-١٥٦، )م١٩٨٦-هـــــ١٤٠٦القــــاهرة، اهليئــــة العامــــة لــــشئون املطــــابع األمرييــــة،  (عــــام،

حــسن حممــد :، حتقيــقتــاريخ عجائــب اآلثــار يف الــرتاجم واألخبــاررمحن بــن حــسن اجلــربيت، عبــدال

 -٧/١٨٩،  )م١٩٦٧-هــ١٣٨٦جلنـة البيـان العـريب، (جوهر، وعمر الدسوقي، إبـراهيم سـامل، 

هديــة العــارفني أمســاء املــؤلفني  ، إمساعيــل بــن حممــد أمــني بــن مــري ســليم البابــاين البغــدادي، ١٩٦

ـــة املعـــارف اجلليلـــة يف مطبعتهـــا البهيـــة اســـتانبول، (،وآثـــار املـــصنفني ،  )م١٩٥١طبـــع بعنايـــة وكال

فـيض امللـك  ، أيب الفيض عبدالستار بن عبدالوهاب البكري الصديقي اهلندي املكـي، ١/٤٨٨

عبــدامللك بــن . د. أ: ، دراســة وحتقيــقالوهــاب املتعــايل بأنبــاء أوائــل القــرن الثالــث عــشر والتــوايل

ـــرزاق بـــن حـــسن بـــن إبـــراهيم  ، ١٠٢١،  )هــــ١٣٥٥  -م١٢٨٦(عبـــداهللا بـــن دهـــيش،  عبـــد ال

حممـد �جـة :  ، حتقيـق"حلية البـشر يف تـاريخ القـرن الثالـث عـشر "  ، البيطار امليداين الدمشقي

   .١٠٠٦-١/١٠٠٥)  م١٩٩٣ هـ١٤١٣دار صادر ، : بريوت ( ، ٢ ط،البيطار

أيب الفيض عبدالستار بن عبدالوهاب البكري  :انظر.  الشرقية مبصر هي قرية من قرى: الطويلة)  (٢

، فـيض امللـك الوهـاب املتعـايل بأنبـاء أوائـل القـرن الثالـث عـشر والتـوايلالصديقي اهلنـدي املكـي، 

  .١٠٢١ /١، )هـ١٣٥٥  -م١٢٨٦(عبدامللك بن عبداهللا بن دهيش، . د. أ: دراسة وحتقيق

مدينـــة بينهــا وبـــني فــسطاط مـــصر عــشرة فراســخ علـــى طريــق الـــشام، موضــع قـــرب هــي : َِْبـلبــيس)  (٣

معجـم مـا اســتعجم مـن أمســاء عبــداهللا بـن عبـدالعزيز بــن حممـد البكـري األندلــسي، : ينظـر. مـصر

معجـــــم  ،  احلمـــــوي، ١/٢٧٣،  )هــــــ١٤٠٣عـــــامل الكتـــــب، : بـــــريوت(، ٣، طالـــــبالد واملواضـــــع

  .١/٤٧٩  البلدان،مرجع سابق



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٣٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  .) ١( إىل الشرقاوي فألنه ولد يف حمافظة الشرقيةأما نسبته

حفظ فيها القرآن وتعلم مبادئ ، ترىب يف بلدة قريبة من مسقط رأسه تسمى القرين " :نشأته

فحضر على كبار ، انتقل من بلدته إىل األزهر املعمور، وحفظ بعد املتون، القراءة والكتابة

حىت فاق األقران ، وضيق املعيشة، وذلك يف خشونة من العيش، وجد يف الطلب، األعيان به

وألقيت عليه املسائل فأجاب وكشف النقاب وهو ال يزال ، ًوعرفه الشيوخ متاما، واشتهر بينهم

ّعاش معمورا فرتة طويلة مث ارتفع إىل مصاف العلماء حىت انتهى إىل تويل مشيخة ، ) ٢("ًطالبا ً

يقابل أهل ورحل اإلمام الشرقاوي يف طلب العلم، فشد الرحال إىل اجلامع األزهر، ل. األزهر

العلم به، ألنه يعد منارة يف القدمي واحلديث لطلبة العلم والعلماء، وتلقى العلم فيه على 

ّمشاهري العلماء كما سيأيت يف ترمجة شيوخه، فدرس وتعلم فيه ، وترقى يف طلب العلم، 

ّوصنف الكتب، ودرس باألزهر، ومتيز يف اإللقاء والتدريس والتحرير، وأفىت يف مذهبه ّ ّ
وقد . )٣(

  .) ٥(على اإلمام الشيخ احلفين) ٤(تلقى مبادىء الطريقة اخللوتية

                                                           

  .٣/٣٣٧ معجم البلدان، مرجع سابقياقوت احلموي، : انظر)  (١

أيب الفـيض حممــد ياســني : قيــقحت، اجلـامع احلــاوي يف مرويــات الـشرقاوي، عبـداهللا بــن حجـازي الــشرقاوي)  (٢

 .٤٥، )م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥،  دار البصائر - دمشق: سوريا(، بن حممد عيسى الفاداين املكي

فــيض امللـــك  ، عبدالــستار الـــصديقي، ٧/١٨٩  عجائـــب اآلثــار، مرجـــع ســابقاجلــربيت، : انظــر)  (٣

  .١٥٧  ، مشيخة األزهر،مرجع سابق، علي عبدالعظيم١٠٢١، مرجع سابق،الوهاب 

هـــ ، ٩٨٦ويت، املتــويف ســنةنــسبة إىل حممــد بــن أمحــد بــن حممــد كــرمي الــدين اخللــ: الطريقــة اخللوتيــة)  (٤

طـريقيت : مباشـرة يف اليقظـة ال يف املنـام، وكـان يقـول_ _ّحيث ادعـي أنـه  أخـذها عـن حممـد 

عاصمة - حممدية، وقد كانت ذائعة االنتشار يف واليات الدول العثمانية، و توطدت يف سراييفو 

، حممــود ٣ صالطـرق الــصوفية و انتـشار البــدع،عبـدالكرمي جنيــب، أمحــد : انظـر. -ًالبوسـنة حاليــا

  .١/٣٤٧،  الكشف عن حقيقة الصوفيةعبدالرؤوف القاسم، 

= حممــد بــن ســامل احلفــين ، أو احلفنــاوي، ولــد حبفنــة،  الــشافعي األزهــري ، : الــشيخ احلفــين هــو)  (٥



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٣٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  مكانته العلمية ، ومؤلفاته: المطلب الثاني 

  .ّ كان عالمة شهري، وأصويل فقيه، وفاضل نبيه، شيخ اإلسالم وعمدة األنام: مكانته العلمية

و له عدة مؤلفات تدل على علو قدره، ورفعة مقامه ، ومسو ، ِّ حولت إليه مشيخة األزهر

  .  )٢("شيخ اإلسالم بالديار املصرية : " وصفه العالمة الكتاين ــ رمحه اهللا ــ قال ، )١(ذكره

 عدة مؤلفات  يف عدة علوم مما يدل على سعة -رمحه اهللا-  لإلمام الشرقاوي:)٣(مؤلفاته

ومن هذه ، وبعض كتبه إن مل يكن مجيعها تدل على انه شافعي املذهب، اطالعه وغزارة علمه

  : املؤلفات 

 .وهو الكتاب الذي حنن بصدد حتقيقه" ح خمتصر الزبيدي فتح املبدي بشر" كتاب  - ١

الرتاجم كما هو " حتفة الناظرين يف من ويل مصر من الوالة والسالطني "وكتاب  - ٢

 .واضح من امسه

 .كذا يف الرتاجم " التحفة البهية يف طبقات الشافعية " وكتاب  - ٣

                                                                                                                                             

وقع له من القبول يف عصره ، سه أكثر من مخسمائة طالبادرس باجلامع األزهر، وكان حيضر در=

ًيف مجيــع األقطــار اإلســالمية مــا مل حيــصل لغــريه، حــسن التقريــر، ذا فــصاحة وبيــان، شــهما مهابــا  ً

ًحمققــا مــدققا / ٤ مرجــع ســابق ، ســلك الــدرر احلــسيين، : انظــر. هـــ ١١٨١مــات مبــصر ســنة ، ً

 . ١/٣٥٣  فهرس الفهارس ، مرجع سابقالكتاين ،  ،٥٠

 .١/١٠٠٦  سابقمرجع، حلية البشر، البيطار)  (١

 .١٠٧١/.٢ مرجع سابق، فهرس الفهارس)  (٢

فهرس الفهارس ، مرجع   ، الكتاين ، ١/١٠٠٦حلية البشر ، مرجع سابق " البيطار ، : انظر )  (٣

،  معجـــم املـــؤلفني ، كحالـــة ، ٤/٧٨  األعـــالم ، مرجـــع ســـابق  ، الزركلـــي ، ٢/١٠٧١ســـابق 

 .٦/٤١ مرجع سابق



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٣٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

 .لفقهيف ا" فتح القدير اخلبري بشرح تيسري التحرير " وكتاب  - ٤

 .يف التصوف"  الفيض العرسي على الفتح القدسي " وكتاب  - ٥

 .يف النحو" خمتصر مغين اللبيب" وكتاب  - ٦

 .يف العقيدة" شرح رسالة عبد الفتاح العاديل " وكتاب  - ٧

 .يف التصوف " شرح احلكم والوصايا الكردية " وكتاب  - ٨

  .وغري ذلك من املؤلفات، مفيه أمساء مشاخيه وأسانيده إىل كتبه" ثبت " وله  - ٩

  

  

  ومذهبه الفقهي، عقيدته: المطلب الثالث 

ً رمحه اهللا ـ كان أشعريا متصوفا  -أنه " فتح املبدي " يتضح من شرحه  : عقيدته عفا اهللا -ً

ًكالما نافعا عن عقيدته يف " فتح املبدي" وبالرغم من ذلك فقد ذكر املؤلف يف كتابه ، -عنه ً

 وملا كانت معرفة أمساء اهللا تعاىل وصفاته توقيفية إمنا تعلم من طريق: " األمساء والصفات فقال 

وقد ، ومنتهى عقولنا، ومل يكن لنا أن نتصرف فيها مبا مل يهتد إليه مبلغ علمنا، والسنة، الوحي

وكان ، وحكم به القياس، ّوإن جوزه العقل، منعنا عن إطالق ما مل يرد به التوقيف يف ذلك

، والنقصان عنه كالزيادة فيه غري مرضي، واملخطئ فيه غري معذور، ّاخلطأ يف ذلك غري بني

، وهفوة القلب، ًان االحتمال يف رسم اخلطط واقعا باشتباه تسعة وتسعني يف زلة الكاتبوك

" أو تسعة وسبعني؛ فينشأ اخلالف يف املسموع من املسطور، أو سبعة وتسعني، بسبعة وسبعني

.  



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٣٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

ًتفصيال مدعما باألدلة والشواهد آلراء اإلمام " هناء اليويب: "     وقد فصلت الباحثة ً

عبداهللا بن حجازي الشرقاوي وآراؤه " العقيدة من خالل حبثها للماجستري وعنوانه الشرقاوي يف

  :  وسأخلص أهم النتائج اليت توصلت هلا الباحثة ) ١("العقدية

 يف وخالفهم العقدية، املسائل بعض يف واجلماعة السنة أهل مذهب وافق الشرقاوي الشيخ

 يلي وفيما العقيدة، يف األساس منهجه كان الذي األشعري املنهج فيها اتبع أخرى مسائل

  .ذلك بيان

  :في مسائل العقيدة: ًأوال

 دون باهللا، القليب التصديق هو اإلميان أن يف األشاعرة مجهور وافق: باهللا إلميانا يف 

 وبذلك والرباهني، األدلة وضوح حسب وينقص يزيد اإلميان أن ويرى والعمل، اإلقرار دخول

 القلوب أعمال من الطاعات بزيادة يزيد اإلميان أن يرون الذين واجلماعة السنة أهل خالف

 .نقصا�اب وينقص واجلوارح

 تقسيم يف األشاعرة من املتأخرين منهج وفق على سار: والصفات األمساء يف 

 .تعاىل هللا النفسي الكالم وإثبات صفات، سبع إثبات ويف الصفات،

 أصل هلا ليس احلسىن، اهللا ألمساء ًخواصا ذكره يف واجلماعة السنة أهل منهج خالف 

 .علم بغري اهللا على قول وهي املطهرة، يةالنبو والسنة الكرمي، القرآن من دليل وال

 بالكتب و وبالرسل باملالئكة اإلميان يف واجلماعة السنة أهل الشرقاوي الشيخ وافق 

 .واجلماعة السنة أهل لعقيدة املخالفات بعض من املسائل تلك خلو عدم مع ًإمجاال،

                                                           

-عرض ونقد-هناء بنت عطية اهللا اليويب، عبداهللا بن حجازي الشرقاوي وآراؤه العقدية : انظر)  (١

-هـــــ١٤٣٨(، رســـالة ماجـــستري، اململكـــة العربيــــة الـــسعودية، جامعـــة امللــــك عبـــدالعزيز، جـــدة، 

  ).م٢٠١٧



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٣٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

 هذا يف حيدث ام كل أن يف واجلماعة السنة أهل وافق والقدر بالقضاء اإلميان يف 

 يف جنده مث األشعري، عند الكسب مسألة إىل أشار أنه إال وإرادته، وقدرته اهللا بعلم هو الكون

 . الباطلة اجلرب بعقيدة القول عليه يغلب التصوف مبحث

 باليوم اإلميان يف واجلماعة السنة أهل الشرقاوي الشيخ وافق اآلخر باليوم اإلميان يف 

 يكون مما  رسوله به وأخرب كتابه، يف به تعاىل اهللا أخرب ما وبكل له،وأهوا وأحواله اآلخر،

  .النار النار وأهل اجلنة، اجلنة أهل يدخل وحىت املوت، بعد

 عامة بصفة واألحكام األمساء مسائل يف واجلماعة السنة أهل الشرقاوي الشيخ وافق.  

 بفضل اإلقرار من واجلماعة السنة أهل عليه ملا الشرقاوي يخالش موافقة ظهرت 

 عما التحدث عن والكف سبهم حترمي يف وافقهم كما عنهم، والرتضي وحمبتهم،  الصحابة

 العلم ألهل ًأقواال وذكر ذلك، يف واجلماعة السنة أهل به استدل مبا استدل وقد بينهم، شجر

  .وتقويه الرأي هذا تؤيد منهم

  

  :في التصوف: ثانيا

 له، العمياء الطاعة ووجوب، الشيخ من موقفهم يف الصوفية الشرقاوي اإلمام يتبع 

 وحسن املنكر عن والنهي باملعروف األمر ضرورة من الشريعة مقاصد بعض خيالف قد ما وهو

 .عليه املوافقة أو الشريعة خيالف ما قبول وعدم، الصحبة

 واإلخالص والتوكل،، والشكر، والزهد، التوبة: هي الشرقاوي الشيخ عند املقامات ،

 .والبقاء والفناء والبسط، والقبض والرجاء، اخلوف األحوال يف وذكر. والصرب والذكر،

 مل ولكنه واجلماعة، السنة ألهل موافق الكرامة عن الشرقاوي الشيخ ذكره ما بعض 

 .لعقائدهم وخمالفة واجلماعة السنة أهل ملنهج خمالفة من خيل



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٣٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

ومما يدل على ذلك من ترجم له من ، املذهب كان اإلمام الشرقاوي شافعي: مذهبه الفقهي

أصحابنا ): " ٢٦(وهذا ما دلت عليه عباراته يف كتابه؛ فقد قال يف حديث ، ) ١(العلماء

وكذلك فإنه ، ًكما يبدأ غالبا بذكر قول اإلمام الشافعي عند ذكر املسائل الفقهية، "الشافعية

ًكثريا ما يبني رأيه يف القدمي واحلديث
)٢(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

فهـرس الفهـارس ، مرجـع   ، الكتـاين ، ١/١٠٠٦ حلية البشر ، مرجع سابق البيطار ، : انظر )  (١

،  معجـــم املـــؤلفني ، كحالـــة ، ٤/٧٨  األعـــالم ، مرجـــع ســـابق  ، الزركلـــي ، ٢/١٠٧١ســـابق 

 .٦/٤١ مرجع سابق

 ).٣٨(، )١٨: ( احملقق، شرح حديث رقمانظر النص)  (٢



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٣٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  وطالبه ، مشايخه: المطلب الرابع 

  :مسع من مشايخ عدة ، منهم : مشايخه

  .)١(شهاب الدين أمحد امللوي - ١

 .)٢(ب الدين أمحد بن حسن اجلوهري وشها - ٢

 .)٣( ومشس الدين حممد بن سامل احلفين - ٣

 .)٤(وشهاب الدين أمحد الدمنهوري - ٤

                                                           

،  الــشهري بــامللوي،أمحــد بــن عبــد الفتــاح بــن يوســف ا�ــربي الــشافعي القــاهري:  هــوأمحــد امللــوي) (١

شـرحان علـى : ودخل األزهر وطلب العلم، وأخذ عن مجلة من الشيوخ ، له عدة تصانيف منها

أبـو الفـضل، حممـد خليـل : انظـر. هــ١١٨١وغـري ذلـك ، ت، طـول وخمتـصررسالة االستعارات م

دار (، ٣، طسلك الـدرر يف أعيـان القـرن الثـاين عـشربن علي بن حممد بن حممد مراد احلسيين، 

 ، عبـــــــداحلي ١١٧ -١/١١٦،  ) م١٩٨٨-هــــــــ١٤٠٨البـــــــشائر اإلســـــــالمية، دار ابـــــــن حـــــــزم، 

  . ٢/٥٥٩،  فهرس الفهارسالكتاين، 

 أمحد بن حسن بن عبد الكرمي اخلالدي الشهري باجلوهري الشافعي القاهري: أمحد اجلوهري هو)  (٢

كـــان أبـــوه يبيـــع اجلـــوهر، فنـــسب إليـــه، درس بـــاألزهر وأفـــىت حنـــو ســـتني ســـنة، لـــه عـــدة ، األزهـــري

:  انظـــــر . هــــــ١١٨٢ت، ارســـــالة يف الغرانيـــــق، وثبـــــت  يف أمســـــاء شـــــيوخه،وغريه: مؤلفـــــات منهـــــا

  فهـرس الفهـارس،مرجع سـابقعبداحلي الكتـاين،  ، ١/٩٧  مرجع سابق، سلك الدرر احلسيين، 

١/٣٠٢. 

ًصــاحب الطريقــة اخللوتيــة ســبقت ترمجتــه قريبــا يف الكــالم عــن نــشأة : حممــد بــن ســامل احلفــين هــو)  (٣
 .اإلمام الشرقاوي

ًأبو املعارف ، ونشأ طالبا للعلـم ، فأخـذ ، أمحد بن عبد املنعم بن خيام : أمحد الدمنهوري هو )  (٤

شــرح : مــن آثــاره: عــن مجلــة مــن العلمــاء ، تــوىل مــشيخة اجلــامع األزهــر ، لــه عــدة مؤلفــات منهــا

، ســلك الــدرر احلــسيين، : انظــر. هـــ١١٩٢تــويف ســنة ، وغــريه ، علــى ســلم األخــضري يف املنطــق

  .١/١١٧،مرجع سابق



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٣٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

 .)١(ومشس الدين حممد البليدي - ٥

 .) ٢(واإلمام عطية األجهوري - ٦

 .) ٣( والعالمة علي الصعيدي - ٧

  .)٤(سراج الدين عمر الطحالوي - ٨

  .، وغريهم )٥( والعالمة علي السقاط - ٩

                                                           

حممــد بـن حممـد بــن حممـد احلـسين املغـريب املــالكي الـشهري بالبليـدي ، وأخــذ : حممـد البليـدي هـو)  (١

عن مجلة من األئمة، واشتهر أمره بالعلم ، وانتفـع بـه مجاعـة مـن حمققـي علمـاء األزهـر والـشام ، 

احلسيين، : انظر. هـ ١١٧٦تويف سنة ،وغريها، حاشية على تفسري البيضاوي: مؤلفات منهاوله 

  .٤/١١٠،مرجع سابق، سلك الدرر 

عطيـــة اهللا بـــن عطيـــة الربهـــاين القـــاهري الـــشافعي الـــشهري بـــاألجهوري ، : عطيـــة األجهـــوري هـــو)  (٢

شرح خمتـصر الـسنوسي : ألف مؤلفات منها  ،رب البحر الفاضلاحل، العامل العالمة، الشيخ اهلمام

احلـسيين، : انظـر. هــ١١٩٤تـويف سـنة  ،يف املنطق وحاشية على شرح منظومة يف أصول احلـديث

 .٣/٢٦٥،مرجع سابق، سلك الدرر 

زهـري الـشهري بالـصعيدي ، علي بن أمحد بن مكرم اهللا العدوي املالكي األ: علي الصعيدي هو)  (٣

أحــد األئمــة الــشيوخ األعــالم، عالمــة حمقــق، ومــدقق حنريــر ، روى عــن مجاعــة مــن األئمــة وأخــذ 

حاشـية علـى شـرح اجلـوهرة للـشيخ عبدالـسالم، : مـن مؤلفاتـهعنهم، وصار أحـد صـدور األزهـر، 

، ك الدررسل ، احلسيين، ١/٤٧٦،  عجائب اآلثاراجلربيت،: انظر.هـ ١١٨٩تويف سنة ، وغريها

 .٣/٢٠٦،  مرجع سابق

 األزهري،الــشهري عمــر بــن علــي بــن حيــىي بــن مــصطفى املــالكي املــصري: عمــر الطحــالوي هــو)  (٤

بالطحالوي، اإلمام احملدث الفقيـه املعمـر األصـويل املـسند، أوحـد عـصره، درس بـاألزهر واشـتهر 

 .٣/١٩٣مرجع سابق ، سلك الدرر احلسيين، :  انظر.هـ١١٨١وطار صيته، تويف سنة أمره 

الشهري بالسقاط، ، علي بن حممد بن علي بن العريب الفاسي املصري املالكي: علي السقاط هو)  (٥

ًأخذ عن مجاعة من العلماء ، وكان فردا من أفراد العامل فضال وعلما و ً ًديانة وزهدا ووالية ، تويف ً

  .٣/٢٢٩مرجع سابق ، سلك الدرر احلسيين، : انظر. هـ١١٨٣سنة 



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٤٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  : أخذ عنه العديد من العلماء ، منهم : طالبه 

  .) ١(القاضي حممد البناين  - ١

 . )٢( والعالمة ابن ريسون التطواين - ٢

 . ) ٣(والعالمة عثمان الدمياطي - ٣

 .)٤(د الدمهوجياإلمام أمح - ٤

 .)٥( والربهان إبراهيم الباجوري - ٥

                                                           

حممــد بــن حممــد بــن حممــد العــريب بــن عبــد الــسالم بــن محــدون البنــاين التفــزي :  حممــد البنــاين هــو)  (١

، شــرح البخــاري: غــريب القلعــي املكــي ، مفــيت املالكيــة مبكــة املكرمــة ،  لــه عــدة مؤلفــات منهــاامل

 ، ١/٢٢٩ مرجع سابق، فهرس الفهارس، الكتاين: انظر. هـ١٢٤٥تويف سنة ، وغريه

 حممـــد الـــصادق ابـــن ريـــسون حممـــد بـــن العالمـــة احملـــدث أيب عبـــد اهللا: ابـــن ريـــسون التطـــواين هـــو)  (٢

، عميـد األشـراف ، العالمـة املـسند احملـدث ، الـضابط النـسابة، احلسين العلمي اليونسي التطواين

فهــرس ، الكتــاين: انظــر. هـــ١٢٣٤تــويف ســنة ، روى احلــديث املسلــسل بالفاحتــة، الراويــة الــصاحل

 ،١/٤٤٥ مرجع سابق، الفهارس

ــــدمياطي هــــوع)  (٣ ــــد بــــدمياط ســــنة : ثمــــان ال ــــدمياطي الــــشافعي األزهــــري املكــــي، ول ــــن حــــسن ال ب

هـ ، حضر على مشايخ دمياط ، مث ارحتل إىل مصر فحضر على علمائها ، ومنها ارحتل ١١٩٦

 مرجـع سـابق، فهـرس الفهـارس، الكتـاين: انظـر. هـ١٢٦٥إىل احلجاز وبقي �ا إىل أن مات سنة

٢/٧٧٦. 

ّأمحــد بــن علــي بــن أمحــد الــدمهوجي، قــد حــضر دروس علمــاء عــصره، : أمحــد الــدمهوجي هــو )  (٤
وفاق حىت انفرد يف مصره، وشهد لـه العمـوم بأنـه بكمـال الفـضل موسـوم، وأذن لـه شـيوخه ذوو 

ألســىن، املقـام املنيــف بالتـدريس واإلفتــاء والتـأليف، ومل تــزل سـريته حــسىن إىل أن دعـي إىل احملــل ا

 .١/٣٠٥ حلية البشر ، مرجع سابق  البيطار ، : انظر. هـ ١٢٤٦وذلك يف رمضان سنة 

هـ ، شيخ اجلامع ١١٩٨إبراهيم بن حممد بن أمحد الباجوري ، ولد سنة :  إبراهيم الباجوري هو)  (٥

= اشي كثرية، تقلد مشيخة األزهر سـنة األزهر، من فقهاء الشافعية، تعلم يف األزهر، وكتب حو



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٤١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

 .)١( واإلمام عبد الرمحن الكزبري - ٦

 .)٢(والسيد مصطفى الدمنهوري - ٧

 .)٣(والعالمة حسني الدمياطي - ٨

  .وغريهم، ) ٤( واإلمام علي احلصاوي - ٩

                                                                                                                                             

 األعـالم ، مرجـع الزركلـي ، : انظـر. هــ ١٢٧٧هـ ، واستمر إىل أن تـويف بالقـاهرة سـنة ١٢٦٣=

 .١/٧١، سابق 

ولــد يــوم عيــد ، عبــد الــرمحن بــن حممــد الكزبــري الــشافعي الدمــشقي:  عبــد الــرمحن الكزبــري هــو )  (١

وأخـــذ عـــن . طـــار صـــيته يف األمـــصار واآلفـــاق، حمـــدث الـــديار الـــشامية ، هــــ١١٨٤ر ســـنة الفطـــ

:  انظر،  أفاضل متنوعني كثريين تركيني وعربيني، منهم والده الشيخ حممد والشهاب أمحد العطار

 .١/٨٣٣   حلية البشر ، مرجع سابق البيطار، 

مصطفي الدمنهوري الشافعي املـصري األزهـري ، تفقـه علـى أشـياخ  :  مصطفى الدمنهوري هو)  (٢

وكان له شغف بكتب  ، والزم الشيخ عبداهللا الشرقاوي مالزمة كلية، واشتهر بنسبته إليهالعصر، 

 حلية البشر البيطار، :  انظر. هـ ١٢١٣ًالتاريخ وسري املتقدمني، واقتىن كتبا يف ذلك، تويف سنة 

 .٢/٢٨٦ عجائب اآلثار، مرجع سابقاجلربيت، ، ١/١٥٥٨ ، مرجع سابق 

وحـــضر أشـــياخ زمانـــه، ، املعـــروف بـــابن الكاشـــف الـــدمياطي الرشـــيدي:  حـــسني الـــدمياطي هـــو)  (٣

وعلمـــاء وقتـــه وأوانـــه، والزم الـــشيخ عبـــد اهللا الـــشرقاوي،وانتقل مـــن مـــذهب احلنفيـــة إىل الـــشافعية 

. هـــ١٢٢٩ًعقــول واملنقــول، حفــظ القــرآن وجــوده وحفــظ شــيئا مــن املتــون، تــويف ملالزمتــه لــه يف امل

 عجائـــب اآلثـــار،مرجع ســـابقاجلـــربيت، ، ١/٥٣٣ حليـــة البـــشر ، مرجـــع ســـابق البيطـــار، : انظـــر

٣/٤٧٠. 

يـــة تـــسمى علـــي احلـــصاوي الـــشافعي األزهـــري ، نـــسبة إىل بلـــدة بالقليوب:  علـــي احلـــصاوي هـــو )  (٤

حـــضر دروس األشـــياخ ذوي القـــدر املـــصون، وحـــضر علـــى ، صـــويل، حنـــوي، إمـــام فقيـــه، احلـــصة

،  ويفيــد الطلبــة، ويقــرأ الــدروس، الــشيخ عبــد اهللا الــشرقاوي مــصطلح احلــديث، كــان حيفــظ املتــون

 .١/١٠٨٨  حلية البشر ، مرجع سابق البيطار، : انظر. هـ١٢٣١تويف



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٤٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  اته وف: المطلب الخامس 

هـ  ، وصلي عليه باألزهر ، ودفن يف مدفنه الذي بناه ١٢٢٧  /٢/١٠مات يوم اخلميس 

  .) ١(لنفسه بقرافة ا�اورين ــ رمحة اهللا تعاىل ــ

  

                                                           

 .١/١٠٠٧ مرجع سابق، حلية البشر، البيطار) (١



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٤٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  

  المبحث الثاني

  "فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي " شرح 

  

  الكتاب عنوان توثيق: األول المطلب

رقاوي على تسمية الكتاب يف مقدمة كتابه  نص اإلمام عبداهللا حجازي الش -١

  ".فتح املبدي بشرح خمتصر الزبيدي: ومسيته: "فقال

على غالف النسخ اخلطية " فتح املبدي بشرح خمتصر الزبيدي" مسي الكتاب بـ -٢

  .اليت حققنا الكتاب من خالهلا

ام ، يف الكتب اليت ترمجت لإلم"فتح املبدي بشرح خمتصر الزبيدي"  تسميته بـ -٣

 . ) ١(الشرقاوي

  

  

  

  

  

                                                           

 مرجــع ســـابق، هديــة العـــارفني،  ، رضـــا كحالــه٧٨/ ٤ األعـــالم ، مرجــع ســابق، الزركلــي: انظــر)  (١

 .١٨٥، مشيخة  األزهر، مرجع سابق،  ، علي عبدالعظيم١/٤٨٨



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٤٤

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف : المطلب الثاني

ملؤلفه  اإلمام " فتح املبدي بشرح خمتصر الزبيدي"ّمما دل على صحة نسبة كتاب 

  : عبداهللا بن حجازي الشرقاوي، ما يلي

صنفه العالمة اإلمام : "ُ ما كتب يف مقدمة مجيع النسخ اليت اطلعت عليها - ١

والرحلة  اهلمام شيخ الوقت بال نزاع، وخامتة احملققني بال دفاع، نتيجة أهل عصره، وبركة أهل 

مصره، مرجع أهل السنة والطريقة، ومعدن السلوك والطريقة، نووي الزمان أو الرافعي، الشيخ 

  ".شرقاوي الشافعيعبداهللا ال

ُ ما كتب على غالف النسخ اخلطية اليت اعتمد�ا، فقد كتب عليها- ٢ فتح املبدي : "ُ

  ".بشرح خمتصر الزبيدي للعالمة عبداهللا بن حجازي الشرقاوي

  .) ١( نسبة الكتاب إىل اإلمام الشرقاوي عند من ترجم له- ٣

  

  القيمة العلمية للكتاب: المطلب الثالث

فقد قال مساحة " الصحيح" يستمد هذا الشرح قيمته العلمية من القيمة العلمية لكتاب 

 فالذي أرى ان كل طالب علم يعتين مبا يتيسر له من الكتب  : "-  رمحه اهللا-الشيخ ابن باز

فإ�ما أشرف الكتب على اإلطالق ، ّومن أخص ذلك العناية بالصحيحني، اليت يف احلديث

ومن طلبة ،  ومن طلبة الثانوية، فالعناية بالصحيحني من طلبة اجلامعات، بعد كتاب اهللا

والقسطالين ، والعيين، شروحها كفتح الباريوكذلك ، ًالدراسات العليا ال ك أ�ا مهمة جدا

                                                           

أمــــني بــــن مــــري ســــليم البابــــاين  ، إمساعيــــل بــــن حممــــد ٧٨/ ٤ األعــــالم، مرجــــع ســــابق، الزركلــــي)  (١

حممد شرف الدين ، واملعلـم : ، صححهإيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، البغدادي

  .١٧١/ ٤،  ) دار إحياء الرتاث العريب: لبنان -بريوت(، رفعت بيلكه الكليسى



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٤٥

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

وما أشبه ، واملفهم للقرطيب إذا وجد، وشرح النووي لصحيح مسلم، لشرح صحيح البخاري

  .) ١(" ًهذه مفيدة جدا، ذلك

للزبيدي ، فقد جاء " التجريد الصريح "وكذلك يستمد قيمته من القيمة العلمية لكتاب 

ُولقد علمنا أنه مجع املتون غري ، َّفبمعرفة أمهية كتاب اإلمام الزبيدي تتضح أمهيته، ًارحا لهش َ

مما سهل على طالب العلم ، اإلمام البخاري يف كتاب واحد" صحيح "املتكررة واملتفرقة يف 

وبكل تأكيد فإن طالب العلم وكل مهتم بذلك حيتاج إىل أن يفهم معاين هذه ، الرجوع إليها

املطولة ، وتقليب الصفحات العديدة " الصحيح " ألحاديث، وملا كان رجوعه إىل شروح ا

ًومضيعة للوقت، إضافة إىل ما قد يقع فيه من ، حىت يقف عن املنت املراد فيها ، فيه مشقة

، " التجريد " بسبب املتون املكررة اليت أسقطها صاحب ، خطأ يف تعيني احلديث املقصود

حىت جيد طالب العلم بغيته ، كتاب قيمته حيث أنه شرح هذا املختصرفمن هنا اكتسب ال

  . بكل يسر وسهوله

  

فتح المبدي شرح مختصر (مصادر اإلمام الشرقاوي في كتابه  : الرابعالمطلب 

  ) الزبيدي

إرشاد الساري شرح صحيح " من أهم املصادر اليت نقل منها اإلمام الشرقاوي كتاب 

ولكنه مل ينص يف ، فقد أكثر النقل منه إما بالنص أو بتصرف، لإلمام القسطالين، "البخاري

ّوقد اخذ من مصادر أخرى يف شىت العلوم مما يدل على سعة ،  األخذ منهأي موضع على 

  :  علمه ومن هذه املصادر

  : منها، كتب مضان احلديث

                                                           

 .العبارة من دروس صوتية مسجلة) (١



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٤٦

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  .حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري، صحيح البخاري .١

  .النيسابوري احلجاج بن مسلم احلجاج أليب مسلم، صحيح .٢

  . األشعث السجستاينأليب داود سليمان بن، سنن أبو داود .٣

  .ألمحد بن شعيب بن علي النسائي، سنن النسائي .٤

  .سورة الرتمذي بن حممد عيسى أليب ،)اجلامع( الرتمذي سنن .٥

  .حملمد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه .٦

  .التميمي حبان بن حممد حامت أليب حبان، ابن صحيح .٧

  .َّالطرباين انسليم القاسم أليب األوسط و الكبري، املعجم .٨

  . ًخمطوطا عليه أقف مل /الدنيا أيب البن البعث، .٩

  .ًخمطوطا عليه أقف مل /عيينة بن سفيان جامع .١٠

  .مفقود  وهو كتاب/النيسابوري للحاكم اإلكليل، .١١

  : منها، كتب شروح احلديث

  .العسقالين بن علي أمحد الفضل ،أليب البخاري صحيح بشرح الباري فتح .١

  .العيىن بن أمحد حممود حممد أليب البخاري، صحيح شرح القاري عمدة .٢

 يوسف بن اهللا حممد عبد أليب البخاري، صحيح شرح يف الدراري الكواكب .٣

  .الكرماين

 .الرب عبد ابن اهللا عبد بن يوسف عمر أليب االستذكار، .٤

  .العيد دقيق ابن علي بن حممد الفتح أليب األحكام، عمدة شرح األحكام إحكام .٥

  .ِّالطييب حممد بن اهللا بن عبد للحسني ،)السنن حقائق عن الكاشف (املشكاة شرح .٦

  .البسيت اخلطاب ابن حممد بن محد سليمان أليب احلديث، أعالم .٧

 .عبدالرب بن اهللا عبد بن يوسف عمر أليب واألسانيد، املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد .٨



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٤٧

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  .الزركشي حممد اهللا عبد أليب صحيح،ال اجلامع أللفاظ التنقيح .٩

 .النووي شرف بن حيىي زكريا أليب املنهاج، .١٠

 موسى حممد ابن اهللا عبد أليب الصحيح، اجلامع بشرح الصبيح الالمع .١١

 .الربماوي

  .َّبطال ابن خلف بن علي احلسن أليب البخاري، صحيح شرح .١٢

املنري ابن الدين ناصر باسالع أليب البخاري، أبواب تراجم على املتواري .١٣
ُ

.  

  :منها، كتب  الفقه 

 .األنصاري زكريا حيىي أليب الطالب، روض شرح يف املطالب أسىن .١

 .الشافعي إدريس بن حممد اهللا عبد أليب األم، .٢

  .العمراين اخلري أيب بن حيىي احلسني أليب الشافعي، اإلمام مذهب يف البيان .٣

املاوردي حممد بن علي احلسن أليب الكبري، احلاوي .٤
َ

.  

 .الشريازي علي بن إبراهيم إسحاق أليب الشافعي، اإلمام فقة يف املهذب .٥

 .ُاجلويين اهللا عبد بن امللك عبد املعايل أليب املذهب، دراية يف املطلب �اية .٦

املرغيناين بكر أيب بن علي احلسن أليب املبتدي، بداية شرح يف اهلداية .٧
َ

.  

  :منها، نحو والغريبكتب اللغة وال

  .األزدي دريد بن احلسن بن حممد بكر أليب اللغة، مجهرة .١

  .للفريوزآبادي احمليط ، القاموس .٢

 .البسيت اخلطاب ابن حممد بن محد سليمان أليب احلديث، غريب .٣

  .َاهلروي َّسالم بن القاسم عبيد أليب احلديث، غريب .٤

  .اجلوهري بن محاد إمساعيل نصر أليب ، )العربية وصحاح اللغة تاج(   الصحاح .٥

  



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٤٨

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

فتح المبدي شرح مختصر (منهج اإلمام الشرقاوي في كتابه : المطلب الخامس 

  ) الزبيدي

مع ،  مزج اإلمام الشرقاوي ألفاظ احلديث مع شرحها:في الترتيب وطريقة التصنيف - ١

أضاف إليها ّكما اهتم جبمع أقوال شراح البخاري على احلديث و، متييزها باحلمرة

  .ّمجلة من الزوائد

ً غالبا ما يعرف براوي احلديث تعريفا خمتصرا:التعريف براوي الحديث -٢ ً ّ فيضبط ،  ً

 : مثلويذكر امسه ونسبه، بينما يكتفي بذكر امسه ونسبه أحيانا أخرى ، امسه أحيانا

  . الكندي قيس ابن )األشعث ():٤(قوله يف حديث 

ًوكان أحيانا يتوسع أحيانا فيذكر أبرز ما اشتهر به  ):٣٧(قوله يف حديث : مثل ، ً

ِعن حكيم بن حزام( ِ
ِ بكسر احلاء املهملة، وبالزاي، وحكيم بفتح املهملة،وكسر )َ

َ ّ

ّالكاف، ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي األسدي، ابن أخي خدجية أم  ّ ّ ّ

  .لفتح، وصحب وله أربع وسبعون سنةأسلم يوم ا، املؤمنني

قوله يف  :من أمثلة ذلك، ًقام املؤلف بضبط األلفاظ املشكلة غالبا: ضبط المشكل -٣

َيركب(): ٣٠(حديث ًبضم أوله، وفتح ثالثه، مبنيا للمفعول) ُ  قوله يف حديث .ّ

َألخرق(): ٣٣( َ ْ  قوله يف. ّ بفتح اهلمزة والراء بينهما معجمة ساكنة، وآخره قاف)َ

ًشركا(): ٣٤(حديث   .ّ بكسر الشني)ِ

ومن ، لقد اهتم املؤلف ببيان الغريب من أمهات كتب اللغة والغريب: بيان الغريب - ٤

ّاخليط الذي يشد به رأس الصرة )وكاءها(): ٥(قوله يف حديث   :أمثلة ذلك ُّ أو ، ُ

ًْلغب لغبا:" قال يف املصباح): ٤٧(وقوله يف حديث . أو حنومها،  الكيس َ ََ ِ من باب َ
َ ْ

ِ

َقـتل ًولغوبا، ََ ُ َتعب: َُ
ِ َْوأعيا، َ ًَولغب لغبا، ََ َ ََ

ِ
ٌَُمن باب تعب لغة: َ َ

ِ َِ ِ
َ وقوله يف ". هـ. َوألغبه أ، ْ



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٤٩

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

ًصمت يصمت صمتا : ويقال، "أصمت"من ) ُأو ليصمت(): ٧٦(حديث  ْ َ َُ َُ َْ َ

ًوصموتا ُ َسكت، َ َ َوأصمت مثله، َ   .كذا يف الصحاح، َْ

، بشكل خمتصر، ف وقفات يف إعراب ما حيتاج إىل إعرابكانت للمؤل: اإلعراب - ٥

) عن أمتي ما وسوست به صدورها(): ٣٥(ما قاله يف حديث: من أمثلة ذلك

 عائد"به"، و ضللته" وسوست"موصولة، و" ما"، و مجلة يف حمل نصب على املفعولية

ّإما بالرفع فاعل وسوست، أو بالنصب على أن وسوست مبعىن " ُصدورها"، و ّ ّ ّ

  .ّدثتح

اهتم اإلمام الشرقاوي بذكر أقوال العلماء يف املسائل الفقهية مع : المسائل الفقهية - ٦

 قوله يف : ومن أمثلة ذلك ،وامليل إىل املذهب الشافعي، ذكر اخلالف إن وجد 

ّجواز الشركة يف الطعام، واجلمهور على صحة : وفيه دليل على): "٢٩(حديث ُ ّ

َُالشركة يف كل ما يـتملك، و ّ ّاألصح عند الشافعية اختصاصها باملثليّ ّ ّوعند املالكية  ...ّ

ّتكره الشركة يف الطعام، والراجح عندهم اجلواز ّ ّ ُ." 

، البخاري" صحيح" اعتىن املؤلف ببيان اختالف نسخ : نسخ اإلمام البخاري - ٧

قوله يف  :ومن أمثلة ذلك، بدون ذكر ألصحا�ا، وإثبات الفروق بني الروايات 

ويف ): ٧٢(قوله يف حديث . امليم بعد �مزة" فأومأت:" نسخة ويف): ٣ (حديث

ٍظفار: "نسخة َ."  

ّ عرف املؤلف ببعض البلدان واألماكن والقبائل :التعريف بالبلدان واألماكن والقبائل -٨

ّبمر الظهران( ):٤٧(قوله يف حديث  :ومن أمثلة ذلك، الوارد ذكرها ّ موضع )... َ

ِالمناصع( ):٧٢( حديث قوله يف. قريب من مكة ِ َ موضع ، بالصاد والعني املهملتني)َ

 .من قريش بين زهرة ):٨٦-٨٥(قوله يف حديث . خارج املدينة



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٥٠

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

واليت يكون ، ـ يذكر املؤلف الروايات األخرى الواردة يف احلديث- : روايات الحديث  -٩

األحاديث املومهة منافاة مع اجلمع بني الروايات والتوفيق بني ، ًهلا أثر أحيانا يف بيان املعىن

يف :  أي)ال تختلفوا( ): ١(قوله يف حديث  :ومن أمثلة ذلك، ًبعضها البعض أحيانا

ُمتاروا فال أحرف سبعة على ُِْأنزل القرآن هذا إن« : رواية ويف ،القرآن  املراء َّفإن القرآن يف ََ

ٌاستب رجالن رجل من المسلمين(): ٢(وقوله يف حديث. "كفر فيه لكن يف ) ... َّ

، التصريح بأنه من األنصار- -تفسري سورة األعراف من حديث أيب سعيد اخلدري 

ُّفيحمل على تعدد القصة جيوز :  احلنفية والشافعية وقال): " ٥(وقوله يف حديث ". ُ

ًدعي ماال يف يد غريه؛ ّللملتقط دفعها إليه على الوصف، وال جيرب على الدفع؛ ألنه ي ّ

َّالبينة على املدعي«:--ّفيحتاج إىل البينة؛ لعموم قوله  ّ فيحمل األمر بالدفع يف ؛ »ِّ ُ

ِفي اليمين أيهم يحلف): (٧٥( ويف حديث ".ًاحلديث على اإلباحة مجعا بني احلديثني َّ (

ّوعند النسائي، وأيب. قبل اآلخر ّأن الرجلني اختصما يف متاع ليس لواحد منهما :  داودّ ّ

ّبينة؛ فقال النيب ّ ّ-  - :» ٨٣(وقوله يف حديث .»احلديث... ِاستهما على اليمني :(

َُأغد يا أنيس( ُوأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا«: ويف رواية) ُ َُ ّ«.   

يف :  مثل،ى املقارنة برواية واحده أو اثنتني يف كامل احلديثً و يركز غالبا عل-

ّويؤيده رواية ابن إسحاق): ٧٢(حديث اإلفك 
ّفخرج سهمي عليهن« : بلفظ   َ ،

ّوأما ما ذكره الواقدي،  »فخرج يب معه
ًمن خروج أم سلمة معه أيضا يف هذه الغزوة  

  .وايتنيوقد ركز يف كامل احلديث على مقارنته �اتني الر. فضعيف

وسبقت « : وذكر أبو األسود يف روايته عن عروة ): ٨٦- ٨٥(قوله يف حديث  

  .وذكر جزء من الرواية يف أكثر من موضع، »ونزلوا عليه، قريش إىل املاء



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٥١

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

ًكان حييل أحيانا على ما سبق الكالم عنه من قبل: اإلحالة -١٠  :ومن أمثلة ذلك، ُ

ُوإذ قال موسى لفتاه: قال تعاىل) : " ٤٠(قال يف حديث  ََ
ِ

َ ُ َ َ ْ َِ ،وهذا النهي للتنزيه ،ّ ّ

ّال  للتحرمي كما مر ) إن كان من األوس( ) : "٧٢(وقال يف حديث ". ّ

ّ ألنه كان سيدهم كما مرّوإمنا قال ذلك) ضربنا عنقه(قبيلتنا ّ ّ"  

 ومن أمثلة ،ًيذكر أحيانا قليلة احلكم على احلديث: الحكم على األحاديث -١١

ّأ�ا ] [ّوعند الطرباين بإسناد صحيح عن عائشة: قال ) ٧٢(يف حديث  : ذلك

ُملا بلغين ما تكلموا فيه مهمت أن آيت« : قالت ْ َ َِ َ َّ
ًْ قليبا فاطرح نفسي فيه

ويف نفس . »َِ

ّ وأما ما ذكره الواقدي:احلديث
ًمن خروج أم سلمة معه أيضا يف هذه الغزوة  

بسند " شرف املصطفى"عند ابن سعد يف : قال) ٧٩(يف حديث . فضعيف

 .ضعيف

" منه:"ومن يف قوله): "٨٣( كقوله يف حديث :االستشهاد باآليات القرآنية  -١٢

َأرضيتم باحلياة الدنـيا:  يف قوله تعاىلّللبدلية، كما َْ ُّ َِ
َْ

ِ ُ ِ
َمن َ

ِاآلخرة ِ
َ
ِ ْ

)١ (بدل : أي

ّوقد نطق القرآن الكرمي مبا تلفظت به، فقال تعاىل ): "٧٢(ويف حديث ". اآلخرة

َسبحانك: ند ذكر ذلكع َ َ ْ ٌبـهتان عظيم َذاَٰه ُ
ِ
َ ٌ َ ْ ُ)٢ (." 

أو زيغ بني القدم  ):٨٤(كقوله يف حديث :  االستشهاد باألحاديث النبوية -١٣

ّأن يهود خيرب دفعوه من بيت « : []بن عمروبني عظم الساق، ومنه حديث ا

 .»ففدعت قدمه

                                                           

 ).٣٨: (سورة التوبة، آية)   (١

 ).١٦: (سورة النور، آية)   (٢



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٥٢

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

، ًيذكر أحيانا الفوائد واألحكام املستنبطة من احلديث: الفوائد و االستنباطات -١٤

ّأنه ال بد من التعريف : وظاهر احلديث): " ٥(قوله يف حديث  :ومن أمثلة ذلك ّ

ُّ حممول على مزيد التورع عن التصرف يف اللقطة، واملبالغة يف ثالثة أحوال، وهو
ّ ّ

   ".ّالتعفف عنها

ًأن النهي عن الذكاة بالعظم كان متقدما؛ :ّوهذا يدل على): "٢٦(قوله يف حديث  ّ ّ ّ

  ".فأحال �ذا القول على معلوم قد سبق

قوله يف  :لكمن أمثلة ذ، ً يوضح أحيانا مناسبة الرتمجة للحديث:مناسبة التراجم  -١٥

ّأن االختالف الذي يورث اهلالك هو أشد : ومناسبته للرتمجة): "١(حديث 

  ".اخلصومة

 من ألبان أ�م كانوا يهدون إليه : ومناسبته للرتمجة): ٤٥(قوله يف حديث 

ِمنائحهم
  .ويف اهلدية معىن اهلبة، َ



       
  
 

   

  

 
 

 

٣٥٣

 للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات كلیة لحولیة والثالثین الرابع العدد من الخامس المجلد  
 مختصر على المبدي فتح"وشرحھ الشرقاوي اإلمام باإلسكندریة

 "َّزبیديال

  اخلامتة

فتح المبدي على مختصر "لشرقاوي وشرحه عرض البحث لإلمام ا

 فصلین كل منهما ینقسم إلى الزبیدي، بالتحلیل والتفسیر، فبدأ بمقدمة، ثم

التجرید "  اإلمام الزبیدي وكتابه :مباحث ومطالب، حیث كان الفصل األول عن

، فجاء المبحث األول منه بترجمة اإلمام "الصریح ألحادیث الجامع الصحیح 

مكانته : ونشأته، المطلب الثاني، والدته، نسبه، اسمه: لب األولالمط: الزبیدي

: ومذهبه الفقهي،  المطلب الرابع، عقیدته: العلمیة، ومؤلفاته، المطلب الثالث

" كتاب : أما المبحث الثاني فكان عنوفاته، : وطالبه، المطلب الخامس، مشایخه

:  األول منه عن المطلب، وجاء"التجرید الصریح ألحادیث الجامع الصحیح 

منهج المؤلف في : أهمیة هذا المختصر، وفائدته، أما المطلب الثاني فكان عن

أسانید اإلمام الزبیدي لصحیح البخاري، : مختصره، أما المطلب الثالث فكان عن

، ثم جاء "التجرید الصریح " جهود العلماء حول كتاب : وتناول المطلب الرابع

فتح المبدي شرح مختصر " رقاوي وشرحه العالمة الش: الفصل الثاني عن

  وكان المطلب :ترجمة العالمة الشرقاوي: فتناول المبحث  األول منه": الزبیدي 

مكانته : ونشأته، أما المطلب الثاني فتناول، والدته، نسبه، اسمه: األول عن

ومذهبه الفقهي، أما المطلب ، عقیدته: العلمیة، ومؤلفاته، وجاء المطلب الثالث عن

وفاته، أما : وطالبه، وجاء المطلب الخامس عن، مشایخه: الرابع فكان عن

وجاء ": فتح المبدي شرح مختصر الزبیدي " شرح : المبحث الثاني فكان عن

توثیق نسبة : توثیق عنوان الكتاب، وتناول المطلب الثاني: المطلب األول منه عن

مة العلمیة للكتاب، وتناول القی: الكتاب إلى المؤلف، أما المطلب الثالث فكان عن

فتح المبدي بشرح مختصر (مصادر اإلمام الشرقاوي في كتابه : المطلب الرابع

فتح (منهج اإلمام الشرقاوي في كتابه : ، أما المطلب الخامس فكان عن)الزبیدي

   ).المبدي شرح مختصر الزبیدي

  


