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السال ُم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف..
وحـدَ ه ٓ َش َ
الحؿـدُ هلل َر ِّبـَاْ ،
ورسق ُلف.
ريؽ َلف ،و َأ َ
اهلل ْ
شفـدُ أن محؿدً ا طَبدُ ه ُ
ْ
وأش َفـدُ أن َٓ إلـ َف إٓ ُ
أمـا َبـ ْعدُ ..

ِ
ِ
ِ
ركامج الد ِ
َ
ِ
تاب الؿ ْؼ ُـرو ُء فقف ُهـق (التعريف َّ
رس (الثَّاينَّعشر) مِـ َب
رس القاحد ال َعاشر ،والؽ ُ
ففذا الد ُ
بآدابَّالتيلو ) لِؾعال ِ
مة السققصل  ،$و َق َبؾ الشرو ِع يف إقرائِف َٓ ُبد مِـ ِذ ِ
َقـ اثـَـت ِ
كر ُمؼدِّ مت ِ
َقـ
ِ
ثالثة م ِ
المقدِّ مةَُّاألو َلى التعري ُ َّبالمصنِّف ِ َّ ،و َتــتَظِ ُؿ يف
ؼاصدَ
َ
حؿـ بـ أبل بؽر بـ محؿد السققصل الشـافعل
الم ْق َصدُ َّاألو ُلَ :
َّج ُّرَّى ََسبِه؛ وهق الشقخ العالمة طبد الر ٰ
َ
اختصارا.
الؿصري ،ي ْؽـك بلبل الػضؾ ،ويؾؼب بجالل الديـ ،ويؼال الجالل
ً
ِّ
مستفؾ رجب سـة تسع وأربعقـ وثؿاكؿائة (.)948
َّتاريخ ََّمولِ ِده؛ ولد لقؾة إحد
المقصدُ َّالثاىِي:
ُ
َ
المقصدُ َّالث ُ
َّتاريخَّوفاته؛ تقيف  $يقم الجؿعة التاسع طشر مــ جؿـا ى إولـك ســة إحـدى
الث:
ُ
َ
طشرة وتسع مائة ( )899ولف مـ العؿر اثـتان وستقن سـف  $رحؿف واسعة.
المقدِّ مةَُّالثاىو َُّةَّ:التعري ُ َّبالمصنف ِ َّ ،و َتــتَـظِؿ يف َث ِ
الثة م ِ
ؼاصدَ أي ًضا
َ
ُ
المقصدُ َّاألو ُلَّ:ت ُ
َحقوقَّ ُعنواىِه؛ اسؿ هذه الرسالة القجقزة «التعريف َّبفآدابَّالتفيلو » ،ويـدل طؾـك
َ
ذلؽ أمران
أحدهما تسؿقة الؽتاب بذلؽ يف كسختف الخطقة.
والثَّاين ذكر بعض الؿرتجؿقـ لؾسققصل الؽتاب يف جؿؾة مصـػاتف.
وض ِ
وان ََّم ُ
وعه؛ مقضقع ٰهذا الؽتاب اإلرشا إلك فضقؾة التـللقػ لؾؽتـب والتصــقػ
المقصدُ َّالثاينَ َّ:ب ُ
َ
يف العؾقم.
ث تو ِضوحَّم ِ ِ
ِ
بس ْقق الؽالم جؿؾ ًة واحدة،
المقصدُ َّالثال ُ َّ ْ
َ
نهج َّه؛ أبان الؿصـِّػ  $تعالك طـ مؼصق ه َ
ُ َ
ٍ
ٍ
جؿاطة مــ العؾؿـاء ،وهـل مــ تآلقػـف التـل تعـد
بلبقاب أو فصقل ،ومألها بالـؼؾ طـ
غقر مؿ ِّق ٍز ثـاياها
باكقرة التصـقػ يف هذا الؿطؾب كظقر كتابف أخر «الشؿاريخ يف طؾؿ التاريخ» ،والؽتـب التـل تملـػ يف
الؿحـاذي لـف مؿــ ُيسـتػا بتللقػـف فقـف،
بقاكقر التصـقػ يف مؼصد ما ٓ ،يستقيف مصـِّ ُػفا متعؾؼاتف ل َػ ْؼـد ُ
أصال ُي َؿد بؿا يتعؾؼ بف حتك ُيستقىف..
فقصؾح كتابف أن يؽقن ً
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ََّّ

قال الؿصـِّػ  $تعالك
حؿ ِـ الر َح ِ
قؿ
بِ ْس ِؿ اهلل الر َ
الحؿد هلل وكػك ،وسال ٌم طؾك طبا ه الذيـ اصطػك.
ققلف (الحؿد هلل وكػك) أي وكػك باهلل محؿق ً ا لؾعبد ٓ ،يرا هبذا التركقب أن ققل الؿـرء الحؿـد
ٍ
فاهلل لف الؿحامد القافرة ،وإكؿا الؿرا حصقل كِػاية العبد لحؿده ربف تعالك.
هلل كاف يف حؿدهُ ،

مسؾؿ ،و[أبق] او [ ،و]الرتمذي ،والـسائل طـ أبـل هريـرة ،قـال قـال رسـقل اهلل ﷺ «إذاَّ
أخرج
ٌ
ماتَّاإلىسانَّاىقطعَّعملهَّإَّٓمنَّثالثَّ:صدقةَّجاريةَّ،أوَّعلم ََُّّينتفعَّبهَّ،أوَّولدََّّصالحَّيدعوَّله».
()1

إنَّمما] َّيلحفقَّالمفًمنَّ
وأخرج ابـ ماجف وابـ خزيؿة طـ أبل هريرة ،قال قال رسقل اهلل ﷺ «[ َّّ
َّعلماَّىشره».
منَّحسناتهَّبعدَّموته ً
حؿؾ العؾؿاء ﭫ الصدقة الجارية بعد الؿقت طؾك الققػ الؿـتػع بف بعد الؿقت ،وطؾك التصــقػ
استؿرارا.
والتعؾقؿ ،وهق [يف] التصـقػ أضفر؛ ٕكف أصقل
ً
قال الشقخ تاج الدِّ يـ السبؽل يف خطبة كتابف «جؿع الجقامع» أما بعـد؛ فـنن العـالؿ وإن امتـد باطـف
واشتد ساطده ،حتك خرق بف كؾ سدٍّ ُسد با ُبف و ُأحؽؿ امتـاطف؛ فـ ْػعف قاصر طؾك مدة حقاتف مـا لـؿ يصــػ
طؾؿا يـؼؾف طـف تؾؿقذ إذا وجد الـاس فؼده ،أو هتتـدي بـف ف ـة مـات طـفـا وقـد
كتا ًبا يخ ُؾد بعدَ ه أو يقرث ً
ألبسفا بف الرشا ُبر ه ،ول َع ْؿ ِري إن التصـقػ ٕرفعفا مؽاكًا؛ ٕكف أصقلفا زماكًا وأ ومفـا إذا مـات أحقاكًـا،
وقت يؿر بـا خال ًقا طؾك التصـقػ ،وٓ يخؾق زمـ إٓ وقد تؼؾـد طؼـد جـقاهره التـللقػ،
ولذلؽ ٓ يخؾق ٌ
هر ساط َة فرا ٍغ إٓ و ُكؽِؾ فقفا الؼؾؿ بالرتتقب والرتصقػ .اكتفك.
وٓ يخؾق طؾقـا الد ُ
استػتح الؿصـػ  $تعالك رسالتف بذكر حديثقـ استـبط مـفؿا فضقؾة التللقػ
فيولهما :حديث أبل هريرة يف «صحقح مسؾؿ»؛ أن الـبل ﷺ قال «إذا مات اإلكسان اكؼطع طؿ ُؾـف إٓ
ٍ
ٍ
جارية ،أو طؾؿ ُيـتػع بف ،أو ولد صالح يدطق لف».
صدقة
مـ ثالث
أيضا طـد ابـ ماجف وابـ خزيؿة ويف إسـا ه ضـعػ أن الرسـقل ﷺ قـال
والثاين :حديث أبل هريرة ً
طؾؿا كشره».
«إن مؿا يؾحؼ الؿممـ مـ حسـاتف بعد مقتف ً
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )9كسخة الؽتاب الخطقة ر ي ة ،ولف صبعة أخرى قريبة مـ هذه الـسخة يف إخطاء وهل أحسـ ،لؽـ أثؼؾفـا كاشـرها
بالحقاشل.
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َّصالِ ُحَّ ْبنَّع ْبدَّاهللَّال ُع َص ْو ِمي
الشَّوخ َ

وهذان الحديثان آن طؾك فضقؾة التصـقػ؛ ٕن التصـقػ مـ جؿؾـة الصـدقة الجاريـة ،وهـق مــ
كشر لؾعؾؿ.
العؾؿ الذي ُيـتػع بف الباقل بعد مقت العبد ،ويف وضعف ٌ
وكؼؾ الؿصـِّػ  $تعالك ما يم ِّيد ما ذهب إلقف مـ ضفقر الصدقة الجارية بعد الؿـقت يف التصــقػ
استؿرارا كال ًما لؾ ّتاج السبؽل  $تعالك وفقف تعؾقؾف ذلؽ بؼقلف (ول َع ْؿ ِري إن
والتعؾقؿ أكثر؛ ٕهنا أصقل
ً
التصـقػ ٕرفعفا مؽاكًا ٕكف أصقلفا زماكًا وأ ومفا إذا مات أحقاكًا) فنن اإلكسان إذا ُصقي بسـا ُصف واكتفـت
ٍ
تللقػ بعده وهق ولده الباقل إذ اكؼطع طؼبف؛ كؿـا
خرا ما ورثف مـ
أيامف كان مؿا ُيبؼل لف ذكرى ويؽقن لف ُذ ً
قال أبق الػرج ابـ الجقزي التصـقػ ولد العالؿ الؿخؾد .يعـل ّ
أن ال ُؽتب التل ُيصـػفا العالؿ هـل ولـدُ ه
الذي َيبؼك ذكره بعده.
واطترب هذا يف كثقر مـ بققتات الػضؾ والعؾؿ التل اكؼرضـت أكسـاهبا وذهـب ذكـر أطؼاهبـا ،وبؼقـت
تآلقػ ٕصحاهبا؛ كلبل طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري ،وأبل طبد اهلل أحؿد ابــ حـبـؾ ،يف رخـريـ
ٌ
مقصال إلـك
ً
قائؿا بذكرهؿ
مـ أهؾ العؾؿ ٓ يعرف لفؿ الققم طؼب ،ولؽـ ما وضعقه مـ التآلقػ ٓ يزال ً
مشتؿال طؾك كشر العؾؿ مد ًة صقيؾة بعد مقت صاحبف.
ً
آكتػاع بعؾقمفؿ ،فؿـ فضقؾة التصـقػ كقكف

ففؿـا
وقال الشقخ طز الديـ الزركشل يف «ققاطده» مـ فروض الؽػاية تصـقػ الؽتب لؿـ مـحف اهلل ً
وترق يف الؿقاهب ،والعؾـؿ ٓ ِ
ٍّ
يحـؾ كتؿـف فؾـق
وا ِّصال ًطا ،ولـ تزال هذه إمة مع قِ َصر أطؿالفا يف از يا
لض ِّقع العؾؿ طؾك الـاس ،وقد سبؼف إلك كحق ذلؽ البغقي يف أول «التفذيب».
ُترك التصـقػ ُ
كؼؾ الؿصـػ  $تعالك كال ًما رخر يف الؿعـك الؿرا طـ الزركشل أيد بف ما ذهـب إلقـف مــ فضـقؾة
التصـقػ وشرفف وذلؽ أن التصـقػ كؿا قال الزركشل (مـ) جؿؾة (فروض الؽػاية) ،وفروض الؽػايـة
فاضـال بـالـظر
ً
باطتبار الػاطؾ أفضؾ مـ فروض العقـ؛ ٕن فرض العقـ باطتبار تعؾؼف بجؿقع العبا صار
وفـرض الؽػايـة صـار
إلك الػعؾ كػسف؛ كالصالة الؿػروضة ،أو صقام رمضان أو الزكاة أو حـج البقـتْ ،
فاضال بالـظر إلك فاطؾف الؼائؿ بف؛ ّ
يحصـ ُؾ أجـره و ُيسـؼط طــ غقـره وزره،
ً
ٕن مـ يؼقم بػرض الؽػايـة ِّ
فصار هبذا آطتبار أفضؾ مـ فرض ال َعقـ .فالجامع لػرض العـقـ والؽػايـة أفضـؾ مــ الؿؼتصـر طؾـك
ففؿا وا ِّصال ًطا.
فرض العقـ فؼط ،وفرض الؽػاية يتلكد يف ِّ
حؼ مـ مـحف اهلل ً ۵
قد ذكر الؼرايف  $تعالك أن مـ جا ففؿف وققي حػظف ووجد يف كػسف أهؾق ًة يف العؾـؿ فـنن فـروض
فرض ط ْقـ.
الؽػايات مـ العؾقم تصقر طؾقف َ
ويف ترجؿة شقخ شققخـا محؿد إمقـ ِّ
رجال مـ أشـقاخف لؿـا رأى حســ ففؿـف وقـقة
الشـؼقطل أن ً
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فرض طقـ طؾقؽٕ .كّـف يرجـك بحرصـف طؾـك
حػظف قال لف إن العؾقم التل هل فرض كػاية طؾك الـاس ُ
العؾؿ أن يؽقن ُمعقـًا طؾك حػظف يف إمة ،فنن حػظ العؾؿ مـ الضقاع مـ الػـروض الؽػائقـة ،ويجـب أن
يؽقن يف إمة مـ يحػظ طؾقفا طؾؿفا ،وإذا ُوجدت إهؾقة يف أحد تلكد هـذا الػـرض طؾقـف فـقق غقـره،
فؿـ ُوجدت فقف أهؾقة التصـقػ تلكد هذا الػرض الؽػائل يف ح ِّؼف ،وإذا ُفؼـد مــ يؼـقم هبـذا القاجـب يف
بؾده أو زمـف واحتاج الـاس إلقف تحؼؼ الػرض الع ْقـل فقف؛ ٕن اإلثـؿ ٓ يرتػـع إٓ بـلن يحتؿـؾ هـق هـذه
إماكة ون مـ ٓ يؼدر طؾك حؿؾفا.

وقال الـقوي يف «شرح الؿفذب» يف باب ر اب العالؿ ويـبغل أن يعتـل بالتصـقػ إذا تلهـؾ لـف؛ فبـف
يطؾع طؾك حؼائؼ العؾؿ و قائؼف و َيثبت معف؛ ٕكـف يضـطره إلـك كثـرة التػتـقش ،والؿطالعـة ،والتحؼقـؼ،
والؿراجعة ،وآصالع طؾك مختؾػ كالم إئؿة ومتػؼف ،وواضحف طـ مشؽؾف ،وصـحقحف طــ ضـعقػف،
وجزلف طـ ركقؽف ،وما ٓ اطرتاض طؾقف مـ غقره ،وبف يتصـػ الؿح ِّؼـؼ بصـػة الؿجتفـد ،ولقحـذر كـؾ
ِ
ص طؾـك إيضـاح
الحذر أن يشرع يف تصـقػ ما لؿ يتلهؾ؛ فنن ذلؽ يضره يف يـف وطؾؿف و ِطرضف،
ولقحر ْ
لؿ ْح ـؼ
ـاحا يـتفــل إلــك الركاكــة وٓ يــقجز إيجـ ً
العبــارة وإيجازهــا فــال ِّ
يقض ـح إيضـ ً
ـازا يػضــل إلــك ا َ
وآستغالق.
ويـبغل أن يؽقن اطتـاؤه مـ التصـقػ بؿا لؿ ُيس َبؼ إلقف أكثر ،والؿـرا هبـذا أن يؽـقن هــاك مصــػ
ضؿ ما فاتف مـ إسالقب ،ولق ُؽـ تصــقػف فقؿـا
يغـل طـ مصـػف مـ جـسف ما يزيد زيا ات ُيحتػؾ هبا مع ِّ
يعؿ آكتػاع ويؽثر آحتقاج إلقف.
ذكر الؿصـِّػ  $تعالك كال ًما لؾـقوي  $يتعؾؼ بؿـرا ه ذكـره يف كتـاب «الؿجؿـقع» يف مؼدمتـف
الـافعة ،ب ّقـ فقف الـقوي أكف (يـبغل لؾؿتعؾؿ أن يعتـل بالتصـقػ) بشرصف ،وشرصف كؿا قال (إذا تلهؾ لـف)
والؿؽـة مـف وحسـ التصرف فقف فنكف يشرع يف التصـقػ ،أمـا إذا
فؿتك وجد إهؾقة وهل الؼدرة يف العؾؿ ُ
ٍ
تصـقػ ما لؿ يتلهؾ فنن
ُفؼدت إهؾقة فنكف يزجر طـ ذلؽ كؿا قال بعد (ولقحذر كؾ الحذر أن يشرع يف
ذلؽ يضره يف يـف وطؾؿف وطرضف) ،فال يـبغل أن يحؿؾ اإلكسان كػسف طؾك الخقض يف أمـر ٓ قـدرة لـف
بذلؽ شر ًطا حتك تربأ ذمتف.
ثؿ ذكر الـقوي  $تعالك مـػعتقـ مـ مـافع التصـقػ
األولى أن التصـقػ يعقـ طؾك آصالع (طؾك حؼائؼ العؾؿ و قائؼف) ،فنن الـذي ُيريـد أن يصــػ يف
أمر ما يتقسع يف صؾب معاين ما أرا التصـقػ فقف فقطؾع طؾك حؼائؼ ذلؽ و قائؼف.
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والثَّاىوة أن التصـقػ ( َيثبت معف) العؾـؿ (ٕكـف يضـطره إلـك كثـرة التػتـقش والؿطالعـة ،والتحؼقـؼ
والؿراجعة) ،فقؼػ طؾك كال ٍم ٍ
كثقر مـ العؾؿ يزيد ما طـده مـ العؾؿ فقؿا أرا ُر ً
سقخا.
صالب العؾؿ بعدُ القصقل إلك مر َكبفا إطظؿ وهق التصـقػ ،فـال يـبغـل لـف
وهذه الجا ة إن لؿ يبؾغ
ٰ
ُ
يحرم كػسف مـ زورقفا إصغر وهق البحث ،وذلؽ أن يعتــل بالبحـث يف الؿسـائؾ التـل ِ
أن ِ
تعـر ُض لـف
بؿؼ ّقدات يؼقدها فقحػظفا طـده؛ ٕن البحث أحد الطرق التل ُيستـبط هبا العؾؿ و ُيستخرج ،فـال يـبغـل أن
مؼبال طؾك الحػظ والػفـؿ والؼـراءة وٓ رلـة لـف يف البحـث؛ بـؾ ٓ بـد أن يتؿـرس يف
صالب العؾؿ ً
يؽقن
ُ
البحث بؿا يحتاج إلقف مـ الؿسائؾ التل تؿر بف ،وأكؿؾ ذلؽ إذا ققدها ،فنن صالب العؾؿ قد يبحـث بح ًثـا
متػرق يف ذلؽ فقصؾ إلك طؾؿف ما فقفا ثؿ يرتك ذلؽ ،وأكؿـؾ
يدو ًيا ذهـ ًقا فقؼؾب الؽتب ويؼػ طؾك كال ٍم ِّ
متػر ًقا يف تؾؽ الؿسللة فنكف أبؼك وأ وم.
مـف أن يؼ ِّقد ما بؾغف مـ العؾؿ الذي وقػ طؾقف ِّ
ٍ
تصـقػ متؼدِّ م إذا وجـد إهؾقـة بعـدُ فؽـؿ مــ بحـث كـان كـقاة
ثؿ هق أم َؽـ يف أن يؽقن بـا ًء طؾك
لؿصـػ.
ٍ
بحث ما ٓكشغالف بالطؾب فقجعؾـف محػق ًضـا طــده حتـك
وقت اإلكسان طـ استؽؿال
ثؿ ربؿا ضاق ُ
ِ
يستؽؿؾف فقؿا ُيستؼبؾ.
طجز اإلكسان لؽثرة ُشغؾف حقـ ذ طـ البحث يف أمر ما مع شدة الحاجـة إلقـف فؾقجعـؾ لـف مدوكـة
وإذا َ
يؼقد فقفا ما ُيحتاج إلقف مـ إبحاث ،فنكف إذا ققد هذه الؿدوكة بؾغ طـده مع إيام والؾقـالل متتاب ًعـا شـل ٌء
كثقر مـ أبقاب العؾؿ التل يحسـ الجؿع والتللقػ فقفا ،فربؿا مر طؾقؽ مر ًة فائد ٌة يحسـ البــاء طؾقفـا إٓ
ذكر لـقع مـ
يؿ ّر طؾك اإلكسان ً
مثال ٌ
أكؽ لشغؾؽ لؿ تعتـ بجؿع ما يتعؾؼ هبا ،فؽتبت إشار ًة إلك ذلؽ كلن ُ
التآلقػ التل لؿ يملػ فقفا ،فقؽتب ٰهذا التللقػ باسؿف وأكف محتاج إلك وضع كتاب طؾك كسـؼف ،كؿـا لـق
ٍ
لؽتاب يف مؼاتؾ إشراف ،فنن هذا الػـ يؿؽـ أن يسـجؾ اإلكسـان اسـؿف طــده ،ثـؿ
ذكر
مر طؾك إكسان ٌ
يبـل طؾقف مثال مؼاتؾ الصحابة ،ويستؾ ذلؽ مـ مقار ه كؽتاب «اإلصابة» أو «آستقعاب» أو غقر ذلـؽ،
ٍ
ٕبحـاث ربؿـا ٓ تسـتطقعفا أن وتسـتطقعفا يف
يؿفـد السـبقؾ
فجؿ ُع ذلؽ وحشـده يف مقضـع واحـد ِّ
ْ
الؿستؼبؾ ،ور ّبؿا لؿفارة ففؿؽ ٓ تستطقع أن تستقطب ذلؽ كؾف؛ ولؽـ يؽقن مجؿق ًطا طــدك ف ُتػقـد بـف
أه َؾف أن هذا إمر يحتاج إلك التصـقػ فقف.
فؿثال مـ قرأ يف جؿؾة مـ الؽتب الؿتؼدِّ مة وال ِّ
ألؼـاب لؾحـديث كؼـقل ططـاء
ؿتلخرة سـتؿر طؾقـف
ً
ٌ
حديث مستػقض .أو ققل أبل كعقؿ إصبفاين وهذه الطبؼة يف وصػ إحا يث حديث شريػ .فقجعؾ
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مـ مطالب ما يـبغل أن يعرف طـده ألؼاب الحديث ،وٓ يـرا هبـا أكقاطـف ،فـنن ألؼـاب الحـديث شـلء
وأكقاطف شلء ،وإلؼاب الـذي ذكروهـا يف طؾـقم الحـديث يؼصـدون هبـا ألؼـاب الـرواة لؽــ ألؼـاب
إحا يث يدخؾ فقفا شلء كثقر.
ومـ أقدم ذلؽ أن ابـ طباس ﭬ س ؾ طـ حديث فؼال ٓ شلء.
ففذا كقع مـ أكقاع إلؼاب يف ألؼاب إحا يث.
ٰ
والؿؼصق أن اإلكسان إذا اطتـك بالبحث يتػتؼ ذهـف طـ العـاية بؿا يؿر طؾقـف يف التـآلقػ ،فـنذا خؾـد
حشدً ا كثقـرا مــ إبحـاث ِ
بجؿعف يف مدوكة خاصة سقجؿع مع إيام والؾقالل ْ
الع ْؾؿقـة ،ومـا يـراه
ً
ذلؽ ْ
ٍ
اإلكسان مـ ٍ
بحقث يف أبـقاب العؾـؿ مـشـمه مــ ضـعػ
فؼر ُيؾػك طـد صؾبة الدراسات العؾقا يف التؿاس
كثقرا مـ الؿسائؾ يف أبقاب العؾؿ يف التػسقر والػؼـف
تؾ ِّؼقفؿ يف العؾؿ وإٓ مـ كان ققي صؾة بالعؾؿ سقجد ً
والحديث ِ
تػتؼ ُر إلك جؿ ٍع لفا ،فنذا صال إمدُ مع العؾؿ ِ
الصـؾة بـف تػتؼـت لنكسـان مـدارك مــ
وقق َيت ِّ
العؾؿ.
الحرص طؾك إيضـاح العبـارة وإيجازهـا وقـال
ثؿ ذكر الـقوي  $تعالك مـ وصاياه يف التصـقػ
َ
الؿ ْحؼ وآستغالق) ففذا مـ جؿؾـة
إيضاحا يـتفل إلك الركاكة وٓ يقجز
(فال يقضح
ً
ً
إيجازا يػضل إلك َ
أ ب التصـقػ.
ثؿ قال (ويـبغل أن يؽقن اطتـاؤه مـ التصـقػ بؿا لؿ يسبؼ إلقف أكثر)؛ ٕن الحاجة إلقف أكرب ،فقعتــل
يؽؿؾ آكتػاع بف ،وإذا َصـػ يف شلء قد ُصـِّػ فقـف فنكـف يـبغـل لـف أن
بالتصـقػ فقؿا لؿ يسبؼ إلقف حتك ُ
يعتـل بالزيا ة طؾك الؽتب الؿعروفة فقف فقؿا بليدي الـاس ،فنذا أرا اإلكسان أن يجؿع يف ٍ
أمر ما فال يؽقن
ُقصارى أمره أن يلخذ الؿقجق فقجؿعف وإكؿا يـبغل لف أن يطؾـب مـا وراء ذلـؽ حتـك يحصـؾ آكتػـاع
بؽتابف.
أما ما يػعؾف بعض الـاس طؾك قاطدة خذ مـ هـا وخذ مـ هـا وقؾ هذا تللقػل أكا .ففـذا مــ البطالـة
العؾؿقة ٕكف لقس الؿؼصق بالتصـقػ أن يؽقن لؽ ِذكر واسؿ وجاه فقف ،ولؽـ الؿؼصق بالتصــقػ هـق
الزيا ة التـل تزيـدها طؾقـف،
كػع الـاس بتصـقػؽ ،فنذا أر ت أن تصـِّػ يف شلء ُصـِّػ فقف فاكظر يف مؼدار ِّ
فنن كـت ٓ تزيد يف الباب شق ًا فنن تصـقػؽ ٓ حاجة إلقف.
خره يف طؾؿ التجقيد ،فنن جؿفقر ٰهذه الؽتب مؽرر لقلخـذ
واطترب ٰهذا يف كثرة التآلقػ التل ُصـِّػت بِ َل َ
تؽـرر ذلـؽ كغؾطفـؿ يف
بعضفؿ طـ ً
بعضا حذو الؼذة بالؼـذة ،حتـك إذا غؾـط أحـدُ هؿ يف مصـطؾح مـا ّ
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مصطؾح (اإلقالب) ،فنن (اإلقالب) ٓ يصح لغ ًة وإكؿا اسؿف (ال َؼ ْؾب) فنذا وجدهتؿ متتابعقـ طؾـك ذلـؽ
كثقرا مـ ٰهذه التصاكقػ ٓ تستحؼ الطباطـة والـشـر ٕكـف ٓ
بـص طباراهتؿ يف جؿفقر الؿسائؾ طؾؿت أن ً
فائدة مـفا لقجق كظقر لفا.
ٍ
ٌ
بؽتب يجؿع بعضفا معــك بعـض،
إرهاق لؾـاس يف إكػاق أمقالفؿ ،ويف مؾء خزائـفؿ
وتؽثقر الؽتب
كال ِ
ٍ
وطب ًا طؾك العؾؿ بالتللقػ فقؿا لؾــاس غـقـة
طشرة ،فال يـبغل أن يؽقن اإلكسان ً
ويغـل واحد مـفا طـ
طـف بقجق غقره مـ كظائره.
آحتقاج إلقف) فنن مؼصق الؿصـِّػ لؾؽتاب
ثؿ قال ُمقص ًقا (ولقؽـ تصـقػف فقؿا يعؿ آكتػاع ويؽثر
ُ
كشر العؾؿ وبثف ،وأطظؿ ما يـبغل أن يؽقن فقف بث العؾؿ ما طظؿ آكتػاع بف وكثر آحتقاج إلقـف ،فقصــِّػ
بلمر يحتاجف الـاس ،فنن هذا أكثر كػ ًعا لف.
وأ ّما التصـقػ يف أشقاء ٓ يحتاج إلقفا الـاس ففذا مـ تضققع الـزمـ؛ كؿــ يتطؾـب مسـائؾ ٓ يـبــل
طؾقفا ٌ
كثقر يف حال بعض الـاس الذيـ إما أن يسللقا طـ تؾـؽ
طؿؾ فقصـػ فقفا أو ُيػر ها بالبحث ،وهذا ٌ
أيضا فقصـِّػ فقفا مع طدم الحاجة إلقفا.
الؿسائؾ ويـؼبقن فقفا ،وإما مؿـ يحؿؾ طؾك كػسف ً

وقال يف «التؼريب والتقسقر يف طؾقم الحـديث» و ْل َق ْعـ َت ِـ بالتصــقػ يف شـرحف وبقـان مشـؽؾف متؼـًـا
واضحا ،ف َؼؾؿا تؿفر يف طؾؿ الحديث مـ لؿ يػعؾ هذا.
ً
ذكر الؿصـِّػ  $تعالك كال ًما رخر لؾـقوي يف كتـاب «التؼريـب يف طؾـقم الحـديث» الـذي شـرحف
الؿصـِّػ السققصل يف كتاب «تدريب الراوي» فقف ققلف (ولقعتـ بالتصـقػ يف شرحف وبقان مشـؽؾف) أي
بارزا (يف طؾـؿ الحـديث
بالتصـقػ يف الحديث وبقان مشؽؾف( ،متؼـًا
ماهرا ً
ً
واضحا فؼؾؿا تؿفر) أي صار ً
مـ لؿ يػعؾ ٰهذا)؛ ٕن طؾؿ الحديث خاصة مؿا يحتاج إلك جؿع بالتللقػ بقـ صرقف وأبقابف وألػاضف فـال
يؿفر يف هذا مع معرفة الرجال والعؾؾ إٓ مـ اطتـك بالتصـقػ.
يؽا َ

وقال الخطقب البغدا ي يف «طؾقم الحديث» ٓ يتؿقز يف الحـديث ويؼـػ طؾـك غقامضـف ويسـتبقـ
ػ مشتتف وضؿ بعض إلـك بعـض ،فـنن ذلـؽ مؿـا يؼـقي
الخػل مـ فقائده إٓ مـ جؿع متػرقف ولؿ( )1إِ ْل َ
الـػس ويثبت الحػظ ويذكل الؼؾب ،ويشحذ الطبع ،ويبسط الؾسان ،وي ِ
حـد البــان ،ويؽشـػ الؿشـتبف،
َْ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )9يعـل ضؿ.
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أيضا جؿقؾ ِّ
الذكر ومخت َؾ َػف إلك رخر الدهر ،كؿا قال الشاطر
ويقضح الؿؾتبس ،و ُيؽسب ً
يؿــقت قــقم ف ُقحقــل العؾــؿ ذكــرهؿ َّ

ٍ
ــلمقات
والجفـــؾ يؾحـــؼ أمقا ًتـــا بـ

وكان َّ
بعض شققخـا يؼقل مـ أرا الػائدة فؾقؽسر قؾؿ الـسخ ولقلخذ قؾؿ التخريج.
ٍ
كائؿا بؾقؾ ٓهتؿامف بالتصـقػ.
وأخرج طـ الربقع قال لؿ أر الشافعل  $استخؾك
بـفار وٓ ً
قؾت لؾشـافعل إكـؽ
سؿعت البقيطل يؼقل
الؿ َزين ،قال
ُ
ُ
وأخرج ابـ طساكر يف «تاريخف» مـ صريؼ ُ
تتعـل يف تـظقػ الؽتب وتصـقػفا ،والـاس ٓ يؾتػتقن إلك ُكتبؽ وٓ إلك تصـقػؽ .فؼال يـا ُبــل إن هـذا
هق الحؼ والحؼ ٓ يضقع.
ألػت هذه الؽتب ولؿ رل فقفا ،وٓ بـد أن
وأخرج مـ صريؼ البقيطل قال
سؿعت الشافعل يؼقل قد ُ
ُ
يقجــد فقفــا الخطــل؛ ٕن اهلل تعــالك يؼــقل

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾

[الـساء] ،فؿا وجدتؿ يف كتبل هذه مؿا يخالػ الؽتاب والسـة فؼد رج ْعـا طـف.
سؿعت الشـافعل يؼـقل وو ُت أن الــاس يعؾؿـقن هـذه
وأخرج مـ صريؼ الربقع بـ سؾقؿان قال
ُ
الؽتب وٓ ُيـسب إلل مـفا شلء.
رأيت أحدً ا إٓ وكتبف أكرب مـ مشـاهدتف إٓ الشـافعل
وأخرج طـ أبل القلقد بـ أبل الجارو  ،قال ما ُ
فنن لساكف أكرب مـ ُكتبف.
ُ
يطـقل ط َؾـك الــاس
سـؿعت] الشـافعل يؼـقل لـقٓ أكـف
وأخرج طـ هارون بـ سعقد إ ْيؾل قال [
ُ
وحججا وبقاكًا.
لقضعت يف كؾ مسللة جز ًءا
ً
وأخرج طـ بحر بـ كصر الخقٓين الؿصري قال قدم الشافعل مصر فقضع هذه الؽتب ،وكان أقـدم
حسان فؽتب مـف ،وأخذ كت ًبا مـ أشفب وكال ًما مـ
معف مـ الحجاز كتب ابـ طققـة ،وخرج إلك يحقك بـ ّ
كالم أشفب ،فؽان يضع ال ُؽتب بقـ يديف ويصـػ الؽتب ،فنذا ارتػع لف كتا ُبف جاء صديؼ لف يؼال لف ابــ
َه ِرم فؽتب ،ويؼرأ طؾقف البقيطل ،ويجؿع مـ يحضر لقسؿع يف كتاب ابـ َه ِرم يـسخقكف بعد.
ذكر الؿصـِّػ  $تعالك يف هذه الجؿؾة كال ًما لؾخطقب البغدا ي ذكـر فقـف أكـف (ٓ يتؿقـز يف) طؾـؿ
متػرقف ولؿ إلػ مشتتف) أي ألـػ
(الحديث ويؼػ طؾك غقامضف ويستبقـ الخػل مـ فقائده إٓ مـ جؿع ِّ
يؼـقي الــػس
بقـ ما تشتت مـ طؾقمف وضؿ بعضف إلك بعض ،ثؿ ذكر مـػع َة ذلؽ فؼال (فنن ذلـؽ مؿـا ِّ
يؼقيف ،ويجعؾ يف الــػس مؾؽـ ًة صـالح ًة فقـف (ويبسـط
ويثبت الحػظ و ُيذكل الؼؾب ويشحذ الطبع) .أي ِّ
مبسقط يف الؽالم فقف( ،وي ِ
ٌ
ٌ
حـدّ البــان) .أي يؼـقي قؾؿـف يف
لسان
ال ِّؾسان) أي يقفر العؾؿ لؾعبد فقؽقن لف
ُ
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ويقضـح الؿؾتـبس
سفؾ طؾقف وتقسر( ،ويؽشػ الؿشـتبف
ِّ
تللقػ العؾؿ؛ ٕن مـ اطتا التللقػ والتصـقػ ُ
أيضا جؿقؾ الذكر) بعد مقت اإلكسان فقبؼك لف ذكر جؿقؾ.
ويؽسب ً
ثؿ قال (وكان بعض شققخـا يؼقل مـ أرا الػائدة فؾقؽسـر قؾـؿ الـسـخ ولقلخـذ قؾـؿ التخـريج).
مثال «صـحقح البخـاري»،
والؿؼصق بـ(قؾؿ الـسخ) هق حال مـ يؼتصر طؾك كسخ واويـ العؾؿ فقـسخ ً
أو يـسخ «صحقح مسؾؿ» أو غقر ذلؽ (ولقلخذ قؾؿ التخريج) أي قؾـؿ التصــقػ يف تخـريج إحا يـث،
ولقس الؿرا بالتخريج الؿعـك الذي استؼر طؾقف الـاس مـ بقان رجاهتا فؼط؛ بؾ الؿؼصق هق أن يجؿـع
يخرجف كؿا يؼقلقن «إربعقـ مــ حـديث أبـل الػـتح الؿراغـل» .يعــل أن بعـض
مرويات شققخف ما ِّ
أصحابف طؿد إلك مروياتف فجؿع مـفا أربعقـ حدي ًثا طـ أربعقـ ً
شقخا ،وهذا يحتـاج إلـك كظـر وتؼؾقـب،
ويتػــقن يف شروط ذلؽ لقؽقن أمؽـ ،فتجد فقفؿ مـ صـػ أربعقـ حدي ًثا طـ أربعقـ ً
شقخا مــ أربعـقـ
بؾدً ا ،برواية أربعقـ تابع ًقا طـ أربعقـ صحاب ًقا ،يف أربعقـ بابا مـ أبقاب العؾؿ كبعض إكدلسـققـ ،ومثـؾ
هذا يحتاج إلك تػــ يف التخريج بجؿع مروياتف أو مرويات شققخف واستخراج ما يصـ ُؾح أن يؽـقن طؾـك
هذا الشرط ،ففذا هق الذي أرا ه شقخ الخطقب ،وما كان مـ جـسف ففق مؾحؼ بف.
فؽذلؽ الحؽؿ طؾك رجات إحا يث ومعرفة أحقال رواهتا إكؿا يؿفـر بـف مــ كاكـت لـف طـا ة يف
تعاصل ذلؽ ورياضة كػسف وتدريبفا طؾقف ،فؿع إيام والؾقالل تصقر لف ُمؽـ ٌة يف ذلؽ فقرقل كػسف بتـدريبفا
طؾك التخريج كلن يبتدئ بؽتاب صغقر كـ«كتاب إربعقـ الـّقوية» ثؿ يرتؼل بعد ذلؽ وكؾ ذلـؽ يػعؾـف
تدري ًبا لـػسف ٓ محبة يف مجر أن يؽقن لف تصـقػ ،ويعرضف طؾك أشـقاخف الؾـذيـ يرشـدوكف ويرققكـف يف
العؾؿ؛ فبذلؽ يرتقك وتؽقن لف َم َؾؽة يف العؾؿ.

ثؿ أخرج  $تعالك -يعـل الخطقب -بـؼؾ السققصل طـف جؿؾة مـ أثار الؽِ َثار طـ الشـافعل التـل

وو َلعف بالتصـقػ ورغبتف فقف ،وأكف قال لؾبقيطل لؿا طاب طؾقف اشتغالف بتللقػ الؽتب مع طـدم
تبقـ طـايتف َ
التػات الـاس إلقفا (قال يا بـل إن هذا هق الحؼ ،والحؼ ٓ َيضقع) فؿـ صدق يف تصـقػ الؽتاب ابتغـا ًء
لحػظ العؾؿ وكشره أبؼك اهلل گ لف ذكره ،وهذه تصاكقػ الشافعل  $تعالك بقـ أيدكا غضة صرية كلهنـا
وضعت لقؾة البارحة ،ففذا كتاب «الرسالة» ،و«اختالف الحديث» ،و«إم» وغقرها مـ تـآلقػ الشـافعل
قد بؼقت واكتػع هبا الـاس.
ثؿ ذكر كال ًما لؾشافعل فقف إطال ٌم بل ب مـ ر اب تصـقػ الؽتب وهق أن الؽتب تحتؿؾ وققع الخطـل
ٌ
مؼارن لؾخطق ة والسق ة فققجد مـف السفق والـسقان والخطـل ،فر ّبؿـا
فقفا؛ ٕهنا صـقع ٌة ٓبـ ر م ،وابـ ر م
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وقع مـف ذلؽ ،ومـ وقع مـف ذلؽ فؾقعؾؿ مــ كػسـف أن الػضـقؾة يف رجقطـف طــ خط ـف ،وأن الؽؿـال يف
هجره ما تبقـ لف الخالف يف صقابف ،وهذا مـ أ لة طؼؾ الشافعل فنكف قال فؿا وجدتؿ يف كتبـف هـذه مؿـا
يخالػ الؽتاب والسـة فؼد َر َجعـا طـف؛ ٕن مؼصق مريـد الحـؼ أن يصـقبف ،فـنذا جفـؾ الحـؼ فققـع يف
ٍ
لؾحؼ.
مخالػ
خالفف فنكف يبتغل مؿـ ضفر لف الحؼ أن يب ِّقـف لف ،وير طـ كسبة شلء
ِّ
ثؿ ذكر كالم الشافعل  $تعالك يف مح ّبتف أن يتع ّؾؿ الـاس العؾؿ الـذي يف الؽتـب ،وٓ يـسـبقن إلقـف
ؽرا وإكؿـا أرا
ذكرا وٓ ُش ً
شق ًا مـفا ،وهذه مـ ٓئؾ تجر ه وخؾقص كقتف يف تصـقػف ،وأكف ٓ يريد بذلؽ ً
كػع الخؾؼ.
وحججـا
لقضعت يف كؾ مسللة جـز ًءا
ثؿ ذكر ققل الشافعل  $تعالك (لقٓ أكف يطقل طؾك الـاس
ُ
ً
وبقاكًا) ،فألجؾ سعة طؾؿف  $تعالك لف قدر ٌة طؾك ذلؽ لؽــ ذلـؽ يطـقل طؾـك الــاس ويشـؼ طؾـقفؿ
فاكتػك بقضع ما وضع يف ُجؿؾ العؾؿ وأصقلف.
ثؿ ذكر ما كان طؾقف الشافعل  $تعالك مـ العـاية بالتصـقػ واستبدالف ذلـؽ مــ كتـب مــ سـبؼف
كسػقان بـ طققـة ،ويحقك بـ حسان رحؿفؿا اهلل تعالك ،فال ُيعاب اإلكسان يف استؿدا ه مؿـ قبؾـف؛ بـؾ ٓ
يؽؿؾ طؾؿف إٓ بالحرص طؾك أن يؼػ طؾك تصاكقػ مـ سبؼف يف ٰهذه الؿسللة.
ٍ
ٍ
تصــقػ يف أمـر مـا ون آصـالع
جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ طقب مـ تؽقن حالف اإلقدام طؾـك
ويف كالم
طؾك ما ُصـِّػ فقف ،فالديـ الؽامؾ والعؼؾ القافر يحؿالن صحبفؿا طؾك ابتغاء الـظر فقؿـا ُصــِّػ قبؾـف يف
ويحرر ما ُ ِّون فقف فـنن
الزيا ة طؾقف،
هذا الؿعـك الذي يريد أن يصـػ فقف لقستقيف ما ُكتب فقف ،ثؿ يـظر يف ِّ
ِّ
هذا أكؿؾ وأكػع لف ولؾـاس.

أثرا ،والؾسان أكثر هدْ ًرا.
ويف «البقان» لؾجاحظ قالقا الؼؾؿ أبؼك ً
حؿـ بـ كقسان استعؿال الؼؾؿ أجـدر أن يحضـر الـذهـ طؾـك تصـحقح الؽتـاب مــ
وقال طبد الر ٰ
استعؿال الؾسان يف تصحقح الؽالم.
وقالقا الؾسان مؼصقر طؾك الؼريب الحاضر ،والؼؾؿ مطؾؼ يف الشاهد والغائب ،وهق لؾغائب الؽائـ
مثؾف لؾؼائؿ الراهـ ،والؽتاب ُيؼرأ بؽؾ مؽان ويدرس يف كؾ زمان ،والؾسان ٓ يعدوه ما معف وٓ يتجاوزه
إلك غقره.
مـ كقابغ الؽؾؿ ققل بعضفؿ القلمَّأحدَّال َِّّلساىون ،وهق أشرففؿا لؾؿعاين التل ذكرها الؿصـػ هاهــا
أثرا ،وال ِّؾسان أكثر َهدْ ًرا).
ً
كؼال طـ جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ ،فنن (الؼؾؿ أبؼك ً
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حؿـ بـ كقسان أكف قال (استعؿال الؼؾؿ أجدر أن ُيحضر الـذهـ
ومـ ذلؽ ً
أيضا ما ذكره طـ طبد الر ٰ
طؾك تصحقح الؽتاب ،مـ استعؿال الؾسان يف تصحقح الؽالم) ،فنن اإلكسان إذا صــػ تـلكك يف تصــقػف
وكرر الػؽر يف معاين ما ُيبديف ،بخالف الؿتؽ ِّؾؿ فنكف ر ّبؿا سـبؼ طؾـك لسـاكف مـا لـؿ
وأطا الـظر يف تللقػفّ ،
ُير ه و(الؾسان مؼصقر طؾك الؼريب الحاضر والؼؾؿ مطؾـؼ يف الشـاهد والغائـب) فألجـؾ ٰهـذه الؿعـاين
شرف التصـقػ بالؼؾؿ وصار أفضؾ مـ مجر إلؼاء العؾؿ بالؾسان؛ ٕكف يذهب مع الذاهبقـ.

وقال ابـ الجقزي إمؾ مذمقم لؾـاس إٓ لؾعؾؿاء ،فؾقٓ أمؾفؿ لؿـا صــػقا وٓ ألػـقا .كؼؾـف شـقخ
اإلسالم ابـ حجر يف «شرح البخاري».
وقال الحافظ أبق الػضؾ العراقل يف «شرح ألػقة الحديث» رويـا طـ الحافظ أبل طبـد اهلل الصـقري
وصحح قبؾ أن يحال بقــؽ وبقــف،
خرج
ِّ
قال رأيت طبد الغـل بـ سعقد يف الؿـام فؼال لل يا أبا طبد اهلل ِّ
أكا قد رابـل ،حقؾ بقـل وبقـ ذلؽ.
وقال صاحب إز ي ٓ يـبغل لؿصـػ يتصدى لتصـقػ أن يعدل طـ غرضقـ إما أن يخرتع معـًك
وإما أن يبتدع َر ْص ًػا ومبـك ،وما سقى هذا القجفقـ ففق تسقيد القرق والتحؾل بحؾقة السرق.
ويف كتاب «مؾح الـقا ر» لؾثعالبل كان الجاحظ يؼقل القضع وضعان وضع لف ووضع بف .يعــل يف
تللقػ الؽتب.
وقال بعض الظرفاء القضع وضعان وضع بف افتخار ،ووضع بف ُبخار.
وكان يؼال مـ صـػ فؼد اس ُت ِ
فدف ،فنن أحسـ فؼد استشرف ،وإن أساء فؼـد اسـتؼذف .واهلل أطؾـؿ
بالصقاب.
جؿال مـ الؼقل الؿتعؾؼة بؿؼصق ه كؼؾفا طـ جؿاطة.
ذكر الؿصـػ  $تعالك ً
فذكر فقؿا ذكر ققل ابـ الجقزي (إمؾ مذمقم لؾــاس) أي الرغبـة يف الحقـاة (إٓ لؾعؾؿـاء فؾـقٓ
أمؾفؿ لؿا صـػقا وٓ ألػقا) ،إذ لق ضعػ أمؾفؿ يف الحقاة لؿا اشتغؾقا بالتصاكقػ ،فنن أحـدهؿ يبتـدئ يف
تصـقػ كبقر ،ولق كان أمؾف معدوما لؽان مـ تصـقػف محروما ،فنذا كظر َت إلك كتاب مصــ ٍ
ػ مــ بضـعة
ْ
ً
ً
طشر مجؾدً ا أو أزيد مـ طشريـ مجؾد فنن الغالب أكف يحتاج إلك مـد ٍة مديـدة ،وكـؿ مــ كتـاب مشـفقر
احتقج يف تللقػف إلك مدة مديدة ،ولقٓ إمؾ يف قؾب صاحبف لؿا ص َب َر طؾك تصـقػف هذه الؿدة.
ثؿ ذكر ما طرض ٕبل طبد اهلل الصقري مـ رؤيا رأى فقفا الحافظ طبـد الغــل بــ سـعقد الؿصـري،
وفقف حثف طؾك التصـقػ بالتخريج والتصحقح؛ قبؾ أن يحال بقـف وبقـ ذلؽ بالؿقت.
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ثؿ كؼؾ كال ًما طـ رج ٍؾ وقع يف الؽتاب أكف صاحب إز ي هذا إن صح فنكف لؼب ،وٓ أطؾؿ مــ هـق
الؿؾؼب بذلؽ أكف قال (ٓ يـبغل لؿصــِّػ يتصـدى لتصــقػ أن يعـدل طــ غرضـقـ) .أي مطؾبـقـ يف
تصـقػف (إما أن يخرتع معـك ،وإما ِ
يبتد َع َر ْص ًػا ومبـك ،ومـا سـقى هـذيـ الـقجفقـ ففـق تسـقيد الـقرق
والتحؾل بحؾقة السرق) فنما أن يبتؽر معـًك جديدً ا يصـػ فقـف وإمـا أن يصــػ يف معــك معـروف لؽــ
تؽقن لف طبارة رشقؼة فقف يػضؾ هبا طؾك غقره ،وما طدا ذلـؽ ففـق كؿـا قـال (تسـقيد لؾـقرق) بالؽتابـة
حؼ غقرهؿ.
(وتح ِّؾل بحؾقة السرق) يعـل السراق الذيـ يلخذون مـ ِّ
ثؿ ذكر أن يف كتاب « ُمؾح الـقا ر» أن الجاحظ قال (القضع وضعان وضع لف ووضع بـف) .يعــل يف
ووضـ ٌع
تللقػ الؽتب ،فـ(وضع لف) أي أن يؽقن الؿصـِّػ الذي وضع هذا الؽتاب
ْ
فصارت لف فضقؾتفْ ( ،
ٍ
شلء جديـد ،وإكؿـا هـق مجـر تسـقيد
بف) أن يؽقن الؿصـػ ل طؾك مصـػف فال يؽقن قد اشتؿؾ طؾك
ف أن يؽقن وض ًعا لؾتصـقػ بلن ذلؽ يدل طؾك مفارتف فقف.
لؾقرق ،وجؿع لؿا غقره أكػع مـف،
فإشر ُ
َ
ووضـع
ثؿ كؼؾ طـ (بعض الظرفاء القضع وضعان وضع بف افتخار) يعـل يػرح الؿرء بـسبتف إلقـف (
ٌ
بف بخار) أي كشبف الدخان ٓ ققؿة لف يتبخر ويتبد يف الػضاء.
ثؿ ذكر طـ بعضفؿ أكف كان يؼال (مـ صـػ فؼد استفدف) أي صار هد ًفا ٕقالم الــاس وسـفامفؿ،
استشرف) .يعـل فؼد ضفر وتطؾع وصار لف مؼا ٌم مشرف يرمقف فقف الـاس( ،وإن أساء فؼـد
(فنن أحسـ فؼد
َ
است ْؼ َذف) .أي تعرض لؾؼذف ،ففق إن أحسـ تعرض لؾحسا وإن أساء تعرض لؿـ يتطـاول طؾقـف يف ر ِّ
خط ف ،مؿا يقجب أن يؽقن العبد طؾك ٍ
حذر يف تصـقػف وتللقػف ،وأكف يسؾؽ فقـف مسـؾؽ التـق ِّقل مـع وام
سمال اهلل  ۵أن يـػع بتآلقػف ،فنن مـ الـاس مـ تؽقن لف رغبة يف التصـقػ وتؼؾ استعاكتف بـاهلل سـبحاكف
وتعالك طؾقف فقضعػ طـف ،أو يض ُعف طؾك ٍ
كحق ٓ يؽقن هق إكؿؾ وإكػع فقف.
الؿحرك إكرب يف وصـقل كػعفـا إلـك
وإذا َر َمؼت جؿؾة مـ الؽتب الذي اكتػع فقفا الـاس طرفت أن
ِّ
الؿد الؿديـدة والـدهقر الؿتطاولـة و َط ُظـؿ
الـاس هق ُحسـ كقة مصـِّػقفا ،فبحسـ كقة مصـػقفا بؼقت هذه ُ
اكتػاع الـاس هبا يف الؿشرق والؿغرب ،وربؿا كان بعضفا يف وريؼات يسقرة؛ لؽـ ٓ يزال الـاس يـتػعـقن
بؼراءهتا وحػظفا وتػفقؿفا قر ًكا بعد قرن وصبؼ ًة بعد صبؼة.
وهذا رخر التؼرير طؾك هذا الؽتاب ،وباهلل التقفقؼ.
والحؿد هلل رب العالؿقـ وصؾك الؾفؿ وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد ورلف وأصحابف أجؿعقـ.


