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  :ملخص البحث

إبراز  عنایة أحد أھ�ّم كت�ب المالكیّ�ة : تُعنى ھذه الدراسة بمحور محّدد وھو       
المت��أّخرین بغری��ب ألف��اظ الح��دیث النبّ��وي ال��ذي ھ��و ص��ـورة م��ن ص��ور الّش��رح 
الحدیثي، واستجالء ضوابط تعاملھ معھ�ا، ذل�ك أنّ�ھ م�ن العل�وم الت�ي یُحت�اج إلیھ�ا 

ھ الحك��م عل��ى الم��تن م��ن جھ��ة، ف��ي معرف��ة مع��اني األحادی��ث، حی��ث یترت��ب علی��
�نَُن المب�ین ف�ي ش�رح  واستنباط األحكام من جھة أخرى، واألمر یتعلق بكت�اب السَّ

) م1927-ھ�ـ1348ت (أحادیث أصول الدین للشیخ باي بن عم�ر الُكنت�ي ال�وافي 
وھ�و ش��رح لكت��اب عم��ل م��ن طَ��ّب لم��ن َح��ّب لإلم��ام أب��ي عب��د هللا محم��د المق��ّري 

ترجم���ة م���وجزة للمَؤلِّ���ف والتعری���ف : لبح���ث یتض���ّمن و ا) ھ���ـ759( التّلمس���اني
بكتاب��ھ، والبح��ث ع��ن منھج��ھ ف��ي تفس��یر األلف��اظ وش��رح الغری��ب واس��تخالص 

  .الجوانب األساسیة التي كانت محل اھتمامھ في شرحھ لغریب الحدیث النبوي
نَُن  ؛الّشیخ باْي بن عمر الُكنتي؛ غریب الحدیث: الكلمات األساسیة  كتاب السَّ

 .ینالمب
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Abstract 
The present study is essentially axed around: Highlighting the 
particular interest of one the key manuscripts of contemporary 
Malikite School of thought scholars in defining precisely some of the 
odd terms in the Prophet’s (PBUH) Tradition. From this perspective, 
this manuscript is another form of the Tradition’s interpretation as it 
outlines how these terms are to be dealt with. Being a science that 
attempts to explain the Prophet’s Tradition, it needs to properly 
address oddity by setting the right criteria to deal with it. Hence, the 
importance of fully grasping the denotations of oddity which will 
allow scholars to properly evaluate the text and thereby set the 
appropriate provisions in this regard. In our study, we will be focusing 
on the manuscript entitled “Assananu l’Mubeen fi Sharhi Ussul 
Eddeen”(The Clear Path to the Fundamentals of the Religion)  (by 
Sheikh Bay Ibn Omar Al-Kenty Al-Wafi (1348AH-1927). This 
manuscript is an attempt to provide an explanation and interpretation 
of Imam Abu Abdallah Muhamad Al-Makri Al-Tilimsani’s (759 
Hidjri) “Amalu Man Tabba li Man Habb”( The Work of the Wise to 
those he Cherishes). The dissertation includes: a short biography of 
the author, an introduction of his manuscript and an analysis of the 
methodology he adopted in deverbalizing , explaining and outlining 
the main aspects that drew his attention while interpreting oddity in 
the Prophetic Tradition . 
Key words: Odd Prophetic Tradition; Cheikh Kenty; Sanan Mubyn 
Manuscript. 

  
  :مقدمة
لما كان فقھ الحدیث من المقاصد األساسیة التي یسعى إلیھا المكلف لتطبی�ق       

تعالیم الشارع الحكیم ،كان ال بد لھ م�ن ص�حة االس�تدالل باألحادی�ث النبوی�ة وال 
یكون ذلك إال بصحة فھم ألفاظھا ومعانیھ�ا، ذل�ك أن الس�نة النبوی�ة ج�اءت قص�دا 

استنباط ھذه األحكام ال یتأتى إال من خالل لبیان أحكام وھدایات القرآن الكریم، و
، و ھ�ذا الفھ�م ال اإلس�نادمعالجة ألفاظ متونھ وشرح غریبھا بعد التأكد من ص�حة 

یكون إال بدراسة اللغة العربیة الت�ي أص�بحت تؤخ�ذ ب�التعلم بع�د مخالط�ة العجم�ة 
اللسان العربي عند فتح األمصار واختالط األلسن وامتزاجھ�ا، حی�ث ك�ان الن�اس 



  باي بن عمر الكنتي  غریب الحدیث عند الشیخ
  

  

              253                                                                                 اإلحیاءمجلة 

عل��ى الس��لیقة الس��لیمة ف��ي الك��الم ف��ي عھ��د الص��حابة، ل��ذا تتف��اوت أفھ��ام الن��اس 
للمع�اني تبع��ا لمحص�ولھم اللغ��وي ،وھ�ذا المعی��ار ك�ان مح��ط العنای�ة من��ذ العص��ر 

لقبائل العرب وبطونھا كل بلغتھ مم�ا ال "النبوي والتي تظھر جلیا في مخاطبتھ
وتت�ابع االھتم�ام بھ�ا إل�ى غای�ة ظھ�ور الش�روح الحدیثی�ة  1"یوجد ف�ي لغ�ة ق�ریش

على أصول السنة المعروفة التي ضّمنتھ على نطاق واس�ع ألھمیت�ھ البالغ�ة، إل�ى 
أن ُوضعت الشروح التي عنیت بغری�ب الح�دیث ف�ي مؤلف�ات مس�تقلة، ورغ�م م�ا 

أن  تتمیز ب�ھ البالغ�ة النبوی�ة م�ن  إیج�از ف�ي العب�ارة و س�ھولة ف�ي األس�لوب، إال
العنایة بشرحھ كانت كبیرة من قبل العلماء م�ع تع�دد مس�الك النظ�ر فی�ھ؛ ف�اھتموا 
بتدوینھ وإسناده وإبراز دالالتھ اللغویة وعلّقوا علیھ وجمعوا كل ما یخدمھ ضمن 
مص��نفاتھم أو مؤلف��ات مف��ردة، ف��أنتجوا لن��ا ش��روحا حدیثی��ة ض��خمة ف��ي بی��ان م��ا 

بوی��ة، حت��ى ال تك��ون تل��ك الغراب��ة اس��تغلق واستش��كل فھم��ھ م��ن غری��ب الس��نة الن
  .    مظنة لسوء الفھم األمر الذي یكون عقبة دون االنتفاع بمعانیھ

ولئن كان المتقدمون قد بذلوا الوسع في شرح الحدیث النبوي و تتبع 
غریبھ  وجمعھ وبیان معانیھ وتصنیفھ، فإن ذلك ال یعني أن الباب قد أغلق أمام 

ساھمة في ھذا العلم، فكان لعلماء المالكیة في المتأخرین من علماء األمة للم
ویُعد كتاب السَّنَُن ، المغرب اإلسالمي دور رائد في إثراء مادة الشروح الحدیثیة

المبین في شرح أحادیث أصول الدین عیّنة من مؤلفات المتأخرین التي عالج 
فیھا مؤلفھا مسائل علم غریب الحدیث وإن لم یكن یقصدھا رأسا بالتألیف، 

السَّنن المبین ) م1927-ھـ1348ت (نتي الوافي فكتاب الشیخ باي بن عمر الكُ 
في شرح أحادیث أصول الدین، شرح  لكتاب عمل من طبَّ لمن حبَّلإلمام أبي 

، الذي جاء على منوال فتح الباري )ھـ759(عبد هللا محمد المقري التلمساني
ي شرحھ على شرح صحیح البخاري، حیث ضمنھ صاحبھ مادة غزیرة ف

لغریب الحدیث النبوي، لذ كان البحث في مناھجھم ضرورة ملحة یفرضھا واقع 
ھذا البحث بحول هللا وتوفیقھ أن أود في البحث في ھذا التراث العلمي الضخم، و

لذا  في ھذا المجال، -رحمھ هللا - أُبرز بعض الجھد الذي قام بھ الشیخ الكنتي 
  : الت اآلتیة سیقودنا ھذا البحث لإلجابة عن التساؤ
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ما األسس العلمیة والموضوعیة التي بنى علیھا الشیخ الُكنتي منھجھ في 
تحریر األلفاظ وشرحھا؟ وما ھي  الجوانب األساسیة التي كانت محلَّ اھتمامھ 
في شرحھ لغریب الحدیث النبوي؟ وھل یمكن أن نلمس منھجا علمیا في غریب 

  الحدیث عند المتأخرین ؟
لبحث ھذا الموضوع أمور كثیرة، أھمھا أن غریب الحدیث یعتبر من  والداعي

 معالم العنایة بمتن الحدیث ولفظھ، وھذا الجانب مھم لتقّریِب حدیث 
واستیعاب مضامینھ للمسلمین في كل عصر، وكذا لدفع شبھة عدم صالحیة 

  .لكل زمان ومكان سنتھ 
  :وتتأتى أھّمیة ھذا البحث

المغاربة عموما و الجزائریین خصوصا في  في بیان جھود العلماء
خدمة السنة النبویة من خالل االھتمام بمصنفات أعالمھ و بیان القیمة العلمیة 
لشرح  الشیخ باي الُكنتي رحمھ هللا لتعلقھا بالمذھب المالكي وكثرة عزوه 
للمصادر حتى أن بعضھا ال زال مخطوطا، كما یمیط اللثام عن مصدر جلیل 

لحدیثیة المعاصرة المعتمدة في المذھب خصوصا في منطقة في الشروح ا
  .توات، وعن أحد أعالمھا الجھابذة في المغرب اإلسالمي

كمایدخل ھذا الموضوع ضمن الدفاع عن السنة النبویة خاصة مع كثرة الطعون 
في العصر الحدیث، كونھ یقدم لنا منھج المتأخرین في الشرح الحدیثي الـُمبین 

  .نّبویة الموافق لمنھج المتقدمین، المسایر الحتیاجات العصرلغریب السنة ال
إلى تسلیط الضوء في بحثي ھذا على بیان غریب الحدیث  كما أھدف

عند الشیخ باي بن عمر الكنتي باعتباره موروثا مالكیا بحتا، وإخراجھ إلى 
الساحة العلمیة، وبیان قیمتھ في میزان الدراسات العلمیة، من خالل شرح كتاب 

وبیان المعالم األساسیة التي  -رحمھ هللا تعالى–للشیخ الكنتي  2األحادیث المقریة
اعتمدھا في شرحھ للغریب،وكیفیة توجیھھ للمعاني ومن ثمَّ التعریف بالشیخ باي 
الكنتي رحمھ هللا وعرض مجھوده و بیان قیمتھ العلمیة، خاصة وأنھ مجھول في 

امات علماء الجزائر في الدراسات الساحة العلمیة الجزائریة، وإبراز إسھ
الحدیثیة ،فاقتضى األمر أن یكون البحث في مقدمة وثالثة مطالب وخاتمة بأھم 

  :النتائج على النحو اآلتي
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  مقدمة
  مدخل إلى علم غریب الحدیث النبوي : المطلب األول
نتي ونبذة موجزة عن كتابھ في ترجمة الشیخ باي بن عمر الكُ : المطلب الثاني

  نن المبین السّ 
  نتي في شرحھ لغریب الحدیث النبويعن منھج الشیخ الكُ : المطلب الثالث

  بأھم النتائج المستخلصة من البحث: خاتمة
  

  مدخل إلى علم غریب الحدیث : المطلب األول
لما كان علم غریب الحدیث النبوي ھو السبیل الموصلة إلى فھم السنّة 

لمشكلة أو ما تطرق إلیھا الوھم ،لم النبویة عبر شرح ألفاظھا المستغلقة وا
یستغن عنھ أي ناظر في نصوصھا، على اختالف مشاربھم واھتماماتھم، وقبل 
العروج إلى تاریخ نشأتھ وأھم المؤلفات فیھ ،یحسن بنا أن نعّرف بھذا الفّن، 

  . ونبین أھمیّتھ
  : تعریف غریب الحدیث- أوال

على األصل " غریب"مة اعتمد اللّغویون في تعریفھم لكل: في اللغة - 1
وَغُرَب أي «: قال الجوھريُّ . من َغَرَب َغرابةً، أي بَُعَد، وَغابَ " غرب"اللّغوي 
غریٌب، : ؛ ولھذا قیل لمن بَُعَد عن وطنھ3»تباعدْ : اْغُرْب َعنِّي، أي: قالبَُعَد، ی

  .4وأغرَب الرجُل إذا جاء بشيٍء غریبٍ . وجمُعھ غرباء
، وكالٌم غریٌب، أي بعیٌد من 5الغامض: مالغریب من الكال: قال الخلیل

  .6الفھِم، وھو الغامُض الّذي خفَي معناهُ 
الغریب من الكالم "قال أبو سلیمان الخطابي عن أصلھ اللغوي واشتقاقھ 

إنما ھو الغامض البعید من الفھم، كالغریب من الناس إنما ھو البعید عن الوطن 
إن الغریب من الكالم یقال على ثم " ثم أعقبھ بقولھ ،"المنقطع عن األھل

أحدھما أن یراد بھ بعید المعنى غامضھ ال یتناولھ الفھم إال عن بعٍد : وجھین
والوجھ اآلخر أن یراد بھ كالم من بعدت بھ الدار ونأى بھ المحل . ومعاناة فكر

من شواذ القبائل ،فإذا وقعت إلینا الكلمة من لغاتھم استغربناھا وإنما ھي كالم 
  . 7"بیانھمالقوم و
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: ویفھم من عبارات اللّغویین الّسابقة أن مفھوم الغرابة یدور على معان عدة
  . البعد من الفھم، الغموض والخفاء

ا وقع «: عرفھ ابن الصالح بقولھ ھو: أما في االصطالح - 2 عبارة عمَّ
، 8»في متون األحادیث من األلفاظ الغامضة البعیدة من الفھم، لقلَّة استعمالھا 

  .9ونحًوا منھ تعریف النووي
اوي بقولھ فھ السخَّ ھو ما یخفى معناه من المتون لقلَّة استعمالھ «: وعرَّ

  . 10»ودورانھ، بحیث یبعد فھمھ، وال یظھر إالَّ بالتنقیر عنھ في كتب اللغة
كشف ما غرب من ألفاظھ واستبھم، وبیان : " ووصفھ الزمخشري بأنھ

  .11"ما اعتاص من أغراضھ واستعجم 
نخلص مما تقدم إلى أن غریب الحدیث ھو العلم الذي یعني بدراسة ف

ألفاظ الحدیث الغامضة، البعیدة عن الفھم لقلّة استعمالھا، أو لخفائھا ودقّة 
وھي نفسھا أسباب الغرابة ، مع ما ذكرناه سابقا من العجمة التي داخلت  معناھا،
  .العربیة

  ھأھمیَّة علم غریب الحدیث والتألیف فی-ثانیا
یعتبُر علم غریب الحدیث من مظاھر  :أھمیَّة علم غریب الحدیث - 1

العنایة بمتن الحدیث التي تتبع الدالالت الواردة في شرحھ، ویتوقَّف علیھا فھم 
معناه مما أدى إلى الحفاظ على نصوص الحدیث ؛ ویقبح للمشتغلین بعلوم 

ھ بأھل الحدیث خاّصة، ھذا فّن مھّم، یقبُح جھل«: ابُن الصالحقال  الحدیث جھلھ،
وھو من المھمات المتعلقة بفھم : "، وقال ابن كثیر12»...ثم بأھل العلم عامة

  .13"الحدیث والعلم والعمل بھ، ال بمعرفة صناعة االسناد وما یتعلق بھ
اوي ؛ لتوقُّف التلفُِّظ ببعض األلفاِظ، «: وقال السخَّ ات الفنِّ وھو من مھمَّ
فھو مھم لضبط األلفاظ الغریبة الواردة في  ، لذا14»فضًال عن فھِمھا علیھ

الحدیث، حتى یمكن النطق بھا على الوجھ الصحیح، ویُنتفع بمعناھا والعمل 
: - رحمھ هللا –بمقتضاھا، ویتأكد التشدید علیھا في روایة الحدیث بالمعنى قال 

حتى ال یحیل المعنى إلى غیر  15»وتتأكَُّد العنایةُ بھ لمن یروي بالمعنى«
  . همقصود

وتتأكد أھمیة علم الغریب في عالقتھ بباقي علوم الحدیث كمختلف 
الحدیث ومشكلھ في درء التعارض المتوھم من خالل تفسیر وبیان المبھم منھا، 
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ویشیر الحافظ ابن حجر إلى ھذه العالقة   وال یتأتى ذلك إال بالرجوع لھذا العلم،
دف إال لعالم بما یحیل وال یجوز تعمد تغییر المتن بالنقص والمرا: "بقولھ

،وقال  16"المعاني، فإن خفي المعنى احتیج إلى شرح الغریب وبیان المشكل منھ
نتُھ األحادیَث ثمَّ ابتدأُت بتفسیر غریِب حدیِث النبيِّ «: ابن قتیبةاالمام  ، وضمَّ

، وعالقتھ بفقھ الحدیث 17»التي یُدََّعى بھا على َحَملةِ العلِم حمُل الُمتناقض
  .ما ال یخفى وكذا باقي العلوم المتعلقة بھوشرحھ م
إن تبلیغ السنة بأوضح عبارة  :التألیف في علم غریب الحدیث - 2

من  وأفصح بیان للمكلفین، كان المقصد األسمى الذي یربو إلیھ علماء األمة،
، وتفسیر غریب ألفاظھا وما أُبھم وأُشكل منھ، مشافھة خالل شرح سنتھ 
وقد ُسئل  بالتألیف المستقّل لھذا العلم، عبر مسالك مختلفة؛وتدوینا ثم عنوا 

َسلُوا أصحاَب الغریب، : "اإلمام أحمد بن حنبل عن حرٍف من الغریب، فقال
  .18"بالظّن فأخطئ فإني أكره أن أتكلم في قول رسول هللا 

لذا أواله المصّنفون عنایة فائقة ،وضّمنوه مصنفاتھم وعبّر عن ذلك 
وھذا علم قد تكلم فیھ جماعة من أتباع التّابعین منھم مالك " :19الحاكم بقولھ

األولى في صنیع  اإلمام  20،  حیث تظھر مالمحھ"والثوري وشعبة فمن بعدھم
في كتابھ الموطأ؛ حیث كان في بعض األحیان  –رحمھ هللا  –مالك بن أنس 

ما : بكتاب الزكاة، با"ما جاء في : یشرح بعض ألفاظ الحدیث الغریبة، ومثالھ
قال  21بعد ذكره للحدیث ،154رقم " من السَّْخِل في الصدقةجاء فیما یُعتد بھ 

َب التي: مالك ْخلَة الصغیرة حین تنُتَُج، والرُّ  قد َوَضَعْت فھي تربّي و لََدھا والسَّ
ُن لتُؤكَل  ،ولھ أمثلة "والماخض ھي الحامل، واألكولة ھي شاة اللحم التي تَُسمَّ

التآلیف في غریب الحدیث بعد ذلك ثم توالت . ھذا المنوال كثیرة في كتابھ على
خمسا وخمسین مصنفا مجردا في غریب  22حیث أحصى صاحب معجم المعاجم

  .الحدیث
، ثم 23واختلف العلماء في أول من صنف فیھ بین أبي عدنان السلمي

معجم المعاجم، و ابن الندیم في كما یرى صاحب ) ـھ203( 24النضر بن شمیل
فیرى أن أول من صنف الغریب في االسالم النَّضر بن  25أما الحاكم الفھرست ،

 27غیره إلى أبي عبیدة معمر بن المثنى 26وخالفھ) ھـ203ت(شمیل 
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كتابھ ) ھـ224( 28أبو عبید القاسم بن سالم" ، وألف بعدھما )ھـ210ت(
 وتتبع ما فاتھ، ،ھـ)276( 29المشھور فاستقصى وأجاد ثم جاء من بعده ابن قتیبة

جملة ما فاتھما في كتابھ  30)ھـ388( تدرك علیھما مًعا أبو سلیمان الخطابيواس
ثم جاء بعدھم أبو عبید ،  31"أصولھ: وھذه أمھات كتب الغریب أي"المشھور 

الذي جمع بین غریب القرآن والحدیث ورتبھ على  32)ـھ401( أحمد الھروي
.                                                                                  33)ه581(األصفھانيمد حروف المعجم، وعلى منوالھ ألّف أبو موسى مح

ورتبھ " الفائق في غریب الحدیث"كتابھ   34)ـھ538(وألف بعدھم الزمخشري 
 ،35)ـھ597(على حروف المعجم على منوال الھروي ونحوه كتاب ابن الجوزي

النھایة في " في كتاب  36)ـھ606(د ابن األثیرثم مجد الدین المبارك بن محم
وھو أحسن كتب الغریب : "،الذي قال عنھ السیوطي" غریب الحدیث واألثر

وأجمعھا وأشھرھا، وأكثرھا تداوال وكل من جاء بعده اعتمد علیھ في منھجھ 
،فكانت ھذه الكتب في غریب الحدیث واألثر أمھات الكتب، وھي  37"وخطتھ

  .لناس وعلیھا یعول علماء األمصارالدائرة بین أیدي ا
وقد اشتغل العلماء بالتألیف فیھ على مناھج مختلفة في أغلبھا تقارب 

منھج : 38منھج المحدثین في ترتیب كتبھم، فكانت لھم ثمان مناھج اعتمدوھا
حدیث معین أو شرح غریب - الترتیب الھجائي–التألیف في الغریبین  –األسانید 

  .قول فیھا یطول ولیس ھذا مجال بسطھا، والمجموعة من األحادیث
في ترجمة الشیخ باي بن عمر الُكنتي ونبذة موجزة عن كتابھ :  المطلب الثاني
نَُن المبیـن   السَّ

  ترجمة الشیخ باي بن عمر الكنتي: أوال
العالمة الحافظ الفقیھ الحجة الشیخ محمد الملقب باي بن  :نسبھ وكنیتھ، اسمھ

سیدي محمد بن الشیخ سیدي المختار الكبیر الكنتي   الشیخ سیدي اعمر بن الشیخ
وقبیلة . 40،ینتھي نسبھ إلى عقبة بن نافع فاتح افریقیا الفھري القرشي39الوافي

كناتة نسبة إلى سید محمد الكنتي الكبیر دفین مدینة عزي بإقلیم توات والیة 
  .  أدرار حالیا

ائلة عریقة ومتسلسلة في عل ولد الشیخ باي الكنتي :41والدتھ، نشأتھ وطلبھ للعلم
تفقھ على ید  ،ـھ1285-ـھ1284م وقیل ما بین سنة 1865-ه1282العلم سنة 

، وأجازه أخوه خ محمد المعروف ببابا الزيوالده الشیخ اعمر وأخیھ األكبر الشی
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باب الزین في كافة العلوم ، وقد أجازه في الكتب الستة الشیخ المسند حمزة بن 
التواتي وطنا، كتبھا إلیھ من توات مع أسانیده فیھا ،كما الحاج أحمد القبالوي 

  .أجازه فیھا أیضا الشیخ محمد یحیى بن محمد المختار الوالتي 
منھم العالمة الثبت سیدي محمد  تخرج على یدیھ خالئق ال یحصون،

بن بادي الكنتي، والشیخ سیدي محمد بن البكاي الكنتي المعروف بأمَّك ،والشیخ 
بن الشیخ البكاي بن عمر الوداعة الكنتي قاضي إقلیم ھقار آنذاك   الحاج عابدین

وإخوتھ الشیخ خطاري وسید اعمر شیخ والسید األمین شیخ الھقار قاطبة، 
  .42وغیرھم كثیر 

  :آثاره العلمیة وثناء العلماء علیھ
  :43مؤلفات غایة في االتقان والفائدة منھا - رحمھ هللا–ترك الشیخ 

  .نالفتاوى في مجلدی - 
  .تكملة على شرح ابن بونة في النحو والصرف -
                        .فتح البصیرة في الفقھ المالكي -
  .النحوي شرح احمرار ابن بونة الجكني -
  .لرجال یقال أنھ تكملة للدیباجمؤلف في ا -
  مؤلف في أصول قبیلة كنتة -
  .فتح البصیرة في أحكام الدین المنیرة -
  الورقات للشیخ سید المختار الكبیرشرح نظم  -
  .شرح مختصر األخضري في العبادات -
  .تكملة شرح مبطالت الصالة -
   .شرح األحادیث المقریة أو السنن المبین -

قال عنھ موالي أحمد بن بابیرالتنبكتي في كتابھ السعادة األبدیة في 
زاھدا ورعا لم  كان رحمھ هللا عالما عامال تقیا صوفیا" :علماء تنبكتو البھیة

یعص هللا بجارحة من الجوارح السبعة مذ صار مكلفا إلى أن توفي حافظا متفننا 
، وقال " 44عادال كانت لھ مراسالت عدیدة مع معاصریھ من علماء وسالطین

ھو شیخنا شمس الضحى وقطب الرحى في " :عنھ تلمیذه الشیخ محمد بن بادي
والحقیقة في طریقة الوصول الذي  فني المعقول والمنقول الجامع بین الشریعة
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الم ھ من الضالل والبدع قائم المتقن عال تأخذه في هللا لومة الئم، وال یقوم مع
الكتاب والسنة ومذاھب الراسخین من األئمة، جدد في العلوم وأعاد وصنف 

 فأجاد وأفاد، أنفق أوقات عمره في تحصیل العلم وتعلیمھ وإحیاء دین النبي 
بضھ هللا على إحیاء السنة الغراء تاركا أثره في كل فن علما وتعمیمھ حتى ق

  . 45"لإلھتداء
م، یوم الخمیس 1927: ھجریة، الموافق لـ 1348توفي سنة  :46وفاتھ

  .سنة 63التاسع والعشرین من شھر ربیع الثاني، وِسنُّھ 
  نبذة موجزة عن كتاب السنن المبیـن في شرح أحادیث أصول الدین  :ثانیا

السنن المبین في شرح أحادیث أصول ال�دین، وھ�و أول موس�وعة كتاب 
جزائریة في فقھ السنّة وتحقیق المذھب المالكي الذي التقت فیھ أفكار المقریّین و 

للشیخ محم�د ب�ن محم�د " عمل من طب لمن حب "، وھو شرح لكتاب 47الكنتیین
لى ع�دة ھـ ،وھو كتاب مشتمل ع759التلمساني المتوفى سنة  48بن أحمد المقري

األول فیھ أحادیث حكمی�ة كأحادی�ث الش�ھاب، والن�وع الث�اني من�ھ الكلی�ات : أنواع
 49.." والثال��ث ف��ي قواع��َد وأص��وٍل، والراب��ع ف��ي اص��طالحات وألف��اظ الفقھی��ة،

 47والنوع األول أحادیث األحكام ،ضمنھ صاحبھ خمسمائة  حدیثا موزعة على 
الطھارة وانتھ�ت بكت�اب المواری�ث، بابا من العبادات والمعامالت ،ابتدأت بكتاب 

وقام بشرحھا الشیخ الكنتي في كتاب�ھ الس�نن المب�ین، ویع�رف الكت�اب أیض�ا باس�م 
فك��ان  ،"ش��رح األحادی��ث المقّریّ��ة"،وباس��م " ش��رح عم��ل م��ن ط��ّب لم��ن ح��بّ "

منھجھ متعدد السمات، كثیر المباحث على منھج المتقدمین، تُبین ع�ن تمكن�ھ م�ن 
مع ما امت�از ب�ھ م�ن منھجی�ة و موض�وعیة علمی�ة ،وأدب  مختلف العلوم والفنون

رفیع ف�ي التعام�ل م�ع أق�وال وآراء العلم�اء، وق�د ذك�ر منھج�ھ ف�ي دیباج�ة كتاب�ھ، 
فذكر مصادره المعتمدة في كل فنٍّ من الحدیث وشروحھ، والفقھ و أصولھ، وفي 

ر، ث�م الفتاوى والنوازل، وكذا في التاریخ والت�راجم واللّغ�ة وغیرھ�ا م�ن المص�اد
یَعقُبُھا بتقییم لھا مع التعریف لألعالم الذین نقل عنھم مختصرا، مع التزامھ الت�ام 
باألمانة العلمیة، فیعزو األقوال ألصحابھا، ویُبَّین ما نقلھ بالواسطة، ویعتب�ر ھ�ذا 
الشرح من أنفس الّشروح وأشملھا في الجمع بین الفقھ والحدیث، وبسط لألحك�ام 

  .فصیل لألدلة والقواعد وبیان الراجح منھاوأقوال العلماء مع ت
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  منھج الشیخ الكنتي في شرحھ لغریب الحدیث النبوي: المطلب الثالث
یع��د الس��نن المب��ین أوس��ع الش��روح نق��ال وتحقیق��ا وأجمعھ��ا للفوائ��د بحث��ا 
وتمحیصا، فكان للشیخ الكنتي أسلوب واضح المعالم، فنجده یقدم شرحھ للحدیث 

كالم المتقدمین فیھ، سلك فیھ مسلك دراسة االسناد وبی�ان بلفظ جامع مستفیدا من 
اخ���تالف الروای���ات إن ل���م یوج���د ف���ي الص���حیحین، ث���م یق���وم بش���رح األلف���اظ و 
المصطلحات، ویقوم بضبط إعجام األلفاظ واألعالم، ویتوس�ع ف�ي دراس�ة أحك�ام 
الح�دیث وی��ذكر مواض��ع االجم��اع ویبس��ط مواض��ع الخ��الف ف��ي مس��ائلھ، وی��ورد 

ن كان مخالفا لذلك، وقد نجده یربط ك�ل ذل�ك ب�الواقع المعیش�ي للن�اس اعتراضھ إ
  .وھذا من فقھھ رحمھ هللا، وغالب الكتاب على ھذا المنوال

فھذا الشرح العظیم اتبع فیھ الشیخ الكنتي منھجا متعدد السمات، مختلف 
المسائل، وھذا التع�دد ف�ي جوانب�ھ جع�ل البح�ث فی�ھ متش�عبا، وق�د اتض�ح ل�ي م�ن 

س��تعراض كتاب��ھ أن��ھ یمك��ن أن أجم��ل س��مات منھج��ھ ف��ي تفس��یر األلف��اظ خ��الل ا
وشرحھا ومعرفة الجوانب األساسیة التي كانت محل اھتمامھ في ش�رحھ لغری�ب 

  :الحدیث النبوي في األمور اآلتیة
  طریقتھ في ضبط األلفاظ: أوال

في ضبط األلفاظ مسالك عدة، وكلھا  - رحمھ هللا-سلك الشیخ الكنتي 
باب الضبط والتقیید؛ وھما من األسالیب المھمة في ضبط األلفاظ تدخل تحت 

  :والتراكیب ومن أھّم مظاھرھا
حیث ضبط الشیخ الكنتي الكلمات باإلشارة إلى : الضبط بالحرف - 1

نوع الحرف للتفریق بین الكلمات المتماثلة وھو األصل عنده وال تكاد تخلو منھ 
بفتح : ، والمئنة»خطبتھ مئنة من فقھھ وقَِصر« :"مادة من المواد، ومثالھ حدیث

ال «: "، ومثالھ حدیث50"العالمة والداللة: المیم وكسر الھمزة وتشدید النون
، بإثبات تاء في األّول بین الخاء »وال تخّصوا یوم الجمعة..تختّصوا لیلة الجمعة 

، ویكون ھذا النّوع مرفقا بضبط 51"والصاد وبحذفھا في الثاني، وھما صحیحان
  .ركات والسَّكنات غالبابالح

أي أنھ یبیّن وزن الكلمة وما : الضبط بالوزن أو المیزان الصرفي - 2
بكسر الھاء في : والِھجرة: "یتعلق ضبطھ ببیان نوع الصیغة ومن ذلك قولھ
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بضم الدال على : والدنیا" :، ومنھ أیضا52"اللغة فِعلة من الھجر، وھو الترك
... »صلوا في مرابض الغنم« " :ونحو، 53"وزن فعلى مقصورة غیر منونة

وذكر في المصباح أن المربض وزن مجلس؛ فإن اسم الزمان والمكان مما 
  .54"مضارعھ على یفعل مكسور العین بوزن مجلس قالھ األجھوري

من عرج أو كسر فقد حل، وكسر على بناء المفعول، وعرج بكسر : "ونحو
تم فانفروا بضم تاء استنفرتم وإذا استنفر:" ، ومنھ55"الراء على بناء الفاعل

  .56"وكسر الفاء على بناء المفعول
جانبھ تفتح : وضفة النھر بضاد معجمة :" ومثالھ :الضبط بالنظیر - 3

عدة : جنّة وجنّات، وتكسر فتجمع على ضفف مثل: فتجمع على ضفات مثل
لیصل أحدكم نشاطھ، بكسر الالم وفتح النون نشاطھ، قال :" ونحو ،57"وعدد 
طابت نفسھ : نشط كسمع نشاطا بالفتح فھو ناشط ونشیط أي : اموسفي الق
  .58"للعمل

والطھور بضم الطاء فعل : "ومثالھ: الضبط بالحركات والسكنات - 4
ومنھ ما جاء في  59"المتطھر وھو المراد ھنا، وبالفتح اسم لآللة كالماء والتراب

ناء أو كثیب والھدف بفتحتین كل مرتفع من ب:حدیث االستتار لقضاء الحاجة 
بفتح الھاء : طھر. »إذا دبغ اإلھاب فقد طھر «" :ونحو ،60"رمل أو جبل

بھمزة ساكنة واحدة واحد : الفأرة"ونحو  ،61"وضمھا لغتان والفتح أفصح
  .62"الفأر

والنیات جمع نیّة بتشدید "ومثالھ : الضبط بالتخفیف والتشدید - 5
  .63"وتخفیفھا لغة... الیاء

وقد یجمع الشیخ : الجمع بین عدة أسالیب من الضبط والتقیید - 6
بضم : والدنیا: "الُكنتي بین أسلوبین أو أكثر من األسالیب السابقة  ومن أمثلتھ

وحكى ابن قتیبة وغیره كسر الدال ... الدال على وزن فعلى مقصورة غیر منونة
لدنیا نقیض وا: وقد ینون وأنكره بعضھم ،والصحیح جوازه ،قال في القاموس

اإلھاب بكسر الھمزة وخفة :" ، ومثالھ أیضا"اآلخرة وقد تنون وجمعھا دنى
الھاء، ویجمع على أھب بضمھما ككتاب وكتب، وبفتحھما قیل ھو الجلد 

بضم الجیم وسكون : ال یبولن أحدكم في جحر، والجحر" :ونحو، 64"مطلقا
ن كان مستدیرا الحاء المھملة، وجمعھ جحر بكسر ففتح ھو الشق في األرض إ
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وھو الثقب بفتح المثلثة أفصح من ضمھا، وأما إن كان مستطیال فھو السرب 
  .65"بفتح السین والراء المھملتین

یستشھد  -رحمھ هللا تعالى–والمالحظ على ھذه الضوابط أن الُكنتي 
غالبا بأقوال أصحاب المعاجم والقوامیس من المتقدمین مما یبین أمانتھ في 

كما یستشھد بأقوال أصحاب الغریب ویعلل ویرجح بینھا بسوقھ العزو والنقل، 
  .   للدلیل علیھا

  :أنواع المرجحات في األخذ الروایة: ثانیا
بعد أن یضبط الشیخ الكنتي الكلمة یُبیّن معناھا، فإن اختلفت الّروایات 
ذكر وجھ كل روایة ،ألن األصل صحة الجمیع فإن تعذر صار إلى الترجیح، 

المرّجحات إلى مرّجحات لغّویة وحدیثیّة، ومن خالل الوقوف على وتنقسم ھذه 
  :شواھد الكنتي الحدیثیة تبین لي أن منھجھ في ذلك یعتمد على القرائن اآلتیة 

ویبیّن  ویذكر توجیھھا اللّغوي :بیان أصل اشتقاق الكلمة ومعناھا - 1
صل النیّة، من نوى ینوي، من باب ضرب یضرب، واأل:"موقفھ منھا ومثالھ

نویة، قلبت الواو یاء وأدغمت في الیاء، وقیل ھي من النَّوى بمعنى البعد، فكأن 
النّاوي للشيء یطلب بقصده وعزمھ ما لم یصل إلیھ بجوارحھ وحركاتھ 

  .  66"الظاھرة، لبعده عنھ فجعلت النیة وسیلة إلى بلوغھ
قوام عن لَینتِھینَّ أ: "ومثالھ سرده ألقوال العلماء في قولھ علیھ السالم 

وذكر قول . تركھ وودعھم مصدر ودعھ إذا تركھ: َوْدِعھم الجمعات، ودعھ
النحاة یقولون إن العرب أماتوا : القاضي عیاض والقرطبي قال ابن األثیر 

فصح وإنما یحمل قولھم على قلة األ ي یدع ومصدره واستغنوا عنھ بتركماض
رجح قول الحافظ في ثم . استعمالھ فھو شاذ في االستعمال صحیح في القیاس

ھو مما أمیت مصدره ھو وماضیھ ولم یستعمل منھ إال المضارع  :زھر الربى
والظاھر أن استعمالھ ھنا من الرواة المولدین الذین ال یحسنون  ،واألمر
  . 67" العربیة

 :توجیھھا ومثالھوإن كانت صحیحة و: بیان األفصح من الروایات - 2
فتح الواو وھو المشھور وكسرھا وأصلھ : جمع وسق، وفیھ لغتان: واألوسق"

أكثر النسخ أو كثیر منھا : ترجیحھ قول النووي: "ونحو ،68"في اللغة الجمع
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ھو في أكثرھا بالھمزة ؛ ثم :أكلت بالھمزة وفي بعضھا وكلت ،قال القاضي 
ح الُكنتي فقال أسلمت إلیھا ولم یكن معك إعانة بخالف : الصواب الواو، أي: رجَّ

جرحھا بفتح الجیم على : جرحھا جبار:" ، ونحو69"بغیر مسألةما إذا حصلت 
المصدر ال غیر وھو بالضم اسم منھ، وذلك ألن الكالم في فعلھا ال فیما حصل 
في جسدھا من الجرح، وإن حمل جرحھا بالضم عل جرح حصل في جسد 

  .70"مجروحھا یكون لإلضافة البعیدة
  :استعملھاومن المرّجحات التي : استعمال المرجحات - 3

وذلكفي الكالم على التّصحیف والتّحریف : ترجیحھ بكثرة الرواة -
،على روایة »  الید العلیا المنفقة والید السفلى السائلة «" ترجیح روایة : ومثالھ

بكثرة الرواة، وأن الثّانیة تصحیف، وساق مجموعة من » الید العلیا المتعّففة«"
ه األحادیث متظافرة على أن الید العلیا ھي فھذ: األحادیث علیھا، قال رحمھ هللا

  .71"المنفقة المعطیة وأن السفلى ھي السائلة، وھذا ھو المعتمد وقول الجمھور
لِیَْنبعث من كل رجلین أحدھما واألجر «" :نحو: موافقة سیاق الحدیث -

لیخرج من كل رجلین رجل، وھذه الروایة مفسرة "، وفي روایة »بینھما
: قال النووي... » حدیث من غسَّل یوم الجمعة واغتسل«: "، ونحو72"لألولى

یروى غسل بالتخفیف واألرجح عند المحققین التّخفیف والمختار أّن معناه غسل 
رأسھ، ویؤیده في روایة أبي داوود في ھذا الحدیث من غسل رأسھ من یوم 

غسل : وقیل معنى جامع أھلھ قبل الخروج إلى الصالة یقال. الجمعة واغتسل
والصواب : جل امرأتھ بالتّخفیف والتشدید إذا جامعھا، قال الشیخ الكنتيالر

  . 73"األول
في قولھ إذا «: ومثالھ كون الروایة األخرى تحیل المعنى إلى ضده -

، فلیتّم »أدرك أحدكم سجدة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس فلیتّم صالتھ
بعید یُرّده بقیة طرق فلیأت بھا على وجھ التّمام في وقت آخر؛ : صالتھ
  .  موافقا قول الجمھور في ذلك 74"الحدیث
» النبيء«ما جاء في لفظ : ومثالھ: ترجیح ما یوافق األحادیث الثابتة -

بالھمز وبتركھ قال وھما جائزان، حیث ضعَّف روایة ترك الھمز ،جاء عن 
بي الحاكم في المستدرك من طریق حمران بن أعین عن أبي األسود الدیلي عن أ
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لست نبيء هللا "فقال یا نبيء هللا فقال  جاء أعرابي إلى رسول هللا : ذر قال 
  .75"حدیث منكر وحمران رافضي لیس بثقة : ، قال الذھبي"ولكني نبّي هللا

من سوقھ ألقوال  - رحمھ هللا تعالى–والمتأمل في صنیع الشیخ الكنتي 
معرفة آراء أھل النقد في العلماء وسرد الروایات المختلفة، وإلمامھ بمضانھا، و

الرواة، قد أبان عن  مقدرة كبیرة وإحاطة تامة بشتى مباحث علوم الحدیث على 
مما ؛ فقط بل كان یرّجح ویعلل وینقد غرار باقي العلوم، حیث لم یكتف بالظاھر

  .یظھر تضلعھ في الصناعة الحدیثیة
  :منھجھ في شرح الغریب: ثالثا

في تفسیره  - رحمھ هللا–نتي الشیخ الكُ تعددت الضوابط التي استعملھا 
لغریب الحدیث النبوي، وسأذكرھا مع األمثلة مما رصدتھ من خالل استقرائي 

  : لكتابھ السنن المبین
وھو : نقل أقوال العلماء في معنى الكلمة ومناقشتھا والترجیح بینھا - 1

في كل ذلك یعتمد على النقل وینسب الرأي ألصحابھ من لغوییّن وفقھاء 
  .ومحدثین وقّراء

، وإعادة مثنى في التأكید ألنھ في "صالة اللیل مثنى مثنى" :ومثالھ -
اثنتین أربع مرات، والمعنى یسلم من كل ركعتین، كما  اثنتین معنى اثنتین اثنتین

قلت البن عمر  : فّسره بھ ابن عمر في حدیثھ عند مسلم عن عقبة بن الحارث قال
كل ركعتین، وفیھ رد على من زعم من الحنفیة أن ما معنى مثنى؟ قال یُّسلم من 
  .  76"وألنھ ال یقال في الرباعیة أنھا مثنى...معناھا یتشھد بین كل ركعتین

ذكره الفرق بین االستنثار واالستنشاق بعد تعریف االستنثار : ومن ذلك -
قال جمھور أھل اللغة والفقھاء : قال النووي رحمھ هللا"وذكر أقوال العلماء، 

إخراج الماء من األنف بعد االستنشاق، وقال ابن : االستنثار ھو :والمحدثون
، وبعد أن استدرك "والصواب األول. االستنثار االستنشاق: األعرابي وابن قتیبة

وقال  و مأخوذ من النثرة وھي طرف األنفھ: قال أھل اللغة: علیھما قال
  . 77"ھي األنف والمشھور األول: الخطابي وغیره

: والمرء، وفیھ لغتان: "ومن ذلك: كر نظائر المعنى في اآلیاتیذ - 2
امرئ نحو زبرج، وامرئ بفتح المیم نحو فلس، وحكي الضم، وال جمع لھ من 



   بن حمودة سمیرة 
  

  

 23/2019: العدد                                                                                     266

» إِِن اْمُرٌؤ ھَلَكَ «: لفظھ، وعینھ تابعة لالمھ في الحركات الثالث، قال تعالى
عبس » لُِكلِّ اْمِرٍئ «، 28مریم » َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوءٍ «، 176النساء 

أي قلت اللغو، وھو الكالم الملغى الساقط الباطل : لغوت: " ونحو ،78"37
وا «: اللّغو االثم لقولھ تعالى: معناه غیر الصواب، وقیل: المردود، وقیل َوإَِذا َمرُّ

وا ِكَراًما   .79" 72الفرقان » بِاللَّْغِو َمرُّ
   : ي األحادیث األخرىذكر نظائر المعنى في الحدیث وما یفسره ف - 3
ال یبولن أحدكم في الماء الدائم ثم یغتسل «: ومن ذلّكما جاء في حدیثھ  -

نھى عن البول « :، وفسر كلمة الدائم بما ورد في حدیث جابر مرفوعا»منھ
... »إذا كان الماء قلتین لم یحمل الخبث« :و مثالھ أیضا، 80»في الماء الراكد

لم ینجسھ شيء وھي مفسرة لقولھ لم یحمل وفي روایة الحاكم وابن ماجة 
  . 81"الخبث

العاني بمھملة ونون مكسورة مخففة كالقاضي، وكل من ذل واستكان " :ونحو -
اتقوا «وخضع فقد عنا یعنو، وھو عاٍن، والمرأة عانیة وجمعھا عوان، ومنھ 

  .82"، أي أَُسراء " » هللا في النساء فإنھن عوان عندكم
  :ة على المعانيذكر الشواھد الشعری - 4

ومما یتصل بھا نجد الشیخ الكنتي یعرض األوجھ الخالفیة ویرّد بعضھا 
 ا لھا، كما ینسب األبیات لقائلھامستدال بالشعر أو یذكر الشاھد الشعري عاضد

  :وأحیانا نجده یشیر لوجودھا في الشعر دون التصریح بھ
عن : »عن مسألةفإنك إن أعطیتھا «: "ومثالھ في حدیث ال تسأل االمارة  - 

:  امرؤ القیس: بب المسألة قالوعن یحتمل أن یكون بمعنى الباء، أي بس... سؤال
بناظرة من وحش وجرة مطفل أي بأسیل، *****تصد وتبدي عن أسیل وتتقي

 19االنشقاق » لََتْرَكبُنَّ طَبَقًا َعن طَبَقٍ «: أو بمعنى بعد، أي مسألة كقولھ تعالى
  .83"ومنھل وردتھ عن منھل؛ أي بعد منھل: أي بعد طبق، وقول العجاج

وَكلَھُ إلى نفسھ : وكلت بضم الواو وكسر مخفف وسكون الالم یقال:" ونحو -
  : وكال ووكال، وھذا األمر موكول إلّي، ومنھ قول النابغة

  .84"ولیل أقیسھ بطيء الكوكب*******كلیني بھم یا أمیمة ناصب 
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 -رحمھ هللا تعالى–أما الشواھد النحویة التي استدل بھا الشیخ الكنتي 
فكان ال یجاوز عصر االحتجاج اللغوي في الشواھد الشعریة التي ساقھا، وكان 

  . یعزوھا لقائلیھا ملتزما باألمانة العلمیة
ومن الّسمات البارزة األخرى : یذكر نظیر األسلوب في منثور العرب - 5

فقد لغوت ھو بالواو وفي روایة لغیت بالیاء، قال أھل : "العرب استشھاده بكالم
  .85"یقال لغى یلغي، كعصى یعصي ،كعمى یعمي، لغتان األولى أفصح: اللغة

قال ابن قتیبة . بفتح الجیم وكسرھا لغتان، المیت: والجنازة: "و نحو
 :العفو:" ، ونحو86"الكسر أفصح، وقیل بالكسر للنعش وبالفتح للمیت: وجماعة

وعفو ...ھو التجاوز عن الذنب وترك العقاب علیھ، وأصلھ المحو والطمس
عفت الریح : قولھموعفوت عن صدقة الخیل أي تركتھا وتجاوزت عنھا ومنھا 

  .87"األثر عفاء فعفا األثر إذا طمستھ ومحتھ من الدر النثیر
وھي من سمات منھجھ كذلك فیذكر الشاھد : الجمع بین عدة صور- 6

الصوم والصیام مصدران لصیام، وھو : بھ آیة قرآنیة، ومنھ الشعري عاضدا
ِن َصْوًما: لغة االمساك عن أي شيء، كقولھ تعالى ْحَمٰ : مریم( إِنِّي نََذْرُت لِلرَّ

  :   أي إمساكا سكوتا أو فعال كقول النابغة، )26
  تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما*******خیل صیام وخیل غیر صائمة  

  .88"الحركة وشرعا إمساكا عن الفطر على وجھ مخصوص أي ممسكة عن 
  :   ذكر فوائد تتعلق بالمعنى منھا  - 7

ب - : وجھنم اسم أعجمي عند أكثر النحاة، وقیل:" ومنھ :ذكر الُمَعرَّ
عرفات : "ومنھ89"عربي ولم یصرف للتأنیث والعلمیة، سمیت بذلك لبعد قعرھا 

نزلنا بعرفة، شبیھ بالمّولد ولیس  اسم في لفظ الجمع وال واحد لھ، وقول الناس
  .90"بعربي محض 

وذلك لكثرة ورودھا في الكالم العنایة بمسائل البالغةوحروف المعاني  -
والالم الثانیة الم االبتداء -أي دالة على قسم مقدر- الالم موطئة للقسم:" ومثالھ

وھي مدخولھا جواب القسم وجواب الشرط محذوف على القاعدة كما قال ابن 
  . 91... "جواب ما أخرت***** واحذف لدى اجتماع شرط وقسم : لكما
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ھو : قولھ مسجدا. جعلت لنا األرض مسجدا وطھورا"حدیث : نحوو
بكسر الجیم أي موضع السجود، ال یختص السجود منھا بموضع دون آخر، 
وھو مجاز عن المكان المبني للصالة، وھو من مجاز التشبیھ، إذ المسجد حقیقة 

لمكان المبني للصالة، فلما جازت الصالة في األرض كلھا كانت عرفیة في ا
فأبردوا بالصالة، والباء في " ونحو. 92"كالمسجد في ذلك فأطلق علیھ اسمھ

  .93"للتعدیة أي أدخلوا الصالة في البرد أو زائدة: بالصالة
ومثالھ أیضا في الفرق بین المبرك : الفروق اللغویة بین الكلمات -
محل البروك وھو أعم من معاطنھا التي ھي محل بروكھا  المبرك:" والعطن

مثل ھذا : قال ابن عبد البر. وقیل ھما بمعنى. على الماء لتشرب علال بعد نھل
من الفرق بینھما ال یدرك بالرأي ،وأصح ما قیل في الفرق إن اإلبل ال تكاد تھدأ 

ال الشیخ ثم ق. وال تقر في المعطن بل تثور فربما قطعت على المصلي صالتھ
:" ،ونحو94"والنظر إلى مجموع األحادیث یدل على أن المبرك كالعطن: الكنتي

المستطیل بالالم ھو الذاھب في السماء طوال مع دقة، والمستطیر بالراء ھو 
  . 95"الذي انتشر َضْوُءه واعترض األفق بخالف المستطیل 

في  ال یبولن أحدكم«: ومن ذلّك ما جاء في حدیثھ :بیان األضداد -
الدائم من : "،وفسر كلمة الدائم بقول ابن األنباري» الماء الّدائم ثم یغتسل منھ

حروف األضداد یقال للساكن والدائر، ویطلق على البحار واألنھار الكبار التي 
ال ینقطع ماؤھا أنھا دائمة، بمعنى أن ماءھا غیر منقطع، وقد اتفق على أنھا 

  .96"كن الذي ال یجريغیر مرادة ھنا ، وإنما المراد السا
: ذكر اللغات الواردة في الكلمة مما لم یرد في روایات الحدیث -

بالصاد : ، البصاق والبزاق»إذا قام أحدكم إلى الصالة فال یبصق أمامھ: ومثالھ«
  .97"والسین بمعنى، ھو ما یلقى من الفم من الریق ومثلھما التفل أو أخص منھما

: ومن أمثلتھ ما جاء في الحدیث:ذكر سبب التسمیة ببعض األسماء -
إما ألنھ وصف إلبراھیم فلما أبصره : سمي الموضع بذلك: عرفة وعرفات"

عرفھ، أو ألن جبریل حین كان یدور بھ في المشاعر أراه إیاه فقال قد 
  .98"عرفت

سمیت المغرب مغربا ألنھ : قال ابن المنیر:" وفي معنى كلمة المغرب -
تھا، وال یكره تسمیتھا العشاء األولى ،كما یقال اسم یشعر بمسماه وبابتداء وق
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وإسرائیل لقبھ .. إسرائیل ھو نبي هللا یعقوب:" ، ونحو قولھ99"العشاء اآلخرة
عبد هللا، وقیل صفوة هللا وقیل سري : كما لقب عیسى بالمسیح، ومعنى إسرائیل

هللا ألنھ أسرى لما ھاجر، واألول ھو األكثر، وعن ابن عباس أن إسرائیل 
  .100"بالعبرانیة قولك عبد هللا وإیل اسم هللا ك
  : التوفیق بین الروایات و األحادیث المختلفة -

ومن ذلك التوفیق بین روایات جواز االغتسال في الماء الراكد ھل ھو  -
للجنب فقط أم لغیره من االغتساالت المسنونة والمستحبة؟ ومن ذلّك ما جاء في 

« ، والروایة الثانیة »ال یبولن أحدكم في الماء الدائم ثم یغتسل منھ«: حدیثھ 
والظاھر أنھ ال یكره " ،فقال  101» ال یغتسل أحدكم في الماء الدائم وھو جنب

ذلك وال االغتسال فیھ تنظفا أو تبردا والوضوء منھ ، وھذا ھو الصحیح، 
ره أو یكثر ذلك حتى واألول مردود من حیث السنّة ومن حیث النظر، إال أن یقذ

وھو : ، ورجح قول المالكیة ومذھبھ في ذلك" تعافھ النفوس وھو مما یحتاج إلیھ
نّص لبعض أصحابنا على أنھ ال فرق وھو ظاھر وھو ظاھر الروایة 

  .102األولى
: والتوفیق بین روایات الطّھارة بالتراب والّصعید الطّاھر إذا عدم الماء -

والّصعید اسم لوجھ ... عید، ألنّھ بعض منھقال والّتراب لیس بمناف للصّ "
واستدل بأقوال اللّغویین كالخلیل وابن ". األرض كان علیھ تراب أم لم یكن

فتصبح : األعرابي وقال الّزّجاج ال أعلم فیھ خالفا بین أھل اللّغة قال تعالى
، وإنما سّمي صعیدا ألنھ نھایة ما یصعد إلیھ )8 :الكھف( صعیدا زلقا

علیك «:للجنب وھذا نص القرآن ولیس بعد بیان هللا بیان، وقد قال األرض، 
  .103»بالصعید فإنھ یكفیك

والمقصود منھ ھو بیان التغیر الذي یطرأ : بیان التطور الداللي للكلمة -
فتنتقل الداللة من معناھا الموضوعة لھ  -مفردة أو مركبة- على دالالت األلفاظ 

أصل الغائط المطمئّن من " ینة، ومن ذلك قولھحقیقة إلى داللة أخرى، بعالقة مع
األرض، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر اآلدمي، كنّي عنھ بذلك 
محاشاة للفظھ الصریح، ثم لما صار الغائط اسما للخارج في عرف االستعمال 
اختار العلماء الكنایة عنھ بقضاء الحاجة وما  أشبھ ذلك من ألفاظ الكنایات، 
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ل ما یخفي ویستحیا منھ ال ینبغي أن تذكر ألفاظھ الصریحة ؛فإنھ وھكذا ك
": ، فكانت العالقة بین تغیر الداللة ھو الكنایة ھنا، ومثالھ أیضا قولھ104"فحش

ثم استعملت في الجمال  - أي الفرس–بیاض في یدیھا ورجلیھا :والتحجیل 
  .105"والشھرة وطیب الذكر

: وقال الحفني:" اللغویة للشرعیةومنھ أیضا ما انتقل من الحقیقة  -
الحدث بالمعنى المعروف اصطالح حدث ألھل الشرع فلم تعرفھ أھل اللغة بھذا 

: المعنى، ولذلك لما سمع بعض العرب بعض الصحابة یذكر لفظ الحدث قال 
بكسر؛ اسم إسالمي لم تعرفھ العرب : والنفاق:" ونحو. 106..."وما الحدث

الكفر وإظھار اإلیمان، وإن كان أصلھ في بالمعنى المخصوص بھ وھو ستر 
  . 107.."اللغة معروفا

:" ومنھ ما یدخل ضمن التطور الداللي للكلمة ومثال ذلك: النسب -
 ثم صارت علما بالغلبة على دار ھجرتھ ...المدینة في األصل المصر الجامع 

لكل بحیث إذا أطلق ال یتناول غیرھا وال یستعمل فیھا إال معرفة، والنكرة اسم 
قریة بعوالي ...قباء:" ، ونحو"مدینة ونسبوا للكل مدیني وللمدینة مدني للفرق

  .108"المدینة
.. مستطیر:" ومن ذلك الكالم عن ضوء الفجر: ذكر الوجوه و النظائر -

  .109"ویسمى الفجر الثاني ویسمى الصادق : وذكر نظیره في اللغة قال
االنسان :المیم  والمرءمثلث"ومن ذلك : ذكر المثنیات والمثلثات -

امرئ نحو زبرج، وامرئ بفتح المیم نحو فلس، وحكي : والرجل،وفیھ لغتان
  . 110"الضم، وال جمع لھ من لفظھ، وعینھ تابعة لالمھ في الحركات الثالث

بفتح الجیم وضمھا أي یصیر نجسا بما یصیبھ من . إن المؤمن ال ینجس: "ونحو
  .111"الحدث أو الجنابة 

حدیث الحمى :" فیبین ما كان ثالثیا و رباعیا ومثالھ: اللفظالتنبیھ على أصل  -
من فیح جھنم فابُردوھا بالماء، فإنھ بوصل األف وضم الراء على المشھور 

  .112" الصحیح؛ ألنھ ثالثي من برد الماء حرارة جوفي أي أطفأھا
وفي معظم : "ومثالھ: التنبیھ على ما یشترك فیھ المفرد والجمع -

  .113"مفردا؛ ألنھا مصدر والمصدر المفرد یقوم مقام الجمع الروایات بالنیة 
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والالم في قولھ لدنیا : "وھو غالب الوجود، ومثالھ: عنایتھ باإلعراب -
:" ،ونحو 114"حال مقدرة أي مقدار إصابتھا:یصیبھا "وقولھ " للتعلیل: والمرأة 

ره ال غرر في صالة وال تسلیم، وقولھ وال تسلیم، یروى بالجر والنصب فمن ج
  .115" ومن نصبھ كان معطوفا على غرار... كان معطوفا على صالة

یا هللا، عوضت المیم المشدودة من حرف النداء، : ومعنى اللّھم: "ومثالھ
فھو منادى مبني على ضم ظاھر على الھاء في محل نصب حذف منھ حرف 

ي واألكثر حذف النداء مع المیم، وسمع اجتماعھما ف... النداء وعوض عنھ المیم
وقد تحذف أل من ... شعر، وذھب الكوفیون إلى أن المیم بقیة من جملة محذوفة

ْعر   .116"اللّھم وھو كثیر في الشِّ
وصّغروه على عیید، وكسروه على أعیاد : العید" :ومثالھ: التصغیر -

وكان القیاس عوید لزوال موجب قلب الواو یاء ألنھا إنما غلبت لسكونھا بعد 
  .117"وا ذلك فرقا بینھ وبین عود الخشبكسرة كمیزان وإنما فعل

فأھم ما یتّسم بھ منھجھ في شرح غریب الحدیث، الترجیح بین معاني 
الكلمات، ویردفھا بذكر فوائد المعاني وما یتعلق، وإعرابھا، مستصحبا الدلیل 
في ذلك، واستشھاده من الشعر ال یكون إال من أصحاب عصر االحتجاج 

في علوم اللّغة؛ فیرّجح بین األقوال والمذاھب اللغوي، حیث أبان عن ُمكنة 
اللغویة ویعلل ترجیحھ بالدلیل من القرآن والسنّة ثم كالم العرب، على غرار 

  .صنیعھ في الفقھ وأصولھ والحدیث وعلومھ
  

  :خاتمة
–وقد توصلت في ھذا  البحث من خالل النّظر في جھود الشیخ الُكنتي      

راج جملة من الّضوابط العلمیة والمنھجیة التي إلى استخ -رحمھ هللا تعالى
شكلت منھجھ في التعامل مع غریب الحدیث، فقد اعتنى ببحث الجانب اللّغوي 
كما اھتم بنقد األحادیث متنا وسندا لدفع االشتباه عن معاني حدیث رسول هللا 

 جمیع الجوانب التي كانت محل عنایة  -رحمھ هللا تعالى-، واستوعب
للكالم في الغریب من اطالعھ على استعمال الشارع لأللفاظ، المتقدمین 

ودالالتھا في الوضع اللغوي، فكان ال یقدمھا إال بعد التأكد من موافقتھا 
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الستعمال الشرع لھا، وامتالكھ لباقي العلوم المؤیدة لتفسیر الغریب؛ فظھرت 
  .م والفنونعنده تكاملیة علمیة برزت فیھا صورة العالم الجامع بین شتى العلو

وكتابھ السنن المبین امتاز بالنقل والجم�ع، فق�د حش�د فی�ھ كثی�را م�ن اآلراء 
والنُّقوالت ال في الغریب فقط، بل ف�ي س�ائر الفن�ون ، وظھ�ر ف�ي خض�م ك�ل ھ�ذا 
منھج��ھ الخ��اص ب��ھ، فھ��و ع��الم ذو مكن��ة ف��ي األلف��اظ وم��دلوالتھا، ومنھج��ھ عل��ى 

بس��ند أخ��ر أو روای��ة إی��راد الح��دیث بتخریج��ھ ،وإتباع��ھ : اإلجم��ال یش��مل م��ا یل��ي
أخرى، ثم یفسر الكلمات اللغویة ویشرحھا ویؤید ذلك بآیة قرآنیة أو ح�دیث آخ�ر 

. أو قول الصحابي أو بالشواھد العربیة، ولھ اختیارات�ھ وترجیحات�ھ  ف�ي ك�ل ذل�ك
  :   وقد استوفى المعالم األساسیة في شرح الغریب

تخریج الحدیث  فیذكر :فقد اھتم بتوثیق الحدیث والمفردة الغریبة -
األصل ثم یتبعھ بسند آخر أو روایة أخرى، ویبین اختالف الروایات، وقد یتكلم 
في حكم الحدیث، ویرجح بین الروایات، وكذا التثبت في النقل ونسبة األقوال 
ألصحابھا وھذا ال یعني أنھ كان مجرد ناقل لھا، فقد ظھر أن لھ آراء خاصة 

  .التھكان یدلي بھا أثناء كتاباتھ ونقو
من شرح للمفردة ومعرفة صفاتھا وبیان  :وكذا الضوابط اللغویة -

صیغتھا وإعرابھا ودالالتھ ودراستھا في سیاقھا فضال عن اعتناءھبباقي 
، الترادف، والتضاد اإلعرابالظواھر اللغویة من االشتقاق والصرف، 

، وغیر والفروق اللغویة وتفسیر المفردات مبینا مدلولھا في اللغة واالصطالح
ذلك من المباحث التي ینبني علیھا فھم الحدیث، مع الترجیح بین المذاھب 

  .اللغویة
 -رحمھ هللا تعالى–حیث عني الكنتي : كما اھتم بالدالالت الشرعیة -

عنایة فائقة بإیراد الشواھد المختلفة لتوثیق آراءه وأقوالھ فنجده یفسر اللفظة 
القرآنیة أو باألحادیث النبویة أو بأقوال الغریبة ویعضدھا باالستشھاد باآلیات 

الصحابة، أو باالستشھاد باالستعمال العربي  نظمھ ونثره، إال أنھ عّول كثیرا 
على الشعر، كما نجده یستعین بباقي العلوم المؤثرة في تفسیر اللفظ كالقراءات، 

  .   ویبین األحكام الفقھیة المترتبة عنھا
حثین للعنایة بكت�اب الس�نن المب�ین بحی�ث كما أوصي في األخیر توجیھ البا
    .والحمد � رّب العالمین. یكون مجاال للدراسات العلمیة المختلفة
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  :قائمة المصادر والمراجع
  
، تحقیق محمد اإلحاطة في أخبار غرناطة،)ـھ776(لسان الدین :الخطیب - 1

  .م1979-  ـھ1393، 2عبد هللا عنان، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط
الجزائر، ،آل كنتة، دار الكتاب العربي،محمد الصالح حوتیة - 2

  .م1،2008ط
اإلمام أبو عبد هللا المقري التلمساني   ،الھاديمحمد بن  :أبو األجفان - 3

  .م1988الدار العربیة للكتاب، الجماھیریة اللیبیة، 
 الباعث ،)ھـ774( أبي الفداء إسماعیل بن عمر الدمشقي: ابن كثیر - 4

مد محمد شاكر، مكتبة دار أح: ، تحقیقالحثیث شرح اختصار علوم الحدیث
  .ـھ1438القاھرة،  العقیدة
تحفة ،)ھـ1353(الرحمن أبي العال محمد بن عبد  :المباركفوري - 5

ح كتاب العلل األحوذي شرح جامع الترمذي، ومعھ شفاء الغلل في شر
أحمد عبد الموجود، دار اعتنى بھ علي محمد عوض وعادل والشمائل المحمدیة

  .)د ت( ،)د ط( بیروت، إحیاء التراث العربي،
یب تدر ،)ـھ 911( جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر :السیوطي - 6

د عنایة، دار أحمد عمر ھاشم و أحم: ، تحقیقالراوي في شرح تقریب النواوي
  .م2004،ـھ1،1424ط ،الكتاب العربي

 قَاْیمازشمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن  :الذھبي - 7
  .م1998 -ھـ1419 ،1،طالعلمیة بیروت ، دار الكتبتذكرة الحفاظ )ھـ748(
ثبت ،ج عابدین بن البكاي ابن حیب هللاأبو عبد هللا محمد بن الحا:نتيالكُ  - 8

في معرفة طرق الروایة  نتي المسمى منار اإلرشادمة المسند محمد الكُ العالّ 
ر ئ،اعتنى بھ محمد بن توفیق بن عمار الكیفاني، دار الفرقان، الجزاواإلسناد

  .م2018- ـھ1440، 1العاصمة،ط 
دار المعرفة، المدرسة الكنتیة،دیوان الصحراء الكبر� ،یحیى ولد سید أحمد - 9

ر العاصمة، طبع بدعم وزارة الثقافة في إطار المھرجان اإلفریقي الثاني، ئالجزا
  .  م2009

الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض األعالم ،محمد باي بلعالم - 10
 ، المعرفة الدولیةوما یربط توات من الجھات والمخطوطات والعادات واآلثار

  .م2015، )د ط(الجزائر، 
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لمبین نن االسّ ،)م1927 - ھـ1348(اعمر الوافيبن سیدی محمد باي :نتيالكُ  - 11
مركز نتیتحقیق مالك كرشوش و حیمد الكُ  ،في شرح أحادیث أصول الدین

  . م2011-ـھ1432، 1راسات ونشر التراث، الرویبة، ط الثعالبي للد
نن المبین من كالم سید السَّ  ،)ھـ1348(بن عمر الوافي باي محمد :نتيالكُ  - 12

  .م2011، 1یحي ولد سید أحمد، دار المعرفة،ط: تحقیق المرسلین،
 سیر أعالم النبالء، )ھـ748(شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان :ھبيلذّ ا - 13

 -ھـ1402 1وكمال الخراط، مؤسسة الرسالة ،ط شعیب األرناؤوط: تحقیق
  .م 1982

، مجلة المعیار الحدیثي دراسة تاریخیة تجدیدیةرح الشّ ،صالح عومار - 14
  .م2018 ،، جانفي43العدد ،جامعة األمیر عبد القادر

الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،)ھـ393( إسماعیل بن حماد :الجوھري - 15
 ط ،دار العلم للمالیین، بیروت،أحمد عبد الغفور عطار: تحقیق، لعربیةا

  .م41990
یحیى : ، تحقیقالطرائف والتالئد،)ھـ1242( الشیخ سیدي محمد الخلیفة - 16

سیدي أحمد، دار المعرفة، باب الوادي، طبعة خاصة بتلمسان عاصمة ولد 
  .م2011 ،الثقافة اإلسالمیة

عمل ،)ـھ759ت (أبي عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد التلمساني:يالمقرّ  - 17
، ومطبوع معھ كلیات المسائل الجاریة علیھا األحكام للقاضي من طب لمن حب

أبي الفضل بدر بن عبد اإللھ : بالمكناسي بتحقیقمحمد بن أحمد الیفرني الشھیر 
  .م2002-ـھ1424، 1طبیروت،  ،راني الطنجي، دار الكتب العلمیةالعم
عبد الحمید ھنداوي، : العین، تحقیق، )ھـ175(الخلیل بن أحمد :الفراھیدي - 18

  .ـھ1424- مـ1،2003دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 ریب الحدیثغ،)ھـ388(أبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم :الخطابي - 19

،جامعة أم التراث اإلسالميعبد الكریم إبراھیم العزباوي، مركز إحیاء : تحقیق
  .م2001- ھـ  1422، 2، مكة المكرمة، ط القرى

عبد هللا : ، تحقیقغریب الحدیث،)ھـ276(عبد هللا بن مسلم :ابن قتیبة - 20
  .م1977- ھـ1397، 1بغداد،ط ،الجبوري مطبعة العاني

الفائق في غریب  ،)ھـ583(عمر جار هللا محمود بن :الزمخشري - 21
، مطبعة عیسى علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراھیم: تحقیقالحدیث

  . م1970، 2البابي الحلبي، ط 
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فتح  ،)ھـ902(الرحمن شمس الدین أبي الخیر محمد بن عبد :السخاوي - 21
عبد الكریم بن عبد هللا الخضیر و محمد بن : ،تحقیقألفیة الحدیثالمغیث بشرح 

  . ـھ1426، 1الریاض، ط عبد هللا آل فھید ،مكتبة دار المنھاج ،
ء التراث العربي، ومؤسسة ، دار إحیالسان العرب، )ھـ711(رابن منظو - 23

  .)د ت(، 3بیروت، ط  الرسالة
، اعتنى مختار الصحاح ،)ھـ660(محمد أبي بكر بن عبد القادر :الرازي - 24
  .م 2001- ھـ  1،1421، دار الفكر ،بیروت، ط محمود خاطر: بھ

ستشھاد بالحدیث في معاجم غریب الحدیث واألثر واال ،السید الشرقاوي - 25
  .م2001-ـھ1421 ،1، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط اللغة والنحو

  2دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط معجم المعاجم، ،أحمد الشرقاوي إقبال - 26
  .م 1993

علوم الحدیث   معرفة أنواع،)ھـ643(عثمان بن عبد الرحمن :ابن الصالح - 27
 1، دمشق، ط الفكر المعاصر ،بیروت، دار الفكر، دار تحقیق نور الدین عتر

  .م 1986
معرفة علوم ،)ھـ405(النیسابوريأبي عبد هللا محمد بن عبد هللا  :الحاكم - 28

صالح، بتعلیقات الحافظین المؤتمن الساجي والتقي ابن الالحدیث وكمیة أجناسھ،
  .م2003-ـھ1،1424بیروت، ط،دار ابن حزم،تحقیق أحمد بن فارس السلوم

المصباح المنیر في  ،)ھـ770( أحمد بن محمد بن علي المقري :الفیُّوميّ  - 29
القاھرة، ط  ،المعارفعبد العظیم الشناوي، دار : تحقیقغریب الشرح الكبیر، 

  . د ت ،2
المفید المستفید في ،)ھـ1388(الشیخ بن سیدي محمد بن بادي :تينالكُ  - 30

تراجم العلماء وسلسلة المشایخ الفضالء في التصوف والطریقة القادریة، ومعھ 
الشیخ موالي التھامي : تحقیقلمیمون في تاریخ جرارة وتیمیمون،القول ا

  .م2013باب الزوار، طبعة خاصة مؤسسة البالغ، غیتاوي، 
طھ عبد الرؤوف سعد، عالم  :تحقیق، الموطأ ،)ھـ179( مالك ابن أنس - 31

  . 1ط ،القاھرةالمعرفة 
كر في مصطلح أھل نخبة الف،)ھـ852(علي العسقالنيأحمد بن :بن حجرا- 32

، وقصب السكر نظم نخبة الفكر وإسبال ثمرات النظر في علم األثر: األثر،ومعھ
عبد الحمید بن صالح بن قاسم آل أعوج : على قصب السكر، تحقیق المطر

  .م2006 – ـھ1427، 1سبر، دار ابن حزم، بیروت، ط 
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نفح الطیب من غصن  ،)ھـ1041( أحمد بن محمد التلمساني :المقري - 33
-ـھ1388إحسان عباس، دار صادر بیروت، : األندلس الرطیب، تحقیق

  .م1968
 )ھـ606(مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري  :بن األثیرا - 34

أحمد طاھر الزاوي و محمود محمد : ، تحقیقالنھایة في غریب الحدیث واألثر
  .م1963 -ھـ 1383، 1ط  ،اإلسالمیةالطناحي، المكتبة 

: تحقیق، الوافي بالوفیات ،)ھـ764(أیبك صالح الدین خلیل بن  :الصفدي - 35
 1ط ،دار إحیاء التراث العربي بیروت،وتركي مصطفىأحمد أرناؤوط 

  .م2000-ـھ1424
  

  : الھوامش
                                                        

،وس�معھ یخاط�ب وف�د للنب�ي  -رض�ي هللا عن�ھ–قال علي بن أب�ي طال�ب : قال ابن األثیر - 1
یا رسول هللا نحن بنو أب واحد ونراك تكلم وفود العرب بما ال نفھم أكثره، فقال "بني نھد 

مج��د ال��دین أب��ي  :ب��ن األثی��را: ینظ��ر". أدبن��ي رب��ي فأحس��ن ت��أدیبي وربی��ت ف��ي بن��ي س��عد
: ، تحقیق النھایة في غریب الحدیث واألثر،)ھـ606(السعادات المبارك بن محمد الجزري

 - ھ��ـ1383، 1ط ،اإلس��المیةتب��ة محم��ود محم��د الطن��احي، المك –د ط��اھر ال��زاوي أحم��
  . 4، ص 1ج ،م1963

نت�ي أیض�ا یعرف كتاب السنن المبین في شرح أحادیث أصول الدین للشیخ باي بن عمر الكُ  -2
  . شرح األحادیث المقریة، وباسم شرح عمل من طب لمن حب:باسم

أحم�د : ی�ة، تحقی�قالصحاح تاج اللغة وص�حاح العرب،)ھـ393(حمادإسماعیل بن :لجوھريا -3
: وینظ���ر.193،ص 1ج ،م1990، 4ط دار العل���م للمالی���ین، بی���روت،،رعب���د الغفورعط���ا

 محم��ود: ، اعتن��ى ب��ھمخت��ار الص��حاح ،)ھ��ـ660(محم��د أب��ي بك��ر ب��ن عب��د الق��ادر:ال��رازي
  . 198ص  ،م2001-ھـ 1،1421بیروت ط ،خاطر، دار الفكر

، دار إحیاء التراث العربي، ومؤسس�ة الرس�الة، لسان العرب، )ھـ711( ابن منظور: ینظر -4
 .198ج، ص1، الص�������حاح ،لج�������وھريوا .33-32، ص 1، ج )د ت(، 3بی�������روت، ط 

  .198ص ،مختار الصحاح لرازيوا
عب��د الحمی��د ھن��داوي، دار : كت��اب الع��ین، تحقی��ق ،)ھ��ـ175( الخلی��ل ب��ن أحم��د :الفراھی��دي -5

  .272،ص 3ج م،2003-ـھ1،1424الكتب العلمیة، بیروت، ط
المص�باح المنی�ر ف�ي غری�ب الش�رح  ،)ھ�ـ770(أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي المق�ري :الفیُّوميّ  -6

 .444، ص)د ت( ،2،القاھرة، ط دار المعارف،عبد العظیم الشناوي:الكبیر، تحقیق
عب�د : ، تحقی�قغری�ب الح�دیث،)ھ�ـ388(أبي س�لیمان حم�د ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم :الخطابي -7

، مك�ة المكرم�ة، جامعة أم القرى،اوي، مركز إحیاء التراث اإلسالميالكریم إبراھیم العزب
 .71-70،ص 1ج،م2001-ھـ 1422 2ط 
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تحقیق ن��ور ،معرف��ة أن��واع عل�وم الح��دیث،)ھ�ـ643(عثم��ان ب�ن عب��د ال��رحمن :اب�ن الص��الح -8

 . 272م، ص  1،1986ت، دار الفكر، دمشق، ط ،بیروالدین عتر، دار الفكر المعاصر
یب الراوي في شرح تقریب تدر ،)ھـ911(جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر :السیوطي -9

-ـھ1424، 1د عنایة، دار الكتاب العربي، ط أحمد عمر ھاشم و أحم:النواوي،تحقیق
  .269م،ص 2004

ف�تح المغی�ث بش�رح ،)ھ�ـ 902(ال�رحمنشمس الدین أب�ي الخی�ر محم�د ب�ن عب�د  :خاويالسّ  -10
مكتب�ة ،خض�یر و محم�د ب�ن عب�د هللا آل فھیدعبد الكریم بن عب�د هللا ال: ،تحقیقالحدیثألفیة 

 . 412، ص 3ج ،ـھ1426، 1الریاض، ط ،دار المنھاج
عل�ي : ، تحقی�قالفائق في غری�ب الح�دیث ،) ھـ583(عمرجار هللا محمود بن :الزمخشري -11

، 2طبع���ة عیس���ى الب���ابي الحلب���ي، ط محم���د البج���اوي و محم���د أب���و الفض���ل إب���راھیم، م
 .12ص  1م،ج 1970

  .272، ص معرفة أنواع علوم الحدیث ،ابن الصالح -12
الباعث الحثیث شرح  ،)ھـ774( أبي الفداء إسماعیل بن عمر الدمشقي: ابن كثیر -13

ھـ، 1438أحمد محمد شاكر، مكتبة دار العقیدة، القاھرة، : اختصار علوم الحدیث، تحقیق
  .137ص 

  .413، ص 3ج  فتح المغیث، ،خاويالسّ  -14
  .413، ص 3ج  ،المصدر السابق -15
: نخبة الفكر في مصطلح أھل األثر،ومعھ،)ھـ852( العسقالنيأحمد بن علی :بن حجرا -16

، وقصب السكر نظم نخبة الفكر وإسبال المطر على قصب ثمرات النظر في علم األثر
آل أعوج سبر، دار ابن حزم، بیروت، ط عبد الحمید بن صالح بن قاسم : السكر، تحقیق

  .295-292ص  ،م2006 –ه 1427، 1
لجبوري، مطبعة عبد هللا ا: ، تحقیقغریب الحدیث ،)ھـ276( عبد هللا بن مسلم :ابن قتیبة -17

  . 152، ص 1م، ج1977- ھـ1،1397العاني بغداد، ط 
  .272، ص معرفة أنواع علوم الحدیث ،ابن الصالح -18
عرفة علوم الحدیث وكمیة م ،)ھـ405(النیسابوريأبي عبد هللا محمد بن عبد هللا  :الحاكم -19

صالح، تحقیق أحمد بن فارس بتعلیقات الحافظین المؤتمن الساجي والتقي ابن ال أجناسھ، 
  .297م، ص 2003- ـھ1424، 1بیروت، ط ،دار ابن حزم،السلوم

المعیار، جامعة مجلة  ،تجدیدیةالحدیثي دراسة تاریخیة الشرح ،صالح عومار:ینظر -20
 .م2018 ،،جانفي43العدد ،األمیر عبد القادر

دُّ على الناس بالسَّْخلِ عن سفیان بن عبد هللا أن عمر بن الخطاب بعثھ مصدقا فك" -21  ان یعَّ
 دم على عمر بن الخطاب ذكر لھ ذلكفلما ق. أَتدع علینا بالسخل؟ وال تأخُذ منھ شیئا: فقالوا

ْخلَِة یحملھا الراعي، وال تأخُذھا، و نعم: فقال عمر ال تأخُذ األكولَة، وال تعدُّ علیھم بالسَّ
بَّ  وال الماِخَض، وال فَْحَل الغنم، وتأخُذ الجَذَعةَ، والثَّنِیةَ، وذلك عدل بین ِغَذاء الَغنم  .الرُّ

عد، عالم المعرفة الموطأ، ـتحقیق طھ عبد الرؤوف س ،)ھـ179(مالك ابن أنس . وخیاره
رقم " ما جاء فیما یُعتد بھ من السَّْخِل في الصدقة: كتاب الزكاة، باب ، القاھرة 1ط ،

 .143،ص 154
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ص م 2،1993دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط معجم المعاجم،  ،أحمد الشرقاوي إقبال -22

23-24 -25-26-27 -28-29 -30-31-32 -33-34-35 -36.  
اسمھ ورد بن حلیم السلمي من أھل  یقال. عبد الرحمن بن عبد األعلى، أبو عدنان -23

البصرة، كان عالمة راویة، أخذ عن أبي زید األنصاري، وأبي عبیدة واألصمعي 
 :الصفدي:ینظر. وكان شاعراً راویة، وكان معلما، توفي سنة ثالثة ومائتین. وطبقتھم

أحمد أناؤوط وتركي : تحقیق ،الوافي بالوفیات،)ھـ764(صالح الدین خلیل بن أیبك
 .93، ص18م،ج 2000-ـھ1424، 1، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ،ط ىمصطف

ازني البصري اللغوي عالم أھل االمام الحافظ العالمة أبو الحسن الم: النضر بن شمیل -24
شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان : لذھبيا: ینظر. ـھ203، مات سنة مرو
،ج م1998 - ھـ1419، 1،طدار الكتب العلمیة بیروت،تذكرة الحفاظ،)ـھ748(قَاْیمازبن 

 .314ص 1
 .295، ص معرفة علوم الحدیث وكمیة أجناسھ،الحاكم النیسابوري - 25
  .272، ص معرفة أنواع علوم الحدیث،ابن الصالح -26
 بن المثنى التیمي، موالھم البصري النحوي،إلمام العالمة البحر أبي عبیدة معمر ا -27

شمس  :سیر أعالم النبالء، الذھبي :ینظر.مات سنة عشر ومائتین ، قیلصاحب التصانیف
شعیب األرناؤوط وكمال الخراط، : ، تحقیق)ھـ748(عثمانالدین محمد بن أحمد بن 

  .445،ص 9م ،ج 1982 - ھـ1402، 1ط  مؤسسة الرسالة ،
تصانیف اإلمام الحافظ المجتھد ذو الفنون أبو عبید، القاسم بن سالم بن عبد هللا وصنف ال -28

ھا غریب الحدیث، وصنف كتبا، قدم بغداد، ففسَّر ب. المونقة التي سارت بھا الركبان
، 10سیر أعالم النبالء، ج : الذھبي: ینظر.، فتوفي بمكة سنة أربع وعشرین وحجّ  ثوحدّ 
  .493-490ص

ینََوِري،  -29 : وقیلالعالمة الكبیر، ذو الفنون أبو محمد، عبد هللا بن مسلم بن قتیبة الدِّ
المروزي، الكاتب، صاحب التصانیف نزل بغداد وصنف وجمع وبعد صیتھ، من مؤلفاتھ 

سیر أعالم  الذھبي، :، ینظرـھ276، توفي  سنة "غریب الحدیث " ، "غریب القرآن " 
  .299- 296، ص13النبالء ج

ستي اإلمام العالمة، الحافظ اللغوي، أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن خطاب الب -30
الذھبي، : ینظر. ، توفي سنة ثمان وثمانین وثالثمائة"غریب الحدیث " الخطابي، صاحب 

  .25-23، ص 17سیر أعالم النبالء، ج 
تحفة األحوذي شرح جامع  ،)ھـ1353(أبي العال محمد بن عبد الرحمن :لمباركفوري ا-31

،اعتنى بھ علي محمد ح كتاب العلل والشمائل المحمدیةالترمذي، ومعھ شفاء الغلل في شر
 )د ت(، )د ط(،بیروت، لموجود، دار إحیاء التراث العربيعوض وعادل أحمد عبد ا

 .248ص
: أبو عبید، أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الھروي، الشافعي اللغوي المؤدب صاحب -32

الغریبین، وھو في الجمع بین غریبي القرآن والحدیث، رتبھ على حروف المعجم، ولھ 
سیر أعالم النبالء، ج  الذھبي،: ینظر. ریب القرآن، توفي سنة إحدى وأربعمائةغ: أیضاً 

 .147- 146، ص 17
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أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد األصبھاني المدیني الشافعي،  -33

العالمة الثقة، شیخ المحدثین، توفي بأصبھان سنة إحدى وثمانون وخمسمائة ھجریة، من 
. أكمل بھ كتاب الغریبین للھروي) المغیث(، و"اللطائف"و" األخبار الطوال: "كتبھ

  .155- 152، ص 21ء، ج سیر أعالم النبالالذھبي، : ینظر
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشرّي، جار هللا، أبو القاسم، العالمة  -34

، "الكشاف"، صاحب بالدین والتفسیر واللغة واآلداب النحوي ، كبیر المعتزلة، أئمة العلم
م سیر أعال الذھبي،: ینظر. توفي سنة ثمان وثالثین وخمسمائة ،"أساس البالغة "

  .156- 151، ص 20النبالء، ج 
جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، شیخ االسالم ،الحافظ،  -35

الموضوعات؛ غریب : المفسِّر، المحدث، المؤرخ، صاحب التصانیف الكثیرة منھا 
سیر أعالم النبالء، ج  الذھبي،:ینظر. الحدیث، توفي سنة سبع وتسعین وخمسمائة ھجریة

 .380-366- 365، ص 21
باني الجزري المعروف مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكریم الشی -36

وانتقل إلى  ،ولد ونشأ في جزیرة ابن عمر. صولي،القاضي المحدث اللغوي األبابن األثیر
الموصل، أصیب بالنقرس والزمھ ھذا المرض إلى أن توفى سنة ست وستمائة ھجریة، 

اإلنصاف في الجمع بین " و" جامع األصول في أحادیث الرسول: "ة مصنفات منھالھ عد
  .491-488ص21سیر أعالم النبالء، ج الذھبي، : ، ینظر"الكشف والكشاف

  .269، ص یب الراويتدر ،السیوطي -37
للتوسع في مناھج أصحاب علم غریب الحدیث في ترتیب مواد كتبھم وطرق التعامل مع  -38

كتاب معاجم غریب الحدیث واألثر واالستشھاد بالحدیث في اللغة : الغریبة، ینظراأللفاظ 
-53م، ص 2001-ـھ1421،  1والنحو، السید الشرقاوي، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط 

62-67 -69-71-74 -77.  
ب��ین ف�ي ش��رح نن المُ السَّ�،)م1927-ھ��ـ1348(اعم��ر ال�وافيمحم��د ب�اي ب��ن س�یدي  :نت�يالكُ  -39

راس�ات مرك�ز الثع�البي للد ،ل�ك كرش�وش و حیم�د الكنت�ي، تحقی�ق مال�دینأحادیث أص�ول ا
بین من ك�الم نن المُ والسَّ  ،41، ص 1م ،ج 2011-ـھ1432، 1ونشر التراث، الرویبة، ط 

، )د ط ( یح�ي ول�د س��ید أحم�د، دار المعرف��ة،: تحقی��ق نت�ي،الش��یخ ب�اي الكُ  س�ید المرس�لین،
 . 26ص  1ج ، م2011

ثب�ت العالم�ة المس�ند  ،أبو عبد هللا محمد بن الحاج عابدین بن البكاي ابن حی�ب هللا :نتيالكُ  -40
، اعتنى بھ محمد بن في معرفة طرق الروایة واإلسناد محمد الكنتي المسمى منار اإلرشاد

م، ص 2018-ـھ��1،1440ر الفرق�ان، الج��زار العاص��مة، ط توفی�ق ب��ن عم��ار الكیف��اني، دا
121  . 

، دمنار اإلرشاد ف�ي معرف�ة ط�رق الروای�ة واإلس�نا ،الحاج عابدین الكنتيمحمد بن : ینظر -41
نن والّس��.  26، ص 1حم��د، ج یح��ي ول�د س��ید أ: والس�نن المب��ین ، تحقی��ق. 122-121ص 

  .41، ص 1، وحیمدالكنتي،ج المبین بتحقیق مالك كرشوش
ت�راجم العلم��اء ، المفی�د المس�تفید ف�ي )ھ�ـ1388(الش�یخ ب�ن س�یدي محم�د ب�ن ب��ادي :نت�يالكُ  -42

وسلسلة المشایخ الفضالء في التصوف والطریقة القادریة، ومعھ القول المیمون في تاریخ 
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مؤسس�ة ال�بالغ، ب�اب ال�زوار،  الشیخ موالي التھ�امي غیت�اوي،: جرارة وتیمیمون، تحقیق

 .   200-199م، ص 2013طبعة خاصة 
  .41، ص 1، ج السنن المبین، تحقیق مالك كرشوش -43
یحیى ول�د س�یدي أحم�د، : ، تحقیقالطرائف والتالئد،)ھـ1242(سیدي محمد الخلیفة الشیخ -44

م، ج 2011دار المعرفة، باب ال�وادي، طبع�ة خاص�ة بتلمس�ان عاص�مة الثقاف�ة اإلس�المیة 
في كت�اب الرحل�ة العلی�ة  :الشیخ محمد باي بلعالم: ینظر جانبا من مراسالتھ. 140، ص 4

العادات وما یربط توات من إلى منطقة توات لذكر بعض األعالم واألثار والمخطوطات و
محم���د الص���الح و. 534، ص2م، ج 2015المعرف���ة الدولی���ة، الجزائ���ر، د ط،  الجھ���ات،

  .204م،ص 1،2008الجزائر، ط ،آل كنتة، دار الكتاب العربيحوتیة
  .155، ص4ج  لطرائف والتالئد،ا،الشیخ سیدي محمد الخلیفة -45
ر ئ، دار المعرفة، الجزالصحراء الكبرى، المدرسة الكنتیةدیوان ا ،یحیى ولد سید أحمد -46

، 1م، ج2009العاصمة، طبع بدعم وزارة الثقافة في إطار المھرجان اإلفریقي الثاني، 
 . 328ص 

تلمس��ان عاص��مة الثقاف��ة طبع��ت وزارة الش��ؤون الدینی��ة واألوق��اف من��ھ ج��زء ف��ي فعالی��ات  -47
ذ مالك كرشوش والش�یخ اعتنى بھ األستا: وللكتاب تحقیقین األول م،2011اإلسالمیة سنة 

نن المب�ین م�ن ش�رح یحي ولد سید أحمد وجاء بعنوان الّس�: ، والثاني اعتنى بھحیمد الكنتي
،وجزء من�ھ ال ی�زال مخطوط�ا، والعم�ل المرسلین شرح عمل من طب لمن حب كالم سید

 .ذه الورقة البحثیة على التحقیق األولفي ھ
كر ب�ن أبو عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن یحي بن عبد الرحمن بن أبي ب -48

،وبھا تعل��م ونش��أ، اش��تھر ـھ��710،ول��د بتلمس��ان ف��ي ح��دود عل��ي ب��ن داود القرش��ي المقري
: ،من آث�اره العلمی�ةھ العلمي وشھد لھ معاصروه بالعلم، تولى القض�اء بف�اس وتلمس�انصیت

كتاب القواعد اشتمل على أل�ف وم�ائتي قاع�دة، وكت�اب اختص�ار المحص�ل، وكت�اب ش�رح 
لجم��ل الخ��ونجي ف��ي المنط��ق، ت��وفي س��نة تس��عة وخمس��ین وس��بعمائة ھجری��ة بف��اس ودف��ن 

اإلحاط��ة ف�ي أخب��ار ،)ھ�ـ776(لس�ان ال�دین الخطی��ب: ینظ�ر ف��ي ترجم�ة المق��ري.  بتلمس�ان
م، 1979-ـھ�1393، 2د هللا عن�ان، مكتب�ة الخ�انجي، الق�اھرة، ط، تحقیق محمد عبغرناطة

كت��اب نف��ح الطی��ب م��ن ،)ھ��ـ1041(أحم��د ب��ن محم��د المق��ري التلمس��انيو. 191، ص2ج 
م، 1968-ـھ��1388،دار ص�ادر بی��روت، إحس��ان عب��اس: ن��دلس الرطی��ب تحقی�قغص�ن األ

أب��و عب��د هللا المق��ري  كت��اب اإلم��ام ،األجف��انمحم��د ب��ن الھ��ادي أبوو.280-203ص ، 5ج
 . 32-19-18م  ص 1988الجماھیریة اللیبیة،  الدار العربیة للكتاب،التلمساني

كت�اب عم�ل ،)ـھ�759ت (أبي عبد هللا محمد ب�ن محم�د ب�ن أحم�د التلمس�اني:المقري: ینظر -49
،، ومطبوع معھ كلی�ات المس�ائل الجاری�ة علیھ�ا األحك�ام للقاض�ي محم�د من طب لمن حب

أب��ي الفض��ل ب��در ب��ن عب��د اإلل��ھ العمران��ي : رن��ي الش��ھیر بالمكناس��ي بتحقی��قب��ن أحم��د الیف
 .35م،ص2002-ه1424، 1الطنجي، دار الكتب العلمیة ببیروت، ط 

 2ج : ینظ��ر المزی��د. 37، ص  4ي، ج مال��ك كرشوش��وحیمد الكنت�: نن المب��ین، تحقی�قالّس� -50
  . ضفة كلمة ،85ص 

 .5، ص 4، ج السابقالمصدر -51
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  .كلمة اشتد 345، ص 2ج : ینظر المزید.390، ص 1نفسھ، ج المصدر  -52
 .402، ص 1، ج نفسھ المصدر  -53
  .204، ص 4، ج نفسھ المصدر  -54
 .266، ص 6المصدر نفسھ، ج  -55
 .كلمة أُعِطیتھا 326، ص 6ج :ینظر المزید. 313، ص 6المصدر نفسھ، ج  -56
  .15، ص 2المصدر نفسھ، ج  -57
 .85، ص 4المصدر نفسھ، ج  -58
  .428، ص 1المصدر نفسھ، ج -59
 .97، ص  2المصدر نفسھ،  ج  -60
  .177، ص 2المصدر نفسھ، ج  -61
 .277، ص 2المصدر نفسھ، ج  -62
  .363، ص 1المصدر نفسھ، ج  -63
  .177، ص 2المصدر نفسھ، ج  -64
 .311، ص 2المصدر نفسھ، ج  -65
 .363، ص 1المصدر نفسھ ، ج  -66
ج :وینظر. كلمة الفلوّ  285، ص 5المزید ج ینظر . 28-2-26، ص  4المصدر نفسھ، ج  -67

  .كلمة العفو 390، ص 5
 . 155، ص5المصدر نفسھ، ج  -68
 .327، ص 6ج ،المصدر نفسھ -69
  .201، ص5، ج المصدر نفسھ  -70
 .223-222، ص 5، ج المصدر نفسھ -71
  .382، ص 6المصدر نفسھ، ج  -72
  .260، ص4، ج المصدر نفسھ -73
  .357، ص 2المصدر نفسھ، ج  -74
  .410، ص 3المصدر نفسھ، ج  -75
  .430، ص 3، ج المصدر نفسھ -76
 .88، ص 2، ج المصدر نفسھ -77
  .385، ص 1، ج المصدر نفسھ -78
 .58، ص 4المصدر نفسھ، ج  -79
 .6-5، ص 2المصدر نفسھ، ج  -80
 .268أمثلة أخرى، ص : ینظر 261، ص 2المصدر نفسھ، ج  -81
ال تش���د الرح���ال إال . "213، ص 6ج : ینظ���ر المزی���د.314، ص5، ج المص���در نفس���ھ  -82

إنم�ا «: ، في معنى تشد والمشي في ھذا المعنى، ویدل لذلك قول�ھ ف�ي بع�ض طرق�ھ"لثالث
  .»یسافر

 .326، ص 6المصدر نفسھ، ج  -83
 .327، ص 6المصدر نفسھ، ج  -84
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 .58، ص 4، ج المصدر نفسھ -85
 .456، ص 4المصدر نفسھ، ج  -86
  .390، ص 5المصدر نفسھ، ج  -87
  . 415، ص 5، ج المصدر نفسھ  -88
  .355، ص 2، ج المصدر نفسھ  -89
 .252، ص 6المصدر نفسھ، ج  -90
  .524، ص 5المصدر نفسھ، ج  -91
 . 204، ص2المصدر نفسھ، ج -92
  .246، ص 2ج /  363، ص 1ج : ینظر أمثلة أخرى. 346، ص 2المصدر نفسھ، ج -93
 .201، ص 4، ج المصدر نفسھ  -94
 .436، ص 5، ج المصدر نفسھ  -95
  .6-5، ص 2المصدر نفسھ، ج  -96
  .142، ص 4المصدر نفسھ، ج  -97
  .252، ص 6المصدر نفسھ، ج  -98
  . 349، ص 4المصدر نفسھ، ج  -99

  433-432، ص 5ج /355، ص 2ج  :ینظر المزید.332، ص 6المصدر نفسھ، ج  -100
 .12-5ص ، 2، ج المصدر نفسھ  -101
  .12، ص 2، ج المصدر نفسھ -102
  .211-210، ص 2، ج المصدر نفسھ -103
  .37، ص 2المصدر نفسھ، ج  -104
  .246، ص 2المصدر نفسھ، ج  -105
 .184، ص 4المصدر نفسھ، ج  -106
 .321، ص 6المصدر نفسھ، ج  -107
  .261، ص  6، ج المصدر نفسھ  -108
  .436، ص 5، ج المصدر نفسھ  -109
  .385، ص  1ج: ینظر أیضا. 6-5، ص 2المصدر نفسھ، ج  -110
  .192، ص 2المصدر نفسھ، ج  -111
  .345، ص 2المصدر نفسھ، ج  -112
 .390، ص 1المصدر نفسھ، ج -113
  .408، ص 1المصدر نفسھ، ج -114
  .180، ص 4المصدر نفسھ، ج  -115
  .406، ص 4، ج المصدر نفسھ -116
  .432، ص 5المصدر نفسھ، ج  -117


