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للعالمة علي بن سلطان حممد القاري اهلروي املكي

) 930 تقريبًا - 1014هـ (

حتقيق
د.عبد احلكيم األنيس
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احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل سيدنا حممد، وعىل 

آله وصحبه أمجعني.

وبعد: فهذه رســالة » الترصيــح يف رشح الترسيح « للعالمــة عيل القاري، 

وأتناول الكالم عليها حتت العناوين اآلتية: 

- موضوعها:

رأى القاري يف » الرســالة القدسية « للشيخ يعقوب اجلرخي نقاًل عن بعض 

املفرسين أن املراد بقوله تعاىل: ﴿ ٻ  ٻ  پ  پ     پ ﴾ هو ترسيح اللحية. 

فكتب هذه الرسالة للتحقيق يف ذلك والكالم حوله وخترجيه.

وقد ابتدأ بقوله: » كأنه أراد أنه من مجلة املراد، فإنَّ اآلية نزلت يف سرت العورة 

عند كل صالة وطواف وسجود «.

وأضاف قائــاًل: » ثم القاعدة املقررة أنَّ العــرة بعموم اللفظ ال بخصوص 

السبب، فبهذا االعتبار تشمل الزينة الزائدة عىل سرت العورة الذي هو من األمور 

الواجبة، ومنها الرداء والعاممة وسائر اآلداب «.

ثم ذهب يتكلم عىل ترسيح اللحية من حيــث وقته وتكراره، والتيامن فيه، 

ودفن املقطوع من شعرها.
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ثم تكلم عىل مقدارها ومقدار ما يؤخذ منها، ثم حكم خضاهبا بالسواد وغريه 

من احلمرة والصفرة والتبييض، ثم حكم نتف الشيب، ونتف اللحية عبثًا، وحكم 

نتف الفنيكني، ثم حكم حلــق اللحية، وتقصيصها عىل صورة معينة، والنظر إىل 

سوادها وبياضها بعني العجب والغرور.

ثم استطرد إىل حكم قص الشارب وحلقه، أهيام أفضل، وحكم السبالني، ثم 

حلق الرأس. ثم ختم ببعض اللطائف.

- مصادرها:

رصح القاري يف تأليف هذه الرسالة باملصادر اآلتية:

- مسند أيب حنيفة )ت: 150هـ(

 ولعله مــن رواية احلصكفــي)ت:650(، فهذه الرواية هــي التي رشحها 

املؤلف، كام يف مقدمة رشحه.

- املوطأ ملالك بن أنس )ت: 179هـ(.

- املوطأ برواية حممد بن احلسن الشيباين )ت: 189هـ(.

- سنن أيب داود )ت: 275هـ(.

- سنن الرتمذي )ت:279هـ(.

- الشامئل له.

- سنن النسائي )ت: 303هـ(.
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- الطحاوي )ت: 321هـ(.

- املعجم األوسط للطراين )ت:360هـ(.

- الكنى للحاكم. ال أدري أهو الشيخ املتوىف سنة )378هـ( أم التلميذ املتوىف 

سنة )405هـ(، وعىل أية حال فلعله نقل عنه بالواسطة.

- الكفاية للخطيب البغدادي )ت:463هـ(، ومل أجد النقل فيه، ووجدته يف 

كتابه » اجلامع آلداب الراوي وأخالق السامع «.

- إحياء علوم الدين للغزايل )ت:505هـ(.

 وهو عمدته، وقد نقل منه بترصيح وبغري ترصيح.

- عني العلم.

 وهو خمترص » اإلحياء «، ومؤلفه غري معروف عىل وجه اليقني.

- اهلداية للمرغيناين )ت:593هـ(.

ومل أجد النقل فيه، ورأيت املؤلف عزا النقل يف » مرقاة املفاتيح « إىل » النهاية 

يف رشح اهلداية «. والنهاية للحســني بن عيل السغناقي )ت:711هـ( وترمجته يف 

األعالم )247/2(.

- الوفا البن اجلوزي )ت:597هـ(.

- النووي )ت:676هـ(، ويريد كتابه: » املجموع «.
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- رشح تقريب األسانيد للعراقي )ت:826هـ(، وهو » طرح التثريب «.

- الرسالة القدسية ليعقوب اجلرخي )ت:851هـ(.

- العسقالين )ت: 852هـ(، ويريد: » فتح الباري «.

- الفتاوى احلديثية للسيوطي )ت:911هـ(.

وهي ضمن » احلاوي للفتاوي «.

- وذكــر » كتاب اإلمامــة « ومل يعني مؤلفًا، ولعلــه أراد » باب اإلمامة « يف 

كتب الفقه.

- وأحال عىل كتاٍب له هو » مجع الوسائل يف رشح الشامئل «.

-  وقد أفاد يف التخريج من » املغني عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما 

يف اإلحياء من اآلثار « للحافظ العراقي )ت: 806هـ( ومل يذكره. 

وال أستبعد أنَّ بعض ما ُذكر رجع إليه بالواسطة أيضًا.

- توثيق نسبتها:

ح املؤلف يف ديباجتها باسمه.  رصَّ

وعزا إىل نفسه كتابًا معروفًا وهو » رشح الشامئل «. 

واألسلوب هو األسلوب يف سائر كتبه. 
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وقد ذكرها إسامعيل باشا البغدادي يف » هدية العارفني « )752/1(.

وللرسالة نسخ كثرية، انظر: » تاريخ األدب العريب « )القسم التاسع ص 86 

و 96(، و» املال عيل القاري: فهرس مؤلفاته وما كتب عنه «  ص 12، و» الفهرس 

الشامل «  )قسم التفسري(  )664/2(.

- النسخ التي وقفت عليها:

وقفت عىل سبع نسخ وهي: 

1- نســخة يف املكتبة القادرية ببغداد يف جمموع كله للقاري، كتب بمكة سنة 

1066 هـ وقوبل عىل خط املؤلف. 

وآخره ] كذا بالتذكري باعتباره كتابًا [: » فرغ من تســويده عىل يد مصنّفه من 

أول يوم االثنني إىل منتصفه «.

 وقد استفدنا من هذه النسخة فائدة مهمة وهي:

أن التأليف مل يستغرق من املؤلف سوى ساعات.

وُذكرت يف  » اآلثار اخلطية يف املكتبة القادرية 231/5 «، باســم: » الترصيح 

يف شأن الترسيح «، وقول املفهرس: » شأن « خطأ.

2- نسخة يف مكتبة األوقاف العامة ببغداد، ورقمها )3799/22 جماميع(، 

يف مخس ورقات.

3- وأخرى فيها أيضًا برقم )13732/4 جماميع(، يف ثالث ورقات.
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4- نســخة مكتبة األمحدية بحلب يف جمموع يضم » 56 « رســالة للمؤلف، 
مصــور يف مركز مجعة املاجــد للثقافة والرتاث بديب، ورقمهــا )894/20(، يف 

تسع ورقات. 

5- نســخة يف جامعة برنستون يف جمموع يضم أربع رسائل للمؤلف)1(، هي 
األوىل فيهــا، مصور يف مركز مجعة املاجد، ورقمها )3650(، والنســخة يف أربع 

ورقات، وعليها آثار رطوبة.

6- نسخة ملخصة من الرســالة يف جامعة برنستون، يف جمموع يضم ثالث 
رســائل للمؤلف، وملخصات ونقول من رسائل أخرى له)2(، واملجموع مصور 
يف مركز مجعة املاجد، ورقمها )3649(، وهذه النسخة يف صفحة ونصف، وتبلغ 

)36( سطرًا. 

7- نسخة يف املكتبة الوطنية يف أنقرة برقم )9007(.

)1( وهي هذه، وتدقيق االحتساب يف تدقيق االنتساب، ورسالة يف جواز خلف الوعيد، ورسالة 
يف رجب )وهي ناقصة(.

)2( وهي:
- كشف اخلدر عن أمر اخلرض.  

- رسالة يف فضائل شهر رجب.  
- التبيان يف فضائل شعبان وبيان ليلة القدر .  

- بحث يف ترسيح اللحية   
- نقل من » شم العوارض يف ذم الروافض «.  

- بحث خلق اهلل آدم عىل صورته. من حاشية رمضان عىل البيضاوي.  
- بحث يف العاممة والعذبة، آخره: متت املقالة العذبة يف العاممة والعذبة.  

- رسالة يف احلوض حلسن بن إبراهيم بن حسن اجلريت احلنفي.  
- ومن ضمن مافيه » أجوبة البن حجر عاّم بعد املوت «.  
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- عنواهنا:

- سّمى مفهرس مكتبة األوقاف النسخة األوىل: » رسالة يف الزينة «

- أما النســخة الثانية فقد ُكتب عنواهنا يف أول املجموع هكذا: » رســالة يف 

بيان كالم أحد املشــايخ يف تفســري قوله تعاىل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 

مســجد « وســاّمها املفهرس يف » فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة األوقاف 

العامة ببغداد « )111/1(: » رسالة يف التفسري «.

- وُسميت يف جمموع األمحدية: » الترصيح يف رشح الترسيح «.

- ويف نسخة برنستون الكاملة: » رسالة يف ترسيح اللحية «.

- ويف نسخة برنستون املخترصة: » بحث يف ترسيح اللحية «: 

- ويف نسخة أنقرة: » رسالة يف رشح الترسيح «.

 وقــد اعتمدت هذا العنوان: »الترصيح يف رشح الترسيح« لكونه منقوالً من 

خط املؤلف. وأضفت إليه من واقع الرســالة: »تتعلق بقوله تعاىل: خذوا زينتكم 

عند كل مسجد« لتعرف من أول نظرة.

ومن النسخ التي مل أقف عليها:

- نســخة يف مكتبة األوقاف العامة ببغداد، ورقمها )13811/6 جماميع(، 

كتبت ســنة 1333 هـ، وعنواهنا: » رســالة يف ترسيح اللحية «، كام يف » فهرس 

املخطوطات العربية يف مكتبة األوقاف العامة ببغداد 450/1 «.
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- تاريخ التأليف:

- مل أر يف النسخ التي وقفت عليها تارخيًا للتأليف، لكنَّ املؤلف َذَكَر فيها من 

كتبه » مجع الوسائل يف رشح الوسائل «، وهذا الكتاب فرغ منه املؤلف يف منتصف 

شــعبان 1008هـ كام جاء يف آخره )240/2(، فيكون تأليف هذه الرســالة بعد 

هذا التاريخ.

- خطة التحقيق:

- نســخت أوالً النســخة املنقولة من خط املؤلف املقابلة عليــه، ثم قابلتها 

بالنسخ األخرى، وجتاوزت أخطاء النساخ.

- وقابلُت النصوص بمصادرها، ووثَّقُت ما مل ُيوثَّق، واســتدركُت ما ينبغي 

استدراكه، وعلقُت تعليقات يسرية حرصًا عىل عدم اإلطالة.

ومن اهلل العون والتوفيق.

•     •     •
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ترمجة املؤلف باختصار

َترجم لإلمام الشــيخ عيل القاري كثــريون)1(، وُكتبت عنه رســائل علمية 

متخصصة بالعربية وغريها)2(، لذلك ســأكتفي هنا بنبذٍة عنه، وَمن أراد التوسع 

فعليه بالرسالة املذكورة يف احلاشية، أقول:

- هــو العالمــة املتفنِّن عيل بن ســلطان حممــد )3( اهلروي املكــي احلنفي، 

)1( أورد الباحث حممد بن عبد الرمحن الشاّمع يف بحثه )املال عيل القاري: فهرس مؤلفاته وما كتب 
عنه( املنشــور يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، العدد األول، ص93-95 أربعًا ومخسني ترمجة 

له كتبها قدماء وحمدثون، وفاته أن يذكر ما كتبه:
- املحبي )ت: 1111هـ( يف خالصة األثر 185/3.  

- القادري )ت: 1187هـ( يف التقاط الدرر ص242.  
- اآللويس )ت: 1317هـ( يف جالء العينني يف حماكمة األمحدين ص41.  

- املراغي )ق14هـ( يف الفتح املبني يف طبقات األصوليني 89/3.  
- أبو غدة يف مقدمة حتقيق )فتح باب العناية(.  

كام يضاف ما كتبه:  
- أ.د. حممد احلبيب اهليلة يف كتابه التاريخ واملؤرخون بمكة ص270.  

- أصحاب )الفهرس الشــامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط: التفسري وعلوم القرآن(   
662/2-666، وغريهم من حمققي كتبه.

ويســتدرك عىل الشــاّمع ما ذكره من ترمجة اللكنوي له يف الفوائد البهية، وهذا غري صحيح،   
وإنام ترجم له يف التعليقات السنية، وهو ما ذكره الباحث مفردًا.

)2( منهــا: )اإلمام عيل القاري وأثره يف علم احلديث( كتبها الباحث خليل إبراهيم قوتالي، وقد 
نوقشت بجامعة أم القرى ســنة 1406هـ، وطبعت سنة 1408هـ، وال شك أن معلومات 

وجهودًا ظهرت بعد هذا التاريخ. 
)3( اســم أبيه مركب، وقد جاء يف عدد من املواضع: ســلطان بن حممــد، منها يف عقود اجلواهر 
والدرر يف أخبار القرن احلادي عرش ص111 وهو خطأ قطعًا، وكنت تناولت هذا اخلطأ يف  

مقال بعنوان: )ابن بني الزيادة والنقصان( نرش يف جريدة العراق بتاريخ 1987/7/6م. 
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املشهور بالقاري)1(.

- ُولد يف هراة سنة 930هـ تقريبًا)2( وبدأ بطلب العلم فيها، ثم رحل إىل مكة 

واســتكمل فيها حتصيله، وأقام هبا إىل حني وفاتــه يعلِّم، ويصنف، ويفتي، وحييا 

حياة الكفاف)3(، ويبتعد عن األضواء)4(.

- أخذ عن عدد من علامء مكة، وأقدمهم وفاة ابن حجر اهليتمي )ت: 973هـ(، 

وآخرهم يوسف األمايس )ت:1000هـ(، وأخذ عنه كثريون.

- كان لــه اهتامٌم بتحقيق املســائل العلمية، وَمْن قرأ مقدمتــه لكتابه الكبري 

» مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح «)5( أدرك هذا.

ْت ببعض العلامء  - وكان له مواقف من عدد من املســائل العلمية اخلالفية َأدَّ

إىل انتقاده، بينام رآها آخرون عالمة عىل متيزه واجتهاده)6(.

)1( يف معجم تفاسري القرآن الكريم 705/1: الطائي. وهو حتريف طباعي. 
)2( هذا ما اســتنتجه الشــيخ عبد الفتاح أبو غدة من وفاة بعض شــيوخه املكيني. انظر تقديمه 
لـ )رشح رشح نخبة الفكر( للمؤلف ص: ب. وُأرخ لوالدته يف دليل املطبوعات العربية يف 

روسيا ص 175 بـ:968هـ وهو خطأ قطعًا. 
)3( جــاء يف ترمجته يف مقدمة املصنــوع ص10: )وذكر أنه كان يكتب كلَّ عــام مصحفًا بخطه 

اجلميل، وعليه طرر من القراءات والتفسري، فيبيعه ويكفيه قوته من العام إىل العام(.
وبمناسبة هذا اخلر أقول: جاء يف طبعة للقرآن الكريم يف اصطنبول قامت هبا )بايتان كتاب   

آوي( سنة 1394هـ قول طابعيه ص613 منه: )وموافقًا خلط عيل القاري(.
)4( اقرأ - إن شــئت - كتابــه: )تبعيد العلامء عن تقريب األمراء( وقد أخرجه إخراجًا مؤســفًا 

الدكتور حممد عيل املرصفي يف عامل الكتب – القاهرة )1990م(. 
)5( انظر 2/1-3 وهذا الكتاب أكر كتبه وأجلها كام قال املحبي يف خالصة األثر 185/3. 

)6( انظــر خالصة األثر 185/3، وما قاله الشــوكاين يف البدر الطالــع ص449، وقد نقله  = 
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- اعتنى بالتأليف وترك بعده ثروًة علميــة كبرية وقفها ورشط أال يمنع ِمن 

استنساخها، وقد تفاوت عددها لدى املرتمجني:

فقــد َذَكَر له احلاج خليفة )33( كتابــًا)1(، وذكر البغدادي )105( كتاب)2(، 

وذكر مجيــل العظم )128( كتــاب)3(، وذكر بروكلــامن )170( كتاب)4(، وعدَّ 

الصباغ )125( كتــاب)5(، وقوتــالي )148( كتاب)6(، وأوصلها الشــامع إىل 

)263( كتاب)7(. 

والواقــع أنَّ مؤلفات القاري ما زالت بحاجــة إىل إفرادها باجلمع والبحث 

 والدراســة املتأنيــة املتعمقة، وحتقيق عناوينها ونســبتها، واالطــالع عليها قدر 

 اإلمــكان - وقد تيرس الوصــوُل إىل الكثري منها - ذلك أن تكــرارًا كثريًا حصل 

ر عنده الكثري، واســتوقفني ثالثون   يف بعض القوائم كقائمة الشــامع فقد تكــرَّ

كتابًا مكررًا. 

=  القنوجــي يف التاج املكلل ص406، ولالســتزادة انظر عقــود اجلوهر 266-264/1 
واإلمام عيل القاري ص114-96. 

)1( ينظر كشف الظنون يف مواضع كثرية. 
)2( انظر: هدية العارفني 753-751/1. 
)3( انظر: عقود اجلوهر 273-266/1. 

)4( انظر: تاريخ األدب العريب: العرص العثامين ق101-86/9. 
)5( انظر: مقدمة حتقيق )األرسار املرفوعة( ص32-23. 

)6( انظــر: اإلمام عيل القــاري ص115-166، وهذا غري ما انفرد بذكــره بروكلامن، أو رجح 
الباحث أنه أجزاء من كتب. فإذا أضفنا هذه أصبح العدد )166(. 

)7( املال عيل القاري. البحث السابق ص93-64. 
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مان لنا دراسة  ولعلَّ الباحثني األخريين يتابعان جهودمها يف هذا املجال، ويقدِّ

ف فيها هبذه الكتب تعريفًا كاماًل. وقد طبع منها الكثري، وما  جامعة مستوعبة، ُيَعرَّ

من مكتبة ختلو منها مطبوعة وخمطوطة.

- تلقى العلامُء مؤلفات القاري)1(بالقبول، وحظي هو وهي بالثناء، وأكتفي 

هنا بذكر األقوال اآلتية:

قال املحبِّي عنه: )أحد صدور العلم، فرد عرصه، الباهر السمت يف التحقيق، 

وتنقيح العبارات، وشــهرته كافية عن اإلطراء يف وصفه.... اشــتهر ذكره وطار 

صيته، وألَّف التآليف الكثرية اللطيفة التأدية، املحتوية عىل الفوائد اجلليلة()2(.

وقال اللكنوي بعد أن ذكر لــه جمموعة من الكتب وأنه طالعها كلها: )وغري 

دية عىل  ذلك من رســائل ال تعــد وال حتىص، وكلها مفيدٌة بلَّغتــه إىل مرتبة املجدِّ

رأس األلف()3(.

لكن ليته - رمحه اهلل - مل يقيِّد نفســه بالســجع، وترك قلمه عىل سجيته، فإنَّ 

ذلك يكون أمجل يف أســلوبه وأفضل، وقد يقوده السجُع إىل حمذور، انظر إىل قوله 

)1( للتدليل عىل اشــتهار مؤلفاته أذكر هنا أن الباحث املحقق السيد حممد فاتح قايا أحىص )27( 
نســخة لرسالته )رســالة يف بيان إفراد الصالة عن الســالم هل يكره أم ال( املطبوعة ضمن 
املجموعة العارشة من )لقاء العرش األواخر باملســجد احلرام( 1429هـ وقد اعتمد الباحث 

املذكور عىل )13( نسخة منها. 
)2( خالصة األثر 185/3.  

)3( التعليقات السنية ص9 وفيها: بلغت. ويف قوله: )ال تعد وال حتىص( مبالغة ظاهرة! 
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يف مقدمة مرقاة املفاتيح وهو يذكُر سندًا عاليًا حصل عليه يف رواية مشكاة املصابيح 

قــال: )وهذا أعىل ما يوجد من الســند املعتَمد، يف هذا الزمــان املكّدر املنّكد()1( 

فاملقصود ينتهي عند قوله: يف هذا الزمان، وليس السياق سياق شكوى منه.

- حظــي بعُض كتبه بــرشوح متعــددة ككتابه » احلزب األعظــم والورد 

األفخم «)2(.

ـ ُطبع له يف قزان وقصبة مياس بروسيا ثامنية كتب هي: تزيني العبارة، واحلزب 

األعظم، ورسالة يف اخلرض، ورشح عني العلم، ورشح الفقه األكر، ورشح خمترص 

الوقاية » فتح باب العناية «، ورشح مسند اإلمام األعظم، واملنح الفكرية. ُطبعت 

ما بني 1845 - 1911م، وُطبع احلزب األعظم إحدى عرشة طبعة)3(. 

ُتويف - رمحه اهلل - يف شــوال ســنة 1014هـ)4(، ودفن باملعالة، وملا بلغ خر 

وفاتــه علامَء مرص صلوا عليه باجلامع األزهر صــالة الغيبة يف جممع حافل جيمع 

أربعة آالف نسمة فأكثر)5(.

•     •     •

)1( مرقاة املفاتيح 3/1 وفيه: )عىل(،  فصححتها. 
)2( انظر: جامع الرشوح واحلوايش 940-939/2. 

)3( انظر: دليل املطبوعات العربية يف روسيا من 1787 إىل 1917م ص 170-175 و288. 
)4( جاء يف دليل املطبوعات العربية يف روســيا ص170 قول مؤّلفه أنه تويف سنة 1023هـ، وهو 

خمالف ملا ذكره املؤلف نفسه يف سائر املواضع!
)5( خالصة األثر 186/3.
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من نسخة القادرية
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من نسخة أوقاف بغداد األوىل
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من نسخة أوقاف بغداد الثانية
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من نسخة برنستون الكاملة
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نسخة برنستون املخترصة
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التصريح يف شرح التسريح

للعالمة علي بن سلطان حممد القاري اهلروي املكي

) 930 تقريبًا - 1014هـ (

حتقيق

د.عبد احلكيم األنيس





التصريح يف شرح التسريح24





25 التصريح يف شرح التسريح

 

احلمد هلل الذي زّين العباَد بام أراد، وبنّي طريَق املراد للزهاد والعباد، والصالة 

والســالم األمتان األعاّمن عىل حممٍد قامع أرباب العناد، وقاطع أصحاب الفساد، 

وعىل آله وأصحابه والتابعني له يف مسلك زاد املعاد.

أما بعد: فيقول املفتقُر إىل بر ربه الباري عيل بن ســلطان حممد القاري، َغَفَر 

ذنوبه، وَسرَتَ عيوبه، بلطفه اخلفي وكرمه الويف:

إنَّ سيدنا ومعتمدنا يف سندنا رابطة عقد غلغلة)1( األولياء املكرمني، وواسطة 

سلســلة عقد األصفياء املعظمني، ســاللة األكابر البهائية)2(، وخالصة املفاخر 

الضيائية، يوســف الثاين يف حســن املباين واملعاين، وســالك مســالك معروف 

الكرخي، موالنــا نظام الدين يعقــوب اجلرخي)3(، رّوح اهلل روحــه، وفتح لنا 

فتوحه، َذَكَر يف رســالته األنسية املستأنسة بمقالته القدسية عن بعض املفرسين أنه 

قال يف قوله تعــاىل: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ﴾ ]األعراف:31[: 

املراُد به ترسيح اللحية)4(. 

)1( الغلغلة: إدخال اليشء يف اليشء حتى يلتبس به ويصري من مجلته. النهاية.
)2( نسبة إىل هباء الدين النقشبندي.

)3( له ذكر يف عدد من املصادر، منها » كشف الظنون «، وقد ذكر له » تفسري الفاحتة «، وهو خمترص 
بالفاريس، وعني وفاته ســنة 851 هـ. و » تفسري القرآن « انظر )455/1 و 461(. والثاين 

مذكور يف » خزانة الرتاث «. وانظر ترمجته يف » احلدائق الوردية «.
)4( جــاء يف » تفســري « العز بن عبد الســالم )482/1(: » أو أراد املشــط لترسيــح اللحية. 

وهو شاذ «.
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وكأنَّه أراد أنَّه من مجلة املراد، فإنَّ اآلية نزلت يف ســرت العورة عند كل صالة 

وطواف وســجود، ففي إطالق املســجد جماٌز عن ذكر املحل وإرادة احلال، واهلل 

أعلم بحقائق املقال. 

ثم القاعــدة املقررة أنَّ العــرة بعموم اللفظ ال بخصوص الســبب، فبهذا 

االعتبار يشــمل)1( الزينَة الزائدة عىل ســرت العورة الذي هو من األمور الواجبة، 

ومنها الرداء والعاممة، وسائر اآلداب، كام ُذكر يف كتاب اإلمامة.

ثم ظاهُر اآلية َأْن يكون الترسيح عند كل صالة، وهو قياس السواك يف النظافة 

واللطافة، وإزالة الوســخ والكثافة، فقد قال العسقالين)2( نقاًل عن ابن بّطال: إنَّ 

الرتجل من شامئله عليه الصالة والسالم من باب النظافة. وقد َنَدَب الرشُع إليه)3( 

بقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: » النظافُة من الدين «)4(. وألنَّ الظاهر عنــوان الباطن قال)5(: » وأما 

ل إال غبًا فاملراد به ترك املبالغة يف الرتفه «. يعني املشــعر  حديث النهي عن الرتجُّ

بأنه من طبع النفس واهلوى، واملشــري بأهنا يف تنظيــف الباطن أوىل، واملومي إىل 

اجلمع بني ما ورد من حديث: » البــذاذة من االيامن «)6(، وهي رثاثة اهليئة، وترك 

)1( أي األمر. ويف نسخة: تشمل. أي اآلية.
)2( يف » فتح الباري « )368/10(.

)3( يف » الفتح «: إليها.
)4( ذكر احلديث من املؤلف. ومل أجده يف كتب السنة! وقد أورد الغزايل يف » اإلحياء « )49/1(: 
» بنــي الدين عىل النظافة « وقــال العراقي: » مل أجده هكــذا، ويف الضعفاء البن حبان من 
حديث عائشــة: تنظفوا فإن اإلســالم نظيف. وللطراين يف األوسط بسند ضعيف جدًا من 

حديث ابن مسعود: النظافة تدعو إىل اإليامن «.
)5( أي ابن بطال.

)6( حديث صحيح أخرجه أبو داود ]4161[. » فتح الباري « )368/10(
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الرتفه، واختيار التواضع مع القدرة، ال بســبب جحد النعمة، فقد أخرج النسائي 
من طريق عبد اهلل بن بريدة أنَّ رجاًل من الصحابة ُيقال له فضالة بن عبيد)1( قال له 
رجٌل: مايل أراك شعثًا؟ قال: كان رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينهى عن كثرٍي من اإِلرفاه - وهو 
بكرس اهلمزة: التنّعم، وقيل: الرتجل - وُقيِّد يف احلديث بالكثري إيامًء إىل أنَّ الوسط 

، وبذلك جُيمع بني األخبار. واهلل أعلم)2(. املعتدل منه ال ُيَذمُّ

ويف » املوطأ « عن زيد بن أســلم عن عطاء بن يســار أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رأى 
رجاًل ثائر الرأس واللحية، فأشــار إليه بإصالح رأســه وحليته )3( . وهو مرسٌل 
صحيح اإلســناد وله شــاهٌد من حديــث جابر ريض اهلل عنه أخرجــه أبو داود 

والنسائي بسند حسن)4(.

ويف » الشــامئل « عن أنس ريض اهلل عنه قال: كان رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيكثُر دهن 
رأسِه، وترسيح حليته)5( . واملراد: متشيطها، وإرسال شعرها، وحلها بمشطها.

وذكــر ابُن اجلوزي يف كتاب » الوفا « عن أنس قال: كان رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا 
أخذ مضجعه من الليل ُوِضَع له ســواكه وَطهوُره ومشطه، فإذا أهّبه اهلل تعاىل عز 

وجل من الليل استاك وتوضأ وامتشط)6( .

)1( يف » فتح الباري « )368/10( و» سنن النسائي « )185/8(: » يقال له عبيد «. وهذه الزيادة 
» فضالة بن « من املؤلف أخذها من سنن أيب داود )474/2(، وكذلك قوله: » قال له رجل: 

مايل أراك شعثًا؟ «.
)2( هذا مستفاد من » فتح الباري « )368/10(.

)3( » املوطأ « )949/2( )1702(
)4( » سنن « أيب داود )4062(، والنسائي )5236(.

)5( » الشامئل « للرتمذي برقم )33(. وسنده ضعيف. انظر: » فيض القدير « )241/5(.
)6( » الوفا «، أبواب زينته، الباب الثالث يف استعامله املشط)589/2(.
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وأخرج اخلطيُب البغدادي يف » الكفاية «)1( عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: 

مخس مل يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدعهن يف سفر وال حرض: املرآة واملكحلة واملشط واملدرى 

- أي املحك للشعر)2( - واملسواك.

وأخــرج الطراين يف » األوســط «)3( مــن وجه آخر عن عائشــة ريض اهلل 

عنها قالت: كان ال يفارق رســوَل اهلل)4( ملسو هيلع هللا ىلص سواُكه ومشطه، وكان ينظر يف املرآة 

ح حليته. إذا رسَّ

ل إال غبًا. كذا يف  وعن عبد اهلل بن مغفل قال: هنى رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن الرتجُّ

» الشامئل «)5(، أي: وقتًا بعد وقت، ومنه حديث: زر ِغبًا تزدد حبًا)6(. 

وقيل: هو أن يفعل يومًا ويرتك يومًا. ونقل عن احلسن: يف كل أسبوع.

ولعله حمموٌل عىل متشــيط شعر الرأس، وكذا الكالم عىل ما يف » الشامئل «)7( 

ل ِغبًا، فقد  عن رجٍل من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان عليه الصالة والســالم يرتجَّ

ذكر السيوطي يف » الفتاوى احلديثية « نقاًل من كتاب » نزهة املجالس « لعبد الرمحن 

)1( مل أجده فيه، ووجدته يف كتابه » اجلامع آلداب الراوي وأخالق السامع « )387/1( )901(. 
وهو ضعيف. انظر: » املغني « للعراقي )256/2(.

)2( البيان من املؤلف.
)3( » املعجم األوســط « )264/6( )6337(. وفيه ســليامن بن أرقم الزهري، وهو ضعيف. 

» جممع الزوائد « )204/5(.
)4( يف » األوسط «: » اليفارق مسجد رسول اهلل «.

)5( » الشامئل « برقم )35(. وانظر: » فيض القدير « )311/6(.
)6( له طرق يتقوى بمجموعها. انظر: » املقاصد احلسنة « ص 376  )537(.

)7( » الشامئل « برقم )36(. وقال العراقي يف » املغني « )137/1(: » إسناده حسن «.
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ح حليته  الصفوري عن ُأيب بن كعب ريض اهلل عنه قال:  قال عليه السالم: » َمْن رسَّ

كل يوم ُعويف من أنواع البالء، وزيد يف عمره «.

وعنه عليه السالم: » َمْن أمرَّ املشط عىل حاجبيه ُعويف من الوباء «.

ح حليته حني  وعن عيل مرفوعًا: » عليكم باملشــط فإنَّه ُيذهب الفقر، وَمْن رسَّ

يصبح كان له أمانًا حتى يميس، ألنَّ اللحية زين الرجال ومجال الوجه «.

حها  ه، وَمْن رسَّ ه، أو بامء نقص مهُّ ح حليته بال ماء  زاد مهُّ وعن وهب: » َمْن رسَّ

يوم  األحد زاده اهلل تعاىل نشاطًا، أو االثنني قىض حاجته، أو الثالثاء زاده اهلل رخاء، 

أو األربعــاء زاده اهلل تعاىل نعمة، أو اخلميس زاد اهلل تعاىل يف حســناته، أو اجلمعة 

حها قائاًم ركبه  زاده اهلل تعاىل رسورًا، أو الســبت طهر قلبه من املنكرات، وَمْن رسَّ
الدين، وقاعدًا ذهب عنه الدين بإذن اهلل تعاىل «. انتهى)1(

ح اللحية بعده « أي بعد فراغ الوضوء. ويف » عني العلم «)2(: » ويرسِّ

)1( الــذي نقل هذه األقوال من » نزهة املجالس « هو الشــيخ إبراهيم الناجي الدمشــقي، وقد 
أرسلها - مع روايات أخرى - إىل الشيخ جالل الدين السيوطي يف القاهرة يسأله عنها، وقد 

أوردها السيوطي ثم أجاب عليها برسالة سامها » الدرة التاجية عىل األسئلة الناجية «.
وقال عن األول: » أخرجه متام يف » فوائده «... وفيه حسان بن غالب وثقه ابن يونس، ومحل   
عنــه ابن حبان، وأخرجه أبو نعيم يف » تاريخ أصبهان «من طريقه وقال: منكر بمرة، وأورده 
ابن اجلوزي يف » املوضوعات «. وحكم السيوطي عىل اآلثار الثالثة الباقية بالبطالن، انظر: 

» احلاوي للفتاوي « )113/1 و 117(.  وُيستغرب من املؤلف استشهاده هبا!
)2( انظر الكالم عىل مؤلفه يف » كشف الظنون « )1182/2(.
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ح حليته يف  ويف » اإلحيــاء «: َوَرَد يف حديــٍث غريــب أنــه ملسو هيلع هللا ىلص كان يــرسِّ
اليوم مرتني)1(

والرتمذي)2( يف » الشــامئل « أنه عليه الســالم كان كثَّ اللحية، من حديث 

هند بن أيب هالة، وأليب ُنعيم يف » دالئل النبوة « من حديث عيل)3(.

وُروي عــن عائشــة ريض اهلل عنها: اجتمــع قوٌم إىل باب رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ي من رأسه وحليته، قلُت: أو تفعل ذلك  فخرج إليهم فرأيُته يطلع يف احِلبِّ يســوِّ

ــل إلخوانه إذا خرج  يا رســول اهلل؟ فقال: نعــم، إن اهلل حيب من عبده أن يتجمَّ
إليهم. وهو غريٌب أخرجه ابن عدي.)4(

وحتقيُق هذا املقام ما قال حجُة اإلســالم)5(: » إنَّ اجلاهل يظن أنَّ فعله عليه 

الصالة والسالم ذلك من حب التزين لألنام قياسًا عىل أخالق غريه يف الدين)6(، 

وتشــبيهًا للمالئكة باحلّدادين، وهيهات فقد كان رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مأمورًا بالدعوة، 

وكان من وظائفه أن يسعى يف تعظيم أمر نفسه يف قلوهبم حال أنسه)7(، كيال تزدريه 

نفوُســهم، ويف حتسني صورته يف أعينهم كيال تســتصغره أعينهم فينفرهم ذلك، 

)1( » اإلحياء « )137/1(. ويف » طبقات الشافعية الكرى « )293/6(: أنه ال أصل له.
)2( لعل الصواب: وللرتمذي.

)3( هذا من » اإلحياء « وخترجيه )137/1(، وانظر » الشامئل « للرتمذي برقم )7(.
)4( هــذا من » اإلحيــاء « وخترجيــه )137/1( ولفظ العراقــي: » أخرجه ابن عــدي وقال: 

حديث منكر «.
)5( يف » إحياء علوم الدين « )137/1-138( بإضافة يسرية، ومن ذلك ألفاظ تتمم السجع.

)6( قوله: » يف الدين « من املؤلف.
)7( قوله: » حال أنسه « من املؤلف.
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ويتعلــق املنافقون بذلك يف تنفريهم، وهذا القصــد واجٌب عىل كل عاملٍ يتصدى 

لدعوة اخللق إىل احلق)1(، وهو أن يراعي من ظاهره ما الُيوجب نفرة الناس عنه، 

واالعتامد يف مثل هذه األمور عىل النية وحتســني الطوية)2(، فإهنا يف نفســها أعامٌل 

ُن عىل هذا القصــد حمبوب ومرغوب،  تكتســُب األوصاَف من املقصود، فالتزيُّ

وترُك الشعث باللحية إظهارًا للزهد وقلِة املباالة بالنفس حمذور، وترُكُه شغاًل بام 

هو أهم منه حمبوٌب ومشكور)3(.

ومــن هذا القبيــل ما قيل لــداود الطائــي: مِلَ ال ترسح حليتــك؟ قال: إين 

إذًا لفارغ)4(. 

وهذه أحــوال باطنة بني العبد وبني ربه اخلبــري)5(، والناقد بصري، والتلبيُس 

غــري رائج عليه بحال، وكم ِمْن جاهل يتعاطى هذه األمور التفاتًا إىل اخللق، وهو 

ُيلبِّس عىل نفســه وغريه، ويزعُم أن قصده اخلري، فرتى مجاعًة من العلامء يلبسون 

الثياب الفاخرة، ويزعمــون أنَّ قصدهم إرغام املبتدعة واملخالفني، والتقرب إىل 

رب العاملني)6(، وهذا أمر ينكشــف يوم تبىل الرسائر، ويوم يبعثر)7( ما يف القبور، 

)1( يف » اإلحياء «: إىل اهلل.
)2( قوله: » وحتسني الطوية « من املؤلف.

)3( قوله: » ومرغوب « و » ومشكور « من املؤلف.
)4( هــذا النقل عــن داود الطائي مل يورده الغــزايل يف هذا النص، وقــد أورده يف موضعني مها 

)127/1( و )410/4(. والظاهر أن املؤلف أضافه هنا للمناسبة.
)5( قوله » اخلبري « من إضافة املؤلف.

)6( يف » اإلحياء «: » إىل اهلل تعاىل به «.
)7( يف النسخ: يبعث.
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وحيصل ما يف الصدور، وعند ذلك تتميز الســبيكة اخلالصة من البهرجة، فنعوذ 
باهلل تعاىل من اخلزي يوم العرض)1( األكر «.

واحلاصــُل: أنَّ ترسحيهــا ألجل النــاس مذموم، كــام أنَّ تركهــا إلظهار 
الزهد مشؤوم.

وممــا ينبغي مراعاُته يف ترسيــح اللحية والرأس: التياُمــن فإنَّه عليه الصالة 
له كام يف » الشامئل «)2( وغريه. والسالم كان حيبُّ التيامَن يف طهوره وتنعله وترجُّ

ومــن اآلداب املعدودة من املســتحّبات يف هذا الباب: مجُع الشــعر والظفر 
ونحومها من أجزاء البدن ودفنها، وأن اليقطع شيئًا إاّل وهو عىل طهارة.

هذا، وقد اختلفوا فيام طال من اللحية؟)3(

فقيل: إْن قبض عىل حليته وأخذ ما حتت القبضة فال بأس به، بل هو مندوب، 
وقد فعله ابُن عمر ريض اهلل عنه ومجاعة من التابعني، واستحســنه الشعبي وابُن 
ســريين، وهو خمتار احلنفيــة، وقد أغرب صاحُب » اهلدايــة «)4( يف قوله: وجب 

قطُع ما زاد من)5( القبضة. 

)1( سقطت من األصل، ويف نسخة: الفزع. وأثبت مايف » اإلحياء « وهو أنسب.
)2( » الشــامئل « برقــم )83(، واحلديــث يف الكتب الســتة، انظــر: » حتفــة األرشاف « برقم 

.)17657(
)3( مــن هنا إىل قوله: » نقص العقل « من » اإلحياء « وخترجيــه للعراقي )143/1(. عدا النقل 

عن » اهلداية «.
)4( وعزا هذا إىل » اهلداية « الشيخ عبد الغني النابليس يف » إبانة النص يف مسألة القص « ص224، 
ومل أجــد هذا يف » اهلدايــة «، ورأيت املؤلف يقول يف » مرقــاة املفاتيح « )462/4(: » ويف 
» النهاية رشح اهلداية «:   » واللحية عندنا طوهلا بقدر الُقبضة - بضم القاف- وما وراء ذلك 

جيب قطعه «.
)5( الصواب: عن.
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وا  وكرهه احلســُن وقتادُة ومجاعٌة وقالوا: ترُكهــا عافيًة أحبُّ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ُقصُّ

الشوارب وأعفوا اللِّحى. رواه أمحد عن أيب هريرة)1(.

قال الغزايل)2(: واألمر يف هذا قريٌب إذا مل ينته إىل تقصيص اللحية وتدويرها 

ه اخللقة، وُيطلق ألســنة أهل الغيبة،  من اجلوانب، فــإنَّ الطول املفرط قد يشــوِّ

فالبأس باالحرتاز عنه عىل هــذه النية، وقد قال النخعي)3(: عجبُت لرجل عاقل 

طويــل اللحية كيف اليأخذ من حليتــه! وجيعلها بني حليتــني - أي بني الطويلة 

والقصرية)4( - فإنَّ التوســط يف كل يشء حســن، ولذا قيل: ما طالت اللحيُة إال 

وقد نقص العقل)5(.

ويف » مســند « اإلمام أيب حنيفة عن اهليثم عن رجــل أنَّ أبا ُقحافة أتى النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص وحليُته قد انترشت، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » لو أخذُتم « - وأشــار بيده إىل نواحي 

حليته -)6(.

)1( » مسند « أمحد )34/12( )7132(.
)2( يف » اإلحياء « )143/1(.

)3( هــذا القول نقله الغــزايل من » قوت القلــوب « )244/2(، ويف » القوت «: » كان إبراهيم 
النخعي وغريه من السلف يقول «.

)4( البيان من املؤلف.
)5( هذ الكلمة ُنســبت إىل أم عمري الليثية  يف » بالغات النساء « البن طيفور ص262، وُنسبت 
إىل الشــافعي يف » الوايف بالوفيات « )174/2(، وإىل املأمون يف » خاص اخلاص « ص51، 

ولفظها عند األخريين: تكوسج العقل. 
ويف » اإلحياء «: » تشمر «، ويف » بالغات النساء «: انشمر. وليس يف املصادر: » إال وقد «.  

)6( انظر » املسند « برشح املؤلف ص 423، و » اآلثار « أليب يوسف ص 234.
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ويف حديــث الرتمــذي عن ابــن عمرو أنَّــه ملسو هيلع هللا ىلص كان يأخذ مــن حليته، من 

عرضها وطوهلا)1(.

ومن اللطائف أنَّ بعــض األكابر)2( قال: حفظُت شــيئًا مل حيفظه أحد قبيل، 

ونســيُت شــيئًا مل ينســه أحد بعدي، فأما األول فقد حفظُت القرآن كلَّه يف ثالثة 

أيام)3(، وأما الثاين فأردُت أن أقرصِّ حليتي فقطعُت من جانب حلقي)4(.

وأما اخلضاُب بالســواد فهو منهي عنه)5(، قال عليه الصالة والســالم: خري 

شبابكم َمْن تشــبَّه بكهولكم، ورشُّ كهولكم َمْن تشبه بشبابكم. رواه الطراين)6( 

من حديث واثلة بإسناٍد ضعيف. 

واملراد: التشبُّه بالشيوخ يف الوقار، ال يف تبييض الشعر.

وقد هنى عليه الصالة والسالم عن اخلضاب ] بالسواد [)7(. رواه ابن سعد يف 

» الطبقات «)8( من حديث عمرو بن العاص بإسناٍد منقطع.

)1( » سنن « الرتمذي )94/5( )2762(.
)2( هو حممد بن السائب الكلبي!

)3( يف » الكامل « البن عدي )114/6(: » يف ســتة أيام أو ســبعة « ويف » ســري أعالم النبالء « 
)102/10( كام هنا.

)4( املذكــور يف املصادر: » وقبضت عىل حليتي آلخذ ماحتت القبضة فأخذت مافوق القبضة « كام 
يف » الكامل «، و » سري أعالم النبالء « املذكورين وغريمها.

)5( هذه املســألة إىل قوله: » رواية عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده « من » اإلحياء « وخترجيه  
)143/1-144( بترصف وإضافة يسريين.

)6( يف » املعجم الكبري « )83/22(.
)7( استدراك الزم من » اإلحياء «.

)8( » الطبقات الكرى « )441/1(.
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وملســلم من حديث جابر: » غّيوا هذا بيشٍء واجتنبوا السواد «)1(. قاله حني 

رأى بياَض شعر أيب قحافة.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: » اخلضاُب بالســواد خضاب أهل النــار «، ويف لفٍظ: » خضاب 

الكفار «. رواه الطراين واحلاكم من حديث ابن عمر)2(.

وعن ابن عبــاس ريض اهلل عنه مرفوعًا: » يكون يف آخر الزمان قوم خيضبون 

بالسواد كحواصل احلامم، الَيرحيون روائح اجلنة «. رواه أبو داود بإسناد جيد)3(.

ويقال: أول َمْن خضب بالسواد فرعون)4(.

ج رجٌل عىل عهد عمر ريض اهلل عنه، وقد كان خضب بالســواد فنصل  وتزوَّ

خضابه، أي خرج وبطل وظهرْت شــيبته، فرفعه أهُل املرأة إىل عمر، فردَّ نكاحه، 

وأوجعُه رضبًا، وقال: غررَت القوم بالشباب، ودلَّست عليهم بشيبتك.

ْفرة فهو جائز تلبيسًا للشيب عىل الكفار يف الغزو  وأما اخلضاب باحُلْمرة والصُّ

واجلهاد، فإن مل يكن عىل هذه النية، بل للتشبُّه بأهل الدين فهو مذموم.

)1( » صحيح مسلم « )1663/3(.
)2( التخريــج للعراقي كام قدمت، وهو للفظ الثاين، وقد أضــاف: » قال ابن أيب حاتم: منكر «،  
وقال اهليثمي يف » جممع الزوائد « )195/5(: » رواه الطراين وفيه َمْن مل أعرفه «، واحلديث 

يف » املستدرك « )604/3(، وقال الذهبي: » حديث منكر «.
)3( » ســنن « أيب داود )486/2(.وقد قال املؤلف يف » مجع الوســائل « )102/1(: » رواه أبو 

داود والنسائي ويف إسناده مقال «.
)4( ورد هذا يف حديث ضعيف. انظر: » فيض القدير « )93/3(، وانظر كتب األوائل.
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فرة خضاب املســلم، واحُلمرة خضاب  وقال عليه الصالة والســالم: » الصُّ

املؤمن «. رواه الطراين واحلاكم)1(.

وفيه تنبيٌه نبيٌه عىل أنَّ احلمرة أفضل من الصفرة)2(. 

وكانوا خيضبون باحلنّاء للحمــرة، وباخللوق والَكَتم للصفرة، وقد بيَّنامها يف 

» رشح الشامئل «)3(.

وَخَضَب بعُض العلامء بالســواد ألجل اجلهاد، وذلك ال بأس به إذا صحت 

النية، ومل يكن من شهوٍة خفية يف الطوية.

اًل إىل التوقري،  وأما تبييُضها بالكربيت اســتعجاالً إلظهار علو الســنِّ توصُّ

والتصديق بالرواية عن الشــيوخ، وترفُّعًا عىل)4( الشباب، وإظهارًا لكثرة العلم، 

ظنــًا بأن كثرة األيام، تعطيه فضاًل عىل أقرانه مــن األنام، وهيهات ومهاًل)5(، فال 

يزيد كُر الســنِّ إال جهاًل، فالعلم ثمرة العقل، وهو غريزٌة اليؤثر الشــيُب فيها، 

د محاقته. وَمْن كان غريزته احلمق فطوُل املدة تؤكِّ

م ابَن  مون الشباب بالعلم: كان عمر ريض اهلل عنه يقدِّ وقد كان الشــيوخ يقدِّ

عباس - وهو حديث السنِّ - عىل أكابر الصحابة، ويسأله دوهَنم.

)1( هو احلديث املذكور قريبًا.
)2( التنبيه من املؤلف.

)3( ينظر » مجع الوسائل يف رشح الشامئل « )102/1(.
)4( يف » اإلحياء «: عن.

)5( قوله: » ومهاًل « أضافه املؤلف ليتم له السجع.
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وقد قــال اهلل تعاىل يف حق حييــى عليه الســالم: ﴿ پ  پ  پ﴾ 

]مريم:12[.

ويقــال: إنَّ حييى بن أكثم ويل القضاء وهو ابن إحدى وعرشين ســنة، فقال 

له)1( لِصَغر سنِّه -: كم سنُّ القايض أّيده اهللُ؟  رجٌل - وهو يف جملسه، يريد أن جُيهِّ

فقال: مثل سنِّ عّتاب بن ُأسيد حني واّله رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إمارة مكة وقضاءها يوم 

الفتح. فأفحمه، فإنه كان حني واليته ابَن عرشين سنة.

ّنكم اللحى فإنَّ  وُروي عــن مالك)2( قال: قرأُت يف بعض الكتــب)3(: التغرَّ

التيس له حلية.

وقال أبــو عمرو بن العالء: إذا رأيَت رجاًل طويل القامة، ]صغري اهلامة[)4(، 

عريض اللحية، فاقِض عليه باحلمق ولو كان أميَة بن عبد الشمس. 

وقال أيوُب السختياين: أدركُت شيخًا ابَن ثامنني سنة يتبُع الغالم يتعّلم منه. 

وقال عيلُّ بن احلســني: َمْن ســبق إليه العلُم قبلك فهو إماُمك فيه وإن كان 

أصغر سنًا منك.

)1( يف «اإلحياء «: خيجله.
)2( كذا يف » اإلحياء «، وبنّي يف » قوت القلوب « )244/2( أنه مالك بن مغول. وهو إمام جليل 

تويف سنة 159هـ، وترمجته يف » سري أعالم النبالء « )174/7(. 
)3( ُنســبت هــذه الكلمــة إىل التوراة يف خٍر ذكــره عدد من العلــامء، انظر: » تاريــخ بغداد « 
)450/10(، و» تاريخ دمشق « )306/41(، و » هتذيب الكامل « )211/18(، و » حياة 

احليوان الكرى « )241/1(، و » املقاصد احلسنة « ص 444.
)4( مستدرك من » اإلحياء «.
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وقيل أليب عمرو بن العالء: أحيسُن من الشيخ أن يتعلَّم من الصغري؟ قال: إْن 

كان اجلهل يقبح به فالتعلُّم حيسُن به.

يبة فقد هنى عليه السالُم عن نتف الشيب  وأما نتُف بياضها اســتنكافًا من الشَّ

ــنه والنسائي وابن ماجه  وقال: » هو نور املؤمن «. رواه أبو داود والرتمذي وحسَّ

من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)1(.

وَوَرَد: » َمْن شاب شيبة يف اإلسالم كانت له نورًا يوَم القيامة «. رواه الرتمذي 

والنسائي عن كعب بن مّرة)2(. 

ويف رواية احلاكم يف » الكنى « عن أم سلمة بلفظ: » َمْن شاب شيبة يف اإلسالم 

ها «)3( - أي بنتفها وتسويدها -. كانت له نورًا ما مل ُيغيِّ

ويف » موطأ « اإلمام حممد)4(: أخرنا مالك أخرنا حييى بن ســعيد أنه ســمع 

ســعيد بن املسيب يقول: كان إبراهيم عليه السالم أوَل الناس رأى الشيب فقال: 

يا ربِّ ما هذا؟ فقال اهلل تعاىل: وقار يا إبراهيم. قال: ربِّ زدين وقارًا.

فإن قلَت: إذا كان الشيب وقـــارًا ونـــورًا فام احلكمة يف أنَّ نبينا ملسو هيلع هللا ىلص مل يكثر 

الشيُب عليه؟

)1( إىل هنــا - كام قدمت - مــن » اإلحياء « و » خترجيه «. وانظر: » ســنن « أيب داود )4202(، 
والرتمذي )2821(، والنسائي )5068(، وابن ماجه )3721(.

)2( » سنن « الرتمذي )172/4(، والنسائي )27/6(.
)3( هذا يف » اجلامع الصغري « انظره مع » فيض القدير « )156/6(.

)4( » موطأ « حممد مع رشحه » التعليق املمجد « )503/4( برقم )980(.
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قلنا: ملحبته للنساء، وكراهتهن الشيب بالطبع، فام أراد اهللُ أْن يكرهنه.

ه  وأما نتُفها)1( أو نتــف بعضها بحكم العبث واهلوس فهو مكروٌه، ومشــوِّ

للخلقة، ونتُف الفنيكني بدعة، ومها جانبا)2( العنفقة، وهي الشعر الذي بني الشفة 

السفىل والذقن)3(.

شهد عند عمر بن عبد العزيز رجٌل كان ينتف فنيكه فردَّ شهادته.

وردَّ عمُر بن اخلطاب وابُن أيب ليىل قايض املدينة شهادَة َمْن ينتف حليته.

وأمــا نتُفها يف أول النبــات)4(،- وكذا حلقها-)5( تشــبهًا بامُلــْرد، فهو من 

املنكرات الكبار، فإنَّ اللحية زينة الرجال، وهللِ مالئكة ُيقسمون: والذي زيَّن ابن 

آدم باللحى. وهي من متام اخللق، وهبا يتميُز الرجاُل عن النساء.

وقيــل يف غريــب التأويــل: اللحية هي املــراد بقولــه: ﴿ ھ  ے  ے  ﴾ 

]فاطر:1[.

ولقد قــال أصحاُب األحنــف)6(: وددنا أْن نشــرتي لألحنــف حليًة ولو 

بعرشين ألفًا.

وقال رشيح القايض: وددُت أنَّ يل حليًة بعرشة آالف.

)1( هذه املسألة إىل قوله: » مجيع األقوال واألفعال « من » اإلحياء « )145-144/1(.
)2( يف النسخ: جنبا. وأثبت مايف » اإلحياء «.

)3( تعريف العنفقة من املؤلف.
)4( يف بعض النسخ: الشباب!

)5( مابني املعرتضتني من املؤلف.
)6( األحنف بن قيس، التابعي املعروف.
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وقيل: إنَّ أهل اجلنة ُمْرٌد إال هارون أخا موسى فإنَّ حليته إىل رسته، ختصيصًا 

له. ولعل احلكمة إخباره ســبحانه وتعاىل يف كالمــه عن كليمه أنه أخذ بلحيته يف 

الدنيا، فأراد اهلل تعاىل إبقاءها يف العقبى)1(.

وأما  تقصيُصها كالتعبية)2( طاقة عىل طاقة تزيينًا للنساء، والتصنُّع والرياء، فقد 

قال كعٌب: يكون يف آخر الزمان أقوام يقصون حلاهم كَذَنِب احلاممة، ويعرقبون)3( 

نعاهلم كاملناجل، أولئك الَخالَق هلم.

وأما النظُر إىل سوادها وبياضها بعني العجب والغرور فذلك مذموٌم يف مجيع 

أجزاء البدن، بل يف مجيع األخالق واألفعال)4( واألقوال واألحوال.

وقد اختلف يف قص الشارب وحلقه، أهيام أفضل؟

ففي » املوطأ «: يقص الشارب حتى يبدو طرف الشفة)5(.

)1( بيان احلكمة من إضافة املؤلف. ويف هذا املوضوع كتابان: » حصول البغية للسائل هل ألحد 
يف اجلنة حلية « لرهان الدين الناجي الدمشقي )ت:900 هـ(، و»  الدرر الفاخرة يف ذكر َمْن 
له حليــة يف اآلخرة « البن طولون )ت:953هـ(. وانظــر: » اجلواهر والدرر « )892/2-

.)893
َح الزبيــدي يف » رشح اإلحياء « )436/2( املقصود هبذا فقال: » أي يقصها من أطرافها  )2( رَشَ

فيجعلها عىل هيئة التعبية «.
)3( أي: يقطعون، قال الزبيدي يف » رشحــه « )436/2-437(: » املناجل مجع منجل: حديدة 
معوجة، آلة معروفة للحصاد، وُيروى عن أيب هريرة أنَّ أصحاب الدجال عليهم السيجان، 

شوارهبم كالصيايص، ونعاهلم خمرطمة، أي نعاهلم هلا أعناق طوال مفرقة كاخلراطيم «.
)4( إىل هنا من » اإلحياء « كام قدمُت. واللفظان بعده من املؤلف للسجع.

)5( » املوطأ « )1642(، ونصه: » وُيؤخذ من الشارب...«.
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وعن ابن عبد احلكم عن مالك قال: وحيفي الشــارب ويعفي اللحى، وليس 

إحفاء الشارب حلقه، وأرى تأديب َمْن حلق شاربه. 

وعن أشهب أنَّ حلقه بدعة، قال: وأرى أن ُيوجع رضبًا َمْن فعله.

وقــال النــووي: املختــار أنه يقصــه حتى يبدو طــرف الشــفة، والحيفه 

من أصله)1(.

قال الطحاوي: ومل جيدوا عن الشافعي شــيئًا منصوصًا يف هذا. وكان املزين 

والربيع حيفيان شارهبام.

وأما أبو حنيفة وصاحباه رمحهم اهلل فمذهبهم يف الشارب أنَّ اإلحفاء أفضل 

من التقصري.

وأما أمحد فقال األثرم: حيفي شاربه شديدًا.

وقد اختلفوا)2(: هل يقص طرفا الشــارب أيضًا - ومها السباالن- أم ُيرتكان 

كام يفعله األكثرون؟

قال يف » اإلحياء «: البأس برتكهام، َفَعَل ذلك عمر ريض اهلل عنه، وغرُيه ألنه 
اليسرت الفم،  وال يبقى فيه غمرة الطعام إذ ال يصُل إليه. انتهى)3(

)1( » املجموع « )354/1(.
)2( من هنا إىل قوله: » قلت « من » طرح التثريب « لويل الدين العراقي)2/77(.

)3( » اإلحياء « )140/1(.
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وروى أبو داود عن جابر قال: كنّا نعفي السبال إال يف حج أو عمرة)1(.

وكره بعُضهم إبقاَءمها ملا فيه من التشّبه باألعاجم بل باملجوس وأهل الكتاب، 

وهذا أوىل بالصواب ملا رواه ابُن حبان يف » صحيحه «)2( من حديث ابن عمر قال: 

ُذكر لرسول اهلل عليه السالم املجوس فقال: » إهنم يوفِّرون سباهلم وحيلقون حلاهم 

فخالفوهم «. فكان)3( جيزُّ سبالته كام جتز الشاة أوالبعري.

وروى أمحد يف » مســنده « يف أثناء حديث أليب أمامة: فقلنا: يارسول اهلل إنَّ 

أهل الكتاب يقصون عثانينهم، ويوفِّرون سباهلم؟ 

فقال: » قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهَل الكتاب «)4(. 

والعثانني: مجع ُعْثنون وهو اللحية. قاله)5( يف » رشح تقريب األسانيد «. 

قلُت: األظهر أن املراد بالسبال الشوارب. واهلل أعلم.

وأما حلُق الرأس فام َحَلَق عليه الســالم وأصحاُبه الكرام إال بعد فراغ حجة 

 أو عمــرة، وإنام حلقــه عيلٌّ ريض اهلل عنه ألنــه كان كثرَي اجلــامع واالحتياج إىل 

)1( » سنن « أيب داود )484/2(.
)2( انظر: » اإلحسان « )289/12(.

)3( أي ابن عمر.
)4( مسند أمحد )613/36(، وقال اهليثمي يف » جممع الزوائد « )157/5(: » رواه أمحد والطراين، 

ورجال أمحد رجال الصحيح خال القاسم وهو ثقة، وفيه كالم اليرض «.
)5( يف  بعض النسخ: » قال « وهو خطأ.
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االغتســال، وقد ســمع أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » حتت كل شــعٍر جنابة «)1( قال: وِمْن ثمة 

ه ملسو هيلع هللا ىلص فيكون سنة. عاديُت رأيس)2(. وقد أقرَّ

عىل أنَّ عليًا من اخللفاء الراشــدين وقال ملسو هيلع هللا ىلص: » اقتدوا بسنتي وسنة اخللفاء 

الراشدين «)3(، فهم مقتدون يف أمور الدين.

)4( وجَهه يف املرآة فقال: ظهر الشيب، ومل يذهب العيب،  ولقد رأى البسطاميُّ

وما أدري ما يف الغيب)5(.

)1( انظر خترجيه والكالم عليه يف » تنقيح حتقيق أحاديث التعليق « )207/1(.
)2( روى اإلمام أمحد يف » املســند « )178/2( وغريه أن عيل بــن أيب طالب ريض اهلل عنه قال: 
ســمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » َمْن ترك موضع شعرة من جسده من جنابة مل يصبها املاء ُفِعَل به 

كذا وكذا من النار «. قال عيل: فمن َثمَّ عاديت رأيس. 
)3( حديث » عليكم بســنتي وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي « حديث صحيح رواه أمحد وأبو 
داود والرتمذي وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية. وانظر » البدر املنري « )582/9-

.)584
)4( ترجم له الذهبي يف » سري أعالم النبالء « )86/13-89(، وقال: » سلطان العارفني، أبو يزيد، 
طيفور بن عيســى بن رشوسان البسطامي، أحد الزهاد... قلَّ ما روى، وله كالم نافع. منه، 

قال: ما وجدت شيئًا أشد عيلَّ من العلم ومتابعته، ولوال اختالف العلامء لبقيت حائرًا.
وقــال: هلل خلق كثري يمشــون عىل املاء، ال قيمة هلم عند اهلل، ولــو نظرتم إىل من ُأعطي من   
الكرامــات حتى يطري فال تغرتوا به حتى تروا كيف هــو عند األمر والنهي، وحفظ احلدود 
والرشع. وله هكذا نكت مليحة، وجاء عنه أشياء مشكلة ال مساغ هلا، الشأن يف ثبوهتا عنه... 

تويف سنة إحدى وستني ومئتني «. وانظر: األعالم )235/3(.
)5( وجاء يف » املقاصد احلســنة « للســخاوي ص 669: » حديث: َمْن مل يرعو عند الشيب، ومل 
يســتح يف الغيب، ومل خيــش اهلل يف الغيب فليس هلل فيه حاجة. ذكره الديلمي بال ســند عن 

جابر مرفوعًا «.
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ــنت َخْلقي  ــنة إذا رأى وجَهــه يف املــرآة يقــول: اللهم كام حسَّ ومــن السُّ

ن ُخُلقي)1(. فحسِّ

وُســئل أبو يزيد: هل حليُتك أفضــل أم َذَنُب الكلب؟ فقــال: إْن متُّ عىل 

اإلسالم فلحيتي أفضل، وإال فَذَنُب الكلب أكمل.

فختم اهللُ لنا باحلسنى، وبّلغنا املقاَم األسنى.

واحلمد هلل وحده، وصىل اهلل عىل َمــْن ال نبي بعده، وعىل آله وصحبه، ومن 

يكون حزبه وجنده.

تم بعون اهلل وتوفيقه.

•     •     •

)1( أخرج ابن السني يف » عمل اليوم والليلة « ص 138 عن عيل بن أيب طالب أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان 
إذا نظر وجهه يف املرآة قال: اللهم كام حســنت خلقي فحسن خلقي. وانظر الكالم عليه يف 

» إرواء الغليل « )113/1(.
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- اإلمام عيل القاري وأثره يف علم احلديث، خلليل إبراهيم قوتالي، دار البشــائر 

اإلسالمية، بريوت، ط1، 1408هـ ـ 1987م.

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاين )ت:1250هـ(، حتقيق 

حسن العمري، دار الفكر، دمشق، ط1، 1419هـ 1998م.

- التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول، للقنوجي )ت: 1307هـ(، 

مكتبة دار السالم، الرياض، ط1، 1416هـ ـ 1995م.
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- تاريخ األدب العريب، لكارل بروكلــامن )ت: 1375هـ(، اهليئة املرصية العامة 

للكتاب، 1995م.

ـ التاريخ واملؤرخون بمكة من القرن الثالث اهلجري إىل القرن الثالث عرش، ملحمد 

احلبيب اهليلة، مؤسسة الفرقان، لندن، ط1، 1994م.

ـ تبعيد العلامء عن تقريب األمراء، للقاري، حتقيق حممد عيل املرصفي، عامل الكتب، 

القاهرة، 1990م.

ـ التعليقات السنية عىل الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، للكنوي )ت:1304هـ(، 

مكتبة خري كثري، كراجي، باكستان.

ـ التقاط الدرر ومستفاد املواعظ والعر من أخبار املئة احلادية والثانية عرش، للقادري 

)ت:1187هـ(، حتقيق هاشم العلوي القاسمي، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.

ـ جامع الرشوح واحلوايش، لعبد اهلل حممد احلبيش، املجمع الثقايف، أبو ظبي، ط2، 

2006م.

- جالء العينني يف حماكمــة األمحدين لنعامن اآللويس)ت:1317(، مطبعة املدين، 

القاهرة.

ـ خالصة األثر يف أعيــان القرن احلادي عرش، للمحبي )ت: 1111هـ(، مصورة 

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

ـ دليل املطبوعات العربية يف روســيا مــن 1787م إىل 1917م، ألنس خلدوف، 

إصدار مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ديب، ط1، 1429هـ ـ 2008م.
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ـ رســالة يف بيان إفراد الصالة عن الســالم هل يكره أم ال؟ للقاري، حتقيق حممد 

فاتح قايا، ضمن املجموعة العارشة من لقاء العرش األواخر باملسجد احلرام، دار البشائر 

اإلسالمية، بريوت، ط1، 1429هـ 2008م.

ـ رشح رشح نخبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر لعيل القاري، حتقيق: حممد نزار 

متيم وهيثم نزار متيم، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت.

ـ عقود اجلواهــر والدرر يف أخبار القرن احلادي عرش، للشــيل )ت: 1093هـ(، 

حتقيــق إبراهيم بن أمحد املقحفي، مكتبة تريم احلديثة ومكتبة اإلرشــاد، صنعاء، ط1، 

1424هـ 2003م.

ـ عقود اجلوهر يف تراجم من هلم مخســون تصنيفًا فمئة فأكثر، جلميل العظم )ت: 

1352هـ(، املطبعة األهلية، بريوت، 1326هـ.

ـ الفتح املبني يف طبقات األصوليني، للمراغي، املكتبة األزهرية، القاهرة، 1419هـ 

1999م.

ـ فتح باب العناية برشح كتاب النقايــة، للقاري، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار 

البشائر اإلسالمية، بريوت، ط2، 1426هـ 2005م.

ـ الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط، قسم التفسري، مؤسسة آل 

البيت، عامن، 1989م.

ـ الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، للكنوي، مكتبة خري كثري، كراجي، باكستان.

ـ مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، للقاري، مصورة دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت.
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ـ املصنوع يف معرفة احلديث املوضــوع، للقاري، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار 

البشائر اإلسالمية، بريوت، ط5، 1414هـ 1994م.

ـ معجم تفاســري القــرآن الكريم، شــارك يف جزئــه األول عبد القــادر زمامة، 

وعبد النبي فاضل، وعبد الوهاب التازي ســعود، وحممــد الكتاين، وكتب اجلزء الثاين 

حممــد بوخبزة، إصدار املنظمة اإلســالمية للرتبيــة والعلوم والثقافــة، الرباط، ط1، 

1424هـ ـ 2003م.

ـ املــال عيل القاري فهــرس مؤلفاته وما كتب عنه، بحث ملحمــد بن عبد الرمحن 

الشامع، يف جملة آفاق الثقافة والرتاث الصادرة عن مركز مجعة املاجد بديب، العدد األول 

املحرم، 1414هـ ـ 1993م.

ـ هديــة العارفني، للبغدادي )ت: 1339هـ(، مصــورة دار إحياء الرتاث العريب 

بريوت.

•     •     •
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2- مصادر التحقيق:

-   إبانة النص يف مســألة القــص، لعبد الغني النابلــيس)ت: 1143(، أخرجها 

عبد الرمحــن بن حممد احلكمي الفيفي يف كتابه » إيضــاح النص يف أن إعفاء اللحية هو 

القص «، الدار العربية للموسوعات، بريوت، ط1 )1427هـ - 2007م(.

-   إحتاف السادة املتقني، للزبيدي )ت: 1205هـ(، تصوير مؤسسة التاريخ العريب 

)1414هـ ـ 1984م( عن امليمنية، القاهرة )1311هـ(.

- اآلثار اخلطيــة يف املكتبة القادرية، لعامد عبد الســالم رؤوف، مطبعة املعارف، 

بغداد، ط1 )1398هـ - 1978م(.

- إحياء علوم الدين، للغزايل )ت: 505هـ(، دار املعرفة، بريوت.

- إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الســبيل، لأللباين )ت: 1420هـ(،املكتب 

اإلسالمي، بريوت، ط2 )1405هـ ـ 1985م(.

- األعــالم، للــزركيل )ت: 1396هـــ(، دار العلم للماليني، بــريوت، ط11 

)1995م(.

- البــدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعــة يف الرشح الكبري، البن امللقن 

)ت: 804هـــ(، حتقيــق: مصطفى أبو الغيــط وآخرين، دار اهلجــرة، الرياض، ط1 

)1425هـ - 2004م(.

- بالغات النســاء، البن طيفور )ت: 280هـ(، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار 

الفضيلة، القاهرة )1998م(.

- تاريخ األدب العريب، لرو كلامن )ت: 1375هـ(، اهليئة املرصية العامة للكتاب 

)1995م(.
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- تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي )ت: 463هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت.

- تاريخ دمشق، البن عســاكر )ت: 571هـ(، حتقيق: حمب الدين العمروي، دار 
الفكر، بريوت )1995م(.

- حتفة األرشاف بمعرفة األطراف، للمــزي )ت: 742هـ(، حتقيق: عبد الصمد 
رشف الدين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط2 )1403هـ ـ1983م(.

- التعليق املمجد عىل موطأ اإلمام حممــد، لعبد احلي اللكنوي )ت: 1304هـ(، 
حتقيق: شعيب األرناؤوط، وحممد نعيم العرقسويس، نرش وزارة األوقاف الكويتية.

- تفسري العز بن عبد السالم )ت: 660هـ(: » اختصار النكت والعيون «، حتقيق: 
عبد اهلل بن ابراهيم الوهبي، دار ابن حزم، بريوت، ط1 )1416هـ ـ 1996م(.

- تنقيح حتقيق أحاديث التعليق، البن عبــد اهلادي )ت: 744هـ(، حتقيق: أيمن 
صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بريوت )1998م(.

- هتذيب الكامل بأســامء الرجال، للمــزي )ت: 742هـ(، حتقيق: بشــار عواد 
معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1 )1400هـ - 1980م(.

- اجلامع الصغري، للسيوطي )ت: 911هـ(، انظر: فيض القدير.

- اجلامع آلداب الراوي وأخالق الســامع، للخطيب البغدادي )ت: 463هـ(، 
حتقيق: حممود طحان، مكتبة املعارف، الرياض )1403هـ(.

- مجع الوسائل يف رشح الشــامئل، للقاري )ت: 1014هـ(، تصوير دار املعرفة، 
بريوت، عن طبعة املطبعة الرشفية يف القاهرة سنة )1318هـ(.

- اجلواهر والدرر يف ترمجة شــيخ اإلســالم ابن حجر للسخاوي )ت:902هـ(، 
حتقيق: إبراهيم باجس عبد املجيد، دار ابن حزم، بريوت، ط1 )1419هـ-1999م(.
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- احلاوي للفتاوي، للسيوطي )ت: 911هـ(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، 
املكتبة العرصية، بريوت )1411هـ ـ 1990م(.

- حصول البغية للســائل هل ألحٍد يف اجلنة حلية، لرهان الدين الناجي الدمشقي 
الشــافعي )ت: 900هـ(، بعناية: نظام يعقويب، دار البشــائر اإلسالمية، بريوت، ط1 

)1425هـ ـ 2004م(.

- حياة احليوان الكرى، للدمــريي )ت: 808هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ط2 )1424هـ ـ 2003م(.

- خاص اخلاص، للثعالبي )ت: 429هـ(، حتقيق: حسن األمني، دار مكتبة احلياة، 
بريوت.

- خزانة الرتاث. برنامج الكرتوين.

- ســنن ابن ماجــه )ت: 273هـ(، طبعة: حممــد فؤاد عبد الباقــي، دار الفكر، 
بريوت.

- ســنن أيب داود )ت: 275هـ(، طبعة: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، 
بريوت.

- سنن الرتمذي )279هـ(، حتقيق: أمحد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت.

- سنن النســائي )ت: 303هـ(، رقَّمها وفهرســها: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب 
املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط2 )1406هـ - 1986م(.

- ســري أعالم النبالء، للذهبــي )ت:748هـ(، حتقيق: جمموعــة من املحققني، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، ط9 )1413هـ(.
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- رشح مســند أيب حنيفة، للقاري )ت: 1014 هـ(، قدم له وضبطه خليل امليس، 
دار الكتب العلمية، بريوت،ط1)1405-1985(.

- شــامئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، للرتمذي )ت: 279هـ(، ُعني به: أمحــد البزرة، دار املأمون 
للرتاث، دمشق، ط 1 )1429هـ ـ 2008م(.

- صحيــح ابن حبــان )ت: 354هـ( برتتيب ابن بلبــان )ت: 739هـ(، حتقيق: 
شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط2 )1414هـ ـ 1993م(

- صحيح مســلم بن احلجاج )ت: 261هـ(، طبعة: حممــد فؤاد عبد الباقي، دار 
الكتب العربية، بريوت )1413هـ - 1992م(.

- طبقات الشافعية الكرى، للسبكي )ت:771هـ(، حتقيق: احللو والطناحي، دار 
إحياء الكتب العربية، القاهرة.

- الطبقات الكرى، البن سعد )ت: 230هـ(، دار صادر، بريوت.

- طرح التثريب يف رشح التقريب، ألمحد أيب زرعة العراقي )ت: 826هـ(، تصوير 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

- عمل اليوم والليلة، البن السني )ت:   364هـ(، حتقيق: كوثر الرين، دار القبلة 
للثقافة اإلسالمية، جدة.

- فتح الباري برشح البخاري، البن حجر )ت: 852هـ(، دار املعرفة، بريوت.

- الفهرس الشــامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط )قسم التفسري(، مؤسسة 
آل البيت، عامن )1989م(.

- فهرس املخطوطات العربية يف مكتبة األوقاف العامة يف بغداد، لعبد اهلل اجلبوري، 
مطبعة العاين، بغداد )1974م(.
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- فيــض القدير برشح اجلامــع الصغري، للمنــاوي )ت: 1031هـ(، تصوير دار 
الفكر، بريوت.

- قــوت القلوب يف معاملة املحبوب، أليب طالب املكــي )ت:386هـ(، حتقيق: 
عاصم الكيايل، دار الكتب العربية، بريوت، ط2 )1426هـ ـ 2005م(.

- الكامــل يف ضعفاء الرجال، البــن عدي )ت: 365هـ(، حتقيــق: حييى خمتار 
غزاوي، دار الفكر، بريوت، ط3 )1409هـ ـ 1988م(.

- كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون، للحاج خليفة )ت: 1067هـ(، 
تصوير مؤسسة التاريخ العريب.

- جممــع الزوائد ومنبع الفوائــد، للهيثمي )ت: 807هـــ(، دار الفكر، بريوت، 
)1412هـ - 1992م(.

- املجموع، للنووي )ت: 676هـ(، دار الفكر، بريوت )1997م(.

- مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، لعيل القاري )ت: 1014 هـ(، تصوير دار 
إحياء الرتاث العريب، بريوت.

- املستدرك عىل الصحيحني، للحاكم )ت: 405هـ(، حتقيق: مصطفى عبد القادر 
عطا، دار الكتب العلمية، بريوت )1411هـ ـ 1990م(.

- مسند أيب حنيفة، انظر: رشح مسند أيب حنيفة.

- مســند أمحد بن حنبل )ت: 241هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققني، مؤسســة 
الرسالة، بريوت، ط1 )1413هـ ـ 1993 فام بعد(.

- املعجم األوسط، للطراين )ت: 360هـ(، حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد 
و عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، دار احلرمني، القاهرة )1415هـ(.
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- املعجم الكبري، للطراين، حتقيق: محدي السلفي، مكتبة العلوم واحلكم، املوصل، 
ط2 )1404هـ ـ 1983م(.

- املقاصد احلســنة يف بيان كثري من األحاديث املشــتهرة عىل األلسنة، للسخاوي 
)ت: 902هـ(، دار الكتاب العريب.

- املال عيل القاري: فهــرس مؤلفاته وما كتب عنه )بحث( ملحمد بن عبد الرمحن 

الشــامع، يف جملة آفاق الثقافة والــرتاث، الصادرة عن مركز مجعــة املاجد بديب، العدد 

األول، املحرم )1414هـ ـ 1993م(.

- املوطأ، ملالك بن أنــس )ت: 179هـ(، طبعة: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 

الرتاث العريب، القاهرة.

- موطأ حممد بن احلسن، انظر: التعليق املمجد.

- هدية العارفني، للبغدادي )ت: 1339هـــ(، تصوير دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت.

- الوايف بالوفيات، للصفدي )ت: 764هـــ(، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار 

النرش، فرانز شتايز شتوتكارت )صدر عىل سنني(.

- الوفا، البــن اجلــوزي )ت: 597هـ(،حتقيق: مصطفى عبــد الواحد، مطبعة 

السعادة، القاهرة،ط1 )1386هـ - 1966م(.

•     •     •





55 التصريح يف شرح التسريح

 فهرس املوضوعات

افتتاحية .................................................................................................................
مقدمة املحقق ..........................................................................................................
موضوع الرسالة .....................................................................................................

مصادرها ..................................................................................................................

توثيق نسبتها ............................................................................................................
النسخ اخلطية املعتمدة ............................................................................................
عنواهنا ......................................................................................................................
تاريخ التأليف .........................................................................................................
خطة التحقيق ..........................................................................................................
ترمجة املؤلف ............................................................................................................
النامذج اخلطية ..........................................................................................................
النص املحقق ...........................................................................................................
قول الشيخ يعقوب اجلرخي .................................................................................

توجيه هذا القول .....................................................................................................
وقت ترسيح اللحية ...............................................................................................
 األحكام املتعلقة باللحية .......................................................................................
القول يف قص الشارب وحلقه ..............................................................................
حلق الرأس .............................................................................................................
 املصادر ....................................................................................................................
أ- مصادر ترمجة املؤلف ........................................................................................

ب- مصادر التحقيق ..............................................................................................
•     •     • 

5
7
7
8

10
11
13
14
14
15
21
27
29
30
30
36
44
46
47
47
51





التصريح يف شرح التسريح56





57 التصريح يف شرح التسريح

صدر للمحقِّق الكتب والبحوث اآلتية

1- العجاب يف بيان األســباب للحافظ ابن حجر العســقالين: دراسة وحتقيق. 

ط دار ابن اجلوزي، الدمام ط1 )1417هـ-1997م(، ط 2 )2006م(.

2- الكلامت البينات يف قوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ   ﴾  للعالمة مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق. يف جملة 

األمحدية، ديب، العدد )6(، )1421هـ-2000م(.

3- الفتح القديس يف آية الكريس لإلمام البقاعي: دراسة وحتقيق. ط دار البحوث 

للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب، )1422هـ-2001م(.

4-نظرات فاحصة يف » رســالة يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ٿ  ٹ    ٹ         ٹ﴾ 

املنســوبة إىل ابن طولون «. يف جملة كلية الدراســات اإلسالمية والعربية بديب، 

العدد )20(، )2001م(.

5- أضواء عىل ظهور علم املناسبة القرآنية. يف جملة األمحدية، ديب ، العدد )11(، 

)1423هـ-2002م(.

6- إســهام اإلمام الفريوزآبادي يف احلركة العلمية التفســريية يف زبيد. يف كتاب 

مؤمتر )زبيد وصالهتا العلمية بالعامل العريب واإلسالمي( يف اليمن )2002م(.

7- القايض عبــد الوهاب البغدادي املالكي يف آثار القدماء وامُلْحَدثني: دراســة 

وثائقية. ط دار البحوث بديب، )1424هـ-2003م(.

8- القايض عبد الوهــاب البغدادي يف ذاكرة األيام )مطوية(، ط1 )1424هـ - 

2003م(.
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9- قــادة األمة يف رحــاب القــرآن. ط دار البحوث بــديب، ط1، )1424هـ-

2003م(، ط2، )1424هـ-2003م(.

10- رسالة يف التفســري عىل صورة أســئلة وأجوبة للعالمة الشيخ عبد الكريم 

َبان: تقديم وحتقيق. ط دار البحوث بديب، )1424هـ-2003م(. الدَّ

11- ِمْن عبد الرمحن بن األشعث إىل عبد الرمحن بن اجلوزي: موازنة بني السيف 

والكلمة. يف كتاب مؤمتر )مقتضيــات الدعوة يف ضوء املعطيات املعارصة( يف 

جامعة الشارقة )2003م(.

12- ديوان القايض عبد الوهاب البغدادي املالكي: مجع وتوثيق وحتقيق. ط دار 

البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب، )1425هـ-2004م(.

ْحَســاِن﴾ للعالمة  13- قالئــد العقيان يف قوله تعاىل: ﴿ إِنَّ اهللَ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق.  ومعه:

14- نصيحة الوزراء للعالمة مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس. ط دار البحوث 

بديب، )1426هـ-2005م(.

15- اإلمــام الزركيش وكتابــه الآللئ املنثورة يف األحاديث املشــهورة. يف جملة 

تراثيات، القاهرة ، العدد )8(، )2006م(.

 16- رســالة يف تعريــف التصــوف واشــتقاق الصوفيــة للعالمــة الشــيخ 

َبان. يف جملة البحوث والدراســات الصوفية، القاهرة ،العدد  عبد الكريــم الدَّ

)2(، )2006م(.

17- جهود دار البحوث يف حتقيق الرتاث ونرشه . يف كتاب مؤمتر )حتقيق الرتاث 

العريب( يف جامعة آل البيت يف األردن )2006م(.





59 التصريح يف شرح التسريح

ين الســبكي: دراســة  18- حتقيق النظر يف حكم البرص املنســوب إىل برهان الدِّ

وحتقيق. ط دار البشائر اإلسالمية، بريوت )2007م(.

19- َمــْن مؤلف كتاب الغاية والتقريب ؟. يف جملــة معهد املخطوطات العربية، 

املجلد )51(، العدد )1( و)2( ، القاهرة )2007م(.

20- كتب فضائل بيت املقدس: نظرات تقويمية )تاريخ بيت املقدس املنسوب إىل 

ابن اجلوزي أنموذجًا(. يف كتاب مؤمتر )تراث القدس(، القاهرة، )2008م(. 

21-نظرات يف مسند اإلمام الرفاعي املصنوع. يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، ديب، 

العدد )60(، )1429هـ-2008م(. 

22-كتاب الطــب النبوي ليس لإلمام الذهبي. يف كتاب مؤمتر )شــمس الدين 

الذهبي( يف تركامنستان )2009م(.

23- رشوح أرضية لكتاب ســاموي. يف كتاب مؤمتر )املخطوطات الشارحة( يف 

مكتبة االسكندرية )2009م(.

24- الرتاث وإشــكالية النضج واالحرتاق. يف كتاب مؤمتر )مســتقبل الرتاث( 

الصادر عن معهد املخطوطات العربية، القاهرة، )1432 هـ - 2011 م(.

25- احِلَكــم امللكيــة والكلم األزهريــة، للعالمة مرعي بن يوســف الكرمي 

املقديس احلنبيل )ت:1033هـــ(، حتقيق، دار أروقة، عاّمن، ط1 )1434هـ - 

2013م(.

26- علامء أرضاء خدموا القرآن وعلومــه، صدر عن جائزة ديب الدولية للقرآن 

الكريم، ط1 )1434هـ - 2013م(.
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* وصدر عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليي بديب:

1- النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان. ط2)1428هـ-2007م(، ط3 )1430هـ-2009م(، 

ط4 )1433هـ - 2012م(.

        وطبعــة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلســني الثقافية اإلســالمية. أّما 

الطبعة األوىل فكانت سنة )2003م( عن دار البحوث.

2- حقوق الطفل يف القرآن. ط1)1429هـ-2008م(. 

3- أدب املتعلم جتاه املعلِّم يف تارخينا العلمي. ط1)1429هـ- 2008م(.

4- اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر. ط1)1429هـ- 2008م(.

5- توضيح قطر الندى للعالمة األســتاذ الشــيخ عبد الكريم الدبان التكريتي : 

عناية وتقديم. ط1 )1429هـ- 2008م(، ط2 )1433هـ- 2012م(.

6- التوقيع عن اهلل ورسوله . ط1)1430هـ- 2009م(.

7- موعظــة احلبيب وحتفة اخلطيب )من خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشــدين( 

للعالمة عيّل القــاري )ت: 1014هـ(: دراســة وحتقيــق. ط1)1430هـ- 

2009م(.

8- العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني. ط1 )1430هـ - 2009م(.

9- قادة األمة يف رمضان. ط1 )1431هـ- 2010م(.

10- رعايــة األرسة املســلمة لألبنــاء: شــواهد تطبيقيــة من تاريــخ األمة. 

ط1)1431هـ- 2010 م(.

* عرش رســائل يف التفســري وعلــوم القرآن لإلمــام جالل الدين الســيوطي 

)ت: 911هـ(، وهي:
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11- رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة: دراسة وحتقيق. 

12- األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة : دراسة وحتقيق.

13- الكالم عىل أول سورة الفتح: دراسة وحتقيق. 

14- ميزان املعدلة يف شأن البسملة: دراسة وحتقيق.

15- املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة: دراسة وحتقيق.

16- اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى: دراسة وحتقيق.

17- الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة: دراسة وحتقيق.

ٺ﴾:  ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   تعــاىل:﴿پ   قولــه  يف  املحــرر   -18

دراسة وحتقيق.

19- إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد: دراسة وحتقيق.

20- اإلشارات يف شواذ القراءات: دراسة وحتقيق.

 وهــذه الرســائل العرش صــدرت يف جملديــن، ط1)1431هـــ -2010م(، 

ط2)1432هـ-2011م(.

21- األخبار املروية يف ســبب وضــع العربية للســيوطي: تقديم وحتقيق. ط1 

)1432هـ-2011م(.

22- الثغور الباســمة يف مناقب السيدة فاطمة للســيوطي: دراسة وحتقيق. ط1 

)1432 هـ - 2011م(.

23- وداع رمضــان لإلمام أيب الفرج بن اجلوزي)ت:597هـ( : حتقيق وتقديم. 

ط1 )1432 هـ - 2011م(.
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24- قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور لإلمام الشيخ عبد العزيز بن أمحد 

الديريني)612-688هـ(: حتقيق وتعليق.ط1)1432هـ- 2011م(.

25- نداء إىل اآلباء واألمهات )مطوية(، ط1 )1432 هـ - 2011م(.

26- دليلك إىل العمل اليســري واألجــر الكبري )مطويــة(، ط1 )1433 هـ - 

2012م(.

27- البارق يف قطع الســارق للســيوطي: حتقيق ودراســة، ط1 )1434هـ - 

2012م(.

28- الضابطية للشــاطبية الالميــة لعيل القاري )ت:1014هـــ(: حتقيق، ط1 

)1434هـ - 2013م(.

29- املســألة يف البسملة لعيل القاري )ت:1014هـ(: حتقيق، ط1 )1434هـ - 

2013م(.

•     •     •




