
  



 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 رمحه اهلل( 347) يبّ الط   رَشف ادّلين إىل نُِسبت   «لفظة  »مراجعُة 

، الفصل اثلالث من باب االعتصام بالكتاب والسنة 481)رقم احلديث:  «مشاكة املصابيح»يف 
 كتاب اإليمان(: –
 ما أحدث قوم  اهلل صىل اهلل عليه وسلم:  مايل قال: قال رسول  يف بن احلارث اثلث ض  وعن غ  »

 .«رواه أمحد .بدعة من إحداثِ  خي   ة  ن  بُس  ك  فتمس   ،نةها من الس  فع مثلُ إال رُ  بدعة  
 

الا عند اإلمام أمحد يف  سالة( كما ط الر   – 47961)رقم احلديث: « املسند»أصل  احلديث مطوَّ
رواه أمحد والزبار، وفيه أبو »: 488: 4« دالزوائجممع »، وقال اهليثيم  يف «املشاكة»ذكر صاحب 

 سالة.طبعة الر  « املسند»ر: حاشية ، وي نظ«أيب مريم، وهو منكر احلديثبكر بن عبد اهلل بن 
 

 «الاكشف عن حقائق السنن» رْشح هذا احلديث يف يف (617) يب  الط   رشف ادلين قال العالمة
 :-«مشاكة املصابيح»رشح -
  ىلاخلالء مثالا  آداب   انة، كما إذا أحيتحس  سْ م   من إحداث بدعة خي   رة  نزْ  فتمسك بسنة  »

 إنف هذا األدب   فيه هو أن من راىع ، والسث أو مدرسة   رباط   من بناء   ة، فهو خير نَّ ما ورد يف السث 
عود إ ى أن لصث  وايف الرتّق    منه إ ى ما هو أىل منه، فال يزال  به، حىت يرتق   ف  قه ويلط  وف  ي   اهلل

 ...القرب مقام   يبلغ  
 ...عبن والطَّ يْ ، حىت ينتقل إ ى مقام الرَّ فاألفضل يه ذلك إ ى ترك األفضلومن تركه يؤد  

 ىلل أحْ س  الع  »وقوهلم:  ﴾جت هب مب خب﴿مل هذا ىل باب قو ه تعا ى: ويمكن أن ي  
ا، وذلك من ابلدعة يف بابه يعين أن السنة يف بابها أبلغ   ،«من الشتاء يف أحرث الصَّ »و« من اخلل  

 الطريقة اليت ال رشَّ  «:يدْ اله  »ـاملراد ب «:حممد ي  دْ ي ه  دْ خي اله  »أن قو ه صىل اهلل عليه وسلم: 
 هافيها، ورشث  ال خي   أمورر  هذه األمور   «:ثاتهاد  األمور حم   رشث »حممد، وقو ه:  ة  ها سنَّ فيها، وخي  

 .ابلدعة
ىل  لبر ا اغألن اخلي اغبلا  ؛يف بابه من الش   حممد يف بابه أبلغ   ي  دْ فيلزم من هذا أن يكون ه  
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 .«﴾ننىن من زن رن﴿ ه، كما قال تعا ى:  وقامعر  الش  
ليماني ة ) ويف آخرها ما يفيد أن كتابتها تمْت ، 67وأ/ق 61ب/ق (M-184انتىه من نسخة السث

 باملقارنة ما وقع يف املطبوع من غلط بني  يف مجادى األوىل، سنة ثالثني وثمان مئة... ويت
 وسقط.

 

الا يلتبني  سياق  الالكم، وال خيىف أن املذكور هنا  يف –وإنما أوردت  نص  الطيب  رمحه اهلل مطو 
قيتاج تنقيحا من حيث ادل   –نص  احلديث ثم يف الْشح  راية، كما ال يستغين عن اتلحق 

.. أما هذا املقال فال يتعر ض ليشء اليت أوردها « نزرة»من ذاك، وإنما موضوعه لفظة  روايةا
 الطيب  يف الْشح.

 

ب هاهذه اللفظة  مشاكة »ىل  املعروف يف رشْحهرمحه اهلل ( 961) اهليتيم   حجر العالمة ابن   حس 
رة»أنها:  «ح اإل هفتْ »املسىم « املصابيح ا«قذ  ، قال ، وبىن عليه مالما هه إ ى العالمة الطيب   وجَّ

 :رمحه اهلل ابن  حجر
األدب ما  ناعة وسوءبح والشَّ من الق   «ةرذ  ق»اليت يف احلديث بقو ه:  «ةسنَّ »ه ف  وْص  يف ىل أن  ... »

 عليه يضه لق  سن طريق  ه وح  الرجل وحتقيق   علم   اشتهار   ولوال، ه السمع  جث ويم   نه الطبع  مر ينف  
 .بأمر عظيمبهذه اللكمة 

 ،رف  ك   صىل اهلل عليه وسلمشيئا منسوبا إيله  ر  ذ  حون بأن من استقْ نا مص  وأصحاب   !كيف؟
ها فْ لم يص   تأويله بأنه لوال إماكن   ،طةوقع يف تلك الورْ ها بالقذارة ي  ف  فوْص  ،منسوبة إيله والسنة  

إنما  ض قبو ه  ر، وهذا بفرْ ذ  قْ ت  سْ ها بم  ق فعل  ، بل من حيث تعلث ةا بالقذارة من حيث كونها سنَّ 
طة تلنجو من هذه الورْ  ،ذللك نْ فتفطَّ  ،األدب وسوء   والقبح   ال الشناعة   ،بفحسْ  الكفر   منع  ي  

 «.ها انلهاية  بح  ق ابلالغ  
كتبْت سنة ست  ومخسني وألف نقالا من خط  املؤلف، وقد آلْت أخيا إ ى  انتىه من نسخة  

ْ »ها ختْم ون شْت بها، وعلي« شبكة األلوكة»  «الشهي بقپوچي زاده ىيحممد أفندي بن ي 
 يتبني  ما وقع يف املطبوع من حتريف. (419)أ/ ق املعروف، وباملقارنة معه
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تكميال للمقام -من النسخة املذكورة  -مع سابقتها والحقتها- وباتلايل صورة العبارة
 :-املذكورة« اللفظة»وإطالًعا ىل رْسم 

 
 

 ، فقال:«مرقاة املفاتيح»( يف 4141القاري رمحه اهلل ) وتبعه العالمة لع  
 «.معه الس  ع ويمجث بْ مما ينفر عنه الطَّ  ،ة قدمقلم وزلَّ  زة  ، فلغْ «رةأي سنة قذ  »: وأما قول الطيب  »

 ثم نقل ما قا ه ابن  حجر.
 (:71)أ/ ق 184وصورة عبارة القاري كما ييل من نسخة السليماني ة العامة رقم: 

 
 

بها ليسْت « اللفظة»أن « رْشح الطيب  »من مراجعة عدد من ن سخ  يظهر واذلي  كما حس 
رة»وإنما يه ؛ -ومن تب عه-ابن حجر  العالمة خ  الكتاب نفسها، ومنها  ،«نز  وادليلل  ىل ذلك ن س 
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ح رشْ »سخة يف ن ، فلعل ه سبْق نظر من ابن حجر، أو وقع اتلحريف  كما سيأيت انلفيس  املعت مد
ْ  «الطيب يت  ا تلقارب لكم  ، الرْسم يف «قذرة»و« نْزرة»اليت اكنت دليه، والك األمرين قريبر جد 

ةا ألن لفظة  مة.. وردْت غي منقوطة يف كثي من« نزرة»وخاص   النثسخ املتقد 
الئمة جدا لسياق الكم الطيب « نزرة»ىل أن لفظة  الا -م  « رةقذ»، ولفظة -كما تم  نقل ه مطو 

 ..ا املقام، ال من جهة ما ذكروه فقط؛ بل من جهة سياق الالكم وحلاقه أيضامستغربة يف هذ
 

( نقل الكم الطيب  ىل احلديث يف 4101) وي الحظ أن العالمة عبد احلق ادلهلوي رمحه اهلل
عات اتل نقيح»رشْحيه  عات»و (016: 4) -يف العربية-« ل م  ة اللَّم  عَّ ولم  (06: 4) -يف الفارسية-« أش 

عينها ترجم عبارة  الطيب  رمحه اهلل ب« عاتم  أشعة اللَّ »املذكورة، فيف « اللفظة»يتلك م شيئا عن 
 «.نْزرة»بما يفيد أنه قرأ اللفظة: 

 

خه يف مكتبات العالم، والقْصد من« رْشح الطيب  »فال خيىف اشتهار أما بعد،   ذا ه وكرثة ن س 
نا حاالا  جولةر املقال  صوَّرات  منرسيعةر فيما يرض  خ م  خ - النثس  بدون اهتمام بتتب ع النثس 

خ ومراجعة  رْسم اللفظة املذكورة فيها، وصور  ، -واتلقّص  فيه شاهدةر و لصوابناطقةر با النثس 
 ..بنفسها، وال حتتاجا بياناا عليه

ا من  :-خخاص بني النثس ترتيب   مراًعةبدون - فيما ييل هافلرْن نموذجا
 

 (A.474) أمحد اثلالثنسخة مكتبة 
 .اتم  كتابت ها يف رمضان املبارك، سنة أربع وثمانني وسبع مئة، كما يف آخره

 :(07)ب/ ق صورة العبارة
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 (A.474مكتبة أمحد اثلالث )نسخة 
 :(77)أ/ ق . صورة العبارةاآلن تأرخيها جدلم أ

 
 

 (M-184) العامة السليمانية املكتبة نسخة
 يف مجادى األوىل، سنة ثالثني وثمان مئة. كتابتها تمْت يف آخرها ما يفيد أن 
 (:61صورة العبارة )ب/ ق

 
 

 (848)املجدل األول،  نسخة املكتبة املحموديّة باملدينة املنورة
 :(471)أ/ ق  صورة العبارة .هاتمْت يف ربيع اآلخر، سنة اثنني وتسعني وألف، كما يف آخر

 
 

 (188نسخة مكتبة قليج يلع باشا )
 (:71صورة العبارة )ب/ ق .كما يف آخرها ه، 960يف مجادى األوىل سنة تم نْسخها 
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 (778)املجدّل األول، كوبرييل نسخة مكتبة 
 يف آخر املجدل األول أنه تم  يف حمرم احلرام سنة إحدى وتسعني وسبع مئة.

 :(99)ب/ ق صورة العبارة 

 
 

 (444نسخة مكتبة حممود باشا )املجدل األول، 
، فهمتمام ال لم أفهمها عثمانية لم أقف ىل املجدل  اثلاين منها، ويف أول املجدل األول لكمات

 ه. 884وأنه:  لنَّْسختتحدث اغبلا عن تأريخ ا

 (:418صورة العبارة )أ/ ق

 
 

 (448نسخة مكتبة حممود باشا )املجدل األول، 
 الن سخ.، وباتلايل لم أقف ىل تأريخ املجدل  اثلاين يوجدلم 

 (:60صورة العبارة )أ/ ق

 
 

 (148جامع )املجدل األول،  / يكيييننسخة مكتبة 
م أفهمه ل« تمل كر »ويف أول املجدل األول كما لم أقف ىل تأريخ الن سخ، لم أجد املجدل  اثلاين، 

ن لع  ب ه ... مع املجدل  اثلاين، الفقي  إ ى اهلل الصمد، عبد الرمحناستعار  : »«استعارة»تماما، و
املؤيد ... يف يوم اجلمعة املباركة، اثلامن عش من أخرى اجلمادى، لسنة تسع وتسع مئة هجرية 

 اه...«. 
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 (:87)أ/ قصورة العبارة 

 
 

 (182)جامع  / يكيييننسخة مكتبة 
 خ.يف ربيع اآلخر، سنة ثالث عشة وتسع مئة كما رصح به انلاس اتم كتابته

 :(411)أ/ قصورة العبارة 

 
 

 (488مكتبة فيض اهلل أفندي )نسخة 
 (.109لم يتسن  يل االطالع ىل تأريخ الن ْسخ، واملجدل اآلخر من النسخة برقم: )

 (:-86اللقطة الرقمية:  تسلسل- 81صورة العبارة )أ/ ق

 
 

 (4431املجدل األول، نسخة مكتبة نور عثمانية )
م )ويف الرق كما ذكره انلاسخ يف آخرهاها سلخ  ذي القعدة، سنة ثالث بعد األلف، تم  نْسخ  

ه يف صفر سنة ثالثة عش بعد  -4167-اتلايل  باملكتبة املجدل  اآلخر من النسخة، تم نسخ 
 :(417)ب/ قصورة العبارة . األلف(
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 (884) أفندي اعطفنسخة مكتبة 
 ، كما ذكر انلاسخ.سنة ثمان وتسعني وثمان مئةخها يف شعبان، اتفق الفراغ من نسْ 

 :(71أ/ ق)صورة العبارة 

 
 

 (714ا )راغب باشنسخة مكتبة 
ها يف ربيع اآلخر سنة تسع وسبعني وسبع مئة كما ذكر انلاسخ يف آخرها.  تم  نسخ 

 :(61)أ/ قصورة العبارة 

 
 

 (81ا )رستم باشنسخة مكتبة 
حها وقاب لها: أبو القاسم املاليك، كما يف آخرها. ها وصحَّ  لم تؤر خ، نسخ 

 :(91)ب/ ق صورة العبارة 

 
 

 (737نسخة مكتبة داماد إبراهيم باشا )
 :(09ق/ أ)ؤر خ. صورة العبارة تلم 
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 (734) باشا نسخة مكتبة داماد إبراهيم

 :(60ق)ب/ صورة العبارة ؤر خ. تلم 

 
 

 (738املجدّل األول، ) باشا نسخة مكتبة داماد إبراهيم
 :(61ق)أ/ صورة العبارة ؤر خ، ولم أجد املجدل اآلخر. تلم 

 
 

 (144نسخة مكتبة حايج سليم آاغ )
 :(74)ب/ قصورة العبارة لم أقف ىل تأرخيها. 

 
 

 (141املجدّل األول، نسخة مكتبة حايج سليم آاغ )
م سنة واحد وستني وألف.  -املجدل األول-تم نسخه   :(94/ قأ)صورة العبارة يف املحر 

 
 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 عن املطبوع
 :«رْشح الطيب»وقفت  ىل ثالث طبعات لـبعد مراجعيت السابقة 

 ،«قذرة»أثبتت اللفظة ( ه 4146 -، واثلانيةه 4147 -)ط أوىل -باكستان-إدارة القرآن  فطبعة  
ق وعل ق عليها  (716/ 4بعبارة العالمة لع  القاري، وأهمل بيان  ما يف النثسخ! ) املحق 

 

ق، ونب ه «نزرة» ه( أثبتْت  4146 -)ط أوىل -مكة املكرمة-مكتبة نزار مصطىف  وطبعة    املحق 
طبعة وال ..إ ى انتقاد الشارح رمحه اهلل اذلي أد ى ىل احتمال وقوع اتلحريف يف اتلعليق

دة شيئا عن النسخة «قاملحق  » ة واحدة فقط، ولم يذكري  خط   نسخةا  اعتمدْت  أنها:  غي املعتم 
ي ة الوحىل مقابلا الطبعة اعتمادا  نه تم عمل  نسخة دار الكتب املصي ة، وأ  يدةة النسخة اخلط 

 ة.بالطبعة ابلاكستاني  
 

ذفت وباتلايل اهلندية!« طبعة زكري ا»اليت آلْت إيل  وقد صارْت -وطبعة دار الكتب العلمية   ح 
 وعل ق عليها ،«نزرة» فيها أثبت ،-ه 4148أر خت بسنة « قاملحق  »ها سنة الطبع؛ إال أن مقدمة من
ق» د قال ، وق«قذرة»: هكذا يف خمطوطة دار الكتب املصي ة، ووقعت يف غيها: بما ييل« املحق 

حبها وليس عند صا ،واحدة فقط ـ واحلال أن الطبعة كسابقتها اعتمدْت نسخةا يف املرقاة... اه
ا معلوم دل-من الطبعة ابلاكستانية  هحىت يكم عليها بما أخذ  « غيها»  .-نيى ابلاحثوحاهل 

 مجعني.آ ه وصْحبه أىل وصىل اهلل تعا ى ىل خي خلْقه حممد، وواهلل سبحانه وتعا ى أعلم، 
 

 راجعه:
 عفا اهلل عنه حممد تيق بن رحيم ادلينالعبد  

 ه. 4111من ربيع اآلخر،  48ظهر يوم األحد، 
 بنغالديششيتاغونغ، ، للبحوث وإحياء الرتاث اإلساليم مؤسسة املعارف كتبم

mtaqibd@gmail.com 
almaarifweb@gmail.com 
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