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 احلمد لله رب العاملني، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني. 

 أما بعد:
حبيس دفَّتَيه،  لعِلقٍ نفيس، ظلَّ وترجمةٌ ذ التاريخ، بَمن نُ من أثر التراث، ونبذةٌ قبضةٌ هذهف

: نسخةٌ من لنوره باالنبالج في )دار النفائس واخملطوطات( مبدينة بريدة -تعالى-حتى أذن الله 
 .ف(، لعبدالرزاق بن همام الصنعانيكتاب )املصنَّ

مفردةً، تعريفًا بالنسخة، وبيانًا ألهميتها، نشرها  رأيتُ ،مستقصيةدراسة علمية بني يديك 
 يستفيد من تلك النسخةلمَن يحقِّق الكتاب، ويخدمه حقَّ خدمته،  -تعالى-على أمل أن يوفق الله 

 .ستفادكما ينبغي أن يُ
 الدراسة كما يلي: وقد فصَّلتُ

 .نُسَخِهبعض بالكتاب، وطبعاته، و تعريفلل: مدخل
، ويتضمن بحثًا )بريدة( في وصف احلال الظاهرة لنسخة: : الوصف املاديالفصل األول

 يًا حول تاريخها وانتقاالتها.ائستقصا
 .ضبطها درجةو وأصلها،، نسخةالى : في استبطان محتو: الوصف العلميالفصل الثاني

باملطبوع  النسخةمن  نةٌ لعيِّنةٍ: وفيه دراسةٌ مقارِ: أهمية النسخة وجديدهاالثالثالفصل 
 .فيهما صحِّحه، وما تُعليهما ضيفه النسخةوأصلِه اخلطي، وبيانٌ ملا تُ

أخصُّ لي هنا من تسجيل شكري اجلزيل لكل من أفادني في أبحاث هذه الدراسة، و دَّوال بُ
ذ األستاالشيخ فوزان الفوزان،  الشيخ د. عبدالعزيز املشيقح، : سعادة د. عبدالله املنيف،بالشكر

 ، األستاذ عبدالله البسيمي.، األستاذ يوسف املهنامعطيزكي أبو 
واحلمد لله على فضله وإحسانه وامتنانه،  .الدراسة راقمها وقارئها هأن ينفع بهذأسأل اللهَ و

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وإخوانه.
 
 

 محمد بن عبدالله السريّع       
 1436رمضان  15          
               mohammad_sor@hotmail.com 
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نات املدوَّ أهمِّ أحدَ ،هـ(211للحافظ عبدالرزاق بن همام الصنعاني )ت  ،(صنَّفامل)كتاب  دُّعَيُ
، حتى وآرائهم ،وفتاويهم ،في باب فقه الصحابة والتابعني ، خاصةًوأضخمها ،احلديثية الفقهية

 .(1)«خزانة علم»هـ( بأنه 748احلافظ الذهبي )ت ه فَصَوَ
جعله حقيقًا بهذا الوصف، وأعلى من ما ي من الثراء والتنوُّعيجد فيه ( صنَّفامل)في  املطالعو

ت رَشَوانتَ، الشرعية في شتَّى املسائل وأثر ألف حديثٍ 22أحاديثه وآثاره  تْبَ، فلقد قارَهذا الوصف
 .الفقه احلجازية، واليمانية، والعراقية، والشامية، وغيرها مدارسِ اجتاهاتُفيه 

 ثالث طبعات معتبرة: (صنَّفامل)بع ومبوازاة هذه القيمة العلمية العالية، فقد طُ
 .هـ1392شرت عام ، نُ، بتحقيق حبيب الرحمن األعظميفي بيروت طبعة املكتب اإلسالمي -1
 .هـ1421شرت عام ، نُأمين نصر الدين األزهريطبعة دار الكتب العلمية في بيروت، بتحقيق  -2
 هـ.1436شرت هذا العام طبعة دار التأصيل في القاهرة، بتحقيق مركز البحوث في الدار، نُ -3

مختلفة، إال أن أمتَّ هذه األصول  خطيةٍ على أصولٍ الثالثُ هذه الطبعاتُ تْدَمَوقد اعتَ
 ،في خمسة أجزاء، بإسطنبول، (مراد مال)احملفوظ في مكتبة  اخلطيُّ ة إلى اليوم: األصلُعروفامل

 منها تأريخٌ على آخر جزءٍإذ مكتوبة في القرن الثامن الهجري،  نسخةٌ و، وه(600-596م )اقباألر
 هـ.747ه سنة بالفراغ من نَسْخِ

 .(2)أخرىد بنَصِّ الكتاب في مواضع، وتساعده األصول األخرى في مواضع وهذا األصل يتفرَّ
 يعرِّض النصَّ  وحيدٍ أن االعتماد على أصلٍوباإلضافة إلى ما تقرَّر عند أهل الفن، من 

للتحريف والسقط واخللل، فقد تبيَّن من مقابلة األصل اخلطي املذكور باألصول األخرى أن فيه 
إمنا و، ، وإن كان تاريخ نَسْخِه متقدمًا نسبيًّامدةً مبفردهيفاتٍ وأسقاطًا كثيرة، وأنه ليس عُصحت

إلى ما ال يختاره احملقق حال االختيار، فإبراز  اجلوءً، وضرورةً -د بهفيما تفرَّ-عليه  االعتمادُحصل 
من املذكور ها على ما قد يوجد في األصل مكن تغليبُأ، كبرى مصلحةٌ هذا الكتاب الهامِّ نصِّ

 الوسيطة والناقلة.من خالل املصادر وتصحيحه ، خاصةً مع إمكان استدراك الكثير إشكاالت
أوائل من  كبيرٌ رٌقدومن املواضع التي تفرَّد بها هذا األصل في املطبوعات الثالث: هذا، 

 يصلي كتاب الطهارة، إلى أواخر باب )الرجل منالكتاب، من أثناء باب )هل يتوضأ لكل صالة؟( 
                                                           

 .(2/609) االعتدال ( ميزان1)

(، وهي نسخةٌ لم تعتمدها كلُّ طبعات 4561)( اطَّلعتُ على نسخة )املصنَّف( احملفوظة في مكتبة )السليمية( بأدرنة في تركيا، برقم 2)
مطابقًا أو يكاد، فإني قابلتُ مواضعَ  الًالكتاب، فوجدتُها نسخةً متأخرة، منقولًة بخطٍّ متوسط اجلودة عن أصل )مراد مال( نفِسه، نق
تى فيما كان السياق ال يساعده، بل رمبا عديدةً مما وقع فيه اخلطأُ والسقطُ في أصل )مراد مال(، فطابَقَتْهُ نسخةُ )السليمية( في ذلك، ح

عنه،  زادت عليه شيئًا، وال تكاد تنفرد عنه بصواب. وعليه، فنسخة )السليمية( ال ترفع تفرُّد أصل )مراد مال(، وإمنا هي فرعٌ منه، متولِّدٌ
 والله أعلم.
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 - 167التأصيل: ما بني الرقمني دار يكملها( من كتاب الصالة، وهذا يقابل في طبعة  ال صالة
 حديثًا وأثرًا. 3620، أي: ما يقارب 3786

بفضله للقائمني على )دار النفائس واخملطوطات( مبدينة بريدة، في  -تعالى-يسَّر الله 
 الً أصكون ت، (عبدالرزاق مصنَّف)للجزء األول من  نادرةٍ مخطوطةٍاحلصولَ على ، (1)منطقة القصيم

مع النُّسَخ -تساعده ، واملشار إليهفي املوضع  د بهألصل )مراد مال( املذكور فيما تفرَّ امساعدً
 .أيضًا فيما قبله وبعده -األخرى

ح فأتا مدير الدار،س ومؤسِّوقد تفضَّل عليَّ فضيلة الشيخ عبدامللك بن عبدالوهاب البريدي، 
أجزل مني له ف، مادةً ومحتوى هادراستَ ، وتصويرًا رقميًّا عاليَ اجلودة هاتصويرَالنسخة، و معاينةَ لي

 .، وسابغ الستررفيع الذِّكرمن الله عظيم األجر، وله والشكر، 
 

  

                                                           
 في مدينة بريدة. واملثقفني للعلماء واخملطوطات، الكتب وحفظ العلمي، التراث برصد تُعنى ربحية، غير ( وهي جهة1)
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سم، تقريبًا، حيث وقع َقصٌّ  17.3سم، وعرض  25.3، بطول ورقة 249تقع النسخة في 
  .(1)، لعله بهدف إعادة خياطتها وجتليدهاالًطو األوراقجلانبي  متأخرٌ

 . سم 12 :سم، وعرضها 23 :كتلة النص طولِتقريبُ و
 .، واألغلب األعم األولسطرًا في كل صفحة 26و 25 بني األسطرعدد  تراوحيو
 .(2)املنشأ بيُّأورُ هأن على تدلُّ على الورق عالمات مائيةو

، وإن كانت أصابت بعضَ شيئًا منهطمس يَمبا  ر النصُّممتازة، حيث لم يتأثَّوحالة النسخة 
 في الوسط. يسيرةٌ عٌفي األطراف، أو بُقَ األوراق رطوبةٌ

، وإن كان أصلُ ما كتبه -بفضل الله- شيءٌ ط مما كتبه الناسخُسقُوالنسخة كاملة، بحيث لم يَ
 .-ويأتي كما سبق- (صنَّفامل)الناسخ ال ميثل إال اجلزء األول من 

وال  ،وال مجلَّدة ،مخيطة إال أنه وقع خللٌ شديدٌ في ترتيب األوراق، راجعٌ إلى كونها غيرَ
تني لكل ورقة( لقطة، بواقع لقط 498ترتيب صُورها )التي بلغت  وقد بذلتُ جهدًا كبيًرا في .مرقَّمة

تعقيبة بعضَ الشيء: التزامُ الناسخ بال ه، ساعدني في-بحمد الله-، فتمَّ ذلك على احلاسب اآللي
 .(3)بني كل ورقةٍ والتي تليها

العالمات الدالَّة على الفصل بني الفقرات  ه باملداد األسود، واستعمل بعضَسختَنُ كتب الناسخُ
 وأما عنوانات األبواب، فكتبها باألسود، وعلَّم على العديد منها بعالماتٍ  .باملداد األحمر أحيانًا

األبواب باملداد األحمر،  كتابةَ ابتدأ(، حيث 165ص)حمراء لتمييزها، واستمرَّ ذلك إلى  وخطوطٍ
 .جدًّا يسيرةٍ عدا أبوابٍالنسخة، نهاية إلى  بقي على ذلكو

والظاهر أن الناسخ كان يترك بياضًا لعنوان الباب، ثم يعود إليه باملداد األحمر، فيكتبه، يدلُّ 
كان حجم الفراغ ع أحيانًا أخرى، وهذا يشير إلى أن يق عليه أحيانًا، ويتَّسِضِأن املكان يَ :على ذلك

على ذلك: اختالف اخلط في بعض األبواب، فالظنُّ  يدلُّكما  .فيهعنوان التقديرًا قبل كتابة  امقدَّرً
 .بأصلها ن قابَل النسخةَ، فكتبها مَلم يقدَّر له ذلكبيَّض لها ليكتبها الحقًا، فأن الناسخ 

                                                           
 .-بحمد الله-( أدى هذا القصُّ إلى بتر بعض بالغات املقابلة، وبعض احلواشي، إال أن ذلك يسيٌر ال يكاد يذكر 1)

 هـ.22/8/1436( حيث اختصَّت مصانع الورق في أورُبا باستخدام العالمات املائية. إفادة هاتفية من سعادة د. عبدالله املنيف، بتاريخ 2)

 ترتيبها. بعد لصفحاتها اخلاصَّ ترقيميَ دراستها في النسخة إلى العزو في ( وسأعتمد3)

 



 

6 
 

غيرِ مشكولٍ  منقوط،، واضح جميل، ،سخ والرقعةبني النَّ ، خليطٍ(1)جنديٍّ كُتبت النسخة بخطٍّ
وحديث، والظاهر أن ما كان منه قدميًا فهو متابعةٌ دقيقةٌ من  بني قدميٍ متفاوتٍ غالبًا، وبإمالءٍ

 الناسخ ألصله الذي ينقل منه.

 ل الناسخ اخلامتة التالية:جَّ، سَ«حرد املنت»في 
 به عمَّن سواه: محمد كتبه الفقير إلى مواله، الغنيُّ

 غفر الله له،  بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن فوزان،
 ولوالديه، وملشايخه، وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني 

 واملؤمنات. آمني، آمني، آمني
، فقد -كما سيأتي-بها  مرتبطةٌ وعليها عالماتٌبريدة،  النسخة مدينةُ ونظرًا ألن مصدرَ

 تان:ميكرأسرتان  هماملشهور منأهل بريدة، و أن الناسخ من )الفوزان( بادئ األمر ظننتُ
 .(خضيراء)أهل  -1
أهل )الشماس(، الذين انتقل بعضهم منه إلى بلدة )الشماسية(، وبعضهم دخل منه إلى  -2

 مدينة بريدة.
فيه العبودي، ولم أظفر  للعالمة الشيخ محمد بن ناصر ،(ر بريدةسَمعجم أُ)في  الًأو فبحثتُ

، فأفاد بأن الناسخ ليس من (2)الشيخ فوزان بن صالح الفوزان فضيلة من فاستفسرتُ، ببغيتي
، ورجَّح أن اخملطوط قَدِم إلى بريدة من الرياض، أو سدير، أو شقراء، أو )أهل خضيراء( تهمأسر

 .(3)أشيقر
عبدالرحمن بن توصلت إلى الشيخ العابد التقي الصالح حتى فأعدتُ البحث كرًة أخرى، 

، ، من أهل شقراءمن آل عيسى ،عبدالعزيز بن محمد بن فوزان بن عثمان بن عبدالله بن عيسى
 .هم )فوزان(دِّوتُنسب عشيرته إلى جَ

 .ه واجتهاده في العبادةدِّجلِ  ،الصاحلني، حتى كان يلقَّب )املطوَّع(العُبَّاد من  قد كانو
 كما أنه، هـ(1331 - هـ1249من تالمذة الشيخ علي بن عبدالله بن إبراهيم بن عيسى )وهو 

 

                                                           
( اخلط النجدي منط خاص من اخلطوط املتأخرة، ال يعتمد على قاعدة معروفة من قواعد اخلط العربي. صناعة اخملطوطات في 1)

 (.382-379جند، عبدالله املنيف )ص

عبدالله بن فوزان الفوزان، أستاذ احلديث في  .د.أ الشيخ فضيلة ابنه ي )خب القبر( مبدينة بريدة، بواسطة( إمام مسجد الفوزان ف2)
 هـ.18/8/1436قسم الدراسات اإلسالمية، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، في جامعة طيبة، مكاتبةً برسالة نصية، بتاريخ 

عن اجتاهات العلم الشرعي السائدة في مدينة بريدة: قلةُ عنايتها بانتساخ كتبٍ كبرى مثل ( ومما اتكأ عليه الشيخُ في ذلك: أن املعروفَ 3)
 )مصنَّف عبدالرزاق(.
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 .(1)همّهـ( أل1392ُ - هـ1310بن محمد البيز )العيسى( )جَدُّ الشيخ محمد بن علي 
شقراء، وكان هو ناظرَها القائمَ بها سنة في  البِرّوألمانته وكفاءته، فقد تولى وكالة أوقاف 

 .(2)هـ1310
 من نُسَّاخ جند وورَّاقيها باإلضافة إلى ما سبق، فقد كان الشيخ عبدالرحمن ابن فوزانو
 :(4)ما يلي اتهخونسم نم وجدتُحيث ، (3)املُكثِرين
وكان الفراغ من هذه »: . كتب في آخرهورقة 225. كتاب )شرح الكوكب املنير(، البن النجار -1

لعلهُ سادس عشر من شهر ربيع اآلخر، الذي هو من شهور سنة  ،النسخة املباركة عشية األربعاء
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد بن ، على يد أفقر العباد إلى رحمة ربه الكرمي املنان: 1279

 .«فوزان، عفا الله عنه وجميع املسلمني، إنه غفور رحيم
 .(5)(87/86والنسخة محفوظة في مكتبة الرياض السعودية العامة، برقم )

مت بحمد » . كتب في آخره:صفحة 615. منه اجلزء الثالث كتاب )التمهيد(، البن عبدالبر. -2
، بقلم الفقير إلى رحمة 1285االثنني املبارك، ثاني عشر من شهر ربيع األول، سنة الله وعونه عشية 

ربه الرحمن: عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد بن فوزان، غفر الله له، ولوالديه، وجلميع 
املسلمني، فهو أهل التقوى وأهل املغفرة، واحلمد لله رب العاملني، وصلى الله على محمد وآله 

 .«تسليمًا... وصحبه وسلم
 .(6)(569/86والنسخة محفوظة في مكتبة الرياض السعودية العامة، برقم )

، نسخ قدرًا كبيًرا من جزئيه (7)كتاب )معونة أولي النهى بشرح املنتهى(، للبهوتي -3
وفرغ من كتابته الفقير إلى رحمة ربه، الراجي منه غفران ذنبه، ». وكتب في آخرهما: (8)األخيرَين

كاتبه: عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد بن فوزان، غفر الله له ولوالديه وللمسلمني واملسلمات، 
                                                           

 .(6/326 ،5/226) البسام عبدالله قرون، ثمانية خالل جند ( علماء1)

ديوان شقراء منوذجًا، يوسف املهنا (، دواوين األوقاف القدمية في إقليم الوشم، 1/303( شقراء، مدينة وتاريخ، محمد الشويعر )2)
 إملامٌ  لهم يكون الذين العلم طلبة أو العلماء من البلد وأعيان القاضي يختاره أن الوكيل في ( أن الغالب51(. وأفاد األستاذ املهنا )ص52)ص

 .وفقهه، ويُرَى فيهم الكفاءة واألهلية لهذه املهمة الوقف بأحكام

الوليد الفريان أورده ضمن ورَّاقي جند في القرن الثالث عشر، وذكر كتابني فقط من منسوخاته. الوراقة  د. -بعدما كتبتُ هذا-( رأيتُ 3)
 (.102في منطقة جند )ص

 ( ما لم أعزُ معلوماتِه إلى مصدر، فإني قد عاينتُ مصورةَ مخطوطته.4)

 آل عبداحملسن العامة، السعودية الرياض مكتبة ومصورات خملطوطات املصور (، الفهرس4/753، 18، 1/10( شرح الكوكب املنير )5)
. وهي نسخة واحدة، حصل اضطرابٌ في قراءة سنة نَسْخِها، ولعل هذا ما جعل د. الوليد الفريان يعدُّها نسختني. الوراقة (1/102) الشيخ

 (.103-102في منطقة جند )ص

 .(2/249) العامة السعودية الرياض مكتبة ومصورات خملطوطات املصور ( الفهرس6)

 ، وكذا في نسخٍ أخرى للكتاب، واملشهور أن هذا العنوان البن النجار، فليحرَّر.-بغير خط ابن فوزان-( كذا فيه 7)

ورقات(، ومن قبيل باب )العفو عن القصاص( إلى آخر  107( وهو من أثناء باب )الرهن( إلى أثناء باب )اللقطة(، من اجلزء الثاني )8)
 قة(. ور 150اجلزء الثالث )
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، . واحلمد لله رب العاملني1287آمني. وكان الفراغ منه في يوم الثالثاء أول يوم من شهر صفر سنة 
 «.وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

 (.9/217.4، 7/217.4والنسخة محفوظة في مكتبة املسجد النبوي )
. كتب في آخره: ورقة 68. كتاب )التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار( البن رجب -4

عبدالعزيز بن فوزان، جتاوز عنه بقلم الفقير احلقير، املعترف بالذنوب والتقصير: عبدالرحمن بن »
مواله، وغفر له يوم يلقاه، ووالديه، وذريته، وجميع إخوانه املسلمني، مبنه وكرمه وعفوه، إنه عفو 

آمني، آمني، آمني. وكان الفراغ منه يوم اخلميس، حادي عشر جمادى اآلخرة، من سنة  .كرمي
1295...». 

بالهند، وعنها مصورة في  لكهنو، لعلماء، فيا لندوة العلوم والنسخة محفوظة في مكتبة دار
 ف(. 3617اجلامعة اإلسالمية، باملدينة النبوية، برقم )

 هـ.1296سنة  هُخَسَنَ ورقة. 275. كتاب )القواعد(، البن رجب -5
 .(1)(15املعهد العلمي بحائل، برقم )سخته محفوظة في مكتبة اليعقوب بونُ
بقلم ». كتب في آخره: ورقة 193. منه اجلزء األول .القيمكتاب )مفتاح دار السعادة(، البن  -6

الفقير إلى رحمة ربه الكرمي املنان: عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد بن فوزان. عشية األحد 
 .«1296من سنة  (2)األولى جمادى 18

 (.786، برقم )، بالرياضوالنسخة محفوظة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
وكان ». كتب في آخره: ورقات 207. منه اجلزء الثاني .)اآلداب الشرعية(، البن مفلح كتاب -7

 1298التاسع من شهر شعبان املبارك، الذي هو من شهور سنة  ،الفراغ من كتابته في يوم اخلميس
من الهجرة النبوية، بقلم العبد الفقير إلى رحمة ربه، املقر بذنبه، الراجي عفو ربه: عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز بن محمد بن فوزان، غفر الله له، ولوالديه، وملن دعا لهم باملغفرة، وجلميع املسلمني 

 .«الغفور الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعني وسلم تسليمًاواملسلمات، إنه هو 
، (116/2341)بالهند، برقم  لكهنو، العلماء، في لندوة العلوم محفوظة في مكتبة دار ةنسخالو

 ف(. 576وعنها مصورة في اجلامعة اإلسالمية، باملدينة النبوية، برقم )
 هـ.1298سنة  هُخَسَ. نَورقات 107. لألسنوي الشافعية(، طبقات من كتاب )املنتقى -8

  ، وعنها مصورة في معهد اخملطوطات(7368 ح) ، برقماملصرية ونُسخته محفوظة في دار الكتب
                                                           

، األثبات في مخطوطات األئمة: ابن تيمية وابن القيم وابن (382ص) الرديعان حسان حائل، مدينة في األصلية اخملطوطات ( فهارس1)
 (.348رجب، علي الشبل )ص

ان/ شوال ، رمض4، 3، اجلزء 29، وهو رمز جمادى األولى في وثائق النجديني. مجلة العرب، حمد اجلاسر، السنة «جا»( في األصل: 2)
 (.278هـ )ص1414
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 .(1)تاريخ( 2097العربية، برقم )
ا هخَسَنَفي الفقه احلنبلي، وعلوم احلديث،  ،خ محفوظة في مكتبة امللك فهد الوطنيةسَنُ -9

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن »هـ، وانتسب في إحداها: 1285هـ، 1278هـ، 1275في األعوام 
 .(2)«محمد بن فوزان ابن عيسى

 .(3)وقاف شقراءألوثائق عدة  -10
 .(4)هـ1322هذا، وقد توفي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابن فوزان سنة 

 مصنَّف)من  نسخة بريدة ناسخِ والدُ: أن هذا الرجل هو ظهر لي ظهورًا قويًّا، فقد وبعدُ
 ، وذلك ملا يلي:وأنه هو الذي قابلها وصحَّحها على أصلها (،عبدالرزاق

 اتفاق االسم الثالثي لوالد الناسخ، مع اسم الرجل املذكور. -1
ح بوضو ها، حيث ميكن مالحظتهااستعمال الناسخ وأبيه الورقَ نفسَه بالعالمة املائية نفسِ -2

 . (5)في مصورة نسخة )مفتاح دار السعادة(، احملفوظة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ،اإلحلاقات )التي تكون باألسطر أحيانًا(، والتصحيحاتفي بالغات املقابلة، واخلطَّ في أن  -3

ط عبدالرحمن ابن فوزان خل ، بدرجةٍ قويةٍ جدًّا،مطابقٌ، (عبدالرزاق مصنَّف)في نسخة بريدة من 
 .قة(لح)انظر النماذج امل ةميَّزمن اخلطوط امل الرجل وخطُّ، آنفًااملذكور 

 على مقابلته وتصحيحه.بنفسه الكتاب له، وأنه قام  خَسَه محمدًا نَفالظاهر جدًّا أن ابنَ
 ،(6)ةبجدَّ محمد نصيفمكتبة الشيخ  في محفوظةً نسخةً لـ)مصنَّف عبدالرزاق( أن -4

 ه من فضلكَلَمَ »: اهوله على أب بخطّكَتَحيث ، نفسِه لعبدالرحمن ابن فوزان ياتٌووقف اتٌكمتلُّ يهاوعل
 :اوكُتِبَ على عدة مواضع منه ،«: عبدالرحمن ابن فوزان-تعالى-ربه املنان: عبده الفقير إلى الله 

 تب عبدالرحمنمن كُ»، «لعبدالرحمن ابن فوزان وقف»، «تب عبدالرحمن ابن فوزان، وهو وقفمن كُ»
                                                           

  http://41.32.191.214/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28432     ( فهرس معهد اخملطوطات العربية على الشبكة:   1)
السعودية العامة : كتب مكتبة الرياض تنبيه(. 189( تقييدات النجديني على اخملطوطات، أمناطها ودالالتها التاريخية، نادية اليحيا )ص2)

ة لم فضُمَّت إلى مكتبة امللك فهد الوطنية، فيحتمل أن املقصودَ ببعض النُّسَخ هنا بعضُ ما سبق ذكره، ولم يتسنَّ التأكد من ذلك ألن املؤل
 تورد أسماء الكتب املنسوخة.

 العلم: طلب في الرحلة مناذج مقالة: )من(، وانظر: 384، 375، 290، 289، 287، 285( دواوين األوقاف القدمية في إقليم الوشم )ص3)
 هـ.26/2/1427(، األحد 12232) عيسى(، زكي بن سعد أبو معطي، صحيفة اجلزيرة، العدد بن سعود بن ناصر الشيخ

: (. وانظر52عن: دواوين األوقاف القدمية )ص الً( نبذة عن بعض األحداث وتاريخ الوفيات لبعض أهالي شقراء، لعثمان ابن صالح، نق4)
منوذجًا(، زكي بن سعد أبو معطي، صحيفة الرياض،  الهاجري امللقب الصالح عثمان النجدية: أوراق واألحداث الوفيات أوراق مقالة: )من

 هـ.7/9/1427(، اجلمعة 13976العدد )

 قويًّا. الًأ(. وهذه قرينة مقرِّبة، وليست دلي31أ، 15أ، 7أ، 6( انظر )ق5)

حديث ومصطلح(. وهي قطعة قّيمة قدمية، ال غنى  917معهد اخملطوطات العربية في القاهرة، برقم ) (، ولها مصورة في6( برقم )6)
 العلمية. الكتب دار في مطبوعاته إال في طبعة عنها في حتقيق )املصنَّف(، ولم يُعتمَد عليها
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 .أيضًا بخطّه بعض أوراقها أسفلَ التعقيبةَفوزان  ابنُ ب تَكما كَ ،(1)«ابن فوزان ابن عيسى، وهو وقف
عٍ على انقطا، تبدأهي و .«ف عبدالرزاقاجلزء الثاني من مصنَّ»قد كُتِبَ على هذه النسخة: و

جدًّا لنهاية  وهذا املوضع مقاربٌ ، (2)( من كتاب الصالةالليل صالة أثناء باب )آخر في ،في أولها
ميكن أن ، و-بحسب ترقيم طبعة التأصيل-فقرة  176بابًا فقط، و 12نسخة بريدة، فبني املوضعني 

 .يسيرة ورقاتٍفي  هذا القدريأتي 
كتاب الصالة من في أثناء تبدأ  ك قطعةً وما سبق يقرِّب جدًّا أن عبدالرحمن ابن فوزان متلَّ

، ، لسببٍ من األسباباجلزء األول كن من متلُّولعله لم يتمكَّ، منه ل اجلزءَ الثانيَمثِّ ، وتُ(صنَّفامل)
 .(3)في حوزتهالكتاب  لُأو، ليكتمل -كما سبق-فاستنسخه بواسطة ابنه محمد، وقابله بنفسه 

اجلزء الثاني  حول اختالف مصير القطعتني، حيث َبقِيَتْ عالماتُ ارتباطِ سؤالٌهنا قد يثور و
 ،(هه، وصحَّحه هو بنفسِه ابنُخَسَالذي نَ)ته، بخالف اجلزء األول بابن فوزان، ودُوِّن عليه متلُّكه ووقفيَّ

 :ذلكمَرَدَّ  لعلو .إلى عناية ابن فوزان به، أو متلُّكه، أو وقفه فإنه انتقل إلى بريدة، وليس عليه إشارةٌ
ك والوقف، بل قبل أن له تدوين التملُّقبل أن يتسنَّى خرج من حوزته في حياته، رمبا أن اجلزء األول 

قبل نهاية  تْهَه، حيث سيأتي في الفصل الثاني أن مقابلة ابن فوزان انتَه وتصحيحَتَيُتِمَّ مقابلَ
 .(4)النسخة بأوراق عديدة

عاش في  أن الناسخَبالنظر إلى التواريخ السابقة من حياة والد الناسخ، فإنه يترجَّح لي و
من أخباره  إال أني لم أقف على شيءٍ .، في احلدود القصوىهـ3013 - هـ7012الفترة ما بني سنتي 

 لكن ميكن استنتاج ما يلي من هذه النسخة:، (5)أو آثاره
                                                           

هـ(، يتبيَّن ذلك جليًّا مبقارنتها بخطه، وقد 1343 -هـ 1270( كاتب هذه العبارات هو املؤرخ املعروف: إبراهيم بن صالح ابن عيسى )1)
 أدرجتُ في ملحق النماذج منوذجًا من خطه فيه اسم عبدالرحمن بن فوزان نفسِه، في وثيقة وقفية.

أنها تبدأ من باب )الرجل يوتر ثم يستيقظ فيريد أن يصلي(. علمًا بأن  -مبجرد النظر ألول باب فيها-( هذا أدقُّ من تسجيلة الفهرسة 2)
ة، عسطُ القطالنسخة مشوَّشة الترتيب، والتشويش فيها قدمي، يدلُّ على ذلك: أن العنوانَ املذكور، ومتلُّكَ ابن فوزان، كُتِبا على موضعٍ محلُّه و

 .ملسو هيلع هللا ىلصولعله ظُنَّ أنه أولها ألن في مطلعه البسملة، والصالة على النبي 

( ثمة احتماالت في انتقال القطعة املذكورة إلى مكتبة الشيخ محمد نصيف، منها: أن ذلك جرى عن طريق الشيخ أحمد بن إبراهيم بن 3)
مبالك القطعة: عبدالرحمن  الًيسى(، وال شك أن له اتصاهـ(، وهو من أهل شقراء، وأعالم أسرة )آل ع1329 -هـ 1253حمد ابن عيسى )

ابن فوزان، وقد كان الشيخ أحمد ابن عيسى تاجرًا يتردَّد على مكة وجدة، وهو الذي تأثر به )أو بواسطة رجلٍ تأثر به( الشيخ محمد 
د وغيرهم، عبدالرحمن آل الشيخ (، مشاهير علماء جن440-1/438نصيف، وانتقل إلى السلفية. انظر: علماء جند في ثمانية قرون )

(. كما يحتمل أن ذلك جرى عن طريق الشيخ محمد بن علي بن محمد البيز )العيسى(، وهو سبط مالك القطعة: عبدالرحمن ابن 262)ص
هـ، 1372 -ه 1351هـ، فدرَّس في مكة، ثم تولى القضاء في جدة ما بني عامي 1349، ذلك أنه قد انتقل إلى احلجاز عام -كما سبق-فوزان 

(. ورجلٌ تفرَّقت منسوخاته 330-6/329. انظر: علماء جند في ثمانية قرون )«مكتبة حافلة بكثيرٍ من اخملطوطات النفيسة»وكان صاحب 
 بني الرياض، واملدينة، وحائل، والهند، ومصر، ال يُستغرب أن تنتقل بعض كتبه إلى جدة، رحمه الله.

)محمد( توفي في حياة والده، فانقطع أبوه عن املقابلة حينها، وأخرج هذه النسخةَ من حوزته. وهذا يتَّفق ( يراودني احتمالُ أن الناسخ 4)
 مع ما سيأتي من عدم ذِكر )محمد( في أبناء ابن فوزان. إال أن اجلزم بهذا صعب في ظل شُحِّ األدلة. والله أعلم.

 )سبط =ى، ونََسخها عنه وعرضها عليه الشيخ محمد بن علي البيز العيسى ( في شجرة آل عيسى التي رسمها املؤرخ إبراهيم ابن عيس5)
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 فقد كتب له هذه النسخة الكبيرة كاملةً، وعُني بها.أنه كان عونًا ألبيه في شأنه،  -1
، وكان فيها ضابطًا متقنًا في اجلملة، لثقة أبيه في مهمَّة النسخ والكتابة الًأنه كان مح -2

 .كما سيأتي في الفصل الثاني
ولوالديه،  له، الله غفر»النسخة:  في الدعاء آخرَ أنه كان من طلبة العلم، يدلُّ عليه قوله -3

 .من معرفته وضبطهذِكرُه يدلُّ عليه ما سبق كما ، «وملشايخه
فإن النسخة كُتبت في حياة والده، الذي قابلها بأصلها، وصحَّحها، وبناءً على ما سبق أيضًا، 

خاص، فيغلب على ظني  وبتقديرٍ .(-كما مرَّ- )سنة وفاة الوالد هـ1322فهي مكتوبة جزمًا قبل سنة 
 والله أعلم. ،(1)، أو بعدهاهـ1295سنة  تلَبِووق تبَتِأن النسخة كُ

. حلمد بن إبراهيم -تعالى-هذا وقف لله »الورقة األولى من النسخة: حاشية على  بَكُتِ
 «.. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه-تعالى-اجلاسر، أثابه الله 

والده  الناسخ، وال خطَّ دقيق، ال يشبه خطَّ مٌمنظَّ خطٌّ عبارة الوقف واخلط الذي كُتبت به
 وإحلاقاته.تصحيحاته في 

األغلب على ، إال أن (2)كبيرةً تلقب )اجلاسر(أسرةً ورغم أن في شقراء، موئل النسخة األول، 
إبراهيم املعروف الظن أن حمد اجلاسر املذكور هنا من أسرة )اجلاسر( أهل بريدة، وهو والد الشيخ 

 .(3)إبراهيم اجلاسربن حمد بن 
 ب هذا على الظن:والذي يغلِّ

                                                           
 هـ، ذُكِر لعبدالرحمن ابن فوزان ثالثة أبناء: عبدالعزيز، وسعد، وعبدالله. دارة امللك عبدالعزيز1335عبدالرحمن ابن فوزان( سنة = 

. وقد أفادني األستاذ زكي أبو معطي بأنه ليس -معطي عن األستاذ زكي بن سعد أبو الًنق-/مجموعة الشيخ عبدالرحمن العيسى( 23)
من املستغرب سقوط بعض األسماء من مشجَّرات األسر، خاصةً مَن انقطع ولم يعقِّب، ولهذا مناذج، منها: حالة )محمد بن يحيى بن أحمد 

ذِكرٌ في مشجرات األسرة، ولم هـ، وليس له 1079بن يحيى بن غيهب(، حيث وُجِدت بخطّه نسخةٌ من )معالم التنزيل(، للبغوي، نََسخَها عام 
إفادة هاتفية من األستاذ زكي أبو معطي،  يُعرف قبل اطالع الباحثني على هذه النسخة، ثم وُجِدَت وثائق أخرى تُبَيِّن أنه كان قاضًيا في أشيقر.

ومناقشة(، زكي أبو معطي، ملتقى أهل  توتعليقا استدراكات: البسام للشيخ جند" "علماء كتاب هـ، موضوع: )حول23/8/1436بتاريخ 
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71513               احلديث:          

ويتفق األستاذ عبدالله بن بسام البسيمي مع األستاذ زكي أبو معطي في إمكان سقوط بعض األبناء من تفريعات األسر، خاصةً مَن 
 هـ.14/9/1436يعقِّب. إفادة هاتفية من األستاذ عبدالله البسيمي، بتاريخ توفي مبكرًا، أو لم 

( فإن أقربَ خطوط عبدالرحمن ابن فوزان إلى خطِّه في نسخة بريدة من )املصنَّف(: خطُّه فيما نَسََخه هذه السنةَ وما بعدها، خاصًة 1)
هـ، كما سبق، وهذا 1296السعادة(، التي نسخها ابن فوزان عام  خطوط أوقاف شقراء، كما أن ورق نسخة بريدة هو ورق نسخة )مفتاح دار

 أيضًا يتَّفق مع تأخُّر بلوغ ابنٍ البن فوزان سنَّ املعرفة والـمُكنَة من النَّسخ والضبط.

 (.1/88( جمهرة أنساب األسر املتحضرة في جند، حمد اجلاسر )2)

(، املبتدأ واخلبر لعلماء في القرن الرابع عشر، إبراهيم السيف 1/277ن )( انظر ترجمته وأخباره في: علماء جند خالل ثمانية قرو3)
(. والشيخ إبراهيم لم يخلف إال ابنًا واحدًا 3/40(، معجم أسر بريدة، محمد العبودي )1/41(، روضة الناظرين، محمد القاضي )1/31)

 املذكور ابنًا له. اسمه: عبدالعزيز، كما حترَّر في بعض املصادر السابقة، فال ميكن أن يكون
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 .(1)(ن يسمى )حمدالوشم مَ إقليمأنه ليس في أسرة )اجلاسر( في  -1
في مرحلةٍ من املراحل،  وصلٍ أن النسخة انتقلت من شقراء إلى بريدة، وال بد لها من حلقةِ -2
 الشيخ إبراهيم.ذلك: أن يكون ناقلها هو حمد بن إبراهيم اجلاسر، والد وأقرب 
ا ، فيحتمل جدًّ(2)بالثراء واإلحسانحمد اجلاسر، والد الشيخ إبراهيم، كان مشهورًا أن  -3

 ثمنها، غالء على الكتب يشترون بريدة أهل من فريق كان» وقد ،أنه اشترى هذه النسخة وأوقفها
 .(3)«بريدة أهل من العلم طلبة على ويوقفونها ميلكونها، من وندرة

الوثائق أنه إذ تثبت أن حمد اجلاسر كان وجيهًا معروفًا في وقت كتابة النسخة وبعده،  -4
 .في هذا الوقفبإطالق اسمه ، فالظاهر أنه هو املقصود هـ1319، وهـ1309كان حيًّا سنة 

 .السابقالشيخ فوزان في انتقال النسخة إلى  ما سيأتي من احتمالٍ -5
-هـ1280) الشيخ عبدالعزيز بن حمود املشيقحإلى  بعدُفيما هذا، وقد انتقلت النسخة 

)السفير  لشيخ فوزان السابقل الًوكيكان أحد وجهاء مدينة بريدة وكبارها، وقد وهو ، (4)هـ(1372
، اجليدة مكتبتهفي مدينة بريدة، ومن ذلك  هُعلى كل ما لَ (هـ1373-هـ1275) والوجيه املعروف(

الكتب جتتمع لدى الشيخ عبدالعزيز كانت ، كما (5)جامع بريدة ها إلى مكتبةمَّ بعضُضَيُأن قبل 
 .(6)املشيقح باجتماع أهل العلم وطلبته إليه للقراءة واملذاكرة

 هاحتمل أنيُ، فقوي ، وهو فرضٌأن النسخة كانت من كتب الشيخ فوزان السابق فرضوعلى 
، حيث كان االتصال (واقفها) اجلاسرمن الشيخ حمد بن إبراهيم إليه، أو إلى بعض قرابته، انتقلت 

 .(7)هنفسِ الشيخ فوزان السابق بالشيخ حمد اجلاسر بينهم قائمًا، وفي بعض الوثائق ما يجمع والدَ
 لتآاملذكور(، بأن النسخة  الشيخ وقد أفادني الشيخ د. عبدالعزيز بن حمود املشيقح )حفيد

، صيانةً لها، وفتحًا لباب )دار النفائس واخملطوطات( ببريدة في وقفهاأ أنهو، إليه من تركة جدِّه
 .حسن الثواب وأثابه ،، فجزاه الله خيرًا(8)منهااخملتصنّي إفادة 

                                                           
 هـ.14/9/1436( إفادة هاتفية من األستاذ يوسف بن عبدالعزيز املهنا، بتاريخ 1)

 (.112-3/103( معجم أسر بريدة )2)

 (.9/17معجم أسر بريدة ) ( وألجل ذلك أنشئت مكتبة جامع بريدة، إذ كان الهدف األول منها: وضع تلك الكتب املوقوفة على طلبة العلم.3)

 هـ.30/8/1436ادة هاتفية من حفيده الشيخ د. عبدالعزيز بن حمود بن عبدالعزيز املشيقح، بتاريخ ( إف4)

 (.18، 9/14( معجم أسر بريدة )5)

 (.216، 209، 206، 20/157( معجم أسر بريدة )6)

ومحب للعلماء، كان يتهم بأنه  طالب علم،»(، ومن أسرة الشيخ فوزان السابق: سابق بن فوزان آل سابق، 43-9/42( معجم أسر بريدة )7)
 (.9/41معجم أسر بريدة )«. مييل مع الشيخ إبراهيم ابن جاسر وأتباعه

 / القصيم. السعودية العربية اململكة. املشيقح احلمود عبدالعزيز: »اخلاص خامتهُ ( إفادة هاتفية من د. عبدالعزيز املشيقح. وعلى النسخة8)
 .«بريدة
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 :(1)ص األولىوجه الورقة لى للعنوان، بل كتب في سطرٍ أَع ص الناسخ ورقةًلم يخصِّ
 عبدالرزاق. ذهب من أوله ورقتني مصنَّف
 .أحمر كذا، وضبطها بالشكل مبدادٍ

إلى صدره، ثم صلى صالة، فانحدرت إلى احلقو، ثم صلى »بدأ النصُّ بقوله:  وبعده مباشرةً
 .(التأصيل/146، وهو طرف من احلديث )«صالة، فانحدرت إلى الكف...

فالظاهر أن سقوط الورقتني كان تقديرًا من الناسخ، أو مِن بعض مَن كَتَب على أصل وعليه، 
ورقات  6، وهو في أصل )مراد مال( يبلغ أكثر مما قُدِّرالساقط ، وإال فيظهر أن منه املنقولِ النسخة

 .تقريبًا
 حمزة أن /التأصيل(، وهو حديث عروة،4550النسخة دون انقطاع حتى احلديث ) وتستمرُّ

 شئت وإن فصم، شئت إن: »ملسو هيلع هللا ىلص النبي له فقال السفر، في الصيام عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي سأل األسلمي
 «.فأفطر

 الناسخ، فكتب:  مَتَخَ وبعدهُ
 مت هذا اجلزء األول 

 عبدالرزاق. وهو خُمس الكتاب.  مصنَّفمن 
 (.؟)متى يفطر إذا خرج مسافرًاباب في الثاني:  -تعالى إن شاء الله-يتلوه 

 واحلمد لله رب العاملني. وصلِّ اللهم على محمد، وعلى آله وصحبه 
 أجمعني

مع أصل )مراد مال( في ختام اجلزء األول، حيث اختتم  (صنَّفامل)اتفقت نسخة بريدة من 
مت اجلزء األول »: أ(183/ق1) ه، وكتب الناسخ بعدهحمزة األسلمي نفسِ أصل )مراد مال( بحديثِ

في الباب الثاني: باب )متى يفطر حني يخرج  -إن شاء الله تعالى-عبدالرزاق. يتلوه  مصنَّفمن 
 «.لى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وص-إن شاء الله تعالى-مسافرًا؟( 

ابن األعرابي، عن ) بذكر إسناد النسخةافتتاح بعض األبواب كما اتفقت النسختان في 
، 131، 108، 73 47، 6في الصفحات التالية من نسخة بريدة: )، وهي (الدبري، عن عبدالرزاق

174 ،218.) 
 :ين، وذلك ألمرنسخة )مراد مال(من  منقولةًع به: أن نسخة بريدة ليست إال أن مما يُقطَ
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 ،متوازيتان، والزيادة، والنقصان، في النسختني على بعضهما، مما يؤكد أنهما االختالفات -1
 .-كما سيأتي-وهذا الضرب كثير جدًّا متواليتان. ال 

، وليست عن أصلها الًنق ،نسخة بريدةعلى حواشي همة تسجيل بعض املعلومات امل -2
 في نسخة )مراد مال(، وهي كما يلي: موجودةً
على األصل مكتوب: آخر اجلزء الثالث، وأول اجلزء الرابع، من جتزئة ثالثني. (: »218)ص -أ

أ(، 88ق/1والنص مستمرٌّ دون تنبيه في أصل )مراد مال( ) «.عِدَّته: ستمائة وثمانية وستون حديثًا
 .(صنَّفامل)ء الباب التالي بإسناد إال ما كان من ابتدا

على األصل: آخر اجلزء الرابع، وأول اجلزء اخلامس، من جتزئة ثالثني. (: »314)ص -ب
 ب(.121ق/1دون تنبيه في أصل )مراد مال( ) والنص مستمرٌّ «.سبعمائة حديث :وعدة أحاديثه

دون تنبيه في  والنص مستمرٌّ«. وأول اجلزء السادس ،آخر اجلزء اخلامس(: »411)ص -ج
 (.أ154ق/1أصل )مراد مال( )

 من األول اجلزء هذا مت»( من قوله: 498ما سبق نقله في حرد املنت في نسخة بريدة )ص -د
 أ( 183ق/1نسخة )مراد مال( )في  حرد املنت . وليس في«الكتاب خُمس وهو. عبدالرزاق مصنَّف

 .الكتاباجلزء األول من نسبةَ ما يوضّح  -أيضًا وقد سبق نقله-
وقد يُحتمل أن النسختني جميعًا منقولتان عن أصلٍ واحد، يقرِّبه ما سبق من اتفاقهما في 

عن عبدالرزاق، أو مخرَّجةً  منقولةً، وكذا اتفاقهما في نصوص كثيرة تكون (صنَّفامل)مواضع إسناد 
 .أحيانًا اتضابي، واتفاقهما في الناالنسخت تتَّفق عليهمن طريقه، على خالف ما 

في األصل، يكون  إال أن مما يُبعِد هذا: أن في نسخة بريدة بياضاتٍ، وتنبيهاتٍ على إشكاالتٍ
( ملا بعد 195تبييض الناسخ )ص :-الًمث-موضعها في نسخة )مراد مال( سليمًا صحيحًا. ومنها 

، «ابن الزبير وبني رجل»مقدار كلمتني، بعدهما: «  بن علي يخوض في زمزمرأيت حسني»قوله: 
رأيت حسني »أ(: 1/80) تامٌّوالنصُّ في نسخة )مراد مال( «. بياض في األصل»وكتب في احلاشية: 

( بيَّض الناسخ في عدة 241وفي )ص «.بن علي يخوض في زمزم، وشجر بني ابن الزبير وبني رجل
، والنصُّ في نسخة )مراد مال( تام بال «بياض، منقطع في األصل»شية: مواضع وكتب في احلا

 .(أ96ق/1انقطاع )
 .مثل هذا يُبعد أن األصل واحد. والله أعلمف

ته عنايوقد ظهرت  ابن فوزان. بن عبدالعزيز سخ هو محمد بن عبدالرحمناسبق أن الن
التزامه بإمالء األصل، وإن للنسخة، وجودة خطه، وحسن تنظيمه منها: بضبط نسخته في أمور، 

سبحن،  إسحق، ؤ، ما،توضَّيملك، »خالف اإلمالء احلديث، حيث كتب كلمات عديدة بإمالئها، نحو: 
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، وغالبًا ما يضع عنده ضًا في أصله، أو انقطع عليه فيهتبييضه ملا وقع بيامن ذلك: ، و...«إسمعيل
كما قد يصنعه بعض مستعجلة النسَّاخ من  ، الحاجته إلى نظر(، داللةً على ...ثالث نقط متراكبة )

 دون تبييض. الًمترير النصِّ متَّص
بن الصالح: عبدالرحمن  الشيخُ الناسخ: بأصلها هو والدُ كما سبق أن الذي قابل النسخة

ة، وهذا يعطيه ثريَّ ةًيَّسخِنَ سبق أن للشيخ عبدالرحمن ابن فوزان جتربةًوابن فوزان، عبدالعزيز 
 مصنَّف)خبرةً في ضوابط النسخ، ودقائق املقابلة، وهو ما ظهر جليًّا على مقابلته نسخة 

 ، وذلك في صور، منها:(عبدالرزاق
 كان املقابِل دقيقًا في التنبُّه لفوات الكلمات، والعبارات، خاصة ما يكون فيه انتقال نظرٍ  -1

 سقط عند عامة النسَّاخ.وهو من أوسع أبواب المن الناسخ، 
 -الً مث-( 137كما كان املقابِل أمينًا في استدراك ما سقط، وإن طال، فقد استدرك في )ص

 .أسطر متواليةخمسة ( 329، 328، واستدرك في )صما كاد أن ميأل احلاشية اليسرى
، «صح»إذا أحلق املقابِل ما سقط، أو صحَّح ما وقع فيه غلط، وضع عالمة التصحيح  -2

 .«صح صح»ورمبا كرَّرها مزيدًا في االستثبات 
عنوان الباب، ليؤكد أن العنوان في أثناء ( 395وقع )ص في بياضٍ حيحصتكما أنه وضع هذا ال

 معتبر في انقطاع النص. غيرُ كما يعبِّر القدماء، بإرادة أنه بياضٌ «البياض صحيح»صل، وأن متَّ
املقابِل ضربًا لطيفًا ال يشوِّه الكتاب. وقد طال  عليه لنصَّ غلطًا، ضربا إذا كرَّر الناسخُ -3

بعالمة اخلطأ عليه  املقابِل ، فضرببتمامه، حيث كرَّر الناسخ بابًا (169)ص التكرار في موضعٍ
 «.مكرر: »، وكتب في بداية عنوان الباب)×(

كتب في إذا شكَّ املقابِل في كلمة، أو عبارة، وراجعها في األصل، فوجدها كما هي،  -4
( وضع املقابِل عالمات على 288وفي )ص .«كذا وُجد»، أو: «كذا في األصل»، أو: «كذا»احلاشية: 

 «.كذا في أصله، وشوَّش عليه»عدة كلمات في السطر، وكتب في احلاشية: 
« حـــــــــــــــــــــ»ورمبا استعمل عالمة التضبيب، التي جرى على رسمها بصورة حاء ممدودة 

 (.92رت )صحني تكرَّ« أخطأهما»الكلمة املضبَّب عليها، كما فعل في كلمة فوق 
، «بياض في األصل»، «بياض: »نحو، بيَّن املقابِل سببه، فكتب بياضًا إذا بيَّض الناسخ -5

 «.منقطع في األصل»
أبي »(، حيث بيَّض الناسخ بعد كلمة 72ورمبا حاول ملء البياض مبا يسدُّه، كما فعل )ص

غير  كما هي في األصل رسمًا« يرمي»(، فرسم املقابِل الكلمة ...) النظر، ووضع عالمة «العالء
 ضح له وجهها.أنه لم يتَّ ظهر، وإن كان يمنقوط
 ضحتَّي، فلم ، أو صحَّح كلمة وقع فيها تصحيففي موضعها من السطر إذا أحلق املقابِل كلمةً -6
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، فاشتبهت، «لو»( كلمة 128، أعاد بيانها على احلاشية. ومن ذلك أنه أحلق في موضعٍ )صذلك
وكلمة  (،206)ص« العصر». ومثله تصحيحه كلمة : بيانترمز إلى)ن( ، و«ن: لو»فكتب في احلاشية: 

 .«ن: متشون»، «ن: العصر»فكتب: ا في احلاشية، محيث أعاده (،334)ص« متشون»
، كما وقع في احلاشية ضرب عليه هو اآلخر ؛تبيَّن له غلطُه إحلاقًا، ثمإذا أحلق املقابِل  -7

 (.224املضروب عليها )ص
، وهذا قليل، والظاهر أنه مأخوذ عن (صنَّفامل)من نُسَخ  نقل املقابِل ما وقع في نسخةٍ -8

خ: »، فكتب املقابِل في احلاشية: «غرقتهم النار»( قوله: 159)صحاشية أصله. ومنه: أنه وقع 
 «.عرفتهم
يحتمل املقابِل تصويباتٍ لبعض الكلمات التي يراها خطأ، أو تتميماتٍ لبعض الكلمات  -9

 سقطت، أو التي بيَّض لها الناسخ. التي يظنُّها
، «تتناثر الرحمة...: ثالث خصال: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي »... ( قوله: 1ومن ذلك: أنه جاء في )ص

وقد صح «. لعله: للمصلي»فوضع املقابل عالمة حاشية بعد الصالة النبوية، وكتب في احلاشية: 
 من نسخة املكتبة الظاهرية. ،(1/241ظنُّه، فاستُدركت الكلمة كما ظنَّها في طبعة التأصيل )

(: 31وقع في )صأنه  وقد يستعمل املقابِل رمز )ظ(، ولعله مبعنى الظهور، أو الظن. ومن ذلك:
فوضع املقابِل عالمة احلاشية  ،(1/292، وكذلك وقع في طبعة التأصيل )«باب مس الدم واجلنب»

رَ فيه في الباب، بل ذُكِ كرٌوهو أقرب جدًّا، فليس ملسِّ الدم ذِ«. ظ: الذمي»، وكتب: «الدم»على قوله: 
 «.باب مس اللحم النيئ والدم»لي، وهو: الدم، ففي الباب التا مسُّ اليهودي والنصراني، وأما مسُّ

، «صوابه: فقال(: »402ورمبا جزم بالتصويب، ولم يغيّر األصل، كما كتب حاشية في )ص
 ، والسياق ال يساعد ذلك.«فقالوا»حيث وقع في املنت: 

على جودة املقابلة، وحسن  ، وهذه أمارةٌتدبُّره ملا يقرأووكل ما سبق يدل على نباهة املقابِل، 
 .والتصحيح الضبط

تدل على اهتمام املقابِل بعدم فوات تناثرت بالغات املقابلة على حواشي النسخة، وهي  -10
بلغ مقابلة »، فقط، ورمبا كتب: «بلغ». والغالب عليه أن يكتب: أيٍّ من نصوص الكتاب دون مقابلة

 .(131، كما في )ص«بحسب الطاقة
(، وآخر حواشيه هي احلاشية 415آخر بالغات املقابِل: هو البالغ املكتوب )صهذا، وقد كان 

(. وبالرغم من وجود بعض التصحيحات، ووجود حاشية واحدة، عقب ذلك، إال 418املكتوبة )ص
أنها مكتوبة بقلم الناسخ، ال املقابل. فالظاهر أن مقابلة الشيخ عبدالرحمن ابن فوزان للنسخة 

 أحسن إليهغفر له، و. فجزاه الله خير اجلزاء، ووسببه دِّ ذلكرَالله أعلم مبَ(، و418انتهت في )ص
 على ما قدَّم.
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نها إذ إاالهتمام بها، زيادة يٌِّن لصرف العناية إلى هذه النسخة، وسببٌ بَقد ال يبدو للمتعجِّل 

 نُسخٌ خطِّيَّةٌ متقدِّمة.نسخةٌ متأخرةٌ جدًّا لكتابٍ تتوفَّر له 
، وهيفي بعض األوساط العلمية،  سائدةٌ فكرةٌهي اخملطوطات املتأخرة عن العناية صرف و

 ر.غير املؤطَّبهذا اإلطالق  جدًّا، إن لم تبلغ مستوى اخلطورة، ما دامت خاطئةٌ فكرةٌ مع ذلك،
منها إذ ، قدَّر بثمنال تُ اخملطوطات املتأخرة من إسهاماتٍ هُتْا قدَّمَوالساحة التراثية تشهد مب

في التصحيح  فاعلةً ها إلى النور، ومنها ما شارك مشاركةًنادرة، وإخراجِ  أعالقٍ ما انفرد بإحياءِ
 والضبط واإلتقان.

على  مثالٍ أقربُهي  (عبدالرزاق مصنَّف)من ببريدة ونسخة )دار النفائس واخملطوطات( 
حه، هذه مه، وتصحِّ د لها اخملطوطات املتقدِّمة، بل وقع فيها ما تتمِّصمُهذه املساهمة التي لم تَ

 املتأخرة. النسخةُ
حيث -من هذه النسخة مبطبوعة دار التأصيل عيِّنةً بيان ذلك وتوضيحه، فقد قابلتُ وألجل 

إليه في مطلع هذه الدراسة،  املشارَ لمقابلة: املوضعَل اخترتُو ،-صدورًا مطبوعات الكتاب آخرُإنها 
 تْ أَدَابتَ، حيث (اوأثرً احديثً 1019)منه  ٪28ه نسبتُقدرًا  فقابلتالذي ينفرد به أصل )مراد مال(، 

ما ، وذلك ، من طبعة التأصيل(1/425) (1185احلديث )ب تْهَانتَ(، و1/247( )167) ثرمقابلتي باأل
 .(1)(311)ص أول( إلى 4من أواخر )ص :يقابل في نسخة بريدة

خمسة، هي  على أنواع، ميكن تفصيلها -بحمد الله-من املقابلة بنتيجة ثرية  وقد خرجتُ
 :الًإجما

، منها أكثر موضعًا 88) بريدة نسخة تتمِّمها واملطبوع، ،(مال مراد) أصل في أسقاط :النوع األول
 .((2)إسنادًا جديدًا 25من 

 22) في األصل، متَّمها احملققون من غيره، وهي تامة في نسخة بريدة أسقاط :النوع الثاني
 .(موضعًا

 .(موضعًا 70) تصحيفات وحتريفات في األصل واملطبوع، تصحِّحها نسخة بريدة :النوع الثالث
تصحيفات وحتريفات في األصل، صحَّحها احملققون من غيره، وهي صحيحة في  :النوع الرابع
 .(موضعًا 38) نسخة بريدة

                                                           
على أسقاطٍ تتمِّمها نسخة بريدة، وأغالطٍ تصحِّحها، خارجَ مجال هذه  -دون مقابلة وتتبُّع-أثناء ترتيب النسخة ( علمًا بأني عثرتُ 1)

 ( منها.408العيّنة، حيث يستمرُّ تقوميُ نسخةِ بريدة ملا تفرَّد به أصل )مراد مال( إلى )ص

 (.*( اجتهدتُ في متييز األسانيد اجلديدة بعالمة جنمة )2)
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 .(موضعًا 33) إشكاالت أخرى في األصل واملطبوع، تخلو منها نسخة بريدة :النوع اخلامس
 موضعًا. 251 :فمجمل هذه املواضع

 مهمة: تنبيهاتٍسبع هاهنا أسوق وقبل الدخول في تفصيلها وتبيينها، 
انصبَّ اهتمامي في املقابلة بالفروق املؤثرة، التي تُثبت أهمية نسخة بريدة، وتوضِّح  -1

إسهامها في تصحيح نصِّ الكتاب، وتتميمه، وأما املقابلة الدقيقة املستقصية، فأتركها ملن يقصد 
 .-بإذن الله-حتقيقَ الكتاب وضبطَه وإخراجَه مُتقنًا تامًّا 

على خالف ما صوَّبه محققو طبعة التأصيل، أو  عديدةٍ اتفقت النسختان في مواضعَ -2
، بل رمبا كان ما في إقرار تصويبهممتَّموه، فلم أتعرض ملا كان من هذا الضرب، وليس معنى هذا 

 النسختني أصوب مما صوَّبوه.
في  تامةٌ صوابٌ، وهي في نسخة بريدةعديدةٍ  وأسقاطٍ أخطاءٍال بد من اإلقرار بوقوع  -3

 ، فإنه ال تخلو نسخةٌ، وهذا ال يهبط بقيمة النسخة، أو صوَّبها محققو التأصيل(مال مراد)أصل 
د منه في املتقدمة، لبُعد العهد، وتعدُّ رُبهذا في النسخ املتأخرة أكاحتمال من خطأ وسقط، و

 الوسائط.
، فلم نظر وطولَ اا وتقصيًهما بحثًأحدِ بني النسختني يحتاج تصويبُ اختالفاتٌتوجد  -4

 .دون حتقيق شرط اجلزم بذلك أجزم بالتصحيف في أيٍّ من النسختنيلئال ض ملا هذا مثاله، أتعرَّ
 توضيحٍ أو إشارةٍ دون ،التأصيل طبعة في والتصرفات األخطاء من العديد لظهور أسفتُ -5

 للتثبت موضع، كل في( مال مراد) نسخة مراجعة على حرصتُ ولذااخلطي،  األصل في وقع ما حول
، ألن عهدة همؤاحملققني أو خط فُتصرُّ هأصلَ ن أنا تبيَّأتعرَّض ملولم إليه،  والغلط السقط نسبة من

 .ذلك حينئذٍ عليهم، ال على النسخة اخلطية
على  غالبٌ اجتهاديٌّ احلكم بالسقط والتصحيف على النسخة اخلطية هو حكمٌكثيرٌ من  -6

 .وجهات النظر واختالفُ والتجاذبُ الظن، فقد يدخل في بعض ما في هذه القوائم االحتمالُ
 مقتصرًا الطاقة، بحسب واملصحَّحة، املستدركة واآلثارَ األحاديثَ احلواشي في جتُخرَّ -7

أخرجه من ، أو -فراوي املصنَّ-، مبتدئًا مبن رواه عن الدبري وكفى أمكن ما القريبة املصادر على
، تطلُّبًا طريقه، ثم مبن رواه عن عبدالرزاق، أو أخرجه من طريقه، ثم مبن أخرجه من طريق شيوخه

 :رئيسني أمرين إلى ذلك من وهدفتُ. لدقة في املقارنة والنظرزيدٍ من امل
 .وصحَّتها موثوقيتها وزيادةُ وإحلاق، تصويبٍ  من بريدة نسخة في وقع ما تثبيتُ - أ 

 وباالستفادة من بالكتاب، عنايةٍ مبزيدِ  وتصحيح مزيدُ استدراكٍ ممكنًا كان أنه بيانُ -ب
 .كافيًا اخلطية خسَالنُّ من املوجود يكن لم وإن ها،قوميوت ضبطها في النصوص تخريج

 عديدة، واستدراك سقط مواضع في تصحيح مواضع قد اجتهدوا أنكر أن احملققني لستُو
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ها، ها وبحثَ تخريجَبذلك وني فَكَهم و لهذا الضرب نوعني من األنواع اخلمسة، وقد خصصتُ ،أخرى
 نسخة بريدة أيضًا. تؤكد موثوقيةَ وهي مواضعُ

 ، ومن الله العون والسداد.األنواع املذكورة آنفًاوفيما يلي تفصيل 
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
في  الوضوءكراهية ابن عمر  كراهية ابن عمر في النحاس 174

 النحاس
179 

 
لم حتلل أوكيتهن فأعهد إلى 

 الناس
لعلي لم حتلل أوكيتهن، 

 (1)، فأعهد إلى الناسأستريح
عبدالرزاق، عن ابن جريج،  * - 179بعد 

/ هل يُكره  :قال: قلت لعطاء
أن يتوضأ في شيء، فذكره؟ 

 (2)قال: ما أعلمه
، ميتةعلى شاة ملوالة ميمونة  على شاة ملوالة ميمونة، فقال 184

  (3)فقال
 (4)داجنة أوشاة،  شاة داجنة 187
عن ، (5)لثوري، عن عمرعن ا عن الثوري، عن عمرو، قال: 204

 قال: ،احلسن
تصاب عظامها وهي  الزعموا أ 209

 ميتة
 إالتصاب عظامها  الزعموا أ

 وهي ميتة
فهي فهي مما يلقي البحر.  فهي مما يلقي البحر. 210

حل؟ قال: نعم، هي حلّ؛ من 
 أجل أن البحر يلقيها

عبدالرزاق، عن ابن جريج،  * - 210بعد 
قال: ال بأس بالعاج، إمنا هو 

 مما يلقي البحر

                                                           
، 123(، وابن خزمية )25914، 25179(، وأحمد )645(. وإسحاق بن راهويه )10499بهذا التمام: عبدالرزاق في موضع آخر )( أخرجه 1)

 (، من طريق عبدالرزاق.6600(، وابن حبان )258

 ( كذا في األصل، ولم أجده في غيره.2)

 عن الدبري، عن عبدالرزاق.(، 1038(، والطبراني )829( أخرجه بهذا التمام: ابن املنذر في األوسط )3)

 ( عن عبدالرزاق.3461( عن الدبري، وأحمد )833( أخرجه بهذا التمام: ابن املنذر في األوسط )4)

 ( كذا في األصل، وما في املطبوع أصوب.5)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
من عظام  هنٌمشط ومُدَّ الفيلمشط ومُدٌّ من عظام  215

 (1)الفيل
 ذي ناب من السباع لِّكُأكل  أكل ذي ناب من السباع 219
 عن أبي الزبير هُيذكر يذكر عن أبي الزبير 234
 جر الله، رسول يا: قال الًرج أن 240

 أن إليك أحب جديد مخمر
 الناس يتوضأ مما أو منه، تتوضأ

 األديان أحب .(2))إلي( أحب منه
 وما: . قيلاحلنيفية الله إلى

: قال السمحة.: قال احلنيفية؟
 الواسع اإلسالم

 الله، رسول يا: قال الًرج أن
 إليك أحب جديد مخمر جر
 يتوضأ مما أو منه، يتوضأ أن

قال: بل مما ؟ منه الناس
 ،يتوضأ الناس منه أحب إلي

 احلنيفية الله إلى األديان أحب
احلنيفية  وما: . قيلالسمحة
 اإلسالم: قال ؟السمحة

 الواسع
 مطاهركم: قال الشعبي، عن 241

 مخمر عجوز جر من إلي أحب
أنه سئل عن الشعبي،  عن

 املطاهر؟ فلم ير به بأسًا.
عبدالرزاق، عن الثوري، عن  *

 بعض أصحابه، عن الشعبي،
 من إلي أحب مطاهركم :قال
 مخمر محجور جر

إبراهيم بن عن عبدالرزاق،  (3)عبدالرزاق، عن ليث 275
 ، عن ليثمحمد

 لهم في سمنٍمات أن وزغًا   أن وزغًا مات لهم 295
 كان: قال الشعبي، عن جابر، عن 311

 أصحاب
 مثله.  الشعبي، عن جابر، عن

= 
                                                           

 ( من طريق هشام بن عروة )صاحب األثر(.26065-26063( أخرجه بهذا التمام: ابن أبي شيبة )1)

 ، وذكروا أنه األنسب للسياق.«قال»أثبته احملققون:  ( ما بني الهاللني2)
 «.ليث»وبني: « عبدالرزاق، عن»( كذا في املطبوع، ولم يشر احملققون إلى ما وقع في األصل من إقحامٍ وتكرارٍ بني: 3)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
عبدالرزاق، عن الثوري، عن  *

 كان: قال جابر، عن الشعبي،
 (1)أصحاب

، حل ماؤهالبحر طهور  (2)ماء ماء البحر طهورٌ، حل ميتته 319
 (3)ميتته

 فرات عذب هذا﴿ بحران هما 325
 ﴾أجاج ملح وهذا

فتوضأ بأيهما هما بحران، 
 هذا﴿ شئت. ثم تال هذه اآلية:

 ملح وهذا فرات عذب
 (4)﴾أجاج

 ابن عن معمر، عنعبدالرزاق،  333
 الكلب في: قال أبيه عن طاوس،

 فيه جتعل ال: قال اإلناء، في يلغ
 مرات سبع تغسله حتى شيئًا،

 ابن عن معمر، عنعبدالرزاق، 
إذا ولغ  :قال أبيه، عن طاوس،

الكلب في اإلناء فاغسلوه سبع 
 مرات. 

عبدالرزاق، عن ابن جريج،  *
 عن ابن طاوس، عن أبيه، قال

 :قال اإلناء، في يلغ الكلب في
 هتغسل حتى شيئًا، فيه جتعل ال

 (5)مرات سبع
، منهفجاءت هرة، فشربت  فجاءت هرة فشربت، فأصغى 355

 (6)فأصغى
                                                           

(. وأخرجه ابن 18/256مهيد )( األثر األخير نقله عن عبدالرزاق بجعل شيخه فيه: الثوريَّ، كما في نسخة بريدة: ابن عبدالبر في الت1)
 ( من طريق الثوري.901أبي شيبة )

 ( بعدها كلمة ضُرب عليها، وقد يكون مرادًا الضرب على هذه الكلمة أيضًا.2)

(، وفي 8821(، وأخرجه عبدالرزاق في موضع آخر من مصنَّفه )1/373( نقله بهذا التمام عن عبدالرزاق: ابن امللقن في البدر املنير )3)
 (.740ه )تفسير

(. وله طرق فيها اختالف عن قتادة، لكنها تتفق في معنى الزيادة 6/265( نقله بهذا التمام عن عبدالرزاق: السيوطي في الدر املنثور )4)
 هنا.

 (.18/268( نقله عن عبدالرزاق بروايته عن معمر وابن جريج كليهما، كما في نسخة بريدة: ابن عبدالبر في التمهيد )5)

 ذا التمام في عامة املوطآت عن مالك )شيخ عبدالرزاق فيه(، وفي رواية عامة أصحابه عنه.( هو به6)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
فال تهريقي شرابك، وال طهورٌ،  359

 فإنه
 

فال تهريقي شرابك، وال 
 (1)، فإنهكِطهور

 أن كره أنه قتادة، عن معمر، عن 374
 وهل: قال احلمار، بفضل يتوضأ

 ؟(2)احلمار إال هو

 كره أنه قتادة، عن معمر، عن
قال: احلمار.  بفضل يتوضأ أن

أيتوضأ بفضل وسئل قتادة: 
 بني إال هو وهل: قال البغل؟

 احلمار؟
 حول ما مس إن أرأيت: قلت 450

 يده يوغل ولم اخلالء سبيل
 عبدالرزاق .هنالك

 حول ما مس إن أرأيت: قلت
 يده يوغل ولم اخلالء سبيل

قال: ال، حتى يوغل هنالك؟ 
 عبدالرزاق. يده هنالك

 رطبًا أو خرءًاأو حمارًا،  أو حمارًا رطبًا 456
ليس على الرجل ميسه الرجل  461

 جنابة
ليس على الرجل ميسه الرجل 

 (3)جنابة اجلُنب
معمر، عن رجل، عن احلسن  * - 471بعد 

 وقتادة، قاال: ليس عليه شيء
معمر والثوري، عن إبراهيم  473

 التيمي
 عن األعمش،معمر والثوري، 

 (4)عن إبراهيم التيمي
 حسان، بن هشام عن عبدالرزاق، 476

 مثله عبيدة، عن سيرين، ابن عن
 

 بن هشام عن عبدالرزاق،
 عن سيرين، ابن عن حسان،
 =     قال: سألته: ما عبيدة، 

                                                           
 (.1/165( نقله بهذا التمام عن عبدالرزاق: العيني في نخب األفكار )1)

 «.بني احلمار»( كذا في املطبوع دون تنبيه، والذي في األصل: 2)

 (، باإلسناد نفسه.310ع سابق )( هو قطعة من أثر أخرجه تامًّا عبدالرزاق في موض3)

( من طريق الثوري. 135، وابن املنذر في األوسط )-واختصره فأسقط معمرًا-( عن الدبري 9222( أخرجه بهذا التمام: الطبراني )4)
 (.20485، 6004، 4355، 1591ومعلومٌ أن بني معمر وإبراهيم واسطة، وهو األعمش في عدة روايات في املصنَّف )
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
الوضوء؟ قال: منه يجب  

 (1)احلدث، وأذى املسلم
عبدالرزاق، عن معمر، عن  *

أيوب، عن ابن سيرين، عن 
 (2)مثله عبيدة،

ل بعد الوضوء، وال يعيد، كان يقبّ 516
 أو قالت: ثم يصلي

ل بعد الوضوء، وال كان يقبّ
، أو قالت: ثم الوضوءيعيد 

  (3)يصلي
عبدالرزاق، عن ابن جريج،  * - 518بعد 

قال: قلت لعطاء: قبلة الرجل 
امرأته، هل منها، أو من ملس، 
أو مس، ما لم يُمذِ، مضمضٌة 

 أو شيء؟ قال: ال
عبدالرزاق، عن الثوري، عن  *

عن  عبدالكرمي اجلزري،
عطاء، قال: ال وضوء من 

 (4)القبلة
، عن ابن جريجعبدالرزاق،  عبدالرزاق، قال: قلت لعطاء 523

 (5)قال: قلت لعطاء

                                                           
، انظر: العلل ومعرفة الرجال، ألحمد، «وأذى املسلم»عن هشام بن حسان، واستنكر عليه بعض أصحاب ابن سيرين قوله: ( مشهور 1)

 (.4/161(، ضعفاء العقيلي )2/174برواية عبدالله )

ي مثلية املنت للمنت. ، فما هنا جتوُّزٌ من معمر، أو من عبدالرزاق، ف«وأذى املسلم»( أيوب أحد من استنكر على هشام بن حسان قوله: 2)
 ورواية معمر عن العراقيني فيها ضعف.

( من طريق أبي 7/74(، من طريق عبدالرزاق، والطبري في تفسيره )127-1/126(، والبيهقي )501( أخرجه بهذا التمام: الدارقطني )3)
 روق.

 (، من طريق الثوري.509، 494(، والدارقطني )491( أخرجه ابن أبي شيبة )4)

 لرزاق لم يدرك عطاءً، وابن جريج واسطته إليه في عامة املصنَّف.( عبدا5)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
فاستحيا صاحبها ولم يقم، حتى  537

 قالها ثالثًا
فاستحيا صاحبها، فلم يقم 

 (1)حتى قالها ثالثًا أحدٌ
 (2)كلنا نقوم فنتوضأأال  أال نتوضأ كلنا 537
عبدالرزاق، عن معمر، عن  * - 548بعد 

 .هشام بن عروة، عن أبيه
وابن جريج، عن عطاء. قال: 

 (3)القيح والدم سواء
حتى  ،أخذه الرعاف فلم يرق عنه 579

 كادت الصالة أن تفوته
، فلم قبل الصبحأخذه الرعاف 

يرقأ عنه حتى كادت الصالة 
 أن تفوته

: قال ،قتادةعن معمر،  عن رجل سأله: قال معمر، عن 601
 رجل سأله

 عن عيينة، ابن عن عبدالرزاق، 619
 املسيب ابن عن سعيد، بن يحيى

 فخذي على املذي ألجد إني: قال

 عن عيينة، ابن عن عبدالرزاق،
 ابن عن سعيد، بن يحيى

على  إنه ليسيلاملسيب: 
 فخذي وأنا أصلي، فما أباليه

عبدالرزاق، عن ابن جريج،  *
عن ابن طاوس، عن أبيه، في 
املذي: يتوضأ منه كالوضوء 

 للصالة
عبدالرزاق، عن ابن جريج،  *

عن يحيى بن سعيد، عن ابن 
 املذي ألجد إني: قال ،املسيب

 فخذي على
                                                           

 ( من طريق األوزاعي.400( أخرجه بهذا التمام: أبو عبيد في الطهور )1)

 ( السابق.2)

 (.1464( اإلسناد الثاني لألثر أخرجه عبدالرزاق في موضع آخر )3)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
 بن شقيق عامرعن  عن ابن شقيق 667
ه بن عن إبراهيم بن عبدالل (1)عن عبدالله بن قارظ 675

 (2)قارظ
أن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ  676

 أخبر أنه
أن إبراهيم بن عبدالله بن 

 (3)، أنههُقارظ أخبر
 مما يتوضأ كان أنه عمر ابن عن 679

 من يتوضأ حتى النار، مست
 السكر

 يتوضأ كان أنه عمر، ابن عن
 النار مست مما
عبدالرزاق، عن معمر، عن  *

أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، 
 (4)مثله
عبدالرزاق، عن ابن جريج،  *

قال: أخبرني نافع، أن ابن 
طعامًا مسَّته  عمر كان ال يطعم
إال توضأ،  النار أو لم متسه

وإن شرب سويقًا ما كان 
 (5)يتوضأ

أخبرنا عبدالرزاق، قال  *
أخبرنا معمر، عن الزهري، أن 

 =       عمر بن عبدالعزيز كان 

                                                           
 .«عن عبدالله بن قارصا بن محمد»يروا إلى أن الذي في األصل: ( كذا أثبتها احملققون، وحشَّوا باخلالف في اسمه، ولم يش1)

(، 553(، من طريق عبدالرزاق، وابن أبي شيبة )176(، والنسائي )7605( هذه رواية معمر، عن الزهري. أخرجها بهذا التمام: أحمد )2)
 معمر. (، من طريق25(، والباغندي في مسند عمر بن عبدالعزيز )176(، والنسائي )9519وأحمد )

(، 8/307(، والدارقطني في العلل )747(، وأبو عوانة )7675( عن الدبري، وأحمد )111( أخرجه بهذا التمام: ابن املنذر في األوسط )3)
 .-كما أشار احملققون-( من طريق ابن جريج. وفيه اختالف في اسم ابن قارظ 8/308من طريق عبدالرزاق، والدارقطني في العلل )

 (.3/336بدالرزاق: ابن عبدالبر في التمهيد )( نقله عن ع4)

وإن شرب سويقًا »(. وكذا سياق آخره في األصل، والذي في نقل ابن عبدالبر: 3/336( نقله عن عبدالرزاق: ابن عبدالبر في التمهيد )5)
 (.699، وهو املوافق ملا في االستدراك اآلتي )بعد رقم «توضأ
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
 حتىيتوضأ مما مست النار، 

  (1)السكر من يتوضأ
عبدالرزاق، عن الثوري، عن  * - 695بعد 

موسى بن عبيدة، عن محمد 
، عن ابن (2)عن عطاء ،بن عمر

عباس، قال: لو كنت متوضئًا 
من طعام وشراب توضأت من 

إنه يخرج من بني فرث  ،اللنب
 ودم

عبدالرزاق، عن ابن جريج،  * - 699بعد 
قال: أخبرني نافع، أن ابن 

إذا شرب سويقًا  عمر كان
  (3)توضأ

 السويق: إنسان له فقال 700
 شيء ذلك ال: قال اجلشيش،
 .بالفم يستمسك

 السويق: إنسان له فقال
 شيء ذلك ال،: قال اجلشيش؟
فمضمض بالفم،  يستمسك

 منه
 (4)هذا؟ مافقيل له:  فقيل له: هذا؟ 740
قدموا عبدالرحمن بن عوف،  756

  ملسو هيلع هللا ىلصفأدرك النبي 
قدموا عبدالرحمن بن عوف 

 (5)ملسو هيلع هللا ىلص، فأدرك النبي يصلي بهم

                                                           
 (.3/336ابن عبدالبر في التمهيد )( نقله بهذا التمام عن عبدالرزاق: 1)

 عطاء. عمرو بن( كذا، وصوابه: محمد بن 2)

 (.679( انظر ما سبق قريبًا في االستدراك على املوضع )3)

( من طريق عبدالرزاق. وقد متَّم احملققون من 1443( عن الدبري، وابن األعرابي في معجمه )1113( أخرجه بهذا التمام: الطبراني )4)
 بعضَ املنت، ولم يتمُّوا هذه الكلمة.الطبراني 

 (، من طريق عبدالرزاق.1515(، وابن خزمية )274(، ومسلم )18194( عن الدبري، وأحمد )20/376( أخرجه بهذا التمام: الطبراني )5)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
 أنه مالك، بن أنس عن قتادة، عن 787

: قال اجلوربني، على ميسح كان
 اخلفني مثل عليهما، ميسح نعم،

 مالك، بن أنس عن قتادة، عن
 اجلوربني على ميسح كان أنه
عبدالرزاق، عن ابن جريج،  *

قال: قلت لعطاء: أميسح على 
 ميسح نعم،: قال اجلوربني؟

 (1)اخلفني مثل عليهما،
، عن ابن عن معمرعبدالرزاق،  عن ابن طاوس (2)عبدالرزاق،  848

 طاوس
من قِبَل  مسحتوإن شئت  وإن شئت من قِبَل األصابع 861

 األصابع
أصل  (3)وفرج بينهما حتى أتى 861

 الساق
، حتى ثم مسحوفرج بينهما، 

 (4)إلى أصل الساق
 ،﴾ماء جتدوا (5)فلم﴿ جئت، حتى 872

 ماء يجدوا لم إذا ذلك: (6)قال
حتى جئت: فإن لم جتدوا ماء. 
فقال: حسبك: فإن لم جتدوا 

ذلك إذا لم يجدوا  فإنماء؛ 
 (7)ماء

عن الثوري، عن عبدالرزاق،  عبدالرزاق، عن قتادة 877
 (8)عن قتادة عاصم األحول،

 : وبلغني ذلكمعمرقال  قال: وبلغني ذلك 878
                                                           

 يج.( من طريق ابن جر2003(. وأخرجه ابن أبي شيبة )2/86( نقله بهذا التمام عن عبدالرزاق: ابن حزم في احمللى )1)

 ( احتمل احملققون في احلاشية احتمالني في شيخ عبدالرزاق، وتبيَّن بنسخة بريدة أن أحدهما هو الصواب.2)

 «.إلى»( كذا في املطبوع، والذي في األصل: 3)

 «.حتى أتى على أصل الساق»(، وعنده: 2/108( نقله بهذا التمام عن عبدالرزاق: ابن املنذر في األوسط )4)

 «.فإن لم»صل: ( الذي في األ5)

 ، ال تشتبه.«فإن»( كذا في املطبوع دون تنبيه، والذي في األصل: 6)

 ( من طريق عبدالرزاق.5363( أخرجه بهذا التمام: ابن أبي حامت في تفسيره )7)

اق، وأبو نعيم في (، من طريق الدبري، عن عبدالرز832(، والبيهقي في اخلالفيات )520( أخرجه بهذا التمام: ابن املنذر في األوسط )8)
(، من طريق الثوري. وقد صحَّح 78(، وأبو موسى املديني في اللطائف )724(، وابن األعرابي في معجمه )5076(، والبزار )158الصالة )

 احملققون حتريفًا في العبارة األخيرة من هذا األثر بواسطة اللطائف، ألبي موسى املديني، لكنهم لم يتمموا اإلسناد به.
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
إبراهيم بن عبدالرحمن  886

 األنصاري
بن  بن أبي بكرإبراهيم 

  (1)عبدالرحمن األنصاري
 في سفرإذا كنت جنبًا  إذا كنت جنبًا فتمسح 893

  (2)فتمسح
 قال: يعيد الصالة.  896-897

 عبدالرزاق، عن األوزاعي
فسمعه قال: يعيد الصالة. 

سعيد بن املسيب، فقال: إذا لم 
يحسن أحدكم يفتي؛ فال 

 يفتي، ال يعيد الصالة.
 عبدالرزاق، عن األوزاعي

  .مثله قتادة، عن ،(3)معمر 906-907
 ، عن الضحاكجويبر عن (4)[و]

  .مثله قتادة، عن معمر،
 عنعبدالرزاق، عن الثوري،  *

 ، عن الضحاكجويبر
 ، والماتيرى أنه إن اغتسل  ، وال (5)[هلك] يرى أنه إن اغتسل 936
الثوري، عن أبي عبدالرزاق، عن  953

، عون، عن الشعبي، عن شريح
 وال آالف، أربعة أيوجب: قال

 ماء؟! من قدحًا يوجب

عبدالرزاق، عن الثوري، عن 
عون الثقفي، عن أبي 

عبدالرحمن بن أبي ليلى، أن 
عمر قال لرجل: عندك 

أنصارية؟ فإنهن يفتني ذلك: 
إذا جاوز اخلتان اخلتان وجب 

 =                             (6)الغسل
                                                           

عن  -(8279(، وجامع املسانيد والسنن البن كثير )1/310كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي )-رجه بهذا التمام: الطبراني ( أخ1)
 (.1/61(. وانظر: تهذيب التهذيب )1/310الدبري. ونقله عن عبدالرزاق: الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )

 (.2/123اق فيه(، والظاهر أنه نقله من هذا املوضع من املصنَّف: ابن حزم في احمللى )( نقله بهذا التمام عن ابن جريج )شيخ عبدالرز2)

 «.ابن معمر»( كذا في املطبوع دون تنبيه، والذي في األصل: 3)

 ( كذا في املطبوع دون تنبيه، والواو مقحمة ال أثر لها في األصل.4)

  أثر له في األصل.( كذا في املطبوع دون تنبيه، وما بني املعقوفني مقحم ال5)

(، من 958(، وابن أبي شيبة )30( كذا في األصل، واألثر في املصادر مختصر، منسوب إلى عمر، حيث أخرجه أبو نعيم في الصالة )6)
 طريق أبي عون.
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
عبدالرزاق، عن الثوري، عن  *

عون، عن الشعبي، عن  ابن
 آالف، أربعة أيوجب: ، قالشريح

 (1)املاء؟ من قدحًا يوجب وال
 أيوب، عن معمر، عن عبدالرزاق، 962

 مثله عبيدة عن سيرين، ابن عن
 عن معمر، عن عبدالرزاق،

 عن سيرين، ابن عن أيوب،
والثوري، عن خالد  *عبيدة. 

 وابن عون، عن ابن سيرين،
  (2)مثله

يصيب أهله ولم  (3)فقال: الرجل 963
 ينزل

ثم فقال: الرجل يصيب أهله، 
 (4)ولم ينزل ينصرف

 بعدك أحدًا هذا عن أسأل ال أبدًا بعدك هذا عن أسأل ال 963
 (5)أبدًا

 بالغسل، يأمرون املهاجرون كان 964
 من املاء: يقولون األنصار، وكانت

 وقال هؤالء؟ بني يفصل فمن املاء،
 اخلتان مس إذا: املهاجرون

 اخلتان

 يأمرون املهاجرون كان
 األنصار وكانت بالغسل،
 فمن املاء، من املاء: يقولون
 هؤالء؟ بني يفصل

عبدالرزاق، عن ابن  *
مجاهد، عن أبيه، قال: 

اختلفت املهاجرون واألنصار 
فيما يوجب الغسل، فقالت 

 = وقال األنصار: املاء من املاء،
                                                           

، 948، وابن أبي شيبة )-عون، عن ابن سيرين ابنوعنده: -( من طريق الثوري 2/250( أخرجه محمد بن خلف وكيع في أخبار القضاة )1)
 عون. ابن(، من طريق 2/240(، ووكيع في أخبار القضاة )949

 ( من طريق ابن عون.951، 950، وابن أبي شيبة )-وعنده: عن خالد وهشام-( من طريق الثوري 1/166( أخرجه البيهقي )2)

 لم يشر احملققون إلى ذلك.في األصل، و« الرجل»( تكررت 3)
 (.1/487( نقله بهذا التمام عن عبدالرزاق: العيني في نخب األفكار )4)

 ( السابق.5)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
 اخلتان مس إذا: املهاجرون

 (1)اخلتان
 يدخل الًرج رأيتم لو أرأيتم: فقال 964

: قال احلد؟ عليه أيجب ويخرج،
 احلد فيوجب

 الًرج رأيتم لو أرأيتم: فقال
 عليه أيجب ويخرج، يدخل

: قال .قالوا: نعماحلد؟ 
 (2)احلد فيوجب

عن الثوري، عن عبدالرزاق،  * - 976بعد 
 ،(3)إسحاق، عن مسلم بن عبد

عن ابن عباس، قال: املاء من 
 (4)املاء

 بن عطاء عن عياض، أبي بن 977
  خالد بن زيد عن يسار،

عن أبي سعيد عياض،  أبي بن
اخلدري، أنه قال: املاء من 

 (5)املاء
عبدالرزاق، عن ابن عيينة،  *

عن عمرو بن دينار، عن عطاء، 
امرأته ولم قال: أتى رجل 

ينزل، فاغتسل، ولم تغتسل 
هي، فسأل ابن مسعود، فقال: 

 هي أفقه منه
عبدالرزاق، عن ابن عيينة،  *

  بن عطاء عن عن زيد بن أسلم،
= 

                                                           
 (.3/89(، واالستذكار )23/114( نقله بهذا التمام عن عبدالرزاق: ابن عبدالبر في التمهيد )1)

 ( السابق.2)

 . انظر تخريجه.«عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد»( كذا في األصل، وصوابه: 3)

 ( من طريق أبي إسحاق.965ه ابن أبي شيبة )( أخرج4)

 (.23/114( نقله بهذا التمام عن عبدالرزاق: ابن عبدالبر في التمهيد )5)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
 (1)خالد بن زيد عن يسار،

 عمر بن عبدالله عن عبدالرزاق، 982
 أخيه عن أُخبرته، أو سمعته

 القاسم عن عبيدالله،

 بن عبدالله عن عبدالرزاق،
أُخبرته،  أو سمعته،- (2)وعمر
 عن عبيدالله، أخيه عن ،-عنه

 القاسم
عبدالرزاق، عن الثوري، عن  - 982بعد 

أبي حيان، عن الشعبي، قال: 
 (3)اغتسل

، ثم ثم أخرجثم أنتعل فيه،  ثم أنتعل فيه، ثم حسبي 991
 حسبي

 ما الصالة ويعيد غسله قال: يعيد 1029
 وقت غير وفي وقت في كان

 ويعيد غسله، قال: يعيد
وقال . وقت في كان الصالة ما

قتادة: يغتسل، وال يعيد 
 وفي كان في وقت ؛الصالة

 وقت غير
 (4)؟ قال: الللجنابةأفأنقضه  أفأنقضه؟ قال: ال 1054
 (5)، عن أم سلمةله عن عَمَّةٍ عن عَمِّهِ، عن أم سلمة 1058

عبدالرزاق، عن ابن عيينة،  * - 1069بعد 
عن عاصم بن سليمان، عن 

 أبي املتوكل الناجي، عن أبي 
= 

                                                           
( عن ابن عيينة. ونقله عن عبدالرزاق: ابن عبدالبر 962( عن الدبري، وابن أبي شيبة )567( أخرجه بهذا التمام: ابن املنذر في األوسط )1)

 (.23/113في التمهيد )

 ( كذا في األصل، وهو غلط. وكذلك ال يستقيم أن تكون واو عطف.2)

 وقد استيقظ إذا» ، يعني أثرًا سابقًا نصُّه:«مثله»( من طريق أبي حيان، عن الشعبي، 858( كذا في األصل، وقد أخرج ابن أبي شيبة )3)
 «.عليه غسل فال ،الًبل يرَ فلم جامع، قد أنه رأى

(، من طريق 1/181(، والبيهقي )330(، عن الدبري، ومسلم )23/296(، والطبراني )916، 867و عوانة )( أخرجه بهذا التمام: أب4)
 .«واجلنابة؟ للحيضة فأنقضه»عبدالرزاق وعندهما: 

 «.عن امرأة»( من طريق مسعر، وعنده: 871( أخرجه ابن أبي شيبة )5)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
سعيد اخلدري، قال: قال 

إذا أتى : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 
أحدكم امرأته ثم أراد أن يعود 

 (1)«فليتوضأ
 عن معمر، عن عبدالرزاق، 1076

 علقمة عن إبراهيم، عن األعمش،
 الغسل بعد بها يستدفئ كان أنه

 عن معمر، عن عبدالرزاق،
 عن إبراهيم، عن األعمش،
قال: إني ألتدفأ علقمة، 

بامرأتي بعد الغسل وهي 
جنب. قال األعمش: قلت 

لذلك؟ قال: إلبراهيم: أيتوضأ 
 نعم، من أجل املباشرة

عبدالرزاق، عن الثوري، عن  *
األعمش، عن إبراهيم، عن 

 بها يستدفئ كان أنه علقمة،
 الغسل بعد

وهو إذا أراد أن يأكل أو ينام  أراد أن يأكل أو ينام يتوضأ إذا 1087
 (2)توضأ جنب

 عن اغتسالهما هُحتى أخبرا حتى أخبرا عن اغتسالهما 1109
 أيها يا: ، فقالملسو هيلع هللا ىلص النبي فتغيظ 1110

 الناس
وجمع ، ملسو هيلع هللا ىلص النبي فتغيظ
 الناس أيها يا: وقال الناس،

 عن حكيم، ابن عن معمر، عن 1115
 أبيه

حكيم  بن بهز عن معمر، عن
 (3)أبيه عن ،بن معاوية

                                                           
 من طريق ابن عيينة. (،219(، وابن خزمية )267(، والنسائي )770( أخرجه احلميدي )1)

 ( من طريق الثوري.596( عن الدبري، و)604( أخرجه بهذا التمام ابن املنذر في األوسط )2)

( عن 20035(، عن الدبري، وأحمد )19/412(، والطبراني )254: ابن املنذر في األوسط )-«بن معاوية»إال: -( أخرجه بهذا التمام 3)
 عبدالرزاق.
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
 ابن عن الثوري، عن عبدالرزاق، 1127

 الله رسول أن أبيه، عن طاوس،
 له بيتًا يقال اتقوا: قال ملسو هيلع هللا ىلص

 ينقي الله، رسول يا: قيل احلمام،
 كذا من وينفع] الوسخ، من

 فليستتر دخله فمن: قال ،(1)[وكذا

 عن الثوري، عن عبدالرزاق،
عن أبيه،  عن طاوس، ابن

مثله، إال أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 (2)احذروا بيتًا

عبدالرزاق، عن ابن جريج،  *
قال: أخبرني ابن طاوس، عن 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول الله أبيه، 
 احلمام، له اتقوا بيتًا يقال

 ينقي إنه الله، رسول يا: قيل
 فمن: قال ،واألذى الوسخ من

 (3)فليستتر دخله
 تنهي تكوني ألم: لها فقلت 1145

 سقيمة إني: فقالت النساء؟!
 تنهي تكوني ألم: لها فقلت

: فقالت ؟عن احلماماتالنساء 
 سقيمة إني

 (4)الدم في املركن صفرةفترى  فترى الدم في املركن 1173
 هشام عن معمر، عن عبدالرزاق، 1174

 عائشة عن أبيه، عن عروة، بن
 أبي بنت فاطمة قالت: قالت

 حبيش

 عن معمر، عن عبدالرزاق،
 عن أبيه، عن عروة، بن هشام

قالت: أتت امرأةٌ  عائشة،
 ، أحسبها فاطمة ملسو هيلع هللا ىلصرسولَ الله 

= 
                                                           

 (، وصوابه ما في نسخة بريدة.1126قل على الناسخ من احلديث السابق )( ما بني املعقوفني انت1)

 (.1191( من طريق الثوري، وقد أخرجه من طريق الثوري مختصرًا: ابن أبي شيبة )7/309( أخرجه بهذا التمام: البيهقي )2)

 رواه وكذا»ف ابن أبي شيبة، ثم عقبه بقوله: األثرَ من مصنَّ -(34في اآلداب واألحكام املتعلقة بدخول احلمام )ص-( نَقَل ابنُ كثير 3)
 قال ثم .مثله ، فذكرملسو هيلع هللا ىلص الله رسول عن أبيه، عن طاوس، ابن عن فرَّقهم، جريج، وابن والثوري، معمر، عن )مصنَّفه( في عبدالرزاق

أحاديث متوالية: حديث معمر، ، وهذا واضحٌ في أن ابن كثير وقف على هذا املوضع من املصنَّف، واختصر منه ثالثة «عبدالرزاق...
(، وينبغي أن يُتمَّم من 1126فالثوري، فابن جريج. فأما معمر، فقد سقط اسمه في كال النسختني، ولم يُستدرَك أو يُنبَّه عليه في املطبوع )

حملققون حرفًا في األثر التالي نصِّ ابن كثير هذا، وأما الثوري وابن جريج، فحديثهما في نسخة بريدة كما نقل ابن كثير. هذا، وقد صوَّب ا
 ( من تتمة كالم ابن كثير في املوضع نفسِه، ولم يستفيدوا مما سبقه.1128)

 (، عن عبدالرزاق.27446(، وأحمد )2061( عن الدبري، وإسحاق بن راهويه )24/216( أخرجه بهذا التمام: الطبراني )4)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
، فأمرها (1)بنت أبي جحش

إذا أقبلت احليضة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
أن متسك عن الصالة، فإذا 

 أدبرت فاغتسلي وصلي
عبدالرزاق، عن الثوري، عن  *

هشام بن عروة، عن أبيه، عن 
 فاطمة قالت: ، قالتعائشة

 (2)حبيش أبي بنت
 مثله عائشة، عن 1175-1176

 إلى الظهر من تغتسل: قاال (3)
 الظهر

 مثله عائشة، عن
قال هشام: فكان عروة يقول: 
تغتسل للظهر مرة واحدة، ثم 

تتوضأ بعد لكل صالة، وتغسل 
 عنها الدم حني حتيض

عبدالرزاق، قال: أخبرنا  *
معمر، عن عبدالكرمي 

اجلزري، عن ابن املسيب. 
وعن هشام بن عروة، عن أبيه، 

 من تغتسل: قاالعن عائشة، 
 الظهر إلى الظهر

عبدالرزاق، عن الثوري، عن  * - 1178بعد 
يونس، عن احلسن، قال: 

تغتسل من الظهر إلى الظهر، 
 (4)ويجامعها زوجها

                                                           
 «.كذا في األصل»( كذا، وكتب في احلاشية: 1)

( عن الدبري، وقرن ابن جريج بالثوري، ورواية ابن جريج هي التالية في املصنَّف برقم 24/357بهذا التمام: الطبراني ) ( أخرجه2)
(1175.) 

 «.إسناد هذا األثر ليس في األصل، ولم نعثر عليه»( كتب احملققون في احلاشية: 3)

 جلماع.( من طريق يونس، بسياق آخر ليس فيه ا633( أخرجه حرب الكرماني )4)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل في طبعة التأصيلالرقم 
؟ قال: دمفرأته تريَّةً غير  غيرُ؟ قال: تتوضأ فرأته تريَّةً 1180

 تتوضأ
 ليلة وعشرين (1)أربعة فصلي 1183

 وصومي وأيامها
 ليلةً وعشرين أربعًا فصلي

أو ثالثًا وعشرين ، وأيامها
 (2)وصومي ،وأيامها

، دّبُوما قلت: إني ألستحيي،  ، قال(3)قلت: إني ألستحيي به 1183
 (4)قال

 

  

                                                           
 ( كذا.1)
( 3189(، عن الدبري، وابن أبي عاصم في اآلحاد واملثاني )24/217(، والطبراني )805( أخرجه بهذا التمام: ابن املنذر في األوسط )2)

 من طريق عبدالرزاق.

 «.بد»( كذا في املطبوع دون تنبيه، والذي في األصل: 3)
لطبراني، وابن أبي عاصم، فسقطت منه هذه العبارة، وأما ابن املنذر، فقرن بإسناد ( التخريج السابق، إال أنه اختُصر احلديث عند ا4)

 «.بُدّ منه ما حلديثٌ وإنه منك، ألستحي إني»عبدالرزاق إسنادًا آخر، وساق لفظه، وفيه: 
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 تعليق النص في طبعة التأصيل الرقم في طبعة التأصيل
من « حياضًا: »أثبت احملققون حياضًاوللنساء  248

، وهي ثابتة في كنز العمال
 نسخة بريدة

إذا سقطت الفأرة في البئر  274
أدالء، ، نُزع منها سبعة فتقطعت

 فإن كانت الفأرة كهيئتها

 من« فتقطعت»أثبت احملققون 
كنز العمال. وفي نسخة 

 «إن تقطعت»بريدة: 
« مباء البحر»أثبت احملققون:  وجدنا مباء البحرفإن توضأنا  322

من املصادر، وهي ثابتة في 
 نسخة بريدة

عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن  447
 عبدالواحد بن قيس، عن ابن عمر

أثبت احملققون هذا اإلسناد 
من املؤتلف واخملتلف، 

للدارقطني، وهو ثابت في 
ابن »نسخة بريدة، وفيه: 

عن  حُدِّثتجريج، قال: 
  (1)«عبدالواحد

 تصويبًا،« ابن»احملققون  أثبت التيمي ابنعبدالرزاق، عن  482
 وهي ثابتة في نسخة بريدة

 تصويبًا،« ابن»احملققون  أثبت مجاهد ابنعبدالرزاق، عن  527
وهي ثابتة في حاشية نسخة 

 بريدة، مصححًا عليها
 تصويبًا،« ابن»احملققون  أثبت أبي جنيح ابنعن  558

 وهي ثابتة في نسخة بريدة
من « مهران»أثبت احملققون:  مهرانميمون بن  562

األوسط البن املنذر، وهي 
 ثابتة في نسخة بريدة

                                                           
ما  -بعد بحث-ولم أجد  «.ولم يسمعه ابن جريج من عبدالواحد؛ بلغه عنه(: »12/356( هذه الصيغة تؤكد قول الدارقطني في العلل )1)

 يؤيد كالم الدارقطني إال ما وقع في نسخة بريدة.
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 تعليق النص في طبعة التأصيل الرقم في طبعة التأصيل
العب الرجل فهو الذي يخرج إذا  617

امرأته، ففيه غسل الفرج 
 والوضوء، وأما الودي

أثبته احملققون من نصب 
الراية ومختصره، وهو ثابت 

في نسخة بريدة مع تغيير في 
 ترتيب النص

قال: عن ابن جريج،  عبدالرزاق، 685
 أخبرني عطاء

 ابن عن»أثبت احملققون: 
سابق، وهي  بداللة أثرٍ« جريج

 ثابتة في نسخة بريدة
من « فعليه»أثبت احملققون:  وضوء فعليهفأحدث،  712

السياق، وهي ثابتة في نسخة 
 بريدة

أثبت احملققون العبارة من  أن املغيرة بن شعبة أخبره 756
مسند أحمد، ومعجم 

الطبراني، وهي ثابتة في 
 نسخة بريدة

 ابن عن يسار، بن عطاء عن 791
  ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ،عباس

عن ابن »أثبت احملققون: 
من كنز العمال، وهي « عباس

ثابتة في نسخة بريدة، وفيها: 
 «ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أن»

من « إال»أثبت احملققون:  من جنابة إالوال نخلعهما  801
معجم الطبراني، وهي ثابتة 

 في نسخة بريدة
بينه وبني  وإن كانفليصب أهله،  915

 املاء ثالث ليال
من « وإن كان»أثبت احملققون: 

املنذر، وهي األوسط البن 
 ثابتة في نسخة بريدة

من « أغتسل»أثبت احملققون:   ملسو هيلع هللا ىلصأنا ورسول الله  أغتسلكنت  1035
مسند أحمد وغيره، وهي 

 ثابتة في نسخة بريدة
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 تعليق النص في طبعة التأصيل الرقم في طبعة التأصيل
، قال: عن ابن جريجعبدالرزاق،  1045

 أخبرني عمرو بن دينار
عن ابن »أثبت احملققون: 

من مسند أحمد « جريج
وغيره، وهي ثابتة في نسخة 

 بريدة
أثبت احملققون متام:  الرجل فئال بأس أن يستد 1075

من السياق، وهو « يستدفئ»
 ثابت في نسخة بريدة

من « من»أثبت احملققون:  مرض مننفساء أو  1129
معجم الطبراني، وهي ثابتة 

 في نسخة بريدة
من « إليَّ»أثبت احملققون:  فقرأته إليَّفدفعه  1182

وهي الطحاوي وابن عبدالبر، 
 ثابتة في نسخة بريدة

« بغسل واحد»أثبت احملققون:  بغسل واحدواملغرب والعشاء  1182
من الطحاوي وابن عبدالبر، 

 وهي ثابتة في نسخة بريدة
 «عن معمر: »احملققون أثبت ، عن يحيى عن معمرعبدالرزاق،  1184

 مسند إسحاق بن راهويه، من
 (1)بريدة نسخة في ثابتة وهي

 
  

                                                           
، والذي في املصنَّف: «تهراق الدم كانت جحش بنت حبيبة أم أن سلمة، أبي عن كثير، أبي بن يحيى»( علمًا بأن الذي في مسند إسحاق: 1)
وتصرُّف احملققني يوهم االتفاقَ التامَّ بني اإلسنادين. وفي احلديث اختالف ، «تهراق الدماء كانت سلمة، أنها أم عن كثير، أبي بن يحيى عن»

 (.322-3/317(، اإلمام، البن دقيق العيد )15/383(، علل الدارقطني )119كثير على يحيى بن أبي كثير، انظر: علل ابن أبي حامت )
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل الرقم في طبعة التأصيل
 (1): النضار والركاءقِدْحانُه والركاء النضار جاءته 171
 تدبغ ولمثمنها  أكليا أحب أن م ما أحب أن تأكل ثمنها وإن تدبغ 196
 يُخبَّؤُفي عظام امليتة شيء  عظام امليتة شيء يحو فيهفي  209

 (2)فيه
 ابن يحيى، عن عن الثوري، عن 241

 الشعبي عن أيوب،
 ،أيوب بن يحيى عن الثوري، عن
 (3)الشعبي عن

 (4)واستقىفشرب منه  يسقِفشرب منه وأُ  250
أخذنا ما حولها قدر الكف،  283

 وأُكِلَ بقيته
ما حولها قدر الكف، وأُكِلَ  أُخِذَ

 (5)بقيته
عن ابن عمر أيُّ فأرة وقعت في  287

، فقال ابن الًقرطزيت عشرون 
 عمر

فأرةً وقعت في  أنَّعن ابن عمر، 
، فقال ابن افرقًزيت عشرون 

 (6)عمر
 في ميوت الوزغ: لعطاء قلت 293

 وأشباه والدهن، السمن الودك
 ذلك، في هو الفأرة مبنزلة هذا
 (7)وأَحَبُّ مثلها: قال

 في ميوت الوزغ: لعطاء قلت
 هوأشباه والدهن السمن الودك

 ذلك؟ في هو الفأرة مبنزلة هذا
 وأخبث مثلها قال:

 في املاء، أو وَقَعَ  سَقَطإذا  إذا أُسقِط في املاء، أو وَقَعَ  297
 الذي املاء في يده فأدخل 307

 أن قبل جنب وهو فيه يغتسل
 يغسلهما

 يغتسل الذي املاء في يده فأدخل
 يغسلها أن قبل جنب وهو فيه

                                                           
 كاء وأقداح اخلشب.( من طريق نافع، أن ابن عمر كان يتوضأ في الر4/171( أخرج ابن سعد )1)

 (.2/414( نقله على الصواب عمَّن سأل عطاء مبهمًا )وهو عبدالرزاق(: ابن املنذر في األوسط )2)

 ( من طريق يحيى بن أيوب.254( أخرج معناه على الصواب: أبو عبيد في الطهور )3)

عبدالرزاق، ومنه متَّم احملققون إسناد األثر، /مسند ابن عباس( من طريق 1084( أخرجه على الصواب: الطبري في تهذيب اآلثار )4)
 لكنهم لم يصححوا منه هذه اللفظة.

 ، والسياق يقتضي توحيد اخلطاب.«خُذ... وكُل»( عن عبدالرزاق بلفظ: 9/374( نقله املتقي في كنز العمال )5)

 طريق الدبري. (، من1/160(، وابن حزم في احمللى )874( أخرجه على الصواب: ابن املنذر في األوسط )6)

 ( محتملة في أصل )مراد مال(.7)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل الرقم في طبعة التأصيل
 ينسى اجلنب، عن عطاء، سألت 309

 فيه الذي اإلناء في يده فيدخل
 إذا: قال يغسلها، أن قبل غُسله
 يديه فليغسل بأس فال نسي

 ينسى، اجلنب عن عطاء سألت
 فيه الذي اإلناء في يده فيدخل

 إذا: قال يغسلها؟ أن قبل غُسله
 به فليغتسل بأس، فال نسي

في  إذا سبقته يده فأدخلهما 310
 املاء وهو جنب قبل أن يغسلهما

في املاء  فأدخلهاإذا سبقته يده 
 يغسلهاوهو جنب قبل أن 

 رفعهمن إناء  إذا اغتسل فيرفعه إناء من يغتسل 318
أو قال: أحل، ثم قال: فصنعنا  323

 له
صنعنا  قال: ثمأو قال: أحل، 

 (1)له
 (2)من متاع البيت إمنا هو متاع البيتإنها من  350
 املرأة متتشط أن بأس ال 404

 من اجلنب بفضل الطاهر
بفضلها،  اجلنابة، ويختضب

يأكل أحدهما ويشرب من فضل 
 اآلخر

 الطاهر املرأة متتشط أن بأس ال
الِحنَّاء،  من اجلنب بفضل

 تأكلبفضلها،  وتختضب
من فضل  تشربأحدهما و

 األخرى
عبدالرزاق، عن إبراهيم، عن  408

 الزهري
، عن معمرعبدالرزاق، عن 

 (3)الزهري
 (6)بن راشد (5)عمرو (4)معمر بن راشد 417
 (7)النومملكك  إذا إذا ملك النوم 479
عبدالرزاق، عن ابن مجاهد،  512

 قال: حُدِّثت عن مجاهد
، قال: جريجعبدالرزاق، عن ابن 

 حُدِّثت عن مجاهد
                                                           

 (.9/575( نقله على الصواب عن عبدالرزاق: املتقي في كنز العمال )1)

 (.9/582( نقله على الصواب عن عبدالرزاق: املتقي في كنز العمال )2)

 ( عن الدبري.138( أخرجه على الصواب: ابن املنذر في األوسط )3)

 «.معمر، عن راشد»نبيه، والذي في األصل: ( كذا في املطبوع دون ت4)

 ( كذا، وهو قولٌ في اسمه، واألصح: عمر. وهو راوٍ متروك احلديث، ومعمر )الذي وقع في املطبوع( ثقة ثبت.5)

 الدبري. طريق من( 14/98) العلل في على الصواب: الدارقطني ( أخرجه6)

 ( من طريق ابن جريج.231(. وأخرجه حرب الكرماني )18/250مهيد )( نقله على الصواب عن عبدالرزاق: ابن عبدالبر في الت7)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل الرقم في طبعة التأصيل
 ، وابن املسيبمسعودوكان ابن  ، وابن املسيب(1)سعيدوكان ابن  512
 جالس وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول قال 519

 فقبض الصالة في املسجد في
 (2)متلذذعائشة غير  قدم على

 جالس وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول كان
 فقبض الصالة في املسجد في

 (3)عائشة غير متلذذ قدم على
 إذا القلس إن: قال إبراهيم عن 526

 فليتوضأ دسع،
 :-القلس في- قال إبراهيم، عن
 فليتوضأ دسع إذا

خيثمة، شكا  (4)عن مغيرة بن 548
 إلى إبراهيم النخعي

خيثمة شكا إلى  أنعن مغيرة، 
 إبراهيم النخعي

 يكثر عليه، فال يعيد  جعلفإذا  فإذا جعله يكثر عليه، فال يعيد  548
في الرجل يخرج منه القيح  555

 والدم
يخرج منه القيح  لدمالفي 

 والدم
 لَسَمحٌ إن الدين  إن الدين يسمح 575
 ال أنظر أنأم لي رخصة في  أم لي رخصة في أني ال أنظر 605
عن خرشة بن احلر، أن  613

 سئل (5)عثمان
 عمرعن خرشة بن احلر، أن 

 (6)سئل
 (7)هشيمعبدالرزاق، عن  عبدالرزاق، عن إبراهيم 615
 (8)شهوة أخذتني أخذت مني شهوة 615
 عن عطاء قالَهُ.  638

 أخبرنا عبدالرزاق: وبه نأخذ
 . مثلهعن عطاء، 

 عبدالرزاق: وبه نأخذ قال
                                                           

 «.كذا في األصل»( استشكله احملققون، فكتبوا في احلاشية: 1)

 «.ملتذذ»( كذا في املطبوع دون تنبيه، والذي في األصل: 2)

 ( من طريق ابن جريج بسياقة مقاربة.21/179( نقله ابن عبدالبر في التمهيد )3)

 ، ولم يصوّبوه.«كذا في األصل»احملققون، فكتبوا في احلاشية: ( استشكله 4)
 والصواب ما في نسخة بريدة.«. عثمن»و« عمر»( مترددة في األصل بني 5)

 ( من طريق األعمش.975( من طريق الثوري، وابن أبي شيبة )22( أخرجه على الصواب: ابن املنذر في األوسط )6)

(، من طريق هشيم. ونقله 590(، وابن املنذر )855( عن الدبري، وابن أبي شيبة )689في األوسط )( أخرجه على الصواب: ابن املنذر 7)
 (.3/16عن عبدالرزاق: ابن عبدالبر في االستذكار )

 ( السابق.8)

 



 

43 
 

 

 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل الرقم في طبعة التأصيل
 (1)إلى الصالة ولم يتوضأ قامثم  ثم قمنا إلى الصالة ولم يتوضأ 645
عن أنس بن مالك واحلارث  696

 األعور كانا
أنس بن مالك واحلارث  أن

 (2)األعور كانا
 يسمح لكم اسمحوا يسمح لكم اسمح 698
  (3)عمرعن عبدالله بن  عن عبدالله بن عمرو 710
 يتنشف  ينشف  725، 723
 (4)من يتوضؤوايأمر أهله أن  يأمر أهله أن يتوضأ من 729
الثوري، عن منصور، عن أبي  734

 عن زيادجعفر، 
الثوري، عن منصور، عن أبي 

  (5)زاذانعن جعفر، 
العمامة يؤخرها يتوضأ وعليه  747

عن رأسه، وال يحلها، ثم مسح 
 برأسه

يتوضأ وعليه العمامة، يؤخرها 
 ميسحعن رأسه، وال يحلها، ثم 

 برأسه
، عن (6)عبدالرزاق، عن حماد 749

 قتادة
 ، عن قتادةمعمرعبدالرزاق، عن 

 (7)ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  معكنت   ملسو هيلع هللا ىلصكنت عند رسول الله  759
 (8)عند عمر فاجتمعا فاجتمعنا عند عمر 771

                                                           
 ابن جريج.( من طريق 191( عن عبدالرزاق، وأبو داود )14453( عن الدبري، وأحمد )5( أخرجه على الصواب: ابن املنذر في األوسط )1)

 ( من طريق أيوب.636( أخرجه على الصواب: ابن أبي شيبة )2)

/الفالح(، لوال أنه مخالف ملصادر أخرى 73(، واألوسط البن املنذر )5368، 1150( هذا هو املوافق ملا في موضعني آخرين من املصنَّف )3)
(، اآلداب واألحكام املتعلقة بدخول احلمام، البن كثير 1/286) أخرجت اخلبر، أو نقلته عن عبدالرزاق، انظر: حاشية األوسط البن املنذر

 (.90)ص

(، من طريق إسماعيل بن 93، 92(، والدارقطني )1827( من طريق الثوري، وابن أبي شيبة )1/255( أخرجه على الصواب: البيهقي )4)
 أبي خالد. وهو مقتضى السياق.

 ( من طريق الثوري.24704من طريق الدبري، وابن أبي شيبة ) (1449( أخرجه على الصواب: ابن منده في الكنى )5)

 ، ال يشتبه.«عمار»( كذا في املطبوع دون تنبيه، والذي في األصل: 6)

 ( من طريق الثوري.502( أخرجه على الصواب: أبو عوانة )7)

 (، من طريق نافع.2/25ل )(، والدارقطني في العل184( عن عبدالرزاق، وابن خزمية )237( أخرجه على الصواب: أحمد )8)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل الرقم في طبعة التأصيل
ابن أبي طالب؛  فقالت: سألتَ 796

فإنه كان يسافر مع رسول الله 
 ، فسألنا عليًّاملسو هيلع هللا ىلص

ابن أبي طالب؛ فإنه  سلفقالت: 
 .ملسو هيلع هللا ىلصكان يسافر مع رسول الله 

 فسألنا عليًّا
إمنا املسح على الكفني من  865

 ؟(1)اخلَلْفنَي
الكفني من  بقدرإمنا املسح 

 اخلفني؟
 ؟بالبرقع أو بالقفازين املسح ؟بالرُّقَع أو بالقفازين، املسح 866
 (2)لعطاء شأن اجملدور ذكرت قلت لعطاء شأنُ اجملدور 872
 ، فإنه يتيممعلى نفسهوخشي  وخشي عليه، فإنه يتيمم 878
 في يكون الرجل أن أجمعوا 885

 فخشي فأجنب، باردة أرض
 بأرض إذا كان الرجل أن أجمعوا

 (3)فخشي ،فأجنب ،باردة
فترك الغسل من أجل آيةٍ، قال:  886

 إن اغتسلت مت
: قال أنهُ أجل من الغسل فترك

 (4)مت اغتسلت إن
 (6)اجلحشي (5)التجيبي 896
وجعل إليها املسح إن لم يجد  912

 ماء
 املسح إن لم يجد ماء إليهوجعل 

 كافٍ إن الصعيب الطيب  كافيًا (7)إن الصعيب الطيب 921
األرض، ثم  بيديهوضرب  بيده األرض، ثم نفخهماوضرب  924

 نفخهما
 (8)جنابة تصيبهُباب الرجل  باب الرجل يصيب جنابة 111باب 

                                                           
 ، ال يشتبه.«اخلفني»( كذا في املطبوع مضبوطًا بالشكل، والذي في األصل: 1)

 ( من طريق عبدالرزاق.5363( أخرجه على الصواب: ابن أبي حامت في تفسيره )2)

 (.2/145( نقله على الصواب عن الثوري )شيخ عبدالرزاق وصاحب األثر(: ابن املنذر في األوسط )3)

 -(8279(، وجامع املسانيد والسنن البن كثير )1/310كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي )-( أخرجه على الصواب: الطبراني 4)
 (.1/310عن الدبري. ونقله عن عبدالرزاق: الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )

 ( كذا في املطبوع، وهي محتملة في األصل.5)
(. ولم أجد: سعيد بن عبدالرحمن 10/525يُسَمّ له راوٍ إال معمر، وهو الراوي عنه هنا، انظر: تهذيب الكمال )( هو من رجال التهذيب، ولم 6)

 التجيبي. وقد نقل ابن حزم هذه الرواية عن معمر، ووقع في مطبوعة احمللى حتريفٌ آخر في نسبة هذا الرجل.

 «.لطيب»( كذا في املطبوع، والذي في األصل: 7)

 (.107، 106، 101وافق للمعهود من سياق عبدالرزاق في مثل هذه العبارة، انظر األبواب )( هذا هو امل8)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل الرقم في طبعة التأصيل
 (1)بالوثقىحتى آخذ  حتى آخذ بالوقتي 954
  (2)بن أبي عياض عبيدالله عبدالله بن أبي عياض 977
الغرف على الرأس أما بلغك  992

 فيه؟
بلغك  ماالغرف على الرأس، 

  (3)فيه؟
 حتلَّممن  من تخلى 997

 ، عن نافععمرعبدالله بن  عبدالله بن عمرو، عن نافع 1055
 الرجل أيستدفئسئل عطاء:  سئل عطاء، أن يستدفئ الرجل 1072
 (4)من عباءمن صوف، أو  من صوف، أو عباءة 1118
  (5)شيءً نَّمنهُال أملك  ال أملك منها شيئًا 1141
 (7): وما حاجتك؟قالت حاجتك؟ (6)قلت: وما  1141
زياد  (8)سليمان بن موسى، عن 1143

 بن عمر ، عنبن جارية حدَّثه
 يكتب كان اخلطاب

 بن زياد أن موسى، بن سليمان
عمر بن  أن، حدَّثه جارية

 (9)اخلطاب كان يكتب
يدخلن احلمام مع نساء  1146

 املشركات
 نساء مع احلمامات يدخلن

 (10)املشركني
 في يكون احلميم فإن: له قلت 1147

: قال منه، يخرج الطيب املكان
 امرأةٍ من عني تغيب ما أدري ال

 في يكون احلميم فإن: له قلت
 ال: قال منه؟ يخرج الطيب املكان
 أمرِه من عني يتغيب ما أدري

                                                           
 «.بالعروة الوثقى»(، وعنده: 1/399( نقله على الصواب عن عبدالرزاق: ابن حجر في فتح الباري )1)

صوبَ منه: عبيدالله بن عياض، وهو (. فهذا أصوب، ولعل أ23/114( نقله على الصواب عن عبدالرزاق: ابن عبدالبر في التمهيد )2)
 (، وتوابعه.19/139املترجم في تهذيب الكمال )

 (.1001( هذا هو املوافق ملا في موضع آخر من املصنَّف )3)

 ، والظاهر أنه مقتطعٌ من هذا األثر.«عباء من خباء لسلمان كان»( بإسناد عبدالرزاق: 35805( أخرج ابن أبي شيبة )4)

 ( من طريق عبدالرزاق.1451اب: ابن األعرابي في معجمه )( أخرجه على الصو5)

 ( كذا في املطبوع، ولم يشر احملققون إلى ما وقع في األصل من إقحام واوٍ في هذا املوضع.6)

 ( التخريج السابق.7)

 «.بن»( كذا في املطبوع دون تنبيه، والذي في األصل: 8)

فيه(، ولعله نقله من هذا املوضع من املصنَّف: ابن كثير في اآلداب واألحكام املتعلقة  ( نقله على الصواب عن ابن جريج )شيخ عبدالرزاق9)
 (.28بدخول احلمام )ص

 (.42، 29( نقله على الصواب عن عبدالرزاق: ابن كثير في اآلداب واألحكام املتعلقة بدخول احلمام )ص10)
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 النص في نسخة بريدة النص في طبعة التأصيل الرقم في طبعة التأصيل
متكث يومني حائضة، ثم رأت  1164

 الطهر، فصامت يومًا، ثم رأت
يومني حائضًا، ثم رأت  فمكثت

 الطهر، فصامت يومًا، ثم رأت
 املستحاضة الصالة تدع تضع املستحاضة الصالة 1165
 الصالة حتى ترى الدم تدعوال  وال تضع الصالة حتى ترى الدم 1169
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 نسخة بريدةي النص ف النص في أصل )مراد مال( الرقم في طبعة التأصيل
 عكيمعبدالله بن  حكيمعبدالله بن  202
 عمرو بن عبيد بن عبيدة (1)عمر 278
 معمر عمار 300
 عمر بن اخلطاب محمد بن اخلطاب 324
 مثل حديث مالك مثل حديث ابن مالك 353
 أرسلتها أن موالتها أن موالتها أخبرتها 357
 عميلة محملة 359
 احلميري حميد بن عبدالرحمن احلميري (2)حميد بن عبد 381
 هشام، عن محمد هشام بن محمد 507
 نباتة بنانة 515
 توضأ من القيح والدم توضأ من القيح والدكر 550
 عبدامللك بن أبي سليمان عبدامللك بن أبي سليم 590
 عمار بن ياسر عمار بن نابتة 603
 يبسط له في بيت خالته يبيت له في بيت خالته 652
 جعفر بن سليمان معمر بن سليمان 668
 أثوار أقط أكلتها أثوار أقط عليها 675
 رأيت أنس بن مالك رأيت ابن عباس 678
 عن أبي غالب عن أبي طالب 692
 يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي يزيد 725
 ابن التيمي الثقفي 726
 عن أبي مجلز أبي محمدعن  738
 أسألها عن اخلفني أسألها على اخلفني 797
 إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل عن أبي خالد 834

                                                           
 صل.، ولم يشيروا إلى سقوط الواو في األ«عمرو»( أثبته احملققون: 1)
 ، لكن الصواب ما أثبت.«عبيد»( ذكر احملققون أن في األصل: 2)

 



 

48 
 

 

 نسخة بريدةي النص ف النص في أصل )مراد مال( الرقم في طبعة التأصيل
 عن يحدث معمر كان وقد 835

 بن عبيدالله أن الزهري،
 ياسر بن عمار بن عبدالله

 عن يحدث معمر كان وقد
 بن عبيدالله عن الزهري،
 ياسر بن عمار أن عبدالله،

 للموعوك للموعور 869
 أرأيت إن كان مجدورًا أرأيت إن كان مجلدًا 877
 عن املغيرة، عن إبراهيم عن املغيرة وعن إبراهيم 890
 عن معمر، عن عمرو بن عبيد عن معمر، وعن عمرو بن عبيد 910
 (1)عن الضحاك بن مزاحم عن الضحاك بن مسعود 932
 يكون معه ماء يكون مع ماء 112باب 
عمر وعثمان وابن املسيب  945

 واملهاجرون األولون
عمر وعثمان وعائشة 

 واملهاجرون األولون
 الثوري، عن هشام بن عروة الثوري بن هشام بن عروة 967
 عن محمود بن لبيد عن محمود عن راشد 969
 احلسن، عن عبدالله احلسن بن عبدالله 986

 عبدالرزاق، عن معمر عبدالرزاق، عن عامر 1122
 إسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياض 1146
 لم ينُبَ للقراءة لم ينُبَ في القراءة 1157
 فإن قويت عليهما فقد قويت عليهما 1183

 
  

                                                           
 من خطأ، وتبيَّن أن األصوب إثبات ما وقع في نسخة بريدة.« الضحاك»( حذف احملققون ما وقع بعد 1)
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الرقم في 
 طبعة التأصيل

األصل / النص في 
 طبعة التأصيل

النص في نسخة 
 بريدة

 تعليق

بحرٌ في هل لك  167
 عبيد بن عمير

هل لك في عبيد 
 بن عمير

أشكل على احملققني، وكتبوا في 
كذا في األصل، »احلاشية: 

واملعنى غير واضح، ولعله أراد 
، «نداء ابن عباس بـ: "يا بحر"

والسياق مستقيم في نسخة 
 (1)بريدة

عبدالرزاق، عن  218، 217
معمر، عن قتادة، 

عن أبي شيخ 
الهنائي، أن معاوية 

قال لنفر من 
أصحاب رسول 

أنه ] ملسو هيلع هللا ىلصالله 
أن يفترش  (2)[نهى

 جلود السباع
عبدالرزاق، عن 

معمر، عن قتادة، 
عن أبي شيخ 

الهنائي، أن معاوية 
قال لنفر من 

أصحاب رسول 
نُهِيَ عن  ملسو هيلع هللا ىلصالله 

 سروج النمور

عبدالرزاق، عن 
عن قتادة، معمر، 

عن أبي شيخ 
أن معاوية الهنائي، 

قال لنفر من 
أصحاب رسول 

: تعلمون أن ملسو هيلع هللا ىلصالله 
نهى  ملسو هيلع هللا ىلصنبي الله 

 عن سروج النمور

حصل عند الناسخ تداخل وتكرار 
من األثر السابق، والصواب أنه 
 (3)أثر واحد كما في نسخة بريدة

                                                           
 (.35-21/34( وكذلك نقله عن عبدالرزاق: السيوطي في جمع اجلوامع )1)

 املعقوفني مقحم ليس في األصل.( كذا في املطبوع دون تنبيه، وما بني 2)

(، عن 9/352(، والطبراني )894، وابن املنذر في األوسط )الً/جامع معمر( مطو20840( وكذلك أخرجه عبدالرزاق في موضع آخر )3)
 ( عن عبدالرزاق.16864الدبري، وأحمد )

 



 

50 
 

 

الرقم في 
 طبعة التأصيل

األصل / النص في 
 طبعة التأصيل

النص في نسخة 
 بريدة

 تعليق

رأى عمر بن  227
اخلطاب على رجل 

 قلنسوة

رأى عمر بن 
 الًاخلطاب رج
 عليه قلنسوة

 رجل»وقع في أصل )مراد مال(: 
، وصوَّبه «على عمر بن اخلطاب

، والنص احملققون من كنز العمال
 في نسخة بريدة مستقيم

عن األعمش،  243
عن  [قال: سمعت]

 إبراهيم قال:

عن األعمش، عن 
 إبراهيم، قال: 

ما بني املعقوفني مقحم، 
والصواب حذفه كما في نسخة 

 ةدبري
إذا كان املاء قلتني  267

لم ينجسه شيء 
 [فهو قلتني]

إذا كان املاء قلتني 
 لم ينجسه شيء.

ما بني املعقوفني حذفه احملققون 
ال معنى »وكتبوا في احلاشية: 

 (1)، وليس في نسخة بريدة«له
 [عن]عن عطاء  290

 قلت له
ما بني املعقوفني حذفه احملققون  عن عطاء، قلت له

، «وهو خطأ»وكتبوا في احلاشية: 
 (2)وليس في نسخة بريدة

أن ناسًا من بني  322
مدلج سألوا رسول 

 نركب [إنا] ملسو هيلع هللا ىلصالله 

أن ناسًا من بني 
مدلج سألوا رسول 

: يا وا، فقالملسو هيلع هللا ىلصالله 
 رسول الله، نركب

ما بني املعقوفني أقحمه 
احملققون من طريق أخرى، 

والنص في نسخة بريدة 
 (3)مستقيم

أهل ]السنور من  362
 البيت [متاع

السنور من أهل 
 البيت

ما بني املعقوفني أثبته احملققون: 
هذا ، ولم يشيروا إلى «متاع أهل»

واستقامته في نسخة  التغيير.
 (4)بريدة

 فضل من بأس ال 368
 بالوضوء احلمار

ال بأس بالوضوء 
 من فضل احلمار

 السياق في نسخة بريدة أقوم

                                                           
 ( من طريق الدبري، وقد خرَّجه منه احملققون.28( وكذلك أخرجه الدارقطني )1)

 «.عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء»( من طريق عبدالرزاق، لكن فيه: 1/160وأسنده ابن حزم في احمللى )( 2)

 ( من طريق ابن عيينة.16/219(، وابن عبدالبر في التمهيد )8822( وكذلك أخرجه عبدالرزاق في موضع آخر )3)

 (.1/165( وكذلك نقله عن عبدالرزاق: العيني في نخب األفكار )4)
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الرقم في 
 طبعة التأصيل

األصل / النص في 
 طبعة التأصيل

النص في نسخة 
 بريدة

 تعليق

عباس بن  [بن]عن  385
 عبدالله

عن عباس بن 
 عبدالله

ما بني املعقوفني حذفه 
احملققون، وكتبوا في احلاشية: 

وقد ضُرب عليه في «. هو خطأ»
 (1)نسخة بريدة

 بسؤر بأس ال 393
 واجلنب، احلائض

 [بأسًا به ير فلم]
 شرابًا أو وضوءًا،

 بسؤر بأس ال
 واجلنب، احلائض
 شرابًا أو وضوءًا،

انتقل على ما بني املعقوفني 
، السابقالناسخ من األثر 

في نسخة الصواب حذفه كما و
 بريدة

عن هالل العبسي،  485
، عن أبي [عن أبيه]

 هريرة

عن هالل العبسي، 
 عن أبي هريرة

نسبه احملققون  ما بني املعقوفني
إلى األوسط البن املنذر، وليس 

في نسخة فيه، كما أنه ليس 
 الرواية ، وهو صواببريدة

عن فطر، عن  493
عبدالكرمي  [ابن]

 بن أبي أمية

عن فطر، عن 
عبدالكرمي بن أبي 

 أمية

ما بني املعقوفني حذفه 
ترجمة  احملققون، وأحالوا إلى

تاريخ البخاري. في  عبدالكرمي
 وليس في نسخة بريدة

: (2)[قيس]قال  603
 فسمى لي عائش

قال: فسمى لي 
 عائش

، والصواب خطأما بني املعقوفني 
 (3)حذفه كما في نسخة بريدة

 بعده، مذيًا فأجد 605
 جماع بعد عنده أو

 جماع غير

فأجد مذيًا بعده، 
 أو عند غير جماع

 

                                                           
 (.398ذلك أخرجه عبدالرزاق في موضع آخر )( وك1)

 .«فسر»( كذا في املطبوع دون تنبيه، وهو في األصل على رسم: 2)

 قال»وعنده: -( من طريق ابن جريج 23825(، عن الدبري، وأحمد )28(، والعقيلي )153( وكذلك أخرجه ابن املنذر في األوسط )3)
 .-«عطاءقال »وعنده: -( 3/13(، واالستذكار )21/204لتمهيد )، ونقله عن عبدالرزاق: ابن عبدالبر في ا-«عطاء
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الرقم في 
 طبعة التأصيل

األصل / النص في 
 طبعة التأصيل

النص في نسخة 
 بريدة

 تعليق

قرحة ]قلت لعطاء:  623
، أرأيت [في ذراعي

 إن كان اجلرح

قلت لعطاء: أرأيت 
 إن كان اجلرح

ما بني املعقوفني انتقل على 
الناسخ من األثر السابق، 

والصواب حذفه كما في نسخة 
 بريدة

 عمر ابن عن 631
إذا  :قال ،[مثله]

 كان اجلرح

عن ابن عمر، قال: 
 إذا كان اجلرح

ما بني املعقوفني انتقل على 
الناسخ من األثر التالي، 

والصواب حذفه كما في نسخة 
 بريدة

 (1)ناثم حلب ل 645
 [حــــبنا]فصنع لنا 

ثم حلب، فصنع لنا 
 لبأ

ما بني املعقوفني أثبته احملققون: 
غير »في احلاشية: ، وقالوا «لبأ»

واضح في األصل، واملثبت من 
والسياق «. األوسط البن املنذر

 مستقيم في نسخة بريدة
قام إلى ]ثم  654

، ولم [الصالة
 يتوضأ

ثم صلى ولم 
 يتوضأ

ما بني املعقوفني انتقل على 
الناسخ من األثر التالي، وصوابه 

 (2)ما في نسخة بريدة
عن ]عبدالرزاق،  681-682

 عن [معمر
 عن الزهري،

 عمر ابن عن سالم،
 مما يتوضأ كان أنه

 النار مست
عبدالرزاق، عن ]

 =          معمر، عن 

ما بني املعقوفني أثبته احملققون  -
 من التمهيد البن عبدالبر.

واألثر األول مكرَّر عن األثر 
حذفه كما في (، والصواب 679)

نسخة بريدة. وإسناد األثر الثاني 
 هاتام في

                                                           
 «.لبا»( كذا في املطبوع، وفي األصل: 1)

 (.2/42( وكذلك نقله عن عبدالرزاق: العيني في نخب األفكار )2)
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الرقم في 
 طبعة التأصيل

األصل / النص في 
 طبعة التأصيل

النص في نسخة 
 بريدة

 تعليق

 [الزهري، عن
عروة، عن عائشة 
أنها كانت تتوضأ 

 مما مست النار
أرأيت إن كنت أريد  714

أن يذهب املنديل 
عني برد املاء؟ 

قال: فال بأس به ]
 [إذن

أرأيت إن كنت أريد 
أن يذهب املنديل 

عني برد املاء؟ 
قال: فال بأس به 

 إذن

ره ناسخ ما بني املعقوفني أخَّ
)مراد مال( بعد األثر التالي، 
 فأحلقه احملققون بهذا األثر

استنادًا إلى نقل ابن حزم في 
، والسياق مستقيم في احمللى

 نسخة بريدة
يوضأ إلى  737

 (1)أطرافه
أصل )مراد  في قلقة العبارة يوضئ أطرافَه

مال(، والسياق مستقيم في 
 نسخة بريدة

عن إبراهيم، قال:  820
نزعهما أعاد ]إذا 

الوضوء، قد 
، [انتقض وضوءُه

مسح الرجل  (2)وإذا
على خفيه، ثم 

خلعهما، فليغسل 
 قدميه

عن إبراهيم، قال: 
إذا مسح الرجل 

على خفيه، ثم 
خلعهما، فليغسل 

 قدميه

ما بني املعقوفني انتقل على 
الناسخ من األثر السابق، 

والصواب حذفه كما في نسخة 
 (3)بريدة

                                                           
 .«طرافه إلي يودضي: »( كذا في املطبوع دون تنبيه، ورسمها في األصل1)

 إشارة إلى أنها ليست في األصل.( أقحم احملققون هذه الكلمة دون 2)

( عن أبي حنيفة )شيخ 1/290( يظهر أن ناسخ )مراد مال( قد وضع عالمتي حذف على ما الصحيح حذفُه. واألثر علقه البيهقي )3)
 عبدالرزاق فيه(.
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الرقم في 
 طبعة التأصيل

األصل / النص في 
 طبعة التأصيل

النص في نسخة 
 بريدة

 تعليق

فقد نقض تيممه،  900
ويتوضأ لتلك ]

 ، وإذا تيمم[الصالة

فقد نقض تيممه، 
 وإذا تيمم

ما بني املعقوفني مشكل، فليس 
في السياق ذكر صالة، والظاهر 

أنه انتقل على الناسخ من آخر 
ه، فكرَّره، والصواب األثر نفسِ

 حذفه كما في نسخة بريدة
 [املاء قل إن] ولكن 913

 كله ذلك في بدأ
 فرجه بغسل

 في ليبدأ ولكن
 بغسل كله ذلك

 فرجه

، وما بني اضطرابالعبارة في 
املعقوفني لعله انتقل على الناسخ 

، من موضع سابق في األثر نفسه
مستقيم في نسخة  السياقو

 بريدة
إذا مس اخلتان  945

وجب  [هو]اخلتان 
 الغسل

إذا مس اخلتان 
اخلتان وجب 

 الغسل

ما بني املعقوفني جعل احملققون 
، والصواب حذف «فقد»مكانه: 

 (1)ذلك كما في نسخة بريدة
 قباء]فانطلقا قبل  971

 (2)مبويه [فمرا
فانطلقا قبل قباء، 

 فمرا مبزنة
واضطراب في األصل سقط 

صححه احملققون من كنز 
العمال، والنص مستقيم في 

 نسخة بريدة
للنبي  [أحد]فقال  1025

  ملسو هيلع هللا ىلص
فقال رجل للنبي 

  ملسو هيلع هللا ىلص
ما بني املعقوفني مشوش متداخل 

في األصل، وأثبته احملققون 
وصوابه ما في نسخة هكذا، 
 بريدة

                                                           
(، وابن رجب 3/82ستذكار )(، واال23/111( عن الدبري، وهو أقرب من نقل ابن عبدالبر في التمهيد )573( وكذلك أخرجه ابن املنذر )1)

 ، وقد عزا احملققون إلى هذه املصادر عدا االستذكار.«فقد»(، بزيادة: 1/377في فتح الباري )

 ( كذا في املطبوع، ورسمها في األصل ال يعطي هذه اللفظة، وإمنا هو أقرب إلى ما في نسخة بريدة.2)
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الرقم في 
 طبعة التأصيل

األصل / النص في 
 طبعة التأصيل

النص في نسخة 
 بريدة

 تعليق

بعدما  الًثم رأى بل 1028
لم  [ثم رأى]يبول 

 يعد الغسل

بعدما  الًثم رأى بل
 يبول لم يعد الغسل

ما بني املعقوفني مكرر في 
األصل، وحذفه احملققون، وهو 

 الصواب كما في نسخة بريدة
عن زيد بن أسلم  1059

قال: أخبرني  [عن]
 رجل

عن زيد بن أسلم، 
 أخبرنيقال: 

ما بني املعقوفني حذفه 
احملققون، وهو الصواب كما في 

 نسخة بريدة
 للظهر تغتسل ثم 1180

 الًغس والعصر
قلت له: فلم تر ]

بعد الطهر دمًا 
 [حتى املغرب

 واحدًا

ثم تغتسل للظهر 
 الًوالعصر غس

 واحدًا

انتقل على  املعقوفني بني ما
 الناسخ من آخر األثر، وحذفه

 في كما الصواب وهو احملققون،
 (1)بريدة نسخة

 [كانت]وأنها  1184
 سألت 

ما بني املعقوفني انتقل على  وأنها سألت
الناسخ من أول احلديث، 

والصواب حذفه كما في نسخة 
 بريدة

عن عبدالرحمن  1185
 بن القاسم [عن]

عن عبدالرحمن 
 بن القاسم

ما بني املعقوفني حذفه 
احملققون، وهو الصواب كما في 

 (2)بريدةنسخة 
 
 

  

                                                           
 شيخ عبدالرزاق فيه(.( عن ابن جريج )2/214( وكذلك نقله ابن حزم في احمللى )1)

(، من طريق ابن عيينة )شيخ عبدالرزاق فيه(، واحلديث مشهور عن 1/353(، والبيهقي )1/100( وكذلك أخرجه الطحاوي )2)
 عبدالرحمن بن القاسم، وفيه اختالف عنه.
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 :مختصرة خالصاتٍ تدوينهذه النسخة املباركة، من في أغوار  احلفربعد هذا لي،  دَّال بُ
في جنبات املكتبات اخلاصة، والزوايا املنزوية، ما ال يخطر على قلب باحث من األعالق  -1

 النادرة، والنفيسة.
كبير في احملافظة على تراث األمة من الضياع،  على اجلهات اخلاصة والعامة واجبٌ -2
 .الذي يستفيد منه، ويفيد به للباحث اجلاد  إتاحته ثم التنقيب عنه، وحفظه، وذلك ب

 ول، بل أكبرألهي به على املستحق وغير املستحق،  والضَّنَّوحبسَه، على التراث،  اإلغالقَإن 
 .وبقائه ، ال حفظهعفائهومحوه خطوات 
مديرها الشيخ في  أن )دار النفائس واخملطوطات( ببريدة، ممثلةً :متجردة شهادةًأسجل هنا و
فريدةً في هذا اجملال، وهي خطوة واعية بأهمية التراث،  ت خطوةًطَالبريدي، قد خَ لكعبدامل
 .ل احلفاظ عليهيوسب

، أن الكرام أبناء الكرام ،بريدةمن أهالي مدينة أصيل  علميٌّ من كان عنده أثرٌ دعو كلَّإني ألو
فع أو علم يُنت: »-بإذن الله-مه إلى أيدي هذه الدار األمينة، ويحتسبه وقفًا ينتفع به العلم وطلبته يقدِّ
 .«به

في السواقي ما ليس في البحار، وفي األصول اخلطية املتأخرة ما ليس في نظيراتها  -3
من بعض األصول التي ال  ضبطَصلٍ متقن، فكان أمن أ خ بإتقانٍمتأخر انتُسِ أصلٍ بَّاملتقدمة، ورُ

 شيء. دها كبيرَال تعني مبجرَّ ميزة لها إال تقدُّم تاريخ نَسخِها، وهي ميزةٌ
 ، احملفوظة في )دار النفائس واخملطوطات((عبدالرزاق مصنَّف)نسخة اجلزء األول من  -4
 ،األخرى (صنَّفامل)خ سَا ليس في نُمم الكثيرَفيها أن  ذلك، هي نسخة نفيسة، عالية القيمة، ببريدة

 ما لم أجده في أي مصدرٍ  من اآلثار، والفوائد، بل فيها من األسانيد، واملتون، والعبارات، والكلمات،
يفات في النسخ األخرى، وجتري بها مجرى كبيرًا من األغالط والتصحقدرًا نها تصحِّح ثم إ آخر.

 . واالستقامة الصواب
موضعًا، وذلك في  251تسدُّ نسخة بريدة نقصها، وتصحح غلطها:  ومجموع املواضع التي

 .دِّمه نسخة بريدةقَفقط مما تُ ٪28التي متثل نسبة  ،عي نة الدراسة
، ه للنشر، عن نسخة بريدةدُّعِققه ويُ، وملن يح(عبدالرزاق مصنَّف)ال غنى للمعتني بـ -5
 دام أنه لم يوجد ما يقوم مقامها حتى اآلن. ، ماعات الكتاب بدونها ليست معتمدةً متام االعتمادوطب

 استفراغ الوسع من واجبه و ال غنى للمحقِّق في أيِّ فنٍّ كان عن املصادر الوسيطة والناقلة، -6
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ه ما لقيِّد ، تزيده وثوقًا بنُسَخه، وتاملستقلَّةكالنُّسَخ فإنها  ،في التنقيب عن نصوص ما يحققه فيها
 دَّ منها.نَ

اإلحسان والطول، والنعمة والفضل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى واحلمد لله ذي 
 آله وصحبه أجمعني.
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 عبدالرزاق: مصنَّفالصفحة األولى من نسخة بريدة من  -1
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 عبدالرزاق(: مصنَّفوالتصحيحات في نسخة بريدة من )والبالغات اإلحلاقات  -2
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 عبدالرزاق(: مصنَّفخامتة نسخة بريدة من ) -3
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 عبدالرزاق(، ومتلُّكها ووقفها وتعقيباتها بخط مصنَّفنسخة مكتبة محمد نصيف من ) -4
 :إبراهيم ابن عيسىو عبدالرحمن ابن فوزان

 

 

  
 :(1)منوذج من خط إبراهيم ابن عيسى باسم عبدالرحمن ابن فوزان -5

 
                                                           

 (.381( دواوين األوقاف القدمية في إقليم الوشم )ص1)
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 :(1)املنير( بخط عبدالرحمن ابن فوزانخامتة )شرح الكوكب  -6
 

  
 :(2))التمهيد( بخط عبدالرحمن ابن فوزاناجلزء الثالث من خامتة  -7

 
                                                           

 .(1/102) العامة السعودية الرياض مكتبة ومصورات خملطوطات املصور ( الفهرس1)

 .(2/249) العامة السعودية الرياض مكتبة ومصورات خملطوطات املصور ( الفهرس2)
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 خامتة اجلزء الثالث من )معونة أولى النهى( بخط عبدالرحمن ابن فوزان: -8
 

  
 خامتة )التخويف من النار( بخط عبدالرحمن ابن فوزان: -9
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 )مفتاح دار السعادة( بخط عبدالرحمن ابن فوزان: نسخة والتصحيحات فيالبالغات  -10

 

  
 خامتة )مفتاح دار السعادة( بخط عبدالرحمن ابن فوزان: -11 
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 منوذج من )اآلداب الشرعية( بخط عبدالرحمن ابن فوزان: -13
 

  
 :(1)منوذجان من أوقاف شقراء بخط عبدالرحمن ابن فوزان -14

 

  
 

                                                           
 (.289، 287( دواوين األوقاف القدمية في إقليم الوشم )ص1)
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