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 جواٌب عن سؤال يخص

 ك  
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 «ماعالرواية وتقييد الس   طاع يف ضباإللم  »

 بن موسى اليحصبيِّ للقاضي عياض

 $هـ( 455المتوفى سنة )

 

 

  يُقِقْحَتَو ُةاَسَرِد

 يِّاِنَضْيالَب يِِّعَمْوالصَّ يٍِّلَع ِنْب ِدمََّحُم اٍممَّي َهِبَأ

 ِهاِنَسْحِإَو ِهِمَرَكَو ِهنَِّمِب ُهْنَع ا اهلُلَفَع
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َمة التحقيق   ُمَقدِّ

 
 بعده أما بعد:

َّ
 الحؿد هلل وحده والصالة والسالم طؾك مـ ٓ كبل

فقد سيلني سائل عن إضافات جاءت على ىسخة المخطوصة التركوة لكتاب 

 .وعن تركي لها إبان عملي على الكتاب« اإللماع»

بـ  (1)هق أن هذه الـسخة الؿشار إلقفا كسخة ققؿة كسخفا محؿد والجواب:

بـ الؿػضؾ الؿؼدسل باإلسؽـدرية ثؿ  (2)شقخف طؾليقسػ الربزالل مـ كسخة 

 
 
ـُ الؿػضؾ سؿع الؽتاب طؾك طبد الؿـعؿ طارضفا هبا، وطؾل ب

بـ يحقك  (3)

                                           

ق محؿد بـ يقسػ الربزالل اإلمام الؿؼرئ العدل الرضل الؿلمقن الخقِّر الصالح مات سـة ه (1)

 ( لؾذهبل.875( ترجؿة برقؿ )307/ 2« )معجؿ الشققخ الؽبقر»هـ( 699)

ؼدسل األصؾ اإلسؽـدراين  مقلًدا الؿالؽل داًرا تػؼف باإلسؽـدرية طؾك مذهب اإلمام مالؽ طؾك م (2)

األئؿة أبل صالب صالح بـ إسؿاطقؾ بـ سـد وأبل الطاهر إسؿاطقؾ بـ مؽل وأبل محؿٍد 

بـ طتقؼ وأبل صالب التـقخل وسؿع مـفؿ ومـ الحافظ أبل صاهر السؾػل واكؼطع إلقف  السالم طبد

ج بف وتقيف سـة )  (.1354( ترجؿة برقؿ )306/ 2« )التؽؿؾة لَقَفَقات الـؼؾة»هـ( 611وتخرَّ

اكش وأدَّب فقفا بالؼررج مخ (3) ا آـ وصـف يف الػتـة فـزل َمرَّ ن َدْهًرا صقياًل وُأخذ طـف... ثؿ رحؾ حاجًّ

ل يف بالد الؿشرق واستقصـ اإل ث هبا وروى طـف وتجقَّ أبق مـفؿ  جؾةسؽـدرية بعد أداء الػريضة وَحدَّ

الؾقثل ومات ػضؾ الؿؼدسل وأبق الحسـ بـ ِخَقَرة وسؿع مـف مقصل مالؽ رواية يحقك ؿالحسـ بـ ال

« التؽؿؾة لؽتاب الصؾة»( و104( ترجؿة برقؿ )130/ 1« )التؽؿؾة لَقَفَقات الـؼؾة»هـ( 586سـة )

 (.2548( ترجؿة برقؿ )268/ 3)
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بـ َطتقؼ وهؿا يرويان الؽتاب طـ مصـػف الؼاضل  طقاض وما  (1)الِحْؿَقري والحسـ

ـفا فُللِحَؼْت هبا وإكؿا هل مـ ملقست ساقطة  فاحقاشقُكتَِب مـ هذه اإلضافات يف 

فؼد طؾؼ يف  $وقد تـبف لذلؽ قبؾل األستاذ السقد أحؿد صؼر  ،كاسخإضافات 

َوَلْسُت أشؽ  يف أكَّفا زيادُة »بعض الؿقاضع مـ الؽتاب طـ تؾؽ اإلضافات بؼقلف: 

 «.قارٍئ أو كاتٍب 

ضافات وهناك ىسخ ُأخرى اعتمدتها يف العمل غاية يف النفاسة ولوس لتلك اإل

 ذكٌر فوها أو  علوها وهي كالتالي: 

وهذه الـسخة ُكِسَخت مـ أصٍؾ ُكؼؾ ذلؽ « أسباكقا»كسخة آسؽقريال بـ  -1,

ِػِف الؼاضل طقاض  األصؾ طـ أصؾ ابـ أبل زَمـقـ، وكان طؾك ذلؽؿ األصؾ خط  مملِّ

، ومع ذلؽ لؿ كجد أثًرا لتؾؽ اإلضافات طؾك هذه الـسخة وكلكـا بالؼاضل $

 .(2)يؼقل لـا: هذا هق األصؾ الؿعتؿد $

وقد كتب طؾك هذه الـسخة طدة « مؽتبة الجامع الؽبقر بصـعاء»كسخة   -2,

بـ الؿػضؾ  طؾك طؾلسؿاطات لعؾؿاء أجالء مـفؿ اإلمام الؿـذري وغقره سؿعقها 

                                           

ؾػل وأبل طبد اهلل الحضرمل ر (1) ا فلدَّى الػريضة وسؿع باإلسؽـدرية مـ أبل صاهر السِّ حؾ حاجًّ

وقد ذكرهتؿ يف ففارس »قال:  ،وخؿسقـ أكثرهؿ أطالم مشاهقروغقرهؿا وشققخف َيـِْقُػقن طـ مِائة 

كربى ووسطك وصغرى وذكرت جؿقع ما قرأتف أو سؿعتف أو ُكقلتف فؿـ التؿس شقًئا مـ ذلؽ فؾقلخذ 

 (.2793( ترجؿة برقؿ )377/ 3« )التؽؿؾة لؽتاب الصؾة» «.مـفا

تقثقؼ »هارون و( لعبد السالم 38 -37)ص« تحؼقؼ الـصقص وكشرها»ـظر كتاب ي :وللفائدة (2)

 ( لؿقفؼ بـ طبد اهلل.84)ص« الـصقص وضبطفا
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ولؿ كجد يف هذه الـسخة أو  -كؿا سقليت ذكر ذلؽ بعد-ثؿ تقالت السؿاطات طؾقفا 

 طؾقفا ذكًرا لتؾؽ اإلضافات.

كسخة الظاهرية وهل كسخة جقدة وُكتَِب طؾقفا سؿاع وهق أقدم سؿاع   -3,

هـ( أي: بعد وفاة الؿصـػ لؾؽتاب بخؿسة طشر سـًة 559لؾؽتاب وكان ذلؽ سـة )

 ومع هذا لؿ كجد طؾك تؾؽ الـسخة أو فقفا ذكًرا لِتؾؽ اإلضافات.

 بللؿاكقا وهذه الـسخة فاتتـل إبَّان طؿؾل « برلقـ»ة مؽتبة كسخ -4,

 طؾك الؽتاب ويسر اهلل لل الحصقل طؾقفا، وإن شاء اهلل سقتؿ ذكرها يف الطبعة 

الثاكقة لؾؽتاب وهذه الـسخة جقدة طؾك ما فقفا مـ كؼص ومع ذلؽ لؿ كجد فقفا أو 

ؾؽتاب، ومـ هذه الـسخ طؾقفا ذكًرا أو أثًرا لتؾؽ اإلضافات ففذه خؿس كسخ خطقة ل

ما حظِقت بعـاية فائؼة واهتؿام كبقر مـ أهؾ العؾؿ بالحديث سؿاًطا وإسؿاًطا ففذا هق 

ما جعؾـل أطرض طـ تؾؽؿ اإلضافات التل جاءت طؾك تؾؽ الـسخة مـػردًة هبا طـ 

 بؼقة الـسخ.

  :تنبيه 

 بتحقوق جماعة بزيادة ما يلي على ما تقدم: « اإللماع»ثم صبع الكتاب 

اكش»كسخة بخزاكة ابـ يقسػ بـ  -1, بقد أن كثقًرا مـ أجزاء الؿخطقط « َمرَّ

إن ما اتضح مـفا يميد الحقاشل »لؿ تظفر لؿا حصؾ لفا مـ إهؿال كؿا قالقا وقالقا: 

 .«التل يف الـسخة الرتكقة

وذكروا أن يف متـفا زيادات « الرباط»صـقة الؿغربقة بـكسخة بالؿؽتبة الق  -2,

يف حاشقتفا. ولقست  -وهل الـسخة الرتكقة-لؿا أثبتف كاسخ )أ(  -يف األغؾب–مقافؼًة 
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هذه الـسخة مؽتؿؾة وضفقر هاتقـ الـسختقـ بتؾؽ الزيادات الؿخالػة لتؾؽ 

الؿخطقصات الخؿس ذات الجقده والؿقاصػات الؼقؿة وآهتؿام البالغ مـ أهؾ 

اإلضافات لؿا تؼدم ذكره العؾؿ بالحديث لؿ أزدد بف سقى آرتقاب والشؽ مـ تؾؽ 

 ويضاف إلك ذلؽ ما يؾل: 

قد يؽقن كاسخ الـسخة الرتكقة أخذ تؾؽ اإلضافات مـ الـسخة  -3,

الرباصقة فلثَبَت ذلؽ يف حقاشقفا فقؽقن مرجع ذلؽ الـسخة الرباصقة والـسخة 

الرباصقة ٓ يؿـع أن تؽقن إضافاهتا ملخقذة مـ الؿراكشقة أو العؽس ٓ سقؿا وقد ذكر 

ؿحؼؼقن لؾؽتاب بعد ما ذكروا اإلهؿال لؾـسخة الؿراكشقة أن أغؾب لقحاهتا أصابف ال

صؿس وأهنا قد اتػؼت وهل الـسخة الرباصقة يف إثبات زيادات يف متـفا والتل لؿ تلت 

 «.اإللؿاع»يف كسخ 

ؿ تطـدما بدأ ُيصقُبفا التؾػ « الؿراكشقة»ٓ يستبعد أن تؽقن الـسخة  -4,

ن طؾقفؿا تاريُخ الـسخ كسخ الرباصقة مـفا ح تك ُتحَػظ ٓ سقؿا وأن الـسختقـ لؿ يدوَّ

وٓ اسُؿ الـاسخ وٓ يؿـع أن يؼال لعؾ تؾؽ الزيادات ُكؼؾت مـ مسقدة الؿملػ قبؾ 

تبققضفا ٓ سقؿا وبعض تؾؽ اإلضافات ٓ يشؽ أحد أن الؿصـػ لق اصؾع طؾقفا لؿ 

أن مؿا أضافف كاسخ الـسخة  يرضفا لؿا فقفا مـ كسبة الؼقل لغقر قائؾف فؿـ ذلؽ

الرتكقة هق أثر أسـده الؼاضل طقاض طـ صريؼ الخطقب البغداديِّ إلك كعقؿ بـ حؿادٍ 

 أكف قال: 
ِّ
َقؾَّ ما كان يؽُتب الحديث طؾك ما بؾغـا يف طصر التابعقـ وقريًبا مـف »الخزاطل

 لؾخطقب« الؽػاية»، وطـد الرجقع إلك كتاب «إٓ مـ جاوز حدَّ البؾقغ...
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وجدت هذا الـص  مـ ققلف ُهَق ٓ مـ ققل اإلمام كعقؿ بـ حؿاٍد وقد  (1)البغدادي

ا ققل اإلمام كعقؿ بـ حؿاد فنكف قد سؼط فنن  ره الخطقب بؼقلف: قال أبق بؽر، وأمَّ َصدَّ

ك هشام بـ حسان طظقًؿا بروايتف طـ كعقًؿا قال: سؿعت ابـ طققـة يؼقل: لؼد أت

ال: ألكف كان صغقًرا، وبعد هذا الؼقل جاء كالم الخطقب الحسـ ققؾ لـُعقؿ: لَِؿ؟ ق

البغدادي الؿتؼدم فؾعؾ الؿصـػ حذفف بعد التبقض هق وغقره مـ التعؾقؼات فجاء 

 ذلؽ بـسختف. كاسخ فلْلَحَؼ 

وهؾ يعؼؾ أن تػقت تؾؽ اإلضافات تؾؿقذي الؼاضل طقاض  -5,

طتقؼ وهؿا قد رويا بـ  بـ طؾل بـ خؾػ الحؿقري والحسـ كقبـ يح الؿـعؿ طبد

ومعؾقم أن الطالب ٓ سقؿا  ،الؽتاب طـ مصـػف ٓ سقؿا وهؿا مـ أهؾ الؿغرب

الؿجد يؽقن متتبًِّعا لِِعؾؿ شقخف ورواياتف ومسؿقطاتف وكتبف، وهؾ يعؼؾ أن تػقت 

اكش دهًرا صقياًل  الـسخة الؿراكشقة الحسـ بـ طتقؼ وقد كزل بؿرَّ
وكذلؽ  (2)

حؾ لؾقصقل إلقفا، بـ طبد الؿـعؿ فنكف  طؾل لق سؿع أن هـاك كسخة بزيادات لشد الرَّ

كؾ ذلؽ ٓ يعؼؾ ٓ سقؿا وأن هذه اإلضافات لقست يسقرة كؿا يحصؾ مـ فروقات 

بقـ بعض كسخ الؿخطقصات فنن مـ هذه اإلضافات ما يصؾ إلك صػحة أو يزيد يف 

ولؿا تؼدم ِذكره أطرضت طـ تؾؽ الزيادات الؿضافة يف حقاشل  ،بعض الؿقاضع

                                           

 (.54)ص« الؽػاية» (1)

كاكت تؾؽ الـسخة بؿراكش مـ تؾؽ الؿدة وإٓ فقؽػل ما تؼدم مـ أن حرص الطالب يحؿؾف  هذا إن (2)

ويـظر شقًئا مـ ترجؿة الحسـ بـ  طؾل بـ طتقؼ فقؿا تؼدم تعؾقًؼا يف  ،طؾك تتبع طؾؿ شقخف ومملػاتف

 بعض الحقاشل.
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الـسخة الرتكقة وسبؼ أن ذكرت أن األُستاذ السقد أحؿد صؼر سبؼ إلك ذلؽ ولؿ 

 يذكرها يف الؽتاب ويرى أهنا مـ زيادات قارٍئ أو كاتب فرحؿف اهلل رحؿة واسعة.

ىعلم مدى ت بعض النسخ الخطوة حتى عاواآلن ىنتقل إلى الكالم على سما

 قومة تلك النسخ ومدى اهتمام علماء الحديث بها وتداولهم لها.

 الربزايل واملنذريِّ عىل ابن املفضلع سام

 بـ الؿػضؾ الؿؼدسل.وسؿعف 
ِّ
 طؾك طؾل

 يف َمَجالَِس طدٍة آخرها يف الققم الثامـ  -1,
َّ
محؿد بـ يقسػ الربزالل

جاء ذلؽ « مصر»هـ( وكان ذلؽ باإلسؽـدرية بـ603والعشريـ مـ شعبان سـة )

 .)د(مؽتقًبا طؾك غالف الؿخطقصة الرتكقة التل رمزت لفا بـ 

ؾ   -2, بـ طبد الَؼِقي الُؿـذري،  طبد الَعظقؿوكذا سؿعف طؾك ابـ الُؿَػضَّ

ابع مـ شفر ربقع أول سـة ) ة، آخرها يف الققم الرَّ  هـ(.608وكان ذلؽ يف َمَجالس ِطدَّ

ة ُأخرى يف َمْجؾَِسقـ ثاكقفؿا يف الققم الثَّاين مـ َش  فر صػر سـة وَقَرأه َمرَّ

 هـ(، وكان ذلؽ بؼراءتِف.611)

ؿاع بخطِّف.  وَحضر الَؿْجؾِسقـ جؿاطٌة، وكتب السَّ

، كؿا جاء ذلؽ  بـ َطؾل (1)وَكَؼَؾف مِـ ِخطَّة محؿد
 
ْمَقاصِل ِّ الدِّ

بـ َحَرمِل

 .)ب(َمؽتقًبا َطؾك َمخطقصة الجامع الؽبقر بصـعاء، ورمزُت لفا بـ

                                           

افعل:  (1) مقاصل، ثؿ الِؿصري، الشَّ يـ، أبق طبد اهلل الدِّ ال الَػَرِضل اإلمام ِطؿاد الدِّ حَّ ث الرَّ هق الُؿَحدِّ

 بـ َحَرمِل، مات سـة )
ِّ
ققخ»هـ(، لف ترجؿة يف 749محؿد بـ طؾل (، برقؿ 236/ 2« )الؽبقر معجؿ الش 

= 
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مياطي َسامع احلافظ أيب حممد   الدِّ

 عىل احلافظ املُنذري

يـ، أبق محؿد،  وَسِؿَعف طؾك الحافِظ الُؿـذريِّ الحافُظ َشَرُف الدِّ

ق(1)الُؿممـ طبد يـ أبل الؼاسؿ، َخَؾػ خ، ابـ الشَّ ِّ الدِّ
بـ أبل الَحَسـ ابـ  َوفِل

مقاصل. الَعػقػ شرف  بـ الخضر ابـ ُمقسك الدِّ

ؿاع بؼراءة ِطقسك بـ محؿد الُحؿقدي، وكان يف  أبل بؽربـ  وكان هذا السَّ

ة سـة ) ي الحجَّ
ة ذِ ف محؿد 638مجالس آخرها يقم الخؿقس ُغرَّ بـ  هـ(، وَكَؼَؾف بـصِّ

مقاصل، كؿا جاء ذلؽ َمؽتقًبا َطؾك َمخطقصة الجامع الؽبقر  طؾل بـ َحَرمِل الدِّ

 .)ب(بصـعاء، ورمزُت لفا بـ

مياطي من أيب الَفضل جعفر اهَلمَداين،   إجازة أيب حممد الدِّ

محن ي وعبد الرَّ  بن َمكِّ

مقاصل لؽتاِب  م قريًبا َسَؿاع أبل محؿد الدِّ مِـ الحافظ « اإللؿاع»َتَؼدَّ

ؾف  قخقـ أبل الَػْضؾ َجعػر -أيًضا-الُؿـذري، وقد َتَحؿَّ   (2)باإلجازة مـ الشَّ
ٍّ
بـ طؾل

                                           
= 

َرر الؽامِـة(. »793)  (.4150(، برقؿ )38/ 4« )الد 

رر الؽامـة»هـ(، لف ترجؿة يف 705مات سـة ) (1)  (.2527(، برقؿ )2/253« )الد 

« ِسقر أطالم الـ بالء»(، و2855( )3/500« )التؽؿؾة لقفقات الـؼؾة»هـ(، لف ترجؿة يف 636ات سـة )م (2)

 (.26) (، برقؿ23/36)
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ؾػل بَِحؼِّ إجازهتؿا بف مِـ  (1)حؿـالفؿداين، وطبد الرَّ  ل سبط الحافظ السِّ بـ َمؽِّ

 طـ ُمَصـِِّػف. (2)الحافظ ابـ َبْشُؽقال

مياطي  سامع مجاعة من أهل العلم للكتاب عىل أيب حممد الدِّ

مقاصل، « اإللؿاع»َسِؿع كتاَب  جؿاطٌة مِـ أهؾ الِعؾؿ طؾك أبل محؿد الدِّ

يـ محؿد حؿـ، ُطِرف بابـ َمِضقرة، وولده  اهللبـ هبة  وهؿ: محقل الدِّ بـ طبد الرَّ

يـ محؿد طبد بـ طبد الؽايف الَعسؼالين الُؿَمذِّن  بـ طبد الُؿـعؿ اهلل وجؿال الدِّ

يـ محؿد«جامع مِصر»بـ بـ  بـ محاسـ الـَّْقَربل، وأبق بؽر بـ َحْؿد (3)، وَشؿس الدِّ

حقؿ ـة الرابعة بـ فضائؾ السؿـقدي، وابـتف آمِـة، وَح  طبد الرَّ ضر ولُده محؿد يف السَّ

مة أسؿاؤهؿ  ـ َطؾلب (4)مـ طؿره، ومحؿد بـ َحَرمِل الدمقاصل: ففمٓء الُؿتؼدِّ

 كاماًل مـ أبل محؿد الدمقاصل.« اإللؿاع»َسِؿُعقا كتاب 

 وَسِؿَع الؽِتاب مع َفْقت جؿاطة.

                                           

حؿـ الطََّراُبؾسل الَؿغربل، ُثؿَّ ه (1) ل بـ طبد الرَّ حؿـ بـ َمؽِّ يـ، أبق الؼاسؿ طبد الرَّ ْبُط جؿال الدِّ ق السِّ

َؾػل الؽثقر... وجؿاطة، وأجاز لف طبد الحؼ وشفدة، وخؾؼ، واكتفك  ه السِّ اإلسؽـدراين، َسِؿع مـ َجدِّ

يار الِؿصرّية، وكان َطرِ  « خرب َمـ َغَبر الِعرب يف»هـ(. 651يًّا مِـ العؾؿ، مات سـة )إلقف اإلسـاد بالدِّ

(5/208.) 

ـُ بشؽقال طؾل الؼاضل ِطقاض بعَض ما طـده مـ الُعؾقم حقـ قدم ُقرصبة سـة )و (2) هـ(، 531قد أخذ اب

َؾة»كؿا يف   (.975(، مـ الرتجؿة رقؿ )2/74« )الصِّ

 (.1068(، برقؿ )2/387« )ذيؾ التَّؼققد»سؾقؿان يف  ؿ أقؾ لف طؾك ترجؿة، َبْقَد أنَّ ترجؿة ولدهل (3)

َمت ترجؿُتف قريًبات (4)  .(8)ص ؼدَّ
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يـ طؾل   الدِّ
بؽل مـ  بـ طبد الؽايف (1)فَسِؿَعف تؼل القجف »ققلف: بـ طؾل الس 

 ، إلك آخر الؽتاب.«الثَّاين: أن ُيجقز لُِؿَعقَّـ طؾك الُعؿقم

يـ أحؿد بـ طبد اهلل ُطِرَف بابـ البابا مـ أول  بـ أبل الَػرج (2)وَسِؿع شفاب الدِّ

ؾ يف ذلؽ( إلك آخر الؽتاب.« القجف الثاين»الؽتاب إلك ققلف:   الؿذكقر مِـ باب )َمـ َسفَّ

ـِ »بـ طبد اهلل الُؼطبل مـ أول الؽتاب إلك ققلف:  بـ محؿد وَسِؿع أحؿد ُص

 «.الِعؾؿ، وارفع َقْدَره

اُكشل مـ ققلف: بـ قطرال الؿَ  (3)وَسِؿع الشقخ أبق طبد اهلل: محؿد القجف »رَّ

ـِ الِعؾؿ، وارفع َقْدره»، إلك ققلف: «الثاين: أن ُيِجقز لُِؿَعقَّـ طؾك العؿقم  «.ُص

يـ طثؿانوسؿع مـ هـا إلك آخر الؽتاب  بـ شجاع الدمقاصل،  (4)َفْخُر الدِّ

 
 
يـ طؾل  .(5)بـ سعقد الخالصل بـ طؿر وُكقُر الدِّ

 انبعشوكان آخر هذه الؿجالس يقم السبت إلحدى طشرة لقؾة َخَؾت مـ 

 هـ( بالَؿدرسة الظاهرية مـ الؼاهرة.705لعام )

                                           

بؽل صاحب ه (1) افعقة الؽربى»ق والُد الس  (، برقؿ 5/305، وقد َترجؿ لف يف الؽتاب )«صبؼات الشَّ

 (، وَذَكر أكَّف أخذ طؾك أبل محؿد الدمقاصل.1393)

ريـص»ف ترجؿٌة يف ل (2)  (، لؾداودي.44برقؿ )« بؼات الُؿَػسِّ

 (.1677(، ترجؿة برقؿ )3/652« )أطقان الَعصر وأطقان الـَّصر»ُتـظر ترجؿتف يف  (3)

يـ، َكزيؾ مؽة، مات سـة )هق  (4)  هـ(.737طثؿان بـ ُشجاع بـ طقسك الدمقاصل: فخر الدِّ

 (.1372(، ترجؿة برقؿ )3/108« )ذيؾ التؼققد»

 هـ(.727(، َوَفَقات )3/301« )الؿؾقكلؿعرفة دول  السؾقك»ـظر يُ  (5)
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ؿاع هق محؿد جاء ذلؽ  بـ  َحَرمل الدمقاصل، كؿا بـ َطؾل (1)وكاتُِب السَّ

 .)ب(َمؽتقًبا َطؾك َمخطقصة الجامع الؽبقر بصـعاء، ورمزُت لفا بـ

 بن مرزوق عيل ابن أيب  َعزفة بن أمحد سامع حممد

بـ َمرزوق َقَرَأه  بـ أحؿد دؿأبق طبد اهلل مح« اإللؿاع»وقرأ هذا الؽتاب وهق 

َطَزفة، وَأذِن لف بـ محؿد الؾَّْخِؿل، الَؿْعروف بابـ أبل  بـ أحؿد كاماًل طؾك محؿد

هـ(، ولؿ ُيْذكر اسؿ البؾد الذي ُقرئ ذلؽ 595بروايتف طـف لؿـ شاء، وكان ذلؽ سـة )

ة مخطقصة   «.الظَّاهرية»فقف جاء ذلؽ َمؽتقًبا طؾك ُصرَّ

ففذه هل سؿاطات الؽتاب طؾك أهؾ العؾؿ بالحديث مؿا يمكد لـا اهتؿامفؿ 

 ، واهلل مـ وراء الؼصد.بتؾؽ الـسخ وسؿاطفا وإسؿاطفا والحػاظ طؾقفا

 والحمد هلل رب العالمون.

 

 كتبه

 بن عيل الصومعي أبو  مهام حممد

 هـ62/7/0441يف 

 -زادها اهلل شرًفا-بمكة 

                                           

َمْت ترجؿُتف قريًباتَ  (1)  .(8)ص َؼدَّ


