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۞ دكتور حافظ حممد ألطاف
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Abstract
Muslims in the world served Islam in many ways. Some served Islam
through their knowledge and some others served it with welfare. History
saved every aspect of their good deeds. This article is focusing the
intellectual aspect of the contribution in Arabic literature performed by a
great scholar of the subcontinent named Shaikh Muhammad Idrees
Knadhlvi. He was an eminent scholar of this region who served Islam
through his different books written in Arabic and Urdu language. This
article will enlighten one of his great works, which is easy and detailed
footnotes on specific kind of Arabic literature, named Maqamat.
This worthy work is known among the scholars of the subcontinent Pakistan and India, but it is needed to be introduced among Arabs and the
Muslim World. This article will also discuss Shaikh Muhammad Idrees
Kandhalvi's methodology in the footnotes with examples, so that the
readers and the scholars may fully understand it. It is an effort to make a
connection between Subcontinent and the Arab world through Arabic
Literature, which will surely play a positive role in sharing knowledge إن

شاء هللا.
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لقد ساهم مسلمو شبه القارة اهلندية الباكستانية احلضارة اإلسالمية يف اجلانب العلمي ما
فعالة
غاب معظمه عن أنظار الباحثني والعلماء ،وهم سامهوا يف تقدمي العلوم وازدهار احلضارة مسامهة ّ
يف مجيع جماالهتا ،وتشهد آالف املؤلّفات بذلك ،رغم أن معظم هذه املؤلفات واجهت املِحن واخلطوب
بسبب عدم االعتناء هبا .فهي تستصرخ طالب العلم والباحثني الكرام إلحيائها واالستفادة من هذه
الكنوز والثروة الفكرية بتحقيق أو دراسة علمية حسب املعايري السائدة الشائعة اليوم ،ليعيش طالب
وابحث اليوم يف عصر أولئك املتقدمني ،فيستفيد من علومهم .وهوالء العلماء األفاضل كانوا قد تضلّعوا
يف العلوم العربية واإلسالمية حىت إن العرب األقحاء أثنوا على أعماهلم العلمية القيمة ،بل أحالوا إىل
أعماهلم يف مسائل علمية مما يدل على تصلّب علماء هذه املناطق يف العلوم العربية واإلسالمية .ومن
بني هذه األعمال عمل الشيخ العالمة إدريس الكاندهلوي الذي صنّف الكتب العديدة يف خمتلف
يفسر القرآن يف حني ،مثّ شارح احلديث الشريف يشرح األحاديث ويعلّق عليها يف
مفسرا ّ
العلوم .فنراها ّ
آخر ،كما أنه يق ّدم إىل اإلنسانية سرية أشرف اخللق على صاحبها الصلوة والسالم ،وكذلك يق ّدم إليها
القراء الكرام اخلدمة اليت أداها الشيخ يف أدب
اللباب يف العقائد اإلسالمية .ولكين أردت أن أق ّدم إىل ّ

فشرح الشيخ أشهر املقامات املسماة بــ"
اللغة العربية ،وهي شرحه لنوع من األدب ،وهو املقاماتَ ،
املقامات احلريرية" فسمى شرحه بــ"التعليقات العربية" وهو شرح مجيل ومستغن لقارئه عما سواه من
مقبوال يف الداير الباكستانية واهلندية واألفغانية والبنغالديشية خاصة ،ويف
الشروح واحلواشي ،ولذا نراه ا
مست احلاجة إىل تقدمي منهج الشيخ ،ومن خالله بعض النماذج هلذه
العامل العريب ّ
عامة .ومن مث ّ
التعليقات القيمة حىت يتبني بعض ميزاته للقراء العظام فيستفيدوا من هذا العمل اجلليل ،وي ّقدروا لعلماء
هذه املناطق جهودهم ،وليعلم الالحقون ما ق ّدمه آابءهم ،فيسامهوا يف نشر العلوم العربية واإلسالمية
كما فعل أكابرهم .فهذه مقالة علمية قصرية تسعى إىل بيان منهج الشيخ يف شرحه ،مسب اقا برتمجة
العالمة احلريري والشيخ إدريس الكاندهلوي رمحهما هللا تعاىل.
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احلريري ومقاماته
هو القاسم بن علي بن حممد بن عثمان ،أبو حممد احلريري البصري :األديب الشهري ،ولد
سنة ست وأربعني وأربع مائة ه( )446يف املشان ابلبصرة ،وكانت صورته دميمة ولكنه كان غزير العلم
) . (1وكان آية يف الذكاء والفطنة والفصاحة والبالغة .وكفى بنا من إجنازاته مقاماته ،اليت هبا فاق األولني
و وأعجز اآلخرين .واملقامات أشهرمؤلفاته ،حتتوي على مخسني مقامة اقتدى فيها مقامات بديع الزمان
اهلمذاىن
ونكتفي مبا قال الزخمشري يف الثناء عليه ،فقال:
ومشعر احلج وميقاته
أقسم ابهلل وآايته
)(2
نكتب ابلترب مقاماته
إن احلريري حري أبن
وأما نسبته فهو إىل عمل احلرير أو إىل بيعه.
ومن مؤلفاته:
"درة الغواص يف أوهام اخلواص " و "ملحة اإلعراب " و " صدور زمان الفتور وفتور زمان الصدور "
)(3
يف التاريخ.
سبب أتليف املقامات
فكما ذكره حاجي خليفة يف كتابه هو أن أاب زيد السروجي قدم البصرة ،وكان فصيحا بليغا،
فوقف يف مسجد بين حرام وسلّم الناس مث سأهلم ،وكان املسجد مملوءا ابلفضالء ،فأعجبتهم فصاحته،
وحسنت عندهم صياغة كالمه ،وحت ّدثهم أبسر الروم ولده ،فقال احلريري :فاجتمع عندي فضالء،
وتعجبوا منه.فأنشأت( :املقامة احلرامية) ،مث بنيت عليها سائر املقامات.
)(4
وتويف :سنة  ،561إحدى وستني ومخسمائة.
أهم شروحها
فشرحها ابن محيدة احللي املتوىف سنة مخس ومخسمائة ه .وشرحها حممد بن حممد املكي،
الصقلي ،املالكي.املتوىف سنة مخس وستني ومخسمائة ابسم" التنقيب ،على ما يف املقامات من الغريب".
واتج الدين الزرنوخي املتويف :سنة مخس وأربعني وستمائة ابسم "املوضح" .وقاسم بن حسني اخلوارزمي،
صدراألفاضل.
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املتوىف سبع عشرة وستمائة ابسم التوضيح .وكذلك شرحها ابن املعلم حممد بن أيب القاسم بن
عبد هللا اجلبائي السكسكي املتويف سنة ست عشرة وسبعمائة شرحا حسنا .وشرحها الشيخ ،األديب
سالمة بن عبد الباقي بن سالمة الضرير ،النحوي ،تويف سنة تسعني ومخسمائة.وهو شرح خمتصر.
وشرحها صفي الدين بن عبد الكرمي بن حسن ،البعلبكي املتوىف سنة ستمائة شرحا جيدا يف الغاية.
وشرحها النحوي قاسم بن القاسم الواسطي املتوىف :سنة ست وعشرين وستمائة على حروف املعجم
أوال.وكذلك شرحها على ترتيب املقامات اثنيا واثلثا.
واإلمام عبد الرمحن بن حممد األنباري ،النحوي.املتوىف سنة سبع وسبعني ومخسمائة.شرح
غريبها .واإلمام ،انصر بن عبد السيد املطرزي ،النحوي ،تويف سنة عشر وستمائة.شرحها أيضا ومسَّاه
اإليضاح .ابتدأ بذكر يف علمي املعاين ،والبيان ،وقواعد البديع .وكماشرحها الشيخ أبو العباس أمحد بن
عبد املؤمن القيسي الشريشي املتوىف سنة تسع عشرة وستمائة ه .فشرحها بثالثة شروح .الكبري
واملتوسط والصغري.
وللشيخ اتج الدين علي بن أجنب بن الساعي البغدادي(أربع وسبعني وستمائة) شرح كبري يف
) (5
مخسة وعشرين جملدا.
ومل تقف شروح املقامات يف آفاق اللغة العربية ،بل ترمجت إىل العديد من اللغات األجنبية
)(6
مثل السراينية والعربية والالتينية واألملانية واإلجنليزية .كما ذُكر يف موجز دائرة املعارف اإلسالمية.
حياة الشيخ العالمة إدريس الكاندهلوي
ولد الشيخ حممد إدريس بن حممد إمساعيل يف قرية "كاندهله"(وهي تقع فی مديرية مظفر نکر
من إقليمأترپرديش ()U.Pعلى شاطئ املعتزيل لنهر مجنا) ابهلند يف اليوم الثاين عشر من ربيع األول
سنة  1317ه املوافق اليوم العشرين من شهر أغسطس سنة 1899م ،فوعى القرآن يف صدره ومل
يتجاوز العام احلادي عشر من عمره ،مثّ التحق ابملدرسة الدينية الشهرية ابسم مظاهر العلوم بـ"سهارن
بور" حيث أكمل دراساته االبتدائية والثانوية ،مثّ أراد أن يرتوي من أعظم املناهل بداير اهلند املعروف
تلمذ على إمام العصر يف احلديث وآية من آايت هللا
أبزهر اهلند ،وهو دار العلوم بديوبند ،اهلند ،وهناك ّ
تعاىل يف قوة الذاكرة والفقاهة ،الشيخ الشاه حممد أنور الكشمريي رمحه هللا تعاىل ،فربع يف العلوم النقلية
عني
و العقلية ونبغ فيها حىت مسّاه أهل عصره "خزينة الكتب أو املكتبة متشي على وجه األرض .مث ّ
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الشيخ الكاندهلوي مدرس ا وأستاذا حتت إشراف أساتذته الكرام ،ففي السنة األوىل من تعيينه كمدرس
قام بتدريس اهلداية يف الفقه احلنفي واملقامات احلريرية وتفسري اجلاللني ،ودرس هبا قراب تسع سنوات.
انضم إىل اجلامعة
وبعد استقالل ابكستان هاجر الشيخ الكاندهلوي رمحه هللا تعاىل استقال ّ
األشرفية بالهور فتوىل رائسة تدريس احلديث وعلومه إىل أن لقي هللا تعاىل.
وكان الشيخ أسهم يف إشاعة العلوم تدريس ا وأتليف ا ،فألّف كتب ا كثرية يف خمتلف العلوم
والفنون من التفسري واحلديث والكالم والعقائد واللغة واألدب ويف الرد على الفرق الباطلة.
أهم هذه املؤلفات العربية مايلي
ومن ّ
 :1الفتح السماوي بتوضيح تفسري البيضاوي :2 ،التعليق الصبيح شرح مشكاة

املصابيح  ،وهذا كتاب شهري يف شروح احلديث ،وهذا الكتاب طبع يف سبعة أجزاء ،شرح
الشيخ فيه كتاب احلديث الشهري "مشكاة املصابيح" :3.منحة احلديث يف شرح ألفية
احلديث :4 .مقدمة احلديث  :5مقدمة البخاري  :6حتفة القارئ يف حل مشكالة البخاري
 :7حتفة اإلخوان بشرح حديث اإلميان  :8الباقيات الصاحلات يف شرح حديث "إمنا
األعمال ابلنبات"  :9الكالم املؤثوق يف حتقيق أن كالم هللا غري خملوق  :10اجلمال للرجال
 :11أحسن الكالم يف يتعلق ابلقراءة خلف اإلمام
اليدين  :13التعليقات العربية على املقامات احلريرية.

 :12جالء العينني يف حتقيق رفع
)(7

وفاة الشيخ رمحه هللا تعاىل:
تويف الشيخ يف الثامن من شهر رجب سنة  1394ه ،املوافق  1974م ،تقبّل هللا تعاىل
()8
حسناته وأسكنه يف فسيح جناته.
حاشية املقامات احلريرية املسماة بـ :التعليقات العربية"
أحب التنزيل واحلديث
إن الشيخ الكاندهلوي رمحه هللا تعاىل ذكر يف مقدمة حاشيته أن من ّ
الشريف ال ب ّد أن حيب لساهنما من صميم القلب ،وزجر املسلمني برتكهم أشرف األلسنة وميلهم إىل
حل ثالثني
لسان اإلجنليز واإلفرنج .فهذا هو الدافع األول لتقدمي هذه احلاشية ،وهي تشتمل على ّ
مقامة حسب ما كانت داخلة يف منهج املدارس الباكستانية التابعة هليئة وفاق املدارس بباكستان .وكان
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عاما .فكأنه كتبها زهاء  1342ه .وكان قصده وراء ذلك تيسري القرآن حيث
عمره حينئذ ثالثني ا
اعتمد يف توضيح املفردات على اآلايت القرآنية.كما أنه التزم بذكر املصادر والصالت لألبواب
الصرفية ،وكذلك اعتىن إبيراد اجلموع واملفرد للكلمات ،مع حتقيق مناسبة بني املعاين احلقيقية واجملازية،
)(9
وبيان الفروق بني املرتادفات.
املنهج الذي سار عليه الشيخ الكاندهلوي رمحه هللا تعاىل ميكن عرضه فيما يلي:
:1االستشهاد ابلقرآن يف إيراد املعاين املختلفة.
:2االستشهاد ابحلديث النبوي الشريف يف إيضاح املعاين.
:3االستشهاد ابلشعر العريب يف حتديد املعاين
:4ذكر كتب اللغة واملعاجم كمصدر
:5توضيح معىن الكلمة والكالم بكلمات سهلة يسرية
:6االهتمام بذكر املصادر واألبواب احملختلفة لألفعال
:7ذكر الصالت لألفعال
:8االهتمام بذكر الواحد واجلمع لألمساء
:9بيان املعىن األصلي واجملازي
:10توضيح بعض املعاين ابللغة الفارسية
:11ذكر املسئلة الفقهية خالل توضيح املعىن
وفيما يلي أورد بعض النمادج كشاهد على هذا املنهج.
:1االستشهاد ابلقرآن يف إيراد املعاين املختلفة.
وقد أكثر الشيخ رمحه هللا تعاىل يف إيراد هذا املبحث يف شرح معاين الكلمات ،فحاول أن يورد
اآلية القرآنية اليت وردت يف املعىن نفسه ،وهذا جهد مشكور وحماولة متينة؛ إذ القرآن هو الكالم احلائز
على الدرجة العليا يف كالم العرب ،وهو املصدر األول للغة العربية الفصحى الذي ما زال وال يزال على
الصورة اليت أنزل فيها ،وهو مصون عن أي حتريف أو تغيري ،وكيف ال حيتل على هذه املكانة الرفيعة ؟!
كل شيئ ،وهو الرمحن الذي خلق اإلنسان فعلّمه البيان.
وهو كالم من أنطق ّ
وخالل عرضه لآلايت الكرمية مل يلتزم إبيراد اآلية كاملة ،بل اكتفي مبا استشهد به يف كشف
املعىن.
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اهتم بذكر اآلايت مع رقمها واسم سورهتا مما يسهل للباحث والطالب االستفادة والرجوع إىل
و ّ
إصل اآلية ومتامها.
وإليك بعض األمثلة على هذا.
قال الشيخ رمحه هللا يف شرح كلمات"علّمت والبيان وأهلمت " الواردة يف قول احلريري رمحه هللا
تعاىل":اللهم إان حنمدك على ما علّمت من البيان وأهلمت من التبيان)".(10
خيتص مبا كان
فقال يف شرح كلمة"علّمت":علّمته وأعلمته يف األصل واحد،إال أن اإلعالم
ّ
اختص مبا يكون بتكرير وتكثري حىت حيصل منه أثر يف نفس املتعلّم .قال تعاىل:
إبخبار سريع  ،والتعليم
ّ
.خلَ َق مِ
اإلنم َسا َن َعلَّ َمهُ المبَـيَا َن) ﴾(11وقوله تعاىلَ ﴿ :علَّ َم ِابلم َقلَِم)﴾.(12وكذلك قوله
﴿ َّ
الر ممحَ ُن َ
.علَّ َم الم ُق مرآ َن َ
تعاىل ﴿:عُلِّ ممنَا َمنم ِط َق الطَّمِري ﴾(13) .......
وقال يف إيضاح كلمة البيان".اعلم أن البيان الكشف ....ومسي الكالم بياانا لكشفه عن
َّاس ) ،﴾(14و سم ما ر
املعىن املقصود وأظهاره ،حنو قوله تعاىلَ ﴿:ه َذا بَـيَا ٌن لِلن ِ
يشح به المجمل
ي
ً
والمبهم من الكالم بيانا ،نحو قوله تعاىلُ ﴿ :مثَّ إِ َّن َعلَميـنَا بَـيَانَهُ﴾(15) .........

خيتص مبا كان
مثّ قال يف إيضاح كلمة " أهلمت" ،فقال":اإلهلام هو إلقاء اخلري يف القلب ،و ّ
من جهة هللا سبحانه وجهة املأل األعلى ،قال تعاىل﴿":فَأَ مهلََم َها فُ ُج َورَها َوتَـ مق َو َاها) ،﴾(16يقال :أهلمه هللا
اخلري أي ل ّقنه و وفقه وأوحى إليه)." (17
فظهر مما ذكران من األمثلة أن الشيخ رمحه هللا تعاىل ال يكشف اللثام عن معىن الكلمة الواردة
من القرآن الكرمي فحسب ،بل يذكر املعاين املتعلقة أبصل تلك املادة من األبواب املختلفة من الثالثي
فريصعها ابلقرآن الكرمي .وسأورد األمثلة على معاجلته للكلمات من انحية األبواب
اجملرد أو املزيدّ ،
مستقالا .
.2االستشهاد ابحلديث النبوي الشريف يف إيضاح املعاين.
إن الشيخ الكاندهلوي رمحه هللا تعاىل مل يكتف بذكر الشواهد القرآنية على املعاين املختلفة ،بل
أورد الشواهد من األحاديث النبوية على صاحبها الصلوة والسالم أيضا؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم كان
أفصح العرب وأبلغهم ،وكان على أعلى مراتب البالغة وإيضاح املعاين ،وكيف ال يكون كذلك وهو قد
أمر بتبليغ األمانة اإلهلية والرسالة الرّابنية على وجه طلبه ربه تعاىل وشاءه .فهو صلى هللا عليه وسلم
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أحق وأجدر أن يقتدى به عليه السالم يف تعيني املعاين .ولكن الشيخ رمحه هللا تعاىل مل يذكر مصادر
األحاديث يف هذا الصدد ،بل اكتفى على قوله ":ويف احلديث" وحنوه.
ومن األمثلة على ذلك يف شرح الشيخ فيما يلي.
:1قال احلريري رمحه هللا تعاىل ":فأي حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه"....
فقال الشارح بعد االستشهاد ابلقرآن يف كشف معىن كلمة"حرج" ،فشيّدها بشاهد من
)(18
احلديث ،وقال ":ويف احلديث :ح ّدثوا عن بين إسرائيل وال حرج" .واحلرج هو اإلمث.
فاقتصر الشيخ رمحه هللا تعاىل على جزء احلديث الذي يوافق املعىن املراد ،ومل يسرده كامالا كما
)(19
أنه مل يسنده ،واحلديث أخرجه اإلمام البخاري رمحه هللا تعاىل يف صحيحه.
:2قال احلريري رمحه هللا تعاىل ":فدلفت ألقتبس من فوائده"..
فقال الشارح يف بيان معىن "أقتبس" أي أستفيد ،ويف هذا املعىن ورد احلديث :من اقتبس
)(20
علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر.
وهذا احلديث أخرجه أبوداؤد وغريه ،والشيخ مل يلتفت إىل هذا اجلانب ،بل اكتفى بذكر
)(21
ألفاظ احلديث مما يؤيد املعىن املقصود ،واحلديث بكامله أورده أبو داؤد يف سننه.
3:قال احلريري رمحه هللا تعاىل ":أتقلّب يف احلالني:بؤس َورخاء".
فقال الشيخ يف شرح الكلمة أن الرخاء هو سعة العيش ،ويف احلديث :اذكر هللا يف الرخاء
)(22
يذكرك يف الشدة.
تعرف إىل هللا يف الرخاء
ولعل الشيخ نقل احلديث ابملعىن ؛ ألن أكثر الكتب نقلت اللفظ بــ" ّ
ّ
)(23
والبعض اآلخر ذكر اللفظ بصيغة اجلمع يف اخلطاب أي اذكروا هللا يف الرخاء
يعرفك يف الشدة،
)(24
يذكركم يف الشدة.
ومهما كان فالشيخ حيث رّكز يف كشف املعاين ،أصاب يف االختيار .هذه منوذج من عمله يف
احلاشية ،وهو كثري فيها.
.3االستشهاد ابلشعر العريب يف حتديد املعاين
:1قال الشارح يف بيان معىن البيت والدار يف توضيح كلمة " معان األدب"
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فقال":معان القوم:منزهلم.....واملنزل اسم ملا يشمل على بيت وصحن مسقف ومطبخ،
يسكنه الرجل بعياله ،والبيت اسم ملسقف واحد له دهليز أو دونه ،ومسي بيت ،ألنه يبات فيه .والدار
اسم ملا يشمل على بيوت وصحن غري مسقف ،وأنشد بعضهم.
)(25
والدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعد ما اهندما
:2وقال الشارح يف بيان معىن كلمة :اهلجوع ،فقال ":وهو النوم ابلليل.....،وقد يكون اهلجوع
بغري النوم،اببه فتح ،قال زهري بن أيب سلمى.
وذراع ملقية اجلران وسادي )" (26
قفر هجعت هبا ولست بنائم
)(27
فعزا الشيخ إىل قائله إال أنه مل يذكر املصدر ،واملصدر ذكرته يف اهلامش.
4.ذكر كتب اللغة واملعاجم كمصدر
واملصادر اليت يعتمد عليها احملشي رمحه هللا كثرية ،ومن أمهها وأكثرها لسان العرب البن منظور
األفريقي ،فال يكاد خيلو صفحة إال وقد استمد من هذا املصدر .وفقه اللغة وسر العربية للثعاليب،
واملفردات يف غريب القرآن لألصفهاين ،والقاموس احمليط للفريوز اآلابدي ،وخمتار الصحاح حملمد بن أيب
بكر الرازي ،واملنجد يف اللغة للمعلوف ،وشرح املقامات للشريشي وغريهم.
فالشيخ رمحه هللا تعاىل حينما نقل املواد من هؤالء فأحال عليهم إال أنه مل حيدد املصدر بذكر
اجلزء والصفحة.
.5توضيح معىن الكلمة والكالم بكلمات سهلة يسرية
فالشيخ رمحه هللا تعاىل يذكر معىن الكلمات حسب السياق النثري قبل اخلوض يف حتليل
الكلمة .فعلى سبيل املثال ،يقول يف إيضاح كلمة حصائد الواردة يف كالم احلريري :حىت أنمن حصائد
شر كالمها ووقوعها يف أعراض الناس"(28) .فأوضح الشيخ معىن الرتكيب اإلضايف يف
األلسنة ":أي ّ
العبارة السهلة واليسرية.
واملثال الثاين يف قول احلريري :الجتعلنا مضغة للماضغ ،فيشرح كلمة املاضغ قائال ":العائب
)(29
واآلكل أعراض الناس".
)(30
ابلذل واخلضوع.
ويف قول احلريري :وخبعنا ابالستكانة ،يقول الشيخ يف إيضاحه" أقرران ّ
ومثل هذا الشرح يغىن القارئ من حبث الكلمات ومعانيها يف املعاجم والشروح الطويلة،
ويسهل عليه االستفادة من النص.
ّ
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.6االهتمام بذكر املصادر واألبواب املختلفة لألفعال
فالشيخ رمحه هللا تعاىل اعتىن بتحليل األفعال اعتناء بليغا ،فلم يكتف بشرح الكلمة الواردة يف
النص فحسب ،بل أفاد مع ذلك استخدامات أخرى هلا ،وهذا اجلانب يثري القارئ إىل خمزونه اللغوي،
فيزداد علمه ابملفردات.
تقد ُوقودا،
فعلى سبيل املثال يقول يف شرح كلمة تقد":أي تشتعل وهتيج ،يقال :وقدت النار ُ
وابلضم مصدر ،كقوله تعاىل :وقودها الناس
ووقداان ،وأما الوقود ابلفتح فمعناه احلطب،
ووقداَ ،
َ
ّ
)(31
واحلجارة البقرة .24.وأوقد النار واستوقدها متع ّد منه".
ويف موضع آخر يقول الشيخ يف إيضاح كلمة:خفض :فقال ":يقال :خفض العيش َخ مفضا،
سهل وكان هنيئا ،فالعيش خفض وخفيض وخافض وخمفوض ،اببه كرم .واخلفض يف األصل ضد الرفع
لصوت خفضا أي الن ،وخفض ابملكان :أقام .وخفض الكلمة
مبعىن الوضع واإلهانة ،يقال :خفض ا ُ
)(32
كسر آخرها ،وخفض اإلبل سارت سريا ليّنا ،اببه ضرب .وهللا أعلم".
.7ذكر الصالت لألفعال
املهم معرفة الصالت لألفعال كي ال يقع
للصلة دور كبري يف تغيري معىن الفعل ،ولذا من ّ
الباحث والطالب يف اخلطأ والغلط يف استخدام األفعال والكلمات .فلمزيد من اإليضاح آيت مبثال من
يتبني األمر ،فذكر الشيخ يف بيان الكلمة " َوقمع الشوائب :الواردة يف النص،
حاشية الشيخ حىت ّ
فقال":وقع الشيئ من يدي أي سقط ،وقوعا .وقع القول احلكم إذا وجب ،....ونزل أيضا .....ووقع
له واقع أي عرض له عارض ،ووقع يف فالن وقوعا ووقيعة ،سبّه واغتابه وعابه ،ووقع وقعا إىل كذا أي
)(33
الكل فتح ،وهللا أعلم".
ذهب وانطلق مسرعا ،ومن كذا وعن كذا امتنع ّ
وتنحى ،وابب ّ
وقال يف موضع آخر يف بيان كلمة:خلت يف قول احلريري :خلت املرابط ،فقال ":خال الشيئ
خيلو خلوا وخ الء:إذا مل يكن فيه أحد ،وخل الرجل بصاحبه ومعه وإليه خلوا وخالء وخلوة ،مجع
)(34
معه".
.8االهتمام بذكر الواحد واجلمع لألمساء
مجعا ،وهذا
اهتم الشيخ رمحه هللا يف حاشيته بذكر اجلمع للكلمة وإبيراد املفرد إذا كانت ا
قد ّ
يزود القارئ مبفردات لغوية مل يدركها يف أول وهلة أو رمبا استفاد من صنيع الشيخ .وآيت مبثال على
مما ّ
كل منهما من حاشية الشيخ حىت يتبني األمر فريغب فيها الباحث ويستفيد منها.
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قال الشيخ رمحه هللا تعاىل يف توضيح كلمة العطاء الواردة يف قول احلريري رمحه هللا تعاىل:ما
أسبغت من العطاء ":وهي اسم ملا يعطى ،واجلمع أعطية ومجع اجلمع أعطيات" فها ذكر الشيخ مجعا
)(35
النص ،بل أفاد جبمع اجلمع أيضا.
للكلمة الواردة يف ّ
كما ذكر الشيخ يف حا شيتة مفرد الكلمة إذا وردت مجعا .فقال الشيخ رمحه هللا تعاىل يف
توضيح كلمة اخلِطَط الواردة يف قول احلريري رمحه هللا تعاىل :نستغفرك من نقل اخلطوات إىل خطط
ِ
يعرب عن الكتابة ابخلط"...
اخلطيئات":خطط مجع خطّة مبعىن األرض اليت خيطها الرجل لنفسه ،وقد ّ

)(36

.9بيان املعىن األصلي واجملازي
نرى الشيخ رمحه هللا حني يشرح بعض الكلمات ،فيشري إىل املعاين اجملازية ،وهذا مما ُحيدث
صلة ما بني املعاين األصلية احلقيقية واملعىن الفرعية اجملازية ،فيتمتع القارئ مبعرفة هذه العالقات بني
املعاين ويزيد علما ابملفردات.
فلمزيد اإليضاح أق ّدم بعض األمثلة من حاشية الشيخ حىت يتضح األمر ،فذكر الشيخ يف بيان
الكلمة الغطاء الواردة يف قول احلريري رمحه هللا تعاىل :وأسبلت من الغطاء "....قال الراغب :الغطاء
ماجيعل فوق الشيئ من طبق وحنوه ،كما أن الغشاء ما جيعل فوق الشيئ من لباس ،ويستعار للجهالة،
)(37
قال تعاىل :فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد"
فذكر الشيخ أن كلمة " الغطاء" يستعمل يف املعىن اجملازي ،وهو اجلهالة على سبيل
االستعارة ،إذ بني اجلهالة والشيئ الذي يغطي شيئا من املشاهبة حيث كل منهما مينع وصول الشيئ إىل
التحت ،فالعقل والقلب إذا كان به مانع ما من الشهوات واتباع النفس واهلوى واالشتغال فيما ال
يعنيهما ال يصل إليهما العلم الذي ينورمها .وهللا أعلم ابلصواب .وإن كان الشيخ رمحه هللا تعاىل اقتصر
على اإلجياز يف بيان معىن االستعارة إأل أنه أشار إليه فقط.وهذا هو دأبه يف بيان املعىن اجملازي.
وقال الشيخ يف موضع آخر يف حاشيته يف بيان معىن مسارح الوارد يف قول احلريري رمحه هللا
تعاىل :وأرود يف مسارح حملايت ":....ويف املفردات):(38اعلم أن السرح شجر له مثر ،الواحدة سرحة،
وسرحت اإلبل أصله أن ترعاه السرح مث جعل لكل إرسال ،قال تعاىل :حني ترحيون وحني تسرحون
ُ
(النحل )6:والتسريح يف الطالق مستعار من تسريح اإلبل كالطالق يف كونه مستعارا من إطالق اإلبل.
)(39
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ويف هذه العبارة أشار إىل اجملازات الثالثة ،وهي استخدام كلمة السرح يف جمازين :األول أن
السرح يف األصل رعي الشجر اخلاص ،ألنه اسم شجر خمتص ،مث استعمل يف كل إرسال يف الرعي ولو
كان املرعى غري السرح،وهذا من ابب إطالق اجلزء على الكل أو من إطالق االسم األشهر على
غريه.وهللا أعلم .والثاين أن كلمة تسريح املأخوذة من السرح مستعار من تسريح اإلبل وتستعمل يف ابب
الطالق يف أن كال منهما إزالة القيد واحلرية للذهاب حيث شاءا اإلبل واملرأة ،وهللا أعلم .فلو قال
)(40
جمازا
الرجل لزوجته:سرحتك وأراد به الطالق يقع به ا
وهكذا هناك أمثلة أخرى يف الباب ،ولكين اكتفيت ابلنماذج كي يتبني األمر ويتضح طريق
االستفادة وحمتوايت احلاشية للقارئ والباحث.
.10توضيح بعض املعاين ابللغة الفارسية
درس يف املدارس اهلندية والباكستانية هذه املقامات احلريرية ،فنراه يشرح
إن الشيخ رمحه هللا ّ
أحيا اان بعض الكلمات ابللغة الفارسية واألردية أيضا لتقريبها إىل أألذهان ،وإن كان يوضحها ابللغة
توخينا إىل بيان أسلوبه
العربية أيضا ،حيث إن احلاشية كتبت يف اللغة العربية الفصيحة .ولكن حيث ّ
أيضا .فعلى سبيل املثال يقول الشيخ يف توضيح كلمة
ومنهجه فكان من املناسب إيراد هذا املبحث ا
اللسن الواردة يف قول احلريري رمحه هللا تعاىل:ونعوذ بك من شرة اللسن":اللسن بفتحتني .زبان آوری.
)(41

وقال يف موضع آخر يف بيان معىنَ :شكموتَه الوارد يف قول احلريري رمحه هللا تعاىل:واعتضد
ز (42).
شكوته":..جعل حتت عضده قربته الصغرية ،يقال له يف الفارسية :مشکیہ
مر
فالشيخ يذكر مثل هذه التوضيحات إلتقان الفهم يف معاين الكلمات لسكان منطقته ،كما ّ
من األمثلة حيث ّبني املعىن ابللغة العربية أيضا مثّ ّقرب املعىن ابللغة الفارسية واألردية أيضا حىت يتم
اإلفهام والتفهيم .وهللا أعلم.
.11ذكر املسئلة الفقهية خالل توضيح املعىن
كان الشيخ رمحه هللا تعاىل مقلّدا لإلمام األعظم أيب حنيفة نعمان بن الثابت رمحه هللا تعاىل
) ، (43ونرى هذا األثر يف حاشيته حيث إنه يرجح ببيان معىن الكلمة مذهب اإلمام يف مسئلة ،وإن
كان مثل هذه املباحث قليلة يف حاشيته ولكنها توجد .فعلى سبيل املثال قال الشيخ يف بيان معىن
الواو ":أمجع حناة الكوفة والبصرة أن الواو للجمع املطلق ،وذكر سيبويه رمحه هللا )(44تعاىل من كتابه:
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أنه للجمع املطلق.......قال تعاىل :وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة...البقرة ،58.وقولوا حطة
وادخلوا الباب سجدا ....األعراف .161.فلو كان للرتتيب يلزم التعارض بني اآليتني.......ومن نظر
يف كتاب هللا وجد مثل ذلك كثريا غري حمصور ،ولذا نفى إمامنا أبو حنيفة وجوب الرتتيب يف آية
)(45
الوضوء".
وقال يف موضع آخر يف حاشيته يف بيان معىن النقيصة الوارد يف البيت:
ملا ّملك احلكم أهل النقيصة
ولو أنصف الدهر يف حكمه
فق ال ":من النقص مبعىن اخلسران يف احلظ ،يتعدى ويلزم .....ويف حديث مسيئ الصلوة :ما
دل احلديث أن الصلوة عند انتفاء
نقصت من هذا فقد نقصت من صالتك .اببه نصر(لسان العرب) ّ
)(46
التعديل انقصة ال فاسدة ،كما هو مسلك أمامنا أيب حنيفة".
فهذا الذي ذكرت يف التعريف هبذه احلاشية رمبا فيه كفاية يف فهم منهجها وطريقة معاجلتها
قبوال واسعا لدى الباحثني العرب
للمباحث اللغوية واملسائل املعجمية.فأرجو أن هذه احلاشية ستحظى ا
والطالب من العامل اإلسالمي إن شاء هللا تعاىل .وقد طبعت هذه احلاشية من مطابع شىت يف ابكستان،
ومن أحسنها وأروعها طبعة مكتبة البشرى بباكستان .وهللا أعلم.
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اهلوامش
 1ـ ابن خلكان ،أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي (املتوىف681 :هـ) :وفيات
األعيان وأنباء أبناء الزمان .و كذلك الزركلي الدمشقي ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس( ،املتوىف:
1396هـ) .األعالم،
دار العلم للماليني .الطبعة :اخلامسة عشر  -أاير  /مايو  2002م ،178/5.وكذلك
بتحقيق :إحسان عباس،دار صادر – بريوت67/4.
 2ـ مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة (املتوىف1067 :هـ):
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.مكتبة املثىن – بغداد1941 ،م1787/2.
3ـ الزركلي (،املتوىف1396 :هـ) :األعالم178/5.،
4ـ حاجي خليفة أو احلاج خليفة (املتوىف1067 :هـ) :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون1787/2..
5ـ حاجي خليفة أو احلاج خليفة (املتوىف1067 :هـ) :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون1787/2..
6ـ  ..اليهود والنصارى الذين ترمجوها أو حاكوها ابللغتني العربية والسراينية .وقد ترجم شولتنز وريسكه مناذج من هذه
املقامات إىل الالتينية ...وطبع ده ساسى ..هذه النماذج طبعة تذكارية عام  .....1822ترمجة روكرت األملانية ..وترمجة
 Chemery and Steingassإىل اللغة األجنليزية (لندن عام .)1898األجزاء (أ) إىل (ع) :إعداد وحترير /إبراهيم
زكي خورشيد ،أمحد الشنتناوي ،عبد احلميد يونس.األجزاء من (ع) إىل (ي) :ترمجة  /خنبة من أساتذة اجلامعات املصرية
والعربية.املراجعة واإلشراف العلمي :أ .د .حسن حبشي ،أ .د .عبد الرمحن عبد هللا الشيخ ،أ .د .حممد عناين .موجز
دائرة املعارف اإلسالمية.مركز الشارقة لإلبداع الفكري.الطبعة :األوىل 1418 ،هـ 12/3672-3673.1998 -
. 7صديقي ،حمـمد مياں ،تذكرة الشيخ حمـمد إدريس الكاندهلوي ،ص.84-81 :
.8صديقي ،حمـمد مياں ،تذكرة الشيخ حمـمد إدريس الكاندهلوي،مكتبة عثمانية ،الهور1396 ،هـ 1977 -م ،ص:
.11
 9ـ احلريري ،أبو حممد القاسم بن علي:املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي
املسماة:التعليقات العربية.ابكستان،مكتبة البشرى،ط،الرابعة 1433،ه .رقم الصفحة7-6،
10ـ احلريري ،أبو حممد القاسم بن علي:املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي
املسماة:التعليقات العربية.ابكستان،مكتبة البشرى،ط،الرابعة 1433،ه .رقم الصفحة14،
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11ـ سورة الرمحن ،اآلية4-1 .
12ـ سورة العلق ،اآلية4 .
13ـ سورة النمل ،اآلية16 .
14ـ سورة آل عمران ،اآلية138 .
15ـ سورة القيامة،اآلية19.
16ـ سورة الشمس ،اآلية8 .

17ـ ابإلجياز من" احلريري،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس .رقم الصفحة14،
 18ـاحلريري ،أبو حممد القاسم بن علي:املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي
املسماة:التعليقات العربية.ابكستان،مكتبة البشرى،ط،الرابعة 1433،ه47 .
ٍ
19ـ "ح َّدثـَنَا أَبو ع ِ
اَّللِ بم ِن
َخ ََربَان األ مَوَزاعِ ُّيَ ،ح َّدثـَنَا َح َّسا ُن بم ُن عَ ِطيَّةَ ،عَ من أَِيب َكمب َشةَ ،عَ من عَمب ِد َّ
َّح ُ
اص ٍم الض َّ
اك بم ُن خمَملَد ،أ م
ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َع مم ٍرو ،أ َّ
ب َعلَ َّي
صلى هللاُ َعلَميه َو َسل َم ،قَ َ
َن النِ َّ
يل َوالَ َحَر َجَ ،وَم من َك َذ َ
َّيب َ
ال":بـَلّغُوا َع ِّين َولَمو آيَةاَ ،و َح ّدثُوا َع من بَِين إ مسَرائ َ
ُمتَـ َع ِّم ادا ،فَـلميَـتَـبَـ َّوأم َم مق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر".
البخاري اجلعفي ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا :اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وسننه وأايمه = صحيح البخاري.بتحقيق :حممد زهري بن انصر الناصر،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية إبضافة
ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)،ط :األوىل1422 ،هـ170/4.
20ـ احلريري ،أبو حممد القاسم بن علي:املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي
املسماة:التعليقات العربية.ابكستان،مكتبة البشرى،ط،الرابعة 1433،ه62 .

س ،ع ِن المولِ ِ
".21ح َّدثـَنَا أَبو ب مك ِر بن أَِيب َشيـبةَ ،ومسدَّد الممعىن ،قَ َاال :ح َّدثـَنَا َحيَي عن عبـي ِد َِّ
اَّللِ،
يد بم ِن َعمب ِد َّ
اَّلل بم ِن ماأل م
م َ َ م َُ م
مَ َ ُ َ ٌ َ م َ
َ
َ
ُ َ مُ
َخنَ ِ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كَ ،ع ِن ابم ِن َعبَّ ٍ
س
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
اس ،قَ َ
ول َّ
اه َ
وس َ
ف بم ِن َم َ
اَّلل َ
س علم اما م َن الن ُ
صلَّى هللاُ َعلَميه َو َسلَّ َم َ
َع من يُ ُ
ُّجوم ،اقمـتَـبَ َ
":م من اقمـتَـبَ َ
ِ
ِ ِ
".الس ِج مستاين ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو
الس مح ِر َز َاد َما َز َاد ّ
ُش معبَةا م َن ّ
األزدي (املتوىف 275 :هـ) :سنن أيب داود.بتحقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد،بريوت ،املكتبة العصرية ،صيدا –

15/4
22ـ احلريري ،أبو حممد القاسم بن علي:املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي
املسماة:التعليقات العربية.ابكستان،مكتبة البشرى،ط،الرابعة 1433،ه139 .
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23
اس  -وَال أَح َف ُ ِ
ِ ِ
الُ :كمن ِ
يث بـع ِ
ض ِه مم ِم من بـَ مع ٍ
صلَّى هللاُ َعلَمي ِه َو َسلَّ َم،
ض  -أَنَّهُ قَ َ
ت َرد َ
ُ
ظ َحد َ َ م
َ ".ع ِن ابم ِن َعبَّ ٍ َ م
يف َر ُسول هللا َ
ات يـمنـ َفع َ ِِ
ال " :اي غُالم ،أَو اي غُلَيِم ،أَال أُعلِّم َ ِ ٍ
اح َف ِظ
ت :بـَلَى .فَـ َق َ
اح َف ِظ هللاَ َمحي َفظم َ
ك هللاُ هب َّن؟ " فَـ ُق مل ُ
ك ،م
ال " :م
ك َكل َم َ ُ
َُ
فَـ َق َ َ ُ م َ ّ ُ
ف إِلَي ِه ِيف َّ ِ
ك ِيف ال ِّشدَّةِ" ....،الشيباين ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل
الر َخاء ،يـَ مع ِرفم َ
هللاَ َِجت مدهُ أ ََم َام َ
ك ،تَـ َعَّر م م

بن أسد (املتوىف241 :هـ) :مسند اإلمام أمحد بن حنبل.بتحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون،إشراف :د

عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،
مؤسسة الرسالة،ط :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م19/5.
 ".24العبسي ،أبو بكر بن أيب شيبة ،ع بد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت (املتوىف235 :هـ) :الكتاب
املصنف يف األحاديث واآلاثر،بتحقيق :كمال يوسف احلوت ،الرايض،مكتبة الرشد ، -ط :األوىل1409 ،
7/37
25ـ احلريري:،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية89 .
 26ـ احلريري:،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية172 .
27ـ أبو املعايل ،حممد بن احلسن بن حممد بن علي بن محدون ،هباء الدين البغدادي (املتوىف562 :هـ) :التذكرة
احلمدونية ،بريوت ،دار صادر ،الطبعة :األوىل 1417 ،ه392/5 ،
 28ـ احلريري:،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية22 .
 29ـ احلريري:،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية25 .
30ـ احلريري:،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية25 .
 31ـ احلريري:،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية173 .
32ـ احلريري:،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية173 .
 33ـ احلريري:،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية117 .
 34ـ احلريري:،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية125 .
35ـ احلريري:،امل قامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية15 .
 36ـ احلريري ،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية18 .
37ـ احلريري ،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية15 .
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38
ِ
 ،...مث جعل لكل إرسال يف الرعي ،قال تعاىل:ولَ ُكم فِيها َمج ٌ ِ
ني
ـ َّ
"السمر ُح :شجر له مثرّ َ ،
ني تُِرحيُو َن َوح َ
ال ح َ
َ م
ّ
ّ
يح
الراعي ،و َّ
تَ مس َر ُحو َن[النحل ، ]6 /و َّ
يح يف الطّالق ،حنو قوله تعاىل :أ مَو تَ مس ِر ٌ
َّس ِر ُ
السمر ُح مجع كال ّشرب  ،والت م
السار ُ
ِحّ :
سان [البقرة ، ]229 /وقوله :وس ِرحوه َّن سراح ا َِ
إبِِح ٍ
يح اإلبل ،كالطّالق يف
مج ايال[األحزاب ، ]49 /مستعار من تَ مس ِر ِ
م
َ َّ ُ ُ َ
ح :تسرح يف سريها ،ومضى سرحا سهال.
السرح
املضي ،فقيل :انقة َسمر ٌ
كونه مستعارا من إطالق اإلبل ،واعترب من ّ
ّ

ِح :ضرب من ال ّشعر استعري لفظه من ذلك" .األصفهاىن ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب (املتوىف:
وال ُممنم َسر ُ

 502هـ) :املفردات يف غريب القرآن،بتحقيق :صفوان عدانن الداودي .دمشق وبريوت ،دار القلم ،الدار الشامية -
الطبعة :األوىل  1412 -هـ406/1 ،
 39ـ احلريري ،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية55 .
 40ـ " ولو قال يف حال مذاكرة الطالق ابينتك أو أبنتك أو أبنت منك أو ال سلطان يل عليك أو سرحتك أو وهبتك
لنفسك أو خليت سبيلك أو أنت سائبة أو أنت حرة أو أنت أعلم بشأنك .فقالت :اخرتت نفسي .يقع الطالق وإن
قال مل أنو الطالق ال يصدق قضاء ولو قال هلا ال نكاح بيين وبينك أو قال مل يبق بيين وبينك نكاح يقع الطالق إذا
نوى ولو قالت املرأة لزوجها لست يل بزوج فقال الزوج صدقت ونوى به الطالق يقع يف قول أيب حنيفة  -رمحه هللا تعاىل
 كذا يف فتاوى قاضي خان" املؤلف :جلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي .الفتاوى اهلندية،بريوت ،دار الفكرالطبعة :الثانية 1310 ،هـ375/1.
 41ـ احلريري ،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية15 .
42ـ احلريري ،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية77 .
43ـ " أبو حنيفة النعمان بن اثبت بن زوطى بن ماه الفقيه الكويف ...وقال إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة ...:ولد جدي
سنة مثانني ،وذهب اثبت إىل علي بن أيب طالب ،رضي هللا عنه ،وهو صغري ،فدعا له ابلربكة فيه ويف ذريته ،وحنن نرجو
أن يكون هللا تعاىل قد استجاب ذلك لعلي فينا ....وأدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة ،رضوان هللا عليهم وهم :أنس
بن مالك وعبد هللا بن أيب أوىف ابلكوفة ،وسهل بن سعد الساعدي ابملدينة ،وأبو الطفيل عامر بن واثلة بكمة ،ومل يلق
أحدا منهم وال أخذ عنه ( ، ) 2وأصحابه يقولون :لقي مجاعة من الصحابة وروى عنهم ،ومل يثبت ذلك عند أهل
النقل .....وتويف يف رجب ،وقيل يف شعبان سنة مخسني ومائة ،وقيل ألحدى عشرة ليلة خلت من مجادى األوىل من
السنة ،وقيل إحدى ومخسني وقيل ثالث ومخسني ،واألول أصح؛ وكانت وفاته يف السجن ليلي القضاء فلم يفعل ،هذا
هو الصحيح ".ابن خلكان الربمكي ،أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر اإلربلي (املتوىف:
681هـ)بتحقق :إحسان عباس .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .بريوت ،دار صادر414-405-404/5 .
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ب ،أَبو بِ مش ٍر عمرو بن عثمما َن ب ِن قَـمن ٍرب ال َفا ِر ِسيُ ،مثَّ البص ِري ....وقِيل :عاش اثمـنَـتَ ِ ِ
َّح ِو ،ح َّجةُ َ ِ
ني
َمَ َ َ م
ُّ
ني َوثَالَث م َ
َم
َ
ـ "إِ َم ُ
العَر ُ
ام الن م ُ
َمُ ُ ُ َ
سنَةا .وقِيلَ :محنو األَربعِ مني .قِيل :مات سنَةَ مثََانِمني ومائَ ٍة ،وهو أَص ُّح .وقيل :سنة ٍ
مثان ومثانني ومائة".ابن خلكان الربمكي،
ََُ َ
َ َ م َ َ مَ َ م َ َ َ َ
ََ

أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر اإلربلي (املتوىف681 :هـ)بتحقق :إحسان عباس .وفيات

األعيان وأنباء أبناء الزمان .بريوت ،دار صادر414-405-404/5 .
45ـ احلريري ،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية15 .
 46ـ احلريري ،املقامات احلريرية .بتحشية الشيخ العالمة حممد إدريس الكاندهلوي املسماة:التعليقات العربية75 .
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