
 مالك المسالك في شرح موطأ: "منهج اإلمام أبي بكر ابن العربي في كتابه

  

 .ترجمةًاإلمامًابنًالعربي:أولًا

 .هوًمحمدًبنًعبدًاهللًبنًمحمدًبنًعبدًاهللًبنًأحمدًبنًالعربيًالمعافريً

ًكانتًكبرىًعواصمًاألندلسًً-ولدًفيًإشبيليةً من22ًًفيًيومًالخميسًً-لما
بيتًمنًأعظمًبيوتهاًبعدًبيتًمليكهاًالمعتمدًبنًعبادًًفي864ًشهرًشعبانًسنةً

وكانًأبوهًعبدًاهللًبنًمحمدًبنًالعربيًمنًوجوهًعلماءًالدولةًوكبارًأعيانها،ًً.ً
ًكانًخالهًأبوًالقاسمًالحسنًبنًأبيًحفصًالهوزنيًفيًمكانةًرفيعةًمنً كما

 .المجتمعًاألندلسيً

،ًفخرجًبه844ًعبادًفيًسنةًولماًبلغًالسابعةًعشرًقضىًاهللًبسقوطًدولةًآلً
أبوهًمنًإشبيليةًيومًاألحدًمستهلًربيعًاألولًقاصداًشمالًإفريقيةًفكانًأولً

 (.بجاية)نزولهمًفيًثغرًأنشئًمنًسنينًقريبةًعلىًساحلًبالدًالجزائر،ًوهوًثغرً

 (.المهدية)ثمًركبواًالبحرًمشرقينًإلىًثغرً

ثالثاًلضبطًالقرآنًوالعربيةًًحذقتًالقرآنًوأناًابنًتسعًسنين،ًثم:ًقالًعنًنفسه
ً-أيًمنًالقراءات-والحساب،ًفبلغتًستةًعشرًسنةًوقدًقرأتًمنًاألحرفً

وتمرنتًفيًالغريبًوالشعرً.ًنحوًمنًعشرةًبماًيتبعهاًمنًإظهارًوإدغامًونحوهً
 ".واللغةً

 .والحرمين,ًوبغداد,ًودمشق,ًوالقدس,ًمصر:ًرحلًإلى

 :مشايخه
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حسنًبنًعليًبنًمحمدًبنًثابتًالحدادًالخولنيًوأبوًال,ًأبوًعبدًاهللًالكالعي
وأبوًالحسنًبنًشرف،ً,ًوأبوًعبدًاهللًمحمدًبنًعليًالمازريًالتميمي,ًالمقرئ

وأبوًالفتحًنصرًبنً,ًابنًالكازروني,ًمهديًالوراق،ًوأبوًالحسنًبنًداودًالفارسي
الحافظًأبيًمحمدًهبةًاهللًبنًأحمدًاألكفانيًاألنصاريً,ًإبراهيمًالمقدسي

وأبوًالحسينًالمباركًبنًعبدً,ًوأبوًالفضلًأحمدًبنًعليًبنًالفرات,ًلدمشقيا
وأبوًالحسنًعليًبنًالحسينًبنًعليً,ًالجبارًالصيرفيًالمعروفًبابنًالطيوري

والقاضيًأبوًالبركاتً,ًوأبوًالمعاليًثابتًبنًبندارًالبقالًالمقرئ,ًبنًأيوبًالبزاز
فخرًاإلسالمًأبوًبكرًمحمدًبنًًو,ًطلحةًبنًأحمدًبنًطلحةًالعاقوليًالحنبلي
ًكثير.ًوأبوًحامدًالغزالي,ًأحمدًبنًالحسينًبنًعمرًالشاشيًالشافعي  .وغيرهم

  

 :تالميذه

 :منهم,ًأخذًعنهًوتلقىًعليهًطائفةًمنًكبارًعلماءًاإلسالم

قاضيًالمغربًوحافظهًالقاضيًعياضًبنًموسىًاليحصبيًمؤلف،ًوابنهًالقاضيً
خًأبوًالقاسمًخلفًبنًعبدًالملكًبنًبشكوال،ًمحمدًبنًعياض،ًوالحافظًالمؤًر

واإلمامًالزاهدًالعابدًأبوًعبدًاهللًمحمدًبنًأحمدًبنًمجاهدًاإلشبيلي،ًوأبوًجعفرً
بنًالباذش،ًوأبوًعبدًاهللًمحمدًبنًعبدًالرحيمًالخزرجي،ًوأبوًعبدًاهللًمحمدًبنً

خيرًًعبدًاهللًبنًخليلًالقيسي،ًوأبوًالحسنًبنًالنعمة،ًوأبوًبكرًمحمدًبن
األمويًاإلشبيلي،ًوأبوًالقاسمًعبدًالرحمنًبنًمحمدًبنًحبيش،ًواإلمامًعبدً
الرحمنًبنًعبدًاهللًالسهيليًشارحًالسيرة،ًوأبوًالعباسًأحمدًبنًعبدًالرحمنً
الصقرًاألنصاري،ًوأبوًالحسنًعليًبنًعتيقًالقرطبي،ًوأبوًالقاسمًأحمدًبنً

بدًالرحمنًاألزديًالخراط،ًمحمدًبنًخلفًالحوفي،ًوأبوًمحمدًعبدًالحقًبنًع
وأبوًبكرًمحمدًبنًمحمدًاللخميًالبلنقي،ًوأبوًعبدًاهللًمحمدًبنًعبدًاهللً
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الغاسلًالغرناطي،ًوأبوًالحسنًعبدًالرحمنًبنًأحمدًبنًبقي،ًوأبوًالعباسًأحمدً
بنًأبيًالوليدًبنًرشد،ًوأبوًمحمدًعبدًاهللًبنًأحمدًبنًسعيدًالعبدريًشارحً

اسنًيوسفًبنًعبدًاهللًبنًعياد،ًوالحافظًأبوًالحجاجًصحيحًمسلم،ًوأبوًالمح
 .وغيرهم,ًيوسفًبنًإبراهيمًالعبدري

  

 :مصنفاته

,ًأحكامًالقرآن,ًقانونًالتأويلًفيًتفسيرًالقرآن,ًأنوارًالفجرًفيًتفسيرًالقرآن
كتابً,ًكتابًالمشكلين,ًالناسخًوالمنسوخًفيًالقرآن,ًاألحكامًالصغرى

,ًعارضةًاألحوذيًشرحًجامعًالترمذي,ًوذيعارضةًاألح,ًالقبس,ًالنيرين
اإلنصاف،ًفيًمسائلً,ًالمحصولًفيًعلمًاألصول,ًالعواصمًمنًالقواصم

الكافيًفيًأنًلًدليلًعلىً,ًشرحًغريبًالرسالةًلبنًأبيًزيدًالقيرواني,ًالخالف
 .وغيرها.ًالنافي

  

 :محنته

اثًالدهرًإذاًألمتًَشَعَرًابنًالعربيًفيًمدةًقضائهًبأنًسورًإشبيليةًلًيقاومًأحد
واتفقًوقوعًذلكًفيً.ًبالبلدًملمة،ًفعزمًعلىًترميمه،ًوسدًبعضًالثلمًالواقعةًفيهً

أوًأنًالمالًالالزمًلذلكًلمًيكنً.ًزمنًانصرفتًفيهًالحكومةًعنًمثلًهذاًاألمرً
متوافراًلديها،ًفخرجًابنًالعربيًعنًكلًماًتحتًيدهًمنًمالهًالخاصًورصدهً

ليًالعام،ًودعاًاألمةًإلىًالبذلًفيه،ًوأقبلتًفيًخاللًلتحقيقًهذاًالواجبًالم
ذلكًاأليامًاألولىًمنًشهرًذيًالحجة،ًفكانًابنًالعربيًأولًمنًخطرًعلىًبالهً
الستفادةًمنًجلودًاألضاحيًفيًالمصالحًالعامة،ًفحضًالناسًعلىًأنًيتبرعواً

ومبغضيًبجلودًأضاحيهمًلبناءًهذاًالسور،ًفكانًفيًذلكًموفقا،ًإلًأنًأعداءهً
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طريقتهًأثارواًالعامةًعليهًبأساليبهمًالخبيثةًحتىًنابهًبدارهًفيًأحدًاأليامًمثلً
.ًالذيًنابًأميرًالمؤمنينًعثمانًبنًعفانًلماًتألبًالبغاةًعليهًوهاجموهًفيًدارهً
وكانتًهذهًالحادثةًوقعتًلهًفيًآخرًوليتهًللقضاء،ًفُنِكَبًابنًالعربيًفيًهذهً

ًكلها وانصرفًأوًصرفًعنًالقضاء،ًوتحولًمؤقتاًإلىًقرطبةً.ًًالثورةًونهبتًكتبه
 .وكانًلهًفيهاًتالميذًومريدون،ًفازدادًبهذهًالرحلةًتالميذهًمنًأذكيائهاًومريدوه.ً

  

 :وفاته

بعدًسقوطًدولةًبنيًتاشفينًعلىًيدًعبدًالمؤمنًبنًعليًصاحبًدولةًالموحدينً
لسًتفدًعلىًمراكشًوعقبًذلكًأخذتًوفودًمدائنًاألند.ًفيًأواخرًشيخوختهً

وحضرًفيًسنةً.ًطالبةًمنًعبدًالمؤمنًالستيالءًعلىًبالدهمًمنًبقاياًالمرابطينً
.ًبرئاسةًعظيمهاًوكبيرًعلمائهاًاإلمامًأبيًبكرًبنًالعربيً(ًإشبيلية)وفد482ًً

ولسببًغامضًلًنعرفهًإلىًاآلنًحبسًعبدًالمؤمنًهذاًالوفدًفيًمراكشًنحوً
علىً(ًأغالن)يتهًمنصرفهًمنًمراكشًفيًموضعًيسميًعام،ًثمًسرحوا،ًفأدركتهًمن

مسيرةًيومًمنًفاسًغرباًمنها،ًفاحتملًميتاًإلىًفاسًفيًاليومًالثانيًمنًموته،ً
ربيعًاألولًسنة7ًًوصلىًعليهًصاحبهًأبوًالحكمًبنًحجاج،ًودفنًفيًيومًاألحدً

 .رحمهًاهلل.ًخارجًالمحروقًأعلىًمدينةًفاسًبتربةًالقائدًمظفر485ًً
  

 :جعًالترجمةمرا

 .ًاألعالمًللزركلي,ًالوافيًبالوفياتًللصفدي,سيرًأعالمًالنبالءًللذهبيً

  

 :ثانياًا
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 .المسالكًفيًشرحًموطأًمالك:ً"منهجًاإلمامًأبيًبكرًابنًالعربيًفيًكتابه

شروحًالموطأًمنًالكثرةًبحيثًتدّلًعلىًأنًهذاًالكتابًقدًشغلًالناسًواهتبلواً
ًكأشّدًماًيكونًالهتبالً والتقديرًويالحظًالباحثًأنًمصّنفيًهذهًالشروحًبه

مماًيدّلً,ًفمنهمًالقرطبيًوالبغداديًوالمصريًوالّشامي,ًمختلفوًاألمصارًوالديار
ًكتابًجامع,ًعلىًأنًالموطأًطارًصيتهًفيًمختلفًالّربوعًواألمصار فيهً,ًفالموطأ

وفيهً,ًةًوفيهًالدعًو,ًوفيهًأصولًالدين,ًوفيهًأصولًالفقه,ًوفيهًالفقه,ًالحديث
 .ويحسنًالّشرجًوالتوجيه,ًوكلًهذهًالجوانبًيبدعًفيهاًقلمًابنًالعربي,ًالتربية

  

 ".المسالكًفيًشرحًموطأًمالك:ً"اسمًالكتابًكماًطبع

 (:204)لكنًقالًمحققهًصً

الحّقًأنهًواجهتناًهذهًالمعضلةًوذلكًأنًالكتابًالذيًنحنًبصددًقراءتهً"ً
كماًاختلفًالمترجمونًلبنًالعربيً,ًدةًونقصاًاوالتعليقًعليهًاختلفتًعناوينهًزيا

كماًلمًنجدًعلىًواجهةً,ًولمًنجدًللكتابًنسخةًبخّطًالمؤلف,ًفيًتسميته
ولوًوجدناًهذاًلكانًمنًأقوىًوسائلً,ًالكتابًأوًطّرتهًعنوانهًبخّطًالمؤلف

ًكماً,ًمعرفةًالعنوانًالّصحيحًدللة كماًلمًنجدًالمؤلفًيسّميًكتابهًفيًمقّدمته
ًكثيرًمنًالمصنّفينًالذينًيختتمونًمقدماتًكتبهمًبمثلًقولهمهيًعا وسّميتهًً:ًدة

ونحوًذلكًمنًاعباراتًالصريحةًفيً,ًأوًهذاًالكتابًالمسّمىًبكذا,ًكتابًكذا
 ..ً".بيانًاسمًالكتاب

وباستعراضًكلًهذهًالتسمياتًلً:ً"ًإلىًأنًقال,ًثمًسردًماًوقفًعليهًمنًأسماء
,ًاًاختارهًواعتمدهًالمؤلفًنفسهًفيًواضحًالسبيليسعناًإلًاختيارًواعتمادًم

 :بصيغتين"ًالمسالك"أنًذكرناًعلىًكابًً-كماًسبقًًً-حيثًأحالً
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 ".المسالكًفيًشرحًموطأًمالك:ً"األولى

 ".المسالكًلشرحًموطأًمالك:ً"والثانية

,ًورّجحناًالّصيغةًاألولىًلقربهاًمنًصيغةًالنسخةًالتيًُكتبتًفيًعصرًالمؤّلف
 اهـ".خًمحمدًالمنونيونسخةًالشي

  

 :توثيقًنسبةًالكتابًإلىًمؤلفه

 :ثبتتًسبةًالكتابًإلىًابنًالعربيًمنًخاللًعّدةًأمور

 .وجودًاسمًالمؤلفًعلىًجميعًمخطوطاتًالكتاب           -1•

وبينًكتبًابنًالعربيً"ًالمسالك"التوافقًالمنهجيًوالفكريًبينً           -2•
 .األخرى

 .فيهًعلىًكتبهًاألخرىً-ابنًالعربي-إحالةًالمؤلفً           -5•

 .وعزوهًلبنًالعربي,ًإكثارًالعلماءًمنًالنقلًعنه           -8•
  

 :مقّدمةًابنًالعربيًللكتاب

قّدمًاإلمامًابنًالعربيًلكتابهًمقّدمةًبّينًفيهاًسببًتأليفًوشيئااًمنًمنهجهً
 :فقالًرحمهًاهلل,ًفيه

ونّبهناًوإياكمًعلىًاآلثارًوالسننً,ًبكمًللمعارفاعلمواًأنارًاهللًقلًو"ً...ً
إنًشاءًاهللًً-أنهًإنماًحملنيًعلىًجمعًهذاًالمجموعًبماًفيهًً-الّسوالفً
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وذلكًأنهًناظرُتًيومااًجماعةًمنًأهلًالظاهرً,ًكفايةًوقنوعًأمورًثالثةًً-
فكلًٌّ,ًعلًموطأًمالكًبنًأنس,ًوقّلةًالفهم,ًالجهلةًبالعلمًوالعلماء,ًالحزمّية

 ماًالسببًالذيًعبتموهًمنًأجله؟:ًفقلتًلهم.ًعابهًوهزأًبه

ًكثيرة:ًفقالوا  :أمور

 .أنهًخلطًالحديثًبالرأي:ًأحدها

ليسًالعملًعلىًهذهً:ًوقال,ًأنهًأدخلًأحاديثًكثيرةًصحاحاًا:ًوالثاني
 .األحاديث

,ًوالمقطوعًمنًالبالغ,ًأنهًلمًيفّرقًفيهًبينًالمرسلًمنًالموقوف:ًوالثالث
إذً,ًنقيصةً-قدًصّحتًعندكمًإمامتهًفيًالفقهًوالحديثًً-امًوهذاًمنًإم

 .قدًأسندًكلًمصّنفًفيًكتابهًأحاديثه

وأنًكتابهً,ًإماٌمًمنًأئمةًالمسلمينً-رحمهًاهلل-اعلمواًأنًمالكااً:ًفقلتًلهم
لمًيؤّلفًمثلهًلًقبلهًولً,ًوهوًأولًكتابًأّلفًفيًاإلسالم,ًأجّلًالدواوين

ونّبهًفيهً,ًعلىًتمهيدًاألصولًللفروعً-رحمهًاهلل-إذًقدًبناهًمالكً,ًبعده
وأناًإنً.ًعلىًعلمًعظيمًمنًمعظمًأصولًالفقهًالتيًترجعًإليهًمسائلهًوفروعه

عندًالتنبيهًعليهًفيً,ًوتحيطونًبهًيقيناًا,ًشاءًاهللًأنّبهكمًعلىًذلكًعياناًا
 .موضعهًإنًشاءًاهلل

المحدثينًقدًوضعًفيهًًوإنًكانًمنًسلفًمنًاألئمةًالمتقّدمينًمنًالفقهاءًًو
لكنًلمًيسلكواً,ًوبالغرضًاألقصىًوافية,ًوإنًكانتًكافيةًشافية,ًكتبااًكثيرة

واستخراجًالّنكتًالبديعةً,ًفيهاًهذاًالغرضًمنًأصولًالفقهًوعلومًالحديث
 .والعلومًالّرفيعة
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مًفيًصدرًهذاًالكتابًمقّدماتًثالثاًا  :وأُقدِّ

ومناقبهًً-رحمهًاهلل-فضلًمالكًفيًالتنبيهًعلىًمعرفةً:ًالمقدمةًاألولى
 .وذكرًموطئهًوشرفه,ًوسلفه

,ًفيًالرّدًعلىًنُفاةًالقياسًمنًالظاهريةًالحزمّية(:ً[1])المقدمةًالثانية
 .وسنةًرسولهًعليهًالسالمًواإلجماعًوإثباتًذلكًمنًكتابًاهللًتعالى

ومعرفةًعلومً,ًفيًمعرفةًاألخبارًوقبولًخبرًالواحدًالعدل:ًالمقدمةًالثالثة
.ًوالموقوفًمنًالمرفوعًوالبالغ,ًوتبيينًالمرسلًمنًالمسند,ًالحديث

هلًهماً,ًحّدثناًوأخبرنا:ًوالقولًفي,ًوالكالمًفيًالّروايةًواإلجازةًوالمناولة
 واحٌدًأمًلً؟ً

الذيً,ًوالكالمًفيًشرحًالموطأًإنماًهوًعلىًكتابًيحيىًبنًيحيىًالليثي..ً.
 .دخلًاألندلسًوأدخله

إنًشاءًاهللًً-أكُرًفيًهذاًالمجموعً:ً-الحافظًرضيًاهللًعنهًً-قالًاإلمامً
منًنوادرًالغريبًفيًاللغةً,ًماًقّيدتهًعنًالعلماءًوالمشيخةًالُعلياً-تعالىً

منًأخبارهًبعدًأنًأذكر.ًوالفقهًالخطير  ...ً".فيهًفضائلًمالكًوُلمعاًا

  

 :كماًيمكنناًأنًنلحظًمنًمنهجهًفيًهذاًالكتاب

ًكثيرةًفيًالفقهًواألصولًوالحديثًوالكالمًواللغة      -• ,ًأنهًضّمنًكتابهًآراءا
 .غيرًمعزّوةًإلىًأحدًممنًتقّدمه

لًالتسلس,ًكماًيستوقفًالباحثًوالقارئًحينًقراءتهًلهذاًالّسفر      -•
رحمهً-فقدًوضعًالمؤلفً,ًالمنطقيًفيًالبناءًالفكريًلمحتوياتًالكتاب
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,ًاتّبعهاًبدّقةًفيًجميعًاألبوابًالتيًفّسرها,ًلشرحهًخّطةًمحكمةً-اهلل
يدّلًعلىًعقٍلًيُتقنًالتصنيفًً-بحمدًاهلل-فجاءًالشرحً واحداًا نسقاًا

 .والتبويب

,ًدًالباحثًللولوجًإلىًالموطأُترش,ًفعمدًابتداءاًإلىًكتابةًمقّدماتًكاشفة      -•
 ًً.وتمكنهًمنًفهمًالحديثًعلىًالوجهًالصحيح

فإنًجاءًالحديثًمنقطعااًوصلهً,ًبالكالمًعلىًاإلسنادً-غالبااًً-يبدأً      -•
فيًذلكًعلىًنقلًاألئمةًوماً,ًأوًمنًغيرًطريقه,ًمنًطريقًمالك معتمداًا

 .رواهًالثقات

فاستجلبًأطايبً,ًيًمعانيًاألحاديثاستكثرًمنًالنقلًعنًالعلماءًف      -•
 .أقاويلًالعلماءًفيًذلك

 .كماًتكّلمًعلىًالناسخًوالمنسوخًمنًالحديث      -•

موجزاًا      -• وربماًتوّسعًفأوردً,ًشرحًماًاستعجمًمنًالكلماتًواأللفاظًشرحاًا
علىًكبارًأهلًاللسان,ًمواّدًلغويّةًمفّصلة  .معتمداًا

اكتفىًفيهًبإشاراتًاختصرًالكالمًفيًبعضً      -• األبوابًوالمسائلًاختصاراًا
ًكالمًمسهب ًكانًللشّراحًفيها مماًأّدىً,ًخاطفةًغيرًوافيةًالمرادًلقضايا

 .إلىًبقاءًبعضًالنصوصًالمستغلقةًمنًالموطأ

نزعةًلإلغرابًفيً"ًالمسالك"كماًأنًلهًفيًبعضًالمواضعًمنً      -•
وقدً,ًمنًاأللفاظًغيرًالمألوفةيُغربًأحيانااًفيًألفاظهًفيختارهاً,ًاألسلوب

 .ساعدهًفيًذلكًعلمهًالواسعًباألدبًواللغة
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ًكثرةًالعتراضاتًوالفواصل      -• فقدًيفصلًبينً,ًومنًالمالحظًعلىًأسلوبه
أوًأكثر كماًيكثرًالبعدًبينً,ًالمبتدأًوالخبرًبجملةًتمتّدًسطراًا
 .المتعاطفاتًمثالًا

 .لًالّرواةًوأنسابهمكماًاعتنىًفيًبعضًالمواطنًبأحوا      -•

 .كماًنّبهًفيًأحيانًكثيرةًعلىًاختالفًُنسخًالموطأ      -•

أشّدًالعتناءًباختيارًعناوينًمباحثهًفيًأثناءًشرحهًً-رحمهًاهلل-اعتنىً      -•
ولًيتحّرجًأحيانااًمنًاستعارةًبعضًهذهًاألسماءًممنًسبقوهًً,ًالحديث

تنبيهً",ً"عتراضًمنًمستريبا:ً"فمنًذلكًقول...ًكابنًعبدًالبرًوالباجي
نازلةًمعضلةً",ً"نكتةًأصوليةًاعتقادية",ً"تنبيهًمعنوي",ً"علىًالتالجمة

 "...ومشكل

المسائلًالفقهيةً,ًفيًكلًحديثً-غالبااًً-رحمهًاهلل-يذكرًابنًالعربيً      -•
والظاهرًأنهً,ًولوًبأدنىًمناسبةًأوًأضعفًتعّلق,ًالفرعيةًالتيًتتعلقًبالباب

 .اًأنًيوصلًمسائلًالفقهًالمالكيًباألصولًبحسبًاإلمكانيقصدًمنًهذ

,ًكماًنالحظًأنًالمؤلفًاهتّمًفيًكثيرًمنًالمواضعًبالضبطًوالتنظير      -•
منًاألقوالًداخلً,ًفأكثرًمنًالبحثًوالّنظرًوالستشكال ًكثيراًا فنقد

 .المذهبًوخارجهًواستبعدها

ماًًً-رحمهًاهلل-أنًالمؤلفًومنًاألشياءًالتيًينبغيًمالحظتهاًأيضاًا      -• كثيراًا
للكالمًإلىًأكثرًمنًمسألةًأوًوجهًأوًفصلًأوًفرع ,ًيذكرًتقسيمااًمعّيناًا

 .ًثمًيقتصرًعلىًذكرًمسألةًأوًوجهًواحدًفقط
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علىًحديثًأوًروايةً      -• يرّجحًحديثاًا أنًنراهًبوصفهًمحّدثاًا ولًعجبًأيضاًا
 .علىًرواية

 .طمئنانويصّححًويضّعفًبثقةًوا      -•

يناقشًاآلراءًويوازنًبينًاألدلةًويضّعفًويقّويً      -• كماًتراهًبوصفهًفقيهاًا
علىًاستنباط فهوًيقومً,ًويختارًماًيراهًاألصوبًواألرجح,ًويرّجحًاستنبطاًا

ولًيتسعًالمقامًلضربًاألمثالً,ً(الفقهًالمقارن)بعملًأساسيًفيًصميمً
 .فالكتابًكّلهًواضحًلمنًقرأهًفأحسنًقراءته

وهوًفيًشرحهًتتجّلىًشخصّيتهًالموسوعّيةًشخصّيةًالمحّدثًالمفّسرً      -•
وهوًيُقّدمًلألحكامً,ًالفقيهًاألصوليًالمتكّلمًالّداعيةًالمربيًاألديب

قّلماًيلتفتًإليهاًغيره إلىًً:ًانظرًمثالًا.ًبمقّدماتًتتضّمنًمعانيًوأسراراًا
الدماءًخطيرةًالقدرً"ً:ًيقولًرحمهًاهلل,ًكتابًالقولًفيًالدماءًوالقسامة

وهيًوإنًكانتًمحّرمةً,ًفيًالّدينًعظيمةًالمرتبةًعندًرّبًالعالمين
وهوًالذيًضّجتًمنهً,ًبالحكمًواألمرًفهيًمراقةًبالقضاءًوالحكمة

 .الخ...الممالئكة

مبّينااًلمعانيهاًوموّضحااً      -• حديثاًا تتّبعًفيهًالمؤلفًألفاظًاألحاديثًحديثاًا
بأكملهاوكثراًا,ًألحكامها ًكانًيختصرًأحاديثًكثيرة؛ًبلًأبواباًا  .ًما

  

 .ًدارًالغرب"ًالمسالك"مقدمةًتحقيقًكتابً:ًمرجعًماًسبق

  

 :طبعاتًالكتاب
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هـًعنًدارًالغربًبيروتًفيًسبع1824ًطبعًالكتابًللمّرةًاألولىًسنةً
محمدًبنًالحسينًالسليمانيًوًعائشةًبنتًالحسينً:ًبتحقيق,ًمجلدات

 .السليماني
 

  

 

  

 .ًتفسيرًالمحققًلذلك(242ً-244)وانظرًصً.ًلمًنجدًهذهًالمقّدمةًفيًالنسخًالمتوّفرةًلدينا:ًقالًالمحققً ([1])
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