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رسالة

أ
االحـتفـال بسؤال الطــفال
للحافظ جالل الدين السيوطي رمحه اهلل
َ
املتوّف سةة  199هـ

ح َققها وع َلق عليها
عبد السالم بن حممد بن عبد اهلل العامر
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بسم الله الرحمن الرحيم
نبي بعده..
واحلمد هلل .والصالة والسالم عىل من ال َ

( )

فهذه إحدى رسائل السيوطي رمحه اهلل التي تك َلم فيها عن مسألة األطفال الذين
يموتون قبل بلوغهم .هل يفتةون يف قبورهم بالسؤال؟.
فذكر قولني ألهل العلم يف املسألة ,وذكر ما حضه من األحاديث واآلثار.
وهذه الرسالة مطبوع ٌة ضمن كتاب "احلاوي يف الفتاوي" للسيوطي .وهلا عدَ ة
ٍ
صورة ( ).
َمطوطات م َ
واعلم أن الطفل يف الرشع يطلق عىل املولود .لقوله تعاىل {هو ا َلذي خلقك ْم م ْن
تر ٍ
اب ث َم م ْن ن ْطف ٍة ث َم م ْن علق ٍة ث َم ُيْرجك ْم ط ْفال}.
قال الشوكاين يف "فتح القدير" ( :)397/4أي أطفاالا .وأفرده لكونه اسم
ٍ
ٍ
جةس .أو عىل معةى ُيرج َ
واحد مةكم طف ا
ال .انتهى.
كل

___________________________________

( )9بدأت بتحقيق الكتاب .والتعليق عليه يف ظهر يوم السبت 9449 / 91 / 19 .هـ
بخط ٍ
ٍ
جيد .بخط مةصور بن
( )1مةها َمطوطة ( أ ) يف املكتبة السليامنية .يف إسطةبول يف تركيا .مكتوبة
سليم بن حسن الدمةاوي األزهري .يف تاريخ  9149هـ
ٌ
جمهول.وكذا ال يعرف تاريخ نسخها .وفيها
ومةها َمطوطة ( ب ) يف املكتبة األزهرية .وناسخها
قص يف آخرها.
ن ٌ
ومةها َمطوطة ( ج ) ال أدري من كتبها .وخطها جيدٌ  ,وذكر يف آخرها :متَت ٍ
بخي .بتاريخ .9919
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َ
وجل أنَه
عز
قال الطحاوي يف "رشح مشكل اآلثار" ( :)417/4فأخب َ
وجل قد بني هناية الطفولية يف ٍ
عز َ
آية أخرى .وهي قوله
ثم وجدناه َ
َ
ُيرجهم طفالاَ ,
عز َ
استأذن الذين من قبلهم}
َ
وجل{ :وإذا بلغ األطفال مةكم احللم فلي ْستأذنوا كام ْ
أن ما دون بلوغ احللم حال طفوليةَ ,
فعق ْلةا بذلكَ ,
وأن ما بعد احللم ضد هلا ,وال
يشء نعلمه يكون تالي اا للطفولية غي الشباب ,فعق ْلةا بذلك َ
ثم
أن من احتلم شابَ ,
يكون كذلك إىل ما شاء اهلل ْ
أن يكون .انتهى.
عز َ
وجل {وإذا بلع األطفال مةكم
قال احلافط يف "الفتح" ( :)133/5قول اهلل َ
فليستأذنوا} يف هذه اآلية تعليق احلكم ببلوغه احللم .وقد أمجع العلامء عىل َ
أن
احللم ْ
االحتالم يف الرجال والةساء يلزم به العبادات واحلدود وسائر األحكام .وهو إنزال
املاء الدَ افق .سوا ٌء كان بجام ٍع أو غيه .سوا ٌء كان يف اليقظة .أو املةام ,وأمجعوا عىل
أن ال أثر للجامع يف املةامَ .إال مع انإنزال .وأمجع العلامء عىل َ
أن احليض بلو ٌغ يف حق
الةساء .انتهى.
عالمات للبلوغ ُترج انإنسان من حد الطفولة .اختلف العلامء فيها.
وثمت
ٌ
َ
مةها العمر .وخشونة الصوت  ,وتفلك الثدْ يني للنثى  .ونبات الشعر حول
القبل  .وغيها.
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االحتفال بسؤال األطفال

( )

بسم اهلل الرمحن الرحيم.
َ
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد.
اصطفى.
احلمد هلل وكفى .وسال ٌم عىل عباده الذين ْ
مسألة:
اختلف يف األطفال .هل يفتةون يف قبورهم ,ويسأهلم مةك ٌر ونكي( ) أوال؟.
___________________________________

( )9كذا جاء تسميتها يف ( أ )  .وهو األوضح من حيث موضوع الرسالة .ووقع يف ( ب ) و ( ج )
االحتفال باألطفال .وهو من باب االختصار.
ووقع يف نسخة األزهرية ( ب ) يف آخرها "متَت االحتفال بذكر األطفال".
( )1تواترت األدلة يف سؤال امللكني للعبد بعد وضعه يف القب.
رصح اا بتسمية امللكني بـ بمةكر ونكي .عةد الطبي يف "هتذيب اآلثار" ()317
وجاء يف بعضها م َ
والبيهقي يف "الشعب" ( )719يف حديث الباء املشهور الطويل عةد أمحد وأهل السةن .ويف حديث
أيب هريرة عةد الرتمذي ( )9139وفيه "أتاه ملكان أسودان أزرقان ,يقال ألحدمها :املةكر ,ولآلخر:
الةكي" .وجاء من حديث عبادة وعمر وغيهم.
قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)173/7زاد الطباين يف "األوسط" من طريق أخرى عن أيب هريرة
"أعيةهام مثل قدور الةحاس .وأنياهبام مثل صيايص البقر ,وأصواهتام مثل الرعد" .ونحوه لعبد
الرزاق من مرسل عمرو بن ديةار .وزاد "حيفران بأنياهبام .ويطآن يف أشعارمها .معهام مرز َبة لو اجتمع
عليها أهل مةى مل يقلوها" .وأورد ابن اجلوزي يف "املوضوعات" حديث اا فيه " َ
إن فيهم رومان وهو
أن اسم اللذ ْين يسأالن املذنب "مةكر ونكي"َ ,
كبيهم" .وذكر بعض الفقهاء َ
وأن اسم اللذين
شي" .انتهى كالمه.
برش وب ٌ
يسأالن املطيع "م ٌ
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عىل قولني شهي ْين .حكامها ابن القيم يف "كتاب الروح" عن أصحابه احلةابلة,
ورأيتهام أيض اا للحةفية وللاملكية .وُي َرجان من كالم أصحابةا الشافعية.
أحدمها :أهنم ال يسألون .وبه جزم الةَسفي من احلةفية .وهو مقتىض كالم ابن
وصح به الزركيش .وأفتى به احلافظ ابن
الصالح والةووي وابن الرفعة والسبكيَ ,
حجر.
___________________________________

ونص عىل ذلك
وقال السفاريةي يف "لوامع األنوار البهية" ( :)8/1امللكان اسمهام مةك ٌر ونكيَ .
انإمام أمحد ريض اهلل عةه .قال احلكيم الرتمذي :وإنام سميا "فتاين القب" َ
ألن يف سؤاهلام انتهار اا .ويف
خلقهام صعوب اة .قال :وسميا مةكر اا ونكي ااَ ,
ألن خلقهام ال يشبه خلق اآلدميني ,وال خلق املالئكة,
نس للةاظرين إليهام .جعلهام
وال خلق البهائم ,وال خلق اهلوام ,بل مها ٌ
بديع .وليس يف خلقهام أ ٌ
خلق ٌ
اهلل تكرم اة للمؤمن لتثبته وتبرصه .وهتك اا لسرت املةافق يف البزخ من ق ْبل ْ
أن يبعث .قال جالل الدين
السيوطي :وهذا يدل عىل َ
أن االسم مةكر بفتح الكاف .وهو املجزوم به يف "القاموس" .قلت :وكذا
يف هناية ابن األثي .قال :ومةكر ونكي اسام امللكني مفعل وفعيل.
ٍ
أن اسم ملكي املؤمن مبرش وبشي .قلت :وهذا حيتاج إىل ٍ
وذكر ابن يونس من الشافعيةَ ,
مأثور,
دليل
وأنَى بهَ .
فإن األحاديث ليس فيها سوى مةكر ونكي .وقد أشار إىل ذلك السيوطي يف أرجوزته
بقوله:
وضبط مةكر بفتــــح كاف ...فلست أدري فيه من خالف
وذكر ابن يونس من ص ْحبةاَ ...
أن ال َلـذين يأتيــــان املؤمـةا
اسمهام البشــي واملبــــرش ...ومل أقف يف ذا عىل مــــا يؤثر
كثي من املعتزلة :ال جيوز تسمية مالئكة اهلل
وقال انإمام املحقق ابن القيم يف "كتاب الروح" :قال ٌ
بمةكر ونكي ,وإنام املةكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل ,والةكي تقريع امللكني له ,قال انإمام أمحد
ريض اهلل عةه :نؤمن بعذاب القب .وبمةكر ونكي .وروجع يف مةك ٍر ونكي .فقال هكذا هو .يعةي أهنام
مةكر ونكي .انتهى كالم السفاريةي.
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الضحاك من التابعني .وجزم به من احلةفية
والثاين :أهنم يسألون .رويةاه عن َ
البزازي والةيكساري( ) والشيخ أكمل الدين.
َ
وهو مقتىض كالم ابن فورك واملتوّل وابن يونس من أصحابةا .ونقله الشيخ
سعد الدين التفتازاين( ) عن أيب شجاع( ).
وجزم به من املالكية القرطبي يف "التذكرة" ,والفاكهاين وابن ناجي
وصححه صاحب املصباح يف علم الكالم.
واأل ْقفهيس( ).
َ
ذ ْكر نقول القول األول:
( )
ساب.
قال الةَسفي يف "بحر الكالم" :األنبياء وأطفال املؤمةني ليس عليهم ح ٌ

ٍ
ونكي.
وال عذاب القب ,وال سؤال مةك ٍر
___________________________________

( )9وقع يف مطبوع "احلاوي" ( )911/1البيكساري .بالباء املوحدَ ة التحتية .وهو خطأ.
وسيأيت إن شاء اهلل ترمجة هؤالء األعالم رمحهم اهلل.
( )1تفتازان قرية تابعة ملديةة نسا يف خراسان .تقع مديةة نسأ اليوم يف "تركامنستان" جةويب غرب العاصمة
عشق أباد بـ  98كيلو تقريب اا .وسيأيت ترمجته إن شاء اهلل.
( )7أمحد بن احلسني بن أمحد أبو الطيب األصبهاين .يكةى بأيب شجاع .من فقهاء الشافعية .ولد سةة 577
هـ من تصانيفه :الغاية يف فروع الفقه الشافعي ,املعروف بـ متن أيب شجاع .ورشح انإقةاع
للاموردي .وتويف باملديةة الةبوية سةة  517هـ .
األعالم ( )993/9للزركيل.
وقاف ساكةةٍ .
ٍ
ٍ
ٍ
سني مهملة ,نسب اة إىل أقفهس ,وهي قري ٌة من
وفاء
مفتوحة,
( )4هبمزة
مفتوحة .وبعدها ٌ
قرى مرص .قاله الصفدي يف "أعيان العرص" (.)771/1
وستأيت ترمجة هؤالء األعالم إن شاء اهلل.
( )5أبو املعني ميمون بن حممد بن حممد بن املعتمد بن حممد املكحوّل الةسفي .الفقيه احلةفي .امل َ
توّف سةة

االحتفال بسؤال األطفال

7

وقال الةووي يف "الروضة" من زوائده .ويف "رشح امل َ
هذب" :التلقني إنام هو يف
الصبي ونحوه فال يل َقن( ).
حق امليت املك َلف .أ َما َ
___________________________________

 518هـ .له عدَ ة مصةفات .هداية العارفني (.)911/1
( )9التلقني عىل نوعني.
الةوع األول :تلقني املحتض .وتذكيه بالشهادة .ملا أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( )193 ,191من
حديث أيب هريرة وأيب سعيد مرفوع اا "لقةوا موتاكم ال إله إال اهلل" .وهو للبالغ باتفاق.
واختلفوا يف الصغي املميز واملجةون.
فقيل :يشملهام احلديث بعمومه.
وبحث بعضهم الوجوب بةاء عىل وجوب تعليمه للرشائع.
ورجحه الةووي رمحه اهلل .كام حكاه عةه غي واحد.
وقيل :ال يل َقن َإال من بلغَ .
الةوع الثاين :تلقني امليت عقب دفةه يف القب.
مجاعات من أصحابةا :يستحب تلقني امليت عقب دفةه.
قال الةووي يف "املجموع" ( :)714/5قال
ٌ
فيجلس عةد ر ْأسه إنس ٌ
ان ويقول :يا فالن ابن فالن ,ويا عبد اهلل ابن أمة اهلل .اذكر العهد الذى
وأن حممد اا عبده ورسولهَ ,
خرجت عليه من الدنيا .شهادة أن ال اله وحده ال رشيك لهَ .
وأن اجلةة
وأن الساعة آتي ٌة ال ريب فيهاَ .
وأن البعث حقَ .
وأن الةار حقَ .
حقَ .
وأن اهلل يبعث من يف القبور,
ٍ
وبمحمد ﷺ نبي اا .وبالقرآن إمام اا .وبالكعبة قبل اة .وباملؤمةني
وأنَك رضيت باهلل رب اا .وبانإسالم دية اا.
إخوان اا .زاد الشيخ نرص :ريب اهلل ال إله إال هو .عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .فهذا التلقني
نص عىل استحبابه القايض حسني واملتوّل والشيخ نرص املقديس والرافعي
عةدهم مستحب .ممن َ
وغيهم .ونقله القايض حسني عن أصحابةا مطلق اا.
وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصالح رمحه اهلل عةه فقال :التلقني هو الذى نختاره ونعمل به .قال:
ورويةا فيه حديث اا من حديث أيب أمامة ليس إسةاده بالقائم ,لكن اعتضد بشواهد .وبعمل أهل الشام
قدي اام .هذا كالم أيب عمرو.
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يف "اخلادم" :هذا تابع فيه ابن الصالح فإنه قال :ال أصل

___________________________________

ٍ
ٍ
ضعيف .ولفظه عن
بإسةاد
قلت [الةووي] :حديث أيب أمامة .رواه أبو القاسم الطباين يف "معجمه"
سعيد بن عبد اهلل األزدي قال" :شهدت أبا أمامة  وهو يف الةزع .فقال :إذا مت فاصةعوا يب .كام
أمرنا رسول اهلل ﷺ فقال :إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسويتم الرتاب عىل قبه .فليقم أحدكم عىل
ثم ليقل :يا فالن ابن فالنة فإنه يسمعه .وال جييب ,ثم يقول :يا فالن ابن فالنة .فإنه
ر ْأس قبهَ .
يستوي قاعد اا .ثم يقول :يا فالن ابن فالنة فإنه يقول :أرشدنا رمحك اهلل ,ولكن ال تشعرون .فليقل:
اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ال اله إال اهللَ .
وأن حممد اا عبده ورسوله ,وأنَك رضيت باهلل
ٍ
ٍ
وبمحمد نبي اا .وبالقرآن إمام ااَ .
واحد مةهام بيد
فإن مةكر اا ونكي اا يأخذ كل
رب اا وبانإسالم دية اا.
صاحبه .ويقول :انطلق بةا .ما نقعد عةد من لقن ح َجته .فقال ٌ
رجل :يا رسول اهلل .فإن مل نعرف أ َمه؟

قال :فيةسبه إىل أمه حواء .يا فالن ابن حواء".
قلت [الةووي] :فهذا احلديث ْ -
وإن كان ضعيف اا  -فيستأنس به .وقد اتفق علامء املحدثني وغيهم
عىل املساحمة يف أحاديث الفضائل والرتغيب والرتهيب .وقد اعتضد بشواهد من األحاديث.
كحديث "واسألوا له التثبيت" .ووصية عمرو بن العاص .ومها صحيحان سبق بياهنام قريب اا .ومل يزل
أهل الشام عىل العمل هبذا يف زمن من يقتدى به ,وإىل اآلن .وهذا التلقني إنام هو يف حق املك َلف
الصبي فال يل َقن .واهلل أعلم .انتهى كالم الةووي.
امليت .أ َما َ
ٌ
حسن .بل حديثه
صحيح وال
حديث
يثبت فيه
قال السيوطي يف "احلاوي" ( :)919/1التلقني مل ْ
ٌ
ٌ
ضعيف باتفاق املحدثني .وهلذا ذهب مجهور األمة إىل َ
أن التلقني بدع ٌة .وآخر من أفتى بذلك الشيخ
ٌ
عز الدين بن عبد السالم .وإنَام استح َبه ابن الصالح وتبعه الةووي نظر اا إىل َ
أن احلديث الضعيف
يتسامح به يف فضائل األعامل .انتهى.
( )9حممد بن هبادر بن عبد اهلل الرتكي األصل .املرصي .الشيخ بدر الدين الزركيش ولد سةة  .345عةي
باالشتغال من صغره .فحفظ كتب اا .وأخذ عن الشيخ مجال الدين انإسةوي .والشيخ رساج الدين
البلقيةي والزمه .وعةي بالفقه واألصول واحلديث .وكان مةقطع اا يف مةزله ال يرتدد إىل أ ٍ
حد َإال إىل
َ
سوق الكتب .مات يف رجب سةة  314بالقاهرة .انتهى بتجوز.
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لتلقيةه .يعةي .أل َنه ال يفتن يف قبه.
وقال يف موضع آخر يف "اخلادم" :ما قاله ابن الصالح والةووي مبةي عىل أ َنه ال
يسأل يف قبه .انتهى.
وقد تابعهام عىل ذلك ابن الرفعة( ) يف الكفاية ,والسبكي يف رشح املةهاج.
وسئل احلافظ ابن حجر عن األطفال .هل يسألون؟ .فأجابَ :
بأن الذي يظهر
اختصاص السؤال بمن يكون مك َلف اا.
ذكر نقول القول الثاين:
ابن للضحاك بن مزاحم ابن
أخرج ابن جرير يف "تفسيه" عن جويب قال :مات ٌ
ستة أ َيا ٍم .فقال :إذا وضعت ابةي يف حلده فأ ْبرز وجهه ,وح َل عقدهَ .
فإن ابةي جمل ٌس
ٌ
قر به يف صلب آدم( ).
وم
عم يسأل؟ قال :عن امليثاق الذي أ َ
سؤول ,فقلتَ :
___________________________________

الدرر الكامةة ( )431/9البن حجر.
كبي .حقق يف عدة رسائل جامعة.
وكتابه "خادم الرفاعي والروضة" يف الفروعٌ .
كتاب ٌ
( )9أمحد بن حممد بن عىل بن مربع املرصي الشافعي الشيخ نجم الدين ابن الرفعة .ولد سةة  .145اشتهر
بالفقه إىل ْ
أن صار يضب به املثل .وكان إذا أطلق الفقيه انرصف إليه بغي مشارك .مع مشاركته يف
العربية واألصول .وعمل "الكفاية يف رشح التةبيه" ففاق الرشوح .مات ليلة اجلمعة ثامن عرش شهر
رجب .سةة  391هـ .
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ( )918/9للشوكاين.
( )1تفسي الطبي ( )171/97حدَ ثةي عيل بن سهل قال :حدَ ثةا ضمرة بن ربيعة قال :حدَ ثةا أبو مسعود
أقر به يف صلب آدم؟ قال :ثةي
عن جويب .فذكره .وفيه .قلت :يا أبا القاسم ,وما هذا امليثاق الذي َ
ٍ
أن اهلل مسح صلب آدم ,فاستخرج مةه َ
ابن عباس َ
نسمة هو خالقها إىل يوم القيامة ,وأخذ مةهم
كل
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( )
الصبي,
وقال البزازي من احلةفية يف "فتاويه" :السؤال لكل ذي روح ح َتى َ

واهلل تعاىل يلهمه.
___________________________________

امليثاق ْ
أن يعبدوه ,وال يرشكوا به شي ائا ,وتك َفل هلم باألرزاق ,فلن تقوم الساعة ح َتى يولد من أعطى
األول ,ومن أدرك امليثاق اآلخر فلم
امليثاق يومئذ ,فمن أدرك مةهم امليثاق اآلخر فوّف به نفعه امليثاق َ
األول ,ومن مات صغي اا قبل ْ
أن يدرك امليثاق اآلخر مات عىل امليثاق األول عىل
يف به مل يةف ْعه امليثاق َ

الفطرة".
ضعيف جد اا .فيه جويب بن سعيد .ض َعفه ابن املديةي جد اا.
وإسةاده
ٌ
وقال ابن معني :ليس بيشء.
وقال الةسائي وعيل بن اجلةيد والدارقطةي :مرتوك.
والضحاك بن مزاحم .و َثقه ابن معني وأبو زرعة وأمحد وغيهم .وقد أنكر سامعه من ابن عباس
مجاع ٌة من احلفاظ .كشعبة وانإمام أمحد وابن حبان وابن عدي وغيهم.
ٍ
ملشاش :الضحاك سمع من ابن عباس قال :ما رآه قط.
قال أبو قتيبة عن شعبة :قلت
الضحاك مل يلق ابن عباس.
وقال سلم بن قتيبة أبو داود عن شعبة :حدثةي عبد امللك بن ميرسة قالَ :
إنام لقي سعيد بن جبي بالري فأخذ عةه التفسي.
وقال أبو أسامة :عن امل َ
للضحاك :سمعت من ابن عباس؟ قال :ال.
عىل عن شعبة عن عبد امللك قلت
َ
عمن أخذته؟ قال :عن ذا .وعن ذا.
قلت :فهذا الذي ُتدثه َ
وقال ابن املديةي عن حييى بن سعيد :كان شعبة ال حيدث عن الضحاك بن مزاحم ,وكان يةكر ْ
أن
يكون لقي ابن عباس قط.
التهذيب ( )718/4البن حجر .وجامع التحصيل ( )11/9للحافظ العالئي.
( )9حممد بن حممد بن شهاب بن يوسف الكردي انإمام حافظ الدين اخلوارزمي احلةفي .املعروف
بالبزازي .تويف سةة  813من تصانيفه .اجلامع الوجيز املشهور بفتاوى البزازية .رشح َمترص
َ
القدوري .مةاقب انإمام أيب حةيفة وغي ذلك.
هداية العارفني ( )44/1للباباين .األعالم العثامنيون ( )51/9د أمحد الرشقاوي
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( )

يف "رشح التعجيز" بأ َنه

واحتج َ
احتج به
الةبي ﷺ ل َقن ابةه إبراهيم .قال :وهذا
يستحب تلقني الطفل.
َ
َ
بأن َ
املتوّل يف أصل املسألة.
وقال السبكي

( )

يف "رشح املةهاج" :إنام ي َ
الصبي فال
لقن امليت املك َلف .أ َما َ

يل َقن .وقال يف "التتمة"َ :
غريب .انتهى.
الةبي ﷺ ملا حلد ابةه إبراهيم ل َقةه .وهذا
ٌ
إن َ
وعبارة "التتمة"( ) :األصل يف التلقني ما روي َ
الةبي ﷺ ملا دفن إبراهيم.
أن
َ
___________________________________

( )9عبد الرحيم بن حممد بن حممد بن يونس بن ربيعة املوصيل .تاج الدين .أبو القاسم الفقيه املحقق .ولد
سةة  518هـ قال انإسةوي :كان فقيه اا أصولي اا فاض ا
ال .تويف يف شوال سةة إحدى وسبعني وستامئة.
من تصانيفه التعجيز :يف اختصار الوجيز  .وهو كتاب نفيس  ,وإنام مخله اسمه .وكتاب "التطريز
رشح التعجيز" .يف جم َلد ْين ض ْخمني .ومات ومل يكم ْله .بل بقي مةه أكثر من الربع.
طبقات الشافعية ( )17/9البن قايض شهبة.
( )1عيل بن عبد الكايف بن عيل األنصاري ,اخلزرجي السبكي ,الشافعي ,تقي الدين ,أبو احلسن .عامل ٌ
مشارك يف الفقه والتفسي واألصلني واملةطق والقراءات واحلديث واللغة .ولد بسبك من أعامل
املةوفية بم ْرص يف صفر ,سةة  187هـ وتف َقه عىل والده ,ووّل قضاء الشام ,وتويف يف مجادى اآلخرة
بظاهر القاهرة ,سةة  351هـ ودفن بمقابر الصوفية .من تصانيفه الكثية :االبتهاج يف رشح املةهاج
للةووي ,ويف شذرات الذهب :صةَف نحو مائة ومخسني كتاب اا.
معجم املؤلفني ( )913/3لعمر كحالة.
( )7أي كتاب "تتمة انإبانة عن أحكام فروع الديانة" أليب ٍ
سعد عبد الرمحن بن مأمون بن عيل الةيسابوري
املتوّل شيخ الشافعية.
قال الذهبي يف "السي" ( :)585/98كتابه "التتمة" متَم به "انإبانة" لشيخه أيب القاسم الفوراين,
فعاجلتْه املةية عن تكميله ,انتهى فيه إىل احلدود .مات ببغداد سةة  438كهالا ,وله  51سةة رمحه اهلل.
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قال :قل اهلل ريب ,ورسوّل أيب ,وانإسالم ديةي ,فقيل له :يا رسول اهلل أنت تلقةه.
فمن يلقةةا؟ .فأنزل اهلل تعاىل {يثبت اهلل الذين آمةوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا
ويف اآلخرة} انتهى.
وقال الشيخ سعد الدين( ) يف "رشح العقائد" :قال أبو شجاع :إ َن للصبيان
سؤاالا .وقال صاحب "املصباح"( ) :األصح َ
أن األنبياء ال يسألون .وتسأل أطفال
املسلمني ,وتو َقف أبو حةيفة يف سؤال أطفال املرشكني.
وقال القرطبي( ) يف "التذكرة"ْ :
فإن قالوا ما حكم الصغار عةدكم؟ .قلةا :هم
___________________________________

( )9مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين ,انإمام الكبي .صاحب التصانيف املشهورة .من أئمة العربية
ست عرشة سةة .ولد بتفتازان (من بالد خراسان) سةة
والبيان واملةطق .رشع يف التصةيف .وهو يف َ
 311هـ .وأقام برسخس ,وأبعده تيمورلةك إىل سمرقةد ,فتويف فيها سةة  319هـ ,ودفن يف
رسخس.كانت يف لسانه لكةة .من كتبه "رشح العقائد الةَسفية".
ْ
األعالم للزركيل ( .)191/3البدر الطالع ( )114/1للشوكاين
عيل أبو اخلي قايض القضاة ناص الدين البيضاوي .صاحب كتاب "أنوار
( )1عبد اهلل بن عمر بن حممد بن ي
التةزيل يف التفسي" .و"املصباح يف أصول الدين" .كان إمام اا عالم اة ,عارف اا بالفقه والتفسي
واألصلني والعربية واملةطق؛ ن َظار اا صاحل اا متعبد اا شافعي اا .مات سةة  185بتبيز .كذا ذكره الصفدي.
وقال السبكي :سةة .19
بغية الوعاة ( )51/1للسيوطي رمحه اهلل.
( )7أمحد بن عمر بن إبراهيم انإمام أبو العباس األنصاري القرطبي املالكي .املحدث .نزيل انإسكةدرية.
ثم رشح
ولد بقرطبة سةة ثامن وسبعني .وسمع هبا .وقدم وحدَ ث هبا وبمرص .واخترص َ
الصحيحنيَ .
َمترص صحيح مسلم .وسامه "املفهم" وأتى فيه بأشياء مفيدة .وكان بارع اا يف الفقه والعربية ,عارف اا
ست ومخسني وست مائة ,وكان يعرف يف بالده بابن املزين.
باحلديث .وتويف بانإسكةدرية سةة ي
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كالبالغنيَ ,
وأن العقل يكمل هلم ليعرفوا بذلك مةزلتهم وسعادهتم ,ويلهمون
عام يسألون عةه .هذا ما تقتضيه ظواهر األخبار ,وقد جاء َ
أن القب يةضم
اجلواب َ
( )
الرسي عن أيب هريرة ,أ َنه كان
عليهم كام يةضم عىل الكبار  .وقد روى هةَاد بن َ
___________________________________

الوايف يف الوفيات ( )937/3للصفدي.
( )9أخرج أبو يعىل كام يف "املطالب العالية" ( )511/1والطباين يف "املعجم األوسط" ()1357
والضياء يف "املختارة" ( )111/5وابن عدي يف "الكامل" ( )911/1وعبد اهلل بن أمحد يف "السةة"
( )9799من طريق إبراهيم بن احلجاج الةاجي .وعبد اهلل بن أمحد أيض اا ( )9791من طريق وكيع
كالمها عن محاد بن سلمة عن ثاممة بن عبد اهلل بن أنس عن أنس بن مالك َ ".
الةبي ﷺ َ
صىل
أن َ
ضمة القب لةجا هذا الصبي".
صبي .فقال :لو كان نجا أحدٌ من َ
عىل ي
قال ابن حجر يف "املطالب"  :إسةاده صحيح.
وقال اهليثمي يف "املجمع" ( : )11/7ورجاله موثقون.
وقال البوصيي يف "اُتاف املهرة" ( : )948/1رجاله ثقات.
وأنكره الذهبي يف "امليزان" (.)731/9
ولع َله أنكره من جهتني .
اجلهة األوىل  :جهة املتنَ .
صحت بذلك األدلة .فضم
فإن
الصبي املسلم يف اجلةة .لعدم أهليته  .كام َ
َ
إشعار باألمل حال الضم.
نوع من العذاب  .بدليل قوله "لو نجا" ففيها
القب عليه ٌ
ٌ
اجلهة الثانية  :جهة انإسةاد .فقد اختلف فيه عىل ٍ
محاد ووكي ٍع.
وكيع عن محاد بن سلمة عن
فأخرجه الطباين يف "الكبي" ( )7858من رواية عثامن بن أيب شيبة ثةا
ٌ
ثاممة بن عبد اهلل بن أنس عن الباء بن عازب عن أيب أيوب ريض اهلل عةهام.
وقال " :لو أفلت أحدٌ ".
وقال الضياء يف "املختارة"  :رواه أبو سلمة موسى بن إسامعيل عن ٍ
محاد عن ثاممةَ ,
الةبي ﷺ
أن
َ
ٍ
م ٌ
واحد متَص ا
ال .كام أخرجةاه .مةهم املؤ َمل بن إسامعيل والعالء بن عبد اجلبار.
رسل .وقد رواه غي
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قال الدارقطةي :رواه حرمي بن عامرة وسعيد بن عاصم ال َلخمي ٌ -
محاد عن ثاممة
شيخ برصي  -عن َ
مح ٍ
عن ٍ
اد عن ثاممة مرس ا
ال .وهو الصحيح .انتهى
أنس .وخالفهام
وكيع وأبو عمر احل ْويض روياه عن َ
ٌ
كالم الضياء.
قلت  :تبني من هذا ,أنه رواه عن ٍ
محاد متَص ا
ال .إبراهيم بن احلجاج .ومؤمل بن إسامعيل .والعالء بن
َ
عبد اجلبار .وحرمي بن عامرة .وسعيد بن عاص ٍم ا َللخمي.
محاد مرس ا
ال  .موسى بن إسامعيل وحفص بن عمر الةمري أبو عمر احلويض.
ورواه عن َ
وكيع .فروي عةه مرسالا ومتَص ا
ال  .وروي بزيادة الباء عن أيب أيوب ريض اهلل عةهام .كام تقدَ م.
أ َما
ٌ
مح ٍ
اد .فرواه مجاع ٌة عةه مرسالا.
وقال ابن رجب يف "أهوال القبور" ( : )14/9وقد اختلف فيه عىل َ
واملرسل هو الصحيح عةد أيب حاتم الرازي والدارقطةي .انتهى.
وقوة رجاله .دون الةظر يف كثرة من وصله.
صححا املرسل لثقة َ
قلت  :وإنام َ
حرف واحدٌ  .انتهى.
متقن .ال يؤخذ عليه
ثبت
ٌ
فأبو عمر احلويض .قال عةه أمحد ٌ :
ٌ
ٌ
مأمون .وقال أبو حاتم :ثق ٌة .وال أعلم
وموسى بن إسامعيل أبو سلمة املةقري .قال عةه ابن معني :ثقة
أحد اا ممن أدركةاه أحسن حديث اا من أيب سلمة .انتهى.
أ َما من رواه متص ا
ال .فمؤمل بن إسامعيل ,لكةَه يسء احلفظ.
وسعيد بن عاصم .مل أجد له ترمجة .وقول الدارقطةي عةه ٌ :
شيخ برصي .ليس توثيق اا.
السامي الةاجي .و َثقه الدارقطةي ,وذكره ابن حبان يف "الثقات" .وقال ابن
وإبراهيم بن
َ
احلجاج َ
صالح.
قانع:
ٌ
وحرمي بن عامرة .قال ابن معني :صدوق .وذكره العقييل يف "الضعفاء" .وحكى عن األثرم عن
ٌ
صدوق كانت فيه غفل ٌة .وأنكر عليه أمحد حديثني من حديثه عن شعبة .أحدمها
أمحد ما معةاه ,أنه
عيل" .قاله ابن
حديث جارية بن وهب وقد َ
صححه الشيخان .واآلخر حديث أنس "من كذب َ
حجر يف "التهذيب" (. )114/1
أ َما العالء بن عبد اجلبار  :فقال العجيل :ثق ٌة .وقال أبو حاتم :صالح احلديث .وقال الةسائي :ليس به
بأس .وذكره ابن حبان يف "كتاب الثقات" .كذا يف التهذيب.
ٌ
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جره من عذاب القب.) (.
يصيل عىل املةفوس ما عمل خطيئ اة قط .فيقول:
اللهم أ ْ
َ
انتهى.
واألولون قالوا :إنام يكون السؤال ملن عقل الرسول واملرسل ,فيسأل .هل آمن
َ
بالرسول .وأطاعه .أم ال؟.
قالوا :واجلواب عن حديث أيب هريرة ,أ َنه ليس املراد فيه بعذاب القب عقوبته,
جمرد األمل بالغم واهلم واحلرسة والوحشة والضغطة التي تعم
وال السؤال .بل َ
األطفال وغيهم.
وقد يستشهد ألصحاب القول الثاين .بام أخرجه ابن شاهني( ) يف "السةة" قال:
___________________________________

ٌ
ومالك يف "املوطأ" ( )331وعبد الرزاق يف "املصةف"
الرسي يف "الزهد" ()759
( )9أخرجه هةَاد بن َ
( )1991وابن أيب شيبة يف "املصةف" ( )7111وابن املةذر يف "األوسط" ( )1885والطباين يف
"الدعاء" ( )9114والطحاوي يف "رشح معاين اآلثار" ( )511/9والبيهقي ( )91/4وابن أيب
الدنيا يف "الةفقة عىل العيال" ( )411من ط ٍ
رق عن حييى بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال:
يعمل خطيئ اة قط .فسمعته يقول :فذكره ."..هذا لفظ ٍ
صبي مل ْ
مالك.
"صليت وراء أيب هريرة عىل ي
والباقون مثل رواية هةاد.
وإسةاده صحيح.
وأخرجه احلسن بن عيل البزاز يف "مشيخة ابن شاذان الصغرى" ( )91والبيهقي يف "اثبات عذاب
ٍ
سعيد عن أيب هريرة مرفوع اا.
القب" ( )911من رواية شاذان األسود بن عامر عن شعبة عن حييى عن
تفرد برفعه شاذان عن شعبة .انتهى.
قال البزازَ :
وهم .والصواب عن شعبة وغيه عن حييى بن سعيد موقوف اا .وأشار إىل هذا البيهقي.
قلت :وهو ٌ
( )1أبو حفص عمر بن أمحد بن عثامن بن أيوب بن شاهني البغدادي الواعظ .مجع وصةَف ثالث مائة
مصةَف .يف التفسي واحلديث والزهد وغيها .ولد سةة  113هـ .و َثقه اخلطيب والدارقطةي
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حدَ ثةا عبد اهلل بن سليامن قال :ثةا عمرو بن عثامن قال :ثةا بقية قال :حدَ ثةي صفوان
قال :حدَ ثةي راشد قال" :كان الةبي ﷺ يقول :تع َلموا ح َجتكم فإ َنكم مسؤولون.
ح َتى ْ
إن كان أهل البيت من األنصار حيض الرجل مةهم املوت فيوصونه ,والغالم
إذا عقل فيقولون له :إذا سألوك من ربك؟ فقل :اهلل ريب ,وما ديةك؟ .فقل:
انإسالم ديةي ,ومن نبيك؟ فقل :حممدٌ ﷺ"( ).
___________________________________

وغيمها .قال العتيقي :مات يف ذي احلجة ,سةة مخس وثامنني وثالث مائة .السي ()479/91
للذهبي.
قلت :من كتبه "رشح مذاهب أهل السةة ومعرفة رشائع الدين والتمسك بالسةن" .ولع َله املقصود
بقول السيوطي يف "السةة" .وهو يف عرشين جزء ,وهو يف حكم املفقود ,وال يوجد مةها سوى اجلزء
الثامن عرش .والتاسع عرش .والعرشين.
طبعت هذه األجزاء يف سةة  9495هـ بتحقيق عادل بن حممد .وليس هذا احلديث فيها .واهلل أعلم.
ضعيف نإرساله.
( )9إسةاده
ٌ
راشد بن سعد املقرائي ,ويقال احلباين احلميص .تابعي روى عن مج ٍع من الصحابة.
و َثقه ابن معني وأبو حاتم والةسائي وابن سعد وغيهم.
وقال أمحد :ال بأس به.
قال ابن سعد :مات سةة .918
وقال ابن حبان وأبو عبيد وخليفة واحلريب وابن قانع :مات سةة  997هـ.
قال أبو حاتم واحلريب :مل يسمع من ثوبان .وقال اخلالل عن أمحد :ال يةبغي أن يكون سمع مةه.
ٌ
مرسل.
وقال أبو زرعة :راشد بن سعد عن سعد بن أيب وقاص
نظر .وذكر احلاكم َ
أن الدارقطةي ض َعفه .وكذا ض َعفه
قلت [ابن حجر] :ويف روايته عن أيب الدرداء ٌ
ابن حزم .وقد ذكر البخاري أنه شهد صفني مع معاوية" .هتذيب التهذيب" (.)115/7
مسلم .وهو ثقة.
وصفوان :هو ابن عمرو بن هرم السكسكي .روى له
ٌ
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رجحت القول األول يف كتاب "رشح الصدور" وغيه .تبع اا ألهل مذهبةا,
وإنام َ
َ
فإن األئمة املتأخرين مةهم عليه .واهلل تعاىل أعلم.
ثم رأيت يف "رشح الرسالة" أليب زيد عبد الرمحن اجلزوّل( ) ما نصه :يظهر من
َ
أكثر األحاديث َ
أن املؤمةني يفتةون يف قبورهم .سواء كانوا مك َلفني أو غي مك َلفني,
ويؤخذ من بعض األحاديث .أنه إنام أراد املك َلفني .ويظهر من كالم أيب حممد هةا.
___________________________________

صح
وبق َية :هو ابن الوليد احلميص املشهور .وهو ثق ٌة َإال أنه يدلس عن الضعفاء واملجهولني .وقد َ

بالتحديث .وروى عن ثقة.
قال ابن أيب خيثمة :سئل حييى عن بق َية .فقال :إذا حدَ ث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيه
فاقبلوه ,أ َما إذا حدَ ث عن أولئك املجهولني فال ,وإذا كةَى الرجل ومل يسمه .فليس يساوي شيئ اا.
انتهى.
ٍ
واحد من احلفاظ.
وكذا قال أمحد والةسائي وغي
وعمرو بن عثامن :هو ابن سعيد بن كثي بن ديةار القريش أبو حفص احلميص.
وعبد اهلل بن سليامن :هو ابن األشعث السجستاين كالمها ثقة.
بطن من الببر .فقي ٌه مالكي
( )9عبد الرمحن بن عفان اجلزوّل بضم اجليم والزاي ,نسب اة إىل جزولة .وهي ٌ
عمر .من أهل فاس .كان أعلم الةاس يف عرصه بمذهب مالك .وكان حيض جملسه أكثر من ألف
م َ
ٍ
فقيه معظمهم يستظهر (املدونة) .وقيدت عةه عىل (الرسالة) ثالثة (تقاييد) أحدها :يف سبعة جملدات,
والثاين :يف ثالثة ,واآلخر :يف اثةني .قال ابن القايض :وكلها مفيدة انتفع الةاس هبا بعده .وقال :عاش
أكثر من ٍ
مئة وعرشين سةة .وما قطع التدريس ح َتى تويف سةة  349هـ
األعالم ( )791/7للزركيل.
واملقصود بـ الرسالة .أي رسالة أيب حممد عبد اهلل بن أيب زيد القيواين رمحه اهلل .إمام املالكية يف
عرصه .وكان يل َقب بـ مالك الصغي .امل َ
توّف سةة  718هـ .وهي من أكثر الرسائل انتشار اا ,وأعظمها
رشحها .والتعليق عليها .كام سيأيت.
نفع اا .وقد أكثر علامء املالكية من ْ
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ومما يأيت أ َنه أراد املك َلفني وغي املكلفني ,ألنه قال .فيام يأيت" :وعافه من فتةة
القب" .وللشيوخ هةا تأويالن ,فمةهم من ترك الكتاب عىل ظاهره ,ومةهم من
ق َيده .فقال :يريد املك َلفني ,ولكن يةاقضه ما قال يف اجلةائز .انتهى.
وقال يوسف بن عمر

( )

يف "رشح الرسالة" :املراد باملؤمةني يف قوله {وأ َن

املؤمةني يفتةون يف قبورهم} غي املجاهدين َ
الشهيدين

( )

يف سبيل اهلل .وغي

الصبيان عىل قول.
وقال الشيخ أكمل الدين( ) يف "انإرشاد" :السؤال لكل ٍ
ٍ
ميت ٍ
صغي.
كبي أو
ٌ
مسؤول.
السبع فهو
يسأل إذا غاب عن اآلدميني ,وإذا مات يف البحر .أو أكله َ
واألصح َ
السالم ال يسألون.
أن األنبياء عليهم َ
___________________________________

احلجاج .إمام جامع القرويني .ولد سةة  119هـ بفاس .ووفاته هبا.
( )9يوسف بن عمر األنفايس ,أبو َ
سةة  319هـ .كان صاحل اا ,متفقه اا باملالكية .له " تقييد عىل رسالة أيب زيد القيواين" تداوله الةاس يف
أيامه .قال زروق :ليس بتأليف ,وإنام هو تقييد للطلبة يف زمان قراءهتم .انتهى.
األعالم للزركيل (.)114/8
( )1كذا يف َمطوطة ( ج ) باجلمع .ووقع يف ( أ ) و ( ب ) الشهيد بانإفراد
( )7حممد بن حممد بن حممود ,أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين
الرومي البابريت .احلةفي ,كان حسن املعرفة بالفقه والعربية واألصول .نسبته إىل بابريت (قري ٌة من
أعامل دجيل ببغداد) أو (بابرت) التابعة ألرزن الروم – أرض روم  -برتكيا .رحل إىل حلب .ثم إىل
القاهرة .وعرض عليه القضاء مرار اا فامتةع .وتويف بمرص سةة  381هـ وقد جاوز الستني .له
مصةفات عدَ ة مةها "انإرشاد يف رشح الفقه األكب أليب حةيفة".
األعالم ( )41/3للزركيل" .الدرر الكامةة" ( )917/1و "أنباء الغمر بأبةاء العمر" ( )991/9البن
حجر.
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ثم رأيت احلديث املشار إليه يف تلقني إبراهيم .أورده األستاذ أبو بكر بن فورك
َ
املسمى بـ "الةظامي يف أصول الدين" مستدَ الا به عىل أصل السؤال.
يف كتابه
َ
وعبارته :اعلم َ
أن السؤال يف القب حق .وأنكرت املعتزلة

( )

ذلك بةا اء عىل

أصلهم الواهي .ويدل عىل صحة ما قلةاه ما روي عن الةبي ﷺ ,أ َنه ملا دفن ولده
إبراهيم وقف عىل قبه فقال :يا بةي القلب حيزن ,والعني تدمع ال نقول ما يسخط
الرب .إ َنا هلل وإنا إليه راجعون ,يا بةي قل اهلل ريب ,وانإسالم ديةي ,ورسول اهلل أيب,
َ
فبكت الصحابة .وبكى عمر بن اخلطاب بكا اء ارتفع له صوته .فالتفت الةبي ﷺ
فرأى عمر يبكي .والصحابة معه .فقال :يا عمر ما يبكيك؟ فقال :يا رسول اهلل هذا
ولدك .وما بلغ احللم .وال جرى عليه القلم .وحيتاج إىل ملقن مثلك يلقةه التوحيد
يف مثل هذا الوقت .فام حال عمر .وقد بلغ احللم .وجرى عليه القلم .وليس له
ملق ٌن مثلك؟ أي يشء تكون صورته يف مثل هذه احلالة؟ .فبكى الةبي ﷺ .وبكت
الةبي ﷺ عن سبب بكائهم .فذكر الةبي ﷺ ما
الصحابة معه .ونزل جبيل .وسأل َ
قاله عمر .وما ور َد عليهم من قوله عليه السالم .فصعد جبيل ونزل .وقال :ربك
يقرئك السالم .ويقول {يثبت اهلل الذين آمةوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف
اآلخرة} يريد بذلك وقت املوت .وعةد السؤال يف القب .فتال الةبي ﷺ عليهم

___________________________________

( )9قال ابن حجر يف "الفتح" ( :)58/9نفاه مطلق اا اخلوارج وبعض املعتزلة كضار بن عمرو وبرش
املرييس .ومن وافقهام .وخالفهم يف ذلك أكثر املعتزلة ومجيع أهل السةة وغيهم .وأكثروا من
االحتجاج له ,وذهب بعض املعتزلة كاجلياين إىل أ َنه يقع عىل الكفار دون املؤمةني .انتهى.
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اآلية .فطابت األنفس ,وسكةت القلوب .وشكروا اهلل تعاىل( ).
ومن الةقول املوافقة للقول الثاين.
قال شمس الدين الةيكساري( ) يف "رشح عمدة الةسفي" :السؤال لكل ٍ
ميت
صغي اا كان أو كبي اا .وأبو حةيفة تو َقف يف أطفال املرشكني يف أهنم هل يسألون.
ويدخلون اجلةة أم ال؟ .وعةد غيه يسألون.
وذكر الفاكهاين( ) يف "رشح الرسالة" كالم القرطبي يف َ
أن الصغار يسألون .ثم
مقطوع به .والعقل
ب
ٌ
قال :وقال بعض املتأخرين :وليس يف إحياء األطفال خ ٌ
جيوزه.

___________________________________

( )9هذه القصة مةكرة .ليس هلا ٌ
أصل .وال توجد يف كتب احلديث املعتمدة.
قال الشيخ حممد بن يوسف الصاحلي يف" سبل اهلدى والرشاد يف سي خي العباد" ( :)94/9اشتهر
عىل األلسةة ,أنه لقن ابةه إبراهيم بعد الدفن .وهذا يشء مل يوجد يف كتب احلديث ,وإنام ذكره املتوّل,
يف " تتمته واالبانة" واالستاذ أبو بكر بن فورك يف كتابه املسمى " الةظامي " .وذكر لفظهام .ثم قال
ةكر جد اا ,بل ال أصل له .انتهى.
الصاحلي :وهذا كام ترى م ٌ
يصح أنه ﷺ ل َقن ابةه إبراهيم .انتهى.
وقال اهليتمي يف "الفتاوى الكبى" ( :)71/1ال َ
ٍ
حسن .حمي الدين الةيكساري .كان عامل اا بالعربية والعلوم الرشعية واملعقوالت,
( )1حممد بن إبراهيم بن
وكان عارف اا بعلوم الرياضة .وله تفسي القرآن .وكانت وفاته بمديةة القسطةطيةية يف سةة إحدى
وتسعامئة.
طبقات املفرسين ( )751/9ألمحد بن حممد األدنروي
( )7الشيخ انإمام أبو حفص :عمر بن عيل بن سامل اللخمي انإسكةدري .الشهي بابن الفاكهاين املالكي.
مهر يف العربية والفةون .وصةَف "رشح العمدة" و"التحرير والتحبي يف رشح رسالة ابن أيب زيد
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وقال اجلامل األقفهيس( ) يف "رشح الرسالة" :ظاهر قول الرسالةَ ( .
وأن املؤمةني
يفتةون يف قبورهم ويسألون) .أ َن املك َلف وغيه يسأل ,وهو الذي يظهر من أكثر
األحاديث.
وقال أبو القاسم بن عيسى بن ناجي( ) يف "رشح الرسالة" :ظاهر كالم الشيخ,
َ
الصبي يفتن .وهو كذلك .قاله القرطبي يف تذكرته .وقال أيض اا يف باب الدعاء
أن
َ
للطفل والصالة عليه .عةد قوله

( )

(وعافه من فتةة القب) :هذا كالةص يف َ
أن

الصغي يسأله مةكر ونك ٌي.

___________________________________

القيواين" وغيها .زار دمشق .واجتمع به ابن كثي (صاحب البداية والةهاية) وقال :سمعةا عليه
ومعه .تويف سةة  379هـ.
كشف الظةون ( )849/9الدرر الكامةة ( )417/9البن حجر .األعالم ( )51/5للزركيل.
( )9عبد اهلل بن مقداد بن إسامعيل بن عبد اهلل األ ْقف ْهيس ,مجال الدين ,مالكي ولد بعد األربعني ,وتف َقه
ثم وّل القضاء استقالالا مرار اا.
بالشيخ خليل ,وتقدم يف امل ْذهب ,ودرس .وناب يف احلكم مدةَ ,
وانتهت إليه رئاسة املذهب ,ودارت عليه الفتوى فيه .وكان عفيف اا حسن املعارشة والتودد ,قليل
األذى والكالم .مات وهو عىل القضاء يف أواخر الدولة املؤيدة ,يف رابع عرش مجادى األوىل سةة
 .817وهو شارح الرسالة .انتهى.
قاله ابن حجر يف "رفع انإص عن قضاة مرص" (.)81/9
( )1التةوخي القيواين الفقيه ,من القضاة ,من أهل القيوان .تع َلم فيها ,ووّل القضاء يف عدَ ة أماكن.تويف
سةة  873هـ.
األعالم ( )931/5للزركيل.
( )7أي ابن أيب زيد القيواين يف "الرسالة".
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ٍ
َ
حممد ,وعىل آله وصحبه وس َلم.
وصىل اهلل عىل سيدنا
واحلمد هلل رب العاملني,
آمني( ).

___________________________________

تم االنتهاء من ُتقيقها والتعليق عليها يف يوم األحد  9449 / 91 / 11هـ واحلمد هلل عىل التامم .
( َ )9
وال بدَ من خطأ ووه ٍم  .فمن وجده فليتحفةي به مشكور اا  .فالكامل هلل وحده ال رشيك له.
وكتبه عبد السالم بن حممد العامر  .القصيم  .بريدة حرسها اهلل من كل مكروه.

