
 احلمـد هلل الذي جعل يف كل عرص من العصور مـن يكونون حجة له على عـباده من العلـمـاء العاملني

والفقهـاء الـربـانيـني ، والصـالة والسـالم على خـاتم األنـبيـاء وإمــام العلمــاء ، وعىل آله وصحـبه ، ومن
اهتدى هبداه إلى يوم النشور .

 وبعد فـمنذ مـا يقارب العقـدين وأنا أسـمع أن إلمام املـالكيـة يف هذا الـعرص شيخنـا العاّلمة املجـتهد
الً يشتمل ـق حممد سامل بـن حممد عيّل بن عبـدالودود اهلاشمـّي الشنقيطـّي رمحه اهلل تعاىل  نظمــاً مطورَّ املحقِّ
على خمترص خليل وحواشيه ، وكل ما يتصـل بالفقه املالكّي ، وكان شيخنا حممـد احلسن ُيْسِمعنا شيئًا من

هذا النظم .
 فمــا اسم هذا النظم ؟ ومتى رشع فيـه ؟ ومتى فرغ منه ؟ وكم عدد أبياته ؟ ومـا أبعاده الثالثة املهمة ؟
وكيف متـت طبــاعته ؟ مع احلـديـث عن جـودة اإلخـراج ، ومـا الـذي نتـمنــاه يف طبعـة قـادمـة هلـذا العلق
ر هبا النفيـس ، وسأجـيب على هـذه األسئلة مـستعينـاً بعد عــون اهلل تعالى بـاملقدمـة الدراسيـة التي ُصـدِّ

الكتاب .
 أما اسمه - كمـا ُأثبِت عىل جبهة الكتاب - فهو )) التسهيل والتكميل ، نظم خمترص الشيخ خليل (( .

ى الناظم رشحه عليه بـ )) التذليل والتذيـيل للتسهيل والتكميل (( .  وسمَّ
 وقد رشع يف نظمه عام 1409هـ ، وفرغ منه قـبيل وفاته عام 1429هـ ، أي أنه مكث يف نظمه عرشين
عامـًا ، تتخلهـا أعامل كبرية تتعلق بمنـاصبه العليا الـتي توالها ، وكثـرة أسفاره حلضور املـؤمترات وحضور

املجالس العلمية الكثرية ، ويف هذه املدة كتب رشحه عىل النظم .
 أمـا عـدد أبيـات )) الـتسهـيل والتكـميل (( فهـو كمــا جـاء يف املجلـد األول ص )27( )17681( بيتـاً
وحتت عنوان )) حول الكتاب (( كالم جيد عن هذا النظم الكبري اجلامع ، والتعليقات اجلياد احلافلة التي

د اهلل مضجعه . جتها يراعة شيخنا ، بـرَّ دبَّ
 وإليكم ما ورد تـحت هذا العنوان ، مـمـا أردت نقله )) ُيـَعـدُّ كتاب التسهيل والتكميل موسوعة فريدة

ههه ()
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يِـهِ َـاب ِإنـَجـازٌ   عِـلْـمِـيٌّ عَـِديـُم  الـنَّـظِـيـريِ   فيِ ب

)1(



ل القول يف مـوضوعـات خمترص خليل بـن إسحاق اجلنــدّي المتوفَّى يف الفقه ، جـاءت نظمــاً رائـًقا يـُـَفـصِّ
سنـة  776هـ ، لـيقتـنيهـا مـن أراد االطالع عىل املــذهب املـالـكّي ، وحيفـظهـا مـن َعَلت مهـته ، فتـاق إىل
استصحاب األحكام وحفظها عن ظهر قلب ، وقد وضع الشيخ يف هذا الكتاب من نفائس األقوال التي
تها أقالم علمـاء مذهب إمام دار اهلجرة مالك بن أنس المتوفَّى سنة 176هـ ، رمحه اهلل وريض عنه . حبرَّ
 والكـتاب جيمـع بني نظم سلـس ُيستـطاب حفـظه ، ونثر يـسهل فهمه ، واشتـمل على مـباحث لغـوية

وتنبيهات نحوية ورصفية ، ُتـقـرِّب عباراته وتيضء موضوعاته .
 وقـد دأب املـؤلـف رمحه اهلل ، يف العقــدين األخـريين مـن حيــاته عىل مــراجعـته ، فكــان يف جل أيــامه
ل أو حيـذف أو يضـيف ، وقد حـرص عىل تدريـس الكتـاب للمتقـدمني يف الـدراسات يعكف عليـه ُيـَعـدِّ
الفقيهة من طالبه ، حيفـظون املتن ويقفون عىل التعليقـات ، فانترش بحمد اهلل ، وكـان ُيـقرئ الكتاب متنًا
وتعليقات لبعض الطلبة الذين يتميزون بقدرات خاصة ، فيتوسع يف الرشح ويتتبع كل مسألة وكل عبارة
وعندما يتقدم أحد الطالب لدراسـة متن آخر ، ويتمنى عىل الشيخ اتبـاع الطريقة نفسها يعلق قائاًل : ال
ع واسـتقصـاء للـمسـائل يمـكن أن ُأدرِّس املتــون األخرى بـام أدرس به )) التـسهيل والـتكمـيل (( من تـوسُّ
ألنني أسعى يف تـدريس هذا الكتاب إىل تنقيحه وتـدقيق مسائله ؛ ليخرج للنـاس بام نرتضيه له من صحة
وإتقان وكان آخر ما نقحه منه سبعني صفحة من التعليقات ، ُأكمل تبيـيضها قبل وفاته بأسابيع قليلة((.

 أما أبعاد متن )) التسهيل والتكميل (( الثالثة ، فتتلخص يف األسطر التالية : 
 البعد األول : بدء املتن بنظم )) جممل اعتقاد السلف (( يف )115( بيت مع املقدمة .

 وهو نظم عجيب يف سالسته وحمتواه العلمّي ، وفيه أشياء ال جتدها يف غريه .
 وإليك مقدمة النظم وما فيها من عجائب ، ويشتمل عىل منهجه يف نظم خمترص خليل ، ثم بعد ذلك

رشع يف نظم العقائد .
 قال رمحه اهلل تعاىل :
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ْسيِ    اهللِ    فيِ   الـتَّـقْـِديـميِ ْـبَـْدِء  بيِ ل بيِ
ِــــمٍ         شُـفِــْع يِـــَسال ـٌد        ب َقلَ     مُـــَحــمَـّ

لُسِّ ْـمُـنـتَـمِـي       بيِ ـاحِـلِـيُّ      ال الـسَّ
َــعْـقُــوَب    مِـنْـهَـا    يتَنَميِ ُــمَّ    إِلىَ     ي ث

حيِـيـميِ ْحـمَــ̂ــنيِ   َوالـرَّ لـرَّ ْـوَْصِف  بيِ َوال
ُــبيِــــْع َــْد       ت يِــعَاٍل    ق ٍد    ب َـْجـُل   مُـَحـمَـّ ن

ْــَخــمْسيِ ذَّـِذي      ِل ْـمُـبَـارَكيِ      ال ِإَل    ال
ِّــي      َأعْـتَــزيِي     َوَأْحـتَـميِ هللِ     رَب بيِ
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َأْحـمَــُدهُ    َجـلَّ     َكـمَـا      ابْــتَــَدانيِ
ِـّـُم عَلىَ ُثَّ أَُصلِّ َوأَُسل

َــمَا ْـفَـقِــيـُر َن ْـعَــبْـُد ال َــعُْد : َفل َوب
ْـمُـْحـتَـَضـْر ِ   َنَْش   َذمَـاِء  ال رَاَم بيِ
ْـمَـْشـهُـورَهْ ُـهُ ال ْـوَاب ِإْذ َأْصـبَـَحـْت َأب
ــهَــا غَـيْـُر َحـفِـي َــْرقيـِ يِـط َـعْـتَـنِـي ب َل ي
َكـُدوريِ     َحـيِّ      َذلَِك   الْــقَــريِيـــــعيِ

ذَّْييِ يِـي اطل ذَّـتِـي عَـفَـْت هَـوَاب َأويِ ال
َـــْر ذَّـِذي مِـنْـهُ َدث َـْجـِديـَد ال َــُرمْـُت ت ف
هللِ  َجـّلْ ـًدا مُـْسـتَـعْـِصـمـًا  بيِ مُـْسـتَـْرشيِ

ـيْـُخ اعْـتَـَذرْ ذَّـِذي الـشَّ مُـعْـتَـِذرًا مَِن ال
يِـــهِ     رَمَــزْ ذَـِّذي       ب َـكِـزًا     َعَ      ال مُـْرت
ْــــهَـــــاريِ ظ َجـأُْت           ِليِ َّـمَـا         الـتَـّ َــُرب ف

ْـمَـْذهَـبيِ ْـِخـَلفيِ ال َـْد أُِشـيـُر ِل َوق
ـْيءُ هَــ̂ــِذهِ اْلَِخــيـَرهْ َـجيِ َـْد ت َوق
ْـمَـقْـَصـِد َّـمَـا رَمَـيْـُت غَـيْـَر ال َورُ ب
ِـْغ    فيِ   اْخـتِـَصـاريِ      لَــفْـظِـهِ َـال َـْم    أُب َول

َـــزْويِ  يـــــقيِ َ       فيِ      ت َـُكْ        هَـمِّ َـْم         ي َول
َـــَرى        مُـزَْدويَِج       الـزَِّحـافيِ ِـَذا     ت ل

َّـمَـا اْسـتَـعْـمَـلُْت لَـْحـَن اشْـتَـهَـْر َورُ ب
َّــهْ ِـي  مَـزيِ  ي ى   فِـي  انلَّـْحـويِ    ل أَرَ ِإْذ    َل   
َــــْم أُريِْد ِإْخـَلءَهُ مِــمَّـا لَـــميِ َول
َــــــْر ذَّـِذي   َكَن  َدث َـْجـِديـِد  ال ُـــغْـيَـَة   ت ب
ـريِ يــعَـهْ َو ِلْجـتِـَل        مَـَحـاِسـنيِ        الـشَّ

ْـمَْذهَـبيِ ْـمـًا شَامِلً  فيِ ال َـظ َـُخـْذهُ ن ف

َـــَدانيِ يِـــهَــا           ي يِــنِــعَــمٍ          مَـا    ليِ              ب ب
َـــَل ـٍد               َوآِلِ              َومَن              ت مُـَحـمَـّ
ذَّــمَا َـْجلُو      اظل يِـــفِـقْهِ      مَالٍِك     ي ْـمًا   ب َن
ْـمُـْخـتَـَصـْر َع فيِ ال َـْد وَ مِـمَّا َخـلِـيٌل ق
َــعْـَد     رَحيِـيـليِ    َأهْـلِــهَـا    مَـهْـُجـوْرَهْ ب
ُـوفيِ    مُـتْـَحـِف َـوَْق      رُف ـهَـا     ف َـْرصُّ ي
يـــــعيِ يِـَجـبنيِ الـــرِّ ْـمُـبَـيْـِديـعيِ ب عَـلَـى ال

يْـسيِ ُــــدَّ لـنِّـيـشيِ  َأْو   ق َأعْـَلمَـهَـا   بيِ
يِـنَـظْميِ مَـا مِْن عِـقْـِدهِ   َكـاَن انـتَـثَـْر ب
َـوٍْل      َوعَـمَـْل ُـلِّ    ق مِـن    زَلَــٍل    فِـي    ك
ذَـِّذي   اعْـتَـبَـْر مُـعْـتَـبيِـًرا   مَـفْـهُـومَـهُ   ال
َجـزْ َـْسـتَـقِـْم ليِ فيِ الـرَّ َـْم ي ذَـِّذي ل ال ِإلذَّ 
لِْضـمَـاريِ َـْذُكـُر بيِ ذَّـتيِ ي ْـميِ ال ِلسـ

يِـوَاوٍ      َأْو        هَـبيِ يِـَل     َســبْــٍق      ب َـــوbْ   ب بيِ
َـهُ     َجـاءَْت      َوِإْن     مُـِشـيـَرهْ ِـمَـا   ل ل
ْـغَـِد ِـيَـْسـتَـقِـيـَم    ليِ    ُضـَحـى    ال مِـنْـهُ   ل
ُـْسـريِ فَــهْـمِـهِ َوحيِـفْـظِـهِ رََجـاءَ ي

يِـالـنَّــقْــشيِ         َوالـتَّـنْـمِـيـقيِ قِـبْـلَـتِـهِ          ب
ْـقَـوَافيِ فِـيهِ    ِإَل    الـتَّـْضـمِـي   فيِ      ال

لـنَّـفَـْر لِّ       اقْـتِـَداءً      بيِ ْـغَـيْـريِ         َوالـكُـّ َـال ك
َّــهْ ْـَحـيِّ     مِْن    غَـزيِ  ي عَـلىَ      شُـيُـوخيِ      ال
َـميِ ^ـَذا    الْـعَـال يِـــهَــ َـــبَّـــقًا   ب َــعُـْد     مُـط ي
َـــْر َثــ ْـعَـْيُ   اْل َـبيِـَع   ال مِن  ُحـكْـمِـهِ    ِإْذ   ت
ْـعَـهْ ريِ ي ِـلْـذذَّ دِّ    ل ِإْذ    ظُِلَْت    َواسلَـّ
َشْـهَـبيِـي هُ ِلْ َـاِسـمِـيَـّ َـُضـمُّ ق ي

\

\

م

\

\

/

\
\

\
نيِ

/

3

\



 ثم بني أن النبذة التي كتبها يف االعتقاد هي على طريق السلف الصالح ، وأنه مل يذكر إال املتفق عليه
من قبل نـشوء الـفرق ، ممـا رجع إليه اإلمـام أبو احلـسن األشعـرّي متبـعـًا اإلمـام أمحد ، رحـم اهلل اجلميع

فقال : 

 وانظر إىل توظيف علوم العربية لفهم علوم الرشيعة ، يف قوله :

ْهيِــيـليِ   َوالـتَّــكْــميِيليِ لـتذَّ ــمْـهُ     بيِ َوسيِ
يِـمَـا َـَك       ب َـلْـتَـهُ         َأَجـاب ِإنيِ      اْسـتَـط

ْـمَـَجاِليِ ْـمَـْدحيِ فيِ ال َــوَْب ال مِْن َأنَّ ث
َـلَـْم ^ـَذا الـتَّـعَـنِّـي َأف َأْو قُلَْت مَـا هَــ
ْـبَـَشــْر رَ  ال نْـهُ  َحـذذَّ ُـلْـُت  بَـلىَ  َوميـِ ق
ى ْـفَـتْـوَ ُّـــهُ        ِل َـْد         َأعْـَددت َــاْ      ق َوَأن
ُـــولُ     فيِ     ِإمَـاميِ    رَهْــطِـي َــ̂ــكِـْن     َأق ل
َــفْـِضـيـَل ِـزٌ       ت يِـَسـبْـٍق    َحـائ } َوهْـوَ     ب
يِـــهيِـــبَـاٍت    َوافِــَرهْ َـــقْـِضـي      ب َواهللُ     ي

َـــعَاَل             الـنَّــفْــعَا َوَأْسـأَلُ           اهللَ          ت
وْفيِـيـَق   فيِ  الْـقُـُصـوديِ ْـِحـفْـَظ  َوالـتَـّ َوال

ِــِد ْـعَــقَـائ َـًة      مَِن     ال َأْذُكُ      ُجـمْـل
ْــمُـــتَّــفَـــقيِ َـْسـُت َذاكِــــــًرا ِســوَى ال َول

َــــْد   رََجـــْع َـيْـهِ  اْلَشْــعَـريِيُّ    ق مِـمَّا  ِإل
ِــَذا    َأْو    َذا    اتنََم َــقُــولُ   مَـن   ل َل   مَـا  ي

تَبرْ َـالَ ) كىَ َـمَا ق ُــقَالُ )نَـفcُسههُ ( ك ي
َـهُ ذَّـتيِ ل َــقَـْد عَـَن ال َـهُ ف َذاًت ل
لَــ̂ــهِ يِ ُـــَضـــاَف      ِلْ َواْلَْصـــــــُل      َأن       ت
َـالَ  ُخـبَـبْيٌ ِإْذ  ُصلِْب َــمِـثْـليِ مَا ق ك

ِـــفِـقْـهِ       مَـتْـنيِ       َسـيِّـِدي      َخـلِـيـليِ ل
ذَّــيِّـبيِ      عَـْذبـًا    شَـبيِـمَـا ُـو     الـط َـالَ     َأب ق

يِـسيِ ب ُـــوليِ    الـلذَّ يِـط ُــقَـاُس    طُــــولُــهُ     ب ي
َـهُ الْـمَـامِـي عَـلَـْم ذَّـِذي ل َـهُ ال َـْسـبيِْق ل ي
َـُرومُـوا  ِمْهُ حِـفْـَظ مَا انـتَـثَـــْر َـْم  ي ِإن  ل
ى ْـــوَ َق ِــهيِــْم     َبْل ْـــوَال ـئُْت    مِـْن     َأق َـجيِ ف
ْـنيِ مُـعْـطِـي يْخيِ فيِ اب َـبْـَل اشلذَّ مَـا قِـيَل ق
ْـَجـمِـيــَل ِــَي ال َــنَـائ ـٌب ث مُـْسـتَـوْجيِ
َـهُ     فيِ     َدرََجـاِت   اْلِخـَرهْ { ِـي   َول ل

ْـعَـا ف لُِكِّ      مَن      فِـيـهِ    َسـَع     َوالـرَّ
ْـمَـقُـُصوديِ َـبْـَل     َأْن      َأْشَعَ       فيِ     ال َوق

ــِد َ مَــاجيِ عَلىَ    َطيِقييِ   اسلَّلَِف  اْل
ْـفِـَرقيِ ُـُشـوءيِ     ال َـبْـليِ     ن ْـهِ     مِـن     ق َـيـ َع

ْــمُـتَّــبَــْع ِـعْـَم ال يِعًا َأْحـمَـَد ن مُتذَّ
ْ  عَلىَ مَا رََسَا زَعْـمًا  َوَلْ  يـَسيِ

َـــَسـْب َـــَة  ،   َأمَّا     مَـن      ن ُُّكُم (  اْل يـ رَ ب
ذَـّـتَــهُ ِشـْرعَــتَــهُ َسـبيِـيـلَــهُ مِـل
ِـلَــفْـِظ اهللِ ـمِـيـريِ َأْو ل ِـلـضَّ ل َل 
ريِْب ْــَيَن        الــذذَّ يِــغَـُة        ُذب َـاب َوَقلَ       ن
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 وحني تعرض لذكر أكثر صفات الباري جل وعال ، ذكر يف بعض األبيات ثامين صفات ، ويف بعضها
سبع صفات ، كقوله :

 وأختم هبذا املقطع العجيب يف نظم العقائد ، قال :

ْـمُلْـتَــزَميِ ِـيـُث      ِذي       ال َــا      َتْن ِلَنذَّ
َـْد مِْن    ظَاِهٍ   ،   َقلَ    اْبُ    مَالٍِك   َوق
ْـَجـمْـُع } ُذو  َذاُت  أُنـَثهُ  ،  َذَواُت  ال
َـْت  مُـَضـاَفً  هلِلِ َــعَــْم  َأت ن
َوهْــوَ شُــُذوٌذ َوَنِـيـُرهُ ُذو

َــعَْجُب ُـِحبُّ ، ي يـَسـْمَـُع ،  يُـبْـــِصُ  ، ي
ْـوُُجــوهَ  ، َيَْبُ ْـمِـُس  ال َـط ُـبْـغِـُض ، ي يــ

ُـــِذلّْ ُـعِـزُّ       ،     َوي َــُع    ،     ي َـْرف َـْخـفِـُض   ،    ي ي

ْـبَـَشـــْر ذَّتيِ عَلىَ رُْسـليِ ال ُتُ ال َواْلُ
ْـ لَّ     عَـَل     ال َـْد   دَّ ْـقُـْرآُن    ق َـوْلَــهُــُم   ال ق
ْــمَـعَانيِ     َورََدا ْــُحــُر وفيِ    َوال ل َـْل   بيِ ب
َــمَــوُّجيِ ـوُْت عَـن ت َــقُـْل َذا الـصَّ تـ َوَل 
َــْحـُدُث  َلْ ُــهُ  َكــيْـفِـيَّـٌة  ت َأْو َحـْرف
ـهِ ِ    َأْو     َحــْرفيـِ َـاريٍِئ   فيِ   َصـوْتيِ بيِ
ُـشِنـُد  اْلَن  : }  قـــِفَـــا َـنَـْحـُن  حِـيـَن  ن ف
َــفَـثَـــهْ ي    هَــوَاٍء    ن يِــمُـْجـتَــرِّ لَـْسـنَـا   ب
َـهْ ف َــيْـفِـيَّــةٍ   ِإْذ  َصــرَّ ضلَّْغِ   مِن   ك بيِ
َـالَ        َو َل ُــوا       هلِلِ        اَلمـْــث َــْضـريِب ت َل    

ْـعَـلَـميِ ِــغَــيْــريِ ال فِـيـهِ اْلَِضاَفُ ل
َدْد َـلْـزَُم )) ُذو  (( فيِ َذا اصلَّ َـــَر مَـا ي َذ ك
ْـفَــْرعُ { َـْجـريِي ال َــاَن اْلَْصـليِ ي َوَجـَر ي
ِـِت      اْل واهِ ْــقَـان فيِ        َكـَذَبِت      ال
ُذوُذ ا َوْجــهُــهُ الـشُّ َـــكذَّـــَة مِــمَـّ ب

ُب بُي ، يَْغَ َض ، يَـْسـتَـجيِ يـَْضَُك ، َيرْ
َـمْـنَـُع ُـعْـطيِ  ،   ي َـبْـُسُ   ،   َوي ُض  ،   ي َــقْـبيـِ ي
ُـِضّلْ َــهْـِدي   ،   َوي َـمْقُُت   ،  َوي يَكْــَرهُ  ،  ي

َــَذرْ َـزَلَ      مِْن        َكِمِ      َجــلَّ    ،    ف َأنـ
ْـَكُم   َدلّْ ذَّـِذي    ال ميِ   َأْو   عَـَل   ال ـَكَ
ِـّــُم      غَـَدا ُـكَـل ــوْتيِ       ي يِـالـصَّ َواهللُ      ب
ـي َـجيِ َـَخـلْـُخـٍل    فِـيـهِ    ي هَـــوَاٍء   اْو   ت
ِـّـلَــهْ ُـمَـث ضلَّْغِ   َجـلَّ   اهللُ   َأن     ن بيِ
يِــهِ      مِن         َوْصفِهِ َق       ب ُكٌّ      َو مَا    َل
ْـعَـفَـا يِـمُـنـِشـيـهَا ال َـْد َأْوَدى ب َــبْـكيِ { َوق ن
َـــهْ َـْد  َأْحـَدث َأو  مُـْحـِديثــَن  عَـيـَْن  مَـا  ق
ْـٍق     َو لَـــهَــاةٍ    َو شَــفَـــهْ َـيْـَن     َحـل مَا  ب
َـّـَل ذَّـَل  َأْو  مَن  مَـث ِـمَـْن  عَـط ُـْصـغُـوا  ل ت
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 البعـد الثـاين : وهـو املقصـود األعـظم من هـذا الـنظم ، أال وهـو نـظم خمتـرص خليل أو قل نـظم الفقه
املالكّي املعتمد يف الفتوى ، كمـا قال يف مقدمة النظم )5/1( : 

 والنـظم - بـاتفــاق كل من اطلـع عليه مـن أهل العلـم ، وكل من يعـرف بـراعــة الشـيخ يف النـظم - يف
الذروة من البـالغة واجلزالـة ، وبرغم طـوله فإنك تقـرأ آخره كام تقـرأ أوله ، وال جتد ضعًفـا يف أّي باب من
أبوابه ، لكن السواد األعظم مـن طالب العلم خيفى عليهم كثري من الرتاكيب واألساليب واملصطلحات

التي حتتاج إىل تفسري ، وقراءة الرشح ُتِعني عىل كثري منها .
ر هـذا اإلمام يف علوم املنقـول واملعقول ، قال  ويف هذا املقطع مـن كتاب احلج ما يكـشف لك عن تبحُّ

رمحه اهلل تعاىل : )695-693/1( :

ـن كثريًا من أدب الـسلوك واألخالق  البعـد الثـالث : نظـم اجلامع الـذي ُأحلق بآخـر الكتـاب ، وتضمَّ
العامة والفضائل التي ندب إليها اإلسالم ، وجاء هذا النظم يف )510( مخسامئة وعرشة أبيات ، وكام ُأفرد

نظم االعتقاد وحده ، يمكن إفراد هذا املتن وحده بتعليق الشيخ عليه ، ليكون أسهل تداوالً .

ى قَْفـتـوَ أَنَـا َقـْد أَعَْددتهُـههُ لِل وَ

قَْحَجررْ ا ُيَدُب تَـقْـبِيُل ال هََكـذىَ وَ
ْـيَـمَانيِ ِل ـتِـَلُم  اَك اِلسرْ َكـذىَ
بَّ علىَ ^لَِك اقْتِـَصارُ مَنرْ لىـَ َكـذىَ

اِهـيـُم ُْل إِبرْـرَ َسـنَّـههُ ِمـن قىَ وَ
َحا ـةىَ  ضهُ ُل  مَكَّ و خهُ ا  دهُ ذىَ َه^كىَ وَ
َـلِـي تََي ت ذَّتيِ القْ قِْحـْجر ال تَـة ال َفِ

ُل مِنرْ ُكَداِء إِْن عَلىَ و خهُ ا ادلُّ َكـذىَ
ـِجـَد مِنرْ ُ القْـَمـسرْ لىَ و خهُ ا دهُ ـذىَ َهـكىَ وَ
ِسعَْه رِْه اتلَّورْ َم قَْد َجـاءَْت عَلىَ َو القْ وَ
ُج مِنرْ ُكَدى و قُْخرُ اَك ُيَْدُب ال ذىَ كىَ
فيِ  ِشعرْرِ  اْبِ  َقـيرْـ َجاءَ   قُْفـقَـهَا  وَ لِل

ى َْقـَو الِـهِـمرْ بِالقْ فَِجئْتهُ مِنرْ أَْقـَو

ٍط غَيـرْرَ مَا مِنرْ َقـبرُْل َمّْ فيِ كُلِّ َشورْ
ي َقـْد  َمـرَّ  مِن  بَـيَـاِن ِ الذَّ عَلىَ 
َسـلِـنَي نهُـقِـَل مَا عَنرْ إِمَاِم القْـُمـررْ
ِلُم سرْ ذَـّ اتل َلةُ و يرْـِهـَما اصلَّ عَلىـَ
ه  أَْن  ُيـفْـتََحا ْ  زع الذَّ َـيْـِت وَ القْ وَ
رْ   يَأْتـِل ِمْههُ   فَإِن   َدَخـلىَـهَا   لىَ
ـَجـَل قِي طىَيرْبََة أَتىَ بَلقْ ُمـسرْ ِ طىَ
َـنيِ   َشيْـبََة    بِانلَّْدِب    قَمِنرْ بَاِب    ب
ـرِ َسـَعْه َمرْ ِ فَفيِ القْ قَْحمرُْد ِلَّ ال وَ
َِدا ِ عَلىَ مَا عهُ َصرْ القْ مِ وَ بِاضلَّ
َوكَُدْي َقـيَّـاِت ُكَداءٌ  ِذي ارلُّ ـِس 
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 أمـا كيف متت طبـاعته ؟ فقـد قامت درا الـرضوان بتـوضيح ذلك حتـت عنوان )) حـول الكتـاب (( ومما
جاء فـيه : )) يف جملس ميـمون تم يـوم عيد األضحـى املبارك سـنة 1429هـ )الثالثـاء 9 ديسمرب 2008(
وه حفظه  اهلل مجع الـشيخ حممد سامل ولد عدود - رمحه اهلل - والسيد أمحـد سالك ولد حممد األمني ولد أبُـّ
وحرضه حممد وأمحـد وعبداهلل أنجال الـشيخ حممد سامل ، رعـى اهلل اجلميع وشملهم برمحـته ، أعرب السيد
أمحـد سالك عن رغـبته يف أن تتكفل دار الرضـوان بطباعـة الكتاب املـذكور ، ونرشه بـام يمكن من اإلتقان
ومن الرسعـة ، فاحـتفى الـشيخ حممـد سامل هبـذا الطلب ، ونـال منه عظـيم الرضـا ، وأصدر أمـره بطبـاعته

الكتاب ونرشه وفق ما تقدم به السيد أمحد سالك .
 وبعد أن تقـررت طباعة الكتاب رشعـت دار الرضوان )) حتت اإلرشاف املبارش لصـاحبها أمحد سالك
بن حممـد األمني بن أبـُّــوه (( يف العمـل عىل إنجاز طـبعة مـن هذا الكـتاب تكـون عالـية اإلتقـان ، وتطلب
األمر توفـري املصادر البرشية واملوارد املاديـة والفنية الرضورية إلكامل أعامل الطبـاعة والنرش ، فكان عليها

أن تضع برناجما دقيقاً إلنجاز األعامل التالية : 
 - كتابة النصوص عىل احلاسوب .

 - القراءة واملقابلة والتصحيح .
 - إعداد الفهارس ووضع اهلوامش .

 واستدعى ذلك القيام بجهود كبرية استمرت أربع سنوات ، كان فيها فريق البحث يصل عمل النهار
بالليل غالباً (( انتهـى .

 وأحسن القائمون عىل طـباعة هذه املوسوعة صنعاً حني أخـرجوا مع هذه املوسوعة متن خمترص خليل
حيث وضعوه يف أعىل الصفحات ، مضبوطاً بالشكل .

 ومتـيزت املقدمة الدراسيـة برتمجة حافلة كتبهـا االبن األكرب للشيخ : فضيلة الـشيخ الدكتور : حممد بن
حممد سامل ، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة الطيبة )) املدينة (( .

 وقد أورد يف هذه الرتمجة مقاطع رائعة من شعر الشيخ ، مل يسبق أن نرشت .
 وصدرت هذه املـوسوعة عن دار الـرضوان لصاحـبها األستاذ الفـاضل : أمحد سالك ، كمــا تقدم آنفاً
يف مخسة جملـدات كبار ، بعض جملـداهتا يقع يف )800( صفـحة ، وأفرد املجلـد السادس لـلجامع ، الذي
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يقع يف )57( صفحة ، وصفحاته الباقية للفهارس الفنية العامة ، وهي عىل النحو التايل :
 1( فهرس اآليات الواردة يف هذه املوسوعة .

 2( فهرس األحاديث الرشيفة .
 3( فهرس األعالم .
 4( فهرس الكتب .
 5( فهرس الشعر .

 6( فهرس الفهارس .
  وقـد اعتنت هـذه الدار بمتـابعة من صـاحبها جـزاه اهلل خرًيا بإخـراج هذه املوسـوعة الضخـمة يف حلة
َقــِشــيـبــة ، وصفٍّ مجـيل ، وبلــونني ، مع الـتنـسـيق البـديع بـني الكتـب الثالثــة : خمتـرص خلـيل ، والنـظم

والرشح املتضمن للنظم ممزوجاً به .
 وإن كـان لنا من أمنيـة نتمناهـا إذا أعيد طبع هـذه الكتاب احلافـل ، أن يضبط النظم بـالشكل الكامل

ويفرد يف جملد وحده .
 وبعد : فقد كـنا ننتظـر بفارغ الصرب ظهـور هذا العلق النفيـس ولكن مل يكن يف احلسبـان أن خيرج بعد

وفاة الشيخ بنحو ثالث سنوات فقط ، فاحلمدهلل عىل ذلك محدًا كثرًيا طيباً .
 ويف آخر هذا املقـال : أهني نفيس وطالب العلم عامـة ، وأتباع املذهب املـالكّي يف كل مكان بصدور
هذه املوسوعـة الضخمة الفخمة ، اجلـامعة املاتعة ، احلاويـة لكل ما يريده الفقيه املـالكّي خاصة ، وفقهاء
أهل الـسنـة عـامـة ، واحلمـد هلل الـذي بـنعمـته تـتـم الصـاحلــات ، وصىل اهلل عىل سيـد األولني واآلخـرين

وخاتم رسله أمجعني ، وعىل آله وصحبه ما َكرَّ اجلديدان واختلف امللوان .
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)1( راجع املقدمة الدراسية للتسهيل والتكميل )27/1م و 49( .
)2( املصدر نفسه )27/1م( .

)3-8( و )11( املصدر نفسه )1/1و5و8-9و10و14-13( .
)3( مقدمة ألفية ابن مالك .

)9( املسجل : املبذول املباح لكل أحد . 
)10( املصدر نفسه )693/1-694( )) البحر املحيط : باب امليم - فصل الالم (( .

)12(  ص )28( م ، وص )49( م .


