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  املبحث األول

�)١(امسه ونسبه ولقبه ومولده �� �� �� �

  . مث الصنعاين ،هو حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين
نسبة إىل عدين شوكان، أو إىل هجرة شـوكان، ومهـا    فهو: الشوكاينأما 

  .دون مسافة يوم )٢(، بينها وبني صنعاء)السحامية(تدعى  امسان لقرية واحدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  :من مصادر ترمجته   )١(
 بريوت، املعرفة دار، )د،ت(، السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر ،علي بن حممد، الشوكاين ـ١

)٢٢٤-٢/٢١٤.(  
  ).٦/٣٦٥(البغدادي، هدية العارفني  ـ٢
  ).٣/٢٠١( بريوت ،العلمية الكتب دارم، ١٩٧٨، )ط،د(، العلوم أجبد ،حسن بن صديق ،نوجيالقَ ـ٣
هــ، مكتبـة دار   ١٤١٦، ١نوجي، صديق حسن، التاج املكلل مـن مـآثر الطـراز اآلخـر واألول، ط    القَ ـ٤

  ).٤٦١-٤٥٤ص(السالم، الرياض 
، اإلسالمي الغرب دارم، ١٩٨٢ ،٢، ط واألثبات الفهارس فهرس ،الكبري عبد بن احلي عبد ،الكتاين ـ٥

  ).٢/١٠٨٢( بريوت
  م، بريوت، لبنان١٩٩٢، ١٠الزِرِكْلي، خري الدين، األعالم قاموس تراجم، دار العلم للماليني، ط ـ٦
  ). ٦/٢٩٨( ـ٧
، )ط،د(، إبـراهيم إبـراهيم هـالل   . د: قطر الويل على حديث الويل حتقيق ،علي بن حممد، الشوكاين ـ٨

، دار إحياء التراث العريب، بـريوت، تـرجم احملقـق للشـوكاين يف املقدمـة بترمجـة موسـعة        )د،ت(
  ). ٦٤-١٥ص(

  .هـ، دار الشروق، جدة١٤٠١، ١ط ،احممد حسن، اإلمام الشوكاين مفسر. الغماري، د ـ٩
  .الرسالةهـ، مؤسسة ١٤٠٨، )ط،د(عبد الغين قاسم، اإلمام الشوكاين حياته وفكره، : الشرجي، د ـ١٠
  .هـ، مكتبة دار القلم، الرياض١٤١٤، ١عبد اهللا، منهج اإلمام الشوكاين يف العقيدة، ط : نومسوك، د ـ١١
ــه، ط     ـ١٢ ــول الفق ــه يف أص ــوكاين ومنهج ــام الش ــل، اإلم ــد إمساعي ــعبان، حمم ـــ، دار ١٤٠٩، ١ش ه

   .الثقافة،الدوحة

 وجبال الشرق يف نقم جبل أمهها تفعاتمبر حماط جبلي حوض يف تقع. اليمنية اجلمهورية عاصمة صنعاء  )٢(
 جعل املتوسط اجلغرايف موقعها. م٢,٣٠٠ حوايل البحر سطح فوق ارتفاعها يبلغ، الغرب يف انيبوع عصر

 عدد أما ، ٢كم٦٦٠ إىل تصل مساحتها، العامل يف املدن أقدم ومن عريقة، مدينة، وهي معتدالً مناخها
 اهللا عبد بن احلموي، ياقوت :انظر .م١٩٩٠ عام لتقديرات طبقاً نسمة ٨٠٠,٠٠٠ إىل وصل فقد سكاا
، العاملية العربية املوسوعةو ،)٣/٤٢٥(، دار الفكر، بريوت )د، ت(، )ط، د(البلدان، معجم ، الرومي

= 
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  .)١(اليت استوطنها، ومكث فيها نسبة إىل صنعاءف :الصنعاينأما و
حسبما وجد خبط والده، يف وسط ار  ،ولد جرة شوكان: وأما مولده

، مث رحـل مـع   )هــ ١١٧٣( ثنني الثامن والعشرين من شهر القعدة سنةيوم اإل
  .)٢(والده إىل صنعاء

  املبحث الثاين

  نشأته وطلبه للعلم

 ،والطهارة ترىب يف حجر أبيه على العفافو ،نشأ رمحه اهللا تعاىل بصنعاء
 ،غ نفسـه للطلـب وجـد واجتهـد    وفـر  ،وأخذ يف طلب العلم ومساع العلماء

القرآن وجوده على مجاعة من مشايخ القراء بصنعاء، ويف أثنـاء ذلـك    فحفظ
يف الفقه والنحو، والعروض، وآداب البحث : كان قد حفظ عدة خمتصرات 

كتب من كتب التاريخ واألدب، مث شـرع يف طلـب   وعلوم اللغة، وطالع عدة 
العلم فدمـاء يف عصـره يف خمتلـف    لس على والده، وعلى البارزين من العر
يأخذ عـن شـيوخه حـىت اسـتوىف كـل مـا       : عن نفسهوظل كما يقول  العلوم،

عندهم من كتب، بل زاد يف قراءاته اخلاصة على ماليس عندهم، وكان طلبـه  
   .ل عنهاللعلم يف صنعاء، مل يرح

وكان يف أثناء دراسته يلقي ما يأخذه عن مشاخيه إىل تالميذه الـذين اجتمعـوا   
عليه، وهو ال يزال يف در الطلب، ولذلك كانت دروسه تبلـغ يف اليـوم والليلـة    و

تالميذه لى، منها ما يأخذه عن أساتذته، ومنها ما يلقيه عاثالثة عشر درس.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 البالد مجيع من ولغوي، علمي ومراجع وحمرر، ومترجم، ومؤلف، عامل، ألف من أكثر اإجنازه يف شارك
  ).صنعاء( العربية

 ).٢/٢١٤(الشوكاين، البدر الطالع    )١(
 ).٢/٢١٥(الشوكاين، البدر الطالع    )٢(
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انوا يأخذون عنه يف كل يوم زيـادة علـى   غ إلفادة طالب العلم، فكمث تفر
 عشــرة دروس، يف فنــون متعــددة كالتفســري واحلــديث واألصــول واملعــاين

  .)١(والبيان واملنطق
  الثالثاملبحث 

  انته العلمية وثناء العلماء عليهمك

  : مكانته العلمية

فقد  حاز اإلمام الشوكاين رمحه اهللا قصب السبق بني أقرانه وعلماء زمانه،
فتاء وهو يف حنو العشرين من عمره، وكانت ترد عليه الفتـاوى مـن   لإلجلس 

خارج صنعاء، وشيوخه إذ ذاك أحياء، وكاد اإلفتاء يدور عليه وحـده، وهـو   
، وذكــاؤه ، كمــا ســاعدته ثقافتــه الواســعة وتأصــيله العلمــييف هــذه الســن

عِ  حنـو االجتـهاد  ، على االجتاه لعلوم شىتتقانه إاخلارق، إىل جانب  ، وخلـْ
ربقة التقليد، وهو دون الثالثني، وكان قبـل ذلـك علـى املـذهب الزيـدي،      

ذ      اتهـدين مـن أعـالم    املَصار عف وأكـرب داعيـة إىل تـرك التقليـد، وأخـ ،
 ـددين          ااألحكام اجتـهادمـن الكتـاب والسـنة، فهـو بـذلك يعـد طليعـة ا

واتهــدين يف العصــر احلــديث، ومــن الــذين شــاركوا يف إيقــاظ األمــة  
  .)٢(إلسالمية يف هذا العصرا

عبـد  : وكان من أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم وتـأثر ـم الشـيخ العالمـة    
حممـد بـن   : الذي يعد مـن أميـز طـالب العالمـة    . القادر بن أمحد الكوكباين

إمساعيل األمري الصنعاين، وكان من علماء ذلك العصر، ويف نظر الشـوكاين  
نت القراءة على يد هذا الشيخ أقرب إىل أنه مل يكن له نظري يف اليمن، وقد كا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢١٨-٢/٢١٥(البدر الطالع  الشوكاين،: انظر  ) ١(
 .بتصرف) ١١٨ص(نومسوك، منهج اإلمام الشوكاين يف العقيدة    )٢(
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  .املناظرة
 املباحـث  مـن  فيهـا  جيـرى  مجيعهـا  القـراءات  وكانـت >: يقول الشوكاين

 ورمبـا  ،الرحـال  ليهإ تشد ما يرادواإل صداراإل يف االجتهاد منط على اجلارية
 مـا  حـرر أُ وكنـت  ،كـثري  هـذا  من ووقع مطولة رسائل حترير إىل البحث اجنر
 يف اجتـهاده  مـن  لديه ما وافق نإف ،عليه وأعرضه املسائل بعض يف يل يظهر
 كتـب  يوافـق  مل وإن ،الرائق بالنثر وتارة الفائق بالنظم تارة قرظه لةأاملس تلك
 املعـارف  مجيـع  يف متبحـراً  اهللا رمحـه  وكان ،..كتبه ما على أكتب مث ،عليه

 أنـه  فيـه  باحثه من يظن معرفة منها فن كل يعرف أنواعها اختالف على العلمية
 إليـه  يرجـع  الـيمن  وحماسن الزمن عجائب من نهأ واحلاصل ،سواه حيسن ال

 النـاس  عـن  ينفـرد  مث ،فيفيـدهم  سواه حيسنون ال يالذ فنهم يف فن كل أهل
  . )١(<ذلك على زيادة عن فضالً أمساءها يعرفون ال بفنون

وعاصـر   وقد بلغ الشوكاين مكانة اعترف له ا كبـار العلمـاء يف الـيمن،   
حممد بن عبد الوهاب اليت ظهـرت يف نـواحي جنـد،    : دعوة اإلمام ادد

وكان مشجعاً ألفكارها الداعية إىل إخالص التوحيد ونبذ الشـرك، إال أنـه يف   
نفس الوقت كان ناقداً هلا إذا مسع من أتباعها ما خيالف الكتاب والسنة، ومل 

على اجتـهاده وسـعة    يكن مقلداً يأخذ كل ما ورد عنها، وهذا إن دل إمنا يدل
  :علمه، ومن األمثلة على ذلك

 يسـتحل  أنـه  ذلك من بصحتها أعلم اهللا أخبار عنه وتبلغنا>: قال رمحه اهللا
 كان إذا ذلك أن ريب وال ،ذلك وغري وىل أو نيب من اهللا بغري استغاث من دم

 يف يقـع  كمـا  مرتـداً  صاحبه به يصري كفر اهللا كتأثري املستغاث تأثري اعتقاد عن
 ،حــوائجهم قضــاء يســألوم الــذين لألمــوات املعتقــدين هــؤالء مــن كــثري

 وعـال  جل اهللا ينادون وال ،سبحانه اهللا على تعويلهم على زيادة عليه ويعولون

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٣٦٣(الشوكاين، البدر الطالع )  ١(
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 الكفـر  أمـر  فهـذا  ،الرب عن منفردين بالنداء وخيصوم بأمسائهم مقترناً إال
 واملـال  لـدم ا حـالل  كـان  يتـب  مل إذا وصـاحبه  ،شبهة وال فيه شك ال يالذ

  .املرتدين كسائر
 حيضـر  مل مـن  دم سفك يستحل أنه جند صاحب عن يبلغنا ما مجلة ومن

 تـرك  مـن  نعـم  الشـرع  لقـانون  مناسب غري صح إن وهذا ،مجاعة يف الصالة
 كفـره  علـى  صـحيحة  أدلة دلت فقد ،مجاعة يف وال منفرداً يفعلها فلم صالة

 يف الشأن إمنا .بالكفر القول إىل ذهب من على حرج فال ،بأخرى وعورضت
 اهللا هـذه  غـري  أمـور  وتبلـغ  منفرداً يتركها ومل ،اجلماعة ترك من دم استحالل

 بن حممد من تعلموه مبا يعملون أتباعه ومجيع جند صاحبو ،بصحتها أعلم
 إىل فعـاد  ،املشـرفة  باملدينـة  احلـديث  طلب مث ،حنبلياً وكان ،الوهاب عبد
 وابـن  تيميـة  كـابن  احلنابلـة  يمتـأخر  نم مجاعة باجتهادات يعمل وصار جند
  . )١(األموات يمعتقد على الناس أشد من ومها ،وأضراما القيم

  :ثناء العلماء عليه

قاضـي اجلماعـة شـيخ    >: قال عنه العالمة حسن بـن أمحـد البكهلـي    •
اإلسالم، احملقق العالمة اإلمام، سلطان العلماء إمام الدنيا، خامتة احلفـاظ  

لنقاد، عايل اإلسناد، السابق يف ميدان االجتـهاد، املطلـع   بال مراء، احلجة ا
علــى حقــائق الشــريعة وغوامضــها، العــارف مبــداركها ومقاصــدها، وعلــى 

ـ   ىاجلملة، فما رأى مثل نفسه، وال رأى مـن رأ  ـ  امثلـه علم ـ وورع اا، وقيام 
 .)٢(<باحلق بقوة جنان وسالطة لسان

املؤلفـات اجلليلـة   لـه  >: وقال عنه العالمة صديق بـن حسـن القنـوجي    •
، مل تكتحـل عـني   )نيل األوطـار (: املمتعة املفيدة النافعة يف أغلب العلوم،منها

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢/٦(الشوكاين، البدر الطالع   )١(
  ).٤٥٤ص(القنوجي، التاج املكلل : انظر  )٢(
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الزمان مبثله يف التحقيق، ومل يسمح الدهر بنحوه يف التدقيق، أعطـى املسـائل   
حقها يف كل حبث علـى طريـق اإلنصـاف، وعـدم التقيـد بالتقليـد، ومـذهب        

ه الكرام، فمـن دوـم مـن األعـالم،     األخالف واألسالف، وتناقله عنه مشاخي
١(<، وانتفع به العلماءاوطار يف اآلفاق يف زمان حياته،وقرىء عليه مرار(. 

• ولقد منح رب العاملني من حبر فضله الواسـع هـذا   >: اوقال عنه أيض
 :ال أعلم أا يف هذا الزمان األخري مجعت لغريه ،القاضي اإلمام ثالثة أمور

  . العلوم على اختالف أجناسها وأنواعها وأصنافهاسعة التبحر يف: األول

ســعة التالميــذ احملققــني والنــبالء املــدققني أويل األفهــام اخلارقــة : الثــاين
 .والفضائل الفائقة

رة اليت تسامى يف رة والرسائل واجلوابات احملباحملر صانيفسعة الت :الثالث
 .)٢(<ا كل غاية وسولوبلغ من تنقيحها وحتقيقه ،كثرا اجلهابذة الفحول

 مفسـر، الشـوكاين   علـي  بـن  حممـد > :عمـر رضـا كحالـة    عنه قالو •
. حكـيم  مـتكلم،  منطقـي،  حنوي، أديب، مؤرخ، أصويل، فقيه، حمدث،

 ودفــن اآلخــرة، مجــادى يف بصــنعاء وتــويف القضــاء، وويل بصــنعاء، نشــأ
 ،السـابع  القـرن  بعـد  من مبحاسن الطالع البدر: الكثرية تصانيفه من، خبزمية

 فين بني اجلامع القدير فتح صول،األ علم من احلق حتقيق إىل الفحول رشادإ
 .)٣(<التفسري علم من والدراية الرواية
اإلمام العالمـة  هو>: وقال العالمة حسني بن حمسن السبعي األنصاري •

إمــام األئمــة ومفــيت األمــة ،بــاين والســهيل الطــالع مــن القطــر اليمــاينالر ،
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٥٥ص(التاج املكلل  القنوجي،   )١(
 .)٢٠١/  ٣(أجبد العلوم  القنوجي،   )٢(
  ).١١/٥٣(هـ، مؤسسة الرسالة بريوت ١٤١٤، ٢كحالة عمر رضا، معجم املؤلفني، ط)  ٣(
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فــارس املعــاين  ،اتهــدين احلفــاظ ســند، ومالفهــ حبرالعلــوم ومشــس
 عالمـة  ،قـدوة األنـام   ،شـيخ اإلسـالم   ،نادر الدهر ،العصر فريد، واأللفاظ
قــامع  ،أوحــد العبــاد ،علــم الزهــاد ،ترمجــان احلــديث والقــرآن ،الزمــان

صــاحب  ،عنيبِتــاج املتــ ،رأس املوحــدين، آخــر اتهــدين ،املبتــدعني
 ،شيخ الرواية والسـماعة  ،قاضي اجلماعة ،لهاالتصانيف اليت مل يسبق إىل مث

 .)١(<السابق يف ميدان االجتهاد على األكابر األجماد ،عايل اإلسناد
مث  الســودي بــن ســعد حممــد بــن أمحــدالعالمــة وقــد أثــىن عليــه  •

 :، بأبيات له يقول فيهاالصنعاين
ــاك ــ كف ســةَ امو ــدهر زين ــد ال هواح
املعايل رئيس الفخر عصـره  حممود  

  هــــشريفَ الشريف بالعلمِ ساد فىت

  هوافـد  عز من واد لىالع وتاج  
  هشـاهد  والنجم الدين كمالَ كمالٌ
  )٢( قاصده والسعد فخارالسبقِ ىوجلَّ

وأثىن عليه القاضي حيىي بن صاحل السحويل، يف أبيـات كتبـها إليـه     •
 :قبل موته بنحو سنة، ومل يكن بينهما اتصال، قال فيها

  البلـد  يف التدريسِ يف الناسِ عأنف يا
ـ كَ عـن  قيـ التحق ويلأُ مجالَ ويا لٍم  

  يف باحملبـة  يقضـى  القلـب  لـه  ومن

بقيــت ا العلــم ربــوع حــىيتجمتهــد
ــ وال ــات تلْغشـ ــومِ بآفـ وال العلـ

  

ــاذالً   ــ وب يف هنفس ــة ــمد طاع   الص
  والرشـد  الفضـلِ  هـلِ أ تواضعِ على

  األبـد  علـى  زالت ال املهيمنِ حب

  والسند التحقيقِ ويلأُ عن هارِشن يف

رِباللُّ يف تحقنااخلَّ من طف ٣(األحد(  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ١عصـام الـدين الصـبابطي، ط    :نيـل األوطـار شـرح منتقـى األخبـار، حتقيـق       ،علي بن حممد الشوكاين،   )١(
  ).١/٥(مقدمة حتقيقه لنيل األوطار هـ، دار احلديث، القاهرة، نقل احملقق هذا الكالم يف ١٤١٣

 ).٢/١٠٤(البدر الطالع  الشوكاين،   )٢(
 ).٢/٣٣٧(البدر الطالع  الشوكاين،  ) ٣(
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  الرابعاملبحث 

  شيوخه وتالميذه

  :شيوخه
م، عـن شـيوخ عصـره مـن علمـاء         أخذ اإلمام الشوكاين رمحـه اهللا العلـْ

ذكر لنا مصادر ترمجته أنه ارحتل إىل غريها من البلـدان، وقـد   صنعاء، ومل ت
البدر الطالع مبحاسن مـن  : ة كبرية من العلماء، ذكرهم يف كتابهمسع من خنب

بعد القرن السابع، وفيما يلي ذكر أمساء أبرزهم مع تاريخ وفيام، والعلـوم  
   :اليت تلقاها عن كل واحد منهم

 .)هـ١٢١١ت( والده علي بن حممد الشوكاين ـ١

 .وشرح الناظري ملختصر العصيفري ،شرح األزهار :عليهقرأ 

 .)هـ١٢١١ت( عبد الرمحن بن قاسم املداين السيد ـ٢

  .شرح األزهار :عليه قرأ
 .)هـ١١٩٧ت( العالمة أمحد بن عامر احلدائي ـ٣

 .اشرح األزهار أيض :عليه قرأ 

 .)هـ١٢٤٥ت( العالمة أمحد بن حممد احلرازي ـ٤

وطالـت مالزمتـه لـه حنـو ثـالث       ،جوعليه ختر ،يف الفقه به انتفع
وقـرأ النحـو    ،شرح األزهار وحواشيه وكرر عليه قراءة ،عشرة سنة

 .وشرح الناظري وحواشيه ،عليه

 .)هـ١٢٠٦ت( بن أمحد املهدي السيد العالمة إمساعيل بن احلسن ـ٥

 .امللحة وشرحها :قرأ عليه

 .)هـ١٢٠٩ت( العالمة القاسم بن حيىي اخلوالين ـ٦

ي علـى  صـ وشـرح اخلبي  ،شرح السيد املفـيت علـى الكافيـة    :قرأ عليه
شرح الرضى على الكافيـة وبقـي   و ،يه من أوله إىل آخرهالكافية وحواش
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  وشرح التهذيب ،منه بقية يسرية، وشرح الشافية للطف اهللا الغياث
 .وشرح آداب البحث وحواشيه، والنخبة وشرحها، للشريازي

 .)هـ١٢٢٨ت( همياهللا بن إمساعيل الن العالمة عبد ـ٧

ـ قواعد اإلعراب وشرحها لألزهـري واحلواشـي   : قرأ عليه امجيع، 
وشـرح اخلبـييب علـى الكافيـة      ،وشرح السيد املفيت على الكافيـة 

 .وحواشيه من أوله إىل آخره

 .)هـ١٢٠٨ت( العالمة احلسن بن إمساعيل املغريب ـ٨

وقـرأ الكشـاف   ، عليه شرح الشمسية للقطب وحاشيته للشريف قرأ
ومسـع مجيـع سـنن أىب     ،وبعض سنن ابن ماجه، وحاشيته للسعد

وبعض شـرح   ،وبعض املعامل للخطايب ،يلمنذرداود وخترجيها ل
 مســلم شــرح بعض،واملــرام بلــوغ شــرح ومســع، ابــن رســالن

 .والتنقيح يف علوم احلديث، يللنوو

 .)هـ١٢٠٧ت(السيد اإلمام عبد القادر بن أمحد الكوكباين  ـ٩

وضوء النهار على شرح  ،خار وحاشيته وخترجيهالبحر الز :عليه قرأ
 هـا، وسـنن الترمـذى مجيع   كلـه،  ومسع صـحيح مسـلم  ، األزهار

ومسـع منـه    ،وبعض شـفاء القاضـى عيـاض    ،وبعض موطأ مالك
، وبعض سنن النسائى وبعض سنن ابن ماجه ،بعض جامع األصول

لفيـة  أ وبعض،يالبـار  فـتح  بعـض ، ووبعض املنتقـى البـن تيميـة   
وشــرحها لــه يف  ومجيــع منظومــة اجلــزاز ،وشــرحها لــه يالعراقــ

 .وبعض القاموس ،يوبعض صحاح اجلوهر ،العروض

أمحد بن عـامر  بن السيد اإلمام علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم  ـ١٠
 .)هـ١٢٠٨ت(

 .من أوله إىل آخره يالبخار عليه صحيح مسع
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 .)هـ١٢٤٧ت(ثي السيد العارف حيىي بن حممد احلو ـ١١

ــه  ــرأ علي ــاب : ق ــايا   كت ــرب والوص ــرايض والض ــدي يف الف اخلال
 .ملناسخةوطريقة ابن اهلامي يف ا ،واملساحة

 .)هـ١٢٠٧ت(ع القاضي عبد الرمحن بن حسن األكو ـ١٢

  .)١(احلسني، كتاب يف احلديث: أوائل الشفاء، لألمري: قرأ عليه
  :تالميذه

ــ تصــد ــام الشــوكاين رمحــه اهللا للت ــزال يف دور دريس، ر اإلم وهــو ال ي
كان يلقي ما يأخذه عن مشاخيه إىل تالميذه الـذين اجتمعـوا عليـه،    فالطلب، 

، فكانوا يأخـذون عنـه يف كـل يـوم زيـادة علـى عشـرة        هفرغ إلفادة طالبمث ت
وغريهـا مـن    ،واألصول والفقه دروس، يف فنون متعددة كالتفسري واحلديث

  :العلوم، وهذا مما أدى إىل كثرة تالميذه واآلخذين عنه، وكان من أبرزهم
 .)٢()هـ١٢٦٧ت(حيىي بن علي بن حممد الشوكاين أخوه  ـ١

كان لـه االشـتغال   ، الشوكاين بن علي القاضي أمحد بن حممدابنه  ـ٢
التام مبؤلفات والده، حىت حـاز مـن العلـم السـهم الـوافر، تـوىل       

 .)٣()هـ١٢٨١ت( مبدينة صنعاء، وله مؤلفات مفيدة القضاء

 .)٤()هـ١٢٥٠ت(ابنه علي بن حممد بن علي الشوكاين  ـ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، )٢/١٠٨٣(اين، فهـرس الفهـارس   ، والكتـ )٢١٨-٢/٢١٥(الشوكاين، البدر الطـالع   :جلميع ماسبق :انظر  ) ١(
  ).٤٥٤ص(والقنوجي، التاج املكلل 

  ).٣٤٠ -٢/٣٣٨(البدر الطالع  الشوكاين،   )٢(
، والزركلـي، األعـالم   )١/١٩٨. (هـ، املطبعة السلفية١٣٤٨، )ط،د(زبارة، حممد بن حممد، نيل الوطر،    )٣(

)١/٢٤٦.( 
  ).٢/١٦٢(نيل الوطر  زبارة،   )٤(
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،من لصـبياين ا مث يالضمد يالبهكل احلسن بن أمحد بن الرمحن عبد ـ٤
  فنون يف عين أخذ>: أخص طالبه وأحبهم إليه، قال الشوكاين عنه

ـ  يب واخـتص  ،متعددة املـودة  مـن  وبينـه  بـيين  ..،كـامالً  ااختصاص 
 بني مثلها يتفق ال قد بل ،الوصف تفوق اليت الزائدة واحملبة الصادقة
 .)١()هـ١٢٢٧ت( ويل القضاء ،<الشقيقني األخوين

 .)٢()هـ١٢٢٤ت(ى الكوكباين السيد عبد اهللا بن عيس ـ٥

 .)٣()هـ١٢٢٢ت(أمحد بن عبد اهللا الضمدي  ـ٦

 .)٤()هـ١٢٦٤ت(العمراين مث الصنعاين حممد بن علي بن حسني  ـ٧

، )٥()هــ ١٢٣٦ت(مث الصـنعاين  السودي بن سعد حممد بن أمحد ـ٨
 ارد قـال فيـه الشـوكاين    ،الزم الشوكاين منذ ابتداء طلبه إىل انتهائه

 :ث ا إليهعلى أبيات كان قد بع

  وأنت على رغم احلواسد ماجده    ةــز املعايل أنت للدهر زينــأع

الشـوكاين ودرس   منالقاضي حممد بن حسن الشجين الذماري، مسع  ـ٩
أول شـخص تـرجم للشـوكاين بإفاضـة، وذلـك يف كتابـه        هـو عليه، و

 .)٦()هـ١٢٨٦ت(، )قصار يف جيد زمن عالمة األقاليم واألمصارتال(
   .)٧()هـ١٢٤٣ت( جحاف أمحد بن اهللا لطف بن محدأ بن اهللا لطف ـ١٠

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٢١-٣١٨/ ١(البدر الطالع  ،الشوكاين   )١(
 ).٣٩٢-٣٩١/ ١( املصدر السابق   )٢(
  ).٧٧-١/٧٦( املصدر السابق   )٣(
 ).٦/٢٩٨(األعالم  ، والزركلي،)٢/٢١٠( املصدر السابق   )٤(
  ).١٠٦-٢/١٠٣(البدر الطالع  الشوكاين،   )٥(
  .)٦/٩٣(، والزركلي، األعالم )٢٥٩-٢/٢٥٧(نيل الوطر  زبارة،   )٦(
  ).٧١-٢/٦٠(البدر الطالع  الشوكاين،   )٧(
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  املبحث اخلامس

  مذهبه وعقيدته

  :مذهبه
ودرس وتفقه على علمائها، وقـد   ،نشأ الشوكاين رمحه اهللا يف بيئة زيدية

بلغ مرتبة من النبوغ والتفوق جعلته يفيت وهو يف العشرين من عمـره، ويتـرك   
مقيـد وهـو قبـل الـثالثني، أي أنـه مل      غري  امطلقً االتقليد وجيتهد رأيه اجتهاد

يلبث أن ختلى عن التقليد والتمذهب، وحتلى مبنصب االجتهاد، وأصـبح ال  
يتقيد بفرقة من الفرق أومذهب من املذاهب، بل اعتمد مباشرة على الكتـاب  

يف فهم نصوصهما، ويف استنباط األحكـام الشـرعية منـها،     اوالسنة، جمتهد
  .املذاهب األربعة كلهاولو خالف مذهب الزيدية أو 

وقد دعا إىل مذهب االجتهاد، وأنكر بشدة على املقلـدين يف كـثري مـن    
القول املفيد يف أدلـة االجتـهاد والتقليـد، وأدب    : مؤلفاته، وخاصة يف كتابه

الطلب ومنتهى األرب، والسيل اجلرار املتدفق علـى حـدائق األزهـار، ويف    
  .)١(تفسريه لبعض اآليات

  :عقيدته
هبه يف االعتقاد فهو مذهب أهل السنة واجلماعة، الـذين حيملـون   أما مذ

صفات الباري جل وعال الواردة يف القرآن، ويف صحيح السـنة النبويـة علـى    
: ظاهرها، من غري تأويـل وال حتريـف، وقـد ألـف يف ذلـك رسـالة مساهـا       

  .)٢(التحف مبذهب السلف
به السلف الصاحل من  ال ينبغي لعامل أن يدين بغري ما دان>: قال رمحه اهللا

الصحابة والتابعني وتابعيهم من الوقوف على ما تقتضيه أدلـة الكتـاب والسـنة    
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .بتصرف) ١١٨ص(منهج اإلمام الشوكاين يف العقيدة  نومسوك،   )١(
  ).١/٩(مقدمة احملقق، لنيل األوطار  من   )٢(
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وعـدم االعتـداد    ،ورد علم املتشابه إىل اهللا سبحانه ،وإبراز الصفات كما جاءت
  املبنية على ،)علم الكالم :أي(بشيء من تلك القواعد املدونة يف هذا العلم

ل الـيت ال تعقـل وال تثبـت إال مبجـرد الـدعاوي      شفى جرف هار من أدلة العقـ 
وال سيما إذا كانت خمالفة ألدلـة الشـرع    ،واالفتراء على العقل مبا يطابق اهلوى

فـال سـبيل    ،فإا حينئذ حديث خرافة ولعبة العـب  ،الثابتة يف احلديث والسنة
اجلنـة  وبالوعد والوعيـد و  ،لون به إىل معرفة ما يتعلق بالرب سبحانهللعباد يتوص

والنار واملبدأ واملعاد إال ما جاءت به األنبياء صلوات اهللا عليهم وسالمه عن اهللا 
  .)١(< وليس للمعقول وصول إىل تلك األمور ،سبحانه

  املبحث السادس

  مؤلفاته

ارة يف جمال التأليف والتصـنيف علـى    ابذل الشوكاين رمحه اهللا جهودجب
تدريس واإلفتـاء تـارة أخـرى، وبالعمـل     الرغم من اشتغاله بالقضاء تارة، وبال

أخر، إال أن ذلك مل يوقف نتاجه يف جمال التأليف االوزاري أحيان.  
سامية حمددة، إما ملعاجلة مشكلة دينيـة، أو   اوكان الدافع للتأليف أهدافً

قف يف وجه تيار من تيـارات  يمن جوانب العلوم الشرعية، أو ل توضيح جانبٍ
وإمنا التصنيف الذي يستحق أن >: هلذا قال رمحه اهللا، و)٢(اجلهالة والتعصب

والتأليف الذي ينبغـي ألهـل العلـم الـذين أخـذ اهللا علـيهم        ،يقال له تصنيف
 ،هـو أن ينصـروا فيـه احلـق     ،وأقام هلم علـى وجوبـه علـيهم برهانـه     ،بيانه

ويقطعـوا بـه حبائـل     ،ويهـدموا حبججـه أركـان البـدع     ،وخيذلوا به الباطـل 
ويبـالغوا   ،وا فيه للناس ما نزل إليهم من البينـات واهلـدى  ويوضح ،التعصب
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  ، بريوتحزم ابن دارهـ، ١٤١٩، )ط،د(، األدب ومنتهى الطلب أدب ،علي بن حممد، الشوكاين   )١(
  .)١٤٦ص (

 .بتصرف) ٩٩ص(منهج اإلمام الشوكاين يف العقيدة  وك،نومس  ) ٢(
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 ،بوا إىل قلـوم العمـل بالكتـاب السـنة    وحيب ،يف إرشاد العباد إىل اإلنصاف
  .)١(<وينفروهم من اتباع حمض الرأي وزائف املقال

، إال أن اً مؤلفـ مايربو على مـائتني ومثانيـة وسـبعني    وقد بلغ عدد مؤلفاته
ـ معظمها مـازال خمطو  ، ولـو أخـذت أعـدد تلـك املؤلفـات لطـال يب       )٢(اطً

   :كتبه املطبوعة بعض، ولذا سأقتصر على املقام
  .)٣(فتح القدير، اجلامع بني فين الرواية والدراية من التفسري -١
  .)٤(شرح منتقى األخبار نيل األوطار -٢
  .)٥(شرح الدرر البهية الدراري املضيئة -٣
  .)٦(يث املوضوعةالفوائد اموعة، يف األحاد -٤
  .)٧(إرشاد الفحول، إىل حتقيق احلق من علم األصول -٥
  .)٨(البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع -٦
  .)٩(القول املفيد يف أدلة االجتهاد وحكم التقليد -٧
  .)١٠(األدب ومنتهى الطلب أدب -٨
  .)١١(قطر الويل على حديث الويل -٩

  .)١٢(بورشرح الصدور يف حترمي رفع الق -١٠
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 . بتصرف )١٠٦ص ( األدب ومنتهى الطلب أدب الشوكاين،   )١(
  ).٢٢٩-١٩٤(الشرجي، اإلمام الشوكاين حياته وفكره : انظر   )٢(
 .دار الفكر، بريوت ،هـ ١،١٤١٢ط سعيد حممد اللحام،: طبع بتحقيق )  ٣(
 .هـ، دار احلديث، القاهرة١٤١٣، ١ين الصبابطي، طعصام الد: طبع بتحقيق )  ٤(
 .هـ١٤٠٧، ١بريوت، ط ،طبع بدار الكتب العلمية )  ٥(
 .بريوت  ،اإلسالمي املكتبهـ، ١٤٠٧، ٣، طاملعلمي حيىي الرمحن عبد: تحقيقطبع ب   )٦(
 .هـ، دار الكتاب العريب١٤١٩، ١ط ، عناية عزو أمحد: طبع بتحقيق )  ٧(
 .بريوت، ملعرفةا دارطبع ب  )٨(
 .هـ، دار القلم، الكويت١٣٩٦، ١، طاخلالق عبد الرمحن عبد: تحقيقطبع ب )  ٩(
 .، بريوتحزمابن  دارهـ، ١٤١٩، السرحيي حيىي اهللاعبد تحقيقطبع ب  )١٠(
 .دار إحياء التراث العريب، بريوتهالل، إبراهيم إبراهيم : د: طبع بتحقيق)  ١١(
 .هـ، دار القلم، الكويت١٣٩٦، ١، طاخلالق بدع الرمحن عبد: تحقيقطبع ب  )١٢(
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  .)١(التحف يف مذاهب السلف -١١
  .)٢(السيل اجلرار، املتدفق على حدائق األزهار -١٢
  .)٣(، وهو الكتاب الذي حنن بصدد حتقيقهـ النشر لفوائد سورة العصر ١٣
  

  املبحث السابع

  وفاته

ـ   بصـنعاء، ليلـة األربعـاء السـابع      اتويف اإلمام الشوكاين رمحـه اهللا حاكم
، عن سـت وسـبعني سـنة    )هـ١٢٥٠(ادى اآلخرة سنة والعشرين من شهر مج

وسبعة أشهر، وصلي عليـه باجلـامع الكـبري بصـنعاء، ودفـن مبقـربة خزميـة        
  .)٤(املشهورة بصنعاء

� �
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 .، دار اهلجرة، بريوت١٤٠٨، ٢، طالسعود طارق: تحقيقطبع ب)  ١(
  .١طبع بدار بن حزم، ط ) ٢(
، والزركلـي، األعـالم   )٤٦٠ص(، والقنـوجي، التـاج املكلـل    )٢/١٠٨٣(الكتاين، فهرس الفهـارس  : انظر  )٣(

 ). ٢/٢٠٦(، )١/٢٣٣(الشوكاين، البدر الطالع  ،)٦/٢٩٨(

 ).١/٥(، مقدمة احملقق لنيل األوطار )٢/٣٠٢(زبارة، نيل الوطر : انظر   )٤(


