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 ن الرحيمبسم هللا الرمح
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 
شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 

 .كثريا    تسليما  

ژ                     

   ژ[102]سورة آل عمران:ژ         

                       

                             

       ژ[1]سورة النساء:ژ         

                       

                     سورة ژ[

 [.71-70األحزاب:
 أّما بعد:

للعاّلمة الشيخ منصور  فقد اطّلعت على خمطوط نفيس، ورسالٌة قّيمة،
، صغري احلجم عظيم الفائدة، حتّدث فيه مصّنفه عن آية جليلة، -رمحه هللا-الطََّبالوي

ژ فيها بشارة خري، وهي قوله تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلصر هبا نبّينا حمّمد ُبشّ       

   [، وبعد االّطالع على املخطوط وجدته مكتواب  5]سورة الضحى: ژ
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، وألواحه كاملة، وال يوجد فيه طمس أو سواد مينع حتقيقه، فعقدت العزم  خبطٍّّ واضحٍّ َبِيّّ
 التعليق عليه.على إخراجه وحتقيقه و 

وممّا دفعين إىل حتقيق هذه الرسالة  مكانة املصّنف العلمّية، فله جهود  يف 
التصنيف يف شّّت علوم الشريعة، وسيأيت ذكر هذا وتفصيله يف موضعه، كذلك االسهام 
يف إبراز مثل هذه الرسالة املهّمة اجلليلة للمكتبة العلمية ليستفيد منها القراء والباحثون، 

مشول تفسري املصّنف لآلية من كل جوانب التفسري وأساليبه، وتطّرقه ملسائل وكذلك 
 مهّمة يلزم ايضاحها وبياهنا والتعقيب عليها.

وقد جاءت خطة البحث على مقّدمة وقسمِي وفهارس وكانت على النحو 
 اآليت:

 وفيه فصالن:  القسم األول: الدراسة.
 :الفصل األول: دراسة املؤلف: وفيه ستة مباحث

املبحث األول: عصره.  املبحث الثاين: امسه ونسبه. املبحث الثالث: مولده 
 ووفاته.

املبحث الرابع: نشأته. املبحث اخلامس: شيوخه وتالميذه. املبحث السادس: 
 آاثره ومصّنفاته.

 الفصل الثاين: دراسة الكتاب. وفيه مبحثان:
 املبحث األول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل املؤلف.

 ملبحث الثاين: وصف النسخة اخلطية، ومناذج منها.ا
ويشتمل على النص احملّقق لكامل املخطوط، وهي القسم الثاين: التحقيق: 

( ألواح.  وقد اتّبعت يف حتقيق هذا املخطوط املنهَج العلمي يف حتقيق 7عبارة عن )
روم يف بعض املخطوطات األثرية الّشرعية، يف ضبط النّص وبيان ما يعرتيه من بياض وخ

الكلمات، وعزو اآلية القرآنية إىل موضعها، وختريج األحاديث واآلاثر انقال  كالم أهل 
التخريج فيها صحة  وضعفا  إذا مل يكن احلديث يف الصحيحِي أو أحدمها، مع إيضاح 
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الغريب وترمجة األعالم واألماكن، مع التعقيب على كالم املؤلف يف بعض املواطن اليت 
 يضاح والبيان.تستدعي اإل

أسأل هللا سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد، واإلخالص يف القول والعمل، وصّل 
هللا على نبّينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعِي.
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 القسم األول: الدراسة.

 فيه فصالن:
 الفصل األول: دراسة املؤلف.

 وحتته ستة مباحث:
 املبحث األول: عصره:

يف عصر اخلالفة العثمانية، واليت امتّدت من عاش الشيخ منصور الطََّبالوي 
احلقبة الذهبية للدولة العثمانية،  -رمحه هللا-ه، وقد عاصر1341ه، حّت 920عام 

ه وضّمها إىل دولته، وقد حكم كثري 923حيث فتح السلطان سليم األول مصر سنة 
ا الغموض من الباحثِي على مّدة اخلالفة العثمانية يف مصر أبهنا مّدة مظلمة يكتنفه

ويظهر فيها الضعف العلمي واالجتماعي وكذلك السياسي، فقد اسُتدّل على ذلك 
بضعف الكتب املؤلّفة يف تلك احلقبة، إذ مل خترج عن الشروح واحلواشي، وال يكاد يوجد 
التأليف املستقل، ويعللون ذلك أبّن الصبغة العسكرية للدولة هو من أسهم يف ذلك 

 حيث استنفدت قواها.
ّل هذا احلكم ليس على اطالقه فقد كانت هناك دالئل تبِّي القّوة العلمية؛ ولع

منها شهادة عدد من مؤرخي العصر املسلمِي للخالفة العثمانية يف صدرها أبهنا كانت 
شديدة االهتمام ابلعلم ورعاية العلماء، وكذلك ازدهار العلوم اإلسالمية والعربية يف بلد 

ه( يف رحلته إليها حيث 1069بذلك الشهاب اخلفاجي)اخلالفة نفسها، وممّن شهد 
مّث ارحتلت إىل قسطنطينية فتشرفت مبن فيها من الفضالء واملصنفِي واستفدت قال: " 

منهم وخترجت عليهم وهي إذ ذاك مشحونة ابلفضالء األذكياء كابن عبد الغيّن 
والّدين ابن وأجلهم إذ ذاك أستاذي سعد املّلة ....ومصطفى بن عزمي واحلرب داود 
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حسن أخذ عن خامتة املفّسرين أيب الّسعود العمادّي عن مؤيد زاده عن اجلالل 
 .(1)"الدواين

وجند هذا االهتمام قد دّونه بعض ممّن اعتىن بذكر العلماء وسريهم يف تلك 
احلقبة الزمنية من الدولة العثمانية، ومن أهّم من وصف هذه احلركة العلمية الرائدة 

كواكب السائرة أبعيان املائة العاشرة" وكذلك اجمللد العاشر من كتاب صحب كتاب "ال
"شذرات الذهب يف أخبار من ذهب" ؛ فقد وصفا عصر املؤلف أبنه زاخر ابلعلماء 
واملؤلفِي يف خمتلف الفنون، ويف هذا داللة على قوة احلركة العلمية، وأن هذا الرتاث 

 هذه الفرتة. العلمي الضخم من املؤلفات شاهد على ازدهار
العقود اجلوهرية يف حتقيقه لكتاب" عبد هللا بن عويقل السلميقد ذكر الدكتور 

أهم الّسمات العلمية يف هذا العصر أخلصها   "يف حّل األزهرية للشيخ منصور الطبالوي
 كالتايل:

عدم التخّصص يف العلوم، فالعامل يف هذا العصر يشارك يف شّت العلوم، فعامل  -1
عاملا  ابللغة العربية، وعامل العربية عامل ابحلديث واملنطق األصول جتده 

 وغريمها، وهكذا.
سيطر على هذا العصر االهتمام البالغ يف علم املنطق، فال تكاد جتد عاملا  من   -2

 العلماء إالّ لعلم املنطق أتثري واضح على مؤلفاته وكتاابته.
دولة العثمانية التأثري الواضح من التصوف على هذا العصر، فقد رعت ال -3

 التصوف وانتشر بِي العامة والعلماء والفقهاء.
اقتصر االهتمام العلمي على العلوم النظرية، ومل يكن هناك اهتمام ابلعلوم  -4

التطبيقية، فإذا اطّلعنا على تراجم العلماء ال جتد ذكرا لعامل يف الطب 
طبيقية، ممّا واهلندسة أو الطبيعات، خبالف أوراب فقد كانت تزخر ابلعلوم الت

                                 
 (.1/332انظر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر )(  1)
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دعا بعض الباحثِي إىل اهتام هذا العصر ابلتخّلف وعدم االهتمام ابحلركة 
 (1)العلمية.

 املبحث الثاين: امسه ونسبه.
هو الشيخ منصور الطَّبالوي امللقب بزين العابدين، نسبة  إىل بلدة "طََبلية"  

 .(2)ويقال هلا "طبلوهة" وهي قرية من قرى املنوفّية من إقاليم مصر
ويكىّن أبيب املعايل كما جاء ذلك يف كتاب "العقود اجلوهرية"، وكّناه الزبيدي 

طَبَ ُلوَهة: قريٌة من أعمال مصر، من املنوفّية، وقد  أبيب النصر ولّقبه بناصر الدين. قال:
دخلتها، ومنها اإلمام انصر الّدين أبو الّنصر منصوٌر الطّبالوّي الّشافعّي، أحد املربّزين 

 (3).ول واملنقوليف املعق
وبعد البحث واالطالع مل أجد يف مصادر الرتمجة لإلمام َمْن ذَكر اسم أبيه أو 
أشار إليه، بل مجيعها تكتفي بذكر امسه، لكّنها تذكر اسم جّده ألمه، وأبنه سبط اإلمام 
انصر الدين حممد بن سامل الطبالوي الشافعي، وقد أشار إىل ذكر جده يف معرض كالمه 

وقد قال  هذا لآلية يف هذا املخطوط مرتِي ولّقبه بشيخ اإلسالم، حِي قال: "وتفسريه 
قلت: قد رد ذلك شيخنا "، "ميتخطيب املتأخرين الشهاب ابن حجر اهلي تلميذ جدي

 "، فيظل والده وجّده ألبيه جمهوَلِْي.شيخ اإلسالم الطبالوي
 املبحث الثالث: مولده ووفاته.

صور الطبالوي يف كتب السري والرتاجم وجدت بعد البحث يف ترمجة الشيخ من
يف مصر  -رمحه هللا-أهنا مل تذكر اترخيا  حمّددا  لوالدته، أّما مكان والدته فقد ولد الشيخ

يف مدينة القاهرة، وأصله من قرى املنوفية كما بّينا ذلك سابقا . أّما وفاته فقد مّت حتديدها 

                                 
 (1/32انظر: العقود اجلوهرية يف حل األزهرية )(  1)

 (.36/430انظر: اتج العروس من جواهر القاموس )(  2)

 (.29/362انظر املصدر السابق)(  3)
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 يف القاهرة يوم الثالاثء يف الرابع عشر من ذي ومل يُغفل عنها كوالدته، فقد تويّف رمحه هللا
 (1)ه.1014احلجة لعام 

 املبحث الرابع: نشأته.
نشأة علمية، فقد كان جادا  يف طلب العلم، حريصا   -رمحه هللا-نشأ الطبالوي

على مالزمة العلماء واألخذ عنهم وثين الركب يف حلقاهتم وجمالسهم، وقد أمّت حفظ  
الّشيخ العامل املُحقق خامتة الُفقهاء ورحلة لرواايت. يقول احملّّب: كتاب هللا تعاىل اب

الطالب وبقّية الّسلف برع ىف الّتفسري والفقه واحلديث والنحو والتصريف واملعاىن 
نه تفرد إوالبيان والكالم واملنطق واالصول وغريها من الُعُلوم فال يدانيه فيها مدان حبيُث 

 (2).ال وله فيها امللكة القويةإجد فن من الُفُنون العلمية تقان كل منها وقلما يُو إ يف
وقال اخلفاجي: "حامل علم اجملد وانشره، وجالب متاع الفضل واتجره، وكان 
ممن شّدت إليه مسائل الفضل ورحاهلا، إذ ورث من مساء املعايل بدرها وهالهلا، وحوى 

رت له خرائد العلوم رافعة طارفها وتليدها، وأرضع من دّر العلوم كهلها ووليدها، سفَ 
النُّقب، وتزيّنت مبنظومه ومنثوره صدور اجملالس والكتب، مع رايّض مكارمٍّ عطٌر نفحاهتا، 
عليٌل من فرط الدُّل نسماهتا، وكانت هُتبُّ عليَّ ابملكاتبة نسماُت أسحاره، ومل أزل أتلّقى 

 .(3)ّي مشرب احلياة وآذاين"الركبان؛ الشرتاء أخباره حّّت طّن نعُيه على آذاين، فكّدر عل
ومل تذكر الرتاجم شيئا عن حياته اخلاّصة، ومل تتطّرق إىل رحالته العلمية أو شّده 

 أّن طلبه للعلم وتصنيفه للكتب ونشأته كان يف مصر.  -وهللا أعلم-للرحال، ويظهر 
 املبحث اخلامس: شيوخه وتالميذه.

يعّج ابلعلماء، وقد تلّقى يف عصر  -رمحه هللا-أوال: شيوخه: عاش الطبالوي
 العلم على كثري منهم، إاّل أن كتب الرتاجم مل تذكر إاّل القليل منهم وهم كالتايل:

                                 
(، كشف 13/15(، معجم املؤلفِي)7/300(، األعالم)4/428انظر: خالصة األثر )(  1)

 (.2/475(، هدية العارفِي)3/263(، إيضاح املكنون)1/890الظنون)

 (.4/428خالصة األثر )(  2)

 (.2/215رحيانة األلّبا وزهرة احلياة الدنيا)(  3)
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ه. 966أبو النصر انصر الدين الطبالوي، حممد بن سامل الشافعي تويف سنة  -1
قال اخلفاجي: "أدركته يف زمن الطفولة، فرأيت له رتب علّية، وآاثر يف 

 (1)ّية".التحقيق والتدقيق جل
برهان الدين إبراهيم بن عبدالرمحن بن علي العلقمي الشافعي، فقيه إمام، تويف  -2

 (2)ه.994سنة 
شهاب الّدين أمحد بن قاسم العبادي، ابرع يف العربية والبالغة والتفسري  -3

يف العلوم  -الطّبالوي-ه، قال احملّّب: وقد الزم 994والكالم، تويف سنة 
  (3)د بن قاسم العبادي، وبه ختّرج وبربكته انتفع.النظرية احملّقق الشهاب أمح

، (4)ه1004حممد بن أمحد بن محزة واملعروف ب "الشمس الرملي" تويف سنة  -4
 (5)وقد ذكر احملّّب أّن الطبالوي أخذ عنه الفقه.

اثنيا : تالميذه: مل تذكر كتب الرتاجم الكثري من طالبه إاّل أّن احملّّب ذكر أّن أكثر 
، (6)اب بن قاسم العبادي الزموا الطبالوي بعد وفاة الشيخ العباديتالميذ الشه

 ولكن املصادر مل تذكر من التالميذ إالّ:
مشس الّدين حممد بن أمحد الشوبري، أخذ عن الشيخ منصور الطبالوي علوما   -1

 (7)ه.1069عديدة، والزمه أزماان  مديدة، تويف سنة 
ه، قرأ عليه كتاب "هتذيب 1069أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي تويف سنة  -2

 (1)الروضة للنووي" للعالمة إبراهيم العلقمي.

                                 
 (.2/215رحيانة األلبا )(  1)

 (.3/80(، الكواكب السائرة)10/636شذرات الذهب)(  2)

 (.4/428خالصة األثر) ( 3)

 .348-3/342ة األثر)خالص(  4)

 (.4/428املرجع السابق)(  5)

 املرجع السابق.(  6)

 (.4/428(، )3/385املصدر السابق)(  7)
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 املبحث السادس: آاثره ومؤلفاته.
له كتب ومصنفات كثري وجليلة، هلا األثر  -رمحه هللا-الشيخ منصور الطّبالوي

اجللّي الواضح على طالبه ومعاصريه، يقول احملّّب: "وأّلف املؤلّفات الّسنّية، ورزق 
 (2)دة فيها، فانتشرت واجتهد الّناس يف حتصيلها، وسارت هبا الركبان"السعا

 .(3)وقال اخلفاجي: " وتزيّنت مبنظومه ومنثوره صدور اجملالس والكتب"
 وسأورد ما اطّلعت عليه من كتبه "يف كتب الرتاجم واملخطوطات".

ل جتريد حاشية العالمة شهاب الدين الربلسي امللّقب ب "عمرية" على شرح جال -1
الدين احملّلى املسّمى "كنز الراغبِي يف شرح منهاج الطالبِي" وله نسختان 

[ 2583، والثانية برقم]6026[821يف املكتبة األزهرية: األوىل برقم]
 .(4)41893جوهري

جتريد حاشية الشيخ ابن قاسم العبادي على حتفة ابن حجر املسّماة "حتفة أهل  -2
 (5)احلديث عن شيوخ احلديث".

، وله نسخة مبكتبة دار اإلفتاء (6)ات يف شرح نظم االستعارات للمؤلفالتحرير  -3
[ وعنوانه: "التحريرات يف بيان أقسام 40/68ابلسعودية برقم ]

 (7)االستعارات".
حتفة اليقظان يف ليلة النصف من شعبان: وهي رسالة ذكر فيها فضائل ليلة  -4

خة يف مكتبة ، وله نس(1)النصف من شعبان وذكر اآلاثر الواردة يف ذلك

                                                                             
 (.2/78انظر: رحيانة األلبا )(  1)

 (.4/428خالصة األثر)(  2)

 (.2/215رحيانة األلبا )(  3)

 (.2/514انظر: فهرس األزهرية )(  4)
 (.4/428انظر: خالصة األثر )(  5)

 انظر املصدر السابق.(  6)

 (1/40انظر: العقود اجلوهرية يف حل األزهرية )( 7)
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/ف[، 4077[، وجبامعة امللك سعود نسخة برقم]8180اخلديوية برقم]
 (2)ورقات. 10عدد أوراقها 

ه( املسّمى "فتح 926حاشية على شرح شيخ اإلسالم زكراي األنصاري)ت -5
الوهاب بشرح منهج الطالب"، وهو من أربعة أجزاء وله نسخة يف فهرس 

لثالث والرابع برقم املكتبة األزهرية مبصر فيها اجلزءان: ا
 (3)[.17567[و]1566]

 (4).ملسو هيلع هللا ىلصحسن الوفا بزايرة النّب -6
السر القدسي يف تفسري آية الكرسي. وله نسخة يف مكتبة عارف حكمت  -7

 (5)[.28/3تفسري[، وجامعة امللك سعود]237ابملدينة املنورة برقم]
بن سعود ، وقد مت حتقيقه يف جامعة اإلمام حممد العقود اجلوهرية يف حّل األزهرية -8

اإلسالمية، يف رسالة دكتوراه حققه األستاذ الدكتور: عبدهللا بن عويقل 
 ه.1417السُّلمي، عام 

طالع السعد على شرح تصريف العّزي للسعد، واسم الكتاب]التصريف  -9
 (6)ه(.655العزي[ للشيخ أيب الفضائل إبراهيم عز الدين الزجناين )ت

. [5]الضُّحى:   طيك ربك فرتضى(املسرتضى يف تفسري قوله تعاىل:)ولسوف يع -10
 وهو موضع هذا البحث.

مطلع بدور الفوائد ومنبع جواهر الفرائد: وهو حاشية على "شرح العقائد"  -11
(1)ه(.791لسعد الدين التفتازي)ت

 

                                                                             
 (.2/475(، هدية العارفِي)3/263انظر: إيضاح املكنون)(  1)

 (.1/40انظر: العقود اجلوهرية يف حل األزهرية )(  2)

 (.2/514انظر: فهرس األزهرية)(  3)

 (.2/475انظر: هدية العارفِي)(  4)

 در السابق.انظر املص(  5)

 (.2/1139انظر: كشف الظنون)(  6)
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له نسخة يف  (2)منهج التيسري إىل علم التفسري: شرح منظومة الزمزمي. -12
[، وله نسخة 944م]يف روسيا برق سان بطرسبورجيف  املتحف اآلسيوي 

 [.260174يف مكتبة مجعة املاجد يف ديب برقم]

(3)"نظم خنبة الفكر يف علم األثر" يف علم مصطلح احلديث. -13
 

 (4)هداية القارئ. -14

                                                                             
 (.13/15انظر: معجم املؤلفِي )(  1)

 (.4/428انظر: خالصة األثر )(  2)

 (.2/1936انظر: كشف الظنون)(  3)

 (.4/721انظر: إيضاح املكنون)(  4)



 

 
3692 

 الفصل الثاين: دراسة الكتاب. وحتته مبحثان:
 املبحث األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف.

قوله تعاىل:)ولسوف يعطيك ربك  اسم الكتاب: )القول املسرتضى يف تفسري
 فرتضى(.

 فقد جاءت التسمية يف غالف املخطوط.
 (1)هذا ابإلضافة إىل ما ذكره أهل الرتاجم هبذا اإلسم.

 وأّما نسبة الرسالة إىل املؤّلف فظاهر وبِّي من طريقِي:
الطريق األول: ابلرجوع إىل غالف املخطوط جند أنه نسبها للمؤّلف فقال بعد ذكر 

لرسالة: "أتليف العالّمة خامتة العلماء احملّققِي الشيخ منصور سبط موالان شيخ اسم ا
 اإلسالم الطبالوي الشافعي رمحه هللا تعاىل ورضي عنه".

  (2)الطريق الثاين: من خالل كتب الرتاجم املذكورة سابقا .
 

 املبحث الثاين: وصف املخطوط ومناذج منها.
 ومكتوبة خبطٍّّ شرقي.* املخطوطة يوجد منها نسخة واحدة 

 * ندرة التصحيف والتحريف مما يشهد أبن كاتبها على علمٍّ مبا يكتب.
* وضوح الرسم؛ فليس هناك تداخل بِي الكلمات، وال بِي احلروف يف الكلمة 
الواحدة، واحلروف واضحة القسمات ال يشتبه بعضها ببعض، متناسقة يف حجمها 

 وترتيبها.

                                 
(، إيضاح 1/890(، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)7/300انظر: األعالم للزركلي)(  1)
 (.4/477ملكنون)ا

 انظر: املرجع السابق. ( 2)
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واح، كل لوح منها حيتوي على صفحتِي، ماعدا أل 7* عدد ألواح املخطوطة: 
 12اللوح األول واللوح األخري ففيهما صفحة واحدة، ليكون عدد صفحات املخطوط 

 صفحة.
 كلمة.  14سطرا، ويف كّل سطرٍّ ما يقارب  29* مسّطراهتا: يف كل صفحة 

 
 وفيما يلي مناذج منها:
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 القسم الثاني: حتقيق النص.
 ى النص احملّقق لكامل املخطوطويشتمل عل

 الرحيم الرمحن بسم هللا
 ببديع اهلدى مقاالت ومجل، ابألحكام الرضا مقامات جبماله كمل ملن محدا  

، اخلالئق من اصطفاه من على العزيز كتابه معاين فهم ويسر، األحكام وفائق، البيان
 مراتب ورثه من على اوسالم   وصالة  ، اخلالئق ومكارم الصفات حماسن أواله من به وبشر

 احملمود واملقام، العظمى ابلشفاعة وخصه، خالفه اأحد   عطهايُ  مل مواهب ومنحه، اخلالفة
، َّىنين نن زنمنُّٱ بقوله البشرى له وحقق، القضاء فصل يف

، التأويل ومواقع، اإلسالم معامل وحرروا، التنزيل أسرار أظهروا الذين وأصحابه آله وعلى
 بكيف هللا كتاب إحصاء عن العاملون وعجز، جنم بعد جنم طلع ما دائمِي اوسالم   صالة  

 .كم أو
 التفسري علم، اوقدر   شأان   وأعالها، اوفخر   اشرف   العلوم أنفس كان فلما: بعد أما

 آية على الكالم اخرتتُ ، البشر حال حسب الكتاب معاين أسرار على به لعطَّ يُ  الذي
 فرائد نفائس إىل امشري   ،شرالبّ  كامل من لألمة فيها ملا َّ نن زنمنُّٱ

 تعاىل هللا إىل امستند  ، النهار ضحى يف جلوهتا، أبكار عرائس وخاطبا، األفكار يد حررهتا
 .العظيم عطائه حبر من اومستمد   ،الكرمي

 نن زنمنُّٱ تعاىل قوله تفسري يف ىاملسرتض: )ومسيته
- فأقول .اإلمجال سبيل على به يتعلق وما التفسري علم حد ولنقدم، (َّىنين

 حد يف -تعاىل هللا رمحهم- للعلماء أن خيفى ال: -األحوال مجيع يف التكالن هللا وعلى
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 علم هو: (2)-تعاىل هللا رمحه- حيان أيب العالمة قول أحسنها، عبارات (1)التفسري علم
، يبيةكوالرت ، اإلفرادية وأحكامها، ومدلوالهتا، القرآن أبلفاظ النطق كيفية عن فيه يبحث

 .الرتكيب حال عليها حتمل اليت ومعانيها
 املختتم ابلفاحتة املفتتح املتواتر اجملموع إىل نقل والقراءة ،اجلمع: لغة والقرآن

  .ابملعوذتِي
 اختصاص نوع له الذي أجزائه بعض وبِي بينه املشرتك القدر على طلقيُ  وقد

 (3).به
  .(4)تهبتالو  املتعبد، منه بسورة لإلعجاز  حممد على املنزل الكالم: وحده

                                 
هي من " الفسر " مبعىن البيان والكشف ، وفسر الشيء يفسره ابلكسر و يفسره والتفسري يف اللغة (  1)

(، ومعجم مقاييس 2/781انظر: الصحاح مادة: فسر)[.ابلضم فسرا و فسره وفّسره أابنه ووضحه
 ](4/504اللغة مادة: فسر)

ه، وله 645املفّسر املعروف، ولد يف غرانطة سنة ف بن علي بن يوسف بن حّيان، (  حممد بن يوس2)
 من القرآن يف مبا األريب حتفةمن املصنفات: البحر احمليط، والنهر خمتصر تفسري البحر احمليط، و 

ه  ، وغريها من املصنفات القّيمة، تصّدر يف التدريس يف مدرسة املنصورية يف القاهرة، وتتلمذ عليالغريب
انظر: [ه. 745كبار العلماء كالصديف وابن عقيل واتج الدين السبكي وغريهم، وتويف يف القاهرة سنة 

 (.4/72(، وفوات الوفيات)1/387)واألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة

(، 1/1)القرآن جمازانظر: [.وغريمها واجلوهري عبيدة بوأ أبن القرآن مشتق من اجلمع قال وممن(  3)
وقيل:  مشتّق من القرائن مجع .](1/277)القرآن علوم يف والربهان(، 1/65) قرأ:مادة لصحاحوا

قرينة ألن آايته يشبه بعضها بعضا . وقيل: مشتق من قرأ مبعىن تال. وقيل: أّن القرآن اسم جامد غري 
 علوم يف الربهانانظر: [مشتق كالتوراة واالجنيل، وهو قول الشافعي وقد نصره السيوطي.

 .](1/181، واالتقان يف علوم القرآن)(1/277)القرآن
(. وعند التأمل 2/178)الفقه أصول يف احمليط البحروهذا التعريف للزركشي رمحه هللا. انظر:(  4)

واالطالع يف تعريفات العلماء للقرآن الكرمي يف االصطالح جند أهّنا كثري ومتنّوعه، وقال الدكتور فهد 
 يف االختالف سبب اخلصائص هذه ولعل كثرية خبصائص الكرمي القرآن اختصالّرومي مسّببا  لذلك: "

 تعددت وهلذا اآلخر يذكرها ال هبا يعرف للقرآن خاصية يذكر تعريف فكل العلماء، بِي القرآن تعريف
 . ](1/24انظر: دراسات يف علوم القرآن)["التعريفات
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 .(1)ابأللفاظ عليه املدلول تعاىل بذاته القائم على ويطلق
 القرآن من الطائفة: واآلية.(2)اتوقيف   خاص ابسم املسماة الطائفة: والسورة

 .(3)بفصل املتميزة
 نزل ما وهو: ومدين. اهلجرة قبل نزل ما وهو: مكي هو ما القرآن من مث

 .(4)بعدها

                                 
 معىن الكالم أن خياهلم على بناء لألمر، صيغة ال أنه املبتدعة من فرقة وزعمتقال ابن قدامة: " (  1)

 ُّٱٱٱأما الكتاب فإن هللا تعاىل قال لزكراي : :والعرف اللغة وأهل والسنة الكتاب فخالفوا النفس، يف قائم

 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج
  ُّٱٱ[. فلم يسم إشارته إليهم كالما . وقال ملرمي:11-10]مرمي :   َّ  مع جع مظ حط مض

[. فاحلجة فيه مثل احلجة 26]مرمي:  َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن
 تعمل أو تتكلم مل ما نفسها به حدثت عما ألميت عفا هللا إن): قال  النّب فإن السنة وأما يف األول.

 .النفس يف ما بذلك يرد ومل. (آمِي: فقولوا الضالِي، وال: اإلمام قال وإذا): وقال رواه البخاري ،(به
 أبمجعهم الفقهاء واتفق .وحرف وفعل اسم: الكالم أن على آخرهم عن اتفقوا فإهنم اللسان أهل وأما
 وأهل حنث، نطق ولو حينث، مل بلسانه ينطق أن دون بشيء نفسه فحدث يتكلم ال حلف من أن على

...انظر: روضة الناظر وجنة أخرس أو ساكتا   عداه ومن متكلما   الناطق يسمون كلهم العرف
 (.1/543املناظر)

وعن صحابته الذين نقلوا لنا هذه األمساء  وهو الراجح أّن أمساء السور القرآنية توقيفية عن النّب( 2)
عنه، وجميء بعض األمساء عن املفسرين كتسميتهم سورة الفاحتة ابلوافية والشافية، وتسميتهم سورة 

 أعلم. قال السيوطي: وقد التوبة ابملدمدمة واحلافرة فهذه أوصاف وليست أبمساء تعرف هبا السورة وهللا
(. وقد 1/186ثبت مجيع أمساء السور ابلتوقيف من األحاديث واآلاثر. انظر: االتقان يف علوم القرآن)

ّعرفت بتعريف حسن وهو: طائفة مستقلة من آايت القرآن ذات مطلع ومقطع. انظر: مناهل العرفان 
 (.1/350يف علوم القرآن)

 ذات طائفة(، وهلا تعريف حسن:  1/22إمتام الدراية لقراء النقاية ) وقد عرفها هبذا السيوطي يف(  3)
 (.1/339. انظر: مناهل العرفان يف علوم القرآن)القرآن من سورة يف مندرجة ومقطع مطلع

وهذا القول هو األشهر واألصوب يف حتقيق املراد ابملّكي واملدين، انظر: الربهان يف علوم (  4)
(، 1/194(، مناهل العرفان يف علوم القرآن)1/37يف علوم القرآن) (، واالتقان1/187القرآن)

 (.1/61مباحث يف علوم القرآن )
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 .(1)«العلوم نقاية نظم»  ل شرحي يف قبلها باحثامل مع هابينت   كثرية أنواع وله
 وأحدى كلمة وأربعون، حرفا وسبعون واثنان مائة وهي، مكية الضحى وسورة

 .(2)آية عشرة
، والكهف، القرنِي ذي عن  هللا رسول سألت اليهود إن: قيل :نزوهلا وسبب

 فقال الوحي عنه فاحتبس ،هللا شاء إن :يقل ومل (اغد   سأخربكم): فقال الروح وعن
 كان كما عليه لتتابع هللا من أمره كان ولو، وقاله ربه ودعه قد حممدا إن: املشركون

 (3).األنبياء[ أ/2] من قبله كان ملن يفعل
 ترك ك إال ش يطانك أرى م ا حمم د اي: ل ه قال ت أهن ا (4)هلب أيب امرأة يحبق أم وعن

 م  ن ل  ه أع  د وم  ا، رب  ه م  ن قرب  ه بغاي  ة منبئ  ة، املقال  ة لتل  ك مكذب  ة، (5)اآلي  ة ه  ذه فنزل  ت
 .اجلاللة

                                 
( شرح به نظم النقاية للسيوطي. انظر: كشف التفسري علم إىل التيسري منهجيقصد به كتابه )(  1)

 (.1/1970الظنون)

(، وتفسري 20/380(، واللباب يف علوم الكتاب)10/222انظر: تفسري الثعلّب)(  2)
 (.6/514النيسابوري)

(، وقد روى الطربي القصة عن 1/201ذكر ابن اسحاق أصل القصة بال سند يف السري واملغازي )(  3)
ابن عباس يف سند فيه جمهول. والصحيح أّن سبب نزول اآلية ما رواه البخاري ومسلم عن جندب بن 

 حمّمد، اي: فقالت امرأةٌ  فجاءت ،- ثالاث   أو - ليلتِي يقم فلم  اللّ  رسول اشتكى»قال:  سفيان
: وجلّ  عزّ  اللّ  فأنزل - ثالثةٍّ  أو - ليلتِي منذ قربك أره مل تركك، قد شيطانك يكون أن ألرجو إينّ 
انظر: صحيح البخاري كتاب ]تفسري القرآن[ ابب]ماودعك ربك  « َّنثىثيثىفيفىقُّٱ

ري[ ابب]ما لقي (، وصحيح مسلم كتاب]اجلهاد والس6/172)4590وماقلى[حديث رقم:
 (.3/1422من أذى املشركِي واملنافقِي[)النّب

 مشس عبد بن أمية بن حرب بنت أروىيقصد هبا "أم مجيل" ومساها املصنف أم قبيح ذّما  هلا، وامسها (  4)
 (.1/190. انظر: غوامض األمساء املبهمة)مناف عبد بن

 لتصريح بذكر اسم أم مجيل.ذكرت سابقا أّن هذا احلديث متفق عليه لكن من غري ا(  5)
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 عاتب ه علي ه ن زل فلم ا ،(1)ج رو بيت ه يف ك ان أنه :عنه جربيل احتباس سبب :وقيل
 .(2)صورة وال كلب فيه بيتا ندخل ال أان علمت أما حممد اي: فقال إبطائه على

 مخسة: وقيل .ايوم   عشر مخسة: وقيل .ايوم   عشرة اثنا: قيل االحتباس ومدة
 .وعشرون

 هذه نزول سبب :املفسرين بعض قول معىن ما: قلت فإن. (3) .أربعون وقيل
 ذلك بعد نزلت اآلية تلك أن :معناه: قلتُ ؟ خالفه بعضهم وحيكي ؟هنا كما كذا اآلية
 حيصلال  وهبذا، (4)األمور تلك مجيع بعد النزول سبب يكون أن فيجوز وحينئذ، األمر
  .خبالفه غريه وقول، كذا سببه بعضهم قول بِي تناف

 علي  ه؛ اإلط  الع ميك  ن ال ذل  ك ألن للن  زول؛ ةي  حقيق عل  ة ذل  ك أن :معن  اه ول  يس
 (5).فتأمله .بتوقيف إال ميكن ال وهو تعاىل إرادته على اإلطالع على يتوقف ألنه

 عل ى اوتنبيه  ، مكانت ه ورفع ة،  نبي ه بع زة تنويه ا ؛ب ه أقس م مبا أقسم تعاىل إنه مث
، وق   اله، توديع   ه يتخي   ل ال ال   ذي احلبي   ب أن   ه إىل مش   ريا  ، لت   هجال ومظ   اهر، قرب   ه غاي   ة

، كمال ه دحي  ال وفض ال  ، ل فخيُ  ال وع دا وع ده مث، أواله م ن خ ري آخرت ه الذي واملصطفى
 .َّىن نن زنمنُّٱ: جالله جل فقال ،يوصف وال

 .مباحث أربعة من اآلية هذه على الكالم

                                 
(، والصحاح 1/467واملقصود به صغري الكلب. انظر: مجهرة اللغة مادة]جرو[)(  1)

 (6/2301مادة]جرى[)

هذا احلديث رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب]اللباس والزينة[ ابب]التدخل املالئئكة بيتا فيه كلب (  2)
 .-وهللا أعلم-لنزول اآلايت املقصودة  (، وليس يف احلديث أّن هذا سببا  3/1664وال صورة[)

والصواب ماورد يف حديث جندب بن سفيان اآلنف ذكره وهو أّن مدة انقطاع الوحي يومِي أو (  3)
 .-وهللا أعلم-ثالاث  

وقد يتعّدد سبب نزول اآلية الواحدة، وهناك أمثلة كثرية يف ذلك. انظر: احملرر يف أسباب النزول (  4)
 (.1/125ين)للدكتور خالد املزي

ويقصد املؤلف يف كالمه أن سبب النزول ما ارتبط بنزول اآلية من األحداث والقضااي والظروف، (  5)
 وليس هو العلة املوجبة لنزول اآلية.
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 األول البحث
 وهي القسم جواب ةمجل على عطف قبلها كاليت اجلملة هذه أن

 .َّيقاكلكُّٱ

: قلت؟ قبله مبا َّملىليلامممُّٱ قوله اتصل كيف: قلت فإن
 وإنك، إليك ابلوحي مواصلك تعاىل هللا أن من والقلى التوديع نفي تضمنه مالّ  به اتصل
 مجيع على والتقدم السبق وهو، وأجل، ذلك من أعظم كرامة ترى وال، تعاىل هللا حبيب
 وإعالء، املؤمنِي درجات ورفع، األمم سائر على أمته شهادةو ، ورسله، تعاىل هللا أنبياء

 صاحب إليه أشار كما،  السنية الكرامات من ذلك وغري، بشفاعته مراتبهم
 .(2)عنه تعاىل هللا عفا (1)«الكشاف»

 الثاني البحث
 إىل (3)إسحاق ابن فذهب .به املراد وما ،الوعد هذا معىن يف املفسرون ختلفا

 يف والفوز (4)الظفر معناه مصدر وبفتحها اسم الفاء بضم جالفل يهيعط أنه املراد أن
  .(5)اآلخرة يف والثواب، الدنيا

                                 
، له من التصانيف:  ه  467 سنة زخمشر ولديف. الزخمشري اخلوارزمي عمر بن حممود القاسم أبو(  1)

، وغريه الفرائض علم يف الرائض ،اإلعراب صنعة يف املفصل ، والتنزيل غوامض حقائق عن الكشاف
ه، انظر: وفيات 538 سنة تويف من املصنفات، وهو من أئمة املعتزلة ويصرح يف ذلك،

 (.15/17(، وسري أعالم النبالء)5/168األعيان)

 (.4/766انظر: الكشاف )(  2)

، وهو ه85 سنة املدينة يف ولد ؤرّخ املعروف،، املاملدين خيار بن يسار بن اسحاق بن حممد بكر أبو(  3)
 يف يتبحر أن اراد من: الشافعي "، قالواملغازي السري يف مصنفه " أول من كتب يف سرية النّب

(، وسري أعالم 4/276ه. انظر: وفيات األعيان)151، تويف سنة إسحاق ابن على عيال فهو املغازي
 (.7/33النبالء)

 (.11/60(، وهتذيب اللغة مادة]فلج[)6/128)انظر: العِي مادة]فلج[(  4)

 (20/95نقل هذا التفسري عن ابن اسحاق؛ القرطّب يف اجلامع ألحكام القرآن)(  5)
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 احل   وض يعطي   ه أن   ه -ع   نهم تع   اىل هللا رض   ي- (1)واحلس   ن عب   اس اب   ن ع   ن ونق   ل
 بع   ض قال   ه كم   ا ل   دليل حيت   اج ك   رذُ  مب   ا ةَ العطيّ    -ك   األولّ – وختصيص   هما (2)والش   فاعة

 .احملققِي
: قال[ ب/2]  أنه «مسلم صحيح» يف ملا مناسبة نوع للشفاعة تفسريه يف نعم

 أمت ك يف سنرضيك إان: فقل حممد إىل اذهب: جلربيل تعاىل فقال ،قوله إىل وبكى« أميت»
 .(3)نسوءك وال

 رب: »ف      أقول ؟حمم     د اي أرض      يت« يل ين     ادي ح     ّت ألم      يت أش     فع» روي ومل     ا
 .(4)«رضيت

 أن  واع مجي  ع م  ن، ج  زيال   عط  اء   اآلخ  رة يف يعطي  ه أن  ه امل  راد أن إىل بعض  هم وذه  ب
 .(5)قبله مما أعم فهو وغريمها، والشفاعة، احلوض من، كراماتاإل 

 لذلك اختياره حكمة ولعل، (7( )6)-هللا رمحه- احمللي اجلالل اجلليل اقتصر وعليه

                                 
ه، وأدرك وتتلمذ على كبار الصحابة، قال 21، ولد سنة -رمحه هللا-البصري يسار بن احلسنوهو (  1)

تويف سنة . وعبادة وورع وزهد علم من نف كل ومجع وكربائهم، التابعِي سادات من كانابن خلكان:  
 (.2/69ه. انظر: وفيات األعيان)110

(، ونسب الواحدي  القول عن ابن عباس يف 10/3443أخرجه ابن أيب حامت عن احلسن البصري)(  2)
 (.5/267(، والبغوي يف معامل التنزيل)4/410الوسيط )

 هللا صلى النّب دعاء ابباب]اإلميان[ابب]رواه مسلم من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص يف كت(  3)
 (.1/191[)87[رقم احلديث]عليهم شفقة وبكائه ألمته، وسلم عليه

 (.2/239)-رضي هللا عنه-( عن علي بن أيب طالبالزخار لبحررواه البزار يف مسنده )ا(  4)

 (.31/194كالرازي يف التفسري الكبري)(  5)

، الشافعي احملّلي الدين كمال بن أمحد الدين شهاب بن حممد هللا عبد أبو الدين جالل اإلمام هو(  6)
ه، له من املصنفات: شرح مجع اجلوامع، وشرح الورقات، وتفسري اجلاللِي بدأ من أول 791ولد سنة 

 الطالع البدر انظر: -رمحه هللا-ه862سورة الكهف اىل سورة الناس مث سورة الفاحتة لكنه تويف سنة 
 (.1/336لألدنه وي) املفسرين طبقات(، و 2/1115)السابع القرن بعد من مبحاسن

 (.1/812انظر: تفسري اجلاللِي )(  7)
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 .َّملىليلامممُّٱ بقوله اقرتانه داللة
 إنه قال: حيث -عنه تعاىل هللا عفا- «الكشاف» صاحب سلكه ما واألفيد ،هذا

، مك ة ف تح وي وم، (1)ب در ي وم أبعدائ ه والظف ر، الف تح من الدنيا يف أعطاه ملا، شامل وعد
 وعس  اكره، وإجالئ  ه (3)والنض  ري (2)قريظ  ة عل  ى والغلب  ة، اأفواج    ال  دين يف الن  اس ودخ  ول
، امل  دائن م  ن األرض أقط  ار يف الراش  دين خلفائ  ه عل  ى ف  تح وم  ا، الع  رب ب  الد يف وس  راايه

 أه ل قل وب يف ق ذف وم ا، األكاس رة كنوز من وأهنبهم، اجلبابرة ممالك من أبيديهم موهد
 ومل ا، املس لمِي واس تيالء، ال دعوة وفش وا، اإلس الم وهتي ب، الرع ب م ن والغرب، الشرق
 أل ف اجلن ة يف ل ه: عب اس اب ن ق ال، تع اىل هللا إال كنهه يعلم ال الذي الثواب من له أدخر
 .انتهى (4)املسك ترابه أبيض لؤلؤ من قصر

 م  ن أعط  اه م  ا لك  ل ش  امل: بقول  ه -س  ره ق  دس- (5)البيض  اوي القاض  ي وخلص  ه

                                 
 ،والكفر اإلميان بِي الفاصلة املعركة حدثت فيها تعريفها، عن تغين وشهرهتا كثرٌي، الّسرية يف ذكرها(  1)

 سيف عن وتبعد ،مك310 مّكة وعن كم155 املدينة عن تبعد الّصفراء، وادي أبسفل بلدةٌ  اليوم هي
ريَةّ  يف  اجْلُْغَراّفيَّةّ  اْلَمَعاملّّ  معجمكم. انظر: 45 قرابة البحر  السنة يف األثرية املعامل(، 1/41)الن ََّبوّيَّةّ  السّّ

 (.1/44)والسرية

، خانوا العهد الذي بينهم وبِي الرسول عليه  املدينة ىف الكربى الثالث اليهود قبائل إحدىوهي (  2)
انصروا املشركِي يف معركة اخلندق فحكم عليهم سعد بن معاذ بقتل مقاتلتهم وسّب نسائهم السالم، و 

 (.2/496وأطفاهلم،انظر: مغازي الواقدي)

، خانوا العهد الذي بينهم وبِي الرسول عليه املدينة ىف الكربى الثالث اليهود قبائل إحدىوهي (  3)
مبكرهم وغزاهم، مث  م يف ديةة قتيلِي، فعلم النّبالسالم، وحاولوا قتله حينما جاءهم طالبا مساعدهت

(، وسرية ابن 2/363أجالهم فأخذوا كل شيء يستطيعون محله وهدموا بيوهتم. انظر: مغازي الواقدي)
 (.2/190هشام)

 (.24/487(، وأثر ابن عباس رواه الطربي يف جامع البيان)4/767انظر: الكشاف)(  4)

 فقيه،املفّسر املعروف، وهو  البيضاوي، الدين، انصر علي، بن دحمم بن عمر بن هللا عبد هو(  5)
 املشهور وهو"  التأويل وأسرار التنزيل أنوار: " تصانيفه من بشرياز، القضاة قضاء ويل حمدث، أصويل،
 يف"  الفتوى دراسة يف القصوى الغاية" و ،" الوصول علم إىل األصول منهاج" و البيضاوي، بتفسري
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 .انتهى (1)تعاىل هللا إال كنهه يعرف ال مما له أدخره وما، األمر وظهور، النفس كمال
 م ن أع م اآلخ رة يف ل ه أدخ ره م ا ألن ؛«الكشاف» يف مما ألفيد إجيازها مع هي بل

 فكأن ه بعض ه ب ل املبِي كل ليس الثواب من «الكشاف» قول: القيُ  أن إال اللهم الثواب
 أو الث واب مجل ة م ن جيعله مل إن عباس ابن عن بعد نقله ما بقرينة وغريه الثواب من: قال

 يس  اوي فحينئ  ذ ظ  اهر وه  ذا اآلخ  رة يف علي  ه ب  ه هللا ي  نعم م  ا مجي  ع ه  و الث  واب إن: يق  ال
 .فتأمله البيضاوي كالم

، أبوي  ه إبحي  اء علي  ه اإلنع  ام م  ن ل  ه تع  اىل هللا أعط  اه م  ا :الوج  ه ه  ذا يش  مل وق  د
، فيه طعن ملن يلتفتوا ومل، احلفاظ من واحد غري صححه حديث يف جاء كما،  له وإمياهنما

 .(2) له وكرامة، هلما خصوصية، به فآمنا له أحيامها تعاىل هللا أن

                                                                             
املنهل الصايف (، و 8/157ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي)685، تويف سنة افعيالش الفقه فروع

 (.7/110)واملستوىف بعد الوايف

 (.5/319انظر: أنوار التنزيل وأسرارا التأويل)(  1)

  اللَّّ  َرُسولَ  َأنَّ : "فيه جاء حيث اعدالو  حجة يف عائشةواحلديث الذي استند عليه املؤلف ما روته (  2)
 عما عائشة فسألته الوجه، لمتهلّ  عاد مث آمنة، أمه قرب إىل وذهب حزينا   نزل احلجون عقبة وصل ملا

 إىل عادت مث يب، فآمنت آمنة، أمي يل أحيا هللا إن: فقال اثنيا ؟ سروره مث أوال   حزنه من رأت
 (، واخلطيب البغدادي يف السابق1/489رواه ابن شاهِي يف انسخ احلديث ومنسوخه)".قربها

(، ومل أقف على أحد من احلفاظ صّحح هذا احلديث بل ضّعفه كثري من األئمة 1/344والالحق)
، ضّعف هذا احلديث مع ترجيحه أبهنما يف اجلّنة، وقد صنّف -رمحه هللا-جلهالة رواته. واإلمام السيوطي

 يأبو  ىف فااحلن مسالك) يف اجلّنة وهي: رسائل خاصة انتصارا  لقول من قال أبّن والَدّي النّب
 العلمِي نشر/الشريفة اآلابء ىف املنيفة الدرج/و اجلنة ىف الرسول أبوى أنّ  يف واملنة التعظيم/و املصطفى

 اآلابء ىف اجللية السبل/املصطفوية النسبة ىف السندسية املقامة/الشريفِي األبوين إحياء ىف املنيفِي
ل: أهّنما من أهل الفرتة ومل تصلهما (، وسلك عدة مسالك لرتجيح هذا القول، املسلك األو العلية

 عليه إبراهيم جدمها دين احلنيفية على كاان بل شرك عنهما يثبت مل أهنماالرسالة، واملسلك الثاين: 
، وغريمها نوفل بن وورقة ، نفيل بن عمرو بن كزيد العرب من طائفة ذلك على كان كما السالم

 الضعيف قسم منّعفه لكنه قال أّن هذا احلديث واملسلك الثالث: حديث عائشة اآلنف ذكره، وقد ض
. انظر: مسالك احلنفاء يف والدّي املوطن هذا مثل ىف خصوصا   الفضائل ىف بروايته يتسامح الذى
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 ذل  ك ألن ل  ه؛حم يف ل  يس (2)واإلمج  اع الق  رآن ي  رده ه  ذا إن: (1)دحي  ة اب  ن فق  ول
 .إمجاع وال قرآن يرده فال واخلصوصية، الكرامة جهة على وعقال  ، اشرع   ممكن

 ب  ه االعت  داد وع  دم، التكلي  ف النقط  اع ؛امل  وت بع  د ينف  ع ال اإلمي  ان: قل  ت ف  إن
 .حينئذ

 مض يها بع د الش مس عليه ردت  أنه صح وقد، اخلصوصية غري يف حمله: قلت
 وال، ه ذا فك ذا، ، ل ه كرام ة،  العص ر -وجه ه هللا ك رم- عل ي ص لى ح ّت الوقت تعاد

 (3).اأيض   احلديث هذا صحة يف طعن ملن التفات
 ال دنيا يف حي اة حتص ل مل إذا املوت بعد[ أ/3] ينفع ال اإلميان كون حمل: يقال أو

                                                                             
(. وقد ذهب مجهور العلماء 3( والتعظيم واملنة يف أّن أبوي النّب يف اجلّنة)85-39-15املصطفى)

 ألمي أستغفر أن ريب استأذنت" ات مشركِي، واستدلوا بقولهأنّه أخرب أهنما ما أبنّه ثبت عن النّب
، (976) مسلم رواه" ابآلخرة تذكر فإهنا القبور فزوروا يل، فأذن قربها أزور أن واستأذنته يل، أيذن فلم

 هللا رسول اي:  قال رجال   أن - عنه هللا رضي - مالك بن أنس عن( 203) صحيحه يف مسلم ىرو و 
. قال يف عون املعبود معلقا  على "النار يف وأابك أيب إن: "فقال دعاه، وىل فلما" لنارا يف: "قال أيب؟ أين

 وبعضه مفرتى مكذوبٌ  موضوعٌ  أكثره وجناهتما وإمياهنما والديه إبحياء ورد ما وكلّ  حديث عائشة:"
 (.12/324" عون املعبود)احلديث أئمة الّتفاق حبالٍّ  يصحّ  ال جّدا ضعيفٌ 

 اهلمم تتوافر ممّا لكان وقع لو هذا مثل فإنّ  متدّينٍّ  على خيفى ال ذلك كذب ظهور"وقال ابن تيمية: 
 جهة ومن املوتى، إحياء جهة من:  وجهِي من للعادة خرقا األمور أعظم من فإنّه نقله على والّدواعي

 أنّه معل الثّقات من أحدٌ  يروه مل فلّما ، غريه نقل من أوىل هذا مثل نقل فكان ،املوت بعد اإلميان
 (.3/324"جمموع الفتاوى)كذبٌ 

، ولد املذهب الظاهري الكلّب، دحية بن خلف بن فرج بن حممد بن علي بن احلسن بن عمر هو(  1)
 خصائص يف السول هناية" و ،"البصائر تنبيه، له من التصانيف: "مرتِي دانية قضاء ويله ، 544سنة 

ه. انظر: وفيات 633تويف سنة "العباس بين خلفاء خاتري يف النرباس" و ،"البينات اآلايت"و ،"الرسول
 (.16/278(، وسري أعالم النبالء)3/448األعيان)

 (.4/223نقله عنه ابن كثري يف تفسريه)(  2)

(، واالطرباين يف املعجم 3/94واحلديث أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر)(  3)
 (.2/395)(، وقد ضعفه األلباين يف السلسة الضعيفة24/147الكبري)
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 :ح ديث إمياهنما من هنا تقرر ما على شكليُ : قلت فإن .هنا كما حصلت إذا ما خبالف
: جب وابِي ذلك عن أجيب: قلتُ ؟  (1) (؟ألمه االستغفار يف  لنبيه ذنأي مل تعاىل هللا إن)

 مل ا في ه هل ا ي ؤذن فل م، الوق ت ذل ك عن هلا االستغفار أتخري اقتضت املصلحة أن: األول
 .اخلفية ابحلكم تعاىل علمه من سبق

 . به وإمياهنا إحيائها قبل كان أنه: الثاين
 حك    م يف وه    م، (2)الف    رتة أه    ل م    ن  أبوي   ه أن بعض    هم ق    رر ق    د: قل    ت ف   إن

 ؟وإمياهنما إحيائهما قبل هلما االستغفار من املنع وجه فما، معذبِي وغري، املسلمِي
،  الكف  ر يقتض  ي مب  ا لتلبس  ه مع  ذب ه  و م  ن الف  رتة أه  ل م  ن أبن جي  اب ق  د: قل  ت

 (5)«الن ار يف (4)قص به جي ر (3)حل ي ب ن عم رو رأي ت»  عنه احلديث ففي حلي بن كعمرو
  اس  تغفاره أن أو الف  رتة أله  ل االس  تغفار ج  واز األم  ة تت  وهم ل  ئال حينئ  ذ ن  عامل فيك  ون
 .خيفى ال كما أليق اإلميان بعد ووقوعه، الكمال مدارج يف والرتقي، الرفعة كمال يقتضي

 اي رج  ل ق  ال :مس  لم حب  ديث، تع  ذيبهما وع  دم، إمياهنم  ا م  ن تق  دم م  ا ش  كلواستُ 

                                 
 أيذن فلم ألمي أستغفر أن ريب استأذنت: »  هللا رسول قال: قالرواه مسلم من حديث أيب هريرة (  1)

ربه يف زايرة  كتاب]اجلنائز[ ابب]استئذان النّب  «يل فأذن قربها أزور أن واستأذنته يل،
 (.2/671أمه[)

 من اليت الرسالة تدركهم ومل،  قبلهم نذارةال يدركوا مل الذين القوم هم عرفهم السبكي: الفرتةوأهل (  2)
 السالم عليه عيسى بِي الرسالة كانقطاع نبيِي كل بِي ما هي ، وكذلك عرفهم ابن كثري:بعدهم
 (.1/58. انظر: أهل الفرتة ومن يف حكمهم ملوفق شكري)وحممد

 إىل العرب ودعا لإمساعي دين غري من أول األزدي، عامر ابن عمرو بن حارثة بن حلّي  بن عمرو(  3)
 فأخذ هذه املدينة أبصنام عمرو وأعجب، ذهب إىل بالد الشام ودخل مدينة "مآب" األواثن عبادة
.انظر: ذلك فعل من أول فكان هبا، واالستشفاء تعظيمها إىل الناس ودعا مبكة فنصبها منها، عددا

  (.3/185البداية والنهاية)

 .(8/294أي أمعاؤه انظر: هتذيب اللغة)(  4)

 يدخلها النار اببرواه مسلم من حذيث أيب هريرة يف كتاب]اجلنة وصفة نعيمها وأهلها[ابب](  5)
 (.4/2186[)الضعفاء يدخلها واجلنة اجلبارون
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 .(1)«النار يف وأابك أيب إن: »فقال دعاه وىل لماف ،«النار يف: »قال أيب؟ أين هللا رسول
 ؛يرت د أن خش ية، الرج ل ذل ك خ اطر يطي ب أن ب ذلك قص د إمنا أبنه عنه جيبوأُ 

 فرجح   ت وىل أن بع   د ذل   ك ل   ه ق   ال مل   ا أن   ه ب   دليل، الن   ار يف أابه أن أوال مسع   ه لوق   وع
 أش ار م ا واباجل  ه ذا م ن وأوىل، ك ذلك احلقيق ة يف يك ن مل وإن، ب ذلك إخباره املصلحة

 مع مضحطمظجعُّٱ علي   ه ين   زل أن قب   ل ك   ان ذل   ك أن م   ن بعض   هم إلي   ه
 م  ع ه  م: »فق  ال املش  ركِي أطف  ال ع  ن س  ئل أن  ه ل  ه وق  ع كم  ا،  [-15-]س  ورة اإلس  راء َّجغ
 .(2)اجلنة يف أهنم فذكر عنهم سئل مث« آابئهم

 مث (4)م يتاهلي حج ر ابن الشهاب املتأخرين خطيب (3)جدي تلميذ قال وقد ،هذا
 ألن طال ب؛ أاب عم ه :أببي ه أراد أن ه عن دي ل ه أتوي ل وأظه ر: -تع اىل هللا رمحهم ا- املكي
 عن د حمامله ا أص ح عل ى خبالف ه الشاهدة اآلية فيه اجملاز وقرينة، (5)أاب العم تسمي العرب

                                 
 وال النار، يف فهو الكفر على مات من أن بيانرواه مسلم من حيث أنس يف كتاب]اإلميان[ابب](  1)

 (.1/191[)املقربِي قرابة تنفعه وال شفاعة، تناله

وهو حديث مسرة بن جندب الذي رواه البخاري يف كتاب]التعبري[ ابب]تعبري الرؤى بعد صالة (  2)
 (.9/44الصبح[)

 واحلديث والفقه والقراءات التفسري يف املتبحرين منوهو جده من أمه حممد بن سامل الطبالوي (  3)
 أبعيان السائرة الكواكبه. انظر: 966نة م، تويف سوالكال واملنطق والطب والبيان واملعاين واألصول

 (.2/33) العاشرة ئةاامل

 اإلرشاد، وشرح املنهاج، شرحه، له من التصانيف 911وهو أمحد بن حجر اهليتمي، ولد سنة (  4)
 الكواكبه. انظر: 973وغريها تويف سنة  النووية األربعِي وشرح والصغائر، الكبائر يف والزواجر

 (.3/102) العاشرة املئة أبعيان السائرة

 خض جسحسخسمسحصخصمصجضحض مخ حجمججحمحجخُّٱومنه قوله تعاىل: (  5)

]البقرة[ ،ومعلوم َّجفحفخفمفحقمق مغ جعمعجغ مضحطمظ
 من اْلعم َأو املريب اّبأْلَبّ  يُ َراد َواَل أّن إمساعيل عليه السالم هو عَم ليعقوب. قال ابوالبقاء احلنفي معلقا: 

َا ُمفردا، الّسنة يف  َواَل  اْلُقْرآن يف  يرد َومل قريَنة، غري  اّبْلَقرّيَنةّ  التغليب بطرّيق اجْلمع ضمن يف  ورد َوّإمنَّ
 (.1/25. انظر: الكليات)اْلَواّضَحة
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 بعض هم في ه ونظ ر .انته ى .املطل ب عب د ج ده بع د كفل ه الذي هو عمه وأن، السنة أهل
 .(1)«النار يف وأمك أمي» أمه عن لسائل  بقوله

 الثالث ملبحثا
 اآلي  ة ه  ذه أن إىل ذه  ب بعض  هم أن اعل  م .األم  ة جلمي  ع وبش  ارة مج  ة فوائ  د وفي  ه

 يف آي  ة أرج ى أن ه تقول ون الع  راق أه ل معش ر أنك م:  عل  ي فع ن، الق رآن يف آي ة أرج ى
 جب مينيىيييجئحئخئمئهئُّٱ الق                                                               رآن

]س          ورة  َّ جح حبخبمبهبجتحتختمتهتمثحجمج
 كت اب يف آي ة أرج ى إن نق ول البيت أهل اولكنّ : الق ذلك لنقول إان: فقالوا[ 53الزمر:

 تفس   ري يف مب   ا بعض   هم وأي   ده .(2) َّىنين نن زنمنُّٱ تع   اىل هللا
 مل  ا أن  ه ي  روى ومب  ا .(4)«الن  ار يف أمت  ه م  ن واح  دا حمم  د يرض  ي ال: »ق  ال أن  ه (3)الثعل  ّب

  .(5)«النار يف أميت من واحدا أرضى ال: »قال اآلية هذه نزلت
 .عنه اجلواب مع سيأيت إشكال الرضا عدم معىن ويف[ ب/3] 

                                 
 أمك: " قال أمي؟ أين هللا، رسول اي: قلت: قال عمه، رزين أيب عنرواه اإلمام أمحد يف مسنده عن (  1)

، قال " أمي مع أمك تكون أن ترضى أما: " قال أهلك؟ من مضى من فأين: قلت: قال"  النار يف
 ،( 16182) رقم الرواية يف عليه الكالم سلف عدس بن وكيع ضعيف، إسنادهشعيب األانؤوط: 

 (.26/109انظر: مسند اإلمام أمحد ).الصحيح رجال ثقات رجاله وبقية

 (.3/179رواه أبو نعيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء)(  2)

 يف زمانه أوحد كان املشهور؛ املفسر النيسابوري الثعلّب إبراهيم بن مدحم بن أمحد إسحاق أبوهو (  3)
 من غريه فاق الذي" القرآن تفسري عن والبيان الكشفوامسه " الكبري التفسري وصنف التفسري، علم

ه. انظر: وفيات 427، تويف سنة األنبياء قصص يف العرائس كتاب من تصانيفه:. التفاسري
 (.13/145عالم النبالء)(، وسري أ1/80األعيان)

، وإمنا ومل يذكره أحد من أهل احلديث مسندا إىل رسول هللا هذا احلديث اليصح نسبته للنّب (  4)
 (. 10/224روي عن ابن عباس موقوفا. انظر: تفسري الثعلّب)

 .احلديث هذا مبثل النّب عن سند يوجد ال أنّه ذكرت كما(  5)
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 ال): ض  عيف إبس  ناد والثعل  ّب (2)«احللي  ة» يف (1)نع  يم أب  و رواه م  ا ه  ذا م  ن وأبل  غ
 .(3) (النار أمته من أحد يدخل أن  هللا سولر  يرضى

: -عنهم ا تع اىل هللا رض ي- عب اس اب ن ع ن (5)جرير وابن (4)حامت أيب بنا رواه وما
 .(6) (النار أمته من دأح يدخل ال أن رضاه من أن)

 غاي   ة -ض   عف س   ندها يف ك   ان وإن- األحادي   ث ه   ذه تض   منت فق   د ؛وابجلمل   ة
 .املصطفى نبيها بربكة احملمدية األمة هذه على التفضل

 ب ه يغ رت وم ا: ق ال حي ث ذل ك رد إىل (7)«املواه ب» ص احب أش ار قد: قلت فإن
 فإن ه، الن ار أمت ه من أحد خليد أن أو، النار يف أمته من واحدا يرضى ال أنه من، اجلهال

 .(8)أرضى ال يقول أن من حبقه أعرف وهو، ربه به يرضى مبا يرضى فإنه، الشيطان غرور

                                 
، ه  336 عام أصفهان مواليد مهران ابن موسى بن إسحاق بن أمحد بن هللا عب د بن أمحد نُعيم أبو(  1)

ه. انظر:وفيات 430 س نة تويف من تصانيفه: اتريخ أصبهان، وحلية األولياء، ودالئل النبوة، 
 (.1/91األعيان)

 مل أجده يف احللية.(  2)

إذا ال »ا نزلت هذه اآلية: قال ملّ  ملسو هيلع هللا ىلصويروي أن النّب  ( رواه بلفظ:10/225انظر: الكشف والبيان)(  3)
 .«أرضى وواحد من أميت يف النار

أبوه هو أبو ، (  عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران الّتميمي احلَْنظَلي الرازي4)
، من مصنفاته: مسند ابن أيب حامت، واجلرح والتعديل، وتفسري ابن أيب حامت الرازي اإلمام احملّدث احلافظ

 (.2/287. انظر: فوات الوفيات)ه  327 مت، تويف سنةحا

جامع ه، اإلمام الفقيه احملدث املؤرخ، من مصنفاته: 224، ولد سنة(  أبو جعفر حممد بن جرير الطربي5)
ه. انظر: وفيات األعيان 310، واتريخ األمم وامللوك، تويف سنة البيان عن أتويل آي القرآن

 (.14/267(، وسري أعالم النبالء)4/191

 (.24/487انظر: جامع البيان)(  6)

أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين القتيّب املصري، أبو العباس، شهاب الدين هو (  7)
 (.1/552انظر: كشف الظنون يف أسامي الكتب والفنون) ه (923)املتوىف: 

 (.2/560) املواهب اللدنية ابملنح احملمديةانظر: (  8)
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 الس يد احملقق ِي خلامت ة تبع ا (1)الط بالوي اإلس الم ش يخ شيخنا ذلك رد  قد: قلت
 يع  ول ف  ال، أدب وإس  اءة، ج  رأة ه  ذا إن: فق  ال -تع  اىل هللا رمحهم  ا- (2)الص  فوي عيس  ى

 .إليه يلتفت وال، هعلي
 كي ف أن ه «املواه ب» ص احب أش ار وإليه: األول .إشكاالن الكالم يف يبقى ؛نعم

 .أوهلا من بل ،السالكِي مقامات من والتسليم الرضى ومقامات، يرضى ال
 فقال ت العاب دات م ن أرب ع اجتمع أنه -تعاىل هللا رمحه- (3)شيخنا حكى هنا ومن

 بص ادق ل يس: األخ رى وقال ت .ض ربه عل ى يصرب مل من، حبه يف بصادق ليس: إحداهن
 .بضربه يرض مل من حبه يف

 .بضربه يتلذذ مل من حبه يف بصادق ليس: الثالثة وقالت
 .بضربه يشاهده مل من حبه يف بصادق ليس: الرابعة وقالت
 ال فكي ف ذك ر مل ن ذل ك ثبت وإذا، املقاالت تلك وعذوبة، املقامات هذه فتأمل

 .املرسلِي لسيد يكون
 عص  اة بع  ض أن الس معية األدل  ة م ن أخ  ذا الس  نية العقائ د يف تق  رر ق د أن  ه: الث اين

 كم ا األول ع ن جي اب أن وميك ن .اخلل ف لل زم رض ا من يكن مل فلو النار يدخل  أمته
 العص    اة ع    ذاب يك    ون أن يبع    د ال أن    ه: األول: وج    وه م    ن مش    اخينا ش    يخ إلي    ه أش    ار

، رب ه رض ا وفق على رضاه ألن أيضا؛ رسوله به يرضى فال تعاىل هلل مرضي غري كعصياهنم
 املطل وب إذ ،السالكِي مقامات من حينئذ هو وليس، مذموما يكون قد ابملقضي والرضا

 .تعاىل هللا رضا وفق على كان ما منهم

                                 
 ق ترمجته.سب(  1)

، له (  عيسى بن حممد بن عبد هللا أبو اخلري قطب الدين احلسيين اإلجيي الشافعي املعروف ابلصفوي2)
 ،شرح الكافية وهو شرح خمتصر وشرح الغرة للسيد الشريف اجلرجاين يف املنطقمن التصانيف: 

كواكب السائرة أبعيان اله. انظر: 953وخمتصر النهاية البن األثري، وغريها من املصنفات تويف سنة 
 (.5/108(، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب)2/230)املئة العاشرة

 يقصد بشيخنا جده من أمه حممد بن سامل الطبالوي وقد سبق ترمجته.(  3)
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 ال احلك يم امل وىل خمت ار كون ه حي ث م ن جي ب إمن ا تع اىل هللا بفع ل الرض ا أن: الثاين
، احليثي ة هذه من ليس املوعود والرضا .يقتضيه عما النظر قطع مع ذاته يف هو حيث من

 تقتض ي واآلي ة، وق ت ك ل يف ولتحق ق، وع د كب ري في ه فل يس يعط ى م ا بك ل حلصل وإال
 ه و حي ث م ن به املوعود الرضا أن فالظاهر، وقت كل يف ما على وزائدا، مستقبال كونه
 ب د ف ال تعاىل هللا مراد إنه عن النظر قطع مع فوقه يستمد وال يطلب ال أبن املعطى ذات

 .فيه إشكال وال اجلنة إدخاهلم من
 م ن وواح د العف و طل ب أت رك ال ف املعىن، الطل ب ت رك عن جماز الرضا أن: الثالث

 ل   ه طل  ب  فإن   ه[ أ/4، ]حي  ب مل إن حقيق  ة الرض   ا ع  دم من  ه يل   زم وال، الن  ار يف أم  يت
 ب د ف ال ابإلرض اء وع د وإذا ،دبرهفت.حاله أي على دائما الرضا مقام يف وهو أمورا وألمته

 .(1) (رضيت ايرب) :فأقول قوله يؤيده، دقيق فإنه ؛فافهمه، اجلنة دخول من
 ه  و حي  ث م  ن ب  ه يرض  ى ال: األول: وج  وه م  ن عن  ه فيج  اب الث  اين اإلش  كال وأم  ا

 امل راد أن: الثاين .ابآلخرة ولو للموعد اجلنة إدخاهلم من بد فال ؟!النار يف ببقائهم فكيف
 الك رم ع ن يتج اوز ال احلك يم الغ ين اجلواد إذ ابملغفرة يليق ممن أحد بدخول يرضى ال أنه
 .احلكمة مبقتضى إمكانه مع

 يف يك ون م ا أكم ل على حال كل يف واحد كل إن: (2)الدواين احملقق قال مث ومن
 اجلن ة ي دخلهم أن ب د ال بع ده أو الن ار دخ ول قب ل اجلن ة دخول ه لب اقٍّ  حص ل فمّت ،حقه
 .امليعاد خيلف ال ألنه ابإلرضاء؛ دللوع

 كما هبا منه ورد ما فيقيد كاإليعاد املشيئة على متوقف الوعد هل: قلت فإن

                                 
أكثران احلديث عند رسول هذا احلديث رواه اإلمام أمحد من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه وفيه: (  1)

مث غدوان إليه فقال : " عرضت علي األنبياء الليلة أبممها ، فجعل النّب مير ومعه ذات ليلة ،  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 (.4/222.." اخل رواه اإلمام أمحد يف مسنده )الثالثة

يف إيران ، تويف سنة  دوان نسبة إىل الشافعي القاضي، جالل الدين حممد بن أسعد الصديقيهو (  2)
البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن (، 1/123)العاشر النور السافر عن أخبار القرنه. انظر: 928
 (.2/129)السابع
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 .الوعيد هبا يقيد
 هللا رمح  ه- (1)العب  ادي قاس  م اب  ن الش  هاب احملق  ق ش  يخنا قال  ه كم  ا احل  ق: قل  ت

 ال أن والرمح ة واجل ود الك رم مقتض ى أن إال أيض ا املشيئة على متوقف الوعد إن: -تعاىل
 الوعي د يف وأم ا، الكام ل الرجاء به فيحصل جاز وإن، التقييد إىل حاجة فال املشيئة يرتك

 فحك  م، العف  و وي  راد ت  رتك ق  د التع  ذيب مش  يئة أن عل  ى دال  ة ودالئل  ه الغف  ران فأحادي  ث
 إال حيم ل فل م، بشروطها األعمال حتقق بعد إال ذلك يثبت مل الوعد ويف ابلتقييد مبقتضاه

 .تركه والغين األلوهية جهة من جاز وإن والكرم اجلود مقتضى لىع
 .واآلخرة الدنيا يف خافوا مما والسالم الصالة عليهم األنبياء خاف ولذا
 .ابلصواب أعلم وهللا ،يقال أو قيل ما عنك ودع، املقام يف التحقيق هو فهذا

 وج   وه فه   ذه، اخلل   ود وج   ه عل   ى ابل   دخول الرض   ا نف   ي امل   راد أن: الثال   ث الوج   ه
 ال   رواايت إبط   ال عل   ى أح   د جيت   زئ ال أن فالص   واب، روي م   ا مع   ىن لتص   حيح وجيه   ة

 .ابلشبهات
 وس  لم علي  ه هللا ص  لى أمت  ه عص  اة بع  ض دخ  ول م  ن م  ر م  ا ش  كليُ  يق  ال ال :تنبي  ه

 تع   اىل قول   ه بظ   اهر األم   ة مجي   ع دون، واألخب   ار، ال   رواايت م   ن معل   وم ه   م كم   ا،  الن   ار
  َّٰذٰرٰىٌٍَُّّّّ يي ميىيُّٱ

 مقتض    ى ه    و كم   ا جه    نم يف الف   ريقِي مجي    ع دخ    ول املقتض   ي[ 13لس    جدة: ]س   ورة ا
 رأيت مث ،ظاهر هو كما لألفراد ال األصناف لعموم أتكيد أمجعِي نإ :نقول ألان ،التأكيد
 ال ذل   ك أبن اجل   واب املفس   رين بع   ض ع   ن نق   ل -س   ره ق   دس- ال   دواين اجل   الل احملق   ق
، الدراهم من الكيس مألت قلت ذاإ كما ،جهنم به ميأل ما قدر بل الكل دخول يقتضي

                                 
أمحد بن قاسم الصباغ العبادي مث املصري الشافعي األزهري، حنويٌّ وفقيٌه مصريٌّ هو شهاب الدين (  1)

، وشرح حاشية ابن قاسم العبادي على شرح ابن الناظم، له من املصنفات: من القرن العاشر اهلجري
ه. 992، تويف سنة-وهو شرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه للسبكي-اآلايت البيناتو الورقات، 

 (.1/198(، واألعالم)3/111)ئة العاشرةاالكواكب السائرة أبعيان املانظر: 
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 يق  ول أن نظ  ر فإن  ه في  ه م  ا خيف  ى وال: ق  ال، الك  يس يف ال  دراهم ك  ل دخ  ول يقتض  ي ال
 في ه ال دراهم مجي ع دخ ول يقتضي[ ب/4] بظاهره وهو الدراهم مجيع من الكيس مألت

 تعم   يم (ُّ) بلف   ظ امل   راد :يق   ول أن :اجل   واب يف واحل   ق املبح   ث يف ف  الكالم
 مجي ع م ن اجل راب م ألان قل ت إذا كم ا،  األف راد مجيع دخول يقتضي ال وذلك، األصناف

 ال، األص ناف من صنف كل من شيء فيه يكون أن إال ذلك يقتضي ال، الطعام أصناف
 ال، الن  اس أص  ناف مجي  ع م  ن اجملل  س ام  تأل وكقول  ك، الطع  ام مجي  ع أف  راد في  ه يك  ون أن

، فرد صنف كل من فيه يكون نأ بل الناس أفراد مجيع اجمللس يف يكون أن ذلك يقتضي
 مم ن وغ ريهم، اليه ود عل ى رد في ه إذ، أمجع ِي لف ظ فائ دة تظه ر ه ذا وعلى، ظاهر وذلك

 .انتهى .(1)النار يدخلون ال أهنم زعم
]س ورة م رمي:  َّاكلكمكىكُّٱ تع اىل قول ه عن اجلواب فما: قلت فإن

 .النار أحد كل دخول يقتضي فإنه [ 71
 .(2)الكل دخول يقتضي فال بعضهم رهفس وبه احلضور الورود أصل: قلت

                                 
 (.11/126نقله عن اآللوسي يف تفسريه روح املعاين)(  1)

يف ذلك  -رمحه هللا-قول الشوكاين اختلف املفسرون يف معىن الورود هنا، ولعل من أحسن ماقيل فيه(  2)
قد اختلف الناس يف هذا الورود، فقيل: الورود الدخول، ويكون على املؤمنِي بردا حيث قال: 

وسالما، كما كانت على إبراهيم. وقالت فرقة : الورود هو املرور على الصراط. وقيل: ليس الورود 
توقف كثري من العلماء عن حتقيق هذا  الدخول إمنا هو كما يقول وردت البصرة ومل أدخلها. وقد

ُّٱالورود، ومحله على ظاهره؛ لقوله تعاىل :                

          َّ :وال خيفى أن القول أبن الورود هو املرور على [ 101]سورة األنبياء

دة فيه مجع بِي األدلة من الكتاب والسنة فينبغي محل هذه الصراط أو الورود على جهنم وهي خام
اآلية على ذلك، ألنه قد حصل اجلمع حبمل الورود على دخول النار مع كون الداخل من املؤمنِي 

انظر: فتح  ها وهو الصراط. انتهى.يمبعدا من عذاهبا، أو حبمله على املضي فوق اجلسر املنصوب عل
 (.3/406القدير)
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 تع  اىل هللا رض  ي- (1)عب  اس واب  ن، عل  ي فس  ره كم  ا،  ال  دخول مبع  ىن أن  ه س  لم ول  ئن
 أو ،(2)م نهم وإن ق رئ ما ويعضده، بعضهم قاله كما،  الكفار مجيع دخول فاملراد -عنهم
 .الدخول ينايف فال للعذاب أحد كل دخول املنفي أو، العذاب يستحق من املراد

 وعل   ى إب  راهيم عل  ى كان   ت كم  ا اوس  الم   اب   رد   امل  ؤمن عل  ى تك   ون أهن  ا ورد وق  د
 .(3)انرا الكافرين

 الن   ار تق   ول: )احل   ديث ويف .(4)خلموده   ا هب   ا حيس   ون ال عليه   ا مي   رون أهن   م وروي
 :تع          اىل قول          ه ه          ذا ويعض          د .(5) (هل          ّب ن          ورك أطف          أ فق          د ج          ز: للم          ؤمن

 .[72]سورة مرمي: َّريزي ٰى زنمنننىنينُّٱ
 م ن ح مّ  من: (7)جماهد وعن، إشكال فال وعليه، (6)للقيامة مريالض جعل وبعضهم

 .(8)وردها فقد املسلمِي

                                 
 (.18/230طربي يف جامع البيان)رواه ال(  1)

 (.1/303وهي قراءة شاذة قرأ هبا ابن عباس وعكرمة. انظر: شواذ القراءات للكرماين )(  2)

أهوى إبصبعيه إىل أذنيه وقال: صّمتا رواه الثعلّب يف الكشف والبيان عن جابر بن عبدهللا انه قال: (  3)
 يبقى بّر وال فاجر إاّل دخلها فتكون على املؤمن الورود: الدخول، ال" يقول: ملسو هيلع هللا ىلصإن مل أكن مسعت النّب

(، وأخرجه احلاكم يف املستدرك، 6/225" انظر: الكشف والبيان)بردا وسالما كما كانت على إبراهيم
 (.4/630وقال الذهّب يف التلخيص: صحيح. انظر: مستدرك احلاكم على الصحيحِي)

 (.18/230. انظر: جامع البيان)رواه الطربي يف جامع البيان عن خالد بن معدان(  4)

(، وقال األلباين: ضعيف انظر سلسلة األحاديث 9/329رواه ابونعيم يف احللية)(  5)
 (. 7/421الضعيفة)

 (.3/308نسبه السمعاين رمحه هللا إىل ابن مسعود رضي هللا عنه. انظر: تفسري القرآن للسمعاين)(  6)

ئب بن أيب السائب املخزومي القرشي. إماٌم وفقيه وعاملُ ثقة وكثري اّهد ْبن َجرْب موىل الساهو اإلمام جم(  7)
ابن عباس، كما عرض عليه القرآن ثالث مرات،  ه، روى عن كبار الصحابة ك21ولد سنة احلديث، 

عائشة وأيب هريرة وسعد بن أيب وقاص وجابر بن عبد هللا وعبد هللا بن عن ى  ورو  ،الفقه هكما أخذ عن
 (.(.6/19ه. انظر: الطبقات الكربى)104، تويف سنة دريأيب سعيد اخلو  عمر

 (.6/228رواه الثعلّب يف الكشف والبيان)(  8)
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 .(1)(النار من املؤمن حظ وهي جهنم فيح من احلمى) احلديث ويف
 جي د ف ال مي وت الن ار ي دخل الذي املؤمن إن): امرفوع   «وغريه مسلم صحيح» ويف

 .(2) (أملها
 عيس ى الس يد مش اخينا ش يخ ونب ه، خ الف في ه غش ي؟ أو حقيق ي م وت ه و وهل

 ألن ابت داء؛ ال يس تحقه الذي القدر تعذيبه بعد فيها ميوت أنه املراد أن على (3)الصفوي
 .تعذيب غري من ابتداء املوت يتأتى فال قطعا يعذب من العصاة من

 ،فليت دبر ،حلكم ة إي الم وال تع ذيب ال أن ه م ع امل وت بعد فيها مكثه أن على ونبه
 .أعلم وهللا

 ح ق يف ذلك ألن ؛َّيمجنحنخنمنىنُّٱ تعاىل بقوله تقرر ما شكليُ  وال
 م ن وذلك ،املؤمن خبالف وهذا، تنفعه حياة حيي وال فيسرتيح فيها ميوت ال أي ،الكافر
 .والسالم الصالة أفضل نبيها على احملمدية األمة هذه على تعاىل هللا فضل

 املص   ائب م   ن علي   ه يق   در مب   ا ال   ذنوب امل   ؤمن ع   ن يكف   ر تع   اىل هللا أن ورد وق   د
 .(4)الدنيوية

                                 
(، 12/272(، والبيهقي عن أيب رحيانة يف شعب اإلميان)2/182رواه أبو نعيم عن عائشة يف احللية)(  1)

. انظر: السلسلة لطرقوابجلملة فاحلديث صحيح هبذه ا، وهذا إسناد حسن يف الشواهدوقال األلباين: 
 (.4/438الصحيحة)

 مارواه املصنف ال أصل له .(  2)

 سبق ترمجته.(  3)

وهو يوعك فقلت: اي ملسو هيلع هللا ىلص (  فمن ذلك حديث ابن مسعود   رضي هللا عنه   قال: دخلت على النّب 4)
رسول هللا إنك توعك وعكا شديدا، قال: أجل إين أوعك كما يوعك رجالن منكم، قلت: ذلك أن 

رين، قال: أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى: شوكة فما فوقها   إال كفر هللا هبا سيئاته لك أج
انظر: صحيح البخاري   وحطت عنه ذنوبه كما حتط الشجرة ورقها. متفق عليه

(، ومسلم كتاب]الرب والصلة 7/114كتاب]املرض[ابب]ماجاء يف كفارة املرض[)
 (.4/1992واآلداب[ابب]ثواب املؤمن يف املرض[)
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 يبرتزتمتنتىتُّٱ ن  زل مل  ا أن  ه وغ  ريه «مس  لم ص  حيح» ويف

 هلكن  ا: وق  الوا ،الص  حابة غم  ت[ 284س ورة البق  رة:] َّرثزثمث يت
 فنزل  ت ؛فقالوه  ا (وأطعن  ا مسعن  ا قول  وا):  هللا رس  ول هل  م فق  ال أبي  دينا ليس  ت فقلوبن  ا

 .(1)النفس حديث عن هلم وجتاوز  َّيلامُّٱ
 هللا رض ي- عائش ة عن وغريه «الرتمذي» ويف (2)السلف من كثري بنسخها وصرح

 :تع         اىل قول         ه وع         ن اآلي         ة تل         ك ع         ن س         ألته ح         ِي ق         ال  أن         ه -عنه         ا
 مب  ا العب  د هللا معاقب  ة ه  ذه): [123]س  ورة النس  اء:َّرئ َُُِّّّّّٰٱ

، هل  ا فيف  زع فيفق  دها قميص  ه يف يض  عها البض  اعة ح  ّت والنكب  ة احلم  ى م  ن [أ/5] يص  يبه
 الرتم ذي ويف (5)((4)الك ري م ن األمح ر (3)الت رب خي رج كما ذنوبه من ليخرج املؤمن إن حّت
 عن ه هللا يعف و وم ا ب ذنب إال فوقه ا أو دوهن ا فم ا نكب ة عبد تصيب ال: »قال أنه أيضا
 . (6) (َّممجنحنخنمن خم ملهلجمحمُّٱ وقرأ أكثر

 هذه ظواهر بِي إن :وأقول: -تعاىل هللا رمحه- (7)الصفوي الدين معِي السيد قال

                                 
 (. 1/115رواه مسلم يف كتاب ]اإلميان[ابب]قوله تعاىل: ان تبدوا مايف أنفسكم[)(  1)

وهذا  مادّل عليه احلديث السابق، وقد روى الطربي عن مجع من السلف يف القول بنسخها. انظر: (  2)
 (.6/104جامع البيان)

 (.2/600دة]ترب[)(، والصحاح ما8/117هو الذهب قبل أن يضرب. انظر: العِي )(  3)

 (.10/188وهو الذي ينفخ فيه احلداد. انظر: هتذيب اللغة)(  4)

(، وقال األلباين: ضعيف 5/221رواه الرتمذي يف كتاب]تفسري القرآن[ابب]ومن سورة البقرة[)(  5)
 (.1/491اإلسناد. انظر: مشكاة املصابيح)

(. وقال األلباين: ضعيف. 5/377)رواه الرتمذي يف كتاب]تفسري القرآن[ ابب]سورة حم عسق[(  6)
 (.1/491انظر: مشكاة املصابيح)

، ولد  جيي الشَّاّفّعيلسَّيّّد صفي الّدين احلسين احْلَُسْييّن اإلمعِي الدين  (  حُمَمَّد بن عبد الرَّمْحَن بن حُمَمَّد7)
جوامع التبيان يف تفسري ، من مصنفاته: الزم َواّلده يف اْلّفْقه والعربية َوالصْرف َوَغريَهاه، 832سنة 
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 .اتدافع   ثاألحادي
 بفض ل ونس خت ارتفع ت لك ن ال نفس خبط رات احملاس بة أن عل ى دال: األول فإن

 .تعاىل هللا
 ال  دنيوي م  ن أع  م احملاس  بة لك  ن واقع  ة خط  رة لك  ل احملاس  بة أن عل  ى دال: والث  اين

 .واألخروي
 يف وال، ال دنيا يف ال اجلمي ع عل ى حياس ب ف ال أكثري العفو أن على دل: والثالث

 .اجد   بعيد اخلطرات غري هي اليت ابألعمال العفو يصوختص، اآلخرة
 م ن فهم وا مل ا -ع نهم تعاىل هللا رضي- الصحابة أن -أعلم تعاىل وهللا- فالتوفيق

 هللا ف أنزل عليهم ذلك شق العفو أو العقاب عليها يرتتب اليت األخروية احملاسبة ،احملاسبة

 حماس    بة ال أن علم    وا مل    ا ففرح    وا  َّمججحمحجخ حج مثُّٱ عل    يهم تع    اىل
 وش  فقا خوف  ا اآلي  ة ع  ن س  ألت مل  ا -عنه  ا هللا رض  ي- وعائش  ة، اخلط  رات عل  ى أخروي  ة
 احملاس بة م ن فهم ت م ا امل راد فل يس، -نفس ك طي ب علي ه وسالمه هللا صلوات- أجاب

 إم ا عليها فيرتتب عليكم وحمسوب، معدود وعمل، خطرة كل أن املراد إن بل، األخروية
 هع دّ  احملاس بة م ن فاملراد، العفو وإما، األخروية أو، املصائبو  احلمى من الدنيوية املعاقبة

 .كاملباح وإمهاله تركه ال األعمال مجلة من
 ال اآلي ة م ن ال ذهن إىل املتب ادر املفه وم املع ىن نس خ، النس خ م ن امل راد هذا فعلى

 حج مثُّٱ :تع            اىل قول            ه م            ن علمن            ا يع            ين، علي            ه املص            طلح النس            خ

 يبرتزتمتنتىتُّٱ :تعاىل قوله معىن أن   َّمججحمحجخ

 قول   ه يف كم   ا ،إلي   ه ذهنن   ا وتب   ادر من   ه فهم   ا م   ا غ   ري  َّرثزثمث يت

                                                                             
الضوء الالمع ه. انظر: 906القرآن، بيان املعاد اجلسماين والروح، شرح األربعِي النووية. تويف سنة 

 (.8/37)ألهل القرن التاسع
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]س                     ورة   َّمنننىنين زن يلامممرنُّٱ :تع                     اىل
 :تع     اىل وقول    ه ال وكي    ف، علي     ه املص    طلح النس    خ من    ه امل     راد ل    يس فإن    ه[52احل    ج:

 س     يقع خ     رب َّرثزثمث يت يبرتزتمتنتىتُّٱ
 .توجيهه يف للتكليف ضرورة وال، اخلرب يف نسخ وال، اآلخرة يف

 اخلط رة عل ى املرتت ب املعاقب ة عف و :الثال ث احل ديث علي ه ال دال العف و من واملراد
 ب  ِي تن  ايف ف  ال اآلخ  رة يف وال ال  دنيا يف ال عليه  ا بفض  له يعاق  ب ال أبن املع  دودة احملس  وبة

 .أعلم  وهللا األحاديث
 عزمي ة تص ري أن إال ال نفس خط رات عل ى مؤاخذة ال أن التحقيق: قلت فإن: قال

 ؟اخلطرات مجيع على يؤاخذ أنه توفيقك من فهم وقد ،أخرى بعد ةمر  فيها أتملت أو
 املعاقب    ة علي   ه يرتت   ب حمس   وب مع   دود مجيعه   ا أن التوفي   ق م   ن عل   م م   ا: قل   ت

 عل م ذي ك ل وفوق فافهم ،والتحقيق، التوفيق بِي منافاة فال أصال، واألخروية، الدنيوية
 م ر م ا وختص يص، دقي ق نظ ر هبعض  ويف .كالم ه انته ى .أعل م وتعاىل سبحانه وهللا، عليم
 .فتأمله التوفيق[ ب/5] هذا من أببعد ليس، اخلطرات بغري
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 الرابع املبحث
 ه  ي: قل  ت س وف؟ عل  ى الداخل ة ال  الم ه  ذه م ا: قل  ت ف إن: «الكش  اف» يف ق ال

 يعطي   ك س   وف فألن   ت :تق   ديره حم   ذوف واملبت   دأ اجلمل   ة املض   مون املؤك   دة االبت   داء الم
 أن م ن ختل و ال ألهن ا وذل ك؛، أقس م أان ال :املعىن أن َّىثيثُّٱ يف ذكرانه كما .ربك

، التوكي د ن ون م ع إال املض ارع عل ى تدخل ال القسم فالم ابتداء أو قسم الم الالم تكون
 فال، واخلرب املبتدأ من اجلملة على إىل تدخل ال االبتداء والم، ابتداء الم تكون أن فيبقى

 .انتهى .(1)ربك يعطيك سوف نتوأل أصله يكون وأن وخرب مبتدأ تقدير من بد
 بعض هم ق ول وأم ا: ق ال التأكي د الم في ه فجعلها (2)احلاجب ابن ذلك يف وخالف

 .جهات من ففاسد بعدها مقدر املبتدأ وأن االبتداء الم إهنا -الزخمشري يعين-
 حي  ذف ال فكم  ا، االس  م م  ع وإن، الفع  ل م ع كق  د االبت  داء م  ع ال  الم أن: إح داها

 .املبتدأ حذف بعد الالم كذلك،  حذفهما بعد بقيانوي واالسم الفعل
 يق وم س وف لزيد التقدير يصري زيد يقوم لسوف حنو يف املبتدأ قدر إذا أنه: الثانية

 .(3)الك  الم إلي  ه حيت  اج ال إض  مار يل  زم أن  ه: الثالث  ة .الض  عف م  ن في  ه م  ا خيف  ى وال، زي  د
 .انتهى

 نظ  ر؛ األخ  ريين ال  وجهِي ويف: «اللبي  ب مغ  ين» يف (4)هش  ام اب  ن النح  اة مج  ال ق  ال

                                 
 (.4/767انظر: الكشاف)(  1)

 فقيه، (  عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال الدين ابن احلاجب الكردي املالكي2)
يف النحو، و « الكافية »من تصانيفه  ،مالكي، من كبار العلماء ابلعربية. وكان أبوه حاجبا فعرف به

، يف شرح املفصل للزخمشري« اإليضاح »يف فقه املالكية، و « خمتصر الفقه »يف الصرف، و « الشافية »
 (.3/248ه. انظر: وفيات األعيان)646وغريها ، تويف سنة 

 (.1/278ن احلاجب)انظر: أمايل اب(  3)

، ولد سنة عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن هشامهو (  4)
 ، و«مغين اللبيب عن كتب األعاريب»ه، إمام يف اللغة العربية وعلومها، من أهم مصنفاته: 708
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 حن  و ال  واو بع  د مبت  دأ ق  دروا النح  ويِي وألن هبم  ا؛ ص  رح إذا يق  بح إمن  ا الظ  اهر تك  رار ألن
]س     ورة َّحكخكلكمكجلُّٱ :حن     و يف الف     اء وبع     د، عين     هكُّ ص     أو  قم     ت

 دون الص  ناعة ألج  ل تق  دير ذل  ك وك  ل َّىثيثُّٱ :حن  و يف ال  الم وبع  د، [95املاائ  دة:
 .هنا فكذلك املعىن

 أن[63]س     ورة ط     ه:﴾لساحران ه     ذين إن﴿ :يف مجاع     ة ق     ال فق     د األول وأم     ا
 لق ائم حن و الص حيح عل ى جي وز وألن ه ال الم؛ وبقيت املبتدأ فحذف ساحران هلما :التقدير

 .انتهى .(1)زيدا
  :كقوله قد بعد الفعل حذف جبواز (2)الدماميين البدر أيضا واعرتضه
 (3)دق وكأن برحالنا تزل ملا  ركابنا أن غري الرتحل فز أ

 ق د تبقي ة ع دم م ن ادع اه ففيما: قال ضرورة ذلك جيعلوا ومل، زالت قد وكان :أي
 ال أن ه احلاج ب اب ن م راد أبن ه ذا ع ن الش مين الفاض ل وأج اب، نظ ر الفع ل ح ذف بعد

 .يرد فال لدليل الدماميين البدر أنشده وما، دليل لغري قد بعد الفعل حيذف
 .مباحث السابق (4)«املغين» كالم ويف

 زي د يق وم س وف لزي د يستض عف مل احلاجب ابن أن حيتمل: الدماميين قال: ألولا
 ش ك وال، التفخ يم مق ام غ ري يف رابط ا الظ اهر وق وع جه ة م ن ب ل، التكرار قبح جهة من

                                                                             
ن املصنفات القيمة، تويف ، وغريها م«أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك» ، و«قطر الندى»

 (.7/131)املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايفه. انظر: 761سنة

 (.1/303انظر: مغين اللبيب يف كتب األعاريب)(  1)

حممد بن أيب بكر بن عمر املخزومي القرشي، بدر الدين املعروف ابلدماميين، تصدر إلقراء هو (  2)
ه. 827شرح مغين اللبيب، مصابيح اجلامع، تويف سنة  ريبحتفة الغ، من مصنفاته: العربية ابألزهر

 (.2/284(، ديوان اإلسالم)1/66انظر: بغية الوعاة )

 (.1/38القائل: النابغة الذبياين. انظر: ديوان النابغة الذبياين)(  3)

 يعين مغين اللبيب (  4)
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 أن «املغ  ين» ص  احب م  راد أبن (2)الش  مين وأج  اب .واحملقق  ِي (1)س  يبويه عن  د ض  عيف أن  ه
 .هبما صرح إذا يضعف إمنا رابط أنه على الظاهر تكرار

 ألج ل تق دير ذل ك وك ل «املغ ين» ق ول نإ :حاص له م ا أيضا الدماميين قال: الثاين
 حلف ظ روع ي إمنا التقدير وأن، املقصود املعىن يف وامللفوظ املقدر اءستو ا يقتضي الصناعة

 اجلمل ة م ن املس تفاد غ ري االمسي ة اجلمل ة م ن واملستفاد ذلك يكون وكيف، الصناعة نظام
 .الفعلية

 األول؛ يف بقادح ليس هذا عليه يقال قد خلإ ...األول وأما «املغين» قول: الثالث
 الفع  ل ح  ذف ع  دم عل  ى االبت  داء الم بع  د املبت  دأ ح  ذف[ أ/6] ع  دم قي  اس حاص  ل ألن
 وجياب الفارق ذكر أو، اجلامع عدم إظهار أما ذلك يف والقادح، أن بعد واالسم، قد بعد
 املش  اهبة س لمنا إذا وتقري  ره وأن ق د وب  ِي االبت داء الم ب  ِي الف رق إىل اإلش  ارة تض من أبن ه
 أن ت رى أال، فيهم ا ض يق كم ا فيه ا يضيق مل الالم أن إال منهما واحد كل وبِي الالم بِي

 منهم ا واح د حبذف يقل ومل اآلية هذه يف الالم بعد املبتدأ حبذف: قالوا النحاة من مجاعة
 .البالغة تدرجا أعلى هو عما فضال الكالم نثر يف

 املشددة اهلمزة املكسورة "نّ إّ  حبث يف اجلماعة هؤالء قول «املغين» يف ضعف وقد
 .متنافيِي بِي كاجلمع املبتدأ وحذف التوكيد الم بِي اجلمع أبن، النون

 زي د لق ائم :حن و الصحيح على جوز وألنه ؛«املغين» قول الدماميين اعرتض: الرابع
 ق دم خ ربه ولق ائم مبت دأ زي د إذ ش يء من ه حت ذف مل فإن ه ،في ه الكالم مما ليس هذا: فقال

                                 
كتاب »صنف كتابه املسمى  إمام النحاة،، عمرو بن عثمان بن قنرب، أبو بشر، امللقب سيبويههو (  1)

اتريخ العلماء النحويِي من ه. انظر:  180، تويف سنةيف النحو، مل يصنع قبله وال بعده مثله« سيبويه 
 (.1/90)البصريِي والكوفيِي وغريهم

ه، عامل ابللغة وابرز 801، ولد سنة ين احلنفيمَّ (  أمحد بن حممد بن حممد بن حسن اإلسكندري الشُّ 2)
شرح نظم ، و منهج املسالك إىل ألفية ابن مالكجهود بعلم احلديث والفقه، من مصنفاته:  ابلنحو، وله

املنهل  ه. انظر:872، تويف سنة أوفق املسالك لتأدية املناسكاألثر، و خنبة الفكر يف مصطلح أهل 
 (.1/230(، واألعالم)2/100)الصايف واملستوىف بعد الوايف
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، تق  ديرا املبت  دأ عل  ى داخل  ة وال  الم مق  دم خ  رب وق  ائم مبت  دأ أو، اجلماع  ة رأي عل  ى علي  ه
 ح  ذف ادع  ى م  ن لقول  ه احلاج  ب اب  ن تض  عيف عل  ى إلي  راده وج  ه ف  ال ح  ال ك  ل وعل  ى
 وه و اوجه   إلي راده الش مين ِيَّ وبَ   َّىنين نن زنمنُّٱ يف املبتدأ

 ق د يف يتس ع مل م ا فيه ا اتس ع االبت داء الم أبن االبتداء الم وبِي ،وأن قد بِي الفرق بيان
 م  ن يل  زم ف  ال، الظ  رف واخل  رب املبت  دأ عل  ى املق  دم اخل  رب عل  ى دخوهل  ا جي  وز ال ألن  ه وأن؛

 ك الم فس اد من ع ذل ك م ن ف تلخص .انته ى .الالم مع امتناعه وأن قد مع احلذف امتناع
 .«الكشاف»

 وخل ف حمذوف تقدير ومها ضرورة لغري تكليفِي فيه أن إىل «املغين» يف أشار ،نعم
 ص حة :املبح ث ه ذا وحاص ل. واالس تقبال احل ال دل يال جيتم ع لئال احلال معىن عن الالم

 وق  ول ،للقس  م يك  ون أن ويص  ح، تق  رر م  ا عل  ى االبت  داء الم أهن  ا م  ن الزخمش  ري قال  ه م  ا
 اترة ب ل: وق ال املغ ين يف منع ه التوكي د ن ون عم  إال املض ارع عل ى تدخل ال أهنا الزخمشري

 والفع ل ال الم ب ِي املعم ول تق دم وم ع، كاآلية التنفيس مع وذلك النون ومتتنع الالم جتب
 ك  ون وم  ع   [158]س  ورة آل عم  ران:َّخلملىليلجمحمخمُّٱ :حن  و

 قص  د مل  ن جيي  زون ال ألهن  م مبت  دأ؛ هن  ا البص  ريون ق  در وإمن  ا، أقس  م ال حن  و للح  ال الفع  ل
 حن   و املنف   ي الفع   ل م   ع وذل   ك، ميتنع   ان واترة، االمسي   ة اجلمل   ة عل   ى إال يقص   د أن احل   ال

 حن        و بق        ي فيم        ا وذل        ك، جييئ        ان واترة [85]س        ورة يوس        ف:  َّمعجغُّٱ

 (1) .انتهى[57]سورة األنبياء: َّمكجلُّٱ
 املالص  قة القس  م الم أن م  راده أن عل  ى الزخمش  ري ك  الم حيم  ل:  ال  دماميين وق  ال

 ي  رد وال الك  الم يس  تقيم وحينئ  ذ، املعي  ة م  ن الظ  اهر ه  و اوه  ذ الن  ون تف  ارق ال للمض  ارع
 .انتهى .ذكره مما شيء عليه

 أتخ  ري ومعن  اه، كالس  ِي والتنف  يس لالس  تقبال وض  عت أهن  ا خيف  اك ف  ال س  وف وأم  ا

                                 
 (.1/303اريب)انظر: مغين اللبيب عن كتب األع(  1)
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 ق د وس وف ،وس عته أي ،نفسته يقال احلال يف التضييق وعدم، املستقبل الزمان يف الفعل
: يق ال وق د س و: فيق ال، الساكنِي ألجل[ ب/6] متحركا كان الذي ءلفاا ذفحب خيفف
 الس  ِي إن: وقي  ل س  ف: فيق  ال الف  اء فتس  كن ال  واو حت  ذف وق  د، ايء ال  واو بقل  ب س  ي

 كما للتأكيد هنا وسوف هذا الفعل بيتقر  على فو احلر  ليلقبت داللة سوف من منقوص
 الرس الة حشر » يف -سره قدس -(1)الدواين اجلالل ذلك إىل وأشار احملققِي من مجع عليه

 إم   ا الس   ِي: (3) (فرق   ة وس   بعِي ث   الث أم   يت س   تفرتق):  قول   ه يف فق   ال (2)«العض   دية
 زنمنُّٱ تع  اىل قول  ه يف كم  ا قري  ب الوق  وع متحق  ق ه  و م  ا ف  إن للتأكي  د

 .(4) حيات  ه ع  ن م  رتاخ االخ  تالف أن إىل إش  ارة احلقيق  ي مبعن  اه أو َّىنين نن
 .انتهى

 قبي ل م ن والتحقي ق التأكي د يف جمازا اإم هنا واستعمل للقرب السِي أن إىل فأشار
 حكم  ا أو حقيق  ة قري  ب الوق  وع متحق  ق (5)[…] ف  إن معن  اه مل  زوم يف الش  يء اس  تعمال
 ص    احب ق    ال كم    ا،  حمال    ة ال ك    ائن الف    رق ه    ذه إىل األم    ة اف    رتاق أن :املع    ىن ويك    ون

 ك  ائن إن  ه: [137]س  ورة البق  رة: َّىكيكُّٱ :تع  اىل قول  ه يف «الكش  اف»
 إىل االف رتاق زم ان ق رب امل راد ويك ون ،الق رب أي األص لي معناه يف قةحقي وأما، (6)البتة

 .األصلي بقرينة احلال زمان إىل قربه ال  حياته

                                 
 سبق ترمجته.(  1)

كشف   . انظر:للقاضي، عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجييشرح فيها كتاب: العقائد العضدية  (  2)
 (.2/1144)الظنون عن أسامي الكتب والفنون

(، وابوداود يف 5/26رواه الرتمذي يف سننه يف كتاب]اإلميان[ابب]ماجاء يف افرتاق هذه األمة[)(  3)
 (.4/197ه كتاب]السّنة[ابب]شرح السّنة[)سنن

 (.1/40انظر: شرح العقائد العضدية )(  4)

 كلمة غري واضحة. ولعلها افرتاق.(  5)

 (.1/196انظر: الكشاف)(  6)
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 والتأخري؟ التأكيد حريف بِي اجلمع معىن ما: قلت فإن «:الكشاف» ويف
  (1).املصلحة من التأخري يف ملا أتخر وإن حمالة ال كائن العطاء أن :معناه: قلت

 م ن منه ا خيل ه  مل أبن ه وأعلم ه  علي ه نعم ه الس ورة بقي ة يف دعدَّ  تعاىل هللا إن مث
 هللا فض ل م ن املرتقب ليقيس الكماالت من له أراد ملا ترشيحا نشأته وابتداء، تربيته أول

 يض  يق وال، والكرام  ة، اخل  ري وزايدة احلس  ىن إال يتوق  ع ال ألن من  ه؛ س  لف م  ا عل  ى تع  اىل
 .صربه يقل وال، صدره

 .وإشاعتها بشكرها هللا بنعمة ابلتحدث أبمره السورة ختمو 
 ملص  لحة ك  ان إذا وحمل  ه، ابلعب  ادات تع  اىل هللا بنعم  ة التح  دث طل  ب يؤخ  ذ ومن  ه

 .الفتنة نفسه على وأمن، به غريه كاقتداء
 خي تم وأن، رافع ا   وعم ال، انفعا   علما يرزقنا وأن، واآلخرة الدنيا يف األمن هللا لأنس

 حس  بنا وه  و، األس  ىن املق  ر أه  ل م  ن وإايه  م وجيعلن  ا، ابحلس  ىن واملس  لمِي، ن  اوألحبائ، لن ا
 ابطن    ا وأخ   را أوال هلل واحلم   د، العظ   يم العل   ي ابهلل إال ق   وة وال ح   ول وال، الوكي   ل ونع   م

، الغ افلون ذك ره ع ن وغف ل، ال ذاكرون ذك ره كلم ا حمم د س يدان عل ى هللا وصلى، وظاهرا
 .كثريا يماتسل وسلم أمجعِي وصحبه آله وعلى

                                 
 (.4/767املرجع السابق)(  1)
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 فهرس املصادر واملراجع
 

صحيح البخاري، املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري، حتقيق:  -1
حممد زهري بن انصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة ، الطبعة: األوىل، 

 ه.1422
صحيح مسلم، املؤّلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري  -2

حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث  ه (،261)املتوىف: 
 بريوت. –العريب 

سنن الرتمذي، املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى  -اجلامع الكبري  -3
ه (، حتقيق: بشار عواد 279بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: 

 م.1998بريوت  –معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي 

اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن  مسند -4
ه (، حتقيق: أمحد شاكر، الناشر: دار 241هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: 

 ه. 1416القاهرة، الطبعة: األوىل،  –احلديث 

مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار، املؤلف: أمحد بن عمرو بن عبد  -5
ه (، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين 292كي املعروف ابلبزار )املتوىف: اخلالق العت

هللا، وعادل بن سعد وصربي عبد اخلالق الشافعي، الناشر: مكتبة العلوم 
 م.1988 ىلاملدينة املنورة، الطبعة األو  -واحلكم 

مستدرك احلاكم على الصحيحِي، املؤلف: أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد  -6
ه (، حتقيق: 405هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم النيسابوري )املتوىف: 
بريوت، الطبعة:  –مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 

 ه.1411األوىل، 

بو نعيم أمحد بن عبد هللا حلية األولياء وطبقات األصفياء، املؤلف: أ -7
جبوار حمافظة مصر،  -ه (، الناشر: السعادة 430األصبهاين )املتوىف: 
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 ه .1394

شعب اإلميان، املؤلف: أمحد بن احلسِي بن علي اخلراساين، أبو بكر البيهقي  -8
ه (، حتقيق: د. عبد العلي عبد احلميد حامد، الناشر: مكتبة 458)املتوىف: 

 ه. 1423ابلرايض، الطبعة: األوىل،  الرشد للنشر والتوزيع

جماز القرآن، املؤلف: أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمى البصري )املتوىف:  -9
القاهرة، اتريخ  –ه (، حتقيق: حممد فواد سزگِي، الناشر: مكتبة اخلاجنى 209

 ه.1381الطبعة 

جامع البيان يف أتويل القرآن، املؤلف: أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد  -10
ه (، حتقيق: أمحد حممد شاكر، الناشر: مؤسسة 310الطربي، )املتوىف: 

 ه.1420الرسالة، الطبعة األوىل 

تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد الرازي  -11
ه (، حتقيق: أسعد حممد الطيب، الناشر: 327املعروف اببن أيب حامت )املتوىف: 

 ه . 1419 -السعودية، الطبعة: الثالثة - مكتبة نزار مصطفى الباز

الكشف والبيان عن تفسري القرآن، املؤلف: أمحد بن حممد بن إبراهيم  -12
ه ( حتقيق: اإلمام أيب حممد بن عاشور، 427الثعلّب، أبو إسحاق )املتوىف: 

 ه. 1422الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل 

اجمليد، املؤلف: أبو احلسن علي بن أمحد الوسيط يف تفسري القرآن  -13
ه (، عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض، 468الواحدي،)املتوىف: 

وجمموعة من احملققِي، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة: األوىل، 
 ه. 1415

تفسري القرآن، املؤلف: أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار  -14
ه (، حتقيق: ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 489توىف: السمعاين )امل

 ه.1418السعودية، الطبعة األوىل  –غنيم، الناشر: دار الوطن، الرايض 

معامل التنزيل يف تفسري القرآن، املؤلف : احلسِي بن مسعود بن حممد بن  -15
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ر ه (، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، الناشر : دا510الفراء البغوي )املتوىف : 
 ه.1420بريوت، الطبعة األوىل -إحياء الرتاث العريب 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، املؤلف: أبو القاسم حممود بن عمرو  -16
 –ه (، الناشر: دار الكتاب العريب 538: تبن أمحد، الزخمشري )

 ه. 1407 -بريوت،طبعة اثلثة 

ن الرازي التفسري الكبري، املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلس -17
-ه (، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب606: تامللقب بفخر الدين الرازي )

 ه . 1420بريوت، الطبعة الثالثة 

اجلامع ألحكام القرآن، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  -18
ه (، حتقيق: أمحد 671األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطّب )املتوىف: 

القاهرة، الطبعة:  –يش، الناشر: دار الكتب املصرية الربدوين وإبراهيم أطف
 ه.1384الثانية، 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، املؤلف: انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن  -19
ه (، حتقيق: حممد عبد 685عمر بن حممد الشريازي البيضاوي )املتوىف: 

الطبعة األوىل  بريوت، –الرمحن املرعشلي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 
 ه.1418

البحر احمليط، املؤلف: أبو حيان حممد بن يوسف أثري الدين األندلسي  -20
بريوت،  –ه (، حتقيق: صدقي حممد مجيل، الناشر: دار الفكر 745)املتوىف: 

 ه.1420اتريخ الطبعة 

ه (، 774تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري )ت:  -21
حممد سالمة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة حتقيق: سامي بن 

 ه.1420الثانية 

اللباب يف علوم الكتاب، املؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن  -22
ه (، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود 775عادل احلنبلي )املتوىف: 
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بعة: بريوت، الط-والشيخ علي حممد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 
 ه . 1419األوىل، 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، املؤلف: نظام الدين احلسن بن حممد بن  -23
ه (، حتقيق: الشيخ زكراي عمريات، 850حسِي القمي النيسابوري )املتوىف: 

 ه.1416بريوت، الطبعة األوىل  –الناشر: دار الكتب العلميه 

د احمللي )املتوىف: تفسري اجلاللِي، املؤلف: جالل الدين حممد بن أمح -24
ه (، 911ه ( وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )املتوىف: 864

 القاهرة، الطبعة األوىل. –الناشر: دار احلديث 

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، املؤلف: شهاب الدين  -25
قيق: علي عبد ه (، حت1270حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي )املتوىف: 

بريوت، الطبعة األوىل  –الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية 
 ه.1415

فتح القدير، املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين  -26
 ه . 1414 -ه (، الناشر: دار ابن كثري، الطبعة: األوىل 1250)املتوىف: 

دهللا حممد بن أيب النصر شواذ القراءات، املؤلف: رضي الدين أبو عب -27
 بريوت، -الكرماين، حتقيق: د. مشران العجلي.، الناشر: مؤسسة البالغ

الربهان يف علوم القرآن، املؤلف: أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا  -28
ه (، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، 794بن هبادر الزركشي )املتوىف: 

ة عيسى الباىب احللّب وشركائه، الطبعة األوىل الناشر: دار إحياء الكتب العربي
 ه. 1376

اإلتقان يف علوم القرآن، املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  -29
ه (، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: اهليئة 911السيوطي )املتوىف:

 ه .1394املصرية العامة للكتاب، الطبعة: 

، املؤلف: حممد عبد العظيم الزُّْرقاين )املتوىف: مناهل العرفان يف علوم القرآن -30
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 ه (، الناشر: مطبعة عيسى البايب احللّب وشركاه،  الطبعة الثالثة.1367

مباحث يف علوم القرآن، املؤلف: مناع بن خليل القطان )املتوىف:  -31
 ه.1421ه (، الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة 1420

سري، املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمِي )املتوىف: أصول يف التف -32
 ه. 1422ه (، احملقق والناشر: املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل، 1421

دراسات يف علوم القرآن الكرمي، املؤلف: أ. د. فهد بن عبد الرمحن بن  -33
الرومي، الناشر: حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف، الطبعة: الثانية عشرة 

 ه .1424

احملرر يف أسباب النزول، املؤلف: د.خالد املزيين، الناشر: دار ابن اجلوزي،  -34
 ه.1427الطبعة األوىل 

شرح العقائد العضدية، املؤلف: حممد بن أسعد الصديق جالل الدين  -35
 الدواين.

انسخ احلديث ومنسوخه، املؤلف: أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان  -36
ه (، حتقيق: مسري بن أمِي 385وىف: البغدادي املعروف ب  ابن شاهِي )املت

 ه.1408الزرقاء، الطبعة: األوىل،  –الزهريي، الناشر: مكتبة املنار 

شرح مشكل اآلاثر، املؤلف: أبو جعفر أمحد بن حممد املصري املعروف  -37
ه (، حتقيق: شعيب األرانؤوط، الناشر مؤسسة 321ابلطحاوي )املتوىف: 

 ه.1415الرسالة، الطبعة األوىل 

جم الكبري، املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين املع -38
ه (، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، الناشر: مكتبة ابن 360)املتوىف: 

 القاهرة، الطبعة: الثانية. –تيمية 

السابق والالحق يف تباعد ما بِي وفاة راويِي عن شيخ واحد، املؤلف: أبو  -39
ه (، حتقيق: حممد بن 463البغدادي )املتوىف:  بكر أمحد بن علي اخلطيب

 ه.1421مطر الزهراين، الناشر: دار الصميعي الرايض، الطبعة: الثانية، 
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مشكاة املصابيح، املؤلف: حممد بن عبد هللا اخلطيب العمري، التربيزي  -40
ه (، حتقيق: حممد انصر الدين األلباين، الناشر: املكتب 741)املتوىف: 
 م.1985، الطبعة: الثالثة، بريوت –اإلسالمي 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها املؤلف: حممد  -41
ه (، دار النشر: دار املعارف، الرايض، 1420انصر الدين األلباين )املتوىف: 

 ه.1415الطبعة األوىل 

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، املؤلف:  -42
ه (، دار النشر: دار املعارف، 1420األلباين )املتوىف:  حممد انصر الدين

 ه.1412الرايض، الطبعة األوىل 

روضة الناظر وجنة املناظر، املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد  -43
ه (، الناشر: مؤسسة الراّين 620بن حممد بن قدامة املقدسي )املتوىف: 

 ه.1423ة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثاني

جمموع الفتاوى، املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن  -44
ه (، حتقيق: عبدالرمحن حممد القاسم، الناشر: 728تيمية احلراين )املتوىف: 

جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، الطبعة 
 ه.1416

هللا بدر الدين حممد بن عبد  البحر احمليط يف أصول الفقه، املؤلف: أبو عبد -45
ه (، الناشر: دار الكتّب، الطبعة األوىل 794هللا بن هبادر الزركشي )املتوىف: 

 ه.1414

مسالك احلنفاء يف والدّي املصطفى، املؤلف: جالل الدين السيوطي،  -46
 ه.1414حتقيق: حممد زينهم حممد عزب، الناشر: دار األمِي، الطبعة األوىل 

 أن أبوي النّب يف اجلّنة، املؤلف: جالل الدين السيوطي، التعظيم واملّنة يف -47
 حتقيق:حسنِي حممد خملوف، الناشر: دار جوامع الكلم.

ه (، 151السري واملغازي، املؤلف: حممد بن إسحاق بن يسار )املتوىف:  -48
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 ه.1398بريوت، الطبعة: األوىل  –حتقيق: سهيل زكار، الناشر: دار الفكر 

يب داود، املؤلف: حممد أشرف بن أمري بن علي بن عون املعبود شرح سنن أ -49
 –ه (، الناشر: دار الكتب العلمية 1329حيدر، العظيم آابدي )املتوىف: 

 ه.1415بريوت، الطبعة الثانية 

كتاب العِي، املؤلف: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم  -50
، د إبراهيم ه (، حتقيق: د مهدي املخزومي170الفراهيدي )املتوىف: 

 السامرائي، الناشر: دار ومكتبة اهلالل.

مجهرة اللغة، املؤلف: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف:  -51
بريوت،  –ه (، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، الناشر: دار العلم للماليِي 321

 م.1987الطبعة األوىل 

روي، أبو منصور هتذيب اللغة، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهل -52
ه (، حتقيق: حممد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث 370)املتوىف: 

 م.2001بريوت، الطبعة األوىل -العريب

الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، املؤلف: أبو نصر إمساعيل بن محاد  -53
ه (، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم 393اجلوهري)املتوىف: 

 ه. 1407بريوت، الطبعة: الرابعة  –يِي للمال

ه (، 395معجم مقاييس اللغة، املؤلف: أمحد بن فارس الرازي، )املتوىف:  -54
 ه.1399حتقيق: عبد السالم حممد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 

أمايل ابن احلاجب، املؤلف: عثمان بن عمر مجال الدين ابن احلاجب  -55
-د. فخر صاحل سليمان قدارة، الناشر:دار عماره (، حتقيق: 646)املتوىف: 
 ه.1409األردن، 

مغين اللبيب عن كتب األعاريب، املؤلف: عبد هللا بن يوسف بن أمحد  -56
ه (، حتقيق: د. مازن املبارك / حممد 761مجال الدين ابن هشام )املتوىف: 
 م.1985دمشق، الطبعة: السادسة  –علي محد هللا، الناشر: دار الفكر 
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ت معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، املؤلف: أيوب بن موسى الكليا -57
 -ه (، حتقيق: عدانن درويش 1094احلسيين، أبو البقاء احلنفي )املتوىف: 

 بريوت،  –حممد املصري، الناشر: مؤسسة الرسالة 

غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة، املؤلف: أبو  -58
ه (، 578امللك بن مسعود بن بشكوال )املتوىف: القاسم خلف بن عبد 

حتقيق: د. عز الدين علي السيد ، حممد كمال الدين عز الدين، الناشر: عامل 
 ه.1407بريوت، الطبعة األوىل  –الكتب 

املغازي، املؤلف: حممد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي )املتوىف:  -59
بريوت، الطبعة:  –مي ه (، حتقيق: مارسدن جونس، الناشر: دار األعل207

 م.1409الثالثة  

السرية النبوية البن هشام، املؤلف: مجال الدين عبد امللك بن هشام  -60
ه (، حتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد 213احلمريي )املتوىف: 

احلفيظ الشلّب، الناشر: مطبعة مصطفى البايب احللّب، الطبعة: الثانية 
 ه.1375

املؤلف: أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي الطبقات الكربى،  -61
ه (، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، الناشر: 230ابلوالء، اببن سعد )املتوىف: 

 ه . 1410بريوت، الطبعة: األوىل،  –دار الكتب العلمية 

التاريخ الكبري، املؤلف: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري،  -62
 ه (، الناشر: دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد.256)املتوىف:  أبو عبد هللا

اتريخ العلماء النحويِي من البصريِي والكوفيِي وغريهم.، املؤلف: أبو  -63
ه (، حتقيق: 442احملاسن املفضل بن حممد بن مسعر التنوخي املعري )املتوىف: 
اهرة، الطبعة: الق-د. عبد الفتاح حممد احللو، الناشر: هجر للطباعة والنشر

 ه .1412الثانية 

نزهة األلباء يف طبقات األدابء، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا،  -64
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ه (، حتقيق: إبراهيم 577أبو الربكات، كمال الدين األنباري )املتوىف: 
 ه. 1405الزرقاء، الطبعة: الثالثة،  -السامرائي، الناشر: مكتبة املنار

ؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي البداية والنهاية، امل -65
ه (، حتقيق: علي شريي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، 774)املتوىف: 

 ه.1408الطبعة: األوىل 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، املؤلف: أبو العباس مشس الدين أمحد  -66
إحسان عباس،  ه (، حتقيق:681بن حممد ابن خلكان الربمكي )املتوىف: 

 بريوت.-الناشر: دار صادر

سري أعالم النبالء، املؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن  -67
القاهرة،  -ه (، الناشر: دار احلديث748عثمان بن قَامْياز الذهّب )املتوىف: 

 ه.1427اتريخ الطبعة 

بو عبد معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، املؤلف: مشس الدين أ -68
ه (، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 748هللا حممد الذهّب )املتوىف: 

 ه. 1417األوىل 

فوات الوفيات، املؤلف: حممد بن شاكر امللقب بصالح الدين )املتوىف:  -69
بريوت، لطبعة: األوىل  –ه (، حتقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 764

 م.1973

املؤلف: صالح الدين خليل بن أيبك أعيان العصر وأعوان النصر،  -70
ه (، حتقيق: د.علي أبو زيد، د.نبيل أبو عشمة، 764الصفدي )املتوىف: 

 -د.حممد موعد، د.حممود سامل حممد،الناشر: دار الفكر املعاصر، بريوت 
 ه. 1418لبنان، الطبعة: األوىل، 

ن طبقات الشافعية الكربى، املؤلف: اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدي -71
ه (، حتقيق: د. حممود حممد الطناحي د. عبد الفتاح 771السبكي )املتوىف: 

حممد احللو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 



 

 
3735 

 ه .1413

املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف، مجال الدين يوسف بن تغري بردي بن  -72
حممد حممد أمِي، الناشر: ه (، حتقيق: د. 874 تعبد هللا الظاهري احلنفي)

 اهليئة املصرية العامة للكتاب.

بغية الوعاة يف طبقات اللغويِي والنحاة، ، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  -73
لبنان  -ه (، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: املكتبة العصرية 911

 صيدا. -

عبد القادر بن  النور السافر عن أخبار القرن العاشر، املؤلف: حمي الدين -74
 –ه (، دار الكتب العلمية 1038شيخ بن عبد هللا الَعْيَدُروس )املتوىف: 

 ه.1405بريوت، الطبعة: األوىل 

الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة، جنم الدين حممد بن حممد الغزي  -75
ه (، حتقيق: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، 1061)املتوىف: 

 ه.1418ة األوىل: بريوت/لبنان، الطبع

 تشذرات الذهب يف أخبار من ذهب، عبد احلي ابن العماد احلنبلي) -76
انؤوط، وعبدالقادر األرانؤوط، دار ابن كثري، ر ه (، حتقيق: حممود األ1089

 ه.1406أوىل  دمشق ط

خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، حممد أمِي احملّب احلموي  -77
 ر صادر/بريوت.ه (، دا1111 تاألصل، الدمشقي )

العقود اجلوهرية يف حل األزهرية، املؤلف: منصور الطبالوي، حتقيق  -78
ودراسة: د. عبد هللا بن عويقل السلمي، رسالة دكتوراه جامعة اإلمام، 

 ه.1417

رحيانة األلّبا وزهرة احلياة الدنيا، املؤلف: شهاب الدين أمحد بن حممد بن  -79
عبد الفتاح حممد احللو، الناشر:  ه (، حتقيق:1069عمر اخلفاجي )املتوىف: 

 ه.1386عيسى البايب احللّب، 
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب  -80
بغداد،  –ه (، مكتبة املثىن 1067 تجلّب املشهور ابسم حاجي خليفة )

 ه.1941اتريخ الطبعة 

يف القرن  طبقات املفسرين، املؤلف: أمحد بن حممد األدنه وي )املتوىف: -81
 –ه (، حتقيق: سليمان بن صاحل اخلزي، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم 11

 ه.1417السعودية، الطبعة األوىل 

ديوان اإلسالم، املؤلف: مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن  -82
ه (، حتقيق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب 1167الغزي )املتوىف: 

 ه.1411لطبعة األوىل العلمية، بريوت، ا

اتج العروس من جواهر القاموس، املؤلف: حمّمد احلسيين، امللّقب مبرتضى  -83
ه (، احملقق: جمموعة من احملققِي، الناشر: دار 1205الزَّبيدي )املتوىف: 

 اهلداية.

البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، املؤلف: حممد بن علي بن  -84
 –ه (، الناشر: دار املعرفة 1250املتوىف: حممد بن عبد هللا الشوكاين )

 بريوت.

إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، املؤلف: إمساعيل بن حممد  -85
ه (، الناشر: دار إحياء 1339أمِي بن مري سليم الباابين البغدادي )املتوىف: 

 لبنان. –الرتاث العريب، بريوت 

إمساعيل بن حممد أمِي الباابين  هدية العارفِي أمساء املؤلفِي وآاثر املصنفِي، -86
 م.1951ه (، استانبول 1339 تالبغدادي )

 15ه (، دار العلم للماليِي، ط1396: تاألعالم، خري الدين الزركلي ) -87
 م.2002سنة 

معجم املؤلفِي، املؤلف: عمر بن رضا كحالة الدمشقي )املتوىف:  -88
 وت.ه (،مكتبة املثىن/بريوت، دار إحياء الرتاث العريب/بري 1408
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، املؤلف: عادل «من صدر اإلسالم وحّت العصر احلاضر»معجم املفسرين  -89
نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر، بريوت، الطبعة 

 ه.1409الثالثة 

 م.1945ه  /  1364ىل غاية إفهارس خمطوطات املكتبة األزهرية،  -90

وم القرآن  أهل الفرتة ومن يف حكمهم، موفق أمحد شكري، مؤسسة عل -91
 ه.1409عجمان، الطبعة األوىل 

بريوت، الطبعة الثانية -ديوان النابغة الذبياين، الناشر: دار املعرفة  -92
 ه.1426

املواهب اللدنية ابملنح احملمدية، شهاب الدين أمحد بن حممد بن أىب بكر بن  -93
 -ه (، الناشر: املكتبة التوفيقية، القاهرة923عبد امللك القسطالين )املتوىف: 

 مصر.

معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، املؤلف: عاتق بن غيث البالدي،  -94
 ه.1402الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 

املع  امل األث  رية يف الس  نة والس  رية، حمم  د ب  ن حمم  د حس  ن ُش  رَّاب،  -95
 ه. 1411 -بريوت، الطبعة: األوىل  -دمشق -دار القلم، الدار الشامية 
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