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 تفسير السيواسي 
 ال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم(لقوله تعالى )ف 
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 .جامعة حائل ،قسم الثقافة اإلسالمية
 hailjrw@hotmail.com البريد اإللكتروني:

 ملخص البحث
من طرق التأليف في التفسير، إفراد تفسير آية بالبحثث، واالبثا ترمثي الدراسثة 

الثثدفاع  ثثن يثثحابي، كمثثا فثثي ةثثال الرسثثالة، التثثي كتبهثثا إلثثى دفثثك إشثثكال،  و 
ب ثثك  ال   ر  العالمثثة  بدالمجيثثد بثثن محثثرم السيواسثثي، تفسثثيرا لقولثثه تعثثالى: اف ثثال  و 
ثثا  ثثا ِمم  ر ج  ر  ب ْيثثن ُهْم ثُثثم  ال  ي ِجثثُدوا ِفثثي   ْنُفِسثثِهْم ح  ثثا ش ثثج  ك ُمثثوك  ِفيم  ت ثثى ُيح  ُيْؤِمُنثثون  ح 

ل ُموا  ُيس  ْيت  و   [.56ت ْسِليم ا﴾ ]النساء: ق ض 
فكثثان الهثثدف مثثن ةثثال الرسثثالة مثثن اإلمثثام السيواسثثي بيثثان سثثب  نثث ول قولثثه 
تعالى من سورة النساء، والدفاع  ثن اليثحابي اصنيثارو، ودرء شثبهة النفثاق 
 نه، تدور حول قا دة من القوا د العظام، وةي وجو  طا ة النبي يثلى ا  

والدفاع  ثن يثحابته، وقثد قمثت بدراسثة ةثا  ليه وسلم، والحار من مخالفته، 
المخطثثثوط، تحقيقثثثا، وتعليقثثثا، وتوثيقثثثا ، وتكلمثثثت  ثثثن المؤلثثثف، وفثثثق القوا ثثثد 
المتبعة فثي التحقيثق، وممثا خليثت لثه مثن نتثائح: مثدم حثرص المؤلثف  لثى 
تبرئثثة مقثثام اليثثحابة، وممثثا يؤخثثا  ليثثه إيثثرادل لحثثديث ضثثعيف، و ثثدم الت امثثه 

الة ركثث ت  لثثى قضثثية سثثب  النثث ول دون العنايثثة  حيانثثا بثثنص الحثثديث. والرسثث
برا  ةداياتها.   بتفسير اآلية وا 

)فثال وربثك اليؤمنثون  –سورة النسثاء  –السيواسي  –كلمات مفتاحية:  تفسير 
 حتى يحكموك(. اصنيار.
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Siwasi's Interpretation 

To Say, "No, Your Lord, They Don't Believe Until They Rule You 

Among The Trees Among Them." 

Study And Investigation 

Jamal Bin Mohimid Al-Ruweidi 

Department of Islamic Culture, Hail University. 

Email: hailjrw@hotmail.com 

Research Summary: 

Among the methods of authorship in interpretation is singling out 

an interpretation of a verse by research, and the study often aims 

to push a problem, or defend a companion, as in this letter, written 

by the scholar Abd al-Majid bin Muharram al-Sewasi, an 

explanation of the Almighty’s saying 

(65) But no, by your Lord, they will not [truly] believe until they 

make you, [O Muhammad], judge concerning that over which they 

dispute among themselves and then find within themselves no 

discomfort from what you have judged and submit in [full, willing] 

submission. 

The aim of this message from Imam Sisawi was to explain why the 

Almighty saying came down from Surat An-Nisa, defending the 

companion of Ansari, and stave off suspicion of hypocrisy about 

him, revolving around a rule of great rules, which is the obligation 

to obey the Prophet, peace and blessings of God be upon him, and 

beware of violating it, and defending his companions I have studied 

this manuscript as an investigation, comment, and documentation, 

and I have spoken about the author, according to the rules followed 

in the investigation, and the results I have reached for him: The 

extent of the author's keenness to absolve the position of the 

Companions, and what he notes is his mention of a weak hadith, 

and his lack of commitment at times to the text of the hadith. The 

message focused on the issue of the reason for descending without 

taking care of interpreting the verse and highlighting its rhetoric. 

Key words: Tafseer - Al-Sewasi - Surat Al-Nisaa - (So your Lord 

does not believe until they rule you). Ansar. 
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 مقدمة:
عينه ونستغفرل، ونعوا با  من شرور  نفسنا إن الحمد   نحمدل ونست

ومن سيئات   مالنا، من يهدل ا  فال مضل له، ومن يضلل فال ةادو له، 
و شهد  ن ال إله إال ا  وحدل الملك الحق المبين، و شهد  ن محمدا   بدل 
ورسوله الرسول اصمين، بلغ الرسالة، و دم اصمانة، ونيح اصمة، وجاةد في 

جهادل حتى  تال اليقين، يلى ا  وسلم وبارك  ليه و لى آله ا  حق 
 ويحبه  جمعين.

  ما بعد.
إن من نعم ا   لى الناس  ن بعث إليهم الرسل مبشرين ومنارين، 
و ن ل مك الرسل الكت  المبينة صحكام ا  وشرائعه، وكانت ةال اصمة خير 

 لقه، و ن ل إليه خير كتبه.اصمم و شرفها و  ظمها، فأرسل ا  إليها خيرة خ
ل ْيِه  ُمه ْيِمن ا    د ق ا ِلم ا ب ْين  ي د ْيِه ِمن  اْلِكت اِ  و  ق  ُمي  او   ْن  ْلن ا ِإل ْيك  اْلِكت ا   ِباْلح 

ق  ِلُكلٍّ ج   اء ك  ِمن  اْلح  ل  الل ُه و ال  ت ت ِبْك   ْةو اء ُةْم   م ا ج  ع ْلن ا ف اْحُكْم ب ْين ُهْم ِبم ا   ْن  
ا...﴾ ]المائدة:  ِمْنه اج   [.84ِمْنُكْم ِشْر  ة  و 

ن   ْلن ا  وكان ةاا الكتا  تبيانا لحكم ا  تعالى، ومنهح حياة، قال تعالى: ا...و 
﴾ ]النحل:  ُبْشر م ِلْلُمْسِلِمين  ر ْحم ة  و  ل ْيك  اْلِكت ا   ِتْبي ان ا ِلُكل  ش ْيٍء و ُةد م و    48.] 

اليحابة فمن بعدةم  لى حفظ كتا  ا  وتدريسه، فكان فانبعثت ةمم 
الواحد منهم تمضي حياته في تعليم كتا  ا ،  ن  بي  بد الرحمن السلمي، 

خيركم من » ن  ثمان رضي ا   نه،  ن النبي يلى ا   ليه وسلم قال: 
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ان ، قال: و قر   بو  بد الرحمن في إمرة  ثمان، حتى ك(.1) «تعلم القرآن و لمه
 .(.2) : وااك الاو  قعدني مقعدو ةاا- بو  بدالرحمن السلمي -الحجاج. قال

وكان العلماء قديما وحديثا إاا  رادوا طل  العلم يبدؤون بكتا  ا  
تعالى، اكر الاةبي في تاكرة الحفاظ:  ن محمد بن ميمون المكي  خبرنا ابن 

با  اليفا   يينة، قال: مررت  لى ال ةرو وةو جالس  لى سارية  ند
فجلست بين يديه فقال: يا يبي قر ت القرآن؟ قلت: بلى، قال: تعلمت 

 .(3)الفرائض؟ قلت: بلى، قال: كتبت الحديث؟ قلت: بلى.
فكان اةتمامهم بالقرآن  ظيما كبيرا، ومن  وجه ا تناء السلف بالقرآن 

 الكريم: تفسيرل وبيانه، وتسهيل فهمه.
ة و لماء السلف في بادئ اصمر، وكان التفسير للسائل منهح اليحاب

وكاا في المجالس، ولم يكن كتابا  موضو ا في التفسير، فلما بلغت الحاجة 
مبلغها وضك اصئمة كت  التفسير ضمن مينفاتهم  لى طريقة المحدثين، بأن 
ياكروا إسنادةم إلى النبي يلى ا   ليه وسلم،  و إلى اليحابي  و إلى 

  التفسير استقالال   ن كت  الحديث، ومن  شهر التابعي، ومن ثم ينفوا كت
 ةال التفاسير والتي تسمى التفسير بالمأثور:

                                 
( دون اكر 1862، رقم: 2/643(، و بو داود )6225، رقم:5/182 خرجه البخارو )(.1)

( 5843، رقم: 5/225(، والنسائي في الكبرم )2825، رقم:6/23القية، والترماو )
 دون اكر القية.

( دون اكر 1862، رقم: 2/643(، و بو داود )6225، رقم:5/182ارو ) خرجه البخ (.2)
( 5843، رقم: 5/225(، والنسائي في الكبرم )2825، رقم:6/23القية، والترماو )

 دون اكر القية.
، تحقيق:  كريا 1/46تاكرة الحفاظ، الاةبي، محمد بن  حمد بن  ثمان بن قايما ،  (.3)

 م.1884ةث، 1818بيروت،  ، دار الكت  العلمية:1 ميرات. ط
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، وقد وقف الباحث الشيخ مخلف بن بنيه العرف (.1)تفسير  بد بن حميد -1
 لى ج ء من ةاا التفسير في يورة مخطوطة  لى حاشية تفسير اإلمام ابن 

فات من سورتي آل  مران  بي حاتم، فقام بتحقيقها، وةي  بارة  ن مقتط
 .(.2)والنساء

 (.211)ت (.8) بد الر اق بن ةمام الينعاني(.3)تفسير  -2
 (.6)(312تفسير محمد بن جرير بن ي يد الطبرو ) -3

                                 
اإلمام الحافظ الحجة الجوال  بو محمد  بد بن حميد بن نير الكسي، ويقال له الكشي  (.1)

بالفتح واإل جام، وقيل اسمه  بد الحميد، ولد بعد السبعين ومائة، وحدث  ن  بد الر اق 
ةم، توفي و بي داود الطيالسي وايرةم، وحدث  نه مسلم والترماو والبخارو تعليقا واير 

 .235، 12/236سنة تسك و ربعين ومائتين. انظر: سير   الم النبالء
، 1، ط5، 6انظر: قطعة من تفسير اإلمام  بد بن حميد، مخلف بن بنيه العرف، ص (.2)

 .2228ةث، 1826دار ابن ح م: بيروت، 
ق وةو تفسير مطبوع محقق، من الدور التي نشرته: المكتبة العلمية ببيروت بتحقي (.3)

الدكتور محمود محمد  بدل، ومكتبة الرشد بالرياض، بتحقيق الدكتور ميطفى مسلم 
 محمد.

 بد الر اق بن ةمام بن نافك الحميرو، الحافظ الكبير  الم اليمن، موالةم الينعاني  (.8)
الثقة، الشيعي، حدث  ن ةشام بن حسان و بيد ا  بن  مر وحجاج بن  رطأة وايرةم، 

يان بن  يينة ومعتمر بن سليمان ومن  قرانه  حمد بن حنبل وابن وحدث  نه شيخه سف
راةويه ويحيى بن معين و لي بن المديني وايرةم... قال حنبل: سمعت  با  بد ا  يقول: 
إاا اختلف اصيحا ، فالحديث لعبد الر اق... توفي سنة إحدم  شرة ومائتين.: سير   الم 

بتيرف، تحقيق:  653، 8/653مان بن قايما ، النبالء، الاةبي، محمد بن  حمد بن  ث
ةث، 1826، مؤسسة الرسالة: بيروت، 3مجمو ة من المحققين بإشراف شعي  اصرناؤوط. ط

 م.1846
 بو جعفر محمد بن جرير بن ي يد بن خالد، الطبرو، ياح  التفسير الكبير والتاريخ  (.6)

والفقه والتاريخ واير الك، كان  الشهير، كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث
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 بدالرحمن بن محمد الرا و الحنظلي المعروف بث : ابن  بي حاتم  -8
(325)(1.) 
 (.2)(312محمد بن إبراةيم النيسابورو المعروف بث : ابن المنار ) -6

د  في التفسير إفراُد آية  و سورة ونحوةا بالتأليف، ومن  وايرةم كثير، ومما ج 
 ةال اصج اء التفسيرية:

تفسير سورة اإلخالص تأليف:  حمد بن  بد الحليم بن  بدالسالم ابن  -1
 (.1)(524تيمة شيخ اإلسالم )

                                                                             
ثقة في نقله، وتاريخه  يح التواريخ و ثبتها، كانت والدته سنة  ربك و شرين ومائتين، 
بآمل طبرستان، وتوفي سنة  شر وثالثمائة ببغداد. وفيات اص يان و نباء  بناء ال مان، ابن 

س، دط، دار ، تحقيق: إحسان  با182، 8/181خلكان،  حمد بن محمد بن إبراةيم، 
 م.1888يادر: بيروت، 

 بد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنار بن داود بن مهران،  بو محمد ابن  بي  (.1)
حاتم التميمي الحنظلي اإلمام ابن اإلمام، سمك  بال وايرل وقال يحيى بن مندل: ينف ابن 

ر وفوائد الرا يين  بي حاتم المسند في  لف ج ء وكتا  ال ةد وكتا  الكني والفوائد الكبي
وتقدمة الجرح والتعديل، وينف في الفقه واختالف اليحابة والتابعين و لماء اصميار، 
مامته وكتا  الرد  لى  وله الجرح والتعديل في  دة مجلدات تدل  لى سعة حفظه وا 
الجهمية في مجلد كبير وله تفسير كبير سائرل آثار مسندة في  ربك مجلدات، توفي سنة 

ين وثالث مائة رحمه ا  تعالى. الوافي بالوفيات، اليفدو، يالح الدين خليل سبك و شر 
، تحقيق:  حمد اصرناؤوط وتركي ميطفى، دط، 135، 136، 14بن  يبك بن  بد ا ، 

 .13/253م، وانظر  يضا: سير   الم النبالء 2222ةث، 1822دار إحياء التراث: بيروت، 
اةيم بن المنار النيسابورو، الفقيه ياح  التيانيف، اإلمام  بو بكر، محمد بن ابر  (.2)

توفي سنة ثمان  شرة وثالث مائة بمكة. قال  بو اسحاق في كتا  الطبقات: من كتبه 
المشهورة: كتا  اصشراف وةو كتا  كبير في اختالف العلماء، وله المبسوط وةو  كبر منه 

، 1/262ي بالوفيات لليفدو، في اختالف العلماء، وله كتا  اإلجماع وةو يغير. الواف
 (.18/882. وانظر  يضا: سير   الم النبالء )261
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تفسير سورة اإلخالص تأليف:  بد الرحمن بن  حمد بن رج  المعروف  -2
 (.2)(586بن رج  )بث : ا

مجالس ابن ناير الدين الدمشقي في تفسير قوله تعالى : )لقد من ا   -3
 لى المؤمنين( تأليف: محمد بن  بد ا  بن محمد بن  حمد بن مجاةد 

 (.3)(482القيسي المعروف بث : ابن ناير الدين الدمشقي )

                                                                             
 حمد بن  بد الحليم بن  بد السالم بن  بد ا  بن  بي القاسم الحراني ابن تيمية  (.1)

الشيخ اإلمام العالمة المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث شيخ اإلسالم... ولد سنة 
من ابن  بد الدائم وابن  بي اليسر والكمال بن  بد، وابن  بي  إحدم وستين وستمائة، سمك

الخير وابن الييرفي والقاسم اإلربلي... تواليفه وفتاويه في اصيول والفروع وال ةد واليقين 
والتوكل واإلخالص واير الك تبلغ ثالث مائة مجلدة، وتوفي رحمه ا  سنة ثمان و شرين 

. وانظر  يضا: ايل طبقات 5/15ت ليالح الدين اليفدو، وسبعمائة. انظر: الوافي بالوفيا
وما بعدةا، تحقيق: د.  بد  8/881الحنابلة البغدادو،  بد الرحمن بن  حمد بن رج ، 

 م.2226ةث، 1826، مكتبة العبيكان: الرياض، 1الرحمن العثيمين، ط
رج   م(،  بد الرحمن بن  حمد بن1383: 1335( )586: 535ابن رج  الحنبلي: ) (.2)

بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادو الدمشقي الحنبلي، محدث حافظ فقيه  يولي 
ةث، وسمك بمكة 588مؤرخ، ولد ببغداد، وقدم مك والدل إلى دمشق، وةو يغير سنة 

وبمير، وتوفي بدمشق سنة سبعمائة وخمس وتسعين. من مينفاته: ايل طبقات 
يحيح الترماو، وتقرير القوا د وتحرير  الحنابلة، لطائف المعارف في الموا ظ، وشرح

الفوائد في الفقه. الدرر الكامنة في   يان المائة الثامنة، ابن حجر،  حمد بن  لي بن 
، مجلس دائرة المعارف 2، تحقيق: محمد  بد المعين ضان، ط3/124محمد بن  حمد 
 م.1852ه، 1382العثمانية: الهند، 

 مر الحافظ  بو الفضل السالمي تفقه للشافعي،  محمد بن ناير بن محمد بن  لي بن (.3)
ثم انتقل للماة  الحنبلي، قال تلميال  بو الفرج ابن الجو و كان حافظا متقنا ضابطا ثقة 
من  ةل السنة ال مغم  فيه ينف التيانيف وتوفي سنة خمسين وخمس مائة. الوافي 

 (.4/122. وانظر  يضا: الضوء الالمك )53، 6/52بالوفيات لليفدو 



 

 
111 

 وايرةم كثير.
مة  بدالمجيد بن محرم وممن كان له نيي  في التأليف في ةاا الفن: العال

 .(.1)السيواسي
فقد ينف في ةاا البا  تيانيف ومن مينفاته تفسير لقوله تعالى: اف ال  
ا  ر ج  ر  ب ْين ُهْم ُثم  ال  ي ِجُدوا ِفي   ْنُفِسِهْم ح  ك ُموك  ِفيم ا ش ج  ت ى ُيح  ب ك  ال  ُيْؤِمُنون  ح  ر  و 

ل ُموا ت ْسِليم ا ُيس  ْيت  و   [.56﴾ ]النساء: ِمم ا ق ض 
وقد جمك في تينيفه ةاا بين التفسير بالمنقول والتفسير بالر و، فترم 

 شخيية المفسر بار ة في ةاا التفسير.
 ةمية الموضوع: تناولت ةال الرسالة تفسير آية  ظيمة تدور حول قا دة من 
القوا د العظام، وتنص  لى وجو  طا ة النبي يلى ا   ليه وسلم، والحار 

خالفته، ففي يدر اآلية نفي اإليمان  من ترك التحاكم إلى ما شر ه ا  من م
تعالى  لى لسان نبيه يلى    ليه وسلم، والناظر في العالم المعاير يرم 
قلة التحاكم إلى  وامر النبي يلى ا   ليه وسلم، بل االستعاضة  ن الك 

 بالقوانين الوضعية، التي تخالف في  كثرةا شرع ا .
ا  ن في دراسة ةال المخطوطة تعرفا  لى مناةح التأليف في الك العير كم

 الاو  اش فيه المؤلف.
  سبا  اختيار الموضوع:

تتجلى  ةمية ةال الدراسة من جهة تعلقها بتفسير آية من كتا  ا    -1
 تعالى.

كما تبر  اصةمية في كون ةال الرسالة لم تنشر بعد، فأردت  ن  حققها  -2
 نفعها وثوابها  ندل سبحانه .و نشرةا،  رجو 

 خطة التحقيق: يشتمل ةاا البحث  لى : 
                                 

 تأتي ترجمته في التمهيد بإان ا . (.1)
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مقدمة : وتحتوو  لى:  ةمية الموضوع.   سبا  اختيار الموضوع، 
 وخطة البحث ومنهجه.

 القسم اصول: التعريف بالمين ف ورسالته، وفيه مبحثان: 
ء من المبحث اصول : التعريف بالمينف: ويحوو: اسمه ونسبه، والدته وشي

 حياته، مؤلفاته، وفاته.
المبحث الثاني : التعريف برسالته،. دراسة المخطوط، ويف المخطوطة، 

 نمااج من المخطوطة.
 القسم الثاني: تحقيق المخطوط

 خاتمة.
ةاا و سأل ا  الكريم  ن يكت  لنا اصجر والمثوبة، و ن يحسن النية والقيد، 

لفضيلة الشيخ د.  حمد  -شكر ا  بعد -و ن يغفر لوالدو، كما  ثني بالشكر 
بن فارس السلوم  لى ما باله من وقت وجهد، و ن يجعل ا  الك في مي انه 
يوم يلقال، و ن ييلح له القيد في القول والعمل، إنه المرجو بالك، ويلى 

 ا   لى نبينا محمد و لى آله ويحبه  جمعين.
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 القسم اصول: التعريف بالمين ف ورسالته
بحث اصول : التعريف بالمينف: ويحتوو  لى: اسمه ونسبه، والدته، الم

 وشيء من حياته، مؤلفاته، وفاته.
اسم السيواسي ونسبه:ةو: الشيخ  بو الليث  بد المجيد بن محرم بن  بي 

 (.1)البركات محمد بن  ارف مجد الدين  بو الخير السيواسي الحنفي اليوفي 
 (.2)الطريقة. 

س: وةي مدينة بأرض الروم مشهورة حيينة كثيرة اصةل ينس  لمدينة سيوا
والخيرات والثمرات.  ةلها مسلمون ونيارم، والمسلمون تركمان  لى ماة  
اإلمام  بي حنيفة، يحبون  مل الخير، مك قلة بضا تهم في الدين، حكي  ن 
بسيواس وقفا   لى  لف الطيور شتاء، والك  نه  ند وقوع الثلح يعمُّ جميك 

صرض، فعند الك ينتقل يغار الطيور من اليحراء إلى العمران، فتشترم وجه ا
 الحبو  بحايل ةاا الوقف وتنثر  لى السطوح لتلتقطها الطيور الضعاف.

والدة السيواسي: ال تسعفنا المراجك بالكثير  ن حياة الشيخ إال بالنار اليسير، 
تنقل في طل  ه بسيواس، ونشأ فيها، و 851فقد ولد الشيخ  بدالمجيد سنة 

العلم، ثم تولى مشيخة ال اوية بعد وفاة  مه شمس الدين بمدينة سيواس، ثم 

                                 
( ينتس  للطريقة الخلوتية، وةي طريقة من الطرق اليوفية لها  ورادةا ومراسمها، 1)

 واحتفاالتها، التي تتمي  بها  ن ايرةا من الطريق اليوفية.  
 يل مراجك الترجمة: ةدية العارفين  سماء المؤلفين وآثار المينفين، الباباني، إسما (.2)

(، دط، وكالة المعارف الجليلة: استانبول، دار إحياء التراث 1/522محمد  مين مير سليم )
(، مكتبة المثنى: 2/1428العربي: بيروت، دت. كشف الظنون  ن  سامي الكت  والفنون )

م. اص الم، ال ركلي، خير الدين محمود محمد  لي 1881بغداد، دار إحياء التراث: بيروت، 
 ، دار العلم للماليين.16(، ط8/162فارس )
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استد ال السلطان محمد الثالث إلى اصستانة، ليكون مرشدا ووا ظا بها، وقد 
 .(1)كانت له قدم في اليالح وال ةد والمعرفة واإلتقان

 مؤلفات السيواسي: له قري  من  شرين مؤلفا  منها:
 تلخيص خيائص النبي يلى ا   ليه وسلم. -ن حديثا.   ربعو -
اإلثمار في فضائل  -لطائف اص ةار في اليالة  لى النبي المختار.      -

 يلوات النبي المختار.
وفاته: اتفقت الميادر التي ترجمت له  لى  نه توفي رحمه ا  سنة: 

 ه.1288
ويف المخطوطة، نمااج  المبحث الثاني : التعريف برسالته، دراسة المخطوط،

 من المخطوطة.
 وتنتظم في ثالثة مطال :

 المطل  اصول: منهح المينف.
 المطل  الثاني: مالحظات  لى الرسالة.

 المطل  الثالث : ويف المخطوطة
 المطل  اصول: منهح المينف

شرع المينف في بداية الكتا  في يل  الموضوع دون مقدمة  و تمهيد له، 
لمنهح الاو سار  ليه في كتابه، وكاا لم يجعل في كتابه ولم ياكر ما ةو ا

 بوابا ، وال فيوال ، وكاا لم يفرق بين المواضيك بفايل، بل جعل الكتا  افال  
من الك، لالك تجدل شرع في بداية الكتا  في الكالم  لى سب  الن ول 

 واالختالف الواقك فيه، إلى  ن انتهى من الكتا  فلم يفيل الك بفايل.
 نتظم الكتا   لى المواضيك اآلتية:وا

                                 
خالية اصثر في   يان القرن الحادو  شر، الحموو، محمد  مين فضل ا  بن مح   (.1)

 (، دط، دار يادر: بيروت، دت.2/258الدين بن مح  )
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سب  ن ول اآلية، اكر االختالف في سب  الن ول. اكر ترجيح  ربا  التفسير، 
 ثم بين وجه الرجحان من وجهين.

شرع في توجيه اصحاديث التي توةم التعارض  ندل، ثم شرع في توجيه قية 
اكر ما  اصنيارو مك النبي يلى ا   ليه وسلم  ندما ا ترض  لى قضائه.

وجه به العلماء فعل اصنيارو. ا تراضه  لى توجيههم وشرو ه بالتوجيه من 
 وجهين. ةاا ملخص مباحث الكتا .

 المطل  الثاني: مالحظات  لى الرسالة
 ال يخلو  وُّ  مٍل بشروٍّ من  خطاء تنمُّ  ن النقص الاو ُطبك  ليه الخلق.

 ومن النقد الموجه لهال الرسالة:
 روايات في  سبا  الن ول: إافاله بعض ال -1

فهناك روايات في  سبا  الن ول لم ياكرةا المينف، مك  ةميتها، من الك: ما 
ب ك  ال   ر   خرجه الطبرو في تفسيرل وابن المنار  ن مجاةد، في قوله: )ف ال  و 

ر  ب ْين ُهْم ُثم  ال  ي ِجُدوا ِفي   ْنفُ  ك ُموك  ِفيم ا ش ج  ت ى ُيح  ا ِمم ا ُيْؤِمُنون  ح  ر ج  ِسِهْم ح 
ُيس ل ُموا ت ْسِليم ا( قال: )ةاا الرجل اليهودو والرجل المسلم اللاان  ْيت  و  ق ض 

. ونحول  ن الشعبي  خرجه الطبرو في (.1) تحاكما إلى كع  بن اصشرف(
 .(.2)تفسيرل

 فمن حيث قوة اإلسناد ةما  ولى في الاكر من قية  مر، والك من وجول:

                                 
، 5/128جامك البيان  ن تأويل آو القرآن، الطبرو، محمد بن جرير بن ي يد بن كثير  (.1)

م. وانظر  يضا 2221ةث، 1822، دار ةجر: القاةرة، 1لتركي. ط، تحقيق:  بد ا  ا228
، تحقيق: 2/558كتا  تفسير القرآن، ابن المنار، محمد بن إبراةيم بن المنار النيسابورو: 

 م.2222ةث، 1823، دار المآثر: المدينة المنورة، 1سعد السعد، ط
 .5/228جامك البيان  ن تأويل آو القرآن، الطبرو  (.2)
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 .(.1)جاةد  قوم المراسيل ن مراسيل م -ا
ته في الينا ة الحديثية  قوم  -  المتابعة لمرسل مجاةد بمرسل الشعبي، فقو 

 من قية  مر.
الغموض في كالمه: من الك قوله: واآلية المعترضة بين المفرع والمفرع -2

 ليه مسوقة لبيان  حوال المنافقين، المعبر  نهم بالمويول، فال ينافي 
ن تتمة المفرع  نه. فيلحظ من ةال العبارة الغموض وتكرار التفريك لكونها م

لنفس الكلمات بأسلو  ييع  فهمه. وُيعتاُر  ن الك بأن ةاا اصسلو  ةو 
 سمة تلك اص ير، فضال  ن كونه يخاطُ  المتخييين بالك.

اكرل اصحاديث بالمعنى، وقلة ا تنائه بتخريجها: منها: )ال يؤمن  حدكم  -3
، وكالك قية اصنيارو مك ابن (.2)وطبعه إلى ما جئت به(حتى يميل قلبه 

ال بير لما خرجا من  ند رسول ا  يلى ا   ليه وسلم و ن اصنيارو لوم 
، كما  نه  حيانا ال يتحرم نص الحديث كما في مظانه، بل يرويه (.3)شدقه

 بالمعنى.

                                 
الشيخ اصلباني: "فمن المسلم  ند العلماء  ن مراسيل مجاةد خير من مراسيل ايرل  قال (.1)

من التابعين كعطاء وايرل". انظر: سلسلة اصحاديث اليحيحة وشيء من فقهها وفوائدةا، 
، مكتبة المعارف: الرياض، 1، ط5/1215اصلباني، محمد ناير الدين بن نوح بن نجاتي 

 م.2222ةث، 1822
 قف  لى الحديث بهاا النص في  وٍّ من كت  الحديث المتاحة.لم   (.2)
في اليحيح  ن  بد ا  بن ال بير رضي ا   نهما،  نه حدثه:  ن  وردت ةال القية (.3)

رجال من اصنيار خايم ال بير  ند النبي يلى ا   ليه وسلم في شراج الحرة، التي 
مر، فأبى  ليه؟ فاختيما  ند النبي يلى يسقون بها النخل، فقال اصنيارو: سرح الماء ي

ا   ليه وسلم، فقال رسول ا  يلى ا   ليه وسلم لل بير: " سق يا  بير، ثم  رسل الماء 
إلى جارك"، فغض  اصنيارو، فقال:  ن كان ابن  متك؟ فتلون وجه رسول ا  يلى ا  

إلى الجدر"، فقال ال بير:   ليه وسلم، ثم قال: "اسق يا  بير، ثم احبس الماء حتى يرجك
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 ة:التكلف في ييااة بعض العبارات، وكالك في االستنباط من اآلي -8
فال يتسم  سلوبه بالسالسة: ومن الك قوله: )ثم ال يجدوا(، تنادو بأ لى 
يوت، و رفك نداء،  ن ما يدر من المتخايمين، من قوٍل دالٍّ  لى وجدان 
الحرج، المستل م  دم الرضا بقضائه  ليه السالم إنما يعتد به في إيجا  

ة، وميادم ا حال الكفر، إاا كان متراخي ا في وقت المنا  ة، وحين المخايم
االختيار، والرضا المتيقن  نه ينشأ من اختالل  قيدة وسوء باطن، و ما إاا 
كان حالة المنا  ة، وحين المجادلة، فال يعتد به، للمتيقن  ن يدورل  ن حدة 

 .(.1) طبيعة، وطغيان نفس، ال سيما وقت الحكم  ليه  قي  المرافعة....(
من متضمن اآلية، و  مه  نها يارخة، فهاا الكالم الاو  وردل استنباطا 

 فليس له وجه من اليحة، وفيه تكلف في االستنباط.
 ةال  بر  المالحظات  لى الكتا ، وةي مالحظات ظاةرة.

 
 

                                                                             
"وا  إني صحس  ةال اآلية ن لت في الك: فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 

. 2368البخارو، كتا  الشر  والمساقاة، با  سكر اصنهار، حديث رقم يحيح  بينهم".
ةاا ةو اليحيح في القية، والقية كما  وردةا المؤلف جاءت في تفسير مقاتل بن 

، دار 1، تحقيق:  بد ا  محمود شحاتة، ط1/345مان بن بشير اص دو البلخي، سلي
ةث. وتفسير الطبرو )جامك البيان  ن تأويل آو القرآن( 1823إحياء التراث: بيروت، 

، مرجك سابق. وتفسير الكشف والبيان  ن تفسير القرآن، للثعالبي،  حمد بن 5/221
، دار إحياء التراث العربي: 1بن  اشور، ط، تحقيق: محمد 3/382محمد بن إبراةيم 

، تحقيق: 3/825م. والعجا  في بيان اصسبا ، البن حجر، 2222ةث، 1822بيروت، 
  بد الحكيم اصنيس، دط، دار ابن الجو و: الرياض، دت.

وةو في ةال النص يفرق بين اال تراض الناشئ  ن  جلٍة وحدة طبك، وبين اال تراض  (.1)
 نظر. فاصول ال يكفر به ياحبه، بخالف الثاني.الناشئ بعد ترو و 
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 مالحظات موضو ية : 
رفك المينف راية الدفاع  ن اصنيارو الاو ا ترض  لى حكم النبي يلى 

الفعل، حتى جرل الك إلى معتقٍد ا   ليه وسلم، فحاول جاةدا   ن يبرر ةاا 
فاسد، ور ٍو ردوء  ال وةو اإلرجاء، فترال يدفك شبهة خطر التكفير  لى 
المعترض بحجة  دم اال تقاد، وةال حجة المرجئة في القديم والحديث، بأن 
المسلم ال يخرج من دائرة اإلسالم حتى يستحل المحرم،  و يعتقد الك يراحة، 

 ادة الكتا  والسنة، و مل اليحابة والتابعين.وةاا قول باطل، مخالف لج
فاإليمان: قول و مل وا تقاد، ي يد بفعل الطا ات، وينقص بتركها  و فعل 
ا ُ ْنِ ل ْت ُسور ٌة ف ِمْنُهْم م ْن ي ُقوُل   يُُّكْم   اد ْتُه ة ِاِل  ا ا م  المنكرات. قال تعالى: )و اِ 

ُنوا ف   ا ( ]التوبة: ِإيم ان ا ف أ م ا ال ِاين  آم  [. قال 128د ْتُهْم ِإيم ان ا و ُةْم ي ْست ْبِشُرون 
 ( 1)ابن  باس: )ف   اد ْتُهْم ِإيم ان ا( يقول: تيديقا

قال ابن كثير رحمه ا : وقد استدل البخارو وايرل من اصئمة بهال اآلية 
و شباةها،  لى  يادة اإليمان وتفاضله في القلو ، وقد حكى اإلجماع  لى 

 .(2)ير واحد من اصئمة، كالشافعي، و حمد بن حنبل، و بي  بيد...الك ا
ِ ْدن اُةْم ُةد م( ]الكهف: [. قال ابن كثير: استدل بهال اآلية 13وقال تعالى: )و 

و مثالها اير واحد من اصئمة كالبخارو وايرل ممن اة  إلى  يادة اإليمان 
ِ دْ  ن اُةْم ُةد م(، كما قال وتفاضله، و نه ي يد وينقص؛ ولهاا قال تعالى: )و 

[، وقال: )ف أ م ا ال ِاين  15)و ال ِاين  اْةت د ْوا   اد ُةْم ُةد م و آت اُةْم ت ْقو اُةم( ]محمد:

                                 
، 5/1818تفسير القرآن العظيم، ابن  بي حاتم،  بد الرحمن بن محمد بن إدريس  (.1)

 ةث.1818، مكتبة ن ار ميطفى البا : السعودية، 3تحقيق:  سعد الطي ، ط
و ثم تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسما يل بن  مر بن كثير القرشي البير  (.2)

، دار طيبة للنشر والتو يك: 2، باختيار. تحقيق: سامي محمد سالمة، ط8/12الدمشقي 
 م.1888ةث، 1822الرياض، 



 

 
118 

اِنِهْم( 128آم ُنوا ف   اد ْتُهْم ِإيم ان ا( ]التوبة: [، وقال )ِلي ْ د اُدوا ِإيم ان ا م ك  ِإيم 
، وقال رحمه ا : (  1)الة  لى الك.[ إلى اير الك من اآليات الد8]الفتح:

ت ْسِليم ا( ]اصح ا : م ا   اد ُةْم ِإال  ِإيم ان ا و  [، دليل  لى  يادة اإليمان 22وقوله: )و 
وقوته بالنسبة إلى الناس و حوالهم، كما قاله جمهور اصئمة: إنه ي يد 

 (.2)وينقص
، وُنقل مثل (.3)ص.قال اإلمام مالك رحمه ا : اإليمان قول و مل ي يد وينق

 (.8)الك  ن سفيان الثورو وابن جريح ومعمرا واصو ا ي
وةو قول السلف قاطبة، ومنهم: مجاةد، وابن المبارك، ووكيك، وجرير بن 
 بدالحميد، ومعمر وابن جريح، وابن  يينة، و بدا  بن إدريس، واإلمام 

 (.6) حمد، و بو حاتم، و بو  ر ة والبخارو
                                 

 .6/18المرجك السابق،  (.1)
 .5/382المرجك السابق:  (.2)
، تحقيق: د. محمد سعيد 1/315السنة،  بد ا  بن  حمد بن محمد بن حنبل  (.3)

 .2/524م. واآلجرو في الشريعة 1845ةث، 1825: الدمام، ، دار ابن القيم1القحطاني، ط
، تحقيق: د. 524، 525، 2/2525الشريعة، اآلجرو، محمد بن الحسين بن  بد ا   (.8)

 م.1888ةث، 1822، دار الوطن: الرياض، 2 بد ا  الدميجي، ط
، 524-213وانظر كالم من سبق و يادة في: السنة لعبدا  بن اإلمام  حمد رقم  (.6)

واير الك، تحقيق:  1213، 1212، 1224، 855، 855، 858والسنة للخالل  رقام: 
، 643، 2/663م. والشريعة لآلجرو 1888، دار الراية: الرياض، 2 طية ال ةراني، ط

واير الك، مرجك سابق. واإليمان البن مندل، محمد بن إسحاق بن  526، 528، 682
، مؤسسة الرسالة: بيروت، 2 لي الفقيهي، ط، تحقيق: د. 381، 1/324محمد بن يحيى 

ةث.  وشعار  يحا  الحديث، الحاكم الكبير، محمد بن محمد بن  حمد بن إسحاق، 1825
 وما بعدةا. تحقيق: يبحي السامرائي، دط، دار الخلفاء: الكويت، دت. 25ص

جة (، والحجة في بيان المح152(، والرسالة الوافية صبي  مرو الداني )ص 13 -5)رقم 
 (.1/882لأليبهاني )
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سار قال: قال محمد بن  لي: ةاا اإلسالم، ودّور دائرة في قال الفضيل بن ي
وسطها  خرم، وقال ةاا اإليمان الاو في وسطها مقيور في اإلسالم، قال: 
قال النبي يلى ا   ليه وسلم: )ال ي ني ال اني حين ي ني وةو مؤمن، وال 

 (.1) يشر  الخمر حين يشربها وةو مؤمن، وال يسرق حين يسرق وةو مؤمن(
قال: يخرج من اإليمان إلى اإلسالم، وال يخرج من اإلسالم، فإاا تا ؛ تا   ثم

 (.2)ا   ليه، قال: ورجك إلى اإليمان.
قال اإلمام اآلجرو رحمه ا  تعالى تعليقا   لى ةاا اصثر بعد إخراجه: ما  حسن 
ما قاله محمد بن  لي رضي ا   نهما، والك  ن اإليمان ي يد وينقص، ي يد 

طا ات، وينقص بالمعايي واإلسالم ال يجو   ن يقال: ي يد وينقص وقد بال
روم جما ة ممن تقدم  نهم قالوا: إاا  نى ن ع منه اإليمان، فإن تا  ردل ا  

 (.3)إليه، كل الك دليل  لى  ن اإليمان ي يد وينقص
:  جمك  ةل الفقه والحديث  لى  ن -رحمه ا -وقال اإلمام ابن  بدالبر 

ان قول و مل، وال  مل إال بنية، واإليمان  ندةم ي يد بالطا ة وينقص اإليم
بالمعيية، والطا ات كلها  ندةم إيمان، إال ما اكر  ن  بي حنيفة و يحابه؛ 

                                 
، 2856يحيح البخارو، كتا  المظالم، با  النهبى بغير إان ياحبها، حديث رقم  (.1)

 .65ويحيح مسلم، كتا  اإليمان، با  بيان  نه ال يدخل الجنة إال المؤمنون، حديث رقم 
: ، تحقيق2/468اإلبانة الكبرم، ابن بطة،  بيد ا  بن محمد بن محمد بن حمدان   (.2)

م. والشريعة لآلجرو، 1888ةث، 1816، دار الراية: الرياض، 2رضا معطي وآخرين، ط
 ، مرجك سابق.2/682
 .2/682الشريعة لآلجرو،  (.3)
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فإنهم اةبوا إلى  ن الطا ات ال تسمى إيمانا، قالوا: إنما اإليمان التيديق 
 (.1)واإلقرار، ومنهم من  اد والمعرفة...

 لى كون اص مال داخلة في مسمى اإليمان، ما في اليحيحين ومما يدل   
من قية وفد  بد القيس، قالوا للنبي يلى ا   ليه وسلم: مرنا بأمر فْيل، 
نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنة، وسألول  ن اصشربة: فأمرةم بأربك، 

مان با  ونهاةم  ن  ربك،  مرةم: باإليمان با  وحدل، قال: ) تدرون ما اإلي
وحدل( قالوا: ا  ورسوله   لم، قال: )شهادة  ن ال إله إال ا  و ن محمدا 
يتاء ال كاة، وييام رمضان، و ن تعطوا من المغنم  قام اليالة، وا  رسول ا ، وا 

(، (.6)والم فت (.8)والنقير (.3)والدباء (.2)الخمس( ونهاةم  ن  ربك: ) ن الحنتم

                                 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واصسانيد، ابن  بد البر، يوسف بن  بد ا  بن  (.1)

بكرو، دط، و ارة  موم ، تحقيق: ميطفى العلوو، ومحمد  بد الكبير ال8/234محمد 
 ةث.1345اصوقاف والشؤون اإلسالمية: المغر ، 

الحنتم: جرار مدةونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسك فيها فقيل  (.2)
نما نهي  ن االنتباا فيها صنها تسرع الشدة فيها صجل  للخ ف كله حنتم، واحدتها حنتمة. وا 

من طين يعجن بالدم والشعر فنهي  نها ليمتنك من  ملها.  دةنها. وقيل صنها كانت تعمل
واصول الوجه. انظر: النهاية في اري  الحديث واصثر، ابن اصثير، المبارك بن محمد بن 

، تحقيق: طاةر ال اوو، محمود الطناحي، 1/884محمد بن محمد بن  بد الكريم الشيباني 
 م.1858ةث، 1388دط، المكتبة العلمية: بيروت، 

(. الدباء: القرع واحدةا دباءة، كانوا ينتباون فيها فتسرع الشدة في الشرا . النهاية في 3)
 .2/223اري  الحديث واصثر البن اصثير 

(. النقير:  يل النخلة ينقر وسطه ثم ينبا فيه التمر ويلقى  ليه الماء لييير نبياا 8)
 .6/214مسكرا. النهاية في اري  الحديث واصثر البن اصثير 

نما نهى  نها صن النبيا يشتد فيها حتى ييير  (.6) الم فت: اصو ية التي فيها ال فت... وا 
، 2/142مسكرا. اري  الحديث ابن سالم، القاسم بن سالم بن  بد ا  الهروو البغدادو 
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. فجعل ( 2)قال: )احفظوةن و خبروا بهن من وراءكم(( و (.1)وربما قال: )المقير
يتاء ال كاة وةي  الشهادتين وةي فعل اللسان، واليالة وةي فعل اصبدان، وا 

 -رحمه ا -حق المال؛ من مسمى اإليمان، وقد بو   ليه اإلمام الترماو 
بابا  نافعا فقال: با  ما جاء في إضافة الفرائض إلى اإليمان. وقال شيخ 

 نه  (.3)م ابن تيمية رحمه ا  تعليقا   ل ةاا الحديث: )وفي اليحيحيناإلسال
يلى ا   ليه وسلم  نه قال لوفد  بد القيس: آمركم باإليمان با ،  تدرون 
ما اإليمان با ؟ شهادة  ن ال إله إال ا ، و ن محمدا رسول ا ، وتقيموا 

جعل ةال اص مال من اإليمان اليالة، وتؤتوا ال كاة، وتؤدوا خمس المغنم. ف
لما  تال في يورة  -وقد جعلها من اإلسالم في حديث جبرائيل اليحيح 

وسأله  ن اإليمان؛ فقال: اإليمان  ن تؤمن با  ومالئكته وكتبه  -  رابي 
ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيرل وشرل، وسأله  ن اإلسالم فقال: 

و ن محمدا رسول ا  وتقيم اليالة وتؤتي ال كاة   ن تشهد  ن ال إله إال ا 
وتيوم رمضان وتحح البيت{ وفي حديث في المسند قال: "اإلسالم  النية، 

                                                                             
، دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد، الهند، 1تحقيق: د. محمد  بد المعيد خان، ط

 م.1858ةث، 1348
المقير: المطلي بالقار، والقار   م من ال فت، وال فت نوع منه، وقيل بأن القار ييبس،  (.1)

وال فت ال ييبس. انظر: لسان العر ، ابن منظور، جمال الدين بن منظور الميرو 
 ، تحقيق:  بد ا   لي الكبير و ميالل، دط، دار المعارف: القاةرة، دت.3/1481
، ويحيح 63كتا  اإليمان، با   داء الخمس من اإليمان، حديث رقم  يحيح البخارو، (.2)

مسلم، كتا  اإليمان، با  اصمر باإليمان با  ورسوله وشرائك الدين والد اء إليه، حديث 
 .15رقم 

 .82ُيراجك ةامش  (.3)
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. فأيل اإليمان في القل ، وةو قول القل  و مله، وةو (.1)واإليمان في القل "
إقرار بالتيديق والح  واالنقياد، وما كان في القل  فال بد  ن يظهر موجبه 

اا لم يعمل بموجبه ومقتضال دل  لى  دمه  و وم قتضال  لى الجوارح، وا 
ضعفه؛ ولهاا كانت اص مال الظاةرة من موج  إيمان القل  ومقتضال وةي 
تيديق لما في القل  ودليل  ليه وشاةد له، وةي شعبة من مجموع اإليمان 

 (.2)المطلق وبعٌض له؛ لكن ما في القل  ةو اصيل لما  لى الجوارح(
ومن  قيدة  ةل الحديث القول بأن اص مال داخلة في مسمى اإليمان،  لى 
خالف ما  ليه المرجئة، قال البخارو رحمه ا : كتبت  ن  لف نفر من 
العلماء و يادة، ولم  كت  إال  من قال: اإليمان قول و مل، ولم  كت   من 

جريح ومعمرا وقال  بد الر اق : سمعت سفيان وابن  ، (3)قال: اإليمان قول.
، فقيل لعبد الر اق: ما تقول  نت: «اإليمان قول و مل ي يد وينقص»يقولون: 

 (.8)قال: وما قولي؟ قال: ما لقيت به  حدا به طرق إال ةاا قوله.
وسئل اإلمام  حمد فيمن قال: اإليمان قول؟ قال: م ن قال: اإليمان قول، فهو 

ن اإلرجاء ما ةو؟ قال: من   -و نا  سمك-مرجئ. قال: وسئل  بو  بد ا  
قال: اإليمان قول، فهو مرجئ. والسنة فيه  ن تقول: اإليمان قول و مل ي يد 

                                 
، 1. تحقيق: شعي  اصرناؤوط وآخرين، ط12341، حديث رقم 18/358مسند  حمد،  (.1)

 م. وقال محققو المسند: إسنادل ضعيف.2221ةث، 1821رسالة: مؤسسة ال
، 586-5/583مجموع الفتاوم، ابن تيمية،  حمد بن  بد الحليم بن تيمية الحراني  (.2)

تحقيق:  بد الرحمن محمد قاسم، دط، مجمك الملك فهد لطبا ة الميحف الشريف: 
 م.1886ةث، 1815المدينة المنورة، 

ةل السنة الاللكائي، ةبة ا  بن الحسن بن منيور الطبرو الرا و شرح  يول ا تقاد   (.3)
 م.2223ةث، 1823، دار طيبة: السعودية، 4، تحقيق:  حمد بن سعد الغامدو، ط6/868
، تحقيق: 565، 2/565مسند ابن الجعد،  لي بن الجعد بن  بيد الجوةرو البغدادو  (.8)

 م.1846تبة الفالح: الكويت، ، مك1د.  بد المهدو  بد القادر  بد الهادو، ط
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وينقص. وسمعت  با  بد ا  يقول: قيل البن المبارك: ترم اإلرجاء؟ قال:  نا 
 (.1) قول: اإليمان قول و مل، وكيف  كون مرجئا 

 المطل  الثالث : ويف المخطوطة
 وطة: وال: يور المخط

 

 
 اللوحة اصولى

                                 
 .3/655السنة، الخالل  (.1)
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 اللوحة الثانية
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 اللوحة الثالثة

 اللوحة الرابعة
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 اللوحة الخامسة

 
 اللوحة السادسة
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 اللوحة اصخيرة

 ثانيا: التعريف بالمخطوطة:
ك ُموك  ِفيم ا  ت ى ُيح  ب ك  ال  ُيْؤِمُنون  ح  ر  المخطوطة : تفسير لقوله تعالى: اف ال  و 

ر  ب ْين ُهمْ  ل ُموا ت ْسِليم ا﴾  ش ج  ُيس  ْيت  و  ا ِمم ا ق ض  ر ج  ُثم  ال  ي ِجُدوا ِفي   ْنُفِسِهْم ح 
 [.56]النساء: 

 وويفها كاآلتي:
  دد  لواحها: خمسة  لواح. خطها: نسخي جيد.
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 ناسخها: ال ُيعرف.
سنة النسخ: القرن الثاني  شر تقديرا ، ةكاا جاء في ويف النسخة، ويظهر 

والك  نه في نهاية النسخة الد اء للمؤلف بالسالمة، )سلمه لي خالف الك، 
 ا  تعالى(، وةال العبارة في العادة ال ُتقال إال  ن اإلنسان الحي، وا    لم.

نسبتها للمؤلف: لم  ر بعد البحث م ن نسبها للمؤلف، إال  ن المؤلف كما سبق 
تكون ةال الرسالة  كان له مينفات تربو  لى العشرين مينفا، فال ُيستبعد  ن

إحدم ةال المينفات، وقد كت  في خاتمة المخطوطة: و ن مؤلف ةال 
 الرسالة الشيخ اصجل، المرشد اصكمل:  بدالمجيد السيواسي سلمه ا  تعالى.

 القسم الثاني: تحقيق المخطوط
 بسم ا  الرحمن الرحيم

 السب  اصول في ن ول اآلية:
، فسلموا من حرج و ناد، واليلوات  لى نبيه الحمد   الاو حكم بين العباد

، وبعد فقد (.2)، ومطلقي العناة(.1)النبيه، و لى يحبه وبنيه، ةداة العتاة
﴾]النساء ر ب ك  ال  ُيْؤِمُنون   [   ه.56اختلف في سب  ن ول قوله تعالى: اف ال  و 

 مسمى ِبشر، وقيته  نه خايم مك يهودو  ند (1)فقيل إنها ن لثت ]في الث[
رسول ا  يلى ا   ليه وسلم، فحكم  ليه السالم لليهودو فلم يرض 

                                 
(. العتاة: العين والتاء والحرف المعتل  يل يحيح يدل  لى استكبار. والمراد ةداية 1)

المستكبرين والطغاة. انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس،  حمد بن فارس بن  كرياء الق ويني 
ةث، 1388ن، دط، دار الفكر: بيروت، ، تحقيق:  بد السالم محمد ةارو8/226الرا و 
 م.1858

الُعناة جمك  اٍن، وةو من  ني، والعناء: المشقة من  ّنال تعنية ، وفالن  اٍن من   (.2)
الُعناة:  سيٌر. والمراد  نهم يفكون اصسير وُيحررون العبيد. انظر: المغر  في ترتي  

، تحقيق: محمود فاخورو، 2/45المعر ، ابن المطر ، ناير الدين بن  بد السيد بن  لي 
 م.1858، مكتبة  سامة بن  يد: حل ، 1و بد الحميد مختار، ط
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، فد ى اليهودو إلى  مر رضي ا   نه، (.2)المنافق لقضائه ] ليه السالم[
فسأل القضية منهما، فقال اليهودو: خايمنا  ند رسول ا  يلى ا   ليه 

لمنافق: وسلم فقضى لي، فلم يرض ةاا، ود اني إليك لتقضي له، فقال ل
 ةكاا؟ قال نعم، قال مكانكما حتى  خرج إليكما، فدخل و خا سيفه، فخرج 
فضر   نق المنافق، وقال: ةكاا  قضي لمن لم يرض لحكم رسول ا  يلى 
ا   ليه وسلم، وُ خبر النبي  ليه السالم بالك، فقال  ليه السالم: ما  ظن  ن 

نا  لعدم إيمانه، وتيديقا   مر يجترئ  لى قتل رجل مؤمن، فن لت اآلية بيا
لنبيه، وقبوال لقضاء  مر، وتيويبا  لر يه، حتى قال جبرائيل ابن 

ق بين الحق والباطل، وقال  ليه السالم:  نت الفاروق يا  مر، (.3)]الخطا [ فر 
 .(1).(8)فكان ويفا  له

                                                                             
 في اصيل: ]ن لت مسمى بشر[ ، وال يادة الستقامة الجملة. (.1)
في اصيل ع م، والظاةر  نها اختيار  ليه السالم، وستتكرر كثيرا ، وسوف  ثبتها  (.2)

  ليه السالم.
ليستقيم المعنى، وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي  ال يادة بين القوسين (3)

"إن  مر قد قتل الرجل وفرق ا  بين الحق والباطل  لى لسان  مر فسمي بالفاروق( 
 م.2223ةث، 1828، مرك  ةجر للبحوث: القاةرة، 1، تحقيق:  بد ا  التركي، ط8/628
. وابن 6652، رقم: 3/888ن  بي حاتم والحديث  خرجه: تفسير القرآن العظيم، اب(.8)

وما  8/622(، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي 15بشران في اصمالي )رقم: 
بعدةا. وللحديث  لتان: اصولى:  نه من طريق  بدا  بن لهيعة، وقد ضعفه: يحيى بن 

بد الرحمن بن سعيد القطان، و بدالرحمن بن مهدو. الجرح والتعديل، ابن  بي حاتم،  
، دار 1وما بعدةا، تحقيق:  بد الرحمن اليماني، ط 6/186محمد بن إدريس بن المنار 

م. واإلمام  حمد في الجامك في العلل 1862ةث، 1351إحياء التراث العربي: بيروت، 
، 55ومعرفة الرجال رواية المرواو،  حمد بن محمد بن حنبل بن ةالل الشيباني رقم: 

ةث، 1824، الدار السلفية: بومباو، الهند، 1 بن محمد  باس، طتحقيق: د. ويي ا 
. والنسائي: 185، 6/186م. و بو حاتم الرا و و بو  ر ة الرا و الجرح والتعديل 1844
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، 385، برقم 58الضعفاء والمتروكون، النسائي،  حمد بن شعي  بن  لي الخراساني، ص

ث. وقال  مرو بن  لي الفالس:  بد ة1385، دار الو ي: حل ، 1تحقيق: محمود  ايد، ط
ا  بن لهيعة احترقت كتبه، فمن كت   نه قبل الك مثل ابن المبارك و بد ا  بن ي يد 
المقرو  يح من الاين كتبوا بعد ما احترقت الكت ، وةو ضعيف الحديث. الجرح والتعديل 

6/185 . 
المعروف بيتيم  روة، وةو  والعلة الثانية:  نه من مراسيل محمد بن  بد الرحمن بن نوفل

من  تباع التابعين، وةو ثقة له شأن. انظر: تهاي  التهاي ، ابن حجر،  حمد بن  لي بن 
ةث. 1325، مطبعة دائرة المعارف النظامية: الهند، 1، وما بعدةا ط8/325محمد بن  حمد 

يث وقال ال يلعي: وةكاا روال ابن مردويه وةو مرسل وابن لهيعة ضعيف. تخريح  حاد
، 1، تحقيق:  بد ا  السعد، ط1/332الكشاف، ال يلعي،  بد ا  بن يوسف بن محمد 

ه. وقال السيوطي: مرسل اري  في إسنادل ابن لهيعة. 1818دار ابن خ يمة: الرياض، 
، تحقيق:  حمد  بد الشافي، دط، دار 52لبا  النقول، السيوطي،  بد الرحمن بن  بي بكر 

دت. وله شاةد آخر من مرسل ضمرة بن حبي ، وةو يحيح إلى الكت  العلمية: بيروت، 
ضمرة،  خرجه إبراةيم بن دحيم الحافظ، كما في العجا  في بيان اصسبا ، ابن حجر،  

، تحقيق:  بد الحكيم اصنيس، دط، دار ابن 2/812 حمد بن  لي بن محمد بن  حمد 
ه وةو ثقة،  132طى، ت الجو و: الرياض، دت. وضمرة بن حبي  تابعي من الطبقة الوس

 لكن الحديث مرسل.
وكل ةال الروايات ضعيفة ال تثبت، ويرم الباحث  ن تسمية  مر رضي ا   نه  (1)

بالفاروق سابقة لهاا، حيث كان إسالمه مك حم ة بن  بد المطل  فتحا لإلسالم و  ة 
شهد لهاا للمسلمين، وكان من شأنه رضي ا   نه  ن ييدع بما يرال حقا ال يبالي، ي

ا تراضه  لى  ودة المسلمين  ام الحديبية وكثير مما يشبه ةاا، وجاء في المسند، قال 
يلى ا   ليه وسلم: "إن ا  تعالى جعل الحق  لى لسان  مر وقلبه" ويححه محققو 
المسند، فتلك حاله رضي ا   نه منا  سلم وحتى مات، وليست مرتبطة بهال الحادثة التي 

 يث فيها.ال ييح الحد
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ابن  مة  (.1)وقيل إنها ن لت في  نيارو شهد بدرا ؛  نه خايم مك ]ال[ بير
من  (.2)ي  ليه السالم، وقيته  نهما اختيما إلى رسول ا  في شراجالنب

الحرة، كانا يسقيان بها النخل، فقال  ليه السالم: اسق يا  بير ثم  رسل الماء 
إلى جارك، فغض  اصنيارو فقال: صن كان ابن  متك يا رسول ا ، فتلّون 

واستوف  (3)لى الجدروجه رسول ا  ثم قال: احبس الماء يا  بير حتى يرجك إ
حقك ثم  رسله إلى جارك، ثم خرجا فمرا  لى المقداد فقال: لمن القضاء؟ فقال 
اصنيارو: البن  مته ولوم شدقه، ففطن اليهودو  ند المقداد فقال: قاتل 
ةؤالء، يشهدون  نه رسول ا  ثم يتهمونه في قضاء يقضي فيما بينهم، و يم 

موسى فد اةم إلى التوبة،  (.6)مرة في حيوة (8)ا  لقد كان بنو إسرائيل  ان 
وكانت التوبة في شريعته قتل المان  نفسه، فكان نبينا موسى يقول لمن 

المان  نفسه، فبلغ قتالنا سبعين  لفا  في طا ة  (.5)استتا  اقتل نفسك فتقتل
 .(.1)، انتهى(.5)ربنا، حتى رضي  نا

                                 
 في اصيل:  بير (.1)
قال اصيمعي: الشراج مجارو الماء من الحرار إلى السهل واحدةا شرج. اري  الحديث  (.2)

 .8/2صبي  بيد 
 .1/831 يل الحائط. مقاييس اللغة، البن فارس  (.3)
(. ةكاا في اصيل: وةو ال يستقيم، واليوا  ] انبوا[ وفي الكشاف لل مخشرو:" لقد 8)

 1/628ا انبا مّرة في حياة موسى" انبن
ةكاا في اصيل، واليوا  ]حياة[، وما  ثبته يليق بالقرآن الكريم، وليس بالكتابة  (.6)

 العادية.
 ةكاا بالتاء في اصيل: واليوا  فيقتل. (.5)
)متفق  ليه إلى قوله: حتى يرجك إلى الجدر(  خرجه البخارو، كتا  اصشربة  (.5)

(، وكتا  اصشربة والمساقاة، با  شر  اص لى قبل 2368اصنهار، )والمساقاة، با  سكر 
(، 2352(، و كتا  اصشربة والمساقاة، با  شر  اص لى إلى الكعبين، )2351اصسفل، )
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(، وكتا  تفسير القرآن، با  فال 2524كتا  اليلح، با  إاا  شار اإلمام باليلح فأبى، )

(. وفي إسنادل 2365)، ، با  وجو  اتبا ه (، ومسلم، كتا  الفضائل8646وربك...، )
خالف  لى ال ةرو كبير جدا . انظر الجامك الكبير )سنن الترماو(، الترماو، محمد بن 

، تحقيق: بشار معروف، دط، دار 3225 6/48 يسى بن سورة بن موسى بن الضحاك 
 لي  م. والسنن الكبرم، النسائي،  حمد بن شعي  بن1884الغر  اإلسالمي، بيروت، 

، مؤسسة الرسالة: بيروت، 1، تحقيق: حسن شلبي، ط6826، برقم 6/813الخراساني، 
، 228. والعلل الكبير، الترماو، تحقيق: يبحي السامرائي و مالؤل ص2221ةث، 1821
ةث. و لل 1828،  الم الكت ، مكتبة النهضة العربية: بيروت، 1، ط353، رقم 212

، تحقيق فريق من الباحثين، 1146بعدةا، برقم وما  3/542الحديث، ابن  بي حاتم،  
م. العلل الواردة في اصحاديث النبوية، 2225ةث، 1825، مطابك الحميضي: الرياض، 1ط

،تحقيق: محفوظ 625، برقم 8/225الدارقطني،  لي بن  مر بن  حمد بن مهدو،  
شاف م. وتخريح  حاديث الك1846ه، 1826، دار طيبة: الرياض، 1الرحمن السلفي، ط

، تحقيق 6/35، وفتح البارو شرح يحيح البخارو، ابن حجر،  حمد بن  لي 1/331
العلماء: محمد فؤاد  بد الباقي، مح  الدين الخطي ،  بد الع ي  بن با ، دط، دار 

 ةث.1358المعرفة: بيروت، 
و  ال السمرقندو إلى رواية الكلبي في بحر العلوم، السمرقندو، نير بن محمد بن  حمد 

وما بعدل، تحقيق: د. محمود مطرجي، دار الفكر: بيروت، دت. وقد قال الحافظ في  1/382
 (: وفي يحة ةاا نظر.6/35الفتح )

 ن السدو  نها ن لت في رجل يقال له  بو الحيين، -1واكرت  سبا  ن ول  خرم:  (.1)
 نبي  ن يرسل في طلبهما فأبى ال وكان له ولدان ارتدا واةبا للشام فطل  من النبي 

فوجد في نفسه فأن ل ا  اآلية. بتيرف انظر جامك البيان  ن تأويل آو القرآن، للطبرو 
8/888. 
 ن مجاةد، في قوله: )فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا -2

في  نفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما( قال: )ةاا الرجل اليهودو والرجل المسلم 
، وابن المنار في التفسير 5/188ن تحاكما إلى كع  بن اصشرف( تفسير الطبرو اللاا
 ن  كرمة في قوله: )فال وربك -3.  5/228، ونحول  ن الشعبي تفسير الطبرو 2/555
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شأن المنافق، كما يرح به في   ما  ربا  التفسير فقد رجحوا ن ولها في (.1)
وايرل حيث قالوا: إن الراجح في سب  ن ول اآلية إلى قوله:  (.2)تفسير الطبرو

اويسلموا تسليما﴾ في منافق مسمى ببشر وايرل ممن  راد التحاكم إلى كافر 
،  قول الاو الح في الخاطر (8)، لكنهم لم يبينوا وجه الرجحان(3) و منجم

                                                                             
ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم( قال: ن لت في اليهود. ابن  بي حاتم في التفسير 

3/883. 
بعد كلمة انتهى إخراج: )وحق التعبير  ندو: لكن  ربا  التفسير  في الحاشية اليسرم (.1)

 قد رجحوا ن ولها الخ.
وكاا حق التعبير بعد قوله:  و منجم )إال  نهم لم يبينوا وجه الرجحان، كما ال يخفى  لى 

 من له الرجحان(. 
هاي  ، ولم ييرح الطبرو  نه قول  ةل التأويل في تفسيرل، بل يرح بالك في ت5/228 (.2)

، دار 1، تحقيق:  لي رضا، ط825اآلثار، الطبرو، محمد بن جرير بن كثير بن اال  ص
 م.1886ةث، 1815المأمون للتراث: دمشق سوريا، 

 ةنا الموضك الاو  شار في الحاشية الماضية. (.3)
بل بين الطبرو الك، و ّول  لى السياق وفي الك يقول" وةاا القول    ني قول من  (.4)

ي به المحتكمان إلى الطااوت اللاان ويف ا  شأنهما في قوله:" لم تر إلى الاين قال: ُ نِ 
ي  مون  نهم آمنوا بما  ن ل إليك وما  ن ل من قبلك"   ولى باليوا ، صن قوله:}فال وربك 
ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم{ في سياق قية الاين ابتد  ا  الخبر  نهم 

الاين ي  مون  نهم آمنوا بما  ن ل إليك{، وال داللة تدل  لى انقطاع  بقوله: } لم تر إلى
قيتهم، فإلحاق بعض الك ببعض مالم تأت داللة  لى انقطا ه  ولى. فإن ظن ظانٌّ  ن في 
الاو روو  ن ال بير وابن ال بير من قيته وقية اصنيارو في ِشراج الحرة، وقوِل من قال 

يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم{ ما ينبئ  ن  في خبرةما: }فن لت فال وربك ال
انقطاع حكم ةال اآلية وقيتها من قية اآليات قبلها، فإنه اير مستحيل  ن تكون اآلية 
ن لت في قية المحتكمين إلى الطااوت، ويكون فيها بيان ما احتكم فيه ال بير وياحبه 

ا كان الك اير م ستحيل، كان إلحاق معنى بعض اصنيارو، إا كانت اآلية داللة دالة، وا 
الك ببعٍض،  ولى، ما دام الكالم متسقة معانيه  لى سياق واحد، إال  ن تأتي داللة  لى 
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ر  ن وجه الرجحان  ن يكون في اآلية داللة  لى الك الفاتر، والاةن القاي
 لفظا ومعنى.

ورجوع الضمير البار   (1) ما الداللة لفظا: فألن تيدير اآلية بالفاء التفريعية
في اال يؤمنون﴾ إلى المنافقين المعبر  نهم بالمويول في قوله تعالى: ا 

، (3)كما يرح به ياح  الحقايق(2) وا...﴾  ل ْم ت ر  ِإل ى ال ِاين  ي ْ ُ ُمون    ن ُهْم آم نُ 
قوله  (8)حيث قال  ق  قوله اال يؤمنون﴾: يعني الاين ي  مون، يشهد  ن

...﴾، واآلية  تعالى:افال وربك﴾ مفرع  لى قوله: ا   ل ْم ت ر  ِإل ى ال ِاين 
المعترضة بين المفرع والمفرع  ليه مسوقة لبيان  حوال المنافقين، المعبر 

 ويول، فال ينافي التفريك لكونها من تتمة المفرع  ليه. نهم بالم

                                                                             
/ 4انقطاع بعض الك من بعض، فُيْعد ل به  ن معنى ما قبله. جامك البيان ت شاكر )

626.) 
ُنوا ِبم    (.1) م ا  ُْنِ ل  ِمْن ق ْبِلك  ُيِريُدون    ْن }  ل ْم ت ر  ِإل ى ال ِاين  ي ْ ُ ُمون    ن ُهْم آم  ا  ُْنِ ل  ِإل ْيك  و 

ال  ب ِعيد   ال  ُيِريُد الش ْيط اُن   ْن ُيِضل ُهْم ض  ق ْد ُ ِمُروا   ْن ي ْكُفُروا ِبِه و  اك ُموا ِإل ى الط اُاوِت و  ا { ي ت ح 
 [52]النساء: 

 }فال وربك{  (.2)
قائق اوامض التن يل لل مخشرو، لكنه اة  إلى  ن لم  جدل في كتا  الكشاف  ن ح (3)

قوله تعالى ) لم تر إلى الاو ي  مون( ن ل في بشر المنافق الاو خايم يهوديا فد ال 
اليهودو إلى رسول ا  ليحكم بينهم، ود ا بشٌر اليهودو إلى التحاكم إلى كع  بن 

 جدل في حقائق  . ولم1/626اصشرف. الكشاف  ن حقائق اوامض التن يل لل مخشرو 
ةث 812التفسير للسلمي،  بو  بد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى اص دو السلمي ت 

ةث . وال في تفسير النسفي  مدارك التن يل 1821تحقيق سيد  مران ، ط دار الكت  العلمية 
ل ْيِهْم{352/ 1وحقائق التأويل ) ل ْو   ن ا ك ت ْبن ا     لى  (. لكن اصخير قال بعدةا "}و 

 .(351/ 1المنافقين"))
 كاا في اصيل. وةي  ائدة، واليوا  يشهد  ن (.8)
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وتوضيحه  نه  خبر  وال بقوله )ي  مون( بأن إيمان المنافقين   ٌم مجرد ال 
حقيقة له، ثم بّين حالهم المبتنى  لى كفرةم المضمر من إرادة التحاكم إلى 
ة الطااوت، ويد ةم الناس  ن كتا  ا  ورسوله، وبّين   اارةم الكااب

المقرونة صيمانهم الفاجرة حين  يابتهم مييبة االفتضاح، ثم بي ن  نهم 
مما -يجدون ا  توابا  رحيما، لو  طا وا الرسول واستغفروا ا   ما فعلول 

لدخلوا في اإليمان، ثم فر ع قوله )فال ورب ك(  لى  ول اآلية، وةو: ا   ل ْم  -اكر
...﴾ إخبارا  ل نبيه  نهم )ال يؤمنون( يعني ال يدخلون في اإليمان، ت ر  ِإل ى ال ِاين 

وال يدخل اإليمان في قلوبهم؛ حتى يأتون بما ُجعل ااية  لعدم إيمانهم، من 
تحكيم الرسول، ورضائهم لقضائه، وال ييدقون في د وم اإليمان حتى 
يظهروا خلوص بواطنهم من مرض الكفر  المضمر بأن يضر  حالهم في محل 

 االمتحان.
 ا الداللة معنى، فمن وجهين: و م

 حدةما: التأكيد المنتظم في قوله تعالى: افال وربك﴾ إنما ةي لإلنكار 
الضمني المنتظم في قوله تعالى: ا   ل ْم ت ر  ِإل ى ال ِاين  ي ْ ُ ُمون    ن ُهْم آم ُنوا...﴾، 

)فال صن   م اإليمان منهم يتضمن إلنكارةم الكفر، فأكد سبحانه وتعالى قوله 
 وربك( نفيا  إليمانهم، وردًّا لهم إلى كفرةم الاو  نكروا كونهم  ليه ضمنا . 

وثانيهما:  ن اإلخبار  الموكد بأنهم ال يؤمنون وضر   الغاية لعدم إيمانهم 
يستد يان كونهم  لى الكفر قبل ورود اآلية، فالمعنى  نهم يدومون  لى الكفر 

فمتى  توا بها يخليون من الكفر، المضمر حتى يأتون بالغاية المضروبة، 
ويدخلون في اإليمان اليحيح، فهاا المعنى يناس  حال المنافقين، بتحقق 
كونهم  لى الكفر المضمر قبل ن ولها دون حال اصنيارو لكونه  لى اإليمان 

 ليه  لى تقدير ن ول اآلية في حقه خروُجُه من  (1)قبل ورودةا، صن ]الالام[
                                 

 كاا بالاال في اصيل، واليوا  بال او ليستقيم المعنى. (1)
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اآلية، صن ما  (1)الكفر، وال ري   ن ةاا خالف ما يستد يهاإليمان ودخوله في 
استد ته كون المن ل فيه  لى الكفر حتى يأتي بالغاية، فكٌل من فاء التفريك، 
ورجوع الضمير، و المة التأكيد، واستد اء اآلية سبق الكفر  لى الن ول؛ 
 دليل قاطك، وبرةان ساطك  لى ن ول اآلية في المنافقين المعبر  نهم

 بالمويول في قوله ا لم تر...﴾ إلى قوله اويسلموا تسليما﴾.
فإاا تقرر ةاا تحقق؛  ن ن ول قوله ا لم تر﴾ إلى قوله اويسلموا تسليما﴾ 

 (.2)في المنافقين،  لى  ن الن ول في اصنيارو مروو  ن خيمه ]ال[ بير
اآلية السيما بالحسبان ] ن ال بير الراوو قال في آخر روايته: ما  حس  ةال 

، وال يليق  ن (.8)فال ينبغي  ن يتلقى بالقبول (.3) ن لت إال في الك اصنيارو[
يحكم بروايته بكفر  حٍد شهد البدر والحديبية وشهد ا  له باإليمان، حيث قال 
المفسرون إن قوله تعالى: ايا  يها الاين آمنوا ال تتخاوا...﴾  ن ل في 

 .(.6)اصنيار

                                 
 كاا في اصيل بالياء. (1)
 ةكاا في اصيل بدون )ال(. (.2)
  يادة من الهامش. (.3)
نما (.8) يكون  ن قرينة و ثر، وقد يحت  و دم التلقي بالقبول ال يكون  ن ر و وةوم، وا 

الرواية  ن ال بير رضي ا   نه، وةو يحابي جليل من العشرة المبشرين، وقد احتاط 
رضي ا   نه مك ةاا بقوله ) حس (، وقد تجر  المؤلف رحمه ا   لى اد اء  دم التلقي 

شهد بدرا. وةاا  بالقبول لمجرد النظر!؟. وقال بعدةا: وال يليق  ن يحكم بروايته بكفر  حدٍ 
 الكالم مشكٌل كسابقه، وفيه قدح في  مانة ال بير رضي ا   نه.

كاا في اصيل، ولعله ب يادة الياء )اصنيارو(، وقوله تعالى )يا  يها الاين آمنوا ال  (.6)
(، والمائدة 188(، والنساء )114تتخاوا...( وردت في القرآن في ستة مواطن: آل  مران )

 (.1(، والممتحنة )68(، والتوبة )65) (، والمائدة61)
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، (.1)م )ال يؤمن  حدكم حتى يكون ةوال تبعا  لما جئت به(و ما قوله  ليه السال 
وقوله  ليه السالم   )ال يؤمن  حدكم حتى يميل قلبه وطبعه إلى ما جئت 

 ، فال يخفى  ن الخطا  فيهما وفي  مثالهما إما للمنافقين  و للمؤمنين.(.1)به(

                                                                             
و يرحها في نسبة الن ول إلى شخص من اصنيار ةي آية الممتحنة، فإنها ن لت في شأن 
حاط  بن  بي بلتعة رضي ا   نه، وكاا في ةال اآلية ارتباط في اآلية التي نحن بيدد 

 بي بلتعة رضي  تحقيق تفسيرةا، فإن من اصقوال التي مرت  نها ن لت في شأن حاط  بن
 ا   نه مك ال بير.

)ضعيف( وله ثالث  لل: اصولى: ضعف نعيم بن حماد، الثانية: الجهل بشيوخ  (.1)
 بدالوةا  الثقفي، الثالثة:  قبة بن  وس السدوسي فيه جهالة، وقد تكلم اإلمام الحافظ 

لحديث بعيد ابن رج  رحمه ا   لى الحديث بكالم جليل قال في بدايته: )تيحيح ةاا ا
جدا(. انظرل في جامك العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامك الكلم، ابن رج  

، تحقيق: شعي  اصرناؤوط، 2/388الحنبلي،  بد الرحمن بن  حمد بن رج  بن الحسن 
م. وقال الهروو: له 2221ةث، 1822، مؤسسة الرسالة: بيروت، 5إبراةيم باجس، ط

رد به نعيم بن حماد، وبالك يظهر تساةل النووو رحمه ا  حين  لتان، وقال البيهقي: تف
يححه، وقال السج و: حسن اري . كن  العمال في سنن اصقوال واصفعال، المتقي الهندو، 

، تحقيق: بكرو 1248 1/215 لي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادرو الشاالي 
م. وقال ابن حجر 1841ةث، 1821، مؤسسة الرسالة: بيروت، 6حياني، يفوة السقا، ط

: رجاله ثقات وقد يححه النووو.  خرجه: ابن  بي  ايم في السنة، 13/248في الفتح 
. كتا  اصربعين، النسوو، الحسن بن سفيان بن  امر بن 16، رقم: 1/5مك ظالل الجنة 
، دار البشائر: بيروت، 1(، تحقيق: محمد ناير العجمي، ط4، )رقم 61 بد الع ي  ص

ةث. واإلبانة الكبرم، ابن بطة،  بيد ا  بن محمد بن محمد بن حمدان العكبرو، 1818
ةث، 1816، دار الراية: الرياض، 2( تحقيق: رضا معطى وآخرين، ط258، رقم: 1/345

، 318، رقم:2/152م، وام الكالم، الهروو،  بد ا  بن محمد بن  لي اصنيارو 1888
ةث، 1814ة العلوم والحكم: المدينة المنورة، ، مكتب1تحقيق:  بد الرحمن الشبل، ط

، 2625(، رقم 5/22م. وتاريخ بغداد، الخطي  البغدادو،  حمد بن  لي بن ثابت )1884
م. والمدخل 2222ةث، 1822، دار الغر  اإلسالمي: بيروت، 1تحقيق: د. بشار معروف، ط
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ا في فإن كان للمنافقين يكون ورود الحديث لنفي  يل إيمانهم،  لى وفق م
 اآلية الكريمة.

ن كان للمؤمنين فيحمل مفهوم الحديث  لى كمال اإليمان، فيكون المعنى ال  وا 
يكمل إيمان  حدكم، فال ينبغي  ن ينس  بهما مؤمن إلى الكفر، فبعدما تحقق 
 ن ن ول اآلية في المنافقين، وتقرر  ن الحديث محمول  لى كمال اإليمان، 

 . لى تقدير كون الخطا  للمؤمنين
بقي الكالم فيما يدر من اصنيارو  ند الرسول ا  يلى ا   ليه وسلم، 
ولدم المقداد،  لى إطالقه فكثير من المحققين  جابوا بوجول شتى، وخالية 
الكل  ن ما يدر منه يبقى  ن يكون  ن اضٍ  وحد ة نفس ال  ن سوء ظن 

والحديبية وشهد واختالل  قيدة، صن الظاةر من حال رجل  نيارو شهد البدر 
ا  له باإليمان كما قلنا  ن ال يكون له سوء ظن واختالل  قيدة، بل  خال 

                                                                             
، 228، رقم: 144إلى السنن الكبرم، البيهقي،  حمد بن الحسين بن  لي بن موسى، ص

تحقيق: د. محمد اص ظمي، دط، دار الخلفاء: الكويت، دت. وشرح السنة، البغوو، الحسين 
، المكت  اإلسالمي: 2، تحقيق: شعي  اصرناؤوط، محمد الشاويش، ط1/213بن مسعود 

م. والحجة في بيان المحجة وشرح  قيدة  ةل السنة، 1843ةث، 1823بيروت، دمشق، 
، 123، رقم: 1/258ل بن محمد بن الفضل التيمي اصيبهاني قوام السنة، إسما ي

م،  والتراي  والترةي ، 1888ةث، 1818تحقيق: محمد المدخلي، دط، دار الراية: الرياض، 
،تحقيق: 32، رقم: 1/58قوام السنة إسما يل بن محمد بن الفضل التيمي اصيبهاني، 

م. وابن طاةر في 1883، ةث1818، دار الحديث: القاةرة، 1 يمن يالح شعبان، ط
 (  ن  بد ا  بن  مرو رضي ا   نه.155اصربعون البلدانية )ص 

 لم  قف  ليه بهاا اللفظ في  و من ميادر الحديث. (.1)
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 ليه النفس، وطغى طبعه  ند المنا  ة، ال سيما  ند الحكم  الغض  و]تبغي[
 .(.1) ليه فقال ما قال، بحكم الغض  من اير اختبار

صن ما يدر منه لكني  قول ال ينحسم مادة الشبهة بهال المرتبة في الجوا ، 
ال يحتمل  ن يكون مما يستوج  الكفر  م ال؟  (2)بعد ما تعين  نه من اض 

صن كل ما يدر  ن اض  ال يخلو  ن إيجا  كفر، فاحتيح في الجوا  إلى 
 الساقطة بالتوبة. (6) ن الكفر إلى ساحة الحوبة (8)ُتخليه (3)تحقيق  ايد

ق، ومفاتيح التدقيق،  ن ما يدر فنقول وبا  التوفيق، وبيدل مقاليد التحقي
منه بعد ما كان من اض  ال يوج  الكفر، صنه يتوقف  لى تحكيم ايرل 

                                 
نما تركه النبي يلى ا   (.1) وةناك  قوال اير الاو قاله المؤلف، قال النووو رحمه ا : وا 

تألف الناس ويدفك بالتي ةي  حسن وييبر  لى  ليه وسلم صنه كان في  ول اإلسالم ي
 ام المنافقين ومن في قلبه مرض ويقول "يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا". ويقول "ال 
يتحدث الناس  ن محمدا يقتل  يحابه" وقد قال ا  تعالى )وال ت ال تطلك  لى خائنة منهم 

نين(. المنهاج شرح يحيح مسلم إال قليال منهم فا ف  نهم وايفح إن ا  يح  المحس
، دار إحياء التراث العربي: بيروت، 2، ط124/ 16بن الحجاج، النووو، يحي بن شرف 

 ةث.1382
 بعدةا )ال( مطموس  ليها. (.2)
ةكاا في اصيل بالياء، وةي لغة يحيحة، واصيل تحقيق الهم ة، وللهم  في لغة  (.3)

سهيل والتخفيف واإلسقاط. شرح شافية ابن العر   حوال منها: التحقيق واإلبدال والت
، تحقيق: محمد الحسن، محمد 8/382الحاج ، االسترابااو، محمد بن الحسن الرضى، 

ةث، 1386ال ف اف، محمد محيي الدين  بد الحميد، دط، دار الكت  العلمية: بيروت، 
 م.1856

 ةكاا ، ولعلها يخليه. (8)
اُ : اإلثم، وق (.6) ْوب ٌة  يضا الُحوُ  بالضم والح  ا   بكاا:  و  ثم، وبابه قال وكت ، وح  د ح 

بفتح الحاء. مختار اليحاح، الرا و، محمد بن  بي بكر بن  بد القادر، تحقيق: محمود 
 م.1886ةث، 1816خاطر، طبعة جديدة، مكتبة لبنان ناشرون: بيروت، 
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باطنا ، فال ن اع  ن الظاةر من حال  (.2)، و دم الرضا بعد التحاكم ا (.1)ظاةرا  
اليحابة  نه حكم النبي  ليه السالم ورضي بقضائه، ولو بعد  مان، صن  دم 

لباطن إنما يتحقق في الظاةر، إما بتحكيم ايرل  ليه السالم الرضا بحكمه في ا
قتله  (8)كما فعله منافق (3)ابتداء ، كما فعل  كثر المنافقين،  و بعدما حّكم وحكم

 مر،  و بقول يريح في رد الحكم،  و بفعل يريح في الك، كمنك خيمه 
ما من استيفاء حقه،  و بما يشاكل الك، ولم ييدر من اصنيارو شيء م

اكر، بل حكم رسول ا  و مضى حكمه، حتى لم يرجك إلى ايرل بعد حكمه، 
 ولم ييدر منه قول يريح في الرد، ولم يمنك خيمه من االستيفاء.

فهال اصمور  ن رضاء ينسد به با  الكفر، لكنه رضاٌء شاب ه اض  نفساني، 
تضيه وحد ة طبيعية،  رضا  ليه حين المنا  ة، والحكم  ليه،  لى ما تق

الطبيعة البشرية، من اير اختيار فحركال حتى حمالل  لى ما قال، وةو قول 
الكفر، بل  دنى ما يكون فيه ترك اصد ، و  الل  ن يكون  (.6)ليس فيه رايحة

                                 
تقاد، وةاا ماة  ردوء وكأنه نحنا منحى المرجئة الاين ال يكفرون إال باالستحالل واال  (.1)

باطل مخالف إلجماع  ةل السنة والجما ة بأن من اص مال ما تكون كفرا  دون استحالل، 
قال شيخ اإلسالم  بو العباس ابن تيمية رحمه ا : فقد اتفقت نيوص العلماء من جميك 

وال الطوائف  لى  ن التنقص به كفر مبيح للدم وةم في استتابته  لى ما تقدم من الخالف 
فرق في الك بين  ن يقيد  يبه لكن المقيود شيء آخر، حيل الس  تبعا له  و ال 
يقيد شيئا من الك بل يه ل ويم ح  و يفعل اير الك. اليارم المسلول  لى شاتم 

، تحقيق: محمد الحلواني، محمد 3/842الرسول، ابن تيمية،  حمد بن  بد الحليم، 
 ةث.1815، دار ابن ح م: بيروت، 1شودرو، ط

 ةكاا في اصيل واليوا  ) ( (.2)
(3.) . ك م   كاا في اصيل، ولعل المقيود ُحك م وح 
 كاا في اصيل، ولو كان: )كما فعله المنافق الاو قتله  مر( لكان  يو . (.8)
 . بتسهيل الهم .53ةكاا في اصيل. انظر ةامش  (6)
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المقال في تحقيق براءة ساحة  (1)من الحوبة التي تسقط بالتوبة، فبعدما ُنسح
 اصنيارو، من شائبة الكفر والضالل؛ نقول: 

ولنا جوا  ينفيم به مواد الشبه  لى جميك التقادير، وينحسم  روق اإلشكال 
 لى جميك التياوير، وةو  ن كلمة ثم في قوله تعالى: اثم ال يجدوا﴾، تنادو 
بأ لى يوت، و رفك نداء،  ن ما يدر من المتخايمين، من قوٍل داٍل  لى 

ما يعتد به في وجدان الحرج المستل م  دم الرضا بقضائه  ليه السالم إن
إيجا  الكفر، إاا كان متراخيا  في وقت المنا  ة، وحين المخايمة، وميادما  

 حال االختيار، والرضا المتيقن  نه ينشأ من اختالل  قيدة وسوء باطن.
و ما إاا كان حالة المنا  ة، وحين المجادلة، فال يعتدُّ به، للتيقن  ن يدورل  

سي ما وقت الحكم  ليه  قي  المرافعة، صنه  ن حد ة طبيعة، وطغيان نفس، ال 
 مان الغض  و ند الغض  سل  االختيار، وجل  االضطرار، فال ري   ن ما 

به في إيجا  الكفر،  (2) يدر من اصنيارو من القبيل الثاني، ]الغير المعتد[
ويشهد  لى الك تيريح الراوو بالغض ، وتعقيبه بالفاء حيث قال: فغض  

 اصنيارو.
ينقل فيه شيء يدل  لى وجدان الحرج، متأخرا  ن  مان حامل  لى  ولم

 ن وقت ملجئ إليه،  لى ما استد ال العطف بكلمة ثم،  (3)الغض ، ومتراخيا  
حتى ُيستدل به  لى الكفر، فالعطف بكلمة ثم دون الواو دليل قاطك، وبرةان 

                                 
ء . مختار اليحاح نسح من با  ضر  ونير، وةو  يل يدل  لى ويل شيء بشي (1)

 .6/828، وانظر: مقاييس اللغة البن فارس 328للرا و ص
كالك  دخل الالم  لى )اير( و لى المضاف إليه، والراجح والمسموع من كالم ا  تعالى  (2)

وسنة رسوله وكالم العر   ن اير ال تدخلها اصلف والالم إاا كانت مضافة، ولكنها ةنا 
  لى المضاف إليه! دخل اصلف والالم  ليها و 

والمعنى  نه لم ُترو قرائن تدل  لى  ن قول اصنيارو يادر  ن إيرار وروية، بل  (3)
 القرائن  لى  نه يدر  ن انفعال لحظي و جلة.
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دان الحرج ساطك،  لى براءة امته  ن تهمة الكفر؛ اللتقاء ما يقتضيه من وج
المتراخي المعتد به في إيجا  الحرج،  لى  ن ما يدر منه لو  وج  الكفر 
لكان يلى ا   ليه وسلم آخال به، فعدم مؤاخاته  ليه السالم يدل  لى  نه 
من قبيل العييان والحوبة الساقطتين بالتوبة، والروايتان الماكورتان في يدر 

ارو، ومسلم والبيهقي، وابن ماجه المقال مسطورتان في كت  المحدثين كالبخ
وايرةم رضي ا   نهم، و ن مؤلف ةال الرسالة، الشريف الشيخ اصجل، 

 (.1)المرشد اصكمل،  بدالمجيد السيواسي سلمه ا  تعالى
 

                                 
 إلى ةنا انتهت المخطوطة. (.1)
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 خاتمة:
الحمد   الاو بنعمته تتم اليالحات،  لى ما   ان من تحقيق ةاا المخطوط، 

آية من كتا  ا  العظيم، كما  ن االطالع  لى الاو يكتس   ةميته من تناوله 
معان النظر، والسياحة  جهود السابقين، وما اختطته  يمانهم جدير بالدراسة وا 

 في فكر اآلخرين ومعايشة  منهم واستكنال  سرارل  لم ومو ظة.
إن  ثمن ما في ةاا المخطوط، قيام المؤلف بالا   ن مقام  يحا  النبي 

وما لجأ إليه من تحليالت واستنباطات يبتغي بها دفك ما  يلى ا   ليه وسلم،
 سال  ن ينال من مقام اليحابة رضوان ا   ليهم، ويبرئ ساحة الك 

 اصنيارو الاو اختلف مك ال بير من اائلة الكفر.
وال ُيعكر  لى ةال النية الحسنة والمقيد السني وقو ه في ما ال  يمة لبشر 

 ث ضعيفة ال  يل لها، وتكلفه  حيانا في العبارة.منه من  خطاء كإيراد  حادي
برا   والرسالة رك ت  لى قضية سب  الن ول دون العناية بتفسير اآلية وا 

 ةداياتها.
 

فاللهم تقبل منا إنك  نت السميك العليم وت   لينا إنك  نت التوا  الرحيم،     
لنيير. ويلى واجبر كسرنا و قل  ثراتنا، ويحح نياتنا يا نعم المولى ونعم ا
 ا  وسلم وبارك  لى نبينا محمد و لى آله و يحابه  جمعين.
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 روت، دت.فضل ا  بن مح  الدين بن مح ، دط، دار يادر: بي

جامك البيان  ن تأويل آو القرآن، الطبرو، محمد بن جرير بن ي يد بن  -18
 م. 2221ةث، 1822، دار ةجر: القاةرة، 1كثير، تحقيق:  بد ا  التركي. ط

كتا  تفسير القرآن، ابن المنار، محمد بن إبراةيم بن المنار  -16
ةث، 1823ورة، ، دار المآثر: المدينة المن1النيسابورو، تحقيق: سعد السعد، ط

 م.2222
سلسلة اصحاديث اليحيحة وشيء من فقهها وفوائدةا، اصلباني، محمد  -15

ةث، 1822، مكتبة المعارف: الرياض، 1ناير الدين بن نوح بن نجاتي، ط
 م.2222

السنة، ابن  بي  ايم،  حمد بن  مرو بن الضحاك الشيباني )ومعه  -15
، 1ين اصلباني(، طظالل السنة في تخريح السنة للشيخ محمد ناير الد

 م.1842ةث، 1822المكت  اإلسالمي: بيروت، 
تفسير مقاتل بن سليمان بن بشير اص دو البلخي، تحقيق:  بد ا   -14

 ةث. 1823، دار إحياء التراث: بيروت، 1محمود شحاتة، ط
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تفسير الكشف والبيان  ن تفسير القرآن، الثعالبي،  حمد بن محمد بن  -18
، دار إحياء التراث العربي: بيروت، 1 اشور، طإبراةيم، تحقيق: محمد بن 

 م. 2222ةث، 1822
العجا  في بيان اصسبا ، ابن حجر،  حمد بن  لي، تحقيق:  بد  -22

 الحكيم اصنيس، دط، دار ابن الجو و: الرياض، دت.
تفسير القرآن العظيم، ابن  بي حاتم،  بد الرحمن بن محمد بن إدريس ،  -21

 ةث.1818ن ار ميطفى البا : السعودية،  ، مكتبة3تحقيق:  سعد الطي ، ط
تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسما يل بن  مر بن كثير القرشي  -22

، دار طيبة للنشر 2البيرو ثم الدمشقي، تحقيق: سامي محمد سالمة، ط
 م.1888ةث، 1822الرياض، والتو يك: 

السنة،  بد ا  بن  حمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: د. محمد سعيد  -23
 م.1845ةث، 1825، دار ابن القيم: الدمام، 1قحطاني، طال

الشريعة، اآلجرو، محمد بن الحسين بن  بد ا ، تحقيق: د.  بد ا   -28
 م.1888ةث، 1822، دار الوطن: الرياض، 2الدميجي، ط

السنة، الخالل،  حمد بن محمد بن ةارون بن ي يد، تحقيق:  طية  -26
 م. 1888، دار الراية: الرياض، 2ال ةراني، ط

اإليمان، ابن مندل، محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى، تحقيق: د.  -25
 ةث.  1825، مؤسسة الرسالة: بيروت، 2 لي الفقيهي، ط

شعار  يحا  الحديث، الحاكم الكبير، محمد بن محمد بن  حمد بن  -25
 إسحاق، تحقيق: يبحي السامرائي، دط، دار الخلفاء: الكويت، دت.

اإلبانة الكبرم، ابن بطة،  بيد ا  بن محمد بن محمد بن حمدان،  -24
 م. 1888ةث، 1816، دار الراية: الرياض، 2تحقيق: رضا معطي وآخرين، ط
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني واصسانيد، ابن  بد البر، يوسف بن  -28
ط،  بد ا  بن محمد، تحقيق: ميطفى العلوو، ومحمد  بد الكبير البكرو، د

 ةث.1345و ارة  موم اصوقاف والشؤون اإلسالمية: المغر ، 
النهاية في اري  الحديث واصثر، ابن اصثير، المبارك بن محمد بن  -32

محمد بن محمد بن  بد الكريم الشيباني، تحقيق: طاةر ال اوو، محمود 
 م.1858ةث، 1388الطناحي، دط، المكتبة العلمية: بيروت، 

القاسم بن سالم بن  بد ا  الهروو اري  الحديث ابن سالم،  -31
، دائرة المعارف العثمانية: 1البغدادو، تحقيق: د. محمد  بد المعيد خان، ط

 م.1858ةث، 1348حيدر آباد، الهند، 
لسان العر ، ابن منظور، جمال الدين بن منظور الميرو، تحقيق:  بد  -32

 ا   لي الكبير و ميالل، دط، دار المعارف: القاةرة، دت.
موع الفتاوم، ابن تيمية،  حمد بن  بد الحليم بن تيمية الحراني، مج -33

تحقيق:  بد الرحمن محمد قاسم، دط، مجمك الملك فهد لطبا ة الميحف 
 م.1886ةث، 1815الشريف: المدينة المنورة، 

شرح  يول ا تقاد  ةل السنة الاللكائي، ةبة ا  بن الحسن بن  -38
، دار طيبة: 4سعد الغامدو، ط منيور الطبرو الرا و، تحقيق:  حمد بن

 م.2223ةث، 1823السعودية، 
مسند ابن الجعد،  لي بن الجعد بن  بيد الجوةرو البغدادو، تحقيق:  -36

، مكتبة الفالح: الكويت، 1د.  بد المهدو  بد القادر  بد الهادو، ط
 م.1846

مقاييس اللغة، ابن فارس،  حمد بن فارس بن  كرياء الق ويني الرا و،  -35
ةث، 1388 بد السالم محمد ةارون، دط، دار الفكر: بيروت، تحقيق: 
 م.1858
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المغر  في ترتي  المعر ، ابن المطر ، ناير الدين بن  بد السيد بن  -35
، مكتبة  سامة بن 1 لي، تحقيق: محمود فاخورو، و بد الحميد مختار، ط

 م.1858 يد: حل ، 
ن بن  بي بكر، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي،  بد الرحم -34

ةث، 1828، مرك  ةجر للبحوث: القاةرة، 1تحقيق:  بد ا  التركي، ط
 م. 2223

الجرح والتعديل، ابن  بي حاتم،  بد الرحمن بن محمد بن إدريس بن  -38
، دار إحياء التراث العربي: بيروت، 1المنار، تحقيق:  بد الرحمن اليماني، ط

 م. 1862ةث، 1351
لرجال رواية المرواو،  حمد بن محمد بن الجامك في العلل ومعرفة ا -82

، الدار 1حنبل بن ةالل الشيباني، تحقيق: د. ويي ا  بن محمد  باس، ط
 م. 1844ةث، 1824السلفية: بومباو، الهند، 

الضعفاء والمتروكون، النسائي،  حمد بن شعي  بن  لي الخراساني،  -81
التهاي ، ابن ةث. تهاي  1385، دار الو ي: حل ، 1تحقيق: محمود  ايد، ط

، مطبعة دائرة 1حجر،  حمد بن  لي بن محمد بن  حمد، وما بعدةا ط
 ةث. 1325المعارف النظامية: الهند، 

تخريح  حاديث الكشاف، ال يلعي،  بد ا  بن يوسف بن محمد،  -82
 ه. 1818، دار ابن خ يمة: الرياض، 1تحقيق:  بد ا  السعد، ط

 بي بكر، تحقيق:  حمد  بد  لبا  النقول، السيوطي،  بد الرحمن بن -83
 الشافي، دط، دار الكت  العلمية: بيروت، دت. 

العجا  في بيان اصسبا ، ابن حجر،   حمد بن  لي بن محمد بن  -88
  حمد، تحقيق:  بد الحكيم اصنيس، دط، دار ابن الجو و: الرياض، دت. 
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مقدمة في  يول التفسير، ابن تيمية،  حمد بن  بد الحليم بن تيمية،  -86
 ، دار مكتبة الحياة: بيروت، دت. دط
الجامك الكبير )سنن الترماو(، الترماو، محمد بن  يسى بن سورة بن  -85

موسى بن الضحاك، تحقيق: بشار معروف، دط، دار الغر  اإلسالمي، بيروت، 
 م. 1884

السنن الكبرم، النسائي،  حمد بن شعي  بن  لي الخراساني، تحقيق:  -85
 . 2221ةث، 1821: بيروت، ، مؤسسة الرسالة1حسن شلبي، ط

،  الم 1العلل الكبير، الترماو، تحقيق: يبحي السامرائي و مالؤل، ط -84
ةث.  لل الحديث، ابن  بي 1828الكت ، مكتبة النهضة العربية: بيروت، 

ةث، 1825، مطابك الحميضي: الرياض، 1حاتم، تحقيق فريق من الباحثين، ط
 م. 2225

ة، الدارقطني،  لي بن  مر بن  حمد العلل الواردة في اصحاديث النبوي -88
، دار طيبة: الرياض، 1بن مهدو، تحقيق: محفوظ الرحمن السلفي، ط

 م. 1846ه، 1826
فتح البارو شرح يحيح البخارو، ابن حجر،  حمد بن  لي، تحقيق  -62

العلماء: محمد فؤاد  بد الباقي، مح  الدين الخطي ،  بد الع ي  بن با ، دط، 
 ةث.1358دار المعرفة: بيروت، 

بحر العلوم، السمرقندو، نير بن محمد بن  حمد، تحقيق: د. محمود  -61
 مطرجي، دار الفكر: بيروت، دت.

تهاي  اآلثار، الطبرو، محمد بن جرير بن كثير بن اال ، تحقيق:  لي  -62
 م.1886ةث، 1815، دار المأمون للتراث: دمشق سوريا، 1رضا، ط

جوامك الكلم، ابن رج   جامك العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من -63
الحنبلي،  بد الرحمن بن  حمد بن رج  بن الحسن، تحقيق: شعي  
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ةث، 1822، مؤسسة الرسالة: بيروت، 5اصرناؤوط، إبراةيم باجس، ط
 م.2221

كن  العمال في سنن اصقوال واصفعال، المتقي الهندو،  لي بن حسام  -68
حياني، يفوة السقا، الدين ابن قاضي خان القادرو الشاالي، تحقيق: بكرو 

 م. 1841ةث، 1821، مؤسسة الرسالة: بيروت، 6ط
كتا  اصربعين، النسوو، الحسن بن سفيان بن  امر بن  بد الع ي ،  -66

 ةث. 1818، دار البشائر: بيروت، 1تحقيق: محمد ناير العجمي، ط
اإلبانة الكبرم، ابن بطة،  بيد ا  بن محمد بن محمد بن حمدان  -65

ةث، 1816، دار الراية: الرياض، 2رضا معطى وآخرين، طالعكبرو، تحقيق: 
 م، 1888

ام الكالم، الهروو،  بد ا  بن محمد بن  لي اصنيارو، تحقيق:  بد  -65
 ، مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة،، دت.1الرحمن الشبل، ط

تاريخ بغداد، الخطي  البغدادو،  حمد بن  لي بن ثابت ، تحقيق: د.  -64
 م. 2222ةث، 1822، دار الغر  اإلسالمي: بيروت، 1طبشار معروف، 

المدخل إلى السنن الكبرم، البيهقي،  حمد بن الحسين بن  لي بن  -68
 موسى، تحقيق: د. محمد اص ظمي، دط، دار الخلفاء: الكويت، دت. 

شرح السنة، البغوو، الحسين بن مسعود، تحقيق: شعي  اصرناؤوط،  -52
ةث، 1823مي: بيروت، دمشق، ، المكت  اإلسال2محمد الشاويش، ط

 م. 1843
الحجة في بيان المحجة وشرح  قيدة  ةل السنة، قوام السنة، إسما يل  -51

بن محمد بن الفضل التيمي اصيبهاني، تحقيق: محمد المدخلي، دط، دار 
 م،  1888ةث، 1818الراية: الرياض، 



 

 
111 

التراي  والترةي ، قوام السنة إسما يل بن محمد بن الفضل التيمي  -52
، دار الحديث: القاةرة، 1يبهاني، تحقيق:  يمن يالح شعبان، طاص

 م.1883ةث، 1818
، 2المنهاج شرح يحيح مسلم بن الحجاج، النووو، يحي بن شرف، ط -53

 ةث.1382دار إحياء التراث العربي: بيروت، 
شرح شافية ابن الحاج ، االسترابااو، محمد بن الحسن الرضى،  -58

ف، محمد محيي الدين  بد الحميد، دط، تحقيق: محمد الحسن، محمد ال ف ا
 م.1856ةث، 1386دار الكت  العلمية: بيروت، 

مختار اليحاح، الرا و، محمد بن  بي بكر بن  بد القادر، تحقيق:  -56
ةث، 1816محمود خاطر، طبعة جديدة، مكتبة لبنان ناشرون: بيروت، 

 م.1886
الحليم،  اليارم المسلول  لى شاتم الرسول، ابن تيمية،  حمد بن  بد -55

 ةث.1815، دار ابن ح م: بيروت، 1تحقيق: محمد الحلواني، محمد شودرو، ط
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