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َحيمي( ألمحد بن حممد بن عيل احلسني القلعاوي الشافعي  املعروف بــ)السُّ

 )ت: 1178هـ(

دراسًة وحتقيقًا

د/ أمحد بن يلع بن عبد الرمحن احلذييف

األستاذ املساعد بقسم الدراسات القرآنية بجامعة طيبة- املدينة املنورة

aalhodhifi@gmail.com
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موضوع البحث:
حتقيق خمطوط بعنوان: )تفسري سورة الفجر( للعالمة أمحد بن حممد احلسني القلعاوي الشافعي 

َحيمي( )ت: 1178هـ(. املعروف بـ)السُّ

هدف البحث:

حتقيق املخطوط وإخراجه؛ لينتفع به طلبة العلم من املتخصصني يف التفسري.

مشكلة البحث:
مجــع املؤلــف يف تفســريه لســورة الفجــر بــني الصحيــح وغــريه مــن األحاديــث واألقــوال، ممــا 

يســتلزم دراســة الرســالة وحتقيقهــا وخدمتهــا.

نتائج البحث:
أن مؤلف الرسالة كان من الفقهاء الذين هلم عناية بالتفسري.. 1

 هذه الرسالة نسبتها ثابتة إىل املؤلف املذكور.. 2

الرســالة هلــا مزايــا كــا عليهــا مآخــذ، وفيهــا فوائــد تفســريية وفقهيــة وحديثيــة، كــا فيهــا . 3
أحاديــث موضوعــة وواهيــة.

يظهــر مــن مــادة الرســالة تفنّــن املؤلــف يف عــدد مــن العلــوم كالفقــه والعربيــة، كــا يظهــر . 4
أن بضاعتــه مــن علــم الســنة مزجــاة.

الكلامت املفتاحية: 

تفسري – سورة الفجر – السحيمي - القلعاوي.
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إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــه مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعالنــا، 

مــن هيــد اهلل فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل، وأشــهد أن حممــدًا 

ــوله، ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ  ٿ  ٿ   ــده ورس عب

ٿ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ژ ]ســورة النســاء: 1[، ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ    ژ ]ســورة آل عمــران: 102[، ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ    ژ ]ســورة األحــزاب:70 -71[.أمــا بعــد: فهــذا حتقيــق ملخطوط 

بعنــوان: )تفســري ســورة الفجــر( للعالمــة أمحــد بــن حممــد احلســني القلعــاوي الشــافعي، املعــروف 

ب)الســحيمي(، )ت:1178هـــ(، وبــاهلل التوفيــق ومنــه االســتمداد، وعليــه التــوكل واالعتــاد.

أمهية املوضوع: 

تعلقه بكتاب اهلل تعاىل الذي هو أرشف ما ينبغي شغل األوقات به.. 1

أمهيــة هــذه املرحلــة التارخييــة؛ لقلــة اإلنتــاج العلمــي يف الدراســات القرآنيــة فيهــا مــن . 2

جهــة، وقلــة املفرسيــن مــن جهــة أخــرى، فــكان حريــًا بالدارســني أن تتوجــه مهمهــم إلبــراز 

تــراث تلــك احلقبــة.

أن املؤلــف مــا زالــت كتبــه مطويــة يف جماهيــل املكتبــات مل يتناوهلــا الباحثــون بالدراســة . 3

ــق والنرش. والتحقي
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أسباب اختيار املوضوع:

 اإلسهام يف خدمة الدراسات القرآنية.. 1

 التعــرف عــى شــخصية املؤلــف العلميــة عمومــًا، وشــخصيته التفســريية خصوصــًا مــن . 2

خــالل التحقيــق والدراســة.

مْجُع املؤلف لكثري من األحاديث واآلثار والفوائد يف تفسريه.. 3

الدراسات السابقة:

من خالل البحث والتنقيب مل أقف عى أي نرشة هلذا املخطوط.

 حدود الدراسة: 

يــدور عمــي هــذا حــول حتقيــق نــص املخطــوط وخدمتــه، وفــق املتعــارف عليــه يف فــن حتقيــق 

ــق  ــص املحق ــن الن ــفة ع ــورة كاش ــاء ص ــف، وإعط ــاة املؤل ــى حي ــوء ع ــليط الض ــات، وتس املخطوط

ــا واملآخــذ التــي اشــتمل عليهــا املخطــوط. ــام عــن وجــه املزاي متيــط اللث

خطة البحث:

جرى العمل يف حتقيق هذا املخطوط وفق اخلطة التالية:

مقدمة: تشتمل عى:. 1

أسباب اختيار املوضوع وأمهيته.  -

الدراسات السابقة.  -

حدود الدراسة.  -
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خطة البحث.  -

منهج التحقيق.  -

قسم الدراسة: ويشتمل عى مبحثني:. 2

املبحث األول: التعريف باملؤلف. -

املبحث الثاين: التعريف بالكتاب. -

قسم التحقيق: النص املحقق.. 3

اخلامتة.- 

فهرس اآليات القرآنية.- 

فهرس األحاديث.- 

قائمة املصادر واملراجع.- 

منهج التحقيق: 

سلكت يف حتقيقي املنهج التايل:

سخُت النصَّ املراد حتقيقه وفق القواعد اإلمالئية مراعيًا عالمات الرتقيم.. 1

ــإين . 2 ــر، ف ــأ ظاه ــه خط ــا كان في ــه، إال م ــرف في ــه دون الت ــرا د حتقيق ــص امل ــتُّ الن أثب

ــش. ــك يف اهلام ــريًا إىل ذل ــني، مش ــني معقوفت ــن ب ــًا يف املت ــا أراه صواب ــتُّ م أثب

كتبــت اآليــات القرآنيــة بخــط مصحــف املدينــة النبويــة، وعزوهتــا بذكــر اســم الســورة . 1

ورقــم اآليــة يف املتــن بــني معقوفتــني.
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خّرجــُت األحاديــث النبويــة مــن مصــادر الســنة األصيلــة، فــا كان يف الصحيحــني اكتفيت . 2

بتخريــج احلديــث منهــا أو مــن أحدمهــا، ومــا يف غريمهــا فــإين أعقــب التخريــج بنقــل احلكــم 

ــل  ــد أه ــال قواع ــدت يف إع ــًا اجته ــه حك ــد في ــا مل أج ــأن، وم ــل الش ــن أه ــث ع ــى احلدي ع

احلديــث فيــه.

وثقت النصوص عن قائليها من مصنفاهتم، وإن ال فمن كتب أهل العلم.. 3

علقت عى ما حيتاج إىل تعليق، وبينت ما أراه خمالفًا للصواب.. 4

بينت األلفاظ الغريبة الواردة يف عبارات املؤلف.. 5
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القسم األول

قسم الدراسة

املبحث األول:التعريف باملؤلف

املبحث الثاين: التعريف بالرسالة
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املبحث األول: 

التعريف باملؤلف)1(

الكالم يف املصادر عن املؤلف شحيح،  ولذلك فسوف أرسد كل ما وقفت عليه يف ترمجته:

اسمه ونسبه ولقبه:

هــو أمحــد بــن حممــد بــن موفــق الديــن عــي احلمــريي القــريش احَلَســني القلعــاوي املــري، 

ــَحيمي(. املعروف بـ)السُّ

والقلعاوي نسبة إىل قلعة اجلبل بالقاهرة)2(؛ فإنه كان يقيم هبا.

ومل تذكر املصادر تاريخ والدته.

بعض من نشأته:

س بجامــع ســيدي ســارية، ووعــظ  أخــذ عــن: عيســى الــرباوي وغــريه مــن الشــيوخ، ثــّم درَّ

النــاس، وتصــدر للتدريــس بجامــع القاهــرة.

مذهبه الفقهي:

ــه مــن أعيــان الشــافعية، ويشــكل عــى هــذا مــا  املرتجــم شــافعي املذهــب، بــل موصــوف بأن

له )564/2(، واألعالم  للبغدادي )177/1(، وإيضاح املكنون  العارفني  للجربيت )230/1(، وهدية  عجائب اآلثار  الرتمجة:  مصادر    )1(
للزركي )243/1(، وأعالم الدراسات القرآنية للصاوي )ص: 319(، ومعجم املؤلفني لكحالة )130/2(، ومعجم مصنفات القرآن 
الكريم للدكتور عي شواخ )158/3(، ومعجم املفرسين لعادل نوهيض )76/1(، ومعلمة الفقه املالكي لعبدالعزيز بن عبداهلل )ص: 113(، 
ورسالة املاجستري )املفرسون يف النصف الثاين من القرن الثاين عرش اهلجري: مجعاً ودراسة وصفية استقرائية(، إعداد: عبدالرمحن بن حممد بن 

خالد بن عبدالعليم )ص: 160، 161(.
)2(  هي القلعة التي بناها قراقوش لصالح الدين األيويب، وهي اآلن واقعة بموقعها الكائن بالقاهرة بمنطقة القلعة عند سفح جبل املقطَّم، 
انظر: مسالك األبصار يف ممالك األمصار، ألمحد بن حييى العمري )315/3(، واملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، ألمحد بن عي 

املقريزي )355/3(. 
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ُكتــب عــى ظهــر املخطــوط: )الفقــري أمحــد مــن حممــد الســحيمي احلســني احلنفــي األزهــري عفــي 

عنــه آمــني(، وهــو مكتــوب بخــط مغايــر خلــط الناســخ، وهــذا وهــم مــن كاتبــه، فــال شــك أن املؤلف 

شــافعي املذهــب ألربعــة أمــور:

أمجع من ترجم له أنه شافعي املذهب.

رشحه لكثري من كتب الشافعية، كا يتبني للمطالع يف مؤلفاته.- 

نقله كثريًا عن الشافعية يف هذا املخطوط.- 

قولــه يف موضــع مــن املخطــوط: »واملعتمــد عندنــا كــا قالــه عــي الشــربامليس«، وهــذا - 

رصيــح يف تعيــني مذهبــه.

مؤلفاته:

له كثري من املؤلفات)1( -كا يف فهارس املخطوطات وكتب الرتاجم- وسأذكر طرفاً منها:

أوالً: مؤلفاته العامة:

رشح عى )اجلوهرة( يف علم التوحيد.. 1

لباب الطالبني برشح األربعني للنووي.. 2

ــاح الطالبــني للفتــح املبــني، رشح عــى رشح ابــن حجــر اهليتمــي )الفتــح املبــني( . 3 مفت
عــى األربعــني النوويــة.

)النصوح( متن يف الفقه.4. 

)الوضوح يف رشح النصوح(.5. 

بستان الروح يف الفقه.. 6

)1(  مل ُيطبع يشء من مؤلفاته، بل هي بني املخطوط واملفقود.
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املزيد عى إحتاف املريد، وهي حاشية عى )رشح رسالة االستعارات( للعصام.. 7

وله غري ذلك يف فنون متعددة كالفقه واملنطق والبالغة والتوحيد.. 8

ثانيًا: مؤلفاته يف التفسري:

تاج البيان أللفاظ القرآن)1(.1. 

تفسري سورة القدر. خمطوط)2(.. 2

تفسري سورة الفجر، هو موضوع التحقيق.. 3

تفسري القرآن الكريم)3(.. 4

مناهج الكالم عى آيات الصيام. خمطوط)4(.. 5

هدية املحتاج إىل قصة اإلرساء واملعراج، وهو تفسري آليات اإلرساء. خمطوط)5(.. 6

وفاته:

.،تويف يف شعبان عام ثان وسبعني ومائة وألف من اهلجرة

)1(  انظر: األعالم )243/1(، ومعجم مصنفات القرآن الكريم )149/2(، والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط )علوم 
األزهرية  املكتبة  يف  بخطه  خمطوط  والتفسري773/2(، وفهرست مصنفات تفسري القرآن الكريم )131/1(، وهو  والقراءات  القرآن 

بالقاهرة حتت رقم )304 تفسري(  5416.
تفسري  مصنفات  والتفسري773/2(، وفهرست  والقراءات  القرآن  الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط )علوم  انظر:    )2(

القرآن الكريم )326/1(.
)3(  انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم )150/2(.

)4(  انظر: هدية العارفني )177/1(، وإيضاح املكنون )564/2(، واألعالم )243/1(، وأعالم الدراسات القرآنية )ص319(، ومعجم 
املؤلفني )130/2(، ومعجم مصنفات القرآن الكريم )158/3(، ومعجم املفرسين )76/1(، وهو خمطوط يف املكتبة األزهرية بالقاهرة 

حتت رقم )4280 آداب وفضائل 134149( إسكندرية، وحتت رقم )9 جماميع( 187، رسالة رقم: 3.
 222( رقم  زكي، وحتت  تاريخ( 41297   2694( رقم  حتت  بالقاهرة  األزهرية  املكتبة  يف  خمطوط  )243/1(، وهو  األعالم  انظر:    )5(

جماميع( 5465، رسالة رقم: 11.
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املبحث الثاين:
 التعريف بالرسالة

املطلب األول: اسم الرسالة، ونسبتها للمؤلف:

هذا املطلب فيه أمران:

حتقيق اسم الرسالة:. 1

أمجعــت املصــادر مــن كتــب الرتاجــم وفهــارس الكتــب واملخطوطــات التــي ذكــرت هذه الرســالة 

مــن تأليفــه عــى أن اســمها )تفســري ســورة الفجــر( كــا سأشــري إليــه يف الفقــرة الثانيــة، وبعضهــا يعنــون 

هلــا بـ)تفســري ســورة والفجــر()1(، عــى ســبيل حكايــة اآليــة، واألمــر قريــب، وهــو عــى ظهــر املخطوط 

بــدون الــواو، كــا ســرتى يف صــور املخطــوط، والــذي يظهــر يل أن التســمية ليســت مــن املؤلــف؛ ملــا 

ســيأيت يف املطلــب الثــاين، بــل هــي تســمية مــن املفهرســني، ثــم نقلــت عنهــم التســمية.

إثبات نسبتها إىل املؤلف:. 2

يمكــن اجلــزم بــأن هــذه الرســالة التــي بــني أيدينــا هــي مــن تأليــف العالمــة أمحــد الســحيمي 
ــة: ــور أربع ــاوي ألم القلع

األول: أن بعــض مصــادر ترمجته التي أرشت إليها تذكر هذه الرســالة من مؤلفاته)2(.- 

الثاين: أن عددًا من فهارس الكتب واملخطوطات تذكر هذه الرسالة وتنسبها إليه)3(.- 

)1(  انظر: معجم املفرسين )76/1(.
)2(  انظر: األعالم )243/1(، ومعجم املفرسين )76/1(.

)3(  انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم )149/2(، ومعجم املفرسين )76/1(، والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط 
)علوم القرآن والقراءات والتفسري773/2(، وفهرست مصنفات تفسري القرآن الكريم )348/1(.
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الثالث: أهنا منسوبة إليه باسمه ونسبه يف فهرس خمطوطات مكتبة األزهر الرشيف)1(.- 

ــاب -  ــذا الكت ــّم ه ــره: »ت ــب يف آخ ــد كت ــف، وق ــط املؤل ــوب بخ ــوط مكت ــع: أن املخط الراب

عــى يــد مؤلفــه: أمحــد بــن حممــد الســحيمي القــريش احلســني، ووافــق الفــراغ مــن تأليفــه 

يــوم الثالثــاء، وهــو اليــوم الثامــن والعــرشون مــن ذي احلجــة ســنة إحــدى ومخســني ومائــة 

وألــف«.

وهبذه االعتبارات األربعة نقطع بنسبتها إليه.- 

املطلب الثاين: توصيف الرسالة، وموضوعها، واملزايا، واملآخذ:

هذا املطلب فيه ثالثة أمور:

توصيف الرسالة، وموضوعها:. 1

وقعــت هــذه الرســالة يف ثــالث لوحــات، اســتفتحها املؤلــف بتفســري ســورة الفجــر، حتــى بلــغ 

ــه  ــار أن جــواب الَقَســم حمــذوف دّل علي ــه تعــاىل: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ژ ]ســورة الفجــر:5[، واخت قول

مــا بعــده، ثــم انتقــل إىل الــكالم عــى عــرش ذي احلجــة وفضائلهــا وبعــض أحكامهــا، وفضــل يــوم 

عرفــة، وأفــاض يف ذلــك، ثــم ختــم الرســالة دون إكــال تفســري بقيــة الســورة.

ــة ال  ــرش ذي احلج ــل ع ــالة يف فض ــذه الرس ــدّون ه ــف أن ي ــود املؤل ــر يل أن مقص ــذي يظه وال

ــم اهلل  ــة َقَس ــتدل بدالل ــرآن، فاس ــل الق ــا بدلي ــني فضيلته ــه أراد أن يب ــر، ولكن ــورة الفج ــري س يف تفس

ــه ومــال  ــن كــا نقل ــي هــي عــرش ذي احلجــة عــى قــول مجهــور املفرسي ــايل العــرش – الت تعــاىل باللي

إليــه- عــى عظيــم فضلهــا، ثــم أفــاض يف ذكــر فضائلهــا بعــد أن حصــل املقصــود ببيــان فضلهــا مــن 

جهــة القــرآن، وممــا يؤكــد ذلــك أنــه أفــاض يف فضائلهــا وأحكامهــا بــا هــو خــارج عــن املقصــود، 

)1(  )331/21( حتت رقم )221 جماميع( 5464، رسالة رقم: 11.
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ــارات تــدل عــى انتهــاء  ــم الرســالة بعب ــًا، ثــم خت ــا كان كالمــه يف تفســري مطلــع الســورة مقتضب بين

مقصــوده منهــا، وقــد تقــدم يف املطلــب األول يف شــأن اســم الرســالة أنــه يظهــر يل أن التســمية ليســت 

مــن املؤلــف، وتعليــل ذلــك هــو مــا ذكرتــه هنــا مــن ُبعــد موضــوع الرســالة عــن العنــوان، وليــس 

ــده  ــذي يري ــود ال ــاًل للمقص ــر توص ــورة الفج ــري س ــالة بتفس ــداؤه الرس ــب إال ابت ــه تناس ــاك وج هن

ــه إىل احلديــث  ــايل العــرش عــى رشفهــا وفضلهــا؛ ليكــون مدخــاًل ل مــن االســتدالل بقســم اهلل باللي

عنهــا، ويــدل عــى ذلــك أنــه ختــم الرســالة دون العــود إىل اســتكال تفســري بقيــة الســورة، وليســت 

الرســالة ناقصــة بــل هــي تامــة، وليســت هــي بالطويلــة ليقــال: ذهــل املؤلــف عــن ذلــك لتباعــد طريف 

الــكالم، ومل يســتوف كذلــك تفســري قــدر صالــح مــن الســورة، فتبــني أن مقصــوده ليــس هــو تفســري 

الســورة، ولـــّا كان األمــر كذلــك اشــتبه األمــر عــى بعــض املفهرســني فقــرأ أوهلــا ومل يســتتمها فظنهــا 

يف تفســري الســورة فوضــع هلــا هــذا العنــوان، فالــذي يظهــر يل أهنــا رســالة عجــى مــن طــرف ذهــن 

ــامل؛  ــدد املع ــج حم ــم منه ــتوجب رس ــذا ال يس ــة، وه ــرش ذي احلج ــل ع ــان فض ــه يف بي ــف وقلم املؤل

لِقــَر الرســالة. 

املزايا:. 2

ــة  ــدرة الرباني ــل الق ــن دالئ ــذا م ــه، وه ــا يعرتي ــل م ــص واخلل ــن النق ــه م ــرشي في ــل ب كل عم

والعجــز اإلنســاين معــًا، كــا فيــه داللــة عــى إعجــاز القــرآن املتمثــل يف إحــكام آياتــه، قــال تعــاىل: 

ــا،  ــض املزاي ــا بع ــالة فيه ــذه الرس ــاء: 82[، وه ــورة النس ژ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈژ ]س

ــالة: ــم الرس ــر حج ــك لصغ ــة، وذل ــهاد واإلحال ــة باالستش ــن اإلطال ــك ع ــتغنيًا بذل ــأذكرها مس س

أوالً: عنايته بالسنة والرواية، ويتمثل ذلك يف التايل: -

كثرة استشهاده بالسنة.. 1

اعتاده عى صحيح الرواية يف التفسري.. 2
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نقله ألحكام املحدثني أحيانًا.. 3

نقله عن بعض حفاظ السنة، كاحلافظ ابن رجب وابن القيم.. 4

ثانيًا: عنايته بالتعليل يف االختيار التفسريي. -

ثالثًا: تعدد معارفه كا هو ظاهر، فهو فقيه لغوي، كا له عناية بعلم اهليئة)1(. -

املآخذ:. 3

لــن أتكلــم عــن إفاضتــه يف فضائــل عــرش ذي احلجــة وخروجــه عــن املقصــود؛ وال عــدم إمتــام 

تفســري الســورة؛ ألين بينــت مــا يظهــر يل مــن مقصــوده بكتابــة هــذه الرســالة، ولذلــك فهــذا فليــس 

ــه يؤخــذ عــى املؤلــف  ــة يف الرســالة فإن ــادة العلمي ــه، لكــن مــن خــالل مضمــون امل ممــا يؤخــذ علي

أمــران:

أوالً: أنه أورد عددًا من األحاديث الواهية واملوضوعة.- 

ــواهد -  ــن ش ــة، وم ــة الزمني ــك احلقب ــرشة يف تل ــة املنت ــج الصوفي ــر باملناه ــره الظاه ــًا: تأث ثاني

ذلــك: ختمــه الرســالة بدعــاء مــن أدعيــة الصوفيــة التــي تشــتمل عــى عبــارات هائلــة اللفــظ 

فارغــة املعنــى ركيكــة الرتكيــب، ومــن شــواهده: إيــراده لعــدد مــن األحاديــث الواهيــة يف 

فضائــل بعــض األذكار، وترتيــب أنــواع مــن الثــواب عليهــا.

ولكــن ُيعتــذر لــه بضعــف الســنة يف تلــك الفــرتة التارخييــة، وانتشــار البــدع واخلرافــة والطــرق 

الصوفيــة، ومــع ذلــك نجــد بصيــص الســنة يلــوح يف رســالته، وهــو دليــل عــى حرصــه عليهــا لــو 

ــف  ــا املؤل ــاش فيه ــي ع ــة الت ــة التارخيي ــن املرحل ــائل، لك ــه الوس ــأت ل ــه األدوات، وهتي ــرت ل توف

ــه وجــزاه خــريًا. ــار للعلــم، وضعــف للســنة، فرمحــه اهلل وغفــر ل ــة إدب مرحل

)1(  هذا الذي يظهر من خالل هذه الرسالة، أما ما سواها فيظهر أن له عناية بكثري من العلوم كا يتبني بقراءة مؤلفاته يف مصادر ترمجته التي 
أرشت إليها.
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    املطلب الثالث: وصف النسخة اخلطية، وصور منها:

وصف النسخة اخلطية:- 

ــة  ــات مكتب ــة يف خمطوط ــي حمفوظ ــدة، وه ــة واح ــخة خطي ــى نس ــالة إال ع ــذه الرس ــر هل مل أعث

ــع( 5464،  ــم )221جمامي ــت رق ــة، حت ــة األزهري ــة باملكتب ــي املعروف ــر، وه ــف بم ــر الرشي األزه

ــوط: ــات املخط ــذه معلوم ــم: 11)1(، وه ــالة رق رس

الناســخ: الرســالة مكتوبــة بخــط مؤلفهــا، بتاريــخ )1151هـــ(، فقــد جــاء يف آخرهــا مــا - 
ــّم هــذا الكتــاب عــى يــد مؤلفــه: أمحــد بــن حممــد الســحيمي القــريش احلســني،  نصــه: »ت

ــاء، وهــو اليــوم الثامــن والعــرشون مــن ذي احلجــة  ووافــق الفــراغ مــن تأليفــه يــوم الثالث

ــة وألــف«. ســنة إحــدى ومخســني ومائ

نوع اخلط: خط نسخ معتاد واضح، ووقعت يف أكثر من ثالث لوحات.- 

عدد األلواح: )3( لوحات وشيئًا سوى غالف املخطوط.- 

عدد األسطر: )29( سطرًا.- 

عدد الكلامت: متوسط عدد الكلات )11(.- 

ــدرب  ــه بال ــم بمنزل ــة العل ــى طلب ــف ع ــن املؤل ــس م ــوط حتبي ــوان املخط ــة عن ــى صفح وع

ــة. ــر باجلالي األصف

)1(  فهرس خمطوطات مكتبة األزهر الرشيف )331/21(، رابط فهرس املخطوطات:
http://www.feqhweb.com/vb/t23287.html

.
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صور املخطوطة
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صورة 1/أ
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صورة آخر لوحة
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القسم الثاين

قسم التحقيق
النص املحقق
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املقدمة:

احلمد هلل الذي عّرف اإلنسان ما مل يعلم، وصى اهلل عى سيدنا حممد وعى آله وصحبه وسلم، 

أّما بعد:

فيقــول الفقــرُي إىل مــواله الغنــيِّ أمحــد بــن حممــد الســحيمي القريش: قــد قــال اهلل يف كتابــه املبني، 

ــوم،  ــر كل ي ــم بفج ــر: 1[ أي: أقس ــورة الفج ــني: ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ژ ٱ  ژ ]س ــدق القائل ــو أص وه

وهــو لغــًة: الشــق، ومنــه: ژ   ېئ  ىئ  ىئ    ژ ]ســورة الكهــف: 33[، ومنــه: الفجــور، أي: العصيــان؛ 

ألن الفاجــر ينفتــح لــه طريــق املعصيــة ويتســع فيهــا)1(، واصطالًحــا: نــور يطلــع مــن جهــة املــرشق 

فقــط معرتًضــا بالضيــاء يف أقــى املــرشق ذاهًبــا مــن القبلــة إىل دبرهــا حتــى يرتفــع فيعــّم األفــق)2(.

ژ ٻ  ٻ ژ ]ســورة الفجــر: 2[ أي: أُقِســم هبــا، واألصــح عنــد ابــن عبــاس)3( ومجهــور املفرسيــن مــن 

الســلف وغرِيهــم أهنــا عــرش ذي احلجــة)4(، والروايــة عنــه أهنــا عــرش رمضــان ســندها ضعيــف)5(.

 203/3( احللبي  للسمني  األلفاظ  أرشف  تفسري  يف  احلفاظ  وعمدة   ،)625 )ص:  األصفهاين  للراغب  القرآن  ألفاظ  مفردات  انظر:   )1(
204(، واملعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم للدكتور/حممد حسن جبل )1634/3، 1636(.

)2( انظر التعريف يف: الرد عىل املنطقيني البن تيمية )ص: 266(، وقال الطاهر ابن عاشور يف التحرير والتنوير )312،313/30(: » اسم 
لوقت ابتداء الضياء يف أقى املرشق من أوائل شعاع الشمس حني يتزحزح اإلظالم عن أول خط يلوح للناظر من اخلطوط الفرضية 
املعروفة يف ختطيط الكرة األرضية يف اجلغرافيا ثم يمتد فييضء األفق ثم تظهر الشمس عند الرشوق« واملؤلف يريد بقوله: »واصطالحًا«: 
اصطالح علاء اهليئة، قال ابن خلدون يف تارخيه )ص: 641(: »وهو علم ينظر يف حركات الكواكب الّثابتة واملحّركة واملتحرية، ويستدّل 
بكيفّيات تلك احلركات عى أشكال وأوضاع لألفالك لزمت عنها هلذه احلركات املحسوسة بطرق هندسّية...وأّما يف اإلسالم فلم تقع 
به عناية إاّل يف القليل، وكان يف أّيام املأمون يشء منه...ومّلا مات ذهب رسمه وأغفل واعتمد من بعده عى األرصاد القديمة...وهذه 
اهليئة صناعة رشيفة...عى أّنه علم جليل وهو أحد أركان الّتعاليم«، وانظر: أبجد العلوم للقنوجي )ص: 556(، ولقطة العجالن له 

أيضًا )ص: 156(، وكان للفقهاء عناية به، واملطالع لكتبهم جيد نقلهم عن علاء اهليئة كثريًا.
التلخيص،  الذهبي يف  اإلسناد ومل خيرجاه«، ووافقه  املستدرك )568/2( )3927(، وقال: »هذا حديث صحيح  احلاكم يف  )3( أخرجه 
وأخرجه البيهقي يف شعب اإليامن )503/5( )3469(، وأخرجه الطربي يف جامع البيان )24/ 345( عنه من طرق متعددة، قال ابن 
رجب يف اجلامع لتفسريه )562/2(: »وأما )الليايل العرش( فهي: عرش ذي احلجة، هذا الصحيح الذي عليه مجهور املفرسين من السلف 

وغريهم، وهو الصحيح عن ابن عباس، روي عنه من غري وجه، والرواية عنه أنه: عرش رمضان إسنادها ضعيف«.
لتفسريه  اجلامع  يف  كا  رجب  وابن   ،)478/2( التسهيل  يف  جزي  وابن   ،)217/6( تفسريه  يف  السمعاين  املفرسين  مجهور  إىل  نسبه   )4(

)562/2(، والشوكاين يف فتح القدير )526/5(.
)5( أي: العرش األواخر من رمضان، أخرجه الواحدي يف التفسري الوسيط )479/4( عنه من طريق أيب َظْبيان، وذكره الثعلبي يف الكشف 
كثري  البن  العظيم  القرآن  تفسري  ويف  َظْبيان،  أيب  رواية  من  عنه  كالمها   )437/4( املسري  زاد  يف  اجلوزي  وابن   ،)191/10( والبيان 
)391/8( عنه أهنا العرش األَُول من رمضان! وأبو َظْبيان هو: حصني بن جندب اجلنبي، ثقة. مرتجم يف هتذيب التهذيب البن حجر 
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ژ پ  پ ژ أي: الزوج)1(.

ژ  پ ژ  قــرأ محــزة والكســائي بكــرس الــواو، والباقــون بفتحهــا)2(، أي: الفــرد)3(، ويف حديــث 

حســن: »العــرش عــرش األضحــى، والوتــر يــوم عرفــة، والشــفع يــوم النحــر«)4(.

ژ پ  ڀ  ڀ      ژ أي: يأيت ويميض)5(. 

 ،6

ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ أي: فيا أقسمُت به من هذه األشياء، ژ ٺ  ژ أي: ُمْقَسٌم به)6(

7، أي: هــل يف إقســامي هبــذه 

ي بذلــك؛ ألنــه حَيُْجــُر عــّا ال ينبغــي)7( ژ ٺ  ٿ ژ أي: َعْقــٍل، ُســمِّ

8، والـــُمقَسُم 

ُد بمثلــه الـــُمقَسُم عليــه)8( األشــياء إقســاٌم لــذي عقــل، واملعنــى: هل هو قســم عظيــم يؤكَّ

الكربى  الطبقات  يف  سعد  ابن  قال  كا  به،  حيتج  ال  ضعيف  وهو  اجلنبي،  ظبيان  أيب  بن  قابوس  ابنه:  هو  عنه  والرواي   ،)379  /2(
املراسيل وأسند  له، ربا رفع  با ال أصل  أبيه  يتفرد عن  216(: »كان رديء احلفظ  املجروحني )2/  ابن حبان يف  )339/6(، وقال 

املوقوف«، وانظر: هتذيب التهذيب )8/ 306(.
ْفُع: ضّم اليشء إىل مثله«، وانظر: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم  )1( هذا من حيث اللغة، ففي املفردات )ص: 457(: »الشَّ
)2/ 1153(، أما من حيث املراد هبا يف اآلية فقد اختلف املفرسون يف ذلك إىل أقوال كثرية، أوصلها ابن اجلوزي يف زاد املسري )4/ 
438( إىل عرشين قوالً، بل قال أبو حيان يف البحر املحيط )470/10(: »ذكر يف كتاب التحرير والتحبري ]أي: ابن النقيب[ فيها ستة 
وثالثني قوالً ضجرنا من قراءهتا فضاًل عن كتابتها يف كتابنا هذا«، وما أحسن قول الزخمرشي يف الكشاف )4/ 746(: »وقد أكثروا يف 
ي عنه«!، والصواب ما ذهب إليه الطربي  )الشفع والوتر( حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه، وذلك قليل الطائل، جدير بالتلهِّ
بالشفع  القول يف ذلك: أن يقال: إن اهلل تعاىل ذكره أقسم  إرادة العموم حيث قال: »والصواب من  355(من  البيان )24/  جامع  يف 
والوتر، ومل خيصص نوعًا من الشفع وال من الوتر دون نوع بخرب وال عقل، وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به مما قال أهل التأويل إنه 

داخل يف قسمه هذا لعموم قسمه بذلك«.
)2( انظر: التيسري للداين )ص: 222(، والنرش البن اجلزري )400/2(.

)3( هذا من حيث اللغة، انظر: املفردات )ص: 853(، وعمدة احلفاظ )4/ 280(، واملعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم )1/ 
203(، أما من حيث املراد هبا يف اآلية فالكالم فيها كالكالم يف )الشفع(.

السنن الكربى )194/4( )3468(، واحلاكم يف املستدرك )245/4(  )4( أخرجه أمحد يف املسند )389/22( )14510(، والنسائي يف 
)7517(، وقال: »هذا حديث صحيح عى رشط مسلم ومل خيرجاه«، ووافقه الذهبي يف التلخيص، والبيهقي يف شعب اإليامن )304/5( 
تفسريه  لتفسريه )562/2(، لكن قال ابن كثري يف  اجلامع   مرفوعًا، وقد حسن إسناده ابن رجب كا يف  )3468(، عن جابر 
)391/8(: »وهذا إسناد رجاله ال بأس هبم، وعندي أن املتن يف رفعه نكارة، واهلل أعلم«، وحكم عليه األلباين يف السلسلة الضعيفة 

)408/8( )3938( بالنكارة، وقال: »وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إال أنه معلول بعنعنة أيب الزبري؛ فإنه مدلس«.
)5( انظر: جامع البيان )356/24(، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج )225/3(.

)6(  يريد أنه أطلق املصدر وأراد به اسم املفعول، وهو قول الزخمرشي يف الكشاف )747/4(.
)7(  كذا قال الزخمرشي يف الكشاف )747/4(، وانظر: معاين القرآن لألخفش )313/1(، وجامع البيان )358/24(.

)8(  قال مكي يف اهلداية )12/ 8240(: »أي: إن يف هذا القسم لكفاية لذي عقل«، وانظر: جامع البيان )358/24(، والكشف والبيان 
)195/10(، والكشاف )747/4(.
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1، يــدّل عليــه قولــه:  

عليــه حمــذوٌف تقديــره: لُتعّذبــن يــا كفــاَر مكــة)1(

ژ ٿٿژ أي: يــا حممــد)2( إىل قولــه: ژ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ژ أي: نــوَع عــذاٍب)3(، فــإن قلت: 

مــا احلكمــُة يف تنكــري ژ ٻ ٻژ مــن بــني ما َأْقَســَم بــه؟ ُأجيــب: بــأن حكمتــه اختصاُصهــا بفضيلٍة 

ليســت لغريهــا، ولــو ُعّرفــت بــالم العهــد مل َتْســَتِقلَّ بمعنــى الفضيلــة الــذي يف التنكــري)4(، وقــد ذهــب 

بعــض احلفــاظ إىل تفضيلهــا عــى العــرش األخــري مــن رمضــان)5(، فتكــون مجيــُع األعــال املفضولــة 

فيهــا أفضــَل مــن نظريهــا املفعــوِل يف شــهر رمضــان إال الصــوم؛ فإنــه فــرض، وهــو أفضــل مــن صــوم 

النفــل)6(، واســتدّل عــى ذلــك بأحاديــث كثــرية؛ خلــرب البخــاري أنــه  قــال: »مــا مــن أيــام 

العمــل الصالــح فيهــا أحــب إىل اهلل مــن هــذه األيــام«  يعنــي: أيــاَم العــرش، قالــوا يــا رســول اهلل: وال 

اجلهــاد؟ قــال: »وال اجلهــاد يف ســبيل اهلل، إال رجــل خــرج بنفســه ومالــه ]1/أ[ ثــم مل يرجــع مــن ذلــك 

)1(  أي: إن جواب القسم حمذوف، يدل عليه قوله: »َأمَلْ َتَر إىل قوله:ژ ڈ  ژ ژ ڑ ژ ]سورة الفجر: 13[«، وهذا قول الزخمرشي 
يف الكشاف )474/4(،  وقيل: اجلواب مذكور، واختلف يف تقديره، فقيل: هو قوله: ژ ک ک ک ژ ]سورة الفجر: 14[، وهو 
التبيان يف إعراب القرآن )1285/2(، وقيل: حمذوف دل  معاين القرآن وإعرابه )321/5(، وأبو البقاء العكربي يف  قول الزجاج يف 
عليه ما قبله من آخر سورة الغاشية، وهو قوله: ژ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ژ ]سورة الغاشية: 25-26[ ، قاله أبو حيان 
، وقد ذكره ابن األنباري يف البيان يف غريب إعراب القرآن )511/2(،  يف البحر املحيط )471/10(، أي: إن اجلواب تقديره: لتبعُثنَّ
وقيل: حمذوٌف لداللة املعنى عليه، أي: َلنُجاِزَينَّ كلَّ أحٍد با َعمل؛ بدليِل تعديِده ما فعَل بالقروِن اخلاليِة، الدر املصون للسمني احللبي 

.)777/10(
َر يف تقدير امللفوظ به، واهلل تعاىل مل ُيناِد نبيه حممدًا  باسمه  )2( اأَلوىل تقديره: يا أهيا النبي، أو يا أهيا الرسول؛ ألن املحذوف املقدَّ

املجرد، إنا يناديه بوصف الرسالة أو النبوة تكريًا له، بخالف غريه من األنبياء عليهم الصالة والسالم.
)3( قال الفراء يف معاين القرآن )261/3(: »هذه كلمة تقوهلا العرب لكل نوع من العذاب، تدخل فيه السوط، جرى به الكالم والـَمَثل، قال ابن 
عاشور يف التحرير والتنوير )322/30( رشحاً لكالم الفراء: »يريد أن حقيقتها كذلك، وال يريد أهنا يف هذه اآلية كذلك، وإضافة )سوط( إىل 
)عذاب( من إضافة الصفة إىل املوصوف، أي: صب عليهم عذاباً سوطاً، أي: كالسوط يف رسعة اإلصابة، فهو تشبيه بليغ« وانظر: جامع البيان 

)373/24(، ومعامل التنزيل للبغوي )420/8(.
)4( السؤال وجوابه يف الكشاف )476/4(، وزاد: »وألن األحسن أن تكون الالمات متجانسة؛ ليكون الكالم أبعد من اإللغاز والتعمية«.
)5( لعله يريد به احلافظ ابن رجب، حيث عقد يف لطائف املعارف )ص: 266( فصاًل يف فضل عرش ذي احلجة عى غريه من أعشار الشهور، وضمنه 
كثرياً من فضائل عرش ذي احلجة، وقال )ص: 267(: »فأما لياليه فمن املتأخرين من زعم أن ليايل عرش رمضان أفضل من لياليه الشتاهلا عى 
ليلة القدر، وهذا بعيد جداً«، ولشيخ اإلسالم ابن تيمية تفصيل لطيف يف التفضيل بينها، وهو: أن أيام عرش ذي احلجة أفضل من أيام العرش من 
رمضان، والليايل العرش األواخر من رمضان أفضل من ليايل عرش ذي احلجة، انظر: جمموع الفتاوى )287/25(، ونقله ابن القيم يف بدائع الفوائد 

)3/ 162( وعلق عليه بقوله: »وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا اجلواب وجده شافياً كافياً« وانظر: زاد املعاد يف هدي خري العباد )1 / 57(.
 : قال: قال رسول اهلل ، 6( للحديث القديس الذي أخرجه البخاري يف صحيحه )105/8( )6502( عن أيب هريرة(

ب إيل عبدي بيشء أحبَّ إيل مما افرتضُت عليه«. »إن اهلل قال: من عادى يل وليًا فقد آذنُته باحلرب، وما تقرَّ
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بــيشء«)1(، ففيــه التريــح بــأن العمــل فيهــا أحــبُّ إىل اهلل مــن العمــل يف بقيــة األيــام، واألحــب إىل 

اهلل هــو األفضــل عنــده، بــل يف روايــة: التريــح بـ)أفضــل( بــدل: )َأحــّب(، ويف صحيــح ابــن حبــان 

خــرب: »مــا مــن أيــاٍم أفضــَل)2( عنــد اهلل مــن أيــام عــرش ذي احلجــة«، فقــال رجــل: يــا رســول اهلل، هــل 

هتــن جهــادًا يف ســبيل اهلل«)3(، ويف  هــو أفضــل أم غــزوة جهــاد يف ســبيل اهلل؟ قــال: »هــو أفضــل مــن ِعدَّ

حديــث ضعيــف: »والعمــل فيهــن -أي: العــرش - ُيضاَعــف بســبعامئة«)4(، وأخــرج الرتمــذي وابــن 

حبــان بســند ضعيــف مرفوعــًا: »مــا مــن أيــاٍم أحــبَّ إىل اهلل أن يتعبَّــد لــه فيهــا مــن عــرش ذي احلجــة، 

ــّزار  ــام ليلــة القــدر«)5(، ويف حديــث عنــد الب ــام كل يــوم منهــا بســنة، وكل ليلــة منهــا بقي يعــدل صي

ــا أيــام العــرش«، قالــوا: يــا رســول اهلل وال مثُلهــن يف ســبيل اهلل؟ قــال:  وغــريه)6(: »أفضــل أيــام الدني

ــر وجَهــه يف الــرتاب« )7(، وروي مرســاًل، قيــل: وهــو األصــح)8(،  »وال مثُلهــن يف ســبيل اهلل إال مــن َعفَّ

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه )2 /20( )969( عن ابن عباس ، بلفظ: »ما العمُل يف أياٍم أفضَل منها يف هذه«قالوا: وال اجلهاُد؟ 
قال: »وال اجلهاُد، إال رجٌل خرج خُياطر بنفسه وماله، فلم يرِجْع بيشء«، وذلك اللفظ ألبى داود يف سننه )2/ 325( )2438(، والرتمذي 

يف جامعه )3/ 121( )757(، وابن ماجه يف سننه )1/ 550( )1727(، وابن حبان يف صحيحه )2/ 30( )324(.
)2( يف اهلامش: »صفة أليام«، واملراد: أنه جمرور بالفتحة نيابة عن الكرسة؛ ألنه ممنوع من الرف.

)3( أخرجه أبو يعىل املوصيل يف مسنده )4/ 69( )2090(، وابن حبان يف صحيحه)9/ 1٦٤( )٣٨٥٣(  من طريق هشام الدستوائي، عن أيب 
الزبري، عن جابر مرفوعًا، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة )2/ 126( )679(  لعنعنة أيب الزبري، وقال يف اإلرواء )3/ 400(: »وأبو 

الزبري مدلس، وقد عنعنه من الطريقني، ولوال ذلك لقلنا بصحة إسناده«.
فضائل األوقات )ص: 343( )271(  من طريق عدي بن ثابت، عن  شعب اإليامن )5/ 113( )4381(،  ويف  )4( أخرجه البيهقي يف 
سعيد بن جبري، عن ابن عباس مرفوعًا، وضعفه ابن رجب يف لطائف املعارف )ص: 261(، واأللباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب 

.)735( )364 /1(
تنبيه: تضعيف احلسنات إىل سبعائة ِضْعٍف قد ورد به حديث صحيح أخرج مسلم يف صحيحه )2/ 807( )1511( عن أيب هريرة 
، قال: قال رسول اهلل : »كل عمل ابن آدم يضاعف، احلسنة عرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف، قال اهلل عز وجل: إال 

الصوم، فإنه يل وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجيل.. « احلديث، ولكن ذلك ال خيتص بعرش ذي احلجة.
)5( أخرجه الرتمذي يف جامعه )122/3( )758(، وابن ماجه يف سننه )1/ 551( )1728( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، قال الرتمذي: 
اس، وسألت حممدًا أي: البخاريَّ عن هذا احلديث فلم يعرفه  »هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث مسعود بن واصل، عن النهَّ
من غري هذا الوجه مثَل هذا«، وضعفه البغوي يف رشح السنة )4/ 346(، وابن حجر يف فتح الباري  )534/2(، واأللباين يف السلسلة 

الضعيفة )11/ 242( )5142(.
ج عند أيب عوانة وابن حبان. )6( هو احلديث الذي سيذكره بعده لكن اختلف لفظه، وسيأيت أنه خمرَّ

والرتهيب  الرتغيب  يف  املنذري  إسناده  وحّسن  عنه،  اهلل  ريض  جابر  عن    )1128(  )28/2( األستار  كشف  يف  كا  البزار  أخرجه   )7(
)127/2( )1783(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )2/ 23( )1150(، ويف ذلك نظر ملا سيأيت يف احلاشية التالية.
)8( مل أقف عليه مرساًل، فقد تتبعت طرقه وخمارجه، فلم أجده إال من طريق أيب الزبري عن جابر مرفوعًا، ولكن أبا الزبري رواه عن جابر 
معنعنًا، وأبو الزبري مدلس، ومل يرح بالساع يف مجيع الطرق، انظر: أنيس الساري لنبيل البصارة )4728-4726/7( )3366(..
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ويف حديــث جابــر)1( يف صحيحــي ابــن عوانــة وابــن حبــان: »مــا مــن أيــام أفضــل عنــد اهلل مــن أيــام 

عــرش ذي احلجــة« )2(، وتظهــر فائــدة األفضليــة فيمــن نــذر الصيــام أو عّلــق عماًل مــن األعــال بأفضل 

األعشــار أو أفضــل األيــام، فلــو أفــرد يوًمــا منهــا تعــنّي يــوم عرفــة؛ ألنــه عــى الصحيــح أفضــُل أيــام 

العــرش املذكــورة، وأفضــل أيــام الســنة، فــإن أراد أفضــَل أيــاِم األســبوع تعــنّي يــوُم اجلمعــة؛ مجعــًا بــني 

ــوم اجلمعــة؛  ــه الشــمس: ي ــوم طلعــت في ــا: »خــري ي ــرة مرفوًع احلديــث اآليت وبــني حديــث أيب هري

فيــه ُخلــق آدم، وفيــه ُأدخــل اجلنــة، وفيــه ُأخــرج منهــا« رواه البخــاري ومســلم)3(، ولــو قــال: أنــِت 

طالــق يف أفضــل األيــام: طلقــت يــوم عرفــة)4(، قــال بعــض املتأخريــن)5(: »والتحقيــق مــا قالــه بعــض 

أعيــان املتأخريــن مــن العلــاء: أن جممــوع هــذه العــرش أفضــل مــن جممــوع عــرش رمضــان، وإن كان 

ــم: »الصــواب أن ليــايل العــرش  يف عــرش رمضــان ليلــٌة ال يفُضــل عليهــا غرُيهــا« )6(، وقــال ابــن القّي

ــام عــرش  ــام عــرش احلجــة أفضــل مــن أي األخــري مــن رمضــان أفضــل مــن ليــايل عــرش احلجــة، وأي

ــة  ــل بليل ــا فّض ــان إن ــرش رمض ــة، وع ــر وعرف ــي النح ــل ليوم ــا فّض ــة إن ــرش احلج ــان؛ ألن ع رمض

ْمــي: وأفتــى الوالــد تعــاىل بــأن عــرش رمضــان أفضــل مــن عرش  القــدر« )7(، قــال الشــمس)8( الرَّ

ذي احلجــة]1/ب[؛ ألن رمضــان ســيد الشــهور)9(، وأمــا خــرب: »ســيد الشــهور رمضــان، وأعظمهــا 

)1( هو احلديث الذي قبله لكن اختلف لفظه.
)2( أخرجه أبو عوانة يف مستخرجه )2/ 246( )3023(، ، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه )9/ 164( )3853(، كالمها من طريق أيب 
الزبري عن جابر  مرفوًعا، وهو احلديث الذي قبله مع اختالف يسري يف ألفاظه، وقد تقدم يف احلاشية قريبًا ما فيه من عنعنة أيب 

الزبري وعدم ترحيه بالساع من جابر، وهو مدلس.
)3( أخرجه مسلم يف صحيحه )2/ 585( )854( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، ومل أقف عليه عند البخاري فاهلل أعلم.

)4( انظر اإلشارة لثمرة اخلالف يف: فتح الباري )460/2(، وفيض القدير للمناوي )51/2(، وحاشية ابن عابدين )511/2(.
)5( هو احلافظ ابن رجب.

)6( لطائف املعارف )ص: 267(.
)7( انظر: بدائع الفوائد )3/ 162(، وزاد املعاد )1 / 57(.

)8( )ال( يف كتب الرتاجم تقوم مقام )الدين( يف ألقاب العلاء اختصارًا، فالشمس أي: شمس الدين.
)9( هناية املحتاج إىل رشح املنهاج )207/3(.
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ــا:  ــرم)2(، وأوهل ــهر احل ــام األش ــان: صي ــد رمض ــام بع ــل الصي ــف)1(، وأفض ــة« فضعي ــة ذو احلج حرم

شــهر ذي القعــدة عــى املعتمــد، وأفضلهــا عــى األصــح: املحــرم ثــم رجــب؛ خروًجــا مــن خــالف 

مــن فّضلــه عــى األشــهر احلــرم، ثــم القعــدة واحلجــة عــى حــد ســواء، وقيــل بتقديــم احلجــة، ثــم 

بعدهــا شــعبان)3(. 

وروى أبــو داود عــن أمهــات املؤمنــني » أن النبــي  كان يصــوم تســع ذي احلجــة «)4(، 

وأمــا روايــة مســلم عــن عائشــة:  » مــا رأيتــه  صائــاًم العــرش قــط «، ويف روايــة: يف العــرش 

قــط)5(، فأجيــب عنهــا بأهنــا إنــا نفــت رؤيتهــا، وال يلــزم مــن عــدم رؤيتهــا عــدم وقوعــه يف نفــس 

األمر)6(. 

ــل  ــارش ال يقب ــع إذ الع ــم إال التس ــه مل يص ــرش؛ ألن ــام الع ــال: ص ــريين أن يق ــن س ــره اب وك

الصــوم)7(. ويســّن صــوم الثانيــة أيــام قبــل يــوم عرفــة للحــاج وغــريه)8(، ويف احلديــث: »مــن صــام 

عــرش ذي احلجــة أعطــاه اهلل ثــواب مــن حــج واعتمــر تلــك الســنة، وكتــب اهلل بــكل يــوم عبــادة نبــي 

كشف  تاريخ دمشق )323/26( )3115(، والبزار كا يف  شعب اإليامن )310/5( )3479(، وابن عساكر يف  البيهقي يف  )1(  أخرجه 
 ،)٣727(  )20٥/٨( الضعيفة  السلسلة  يف  األلباين  وضعفه  مرفوعًا،    اخلدري  سعيد  أيب  عن    )960(  )457/1( األستار 

وانظر: كشف اخلفاء للعجلوين )526/1(.
بعد  الصيام  »أفضل   : اهلل  قال رسول  قال:    أيب هريرة  مسلم يف صحيحه )821/2( )1163(  عن  أخرجه  ملا   )2(

رمضان: شهر اهلل املحرم«.
)3( انظر: حتفة املحتاج البن حجر اهليتمي )461/3(، ومغني املحتاج للرشبيني )187/2(، وهناية املحتاج للشمس الرمي )211/3(.

الكربى )3/ 891(  السنن  ، والنسائي يف  وأبو داود يف سننه )2/ 523( )7342(   ، أمحد يف مسنده )42/73( )43322(  )4( أخرجه 
)8372( عن بعض أزواج النبي   هكذا باإلهبام ، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )األم( )7/ 196( )2106(.
)5( أخرجه مسلم يف صحيحه )2/ 833( )1176(  عن عائشة  بلفظ: »ما رأيت رسول اهلل  صائاًم يف العرش قط«، 
وأخرجه أبو داود يف سننه )2/ ٥2٣( )2٤٣9(، والنسائي يف السنن الكربى )٣/ 2٤٣( )7٨٨2(،  وابن ماجه يف سننه )155/1( 

)729( بلفظ: »ما رأيت رسول اهلل  صام العرش قط«.
كان    »ألنه   :)555/10( داود:  أيب  رشح سنن  ابن رسالن يف  وقال   ،)72/8( النووي عىل صحيح مسلم  رشح  انظر:   )6(
يكون عندها يف يوم من تسعة أيام، والباقي عند باقي أمهات املؤمنني، أو لعله كان يصوم بعضه يف بعض األوقات، وكله يف بعضها 

ويرتكه يف بعضها لعارض من سفر أو مرض أو غريمها، وهبذا جيمع بني األحاديث«.
)7( نقله عنه ابن رجب يف لطائف املعارف )ص: 262(، وقال: »ألنه يوهم دخول يوم النحر فيه وإنا يقال: صام التسع ولكن الصيام إذا أضيف إىل 

العرش فاملراد صيام ما جيوز صومه منه«، وانظر: رشح سنن أيب داود البن رسالن )561/10(.
)8( انظر: مغني املحتاج للرشبيني )183/2(، وهناية املحتاج للشمس الرمي )207/3(.
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مــن األنبيــاء، وخــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه، وكان يــوم القيامــة رفيــق إبراهيــم اخلليــل صلوات 

اهلل عليــه، وإن مــات إىل مائــة يــوم مــات شــهيدًا« )1(. 

ويســن إحيــاء ليــايل التســع)2(؛ حلديــٍث فيــه)3(، كــا يســن إحيــاء ليلتــي العيــد)4(، ويســن أيضــًا 

إكثــار الذكــر فيهــا؛ لقولــه تعــاىل: ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ژ] احلــج: 28[ ، وهــي العــرش)5(، 

وروى أمحــد: »مــا مــن أيــاٍم أعظــُم عنــد اهلل وال أحــبُّ إليــه العمــُل فيهــن مــن هــذه األيــام العــرش، 

فأكثــروا فيهــن مــن التكبــري والتحميــد والتهليــل« )6(. 

ويســن صــوم يــوم عرفــة لغــري حــاج ومســافر ومريــض)7(، وهــو تاســع احلجــة ؛ خلــرب مســلم: 

»صيــام يــوم عرفــة يكفــر الســنة التــي قبلــه والتــي بعــده« )8( أي: بــأن تغفــر الذنــوب املكتســبة فيهــا.

ولــو ثبــت هــالل احلجــة يــوم اجلمعــة مثــاًل، ثــم حتــدث النــاس برؤيتــه ليلــة اخلميــس، وَظــنَّ 

ــه يــوم عرفــة عــى تقديــر كــال ذي القعــدة؟  ــْت، فهــل ُينــَدب صــوُم الســبت لكون صدَقهــم ومل يثُب

أم حَيــُرم الحتــال كونــه يــوم العيــد؟ قــال )م ر()9(: »أفتــى الوالــد بالثــاين؛ ألن دفــع مفســدة احلــرام 

)1(  مل أقف عليه، وأمارات الوضع عليه ال ختفى.
)2( أي: قيامها، انظر: مراقي الفالح للرشنباليل )ص: 150(، والفروع البن مفلح )392/2(.

)3( وهو: »ما من أياٍم أحبَّ إىل اهلل أن يتعبَّد له فيها من عرش ذي احلجة، يعدل صياُم كلِّ يوٍم منها بسنة، وكلُّ ليلٍة منها بقيام ليلة القدر«، 
وقد تقدم ذكر املؤلف له وخترجيه واحلكم عليه.

له  »واحتج   :)42/5( املجموع  يف  النووي  قال   ،)101/2( للخريش  خليل  خمترص  ورشح   ،)611/2( للجويني  املطلب  هناية  انظر:   )4(
أصحابنا بحديث أيب أمامة عن النبي : »من أحيا ليلتي العيد مل يمت قلبه يوم متوت القلوب«، ويف رواية الشافعي وابن ماجه: 
»من قام ليلتي العيدين حمتسبًا هلل تعاىل مل يمت قلبه حني متوت القلوب«، رواه عن أيب الدرداء موقوفًا، وروي من رواية أيب أمامة موقوفًا 

عليه ومرفوعًا كا سبق، وأسانيد اجلميع ضعيفة«.
)5( وهو قول أكثر املفرسين، انظر: الكشف والبيان )19/7(، ومعامل التنزيل )379/5(، ورواه البخاري يف صحيحه )20/2( عن ابن 

عباس  معلقًا بصيغة اجلزم.
)6( أخرجه أمحد يف مسنده )9/ 323( )5546(، )296/01( )6154(  عن ابن عمر  مرفوعًا، وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه 

للمسند )5/ 68( )5446(، وصحح حمققو املسند متنه، وانظر: إرواء الغليل لأللباين )3/ 398(.
  7( ملا أخرجه البخاري يف صحيحه )2/ 161( )1658(، ومسلم يف صحيحه )791/2( )1123(  عن أم الفضل بنت احلارث(

قالت: )شك الناس يوم عرفة يف صوم النبي ، فبعثت إىل النبي  برشاب فرشبه(.
)8( أخرجه مسلم يف صحيحه )2/ 818( )1162(  عن أيب قتادة  مرفوعًا وفيه قصة.

)9( هذه من الرموز احلرفية لفقهاء الشافعية املتأخرين، ويقصدون به: شمس الدين حممد الرمي، فامليم من: حممد، والراء من: الرمي، انظر: 
مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسار الفقه املرموز ملريم الظفريي )ص: 229(.
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]2/أ[ مقــّدم عــى حتصيــل مصلحــة املنــدوب« )1(، واملــراد بالســنة التــي قبــل يــوم عرفــة: الســنة التــي 

تتــم بفــراغ شــهره، وبالســنة التــي بعــده: الســنة التــي أوهلــا املحــرم الــذي يــي الشــهر املذكــور؛ إذ 

اخلطــاب الرشعــي حممــول عــى عــرف الــرشع، وعرفــه فيهــا مــا ذكرنــاه)2(، قــال بعضهــم: »ويؤخــذ 

مــن تكفــري الســنة املســتقبلة أن مــن صامــه ال يمــوت فيهــا؛ ألن التكفــري ال يكــون بعــد املــوت«)3(، 

ــب  ــه ُيعاَق ــْت بعــده فإن ــه وُفعل ــل موت ــأن أحــدث بدعــًة قب وأقــول: يمكــن أن يكــون بعــد املــوت ب

ــق  ــري يطل ــاوردي: التكف ــال امل ــه، وق ــد موت ــه بع ــا ل ــوز أن اهلل يغفره ــل، فيج ــت ُتفع ــا دام ــا م عليه

بمعنــى الغفــران وبمعنــى العصمــة)4(، فيحمــل األول عــى الســنة املاضيــة، والثــاين عــى املســتقبلة، 

بمعنــى أنــه تعــاىل حيفظــه أن يذنــب فيهــا، أو يعطــى مــن الثــواب مــا يكــون كفــارة لذنوهبــا، أو تغفــر 

ــر: الصغائــر دون الكبائــر« )6(، قــال النــووي:  حقيقــة قبــل وقوعهــا)5(، قــال إمــام احلرمــني: »واملَكفَّ

تَّــت)7( الكبائــر«)8(، وعّممــه ابن املنــذر يف الكبائــر أيضًا)9(، ومشــى  »فــإن مل تكــن صغائــر فريجــى أن حُتَ

)1( هناية املحتاج )3 /180(، قال والده الشهاب الرمي يف حاشيته عىل أسنى املطالب )1/ 431(: »وُسئلت عا إذا ثبت هالل ذي احلجة 
يوم اجلمعة ثم حتدث الناس برؤيته يوم اخلميس وَظن صدَقهم ومل يثبت، فهل ُيندب صوُم يوم السبت لكونه يوم عرفة عى تقدير كال 

ذي القعدة؟ أم حَيُرم الحتال كونه يوم العيد؟ فأجبُت بأنه حَيُرم؛ ألن دفع مفسدة احلرام مقدمة عى حتصيل مصلحة املندوب«.
)2( منقول من كالم الشمس الرمي يف هناية املحتاج )206/3(.

)3( نقلها القليويب يف حاشيته عىل رشح املحيل عىل منهاج الطالبني للنووي )93/2(، والبجريمي عى رشح اخلطيب الرشبيني عىل مقدمة 
أيب شجاع )405/2( ونقلها عنه، ثم قال: »وقد راجعته فوجدته كا ذكر، فقد قال املدابغي عى )التحرير( ما نصه: فائدة: قال ابن 
 برشَّ بكفارهتا، فدلَّ لصائمه عى احلياة فيها؛ إذ هو   : وهذه برشى بحياة سنٍة مستقَبلٍة ملن صامه، إذ هو  عباس 

 ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.
)4( قال املاوردي يف احلاوي الكبري )472/3(: »...وفيه تأويالن: أحدمها: أن اهلل تعاىل يغفر له ذنوب سنتني، والثاين: أن اهلل تعاىل يعصمه 

يف هاتني السنتني فال يعيص فيها«.
)5( انظر هذه التأويالت يف: املجموع )381/6 -382(.

)6( قال يف هناية املطلب )73/4(: »وكل ما يرد يف األخبار من تكفري الذنوب، فهو عندي حمموٌل عى الصغائر، دون املوبقات«.
ويف   ،)150/1( آبادي  للفريوز  املحيط  والقاموس  ت(،  ت  )ح  مادة   )28/2( فارس  البن  اللغة  مقاييس  انظر:  التساقط،  احَلت:   )7(

املصدر: خُتفَّف، وكالمها بمعنى واحد.
)8( املجموع )382/6(.

)9( قال يف اإلرشاف عىل مذاهب العلامء )172/3(: »وقوله: )غفر له ما تقدم من ذنبه( قول عام يرجى ملن قامها إيانًا واحتسابًا أن يغفر 
له مجيع ذنوبه صغريها وكبريها«، وانظر: املجموع )382/6(.
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عليــه صاحــب الذخائــر)1(، وقــال: »التخصيــص بالكبائــر حتّكــم حيتــاج إىل دليل وفضــل اهلل واســع« )2(، 

ومــال إليــه الشــمس الرمــي يف رشحــه عــى املنهــاج)3(، فــإن مل تكــن ذنــوب فزيــادة يف احلســنات)4(، 

ويــوم عرفــة مــن خصائــص هــذه األمــة؛ وهلــذا كّفــر ســنتني، وأخــرج البيهقــي أنــه  كان 

ــث:  ــنة« )6(، ويف احلدي ــتني س ــوم س ــة كص ــوم عرف ــوم ي ــث: »ص ــوم«)5(، ويف احلدي ــف ي ــول: »أل يق

ــوم  ــإذا كان ي ــنة، ف ــي س ــدل مائت ــاين يع ــوم الث ــنة، والي ــة س ــدل مائ ــرش يع ــن الع ــوم م ــام أول ي »صي
ي بذلــك؛ ألن  الرتويــة يعــدل ألــف عــام« )7(، ويــوم الرتويــة هــو: اليــوم الثامــن مــن ذي احلجــة، ُســمِّ

ــح  ــم رأى يف الليــل ذب ــه؛ ألجــل صعــود عرفــة)9(، وقيــل: ألن إبراهي النــاس يملئــون رواياهــم)8( في

ــع  ــي مجي ــن- فبق ــن الرمح ــيطان، أو م ــن الش ــه م ــر أن ــرتّوى -أي: يتفك ــة ي ــوم الرتوي ــح ي ــه فأصب ابن

النهــار متفكــًرا فيــا رأى، أو ألن آدم وحــواء رأى كل منهــا صاحبــه يف ذلــك اليــوم)10(، ويف احلديــث: 

انظر:  يع بن نجا املخزومي، قايض القضاة، يعرف عند الشافعية بـ)صاحب الذخائر(، وهو أحد مؤلفاته،  مُجَ يِّ بن  جُمَ أبو املعايل  )1( هو: 
مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسار الفقه املرموز )ص: 245(.

)2( نقله عنه ابن قايض شهبة يف بداية املحتاج يف رشح املنهاج )591/1(، والرشبيني يف مغني املحتاج )183/2(.
)3( هناية املحتاج )206/3(.

البجريمي عىل رشح اخلطيب الرشبيني عىل مقدمة أيب شجاع  وحاشية  املنهاج )93/2(،  القليويب عىل رشح املحيل عىل  حاشية  انظر:   )4(
.)405/2(

)5( أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن )5/ 315( )3486(، والعقيي يف الضعفاء الكبري )2/ 140(، والطرباين يف املعجم األوسط )7/ 44( 
)6802(، عن عائشة ، وحكم عليه األلباين يف السلسلة الضعيفة )11/ 310( )5191( بالنكارة.

املوضوعات )467/1( )565(  من  الزيادات عىل  السيوطي سنده يف  الفردوس )2/ 394( )3750(، وأورد  الديلمي يف  )6( أخرجه 
طريق الديلمي عن ابن مسعود مرفوعًا، وهو حديث موضوع؛ يف إسناده حممد بن متيم الفاريايب، قال ابن حبان يف: املجروحني )2/ 
اهلل  للحاكم )ص: 139( )137(: »وضع عى رسول  السجزي  احلاكم كا يف سؤاالت  احلديث«، وقال  : »يضع   :)1013( )603
 أكثر من عرشة آالف حديث«، واحلديث أورده ابن عراق الكناين يف تنزيه الرشيعة )2/ 165( )49(، والفتَّني يف تذكرة 

املوضوعات )ص: 119(.
)7( أخرجه الديلمي يف الفردوس )2/ 396( )3755( وأورد السيوطي سنده يف الزيادات عىل املوضوعات )468/1( )566( من طريق 
الديلمي بإسناده إىل حممد بن عبيد املحِرم، عن عطاء، عن عائشة مرفوعًا، وهذا حديث موضوع؛ آفته حممد املحِرم. انظر ترمجته يف: 
لسان امليزان )7/ 227( )6966(، وأورده الَفتَّنِي يف تذكرة املوضوعات )ص: 119(، والسيوطي يف الزيادات عىل املوضوعات )1/ 

468566( وقاال: فيه حممد بن املحرم كذاب.
)8( الروايا مجع: راوية، وهي املزادة التي يوضع فيها املاء، انظر: املحكم البن سيده )353/10(، وتاج العروس للزبيدي )192/38(.

)9( انظر: غريب احلديث إلبراهيم احلريب )779/2(، وهتذيب اللغة لألزهري )225/15(.
ل عليها، وال يلتفت إليها،  )10( انظر: الكشف والبيان للثعلبي )110/2(، والكشاف للزخمرشي )54/4(، ومثل هذه التعليالت ال يعوَّ
ي. ويدل عى بطالن األول منها أنه لو كان كا قيل لكانت منى تسمى: ترويًا؛ ألن الرتوية مصدر: رّوى ال ترّوى، وترّوى مصدره: الرتوِّ
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»يف أول ليلــة مــن ذي احلجــة ولــد إبراهيــم، فمــن صــام ذلــك اليــوم كان كفــارة ثامنــني ســنة، ويف تســع 

مــن ذي احلجــة أنــزل توبــة داود، فمــن صــام ذلــك اليــوم كان كفــارة ســتني ســنة« )1(، وعــن أيب هريــرة 

مرفوًعــا: »مــن صــام يــوم عرفــة كتــب اهلل لــه بعــدد مــن صــام ذلــك اليــوم، وبعــدد مــن مل يصمــه مــن 

املســلمني ثوابــًا، ]ويتبعــه[)2( ســبعون ألــف ملــك إىل املوقــف، وعنــد نصــب امليــزان، ومــن املوقــف إىل 

الــرصاط، ومــن الــرصاط إىل اجلنــة، ويبرشونــه بــكل خطــوة خيطوهــا مركوُبــه ببشــارة جديــدة«)3()4(، ويف 

احلديــث: »مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن ُيعتــق اهلل فيــه مــن النــار مــن يــوم عرفــة« رواه مســلم)5(]2/ب[، 

ويف احلديــث: »أن اهلل تعــاىل ينظــر إىل عبــاده يــوم عرفــة فــال يــدع أحــدًا يف قلبــه مثقــال ذرة مــن إيــامن 

إال غفــر لــه«، قــال ابــن عمــر: قلــت: يــا رســول اهلل، ألهــل عرفــة خاصــة؟ قــال: »ال، بــل للنــاس 

عامــة للمســلمني عامــة«)6(.

وأمــا احلــاج الــذي يصــل عرفــة هنــارًا فــال يســن لــه صــوم يــوم عرفــة، بــل يســتحب لــه فطــره 

ــا؛ لالتبــاع، رواه الشــيخان)7(، ولَيْقــَوى عــى الدعــاء، فــإن صامــه كــره)8(، وأمــا احلــاج  ولــو كان قويًّ

الــذي ال يصــل عرفــة إال ليــاًل فيســتحب لــه صومــه، وأمــا املســافر واملريــض فيســن هلــا فطــره ولــو 

طريق  من   )468567/1( املوضوعات  عىل  الزيادات  يف  سنده  السيوطي  وأورد   )1424381  /3( الفردوس  يف  الديلمي  أخرجه   )1(
الديلمي عن عي بن أيب طالب مرفوعًا، قال السيوطي: »حممد بن سهل كان يضع احلديث«، وهو حديث موضوع مسلسل بالكذابني، 
أورده ابن عراق الكناين يف تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة )2/ 16550(، والفتني يف تذكرة املوضوعات )ص: 

)119
)2( يف املخطوط: ويشاعه، وصوابه: »ويتبعه« كا يف مصدر اخلرب اآليت.

)3( من قوله: »وعن أيب هريرة مرفوًعا« إىل هنا مستدرك يف هامش املخطوط.
)4( ليس يف يشء من دواوين السنة، ومل أقف عليه مسندًا، وإنا أورده الصفوري الشافعي يف نزهة املجالس ومنتخب النفائس )1/ 171( 

عن أيب هريرة  مرفوعًا من غري إسناد، وأمارات الوضع ظاهرة عليه.
)5( أخرجه مسلم يف صحيحه )2/ 982( )1348( عن عائشة  مرفوًعا.

العالية البن حجر )30/7( )1247(، والشجري يف  واملطالب  املنتخب من مسنده )54/2( )840(،  )6(  أخرجه عبد بن محيد كا يف 
السلسلة  يوم عرفة )ص: 157( )10(، وحكم عليه األلباين يف  فضل  ترتيب األمايل اخلميسية )88/2( )1688(، وابن عساكر يف 

الضعيفة )128/13( )6048( بالوضع.
  791( )1123( عن أم الفضل بنت احلارث  ومسلم يف صحيحه )2/   ،)1658( )161 البخاري يف صحيحه )2/  )7( أخرج 

قالت: )شك الناس يوم عرفة يف صوم النبي ، فبعثت إىل النبي  برشاب فرشبه(.
واملجموع رشح املهذب للنووي )381/6(،  ورشح خمترص خليل للخريش )240/2(،  البحر الرائق البن نجيم )365/2(،  )8( انظر: 

وكشاف القناع للبهويت )340/2(.
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ــه  ــك)3(، وندب ــلف كال ــن الس ــع م ــد مج ــة)2( عن ــري عرف ــف بغ ــره التعري ــرًيا)1(، ويك ــفر قص كان الس

احلســن البــري)4(، واملعتمــد عندنــا كــا قالــه )ع ش()5( أنــه ال كراهــة فيــه مــامل يرتتــب عليــه اختالط 

الرجــال بالنســاء بــأن تتضــام أجســامهم وإال َحــُرم هلــذا العــارض)6(، وهــو مجــع النــاس بعــد صــالة 

العــر؛ للدعــاء وذكــر اســم اهلل تعــاىل إىل غــروب الشــمس كــا يفعــل أهــل عرفــة)7(، ويف احلديــث: 

ــا شــاء اهلل،  ــاهلل، م ــوة إال ب ــا شــاء اهلل ال ق ــة: بســم اهلل م ــوم عرف ــد غــروب الشــمس ي ــال عن »مــن ق
ــد اهلل، مــا شــاء اهلل ال يــرصف الســوء إال اهلل، إال عصمــه اهلل، وحرســه مــن الشــيطان،  ــه بي اخلــري كل

ونــاداه مــن فــوق عرشــه: قــد أرضيتنــي، وعــىل رضــاك َســلني مــا شــئَت أعطيــك« )8(، وأخــرج أبــو 

 : يعــى والطــرباين وابــن أيب الدنيــا عــن ابــن مســعود ريض اهلل تعــاىل عنــه قــال: قــال النبــي

»مــن قــال ليلــة عرفــة هــذه العــرش كلــامت ألــف مــرة مل يســأل اهلل شــيًئا إال أعطــاه إال قطيعــة رحــم أو 
مأثــم: ســبحان الــذي يف الســامء عرشــه، ســبحان الــذي يف األرض موطئــه، ســبحان الــذي يف البحــر 

ــور  ــه، ســبحان الــذي يف القب ــة رمحت ــار ســلطانه، ســبحان الــذي يف اجلن ســبيله، ســبحان الــذي يف الن

قضــاؤه، ســبحان الــذي يف اهلــواء روحــه، ســبحان الــذي رفــع الســامء، ســبحان الــذي وضــع األرض، 

)1( انظر: أسنى املطالب لزكريا األنصاري )431/1(، وحتفة املحتاج البن حجر اهليتمي )455/3(، واإلقناع للحجاوي )318/1(.
)2(  »التعريف هو: اجتاع الناس يف املساجد عشية عرفة للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس، كا يفعله أهل عرفة« حاشية الروض املربع 

البن قاسم )523/2(.
)3( انظر: إرشاد السالك البن فرحون )400/1(، ورشح خمترص خليل للخريش )352/1(.

)4( بّوب البيهقي يف السنن الكربى )191/5باب التعريف بغري عرفة(، وأخرج )191/5( )9476( عن أيب عوانة قال: رأيت احلسن البري 
يوم عرفة بعد العر جلس فدعا وذكر اهلل عز وجل فاجتمع الناس، ورواه األثرم عن احلسن كا يف املغني البن قدامة )296/2(، وانظر: 

البناية رشح اهلداية للعيني )124/2(، وهناية املحتاج )3/ 297(.
)5( هذه من الرموز احلرفية لفقهاء الشافعية املتأخرين، ويقصدون به: عي الشربامليس، انظر: مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسار الفقه 

املرموز ملريم الظفريي )ص: 231(.
)6( ذكره يف حاشيته عىل هناية املحتاج )297/3(.

)7( انظر: املجموع للنووي )117/8(، ومغني املحتاج للرشبيني )2/ 261(، وحاشية الروض املربع البن قاسم )523/2(.
)8( أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )16/ 427( عن عي بن أيب طالب  مرفوعًا، وهذا حديث باطل، قال املزي يف هتذيب 
الكامل )13/ 315(: »هو حديث منكر، وإسناد جمهول«، وقال الذهبي يف ميزان االعتدال )2/ 330( )3957(: »جاء يف إسناد جمهول 
املوضوعة  املصنوعة يف األحاديث  الآللئ  السيوطي يف  امليزان )329/9( )1223(، وأورده  لسان  باطل«، وذكر اخلرب، وانظر:  بمتن 

.)154/1(
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ســبحان الــذي ال منجــى منــه إال إليــه« )1(.

ــه  ــه إال قول ــول علي ــث يع ــة حدي ــاء عرف ــس يف دع ــاىل: »لي ــريب تع ــن الع ــال اب  وق

ــه إال اهلل  ــيل: ال إل ــن قب ــاء م ــول األنبي ــويل وق ــل ق ــة، وأفض ــوم عرف ــاء ي ــل الدع : »أفض
وحــده ال رشيــك لــه، لــه امللــك ولــه احلمــد حييــي ويميــت بيــده اخلــري وهــو عــىل كل يشء قديــر«)2(

)3(، وكان أكثــر دعائــه  يــوم عرفــة: »ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه امللــك ولــه احلمــد 

بيــده اخلــري وهــو عــىل كل يشء قديــر« )4(، قــال الســيوطي: »فينبغــي لإلنســان أن يقولــه ]3/أ[ يــوم 

ــة مــرة«)5(. عرفــة مائ

ــا  ــاه اهلل م ــرة أعط ــف م ــة أل ــوم عرف ــد ي ــو اهلل أح ــل ه ــرأ ق ــن ق ــب)6(: »م ــك اخلطي ويف منس

)1( أخرجه أبو يعىل يف مسنده )9/ 264( )5385(، وابن أيب شيبة يف مصنفه )6/ 103( )29823(، والطرباين يف الدعاء )ص: 274( 
)876(، عن ابن مسعود  مرفوعًا، وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )10/ 227( )10554(، والبيهقي يف فضائل األوقات 
)ص: 391( )207(، وابن عساكر يف فضل يوم عرفة )161( )14( عنه كذلك موقوفًا، كلهم من طريق َعْزَرَة بِن قيس قال: حدثتني 
أم الفيض قالت: سمعت ابن مسعود  يقول: وذكروه بنحوه، ومل أقف عليه عند ابن أيب الدنيا، وهو باطل؛ أورده ابن اجلوزي 
الشنيعة  األخبار  املرفوعة عن  الرشيعة  تنزيه  وابن عراق يف   ،)101/2( املصنوعة  الآللئ  والسيوطي يف   ،)211/2( املوضوعات  يف 
املوضوعة )168/2(، والشوكاين يف الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة )ص: 103(، وحكم عليه األلباين يف السلسلة الضعيفة 

)965/12( )5982( بالنكارة.
)2(  أخرجه ابن عساكر يف فضل يوم عرفة )ص: 158( )11( من طريق عبد الرمحن بن حييي املديّن، حدثنا مالك بن أنس، عن سميِّ موىل أيب بكر، عن أيب 
د بوصله عبد الرمحن، وهو مرسٌل يف املوطأ، انظر: موطأ مالك   )622/3( )1598(، فالصحيح يف  صالح، عن أيب هريرة مرفوعاً، قال ابن عساكر: »تفرَّ
هذا أنه مرسٌل وال يصح مرفوعاً عن مالك كا قال ابن عساكر، وقال ابن عبد الرب يف التمهيد   )38/6(:  »ال خالف عن مالك يف إرسال هذا احلديث كا 

رأيت، وال أحفظه هبذا اإلسناد مسنداً من وجه حيتج بمثله«.
)3( نقله عنه املناوي يف فيض القدير )471/3(.

اإليامن  شعب  يف  والبيهقي  له،  واللفظ   )6961(  )548/11( مسنده  يف  وأمحد   ،)3585(  )572/5( جامعه  يف  الرتمذي  أخرجه   )4(
اهلل  رسول  دعاء  أكثر  كان  قال:    النبي  أن  جده،  عن  أبيه،  عن  شعيب،  بن  عمرو  عن  طرق  من   )3489(  )316/5(
 يوم عرفة: »ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، بيده اخلري، وهو عىل كل يشء قدير«، قال األلباين يف 

سلسلة األحاديث الصحيحة )1/ 8( )1503(: »ومجلة القول: أن احلديث ثابت بمجموع هذه الشواهد واهلل أعلم«.
)5( مل أقف عليه يف مؤلفاته.

)6( هو: اخلطيب الرشبيني، وانظر: رشح الزرقاين عىل خمترص خليل )483/1(.
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ــمعه  ــانه وس ــظ لس ــن حف ــة)2(: »م ــرش ذي احلج ــف ع ــة يف وظائ ــوم والليل ــل الي ــأل«)1(، ويف عم س

وبــرصه يــوم عرفــة حفظــه اهلل مــن عرفــة إىل عرفــة« )3(، وقــال بعضهــم: مــن قــال يف آخــر يــوم احلجــة 

الدعــاء الــذي ســنذكره غفــر اهلل لــه مــا كان يف تلــك الســنة ممــا نــدم عليــه وتقبــل عملــه وضاعــف 

لــه ثوابــه، ويقــول الشــيطان: واويلتــاه بقينــا معــه طــول الســنة فأفســد فعلنــا يف ســاعة واحــدة، وهــو 

هــذا: اللهــم مــا عملــت مــن عمــل يف هــذه الســنة ممــا هنيتنــي عنــه ومل ترضــه ومل أتــب منــه وَحُلمــَت 

ــة مــن بعــد جــراءيت عــى معصيتــك اللهــم إين  عــّي بعــد قدرتــك عــى عقوبتــي ودعوتنــي إىل التوب

أســتغفرك منهــا فاغفرهــا يل، ومــا عملــت فيهــا ممــا ترضــاه ووعدتنــي عليــه الثــواب فتقبلــه منــي وال 

تقطــع رجائــي منــك يــا كريــم، تكــرره ثــالث مــرار)4(.

)1(  رواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر مرفوعًا كا يف كنز العامل )1/ 600( )2737(، ومل أقف عى إسناده، قال ابن عراق الكناين يف 
تنزيه الرشيعة )1/ 307( )77(: »فيه ابن وهب، قال يف اللسان: ال ُيعرف، وفيه غريه َمن مل أقف له عى حال أصاًل، واهلل أعلم«، وقال 
األلباين يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة )333/6( )2812(: »وال أعلم يف فضل قراءة ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ژ ]سورة اإلخالص: 1[ ألف 

مرة حديثًا ثابتًا، بل كل ما روي فيه واه جدًا.
)2(  انظر: رشح الزرقاين عىل خمترص خليل )483/1(.

)3(  أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن )5/ 317( )3490( عن الفضل بن عباس مرفوعًا، وهو حديث ضعيف فيه رجل مبهم، وضعفه 
األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب )370/1( )744(.

)ص:  املوضوعة  األخبار  يف  املرفوعة  اآلثار  يف  اللكنوي  احلي  عبد  الشيخ  وأورده  واآلثار،  السنن  كتب  يف  عليه  أقف  مل  الدعاء  هذا    )4(
.)116
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خامتة نسأل اهلل حسنها

 قــال بعضهم:مــن دعــا بدعــاء الســعادة يف آخــر ذي احلجــة إحــدى وعرشيــن مــرة يــرى مجيــع 
أحوالــه الباطنــة يف العــام وهــو مــا بــني النــوم واليقظــة، قــال: وينبغــي لصاحــب األبــرار أن يقــرأه كل 

يــوم ليطلــع عــى ترقــي مراتبــه، وهــو هــذا: بســم اهلل الرمحــن الرحيــم يــا رب أكرمنــي بشــهود أنــوار 

قدســك، وأيــدين بظهــور ســطوات ســلطانك أنســك)1( ، حتــى أتقلــب يف ســبحات معــارف أســائك، 

ــك  ــوامل املل ــه يف ع ــا أوعدت ــا م ــهد هب ــهودك، ألش ــامل ش ــودك يف مع ــى أرسار ذرات وج ــي ع وأطلعن

وامللكــوت، وأعايــن رسيــان رس قدرتــك يف معــامل شــواهد الالهــوت والناســوت، وعرفنــي معرفــة 

تامــة يف حكمــة عامــة حتــى ال يبقــى معلــوم إال وأطلــع عــى دقائــق رقائقــه املنبســطة يف املوجــودات، 

وأذهــب بالظلمــة املانعــة عــن إدراك حقائــق اإليــان، وأتقــرب إىل مــا يف القلــوب واألرواح هبيجــان 

املحبــة والــوداد، والرشــد والرشــاد، إنــك أنــت املحــب واملحبــوب، والطالــب واملطلــوب، يــا مقلــب 

ــا غيــاث املســتغيثني، إنــك أنــت عــالم  ــا دليــل املتحرييــن، وي ــا كاشــف الكــروب، وي القلــوب، وي

الغيــوب ]3/ب[، أنــت ريب ورب كل يشء اللهــم ال جتعلنــا بــني النــاس مغدوريــن، وال عــن خدمتــك 

حمرومــني مهجوريــن، وال بنعمتــك مســتدَرجني، وال يف الدنيــا خمذولــني، آكلــني أمــوال الدنيــا بالدين، 

وصــى اهلل عــى خــري خلقــه حممــد وآلــه وصحبــه أمجعــني برمحتــك يــا أرحــم الرامحــني)2(.

تــّم هــذا الكتــاب عــى يــد مؤلفــه: أمحــد بــن حممــد الســحيمي القــريش احلســني، ووافــق الفراغ 

مــن تأليفــه يــوم الثالثــاء، وهــو اليــوم الثامــن والعــرشون مــن ذي احلجــة ســنة إحــدى ومخســني ومائة 

]4/أ[. وألف 

)1( هكذا يف املخطوط، ولعل الصواب: سلطان أنسك.
)2( هذه من أدعية وظائف وأوراد الصوفية يف كتبهم، وقد وردت أكثر ألفاظ هذا الدعاء يف جمموعة أحزاب وأوراد ابن عريب )ص: 49 50( 

يف ورد يوم األربعاء، ومعلوم أن ترتيب دعوات عى األيام والليايل واملناسبات من البدع املنكرة.
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A

وأختم هذا البحث بذكر نتائجه ولبابه:

املؤلــف العالمــة أمحــد بــن حممد القــريش احلســني املــري القلعــاوي الشــافعي )ت: 1178هـ( 

كان مــن الفقهــاء الذيــن هلــم عنايــة بالتفســري، يظهــر ذلــك مــن خــالل مؤلفاتــه يف التفســري ومــا يــدور 

حولــه، وبغــريه مــن العلــوم وال ســيا العلــوم العقليــة كــا يظهــر يف مؤلفاتــه عامة.

هــذه الرســالة نســبتها ثابتــة إىل املؤلــف املذكــور بعنــوان: )تفســري ســورة الفجــر(، وهلــا نســخة . 1

خطيــة وحيــدة بخــط املؤلــف.

الرســالة تتحــدث يف مســتهلها عــن تفســري صــدر ســورة الفجــر إىل قولــه تعــاىلژ ڀ ٺ ٺ ٺ . 2

ــم اهلل  ــي أقس ــرش الت ــايل الع ــن اللي ــكالم ع ــف يف ال ــذ املؤل ــم يأخ ــر:5[، ث ــورة الفج ٺ ٿ     ژ ]س

هبــا مطلــع الســورة، فيتحــدث عــن فضائلهــا وخصائصهــا، وعــن بعــض األحــكام واملســائل 

ــد أن  ــو يؤك ــورة، وه ــي الس ــري باق ــود إىل تفس ــالة دون ع ــك الرس ــم بذل ــا، وخيت ــة هب املتعلق

املؤلــف ليــس غرضــه مــن كتابــة الرســالة تفســري الســورة بتامهــا، بــل احلديــث عــن فضائــل 

ــراد هبــا عــرش ذي احلجــة  ــي ي ــايل العــرش الت ــه جعــل الــكالم عــى اللي عــرش ذي احلجــة، لكن

ــاًل. ــه تفصي ــا بينت ــا، ك ــا وأحكامه ــن فضائله ــث ع ــاًل للحدي مدخ

ــا . 3 ــا فيه ــة، ك ــة وحديثي ــريية وفقهي ــد تفس ــا فوائ ــذ، وفيه ــا مآخ ــا عليه ــا ك ــا مزاي ــالة هل الرس

ــا. ــه إياه ــن تضمين ــا ال حيس ــة، وم ــة وواهي ــث موضوع أحادي

يظهــر مــن مــادة الرســالة تفنــن املؤلــف يف عــدد مــن العلــوم كالفقــه والعربيــة، كــا يظهــر أن . 4

بضاعتــه مــن علــم الســنة مزجــاة، وهــو معــذور يف ذلــك بضعــف العلــم والســنة يف تلــك الفرتة 

التارخييــة، وحرصــه عــى إيــراد األحاديــث يف الرســالة دليــل حرصــه عليهــا.
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ة نحــو تلــك احلقبــة التارخييــة، ومــا يــدور . 5 إخــراج هــذه الرســائل مفيــد يف كونــه يفتــح لنــا ُكــوَّ

فيهــا مــن حركــة علميــة، أو يف القطــر الــذي ينتمــي إليــه املؤلــف عــى األقــل، وذلــك ملــا يكتنف 

تلــك املرحلــة التارخييــة مــن غمــوض وركــود علمــي يف كثــري مــن بلــدان اإلســالم، فاهلــدف 

منهــا أكــرب مــن جمــرد حتصيــل مســائل علميــة.
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فهرس اآليات القرآنية

إسم  السورة اآلية
الصفحةورقم  اآلية

99]سورة آل عمران: 102[ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ژ

ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ        ٺ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹ  ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ژ
99]سورة النساء: 1[

109]سورة النساء: 82[ژ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ژ

ژ ىئ  ىئ  ېئ  116]سورة الكهف: 33[ژ 

122]سورة احلج: 28[ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ژ

99]سورة األحزاب: 70[ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ

ژ ے  ے ۓ ۓ ڭ   ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  

ۈ ٴۇ ژ
99]سورة األحزاب: 71[

116]سورة الفجر: 1[ژ ٱ       ژ

116-118]سورة الفجر: 2[ژ ٻ ٻ    ژ

117]سورة الفجر: 3[ژ پ پ     ژ

117]سورة الفجر: 4[ژ پ ڀ ڀ   ژ

108-117]سورة الفجر: 5[ژ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ     ژ
130- 

118]سورة الفجر: 6[ژ ٿ ٿ ٹ        ٹ ٹ ٹ    ژ

118]سورة الفجر: 13[ژ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ
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فهرس األحاديث

الصفحةاحلديث

117العرش عرش األضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر
118ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهلل من هذه األيام

119ما من أياٍم أفضَل عند اهلل من أيام عرش ذي احلجة
119والعمل فيهن -أي: العرش - ُيضاَعف بسبعائة

119ما من أياٍم أحبَّ إىل اهلل أن يتعبَّد له فيها من عرش ذي احلجة
119أفضل أيام الدنيا أيام العرش

120ما من أيام أفضل عند اهلل من أيام عرش ذي احلجة
120خري يوم طلعت فيه الشمس: يوم اجلمعة؛ فيه ُخلق آدم، وفيه ُأدخل اجلنة، وفيه ُأخرج منها

120سيد الشهور رمضان، وأعظمها حرمة ذو احلجة
121كان يصوم تسع ذي احلجة

121ما رأيته  صائًا العرش قط
121من صام عرش ذي احلجة أعطاه اهلل ثواب من حج واعتمر تلك السنة

122ما من أياٍم أعظُم عند اهلل وال أحبُّ إليه العمُل فيهن من هذه األيام العرش
122صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده

124ألف يوم
124صوم يوم عرفة كصوم ستني سنة

124صيام أول يوم من العرش يعدل مائة سنة
124يف أول ليلة من ذي احلجة ولد إبراهيم

125من صام يوم عرفة كتب اهلل له بعدد من صام ذلك اليوم
125ما من يوم أكثر من أن ُيعتق اهلل فيه من النار من يوم عرفة

125أن اهلل تعاىل ينظر إىل عباده يوم عرفة
126من قال عند غروب الشمس يوم عرفة

127من قال ليلة عرفة هذه العرش كلات
127أفضل الدعاء يوم عرفة

127ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له امللك وله احلمد
128من قرأ قل هو اهلل أحد يوم عرفة

128من حفظ لسانه وسمعه وبره يوم عرفة
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ــريوت، ط:1،  ــزم، ب ــن ح ــي، دار اب ــان الِقنَّوج ــق خ ــد صدي ــب حمم ــوم، أليب الطي ــد العل 1. أبج

1423هــ.

2. اآلثــار املرفوعــة يف األخبــار املوضوعــة، ملحمــد عبــد احلــي بــن حممــد اللكنــوي، حتقيــق: حممــد 

الســعيد بســيوين زغلــول، مكتبــة الــرشق اجلديــد، بغــداد، بــدون تاريــخ.

3. اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان، أليب حاتــم حممــد بــن حبــان بــن أمحــد الُبســتي، ترتيــب: 

األمــري عــالء الديــن عــي بــن بلبــان الفــاريس، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، 

بــريوت، ط:1، 1408هــ.

ــق: د.  ــي، حتقي ــون املالك ــن فرح ــم ب ــن إبراهي ــان الدي ــك، لربه ــال املناس ــالك إىل أفع ــاد الس 4. إرش

حممــد بــن اهلــادي أبــو األجفــان، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط:1، 

1423هـ.

5. إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين، 

املكتــب اإلســالمي، بــريوت، ط:2، 1405هــــ.

6. أســنى املطالــب يف رشح روض الطالــب، لزكريــا بــن حممــد األنصــاري، دار الكتــاب اإلســالمي، 

بــدون تاريــخ.

ــق:  ــابوري، حتقي ــذر النيس ــن املن ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر حمم ــامء، أليب بك ــب العل ــىل مذاه 7. اإلرشاف ع

ــة  ــارات العربي ــة، اإلم ــة، رأس اخليم ــة الثقافي ــة مك ــاد، مكتب ــو مح ــاري أب ــد األنص ــري أمح صغ

املتحــدة، ط:1، 1425هـــ.

ــًا، ملصطفــى الصــاوي اجلوينــي، منشــأة املعــارف  8. أعــالم الدراســات القرآنيــة يف مخســة عــرش قرن

ــكندرية، 1982م. باإلس
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9. األعالم، خلري الدين بن حممود بن حممد الزركي، دار العلم للماليني، 2002م.

ــد اللطيــف  ــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، ملوســى بــن أمحــد احلجــاوي، حتقيــق: عب 10. اإلقن

ــدون تاريــخ. ــان، ب ــة بــريوت، لبن حممــد موســى الســبكي، دار املعرف

ــن َحجــر العســقالين يف  ــي ذكرهــا احَلافــظ اب ــق األحاديــث الت ــج َوحتقي ــاري يف ختري ــُس السَّ 11. أنِي

َفتــح الَبــاري، أليب حذيفــة نبيــل بــن منصــور بــن ســلطان البصــارة، حتقيــق: نبيــل بــن َمنصــور 

ــان، بــريوت، لبنــان، ط:1، 1426هـــ. َســة الريَّ ــاحة، مؤسَّ َســة السَّ بــن َيعقــوب البصــارة، مؤسَّ

12. إيضــاح املكنــون يف الذيــل عــىل كشــف الظنــون، إلســامعيل بــن حممــد البابــاين، عنــي بتصحيحه: 

حممــد رشف الديــن واملعلــم رفعــت بيلكــه، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، بــدون تاريخ.

13. البحــر الرائــق رشح كنــز الدقائــق، لزيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد املعــروف بابــن نجيــم، 

ــة  ــية: منح ــي، وباحلاش ــوري احلنف ــني الط ــن حس ــد ب ــق ملحم ــر الرائ ــة البح ــره: تكمل ويف آخ

ــخ. ــدون تاري ــالمي، ط:2، ب ــاب اإلس ــن، دار الكت ــن عابدي ــق الب اخلال

ــريوت،  ــر، ب ــل، دار الفك ــد مجي ــي حمم ــق: صدق ــي، حتقي ــان األندل ــط، أليب حي ــر املحي 14. البح

1420هـ.

15. بدايــة املحتــاج يف رشح املنهــاج، أليب الفضــل حممــد بــن أيب بكــر ابــن قــايض شــهبة، عني بــه: أنور 

ــة العلميــة بمركــز دار املنهــاج للدراســات  بــن أيب بكــر الشــيخي الداغســتاين، بمســامهة: اللجن

ــعودية، ط:1،  ــة الس ــة العربي ــدة، اململك ــع، ج ــرش والتوزي ــاج للن ــي، دار املنه ــق العلم والتحقي

1432هـ.

16. بدائــع الفوائــد، ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة، دار الكتــاب العــريب، بــريوت، لبنــان، 

بــدون تاريــخ.

17. البنايــة رشح اهلدايــة، أليب حممــد حممــود بــن أمحــد العينــى، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، 

ط:1، 1420هـ.
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18. البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن، أليب الــربكات األنبــاري، حتقيــق: د.طــه عبــد احلميــد طــه ، 

مراجعــة: مصطفــى الســقا، اهليئــة املريــة العامــة للكتــاب، 1400هـــ.

19. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، للســيد حممــد مرتــى الزبيــدي، حتقيــق: جمموعــة مــن 

الباحثــني، مطبعــة حكومــة الكويــت، 1385هـــ.

20. تاريــخ دمشــق، أليب القاســم عــيل بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر، حتقيــق: عمــرو بــن غرامة 

العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنرش والتوزيــع، 1415هـ.

21. تاريــخ عجائــب اآلثــار يف الرتاجــم واألخبــار، لعبــد الرمحــن بــن حســن اجلــربيت، دار اجلليــل، 

بــريوت، بــدون تاريــخ.

22. التبيــان يف إعــراب القــرآن، أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســني بــن عبــد اهلل العكــربي، حتقيــق: عــي 

حممــد البجــاوي، النــارش: عيســى البــايب احللبــي ورشكاه، بــدون تاريخ.

23. التحرير والتنوير، ملحمد الطاهر بن عاشور التونيس، الدار التونسية للنرش، تونس، 1984هـ.

24. حتفــة احلبيــب عــىل رشح اخلطيــب، حاشــية البجريمــي عــىل اخلطيــب، لســليان بــن حممــد بــن 

ِمــّي، دار الفكــر، 1415هـــ. عمــر الُبَجرْيَ

25. حتفــة املحتــاج يف رشح املنهــاج، ألمحــد بــن حممــد بــن عــيل بــن حجــر اهليتمــي، املكتبــة التجاريــة 

الكــربى بمــر، 1357ه.

ــريب،  ــرتاث الع ــاء ال ــي الَفتَّنِــي، دار إحي ــيل الصديق ــن ع ــر ب ــد طاهـ ــات ملحم ــرة املوضوع 26. تذك

بــريوت، ط:2، 1399هــــ.

27. ترتيــب األمــايل اخلميســية للشــجري، ليحيــى بــن احلســني الشــجري اجلرجــاين، ترتيــب: القايض 

حميــي الديــن حممــد بــن أمحــد القــريش العبشــمي، حتقيــق: حممــد حســن حممــد حســن إســاعيل، 

دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، ط:1، 1422هـ.



تْفسرُي ُسوَرَة اْلَفْجر   

49

28. الرتغيــب والرتهـــيب مــن احلديــث الرشيــف، لعبــد العظيــم بــن عبــد القــوي املنــذري، حتقيــق: 

إبراهـــيم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط:1، 1417هـ.

ــة دار  ــدي، رشك ــد اهلل اخلال ــق: د. عب ــي، حتقي ــزي الكلب ــن ج ــل، الب ــوم التنزي ــهيل يف عل 29. التس

ــن أيب األرقــم، بــريوت، ط:1، 1416هـــ. األرقــم ب

30. تفســري القــرآن العظيــم، البــن كثــري القــريش، حتقيــق: ســامي بــن حممــد ســالمة، دار طيبــة للنرش 

والتوزيع، ط:2، 1420هـ.

31. تفســري القــرآن، أليب املظفــر منصــور بــن حممــد الســمعاين، حتقيــق: يــارس بــن إبراهيــم وغنيــم 

بــن عبــاس بــن غنيــم، دار الوطــن، الريــاض، الســعودية، ط:1، 1418هـــ.

32. التمهـــيد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد، لإلمــام أيب عمــر ابــن عبــد الــرب، حتقيــق: مصطفى 

بــن أمحــد العلــوي، وحممــد عبــد الكبــري البكــري، وزارة عمــوم األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، 

1387هــ. املغرب، 

ــار الشــنيعة املوضوعــة، لنــور الديــن عــي بــن حممــد ابــن  ــه الرشيعــة املرفوعــة عــن األخب 33. تنزي

عــراق الكنــاين، حتقيــق: عبــد الوهـــاب عبــد اللطيــف، وعبــد اهلل حممــد الصديــق الغــاري، دار 

الكتــب العلميــة، بــريوت، ط:1، 1399هــــ.

34. هتـــذيب التهـــذيب، للحافــظ أيب الفضــل أمحــد بــن عــي ابــن حجــر العســقالين، مطبعــة دائــرة 

املعــارف النظاميــة، اهلـــند، ط:1، 1326هــ.

35. هتـــذيب الكــامل يف أســامء الرجــال، أليب احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف املــزي، 

حتقيــق: د.بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، بــريوت، ط:1، 1400هـــ.

ــرتاث  ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ــد ع ــق: حمم ــري، حتقي ــور األزه ــة، أليب منص ــب اللغ 36. هتذي

العــريب، ط:1، 2001م.

ــاب  ــزل، دار الكت ــو تري ــق: اوت ــداين، حتقي ــعيد ال ــن س ــان ب ــبع، لعث ــراءات الس ــري يف الق 37. التيس
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ــريوت، ط:2، 1404ه. ــريب، ب الع

38. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، البــن جريــر الطــربي، حتقيــق: عبــداهلل الرتكــي، دار هجر، 

القاهرة، ط:1، 1422هـ.

39. حاشــية الــروض املربــع رشح زاد املســتقنع، لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم احلنبــي، ط:1، 

1397هـ.

ــوع مــع رشح املحــي  ــويب عــىل رشح املحــيل عــىل منهــاج الطالبــني للنــووي، مطب 40. حاشــية القلي

عــى منهــاج الطالبــني، دار الفكــر، بــريوت، 1415هـــ.

41. حاشــيته الشــرباملي عــىل هنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج، لنــور الديــن بــن عــي الشــربامليس، 

دار الفكــر، بــريوت، 1404هـ.

42. احلــاوي الكبــري يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــرص املــزين، أليب احلســن عــي 

بــن حممــد الشــهري باملــاوردي، حتقيــق: الشــيخ عــي حممــد معــوض والشــيخ عــادل أمحــد عبــد 

املوجــود، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، ط:1، 1419هـــ.

43. الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن 

ــم املعــروف بالســمني احللبــي، حتقيــق: د. أمحــد حممــد اخلــراط، دار القلــم، دمشــق،  ــد الدائ عب

بــدون تاريــخ.

ــا، دار  ــادر عط ــد الق ــى عب ــق: مصطف ــرباين، حتقي ــد الط ــن أمح ــليامن ب ــم س ــاء، أليب القاس 44. الدع

ــة، بــريوت، ط:1، 1413هـــ. الكتــب العلمي

45. ديــوان املبتــدأ واخلــرب يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن األكــرب، لعبــد 

الرمحــن بــن حممــد ابــن خلــدون، حتقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بــريوت، ط:2، 1408هـــ.

46. رد املحتــار عــىل الــدر املختــار، ملحمــد أمــني بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن، دار الفكــر، 

بــريوت، ط:2، 1412هـــ.
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47. الــرد عــىل املنطقيــني، ألمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم ابــن تيميــة، دار املعرفــة، بــريوت، 

ــدون تاريخ. ــان، ب لبن

ــالمية،  ــة اإلس ــري باجلامع ــم التفس ــي يف قس ــرشوع علم ــن م ــت ضم ــتري نوقش ــالة ماجس 48. رس

بعنــوان: املفــرسون يف النصــف الثــاين مــن القــرن الثــاين عــرش اهلجــري -مجعًا ودراســة اســتقرائية 

وصفيــة- عبدالرمحــن خالــد عبدالعليــم، 1435-1436هــــ.

ــن  ــد الرمح ــن عب ــن الدي ــيل(، لزي ــب احلنب ــن رج ــام اب ــري اإلم ــع لتفس ــري )اجلام ــع التفس 49. روائ

بــن أمحــد بــن رجــب احلنبــي، مجــع وترتيــب: أيب معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد، دار 

ــعودية، ط:1، 1422هـــ. ــة الس ــة العربي ــة، اململك العاصم

50. زاد املســري يف علــم التفســري، أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي، حتقيــق: عبــد 

الــرزاق املهـــدي، دار الكتــاب العريب، بــريوت، ط:1، 1422 هــ.

ــالة،  ــة الرس ــة، مؤسس ــم اجلوزي ــن قي ــر اب ــن أيب بك ــد ب ــاد، ملحم ــري العب ــدي خ ــاد يف ه 51. زاد املع

ــت، ط:27، 1415هـــ. ــالمية، الكوي ــار اإلس ــة املن ــريوت، مكتب ب

52. الزيــادات عــىل املوضوعــات، ويســمى »ذيــل الآللــئ املصنوعــة«، جلــالل الديــن عبــد الرمحــن 

بــن أيب بكــر الســيوطي، حتقيــق: رامــز خالــد حــاج حســن، مكتبــة املعــارف للنــرش والتوزيــع، 

الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط:1، 1431هـــ.

ــارص  ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــا، أليب عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة ويشء م ــث الصحيح ــلة األحادي 53. سلس

الديــن األلبــاين، مكتبــة املعــارف للنــرش والتوزيــع، الريــاض، ط:1، )ملكتبــة املعــارف(، 1415هـــ.

ــد  ــن حمم ــد الرمح ــة، أليب عب ــيئ يف األم ــا الس ــة وأثرهـ ــة واملوضوع ــث الضعيف ــلة األحادي 54. سلس

ــاض، ط:1، 1412 هـــ. ــع، الري ــة املعــارف للنــرش والتوزي ــاين، مكتب ــن األلب ــارص الدي ن

55. ســنن ابــن ماجــه، لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي، حتقيــق: شــعيب 

ــد الّلطيــف حــرز اهلل، دار الرســالة  ــره بلــي، وَعب ــد كامــل ق ــؤوط، وعــادل مرشــد، وحممَّ األرن
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العامليــة، بــريوت، ط:1، 1430هـــ.

ِجْســتاين، حتقيــق: شــَعيب األرنــؤوط،  56. ســنن أيب داود، لإلمــام أيب داود ســليان بــن األشــعث السِّ

ــد كاِمــل قــره بلــي، دار الرســالة العامليــة، بــريوت، ط:1، 1430هــ. وحمَمَّ

57. ســنن الرتمــذي )جامــع الرتمــذي(، لإلمــام أيب عيســى حممــد بــن عيســى بــن َســْورة الرتمــذي، 

حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر، وحممــد فــؤاد عبــد الباقــي، وإبراهـــيم عطــوة عــوض، رشكــة مكتبــة 

ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي، مــر،ط:2، 1395هـــ.

58. الســنن الكــربى، لإلمــام أيب بكــر أمحــد بــن احلســني البيهـــقي، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، 

دار الكتــب العلميــة، بــريوت، ط:3، 1424هـ.

ــد  ــن عب ــق: حس ــائي، حتقي ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــام أيب عب ــربى، لإلم ــنن الك 59. الس

ــريوت، ط:1، 1421هــــ. ــالة، ب ــة الرس ــلبي، مؤسس ــم ش املنع

60. ســؤاالت مســعود بــن عــيل الســجزي )مــع أســئلة البغداديــني عــن أحــوال الــرواة لإلمــام احلافظ 

أيب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل احلاكــم النيســابوري(، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل 

ــريوت،  ــالمي، ب ــرب اإلس ــادر، دار الغ ــد الق ــن عب ــد اهلل ب ــن عب ــق ب ــق: موف ــابوري، حتقي النيس

ط:1، 1408هـ.

رقــاين عــىل خمتــرص خليــل، لعبــد الباقــي بــن يوســف بــن أمحــد الزرقــاين، حتقيــق: عبــد  61. رشح الزُّ

الســالم حممــد أمــني، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، ط:1، 1422هـــ.

62. رشح الســنة، أليب حممــد احلســني بــن مســعود البغــوي الشــافعي، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط، 

وحممــد زهـــري الشــاويش، املكتــب اإلســالمي، دمشــق، بــريوت، ط:2، 1403هـــ.

63. رشح ســنن أيب داود، لشــهاب الديــن أمحــد بــن حســني بــن رســالن الرمــي الشــافعي، حتقيــق: 

عــدد مــن الباحثــني بــدار الفــالح بــإرشاف خالــد الربــاط، دار الفــالح للبحــث العلمــي وحتقيــق 

الــرتاث، الفيــوم، مــر، ط:1، 1437هـ.
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64. رشح خمتــرص خليــل، ملحمــد بــن عبــد اهلل اخلــريش املالكــي، دار الفكــر للطباعــة، بــريوت، بدون 

تاريخ.

65. شــعب اإليــامن، أليب بكــر أمحــد بــن احلســني البيهـــقي، حتقيق: د. عبــد العــي عبد احلميــد حامد، 

مكتبــة الرشــد، الرياض بالتعــاون مع الدار الســلفية ببومبــاي باهلـــند، ط:1، 1423هــ.

66. صحيــح البخــاري، ملحمــد بــن إســاعيل البخــاري، بعنايــة: حممــد زهــري بــن نــارص النــارص، دار 

طوق النجــاة، بــريوت، ط:1، 1422هـ.

67. صحيــح ســنن أيب داود - ضعيــف ســنن أيب داود، ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين، مكتبــة املعارف، 

1419هـ.

68. صحيــح مســلم، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، بــدون 

تاريــخ.

ــني  ــي أم ــد املعط ــق: عب ــي، حتقي ــي املك ــرو العقي ــن عم ــد ب ــر حمم ــري، أليب جعف ــاء الكب 69. الضعف

ــريوت، ط:1، 1404هــــ. ــة، ب ــة العلمي ــي، دار املكتب قلعج

70. َضعيــف الرتِغيــب َوالرْتهـــيب، ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين، مكتبــة املعــارف لِلنــرش والتوزْيع، 

1421هــ. ط:1،  الرياض، 

71. الطبقــات الكــربى )اجلــزء املتمــم: الطبقــة اخلامســة يف مــن قبــض رســول اهلل  وهـــم 

أحــداث األســنان(، لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن ســعد املعــروف بابــن ســعد، حتقيــق: حممــد 

بــن صامــل الســلمي، مكتبــة الصديــق، الطائــف، ط:1، 1414 هــــ.

72. عمــدة احلفــاظ يف تفســري أرشف األلفــاظ، أليب العبــاس أمحــد بــن يوســف املعــروف بالســمني 

احللبــي، حتقيــق: حممــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، ط:1، 1417هـــ.

ــف  ــن يوس ــد ب ــن أمح ــهاب الدي ــاس، ش ــاظ، أليب العب ــري أرشف األلف ــاظ يف تفس ــدة احلف 73. عم

ــة، ط:1،  ــب العلمي ــود، دار الكت ــون الس ــل عي ــد باس ــق: حمم ــي، حتقي ــمني احللب ــروف بالس املع
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1417هـ.

ــد،  ــد العاي ــم حمم ــليان إبراهي ــق: د. س ــريب، حتقي ــحاق احل ــن إس ــم ب ــث، إلبراهي ــب احلدي 74. غري

جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة، ط:1، 1405هـــ.

75. فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، ألمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين، دار املعرفــة، رقــم 

كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــريوت، قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف 

عــى طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب، 1379هـ.

ــري، دار  ــن كث ــي، دار اب ــد اهلل الشــوكاين اليمن ــن عب ــن حممــد ب ــن عــي ب ــر، ملحمــد ب ــح القدي 76. فت

الكلــم الطيــب، دمشــق، بــريوت، ط:1، 1414هـــ.

ــيوين  ــن بس ــعيد ب ــق: الس ــّي، حتقي ــهردار الديلم ــن ش ــريويه ب ــاب، لش ــور اخلط ــردوس بمأث 77. الف

ــة، بــريوت، ط:1، 1406هـــ. زغلــول، دار الكتــب العلمي

78. فضائــل األوقــات، ألمحــد بــن احلســني بــن عــي البيهقــي، حتقيــق: عدنــان عبــد الرمحــن جميــد 

القيــيس، مكتبــة املنــارة، مكــة املكرمــة، ط:1، 1410هـــ.

79. فضائــل األوقــات، ألمحــد بــن احلســني بــن عــي البيهقــي، حتقيــق: عدنــان عبــد الرمحــن جميــد 

القيــيس، مكتبــة املنــارة، مكــة املكرمــة، ط:1، 1410هـــ.

80. فضــل يــوم عرفــة، أليب القاســم عــي بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر، حتقيــق: مشــعل بــن 

بــاين اجلربيــن املطــريي، دار ابــن حــزم، )طبــع ضمــن جممــوع فيــه عــدة أجــزاء البــن عســاكر(، 

ط:1، 1422هـ.

81. الفهــرس الشــامل للــرتاث العــريب واإلســالمي املخطــوط )علوم القــرآن والقــراءات والتفســري(، 

مــآب، مؤسســة آل البيــت، 1987م.

82. فهرســت مصنفــات تفســري القــرآن الكريــم، إعــداد: مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع امللــك 

فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف باملدينــة املنــورة، 1424هـ.



تْفسرُي ُسوَرَة اْلَفْجر   

55

83. الفوائــد املجموعــة يف األحاديــث املوضوعــة، ملحمــد بــن عــي الشــوكاين، حتقيــق: عبــد الرمحــن 

بــن حيــي املعلمــي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، بــدون تاريــخ.

ــة  ــاوي، املكتب ــني املن ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــري، لعب ــع الصغ ــر رشح اجلام ــض القدي 84. في

ــر، ط:1، 1356هـــ. ــربى، م ــة الك التجاري

ــق الــرتاث يف مؤسســة  ــادي، حتقيــق: مكتــب حتقي ــن الفــريوز آب 85. القامــوس املحيــط، ملجــد الدي

ــع،  ــرش والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــويس، مؤسس ــم العرقُس ــد نعي ــإرشاف: حمم ــالة ب الرس

بــريوت، ط:8، 1426هـــ.

ــد  ــرداوي، ملحم ــليامن امل ــن س ــيل ب ــن ع ــالء الدي ــروع لع ــح الف ــه تصحي ــروع ومع ــاب الف 86. كت

ــالة، ط:1،  ــة الرس ــي، مؤسس ــن الرتك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــق: عب ــد، حتقي ــن حمم ــح ب ــن مفل ب

1424هـ.

87. الكتــاب املصنــف يف األحاديــث واآلثــار )مصنــف ابــن أيب شــيبة( لإلمــام أيب بكــر بــن أيب شــيبة، 

حتقيــق: كــال يوســف احلــوت، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط:1، 1409هـ.

88. كشــاف القنــاع عــن متــن اإلقنــاع، ملنصــور بــن يونــس البهوتــى احلنبــي، دار الكتــب العلميــة، 

بــدون تاريــخ.

89. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخمرشي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط:3، 1407هـ.

90. كشــف األســتار عــن زوائــد البــزار، لعــي بــن أيب بكــر بــن ســليان اهلـــيثمي، حتقيــق: حبيــب 

الرمحــن األعظمــي، مؤسســة الرســالة، بــريوت، ط:1، 1399هـــ.

ــن  ــد ب ــد احلمي ــق: عب ــن حممــد العجلــوين، حتقي ــل اإللبــاس، إلســاعيل ب 91. كشــف اخلفــاء ومزي

أمحــد بــن يوســف بــن هنــداوي، املكتبــة العريــة، ط:1، 1420هـــ.

92. الكشــف والبيــان، أليب إســحاق الثعلبــي، حتقيــق: أبــو حممــد بــن عاشــور، دار إحيــاء الــرتاث 

العــريب، بــريوت، ط:1، 1422هـــ.
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93. كنــز العــامل يف ســنن األقــوال واألفعــال، لعــالء الديــن عــي بــن حســام الديــن الشــهري باملتقــي 

اهلنــدي، حتقيــق: بكــري حيــاين وصفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، ط:5، 1401هـــ.

94. لســان امليــزان، للحافــظ أيب الفضــل أمحــد بــن عــي ابــن حجــر العســقالين، حتقيــق: الشــيخ عبــد 

الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر اإلســالمية، بــريوت، ط:1، 1423هـ.

95. لطائــف املعــارف فيــام ملواســم العــام مــن الوظائــف، لزيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن 

رجــب احلنبــي، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــرش، ط:1، 1424هـــ.

ــاري  ــق البخ ــد صدي ــب حمم ــان، أليب الطي ــة اإلنس ــه حاج ــس إىل معرفت ــا مت ــالن مم ــة العج 96. لقط

ــان، ط:1، 1405هـــ. ــريوت، لبن ــة، ب الِقنَّوجــي، دار الكتــب العلمي

97. املجروحــني مــن املحدثــني والضعفــاء واملرتوكــني، لإلمــام أيب حاتــم حممــد بــن حبــان الُبســتي، 

حتقيــق: حممــود إبراهـــيم زايــد، دار الوعــي، حلــب، ط:1، 1396هــ.

98. جمموع الفتاوى، البن تيمية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة، 1416هـ.

99. املجمــوع رشح املهــذب، أليب زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي، دار الفكــر، بــدون 

تاريــخ.

ــاء:        ــط واعتن ــن، ضب ــاء الدي ــد ضي ــة أمح ــا: خواج ــريب، مجعه ــن ع ــزاب وأوراد اب 100. جمموعــة أح

ــخ. ــدون تاري ــايل، ب ــم الكي د. عاصــم إبراهي

ــه  ــى ب ــن عــار الرشنبــاليل احلنفــي، اعتن ــور اإليضــاح، حلســن ب ــن ن 101. مراقــي الفــالح رشح مت

وراجعــه: نعيــم زرزور، املكتبــة العريــة، ط:1، 1425هـــ.

ــدوي  ــريش الع ــل اهلل الق ــن فض ــى ب ــن حيي ــد ب ــار، ألمح ــك األمص ــار يف ممال ــالك األبص 102. مس

ــي، ط: 1، 1423 هـــ. ــو ظب ــايف، أب ــع الثق ــن، املجم ــهاب الدي ــري، ش العم

ــن  ــن ب ــق: أيم ــفراييني، حتقي ــحاق اإلس ــن إس ــوب ب ــة يعق ــة، أليب عوان ــتخرج أيب عوان 103. مس
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ــريوت، ط:1، 1419هـــ. ــة، ب ــقي، دار املعرف ــارف الدمش ع

104. املســتدرك عــىل الصحيحــني، للحاكــم النيســابوري حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار 

الكتــب العلميــة، بــريوت، ط:1، 1411هـــ.

105. مســند أيب يعــىل، أليب يعــى أمحــد بــن عــي بــن املُثنــى املوصــي، حتقيــق: حســني ســليم أســد، 

دار املأمــون للــرتاث، دمشــق، ط:1، 1404هـــ.

106. مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين، حتقيــق: 

ــد املحســن الرتكــي،  ــد اهلل بــن عب شــعيب األرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون، إرشاف: د. عب

مؤسســة الرســالة، ط:1، 1421هـــ.

107. مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين، حتقيــق: 

أمحــد حممــد شــاكر، دار احلديــث، القاهــرة، ط:1، 1416هـــ.

108. مصطلحــات املذاهــب الفقهيــة وأرسار الفقه املرمــوز يف األعالم والكتــب واآلراء والرتجيحات، 

ملريــم حممد صالــح الظفــريي، دار ابن حــزم، ط:1، 1422هـ.

ــر  ــن حج ــي اب ــن ع ــد ب ــل أمح ــظ أيب الفض ــة، للحاف ــانيد الثامني ــد املس ــة بزوائ ــب العالي 109. املطال

العســقالين، حتقيــق: عــدد مــن الباحثــني بجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود، تنســيق: د. ســعد بــن 

نــارص الشــثري، دار العاصمــة، دار الغيــث، الســعودية، ط:1، 1419هــــ.

ــة  ــان مجع ــر، وعث ــد اهلل النم ــد عب ــق: حمم ــوي، حتقي ــرآن، للبغ ــري الق ــل يف تفس ــامل التنزي 110. مع

ــاض، ط:4، 1417هـــ. ــع – الري ــرش والتوزي ــة للن ــرش، دار طيب ــلم احل ــليان مس ــة، وس ضمريي

111. معــاين القــرآن لألخفــش، أليب احلســن املجاشــعي املعــروف باألخفــش األوســط، حتقيــق: د. 

هــدى حممــود قراعــة، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة، ط:1، 1411هـــ.

ــلبي، دار  ــده ش ــل عب ــد اجللي ــق: عب ــاج، حتقي ــحاق الزج ــه، أليب إس ــرآن وإعراب ــاين الق 112. مع

ــرة، 1424هـــ. ــث، القاه احلدي
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113. معــاين القــرآن، أليب زكريــا حييــى بــن زيــاد الفــراء، حتقيــق: أمحــد يوســف النجــايت وحممــد عــي 

النجــار وعبــد الفتــاح إســاعيل الشــلبي، النــارش: دار املريــة للتأليــف والرتمجــة، مــر، ط:1، 

بــدون تاريــخ.

ــان العالقــات بــني ألفــاظ  ــل ببي ــم )مؤصَّ 114. املعجــم االشــتقاقي املؤصــل أللفــاظ القــرآن الكري

القــرآن الكريــم بأصواهتــا وبــني معانيهــا(، لـــ د. حممــد حســن جبــل، مكتبــة اآلداب، القاهــرة، 

2010م. ط:1، 

115. املعجــم األوســط، أليب القاســم ســليان بــن أمحــد الطــرباين، حتقيــق: طــارق بــن عــوض اهلل بــن 

حممــد، وعبد املحســن بــن إبراهـــيم احلســيني، دار احلرمني، القاهـــرة، بــدون تاريخ.

ــد  ــد املجي ــن عب ــق: محــدي ب ــن أمحــد الطــرباين، حتقي 116. املعجــم الكبــري، أليب القاســم ســليان ب

الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهـــرة، ط:2، بــدون تاريــخ.

ــة  ــض، مؤسس ــادل نوهي ــارض، ع ــرص احل ــى الع ــالم وحت ــدر اإلس ــن ص ــن م ــم املفرسي 117. معج

ــان، 1409هـــ. ــريوت، لبن ــرش، ب ــة والن ــف والرتمج ــة للتألي ــض الثقافي نوهي

118. معجــم املؤلفــني، لعمــر بــن رضــا كحالــة الدمشــق، ط: مكتبــة املثنــى، بــريوت، ودار إحيــاء 

الــرتاث العــريب، بــريوت، بــدون تاريــخ.

119. معجم مصنفات القرآن الكريم، د. عي شواخ، دار الرفاعي، الرياض، ط:1، 1403هـ.

120. معلمــة الفقــه املالكــي، عبــد العزيــز عبــد اهلل، دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، لبنــان، ط: 1، 

1403هـ.

121. مغنــي املحتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج، ملحمــد بن أمحــد اخلطيــب الرشبيني الشــافعي، 

دار الكتــب العلمية، ط:1، 1415هـ.

122. املغنــي، أليب حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد املقــديس، الشــهري بابــن قدامــة املقــديس، 

مكتبــة القاهــرة، 1388هـ.
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ــان داودي، دار القلــم،  123. مفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغــب األصفهــاين، حتقيــق: صفــوان عدن

دمشــق، والــدار الشــامية، بــريوت، ط:3، 1423هـــ.

124. مقاييــس اللغــة، أليب زكريــا أمحــد بــن فــارس، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، دار العلــم، 

بريوت، ط:8، 1418هـ.

ــي  ــق: صبح ــيّش، حتقي ــد الَك ــن محي ــد ب ــد عب ــد، أليب حمم ــن محي ــد ب ــند عب ــن مس ــب م 125. املنتخ

البــدري الســامرائي، وحممــود حممــد خليــل الصعيــدي، مكتبــة الســنة، القاهـــرة، ط:1، 1408هـــ.  

126. املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، أليب زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي، 

دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، ط:2، 1392هـ.

ــو العبــاس  ــد القــادر، أب ــار، ألمحــد بــن عــي بــن عب ــار بذكــر اخلطــط واآلث 127. املواعــظ واالعتب

ــة، بــريوت، ط: 1، 1418 هـــ احلســيني العبيــدي، تقــي الديــن املقريــزي، دار الكتــب العلمي

128. املوضوعــات ،لإلمــام أيب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي اجلــوزي، حتقيــق: عبــد الرمحــن حممــد 

عثــان، املكتبــة الســلفية، املدينــة املنــورة، ط:1، 1386هــ-1388هــــ.

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــس، حتقي ــن أن ــك ب ــام مال ــي، لإلم ــد الباق ــق: عب ــك ، حتقي ــأ مال 129. موط

ــريب(، 1406هـــ. ــرتاث الع ــاء ال ــي )دار إحي ــايب احللب ــى الب ــي، مصطف الباق

130. ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال، للحافــظ أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز 

الذهـــبي، حتقيــق: عــي حممــد البجــاوي، دار املعرفــة، بــريوت، ط:1، 1382هــ.

ــة  ــوري، املطبع ــالم الصف ــد الس ــن عب ــن ب ــد الرمح ــس، لعب ــب النفائ ــس ومنتخ ــة املجال 131. نزه

الكاســتلية، مــر، 1283هـــ.

ــن اجلــزري،  ــن يوســف الدمشــقي اب 132. النــرش يف القــراءات العــرش، لإلمــام حممــد بــن حممــد ب

ــة الكــربى، مــر، بــدون تاريــخ. ــاع، املطبعــة التجاري حتقيــق: عــي حممــد الضب
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ــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج، لشــمس الديــن حممــد بــن أيب العبــاس الرمــي، النــارش: دار  133. هناي

الفكــر، بــريوت، ط: 1404هـــ.

134. هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب، أليب املعــايل اجلوينــي، حتقيــق: د. عبــد العظيــم حممــود الّديب، 

دار املنهاج، ط:1، 1428هـ.

135. اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســريه وأحكامــه ومجــل مــن فنــون علومــه، 

ــة  ــة بكلي ــائل جامعي ــة رس ــق: جمموع ــريواين، حتقي ــيس الق ــب القي ــن أيب طال ــي ب ــد مك أليب حمم

ــيخي،  ــاهد البوش ــإرشاف أ.د: الش ــارقة، ب ــة الش ــي، جامع ــث العلم ــا والبح ــات العلي الدراس

ــة الرشيعــة والدراســات اإلســالمية، جامعــة الشــارقة،  ــاب والســنة، كلي جمموعــة بحــوث الكت

1429هـ. ط:1، 

136. هديــة العارفــني أســامء املؤلفــني وآثــار املصنفــني، إلســاعيل بــن حممــد أمــني بــن مــري ســليم 

البابــاين، طبــع بعنايــة وكالــة املعــارف اجلليلــة يف مطبعتهــا البهيــة، اســتانبول، 1951م.

137. الوســيط يف تفســري القــرآن املجيــد، أليب احلســن عــي بــن أمحــد الواحــدي النيســابوري، حتقيق: 

عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــي حممــد معــوض وأمحــد حممــد صــرية وأمحــد عبــد الغنــي اجلمــل 

وعبــد الرمحــن عويــس، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، ط:1، 1415هـ.
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