ّمة
جم ّلةةدور
جم ّل
حمككّمة
علم ّي ّيةةحم
دور ّي ّيةة علم
هبامهبام
يتع ّلق
النبوة َّيةوماوما
راساتالقرآن
الدالدِّراسات
بحوث
بنرش
بحوث ِّ
والسُّ
يتع ّلق
والسنةنةالنبو َّي
بنرش
عنىُعنى
ُت ت
القرآن َّيَّيةة ُّ
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ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم -الرياض ،اململكة العربية السعودية
برقم ،)8044 ( :وتأريخ1436/4/14 :هـ
رقم اإليداع1438 /9939 :
تأريخ1438/1/28 :
ردمد1658 - 774x :

مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
ْن،
ْن ،وقف تعظيم َ
يم َ
َم َجلّ ُة َت ْع ِ
الو ْحَيي ِ
الو ْح َيي ِ
ظ ِ

حي اهلدا -املدينة املنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
اململكة العربية السعودية.
هاتف املج َّلة00966148493009 :
جوال املج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@Journaltw :

موقع املجلة WWW.JOURNALTW.COM :

4

َّ
المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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َْ ُ ُ َ َ َْ ْ
سري سورة الفجر
تف ِ

بــ(الس َحيمي)
ألمحد بن حممد بن عيل احلسني القلعاوي الشافعي املعروف
ُّ
(ت1178 :هـ)

دراس ًة وحتقيق ًا

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

بـ(الس َحيمي) (ت1178 :هـ).
املعروف
ُّ

هدف البحث:

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

مشكلة البحث:

مجــع املؤلــف يف تفســره لســورة الفجــر بــن الصحيــح وغــره مــن األحاديــث واألقــوال ،ممــا

يســتلزم دراســة الرســالة وحتقيقهــا وخدمتهــا.

نتائج البحث:

1 .1أن مؤلف الرسالة كان من الفقهاء الذين هلم عناية بالتفسري.
 2 .2هذه الرسالة نسبتها ثابتة إىل املؤلف املذكور.
3 .3الرســالة هلــا مزايــا كــا عليهــا مآخــذ ،وفيهــا فوائــد تفســرية وفقهيــة وحديثيــة ،كــا فيهــا
أحاديــث موضوعــة وواهيــة.

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

الكلامت املفتاحية:
تفسري – سورة الفجر – السحيمي  -القلعاوي.
9
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F

إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــه مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعاملنــا،

مــن هيــد اهلل فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل ،وأشــهد أن حممــد ًا
عبــده ورســوله ،ﮋﭑ 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 [ســورة النســاء ،]1 :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

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

ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ [ســورة األحــزاب.]71- 70:أمــا بعــد :فهــذا حتقيــق ملخطوط
بعنــوان( :تفســر ســورة الفجــر) للعالمــة أمحــد بــن حممــد احلســني القلعــاوي الشــافعي ،املعــروف

ب(الســحيمي)( ،ت1178:هـــ) ،وبــاهلل التوفيــق ومنــه االســتمداد ،وعليــه التــوكل واالعتــاد.

أمهية املوضوع:
1 .1تعلقه بكتاب اهلل تعاىل الذي هو أرشف ما ينبغي شغل األوقات به.
2 .2أمهيــة هــذه املرحلــة التارخييــة؛ لقلــة اإلنتــاج العلمــي يف الدراســات القرآنيــة فيهــا مــن

جهــة ،وقلــة املفرسيــن مــن جهــة أخــرى ،فــكان حريـ ًا بالدارســن أن تتوجــه مهمهــم إلبــراز

تــراث تلــك احلقبــة.

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

والتحقيــق والنرش.
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أسباب اختيار املوضوع:
 1.1اإلسهام يف خدمة الدراسات القرآنية.
 2.2التعــرف عــى شــخصية املؤلــف العلميــة عموم ـ ًا ،وشــخصيته التفســرية خصوص ـ ًا مــن
خــال التحقيــق والدراســة.

مج ُع املؤلف لكثري من األحاديث واآلثار والفوائد يف تفسريه.
ْ 3 .3

الدراسات السابقة:
من خالل البحث والتنقيب مل أقف عىل أي نرشة هلذا املخطوط.

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

املخطوطــات ،وتســليط الضــوء عــى حيــاة املؤلــف ،وإعطــاء صــورة كاشــفة عــن النــص املحقــق

متيــط اللثــام عــن وجــه املزايــا واملآخــذ التــي اشــتمل عليهــا املخطــوط.

خطة البحث:
جرى العمل يف حتقيق هذا املخطوط وفق اخلطة التالية:
1.1مقدمة :تشتمل عىل:
 أسباب اختيار املوضوع وأمهيته. الدراسات السابقة. حدود الدراسة.12
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 خطة البحث. منهج التحقيق.2.2قسم الدراسة :ويشتمل عىل مبحثني:
-املبحث األول :التعريف باملؤلف.-املبحث الثاين :التعريف بالكتاب.3.3قسم التحقيق :النص املحقق.
	-اخلامتة.
	-فهرس اآليات القرآنية.
	-فهرس األحاديث.
	-قائمة املصادر واملراجع.

منهج التحقيق:
سلكت يف حتقيقي املنهج التايل:
النص املراد حتقيقه وفق القواعد اإلمالئية مراعي ًا عالمات الرتقيم.
1 .1
ُ
سخت َّ
أثبــت النــص املــرا د حتقيقــه دون التــرف فيــه ،إال مــا كان فيــه خطــأ ظاهــر ،فــإين
2 .2
ُّ

أثبــت مــا أراه صوابــ ًا يف املتــن بــن معقوفتــن ،مشــر ًا إىل ذلــك يف اهلامــش.
ُّ

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

ورقــم اآليــة يف املتــن بــن معقوفتــن.

13

ـت األحاديــث النبويــة مــن مصــادر الســنة األصيلــة ،فــا كان يف الصحيحــن اكتفيت
خرجـ ُ
ّ 2 .2
بتخريــج احلديــث منهــا أو مــن أحدمهــا ،ومــا يف غريمهــا فــإين أعقــب التخريــج بنقــل احلكــم

عــى احلديــث عــن أهــل الشــأن ،ومــا مل أجــد فيــه حك ـ ًا اجتهــدت يف إعــال قواعــد أهــل

احلديــث فيــه.

3 .3وثقت النصوص عن قائليها من مصنفاهتم ،وإن ال فمن كتب أهل العلم.
4 .4علقت عىل ما حيتاج إىل تعليق ،وبينت ما أراه خمالف ًا للصواب.
5 .5بينت األلفاظ الغريبة الواردة يف عبارات املؤلف.
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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 احلمــري القــريش َ
احل َســني القلعــاوي املــري،

ــحيمي).
املعروف
بـ(الس َ
ُّ

والقلعاوي نسبة إىل قلعة اجلبل بالقاهرة()2؛ فإنه كان يقيم هبا.
ومل تذكر املصادر تاريخ والدته.

بعض من نشأته:
درس بجامــع ســيدي ســارية ،ووعــظ
ـم َّ
أخــذ عــن :عيســى الــراوي وغــره مــن الشــيوخ ،ثـ ّ

النــاس ،وتصــدر للتدريــس بجامــع القاهــرة.

مذهبه الفقهي:
املرتجــم شــافعي املذهــب ،بــل موصــوف بأنــه مــن أعيــان الشــافعية ،ويشــكل عــى هــذا مــا
(( (1مصادر الرتمجة :عجائب اآلثار للجربيت ( ،)230/1وهدية العارفني للبغدادي ( ،)177/1وإيضاح املكنون له ( ،)564/2واألعالم
للزركيل ( ،)243/1وأعالم الدراسات القرآنية للصاوي (ص ،)319 :ومعجم املؤلفني لكحالة ( ،)130/2ومعجم مصنفات القرآن
الكريم للدكتور عيل شواخ ( ،)158/3ومعجم املفرسين لعادل نوهيض ( ،)76/1ومعلمة الفقه املالكي لعبدالعزيز بن عبداهلل (ص،)113 :
ورسالة املاجستري (املفرسون يف النصف الثاين من القرن الثاين عرش اهلجري :مجع ًا ودراسة وصفية استقرائية) ،إعداد :عبدالرمحن بن حممد بن
خالد بن عبدالعليم (ص.)161 ،160 :
(( (2هي القلعة التي بناها قراقوش لصالح الدين األيويب ،وهي اآلن واقعة بموقعها الكائن بالقاهرة بمنطقة القلعة عند سفح جبل املق َّطم،
انظر :مسالك األبصار يف ممالك األمصار ،ألمحد بن حييى العمري ( ،)315/3واملواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،ألمحد بن عيل
املقريزي (.)355/3
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كُتــب عــى ظهــر املخطــوط( :الفقــر أمحــد مــن حممــد الســحيمي احلســني احلنفــي األزهــري عفــي
عنــه آمــن) ،وهــو مكتــوب بخــط مغايــر خلــط الناســخ ،وهــذا وهــم مــن كاتبــه ،فــا شــك أن املؤلف

شــافعي املذهــب ألربعــة أمــور:

أمجع من ترجم له أنه شافعي املذهب.
	-رشحه لكثري من كتب الشافعية ،كام يتبني للمطالع يف مؤلفاته.
	-نقله كثري ًا عن الشافعية يف هذا املخطوط.
	-قولــه يف موضــع مــن املخطــوط« :واملعتمــد عندنــا كــا قالــه عــي الشــرامليس» ،وهــذا
رصيــح يف تعيــن مذهبــه.

مؤلفاته:
له كثري من املؤلفات(- )1كام يف فهارس املخطوطات وكتب الرتاجم -وسأذكر طرف ًا منها:

أوالً :مؤلفاته العامة:
1.1رشح عىل (اجلوهرة) يف علم التوحيد.
2.2لباب الطالبني برشح األربعني للنووي.
3.3مفتــاح الطالبــن للفتــح املبــن ،رشح عــى رشح ابــن حجــر اهليتمــي (الفتــح املبــن)
عــى األربعــن النوويــة.

(4.النصوح) متن يف الفقه.
(5.الوضوح يف رشح النصوح).
6.6بستان الروح يف الفقه.
(( (1مل ُيطبع يشء من مؤلفاته ،بل هي بني املخطوط واملفقود.
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7.7املزيد عىل إحتاف املريد ،وهي حاشية عىل (رشح رسالة االستعارات) للعصام.
8.8وله غري ذلك يف فنون متعددة كالفقه واملنطق والبالغة والتوحيد.

ثاني ًا :مؤلفاته يف التفسري:
1.تاج البيان أللفاظ القرآن(.)1
2.2تفسري سورة القدر .خمطوط(.)2
3.3تفسري سورة الفجر ،هو موضوع التحقيق.
4.4تفسري القرآن الكريم(.)3
5.5مناهج الكالم عىل آيات الصيام .خمطوط(.)4
6.6هدية املحتاج إىل قصة اإلرساء واملعراج ،وهو تفسري آليات اإلرساء .خمطوط(.)5

وفاته:
تويف يف شعبان عام ثامن وسبعني ومائة وألف من اهلجرة.،
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(( (1انظر :األعالم ( ،)243/1ومعجم مصنفات القرآن الكريم ( ،)149/2والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط (علوم
القرآن والقراءات والتفسري ،)773/2وفهرست مصنفات تفسري القرآن الكريم ( ،)131/1وهو خمطوط بخطه يف املكتبة األزهرية
بالقاهرة حتت رقم ( 304تفسري) .5416
(( (2انظر :الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط (علوم القرآن والقراءات والتفسري ،)773/2وفهرست مصنفات تفسري
القرآن الكريم (.)326/1
(( (3انظر :معجم مصنفات القرآن الكريم (.)150/2
(( (4انظر :هدية العارفني ( ،)177/1وإيضاح املكنون ( ،)564/2واألعالم ( ،)243/1وأعالم الدراسات القرآنية (ص ،)319ومعجم
املؤلفني ( ،)130/2ومعجم مصنفات القرآن الكريم ( ،)158/3ومعجم املفرسين ( ،)76/1وهو خمطوط يف املكتبة األزهرية بالقاهرة
حتت رقم ( 4280آداب وفضائل  )134149إسكندرية ،وحتت رقم ( 9جماميع)  ،187رسالة رقم.3 :
(( (5انظر :األعالم ( ،)243/1وهو خمطوط يف املكتبة األزهرية بالقاهرة حتت رقم ( 2694تاريخ)  41297زكي ،وحتت رقم (222
جماميع)  ،5465رسالة رقم.11 :

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

املبحث الثاين:

التعريف بالرسالة
املطلب األول :اسم الرسالة ،ونسبتها للمؤلف:
هذا املطلب فيه أمران:

1 .1حتقيق اسم الرسالة:
أمجعــت املصــادر مــن كتــب الرتاجــم وفهــارس الكتــب واملخطوطــات التــي ذكــرت هذه الرســالة

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

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

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

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

2.2إثبات نسبتها إىل املؤلف:
يمكــن اجلــزم بــأن هــذه الرســالة التــي بــن أيدينــا هــي مــن تأليــف العالمــة أمحــد الســحيمي

القلعــاوي ألمــور أربعــة:

	-األول :أن بعــض مصــادر ترمجته التي أرشت إليها تذكر هذه الرســالة من مؤلفاته(.)2
	-الثاين :أن عدد ًا من فهارس الكتب واملخطوطات تذكر هذه الرسالة وتنسبها إليه(.)3

(( (1انظر :معجم املفرسين (.)76/1
(( (2انظر :األعالم ( ،)243/1ومعجم املفرسين (.)76/1
(( (3انظر :معجم مصنفات القرآن الكريم ( ،)149/2ومعجم املفرسين ( ،)76/1والفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط
(علوم القرآن والقراءات والتفسري ،)773/2وفهرست مصنفات تفسري القرآن الكريم (.)348/1
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	-الثالث :أهنا منسوبة إليه باسمه ونسبه يف فهرس خمطوطات مكتبة األزهر الرشيف(.)1
تــم هــذا الكتــاب
	-الرابــع :أن املخطــوط مكتــوب بخــط املؤلــف ،وقــد كتــب يف آخــرهّ « :

عــى يــد مؤلفــه :أمحــد بــن حممــد الســحيمي القــريش احلســني ،ووافــق الفــراغ مــن تأليفــه
يــوم الثالثــاء ،وهــو اليــوم الثامــن والعــرون مــن ذي احلجــة ســنة إحــدى ومخســن ومائــة

وألــف».

	-وهبذه االعتبارات األربعة نقطع بنسبتها إليه.

املطلب الثاين :توصيف الرسالة ،وموضوعها ،واملزايا ،واملآخذ:
هذا املطلب فيه ثالثة أمور:

1.1توصيف الرسالة ،وموضوعها:
وقعــت هــذه الرســالة يف ثــاث لوحــات ،اســتفتحها املؤلــف بتفســر ســورة الفجــر ،حتــى بلــغ

قولــه تعــاىل :ﮋﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ [ســورة الفجــر ،]5:واختــار أن جــواب ال َق َســم حمــذوف ّ
دل عليــه

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

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

يــدون هــذه الرســالة يف فضــل عــر ذي احلجــة ال
والــذي يظهــر يل أن مقصــود املؤلــف أن ّ

يف تفســر ســورة الفجــر ،ولكنــه أراد أن يبــن فضيلتهــا بدليــل القــرآن ،فاســتدل بداللــة َق َســم اهلل

تعــاىل بالليــايل العــر – التــي هــي عــر ذي احلجــة عــى قــول مجهــور املفرسيــن كــا نقلــه ومــال
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،
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(( )331/21( (1حتت رقم ( 221جماميع)  ،5464رسالة رقم.11 :
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بينــا كان كالمــه يف تفســر مطلــع الســورة مقتضب ـ ًا ،ثــم ختــم الرســالة بعبــارات تــدل عــى انتهــاء

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
هنــاك وجــه تناســب إال ابتــداؤه الرســالة بتفســر ســورة الفجــر توصــ ً
ا للمقصــود الــذي يريــده

مــن االســتدالل بقســم اهلل بالليــايل العــر عــى رشفهــا وفضلهــا؛ ليكــون مدخ ـ ً
ا لــه إىل احلديــث

عنهــا ،ويــدل عــى ذلــك أنــه ختــم الرســالة دون العــود إىل اســتكامل تفســر بقيــة الســورة ،وليســت
الرســالة ناقصــة بــل هــي تامــة ،وليســت هــي بالطويلــة ليقــال :ذهــل املؤلــف عــن ذلــك لتباعــد طريف

الــكالم ،ومل يســتوف كذلــك تفســر قــدر صالــح مــن الســورة ،فتبــن أن مقصــوده ليــس هــو تفســر

الســورة ،ولــ ّـا كان األمــر كذلــك اشــتبه األمــر عــى بعــض املفهرســن فقــرأ أوهلــا ومل يســتتمها فظنهــا

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

املؤلــف وقلمــه يف بيــان فضــل عــر ذي احلجــة ،وهــذا ال يســتوجب رســم منهــج حمــدد املعــامل؛
ِ
ـر الرســالة.
لقـ َ

2.2املزايا:

كل عمــل بــري فيــه مــن النقــص واخللــل مــا يعرتيــه ،وهــذا مــن دالئــل القــدرة الربانيــة

والعجــز اإلنســاين مع ـ ًا ،كــا فيــه داللــة عــى إعجــاز القــرآن املتمثــل يف إحــكام آياتــه ،قــال تعــاىل:
ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [ســورة النســاء ،]82 :وهــذه الرســالة فيهــا بعــض املزايــا،

ســأذكرها مســتغني ًا بذلــك عــن اإلطالــة باالستشــهاد واإلحالــة ،وذلــك لصغــر حجــم الرســالة:
 -أوالً :عنايته بالسنة والرواية ،ويتمثل ذلك يف التايل:1 .1كثرة استشهاده بالسنة.
2 .2اعتامده عىل صحيح الرواية يف التفسري.
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3 .3نقله ألحكام املحدثني أحيان ًا.
4 .4نقله عن بعض حفاظ السنة ،كاحلافظ ابن رجب وابن القيم.
 -ثاني ًا :عنايته بالتعليل يف االختيار التفسريي.- -ثالث ًا :تعدد معارفه كام هو ظاهر ،فهو فقيه لغوي ،كام له عناية بعلم اهليئة

(.)1

3.3املآخذ:
لــن أتكلــم عــن إفاضتــه يف فضائــل عــر ذي احلجــة وخروجــه عــن املقصــود؛ وال عــدم إمتــام

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

ممــا يؤخــذ عليــه ،لكــن مــن خــال مضمــون املــادة العلميــة يف الرســالة فإنــه يؤخــذ عــى املؤلــف
أمــران:

	-أوالً :أنه أورد عدد ًا من األحاديث الواهية واملوضوعة.
	-ثانيــ ًا :تأثــره الظاهــر باملناهــج الصوفيــة املنتــرة يف تلــك احلقبــة الزمنيــة ،ومــن شــواهد

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 الفــرة التارخييــة ،وانتشــار البــدع واخلرافــة والطــرق

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

توفــرت لــه األدوات ،وهتيــأت لــه الوســائل ،لكــن املرحلــة التارخييــة التــي عــاش فيهــا املؤلــف
مرحلــة إدبــار للعلــم ،وضعــف للســنة ،فرمحــه اهلل وغفــر لــه وجــزاه خــر ًا.
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(( (1هذا الذي يظهر من خالل هذه الرسالة ،أما ما سواها فيظهر أن له عناية بكثري من العلوم كام يتبني بقراءة مؤلفاته يف مصادر ترمجته التي
أرشت إليها.
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املطلب الثالث :وصف النسخة اخلطية ،وصور منها:
	-وصف النسخة اخلطية:
مل أعثــر هلــذه الرســالة إال عــى نســخة خطيــة واحــدة ،وهــي حمفوظــة يف خمطوطــات مكتبــة

األزهــر الرشيــف بمــر ،وهــي املعروفــة باملكتبــة األزهريــة ،حتــت رقــم (٢٢١جماميــع) ،٥٤٦٤

رســالة رقــم ،)1(11 :وهــذه معلومــات املخطــوط:

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

ووافــق الفــراغ مــن تأليفــه يــوم الثالثــاء ،وهــو اليــوم الثامــن والعــرون مــن ذي احلجــة

ســنة إحــدى ومخســن ومائــة وألــف».

	-نوع اخلط :خط نسخ معتاد واضح ،ووقعت يف أكثر من ثالث لوحات.
	-عدد األلواح )3( :لوحات وشيئ ًا سوى غالف املخطوط.
	-عدد األسطر )29( :سطر ًا.

	-عدد الكلامت :متوسط عدد الكلامت (.)11
وعــى صفحــة عنــوان املخطــوط حتبيــس مــن املؤلــف عــى طلبــة العلــم بمنزلــه بالــدرب

األصفــر باجلامليــة.

(( (1فهرس خمطوطات مكتبة األزهر الرشيف ( ،)331/21رابط فهرس املخطوطات:
http://www.feqhweb.com/vb/t23287.html
.
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صور املخطوطة
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صورة /١أ
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صورة آخر لوحة
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القسم الثاين
قسم التحقيق
النص املحقق
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املقدمة:
عرف اإلنسان ما مل يعلم ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم،
احلمد هلل الذي ّ
أ ّما بعد:

ـي أمحــد بــن حممــد الســحيمي القريش :قــد قــال اهلل يف كتابــه املبني،
ـر إىل مــواله الغنـ ِّ
فيقــول الفقـ ُ

وهــو أصــدق القائلــن :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮋ ﭑ ﮊ [ســورة الفجــر ]1 :أي :أقســم بفجــر كل يــوم،
وهــو لغ ـ ًة :الشــق ،ومنــه :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [ســورة الكهــف ،]33 :ومنــه :الفجــور ،أي :العصيــان؛

واصطالحــا :نــور يطلــع مــن جهــة املــرق
ألن الفاجــر ينفتــح لــه طريــق املعصيــة ويتســع فيهــا(،)1
ً
ـم األفــق(.)2
فقــط
ً
معرتضــا بالضيــاء يف أقــى املــرق ذاه ًبــا مــن القبلــة إىل دبرهــا حتــى يرتفــع فيعـ ّ

ﮋ ﭓ ﭔ ﮊ [ســورة الفجــر ]٢ :أيُ :أ ِ
قســم هبــا ،واألصــح عنــد ابــن عبــاس( )3ومجهــور املفرسيــن مــن

الســلف ِ
وغريهــم أهنــا عــر ذي احلجــة( ،)4والروايــة عنــه أهنــا عــر رمضــان ســندها ضعيــف(.)5
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(((1انظر :مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين (ص ،)625 :وعمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ للسمني احللبي (203/3
 ،)204واملعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم للدكتور/حممد حسن جبل (.)1636 ،1634/3
(((2انظر التعريف يف :الرد عىل املنطقيني البن تيمية (ص ،)266 :وقال الطاهر ابن عاشور يف التحرير والتنوير ( « :)312،313/30اسم
لوقت ابتداء الضياء يف أقىص 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« :واصطالح ًا»:
ّ
ويستدل
واملحركة واملتحرية،
اصطالح علامء اهليئة ،قال ابن خلدون يف تارخيه (ص« :)641 :وهو علم ينظر يف حركات الكواكب ال ّثابتة
ّ
بكيف ّيات تلك احلركات عىل أشكال وأوضاع لألفالك لزمت عنها هلذه احلركات املحسوسة بطرق هندس ّية...وأ ّما يف اإلسالم فلم تقع
به عناية ّإل يف القليل ،وكان يف أ ّيام املأمون يشء منه...و ّملا مات ذهب رسمه وأغفل واعتمد من بعده عىل األرصاد القديمة...وهذه
اهليئة صناعة رشيفة...عىل أنّه علم جليل وهو أحد أركان التّعاليم» ،وانظر :أبجد العلوم للقنوجي (ص ،)556 :ولقطة العجالن له
أيض ًا (ص ،)156 :وكان للفقهاء عناية به ،واملطالع لكتبهم جيد نقلهم عن علامء اهليئة كثري ًا.
(((3أخرجه احلاكم يف املستدرك ( ،)٣٩٢٧( )٥٦٨/2وقال« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه» ،ووافقه الذهبي يف التلخيص،
وأخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ( ،)٣٤٦٩( )٥٠٣/5وأخرجه الطربي يف جامع البيان ( )345 /24عنه من طرق متعددة ،قال ابن
رجب يف اجلامع لتفسريه (« :)562/2وأما (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».
(( (4نسبه إىل مجهور املفرسين السمعاين يف تفسريه ( ،)217/6وابن جزي يف التسهيل ( ،)478/2وابن رجب كام يف اجلامع لتفسريه
( ،)562/2والشوكاين يف فتح القدير (.)526/5
(((5أي :العرش األواخر من رمضان ،أخرجه الواحدي يف التفسري الوسيط ( )479/4عنه من طريق أيب َظ ْبيان ،وذكره الثعلبي يف الكشف
والبيان ( ،)191/10وابن اجلوزي يف زاد املسري ( )437/4كالمها عنه من رواية أيب َظ ْبيان ،ويف تفسري القرآن العظيم البن كثري
( )391/8عنه أهنا العرش األُ َول من رمضان! وأبو َظ ْبيان هو :حصني بن جندب اجلنبي ،ثقة .مرتجم يف هتذيب التهذيب البن حجر

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

ﮋ ﭖ ﭗ ﮊ أي :الزوج(.)1

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

حســن« :العــر عــر األضحــى ،والوتــر يــوم عرفــة ،والشــفع يــوم النحــر»(.)4
ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ أي :يأيت ويميض(.)5

أقسمت به من هذه األشياء ،ﮋ ﭠ ﮊ أيُ :م ْق َس ٌم به(، )٦
ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ أي :فيام
ُ
6

ﮋ ﭡ ﭢ ﮊ أيَ :ع ْقـ ٍ
ي ُجـ ُـر عـ ّـا ال ينبغــي( ، )٧أي :هــل يف إقســامي هبــذه
ـمي بذلــك؛ ألنــه َ ْ
ـلُ ،سـ ِّ
7

()٨
قس ُم
ـم َ
قس ُم عليــه  ،والــ ُ
ـم َ
األشــياء إقســا ٌم لــذي عقــل ،واملعنــى :هل هو قســم عظيــم يؤ َّكدُ بمثلــه الــ ُ
8

( ،)379 /2والرواي عنه هو ابنه :قابوس بن أيب ظبيان اجلنبي ،وهو ضعيف ال حيتج به ،كام قال ابن سعد يف الطبقات الكربى
( ،)339/6وقال ابن حبان يف املجروحني (« :)216 /2كان رديء احلفظ يتفرد عن أبيه بام ال أصل له ،ربام رفع املراسيل وأسند
املوقوف» ،وانظر :هتذيب التهذيب (.)306 /8
(((1هذا من حيث اللغة ،ففي املفردات (صَّ :)457 :
ضم اليشء إىل مثله» ،وانظر :املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم
«الش ْف ُعّ :
( ،)1153 /2أما من حيث املراد هبا يف اآلية فقد اختلف املفرسون يف ذلك إىل أقوال كثرية ،أوصلها ابن اجلوزي يف زاد املسري (/4
 )438إىل عرشين قوالً ،بل قال أبو حيان يف البحر املحيط (« :)470/10ذكر يف كتاب التحرير والتحبري [أي :ابن النقيب] فيها ستة
وثالثني قوالً ضجرنا من قراءهتا فض ً
ال عن كتابتها يف كتابنا هذا» ،وما أحسن قول الزخمرشي يف الكشاف (« :)746 /4وقد أكثروا يف
بالتلهي عنه»! ،والصواب ما ذهب إليه الطربي
(الشفع والوتر) حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه ،وذلك قليل الطائل ،جدير
ِّ
يف جامع البيان ()355 /24من إرادة العموم حيث قال« :والصواب من القول يف ذلك :أن يقال :إن اهلل تعاىل ذكره أقسم بالشفع
والوتر ،ومل خيصص نوع ًا 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».
(((2انظر :التيسري للداين (ص ،)222 :والنرش البن اجلزري (.)400/2
(((3هذا من حيث اللغة ،انظر :املفردات (ص ،)853 :وعمدة احلفاظ ( ،)280 /4واملعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم (/1
 ،)203أما من حيث املراد هبا يف اآلية فالكالم فيها كالكالم يف (الشفع).
(((4أخرجه أمحد يف املسند ( ،)14510( )389/22والنسائي يف السنن الكربى ( ،)3468( )194/4واحلاكم يف املستدرك ()245/4
( ،)7517وقال« :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه» ،ووافقه الذهبي يف التلخيص ،والبيهقي يف شعب اإليامن ()304/5
( ،)3468عن جابر  مرفوع ًا ،وقد حسن إسناده ابن رجب كام يف اجلامع لتفسريه ( ،)562/2لكن قال ابن كثري يف تفسريه
(« :)391/8وهذا إسناد رجاله ال بأس هبم ،وعندي أن املتن يف رفعه نكارة ،واهلل أعلم» ،وحكم عليه األلباين يف السلسلة الضعيفة
( )3938( )408/8بالنكارة ،وقال« :وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إال أنه معلول بعنعنة أيب الزبري؛ فإنه مدلس».
(((5انظر :جامع البيان ( ،)356/24ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)225/3
(( (6يريد أنه أطلق املصدر وأراد به اسم املفعول ،وهو قول الزخمرشي يف الكشاف (.)747/4
(( (7كذا قال الزخمرشي يف الكشاف ( ،)747/4وانظر :معاين القرآن لألخفش ( ،)313/1وجامع البيان (.)358/24
(( (8قال مكي يف اهلداية (« :)8240 /12أي :إن يف هذا القسم لكفاية لذي عقل» ،وانظر :جامع البيان ( ،)358/24والكشف والبيان
( ،)195/10والكشاف (.)747/4
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ـار مكــة( ، )1يـ ّ
ـذوف تقديــره :لت ّ
ـدل عليــه قولــه :ﭐ
عليــه حمـ ٌ
ُعذبــن يــا كفـ َ
1

ـوع عـ ٍ
ـذاب( ،)3فــإن قلت:
ﮋ ﭤﭥﮊ أي :يــا حممــد( )2إىل قولــه :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊأي :نـ َ
ٍ
بفضيلة
اختصاصهــا
ـم بــه؟ ُأجيــب :بــأن حكمتــه
ُ
مــا احلكمـ ُة يف تنكــر ﮋ ﭓ ﭔﮊ مــن بــن ما َأ ْق َسـ َ
ليســت لغريهــا ،ولــو ُع ّرفــت بــام العهــد مل ت َْسـت َِق َّل بمعنــى الفضيلــة الــذي يف التنكــر( ،)4وقــد ذهــب
ـع األعــال املفضولــة
بعــض احلفــاظ إىل تفضيلهــا عــى العــر األخــر مــن رمضــان( ،)5فتكــون مجيـ ُ

فيهــا أفضـ َـل مــن نظريهــا املفعـ ِ
ـول يف شــهر رمضــان إال الصــوم؛ فإنــه فــرض ،وهــو أفضــل مــن صــوم
النفــل( ،)6واسـ ّ
ـتدل عــى ذلــك بأحاديــث كثــرة؛ خلــر البخــاري أنــه  قــال« :مــا مــن أيــام

العمــل الصالــح فيهــا أحــب إىل اهلل مــن هــذه األيــام» يعنــي :أيــا َم العــر ،قالــوا يــا رســول اهلل :وال

اجلهــاد؟ قــال« :وال اجلهــاد يف ســبيل اهلل ،إال رجــل خــرج بنفســه ومالــه [/1أ] ثــم مل يرجــع مــن ذلــك
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(( (1أي :إن جواب القسم حمذوف ،يدل عليه قولهَ « :أ َْل ت ََر إىل قوله:ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [سورة الفجر ،»]١٣ :وهذا قول الزخمرشي
يف الكشاف ( ،)474/4وقيل :اجلواب مذكور ،واختلف يف تقديره ،فقيل :هو قوله :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [سورة الفجر ،]١٤ :وهو
قول الزجاج يف معاين القرآن وإعرابه ( ،)321/5وأبو البقاء العكربي يف التبيان يف إعراب القرآن ( ،)1285/2وقيل :حمذوف دل
عليه ما قبله من آخر سورة الغاشية ،وهو قوله :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ [سورة الغاشية ، ]26-25 :قاله أبو حيان
يف البحر املحيط ( ،)471/10أي :إن اجلواب تقديره :لتبع ُث َّن ،وقد ذكره ابن األنباري يف البيان يف غريب إعراب القرآن (،)511/2
ِ
ِ
كل ٍ
ِ
حمذوف لداللة املعنى عليه ،أيَ :لن ِ
ِ
تعديده ما َ
ُجاز َي َّن َّ
اخلالية ،الدر املصون للسمني احللبي
بالقرون
فعل
بدليل
أحد بام َعمل؛
وقيل:
ٌ
(.)777/10
ِ
َ
(((2األوىل تقديره :يا أهيا النبي ،أو يا أهيا الرسول؛ ألن املحذوف املقدَّ َر يف تقدير امللفوظ به ،واهلل تعاىل مل ُيناد نبيه حممد ًا  باسمه
املجرد ،إنام يناديه بوصف الرسالة أو النبوة تكري ًام له ،بخالف غريه من األنبياء عليهم الصالة والسالم.
والـم َثل ،قال ابن
(((3قال الفراء يف معاين القرآن (« :)261/3هذه كلمة تقوهلا العرب لكل نوع من العذاب ،تدخل فيه السوط ،جرى به الكالم
َ
عاشور يف التحرير والتنوير ( )322/30رشح ًا 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 عذاب ًا سوط ًا ،أي :كالسوط يف رسعة اإلصابة ،فهو تشبيه بليغ» وانظر :جامع البيان
( ،)373/24ومعامل التنزيل للبغوي (.)420/8
(((4السؤال وجوابه يف الكشاف ( ،)476/4وزاد« :وألن األحسن أن تكون الالمات متجانسة؛ ليكون الكالم أبعد من اإللغاز والتعمية».
(((5لعله يريد به احلافظ ابن رجب ،حيث عقد يف لطائف املعارف (صً )266 :
فصال يف فضل عرش ذي احلجة عىل غريه من أعشار الشهور ،وضمنه
كثري ًا من فضائل عرش ذي احلجة ،وقال (ص« :)267 :فأما لياليه فمن املتأخرين من زعم أن ليايل عرش رمضان أفضل من لياليه الشتامهلا عىل
ليلة القدر ،وهذا بعيد جد ًا» ،ولشيخ اإلسالم ابن تيمية تفصيل لطيف يف التفضيل بينهام ،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 ( ،)287/25ونقله ابن القيم يف بدائع الفوائد
( )162 /3وعلق عليه بقوله« :وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا اجلواب وجده شافي ًا كافي ًا» وانظر :زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)57 / 1
(((6للحديث القديس الذي أخرجه البخاري يف صحيحه ( )6502( )105/8عن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل :
افرتضت عليه».
أحب إيل مما
ُ
تقرب إيل عبدي بيشء َّ
«إن اهلل قال :من عادى يل ولي ًا فقد آذنتُه باحلرب ،وما َّ

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

ـب إىل اهلل مــن العمــل يف بقيــة األيــام ،واألحــب إىل
بــيء»( ،)1ففيــه الترصيــح بــأن العمــل فيهــا أحـ ُّ

ـب) ،ويف صحيــح ابــن حبــان
اهلل هــو األفضــل عنــده ،بــل يف روايــة :الترصيــح بـ(أفضــل) بــدلَ ( :أحـ ّ

خــر« :مــا مــن أيــا ٍم أفضـ َ
ـل( )2عنــد اهلل مــن أيــام عــر ذي احلجــة» ،فقــال رجــل :يــا رســول اهلل ،هــل
هــو أفضــل أم غــزوة جهــاد يف ســبيل اهلل؟ قــال« :هــو أفضــل مــن ِعدَّ هتــن جهــاد ًا يف ســبيل اهلل»( ،)3ويف
حديــث ضعيــف« :والعمــل فيهــن -أي :العــر ُ -يضا َعــف بســبعامئة»( ،)4وأخــرج الرتمــذي وابــن

ـب إىل اهلل أن يتع َّبــد لــه فيهــا مــن عــر ذي احلجــة،
حبــان بســند ضعيــف مرفوعـ ًا« :مــا مــن أيــا ٍم أحـ َّ

يعــدل صيــام كل يــوم منهــا بســنة ،وكل ليلــة منهــا بقيــام ليلــة القــدر»( ،)5ويف حديــث عنــد البـ ّـزار
وغــره(« :)6أفضــل أيــام الدنيــا أيــام العــر» ،قالــوا :يــا رســول اهلل وال مث ُلهــن يف ســبيل اهلل؟ قــال:

وجهــه يف الــراب» ( ،)7وروي مرسـاً ،قيــل :وهــو األصــح(،)8
«وال مث ُلهــن يف ســبيل اهلل إال مــن َع َّفــر َ
َ
ُ
أفضل منها يف هذه»قالوا :وال اجلها ُد؟
العمل يف أيا ٍم
(((1أخرجه البخاري يف صحيحه ( )969( )20/ 2عن ابن عباس  ،بلفظ« :ما
رجل خرج ُياطر بنفسه وماله ،فلم ِ
قال« :وال اجلها ُد ،إال ٌ
يرج ْع بيشء» ،وذلك اللفظ ألبى داود يف سننه ( ،)2438( )325 /2والرتمذي
يف جامعه ( ،)757( )121 /3وابن ماجه يف سننه ( ،)1727( )550 /1وابن حبان يف صحيحه (.)324( )30 /2
(((2يف اهلامش« :صفة أليام» ،واملراد :أنه جمرور بالفتحة نيابة عن الكرسة؛ ألنه ممنوع من الرصف.
(((3أخرجه أبو يعىل املوصيل يف مسنده ( ،)2090( )69 /4وابن حبان يف صحيحه( )٣٨٥٣( )١٦٤ /9من طريق هشام الدستوائي ،عن أيب
الزبري ،عن جابر مرفوع ًا ،وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ( )٦٧٩( )١٢٦ /2لعنعنة أيب الزبري ،وقال يف اإلرواء (« :)400 /3وأبو
الزبري مدلس ،وقد عنعنه من الطريقني ،ولوال ذلك لقلنا بصحة إسناده».
(((4أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ( ،)٤٣٨١( )١١٣ /5ويف فضائل األوقات (ص )٢٧١( )343 :من طريق عدي بن ثابت ،عن
سعيد بن جبري ،عن ابن عباس مرفوع ًا ،وضعفه ابن رجب يف لطائف املعارف (ص ،)261 :واأللباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب
(.)735( )364 /1
ٍ
ِ
تنبيه :تضعيف احلسنات إىل سبعامئة ض ْعف قد ورد به حديث صحيح أخرج مسلم يف صحيحه ( )١٥١١( )٨٠٧ /2عن 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.
(((5أخرجه الرتمذي يف جامعه ( ،)٧٥٨( )١٢٢/3وابن ماجه يف سننه ( )١٧٢٨( )٥٥١ /1عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،قال الرتمذي:
البخاري عن هذا احلديث فلم يعرفه
النهاس ،وسألت حممد ًا أي:
َّ
«هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث مسعود بن واصل ،عن َّ
من غري هذا الوجه َ
مثل هذا» ،وضعفه البغوي يف رشح السنة ( ،)346 /4وابن حجر يف فتح الباري ( ،)٥٣٤/٢واأللباين يف السلسلة
الضعيفة (.)٥١٤٢( )242 /11
خمرج عند أيب عوانة وابن حبان.
(((6هو احلديث الذي سيذكره بعده لكن اختلف لفظه ،وسيأيت أنه َّ
وحسن إسناده املنذري يف الرتغيب والرتهيب
(( (7أخرجه البزار كام يف كشف األستار ( )١١٢٨( )٢٨/2عن جابر ريض اهلل عنه،
ّ
( ،)١٧٨٣( )١٢٧/2وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ( ،)١١٥٠( )٢٣ /2ويف ذلك نظر ملا سيأيت يف احلاشية التالية.
ً
مرسال ،فقد تتبعت طرقه وخمارجه ،فلم أجده إال من طريق أيب الزبري عن جابر مرفوع ًا ،ولكن أبا الزبري رواه عن جابر
(((8مل أقف عليه
معنعن ًا ،وأبو الزبري مدلس ،ومل يرصح بالسامع يف مجيع الطرق ،انظر :أنيس الساري لنبيل البصارة (..)٣٣٦٦( )٤٧٢٨-٤٧٢٦/7
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ويف حديــث جابــر( )1يف صحيحــي ابــن عوانــة وابــن حبــان« :مــا مــن أيــام أفضــل عنــد اهلل مــن أيــام

عــر ذي احلجــة» ( ،)2وتظهــر فائــدة األفضليــة فيمــن نــذر الصيــام أو ع ّلــق ً
عمل مــن األعــال بأفضل

األعشــار أو أفضــل األيــام ،فلــو أفــرد يو ًمــا منهــا تعـ ّـن يــوم عرفــة؛ ألنــه عــى الصحيــح أفضـ ُـل أيــام
العــر املذكــورة ،وأفضــل أيــام الســنة ،فــإن أراد أفضـ َـل أيــا ِم األســبوع تعـ ّـن يــو ُم اجلمعــة؛ مجعـ ًا بــن

احلديــث اآليت وبــن حديــث أيب هريــرة مرفو ًعــا« :خــر يــوم طلعــت فيــه الشــمس :يــوم اجلمعــة؛
فيــه ُخلــق آدم ،وفيــه ُأدخــل اجلنــة ،وفيــه ُأخــرج منهــا» رواه البخــاري ومســلم( ،)3ولــو قــال :أنـ ِ
ـت

طالــق يف أفضــل األيــام :طلقــت يــوم عرفــة( ،)4قــال بعــض املتأخريــن(« :)5والتحقيــق مــا قالــه بعــض
أعيــان املتأخريــن مــن العلــاء :أن جممــوع هــذه العــر أفضــل مــن جممــوع عــر رمضــان ،وإن كان
غريهــا» ( ،)6وقــال ابــن الق ّيــم« :الصــواب أن ليــايل العــر
يف عــر رمضــان ليل ـ ٌة ال ُ
يفضــل عليهــا ُ

األخــر مــن رمضــان أفضــل مــن ليــايل عــر احلجــة ،وأيــام عــر احلجــة أفضــل مــن أيــام عــر

فضــل بليلــة
فضــل ليومــي النحــر وعرفــة ،وعــر رمضــان إنــا ّ
رمضــان؛ ألن عــر احلجــة إنــا ّ

()8
()7
الر ْمــي :وأفتــى الوالــد تعــاىل بــأن عــر رمضــان أفضــل مــن عرش
القــدر»  ،قــال الشــمس َّ

ذي احلجــة[/1ب]؛ ألن رمضــان ســيد الشــهور( ،)9وأمــا خــر« :ســيد الشــهور رمضــان ،وأعظمهــا
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(((1هو احلديث الذي قبله لكن اختلف لفظه.
(((2أخرجه أبو عوانة يف مستخرجه ( ، ،)٣٠٢٣( )٢٤٦ /2وأخرجه ابن حبان يف صحيحه ( ،)٣٨٥٣( )١٦٤ /9كالمها من طريق أيب
الزبري عن جابر  مرفو ًعا ،وهو احلديث الذي قبله مع اختالف يسري يف ألفاظه ،وقد تقدم يف احلاشية قريب ًا ما فيه من عنعنة أيب
الزبري وعدم ترصحيه بالسامع من جابر ،وهو مدلس.
(((3أخرجه مسلم يف صحيحه ( )٨٥٤( )585 /2عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،ومل أقف عليه عند البخاري فاهلل أعلم.
(((4انظر اإلشارة لثمرة اخلالف يف :فتح الباري ( ،)460/2وفيض القدير للمناوي ( ،)51/2وحاشية ابن عابدين (.)511/2
(((5هو احلافظ ابن رجب.
(((6لطائف املعارف (ص.)267 :
(((7انظر :بدائع الفوائد ( ،)162 /3وزاد املعاد (.)57 / 1
((((8ال) يف كتب الرتاجم تقوم مقام (الدين) يف ألقاب العلامء اختصار ًا ،فالشمس أي :شمس الدين.
(((9هناية املحتاج إىل رشح املنهاج (.)207/3

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

حرمــة ذو احلجــة» فضعيــف( ،)1وأفضــل الصيــام بعــد رمضــان :صيــام األشــهر احلــرم( ،)2وأوهلــا:
خروجــا مــن خــاف
شــهر ذي القعــدة عــى املعتمــد ،وأفضلهــا عــى األصــح :املحــرم ثــم رجــب؛
ً
فضلــه عــى األشــهر احلــرم ،ثــم القعــدة واحلجــة عــى حــد ســواء ،وقيــل بتقديــم احلجــة ،ثــم
مــن ّ

بعدهــا شــعبان(.)3

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

وأمــا روايــة مســلم عــن عائشــة « :مــا رأيتــه  صائـ ًـا العــر قــط » ،ويف روايــة :يف العــر

قــط( ،)5فأجيــب عنهــا بأهنــا إنــا نفــت رؤيتهــا ،وال يلــزم مــن عــدم رؤيتهــا عــدم وقوعــه يف نفــس
األمر(.)6

وكــره ابــن ســرين أن يقــال :صــام العــر؛ ألنــه مل يصــم إال التســع إذ العــارش ال يقبــل

الصــوم( .)7ويس ـ ّن صــوم الثامنيــة أيــام قبــل يــوم عرفــة للحــاج وغــره( ،)8ويف احلديــث« :مــن صــام

عــر ذي احلجــة أعطــاه اهلل ثــواب مــن حــج واعتمــر تلــك الســنة ،وكتــب اهلل بــكل يــوم عبــادة نبــي
(( (1أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ( ،)٣٤٧٩( )٣١٠/5وابن عساكر يف تاريخ دمشق ( ،)3115( )323/٢٦والبزار كام يف كشف
األستار ( )960( )457/1عن أيب سعيد اخلدري  مرفوع ًا ،وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة (،)3727( )205/8
وانظر :كشف اخلفاء للعجلوين (.)526/1
(((2ملا أخرجه مسلم يف صحيحه ( )1163( )821/2عن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل « :أفضل الصيام بعد
رمضان :شهر اهلل املحرم».
(((3انظر :حتفة املحتاج البن حجر اهليتمي ( ،)461/3ومغني املحتاج للرشبيني ( ،)187/2وهناية املحتاج للشمس الرميل (.)211/3
(((4أخرجه أمحد يف مسنده ( ، )43322( )42/73وأبو داود يف سننه ( ، )7342( )523 /2والنسائي يف السنن الكربى ()891 /3
( )8372عن بعض أزواج النبي  هكذا باإلهبام  ،وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود (األم) (.)2106( )196 /7
(((5أخرجه مسلم يف صحيحه ( )١١٧٦( )٨٣٣ /2عن عائشة  بلفظ« :ما رأيت رسول اهلل 
صائام يف العرش قط»،
ً
وأخرجه أبو داود يف سننه ( ،)٢٤٣٩( )٥٢٣ /2والنسائي يف السنن الكربى ( ،)٧٨٨٢( )٢٤٣ /3وابن ماجه يف سننه ()١٥٥/1
( )٧٢٩بلفظ« :ما رأيت رسول اهلل  صام العرش قط».
(((6انظر :رشح النووي عىل صحيح مسلم ( ،)72/8وقال ابن رسالن يف رشح سنن أيب داود« :)555/10( :ألنه  كان
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».
(((7نقله عنه ابن رجب يف لطائف املعارف (ص ،)262 :وقال« :ألنه يوهم دخول يوم النحر فيه وإنام يقال :صام التسع ولكن الصيام إذا أضيف إىل
العرش فاملراد صيام ما جيوز صومه منه» ،وانظر :رشح سنن أيب داود البن رسالن (.)561/10
(((8انظر :مغني املحتاج للرشبيني ( ،)183/2وهناية املحتاج للشمس الرميل (.)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 شــهيد ًا» (.)1

ويســن إحيــاء ليــايل التســع()2؛ حلديـ ٍ
ـث فيــه( ،)3كــا يســن إحيــاء ليلتــي العيــد( ،)4ويســن أيضـ ًا

إكثــار الذكــر فيهــا؛ لقولــه تعــاىل :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ[ احلــج ،]٢٨ :وهــي العــر(،)5
ـب إليــه العمـ ُ
ـل فيهــن مــن هــذه األيــام العــر،
ـم عنــد اهلل وال أحـ ُّ
وروى أمحــد« :مــا مــن أيــا ٍم أعظـ ُ

فأكثــروا فيهــن مــن التكبــر والتحميــد والتهليــل» (.)6

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

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

ولــو ثبــت هــال احلجــة يــوم اجلمعــة مثـاً ،ثــم حتــدث النــاس برؤيتــه ليلــة اخلميــس ،و َظـ َّن

ـت ،فهــل ُينــدَ ب صــو ُم الســبت لكونــه يــوم عرفــة عــى تقديــر كــال ذي القعــدة؟
صد َقهــم ومل يث ُبـ ْ

أم َيـ ُـرم الحتــال كونــه يــوم العيــد؟ قــال (م ر)(« :)9أفتــى الوالــد بالثــاين؛ ألن دفــع مفســدة احلــرام
(( (1مل أقف عليه ،وأمارات الوضع عليه ال ختفى.
(((2أي :قيامها ،انظر :مراقي الفالح للرشنباليل (ص ،)150 :والفروع البن مفلح (.)392/2
ٍ
كل يو ٍم منها بسنةُّ ،
أحب إىل اهلل أن يتع َّبد له فيها من عرش ذي احلجة ،يعدل صيا ُم ِّ
وكل ليلة منها بقيام ليلة القدر»،
(((3وهو« :ما من أيا ٍم
َّ
وقد تقدم ذكر املؤلف له وخترجيه واحلكم عليه.
(((4انظر :هناية املطلب للجويني ( ،)611/2ورشح خمترص خليل للخريش ( ،)101/2قال النووي يف املجموع (« :)42/5واحتج له
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 حمتسب ًا هلل تعاىل مل يمت قلبه حني متوت القلوب» ،رواه عن أيب الدرداء موقوف ًا ،وروي من رواية أيب أمامة موقوف ًا
عليه ومرفوع ًا كام سبق ،وأسانيد اجلميع ضعيفة».
(((5وهو قول أكثر املفرسين ،انظر :الكشف والبيان ( ،)19/7ومعامل التنزيل ( ،)379/5ورواه البخاري يف صحيحه ( )20/2عن ابن
عباس  معلق ًا بصيغة اجلزم.
(((6أخرجه أمحد يف مسنده ( )٦١٥٤( )٢٩٦/01( ،)٥٥٤٦( )323 /9عن ابن عمر  مرفوع ًا ،وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه
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للمسند ( ،)٥٤٤٦( )٦٨ /5وصحح حمققو املسند متنه ،وانظر :إرواء الغليل لأللباين (.)398 /3
(((7ملا أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،)١٦٥٨( )161 /2ومسلم يف صحيحه ( )١١٢٣( )٧٩١/2عن أم الفضل بنت احلارث 
قالت( :شك الناس يوم عرفة يف صوم النبي  ،فبعثت إىل النبي  برشاب فرشبه).
(((8أخرجه مسلم يف صحيحه ( )١١٦٢( )818 /2عن أيب قتادة  مرفوع ًا وفيه قصة.
(((9هذه من الرموز احلرفية لفقهاء الشافعية املتأخرين ،ويقصدون به :شمس الدين حممد الرميل ،فامليم من :حممد ،والراء من :الرميل ،انظر:
مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسار الفقه املرموز ملريم الظفريي (ص.)229 :

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

[/2أ] مقــدّ م عــى حتصيــل مصلحــة املنــدوب» ( ،)1واملــراد 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 الــرع ،وعرفــه فيهــا مــا ذكرنــاه( ،)2قــال بعضهــم« :ويؤخــذ

مــن تكفــر الســنة املســتقبلة أن مــن صامــه ال يمــوت فيهــا؛ ألن التكفــر ال يكــون بعــد املــوت»(،)3

ـت بعــده فإنــه ُيعا َقــب
وأقــول :يمكــن أن يكــون بعــد املــوت بــأن أحــدث بدع ـ ًة قبــل موتــه و ُفعلـ ْ

عليهــا مــا دامــت تُفعــل ،فيجــوز أن اهلل يغفرهــا لــه بعــد موتــه ،وقــال املــاوردي :التكفــر يطلــق

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

بمعنــى أنــه تعــاىل حيفظــه أن يذنــب فيهــا ،أو يعطــى مــن الثــواب مــا يكــون كفــارة لذنوهبــا ،أو تغفــر
حقيقــة قبــل وقوعهــا( ،)5قــال إمــام احلرمــن« :وامل َك َّفــر :الصغائــر دون الكبائــر» ( ،)6قــال النــووي:

()8
()7
وعممــه ابن املنــذر يف الكبائــر أيض ًا( ،)9ومشــى
«فــإن مل تكــن صغائــر فريجــى أن ُ َت َّتــت الكبائــر» ّ ،

«وسئلت عام إذا ثبت هالل ذي احلجة
(((1هناية املحتاج ( ،)180/ 3قال والده الشهاب الرميل يف حاشيته عىل أسنى املطالب (ُ :)431 /1
يوم اجلمعة ثم حتدث الناس برؤيته يوم اخلميس و َظن صد َقهم ومل يثبت ،فهل ُيندب صو ُم يوم السبت لكونه يوم عرفة عىل تقدير كامل
فأجبت بأنه َي ُرم؛ ألن دفع مفسدة احلرام مقدمة عىل حتصيل مصلحة املندوب».
ذي القعدة؟ أم َي ُرم الحتامل كونه يوم العيد؟
ُ
(((2منقول من كالم الشمس الرميل يف هناية املحتاج (.)206/3
(((3نقلها القليويب يف حاشيته عىل رشح املحيل عىل منهاج الطالبني للنووي ( ،)93/2والبجريمي عىل رشح اخلطيب الرشبيني عىل مقدمة
أيب شجاع ( )405/2ونقلها عنه ،ثم قال« :وقد راجعته فوجدته كام ذكر ،فقد قال املدابغي عىل (التحرير) ما نصه :فائدة :قال ابن
سنة مستقب ٍ
عباس  : وهذه برشى بحياة ٍ
بش بكفارهتاَّ ،
فدل لصائمه عىل احلياة فيها؛ إذ هو
لة ملن صامه ،إذ هو َّ 
َ
 ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.
(((4قال املاوردي يف احلاوي الكبري (...« :)472/3وفيه تأويالن :أحدمها :أن اهلل تعاىل يغفر له ذنوب سنتني ،والثاين :أن اهلل تعاىل يعصمه
يف هاتني السنتني فال يعيص فيهام».
(((5انظر هذه التأويالت يف :املجموع (.)382- 381/6
ٌ
حممول عىل الصغائر ،دون املوبقات».
(((6قال يف هناية املطلب (« :)73/4وكل ما يرد يف األخبار من تكفري الذنوب ،فهو عندي
((َ (7
احلت :التساقط ،انظر :مقاييس اللغة البن فارس ( )28/2مادة (ح ت ت) ،والقاموس املحيط للفريوز آبادي ( ،)150/1ويف
املصدرُ :ت َّفف ،وكالمها بمعنى واحد.
(((8املجموع (.)382/6
(((9قال يف اإلرشاف عىل مذاهب العلامء (« :)172/3وقوله( :غفر له ما تقدم من ذنبه) قول عام يرجى ملن قامها إيامن ًا واحتساب ًا أن يغفر
له مجيع ذنوبه صغريها وكبريها» ،وانظر :املجموع (.)382/6
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عليــه صاحــب الذخائــر( ،)1وقــال« :التخصيــص بالكبائــر حت ّكــم حيتــاج إىل دليل وفضــل اهلل واســع» (،)2

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

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

يقــول« :ألــف يــوم»( ،)5ويف احلديــث« :صــوم يــوم عرفــة كصــوم ســتني ســنة» ( ،)6ويف احلديــث:

«صيــام أول يــوم مــن العــر يعــدل مائــة ســنة ،واليــوم الثــاين يعــدل مائتــي ســنة ،فــإذا كان يــوم

()7
ـمي بذلــك؛ ألن
الرتويــة يعــدل ألــف عــام»  ،ويــوم الرتويــة هــو :اليــوم الثامــن مــن ذي احلجــةُ ،سـ ِّ

النــاس يملئــون رواياهــم( )8فيــه؛ ألجــل صعــود عرفــة( ،)9وقيــل :ألن إبراهيــم رأى يف الليــل ذبــح

ـروى -أي :يتفكــر أنــه مــن الشــيطان ،أو مــن الرمحــن -فبقــي مجيــع
ابنــه فأصبــح يــوم الرتويــة يـ ّ

النهــار متفكـ ًـرا فيــا رأى ،أو ألن آدم وحــواء رأى كل منهــا صاحبــه يف ذلــك اليــوم( ،)10ويف احلديــث:
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(((1هو :أبو املعايل َُملِّ بن َُجيع بن نجا املخزومي ،قايض القضاة ،يعرف عند الشافعية بـ(صاحب الذخائر) ،وهو أحد مؤلفاته ،انظر:
مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسار الفقه املرموز (ص.)245 :
(((2نقله عنه ابن قايض شهبة يف بداية املحتاج يف رشح املنهاج ( ،)591/1والرشبيني يف مغني املحتاج (.)183/2
(((3هناية املحتاج (.)206/3
(((4انظر :حاشية القليويب عىل رشح املحيل عىل املنهاج ( ،)93/2وحاشية البجريمي عىل رشح اخلطيب الرشبيني عىل مقدمة أيب شجاع
(.)405/2
(((5أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ( ،)٣٤٨٦( )٣١٥ /5والعقييل يف الضعفاء الكبري ( ،)140 /2والطرباين يف املعجم األوسط ()44 /7
( ،)٦٨٠٢عن عائشة  ،وحكم عليه األلباين يف السلسلة الضعيفة ( )٥١٩١( )٣١٠ /11بالنكارة.
(((6أخرجه الديلمي يف الفردوس ( ،)٣٧٥٠( )٣٩٤ /2وأورد السيوطي سنده يف الزيادات عىل املوضوعات ( )565( )٤٦٧/1من
طريق الديلمي عن ابن مسعود مرفوع ًا ،وهو حديث موضوع؛ يف إسناده حممد بن متيم الفاريايب ،قال ابن حبان يف :املجروحني (/2
« : :)١٠١٣( )603يضع احلديث» ،وقال احلاكم كام يف سؤاالت السجزي للحاكم (ص« :)137( )139 :وضع عىل رسول اهلل
 أكثر من عرشة آالف حديث» ،واحلديث أورده ابن عراق الكناين يف تنزيه الرشيعة ( ،)49( )165 /2والفتَّني يف تذكرة
املوضوعات (ص.)119 :
(((7أخرجه الديلمي يف الفردوس ( )3755( )396 /2وأورد السيوطي سنده يف الزيادات عىل املوضوعات ( )566( )468/1من طريق
ِ
ِ
املحرم .انظر ترمجته يف:
املحرم ،عن عطاء ،عن عائشة مرفوع ًا ،وهذا حديث موضوع؛ آفته حممد
الديلمي بإسناده إىل حممد بن عبيد
ِ
لسان امليزان ( ،)6966( )227 /7وأورده ال َفتَّني يف تذكرة املوضوعات (ص ،)119 :والسيوطي يف الزيادات عىل املوضوعات (/1
 )468566وقاال :فيه حممد بن املحرم كذاب.
(((8الروايا مجع :راوية ،وهي املزادة التي يوضع فيها املاء ،انظر :املحكم البن سيده ( ،)353/10وتاج العروس للزبيدي (.)192/38
(((9انظر :غريب احلديث إلبراهيم احلريب ( ،)779/2وهتذيب اللغة لألزهري (.)225/15
يعول عليها ،وال يلتفت إليها،
((1(1انظر :الكشف والبيان للثعلبي ( ،)110/2والكشاف للزخمرشي ( ،)54/4ومثل هذه التعليالت ال َّ
الرتوي.
وتروى مصدرهِّ :
تروىّ ،
روى ال ّ
ويدل عىل بطالن األول منهام أنه لو كان كام قيل لكانت منى تسمى :تروي ًا؛ ألن الرتوية مصدرّ :

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

«يف أول ليلــة مــن ذي احلجــة ولــد إبراهيــم ،فمــن صــام ذلــك اليــوم كان كفــارة ثامنــن ســنة ،ويف تســع

مــن ذي احلجــة أنــزل توبــة داود ،فمــن صــام ذلــك اليــوم كان كفــارة ســتني ســنة» ( ،)1وعــن أيب هريــرة
مرفو ًعــا« :مــن صــام يــوم عرفــة كتــب اهلل لــه بعــدد مــن صــام ذلــك اليــوم ،وبعــدد مــن مل يصمــه مــن
املســلمني ثواب ـ ًا[ ،ويتبعــه]( )2ســبعون ألــف ملــك إىل املوقــف ،وعنــد نصــب امليــزان ،ومــن املوقــف إىل

الــراط ،ومــن الــراط إىل اجلنــة ،ويبرشونــه بــكل خطــوة خيطوهــا مركو ُبــه ببشــارة جديــدة»( ،)4()3ويف
احلديــث« :مــا مــن يــوم أكثــر مــن أن ُيعتــق اهلل فيــه مــن النــار مــن يــوم عرفــة» رواه مســلم(/2[)5ب]،
ويف احلديــث« :أن اهلل تعــاىل ينظــر إىل عبــاده يــوم عرفــة فــا يــدع أحــد ًا يف قلبــه مثقــال ذرة مــن إيــان

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 هنــار ًا فــا يســن لــه صــوم يــوم عرفــة ،بــل يســتحب لــه فطــره

ـوى عــى الدعــاء ،فــإن صامــه كــره( ،)8وأمــا احلــاج
ولــو كان قو ًّيــا؛ لالتبــاع ،رواه الشــيخان( ،)7ول َي ْقـ َ
الــذي ال يصــل عرفــة إال ليـ ً
ا فيســتحب لــه صومــه ،وأمــا املســافر واملريــض فيســن هلــا فطــره ولــو

(( (1أخرجه الديلمي يف الفردوس ( )1424381 /3وأورد السيوطي سنده يف الزيادات عىل املوضوعات ( )468567/1من طريق
الديلمي عن عيل بن أيب طالب مرفوع ًا ،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 ( ،)16550 /2والفتني يف تذكرة املوضوعات (ص:
)119
(((2يف املخطوط :ويشاعه ،وصوابه« :ويتبعه» كام يف مصدر اخلرب اآليت.
(((3من قوله« :وعن أيب هريرة مرفو ًعا» إىل هنا مستدرك يف هامش املخطوط.
(((4ليس يف يشء من دواوين السنة ،ومل أقف عليه مسند ًا ،وإنام أورده الصفوري الشافعي يف نزهة املجالس ومنتخب النفائس ()171 /1
عن أيب هريرة  مرفوع ًا من غري إسناد ،وأمارات الوضع ظاهرة عليه.
(((5أخرجه مسلم يف صحيحه ( )1348( )982 /2عن عائشة  مرفو ًعا.
(( (6أخرجه عبد بن محيد كام يف املنتخب من مسنده ( ،)840( )54/2واملطالب العالية البن حجر ( ،)1247( )30/7والشجري يف
ترتيب األمايل اخلميسية ( ،)1688( )88/2وابن عساكر يف فضل يوم عرفة (ص ،)10( )157 :وحكم عليه األلباين يف السلسلة
الضعيفة ( )6048( )128/13بالوضع.
(((7أخرج البخاري يف صحيحه ( ،)1658( )161 /2ومسلم يف صحيحه ( )1123( )791 /2عن أم الفضل بنت احلارث 
قالت( :شك الناس يوم عرفة يف صوم النبي  ،فبعثت إىل النبي  برشاب فرشبه).
(((8انظر :البحر الرائق البن نجيم ( ،)365/2ورشح خمترص خليل للخريش ( ،)240/2واملجموع رشح املهذب للنووي (،)381/6
وكشاف القناع للبهويت (.)340/2
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كان الســفر
قصــرا( ،)1ويكــره التعريــف بغــر عرفــة( )2عنــد مجــع مــن الســلف كاملــك( ،)3وندبــه
ً
احلســن البــري( ،)4واملعتمــد عندنــا كــا قالــه (ع ش)( )5أنــه ال كراهــة فيــه مــامل يرتتــب عليــه اختالط

الرجــال بالنســاء بــأن تتضــام أجســامهم وإال َحـ ُـرم هلــذا العــارض( ،)6وهــو مجــع النــاس بعــد صــاة

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

«مــن قــال عنــد غــروب الشــمس يــوم عرفــة :بســم اهلل مــا شــاء اهلل ال قــوة إال بــاهلل ،مــا شــاء اهلل،
اخلــر كلــه بيــد اهلل ،مــا شــاء اهلل ال يــرف الســوء إال اهلل ،إال عصمــه اهلل ،وحرســه مــن الشــيطان،

ـئت أعطيــك» ( ،)8وأخــرج أبــو
ونــاداه مــن فــوق عرشــه :قــد أرضيتنــي ،وعــى رضــاك َســلني مــا شـ َ
يعــى والطــراين وابــن أيب الدنيــا عــن ابــن مســعود ريض اهلل تعــاىل عنــه قــال :قــال النبــي :

«مــن قــال ليلــة عرفــة هــذه العــر كلــات ألــف مــرة مل يســأل اهلل شــيئًا إال أعطــاه إال قطيعــة رحــم أو

مأثــم :ســبحان الــذي يف الســاء عرشــه ،ســبحان الــذي يف األرض موطئــه ،ســبحان الــذي يف البحــر
ســبيله ،ســبحان الــذي يف النــار ســلطانه ،ســبحان الــذي يف اجلنــة رمحتــه ،ســبحان الــذي يف القبــور
قضــاؤه ،ســبحان الــذي يف اهلــواء روحــه ،ســبحان الــذي رفــع الســاء ،ســبحان الــذي وضــع األرض،
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(((1انظر :أسنى املطالب لزكريا األنصاري ( ،)431/1وحتفة املحتاج البن حجر اهليتمي ( ،)455/3واإلقناع للحجاوي (.)318/1
((« (2التعريف هو :اجتامع الناس يف املساجد عشية عرفة للدعاء والذكر حتى تغرب الشمس ،كام يفعله أهل عرفة» حاشية الروض املربع
البن قاسم (.)523/2
(((3انظر :إرشاد السالك البن فرحون ( ،)400/1ورشح خمترص خليل للخريش (.)352/1
(((4بوب البيهقي يف السنن الكربى (191/5باب التعريف بغري عرفة) ،وأخرج ( )9476( )191/5عن أيب عوانة قال :رأيت احلسن البرصي
ّ
يوم عرفة بعد العرص جلس فدعا وذكر اهلل عز وجل فاجتمع الناس ،ورواه األثرم عن احلسن كام يف املغني البن قدامة ( ،)296/2وانظر:
البناية رشح اهلداية للعيني ( ،)124/2وهناية املحتاج (.)297 /3
(((5هذه من الرموز احلرفية لفقهاء الشافعية املتأخرين ،ويقصدون به :عيل الشربامليس ،انظر :مصطلحات املذاهب الفقهية وأرسار الفقه
املرموز ملريم الظفريي (ص.)231 :
(((6ذكره يف حاشيته عىل هناية املحتاج (.)297/3
(((7انظر :املجموع للنووي ( ،)117/8ومغني املحتاج للرشبيني ( ،)261 /2وحاشية الروض املربع البن قاسم (.)523/2
(((8أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ( )427 /16عن عيل بن أيب طالب  مرفوع ًا ،وهذا حديث باطل ،قال املزي يف هتذيب
الكامل (« :)315 /13هو حديث منكر ،وإسناد جمهول» ،وقال الذهبي يف ميزان االعتدال (« :)3957( )330 /2جاء يف إسناد جمهول
بمتن باطل» ،وذكر اخلرب ،وانظر :لسان امليزان ( ،)1223( )329/9وأورده السيوطي يف الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة
(.)154/1

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

ســبحان الــذي ال منجــى منــه إال إليــه» (.)1
وقــال ابــن العــريب تعــاىل« :ليــس يف دعــاء عرفــة حديــث يعــول عليــه إال قولــه

« :أفضــل الدعــاء يــوم عرفــة ،وأفضــل قــويل وقــول األنبيــاء مــن قبــي :ال إلــه إال اهلل

وحــده ال رشيــك لــه ،لــه امللــك ولــه احلمــد حييــي ويميــت بيــده اخلــر وهــو عــى كل يشء قديــر»

()2

( ،)3وكان أكثــر دعائــه  يــوم عرفــة« :ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه امللــك ولــه احلمــد
بيــده اخلــر وهــو عــى كل يشء قديــر» ( ،)4قــال الســيوطي« :فينبغــي لإلنســان أن يقولــه [/3أ] يــوم

عرفــة مائــة مــرة»(.)5

ويف منســك اخلطيــب(« :)6مــن قــرأ قــل هــو اهلل أحــد يــوم عرفــة ألــف مــرة أعطــاه اهلل مــا

(((1أخرجه أبو يعىل يف مسنده ( ،)5385( )264 /9وابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،)29823( )103 /6والطرباين يف الدعاء (ص)274 :
( ،)876عن ابن مسعود  مرفوع ًا ،وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( ،)10554( )227 /10والبيهقي يف فضائل األوقات
(ص ،)207( )391 :وابن عساكر يف فضل يوم عرفة ( )14( )161عنه كذلك موقوف ًا ،كلهم من طريق َع ْز َر َة ِ
بن قيس قال :حدثتني
أم الفيض قالت :سمعت ابن مسعود  يقول :وذكروه بنحوه ،ومل أقف عليه عند ابن أيب الدنيا ،وهو باطل؛ أورده ابن اجلوزي
يف املوضوعات ( ،)211/2والسيوطي يف الآللئ املصنوعة ( ،)101/2وابن عراق يف تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة
املوضوعة ( ،)168/2والشوكاين يف الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة (ص ،)103 :وحكم عليه األلباين يف السلسلة الضعيفة
( )5982( )965/12بالنكارة.
سمي موىل أيب بكر ،عن أيب
(( (2أخرجه ابن عساكر يف فضل يوم عرفة (ص )11( )158:من طريق عبد الرمحن بن حييي ّ
املدين ،حدثنا مالك بن أنس ،عن ِّ
«تفردبوصلهعبدالرمحن،وهو ٌ
مرسليفاملوطأ،انظر:موطأمالك (،)1598()622/3فالصحيحيف
صالح،عنأيبهريرةمرفوع ًا،قالابنعساكرَّ :
هذاأنه ٌ
مرسلواليصحمرفوع ًاعنمالككامقالابنعساكر،وقالابنعبدالربيفالتمهيد (« :)38/6الخالفعنمالكيفإرسالهذااحلديثكام
رأيت،والأحفظههبذااإلسنادمسند ًامنوجهحيتجبمثله».
(((3نقله عنه املناوي يف فيض القدير (.)471/3
(( (4أخرجه الرتمذي يف جامعه ( ،)3585( )572/5وأمحد يف مسنده ( )6961( )548/11واللفظ له ،والبيهقي يف شعب اإليامن
( )3489( )316/5من طرق عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،أن النبي  قال :كان أكثر دعاء رسول اهلل
 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 (« :)1503( )8 /1ومجلة القول :أن احلديث ثابت بمجموع هذه الشواهد واهلل أعلم».
(((5مل أقف عليه يف مؤلفاته.
(((6هو :اخلطيب الرشبيني ،وانظر :رشح الزرقاين عىل خمترص خليل (.)483/1
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ســأل»( ،)1ويف عمــل اليــوم والليلــة يف وظائــف عــر ذي احلجــة(« :)2مــن حفــظ لســانه وســمعه

وبــره يــوم عرفــة حفظــه اهلل مــن عرفــة إىل عرفــة» ( ،)3وقــال 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
ـت
وح ُلمـ َ
هــذا :اللهــم مــا عملــت مــن عمــل يف هــذه الســنة ممــا هنيتنــي عنــه ومل ترضــه ومل أتــب منــه َ
ـي بعــد قدرتــك عــى عقوبتــي ودعوتنــي إىل التوبــة مــن بعــد جــراءيت عــى معصيتــك اللهــم إين
عـ ّ

أســتغفرك منهــا فاغفرهــا يل ،ومــا عملــت فيهــا ممــا ترضــاه ووعدتنــي عليــه الثــواب فتقبلــه منــي وال
تقطــع رجائــي منــك يــا كريــم ،تكــرره ثــاث مــرار(.)4
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(( (1رواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر مرفوع ًا كام يف كنز العامل ( ،)2737( )600 /1ومل أقف عىل إسناده ،قال ابن عراق الكناين يف
تنزيه الرشيعة (« :)77( )307 /1فيه ابن وهب ،قال يف اللسان :ال ُيعرف ،وفيه غريه َمن مل أقف له عىل حال أصالً ،واهلل أعلم» ،وقال
األلباين يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة (« :)2812( )333/6وال أعلم يف فضل قراءة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ [سورة اإلخالص ]1 :ألف
مرة حديث ًا ثابت ًا ،بل كل ما روي فيه واه جد ًا.
(( (2انظر :رشح الزرقاين عىل خمترص خليل (.)483/1
(( (3أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن ( )3490( )317 /5عن الفضل بن عباس مرفوع ًا ،وهو حديث ضعيف فيه رجل مبهم ،وضعفه
األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب (.)744( )370/1
(( (4هذا الدعاء مل أقف عليه يف كتب السنن واآلثار ،وأورده الشيخ عبد احلي اللكنوي يف اآلثار املرفوعة يف األخبار املوضوعة (ص:
.)116

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

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 بــن 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( ، )1حتــى أتقلــب يف ســبحات معــارف أســائك،

وأطلعنــي عــى أرسار ذرات وجــودك يف معــامل شــهودك ،ألشــهد هبــا مــا أوعدتــه يف عــوامل امللــك
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

القلــوب ،ويــا كاشــف الكــروب ،ويــا دليــل املتحرييــن ،ويــا غيــاث املســتغيثني ،إنــك أنــت عــام

الغيــوب [/3ب] ،أنــت ريب ورب كل يشء اللهــم ال جتعلنــا بــن النــاس مغدوريــن ،وال عــن خدمتــك
ـتدرجني ،وال يف الدنيــا خمذولــن ،آكلــن أمــوال الدنيــا بالدين،
حمرومــن مهجوريــن ،وال بنعمتــك مسـ َ

وصــى اهلل عــى خــر خلقــه حممــد وآلــه وصحبــه أمجعــن برمحتــك يــا أرحــم الرامحــن(.)2

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

مــن تأليفــه يــوم الثالثــاء ،وهــو اليــوم الثامــن والعــرون مــن ذي احلجــة ســنة إحــدى ومخســن ومائة

وألف [/4أ].

(((1هكذا يف املخطوط ،ولعل الصواب :سلطان أنسك.
(((2هذه من أدعية وظائف وأوراد الصوفية يف كتبهم ،وقد وردت أكثر ألفاظ هذا الدعاء يف جمموعة أحزاب وأوراد ابن عريب (ص)50 49 :
يف ورد يوم األربعاء ،ومعلوم أن ترتيب دعوات عىل 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 (ت1178 :هـ)

كان مــن الفقهــاء الذيــن هلــم عنايــة بالتفســر ،يظهــر ذلــك مــن خــال مؤلفاتــه يف التفســر ومــا يــدور
حولــه ،وبغــره مــن العلــوم وال ســيام العلــوم العقليــة كــا يظهــر يف مؤلفاتــه عامة.

1.1هــذه الرســالة نســبتها ثابتــة إىل املؤلــف املذكــور بعنــوان( :تفســر ســورة الفجــر) ،وهلــا نســخة
خطيــة وحيــدة بخــط املؤلــف.

2.2الرســالة تتحــدث يف مســتهلها عــن تفســر صــدر ســورة الفجــر إىل قولــه تعــاىلﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﮊ [ســورة الفجــر ،]5:ثــم يأخــذ املؤلــف يف الــكالم عــن الليــايل العــر التــي أقســم اهلل

هبــا مطلــع الســورة ،فيتحــدث عــن فضائلهــا وخصائصهــا ،وعــن بعــض األحــكام واملســائل
املتعلقــة هبــا ،وخيتــم بذلــك الرســالة دون عــود إىل تفســر باقــي الســورة ،وهــو يؤكــد أن

املؤلــف ليــس غرضــه مــن كتابــة الرســالة تفســر الســورة بتاممهــا ،بــل احلديــث عــن فضائــل

عــر ذي احلجــة ،لكنــه جعــل الــكالم عــى الليــايل العــر التــي يــراد هبــا عــر ذي احلجــة
مدخ ـ ً
ا للحديــث عــن فضائلهــا وأحكامهــا ،كــا بينتــه تفصي ـاً.

3.3الرســالة هلــا مزايــا كــا عليهــا مآخــذ ،وفيهــا فوائــد تفســرية وفقهيــة وحديثيــة ،كــا فيهــا
أحاديــث موضوعــة وواهيــة ،ومــا ال حيســن تضمينــه إياهــا.

4.4يظهــر مــن مــادة الرســالة تفنــن املؤلــف يف عــدد مــن العلــوم كالفقــه والعربيــة ،كــا يظهــر أن
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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ـوة نحــو تلــك احلقبــة التارخييــة ،ومــا يــدور
5.5إخــراج هــذه الرســائل مفيــد يف كونــه يفتــح لنــا ُكـ َّ
فيهــا مــن حركــة علميــة ،أو يف القطــر الــذي ينتمــي إليــه املؤلــف عــى األقــل ،وذلــك ملــا يكتنف

تلــك املرحلــة التارخييــة مــن غمــوض وركــود علمــي يف كثــر مــن بلــدان اإلســام ،فاهلــدف
منهــا أكــر مــن جمــرد حتصيــل مســائل علميــة.
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فهرس اآليات القرآنية
اآلية
ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﮊ
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ

ﭟﭠ ﭡ ﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭪﭫﭬ ﭭﭮﮊ
ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ

ﮋﯸﯹﯺﮊ

ﮋﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮊ

ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ
ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﮊ
ﮋﭑ ﮊ

ﮋﭓﭔ ﮊ

ﮋﭖﭗ ﮊ

ﮋﭙﭚﭛ ﮊ

[سورة آل عمران]102 :

٩٩

[سورة النساء]1 :

٩٩

[سورة النساء]82 :

١٠٩

[سورة الكهف]33 :

١١٦

[سورة احلج]28 :

١٢٢

[سورة األحزاب]70 :

٩٩

[سورة األحزاب]71 :

٩٩

[سورة الفجر]1 :

١١٦

[سورة الفجر]2 :

١١٨-١١٦

[سورة الفجر]3 :

١١٧

[سورة الفجر]4 :

١١٧

[سورة الفجر]5 :

ﮋﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﮊ

[سورة الفجر]6 :

١١٧-١٠٨
١٣٠١١٨

ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ

[سورة الفجر]13 :

١١٨

ﮋﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﮊ
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فهرس األحاديث
احلديث
العرش عرش األضحى ،والوتر يوم عرفة ،والشفع يوم النحر
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهلل من هذه األيام
َ
أفضل عند اهلل من أيام عرش ذي احلجة
ما من أيا ٍم
والعمل فيهن -أي :العرش ُ -يضا َعف بسبعامئة
أحب إىل اهلل أن يتع َّبد له فيها من عرش ذي احلجة
ما من أيا ٍم َّ
أفضل أيام الدنيا أيام العرش
ما من أيام أفضل عند اهلل من أيام عرش ذي احلجة
خري يوم طلعت فيه الشمس :يوم اجلمعة؛ فيه ُخلق آدم ،وفيه ُأدخل اجلنة ،وفيه ُأخرج منها
سيد الشهور رمضان ،وأعظمها حرمة ذو احلجة
كان يصوم تسع ذي احلجة

صائم العرش قط
ما رأيته ً 
من صام عرش ذي احلجة أعطاه اهلل ثواب من حج واعتمر تلك السنة
ُ
العمل فيهن من هذه األيام العرش
أحب إليه
ما من أيا ٍم
أعظم عند اهلل وال ُّ
ُ
صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده
ألف يوم
صوم يوم عرفة كصوم ستني سنة
صيام أول يوم من العرش يعدل مائة سنة
يف أول ليلة من ذي احلجة ولد إبراهيم
من صام يوم عرفة كتب اهلل له بعدد من صام ذلك اليوم
ما من يوم أكثر من أن ُيعتق اهلل فيه من النار من يوم عرفة
أن اهلل تعاىل ينظر إىل عباده يوم عرفة
من قال عند غروب الشمس يوم عرفة
من قال ليلة عرفة هذه العرش كلامت
أفضل الدعاء يوم عرفة
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له امللك وله احلمد
من قرأ قل هو اهلل أحد يوم عرفة
من حفظ لسانه وسمعه وبرصه يوم عرفة

الصفحة
١١٧
١١٨
١١٩
١١٩
١١٩
١١٩
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢١

١٢١

١٢١
١٢٢
١٢٢
١٢٤
١٢٤
١٢٤
١٢٤
١٢٥
١٢٥
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٧
١٢٧
١٢٨
١٢٨
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 .1أبجــد العلــوم ،أليب الطيــب حممــد صديــق خــان ِ
القنَّوجــي ،دار ابــن حــزم ،بــروت ،ط،1:
1423هــ.

 .2اآلثــار املرفوعــة يف األخبــار املوضوعــة ،ملحمــد عبــد احلــي بــن حممــد اللكنــوي ،حتقيــق :حممــد
الســعيد بســيوين زغلــول ،مكتبــة الــرق اجلديــد ،بغــداد ،بــدون تاريــخ.

 .3اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان ،أليب حاتــم حممــد بــن حبــان بــن أمحــد ال ُبســتي ،ترتيــب:
األمــر عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــاريس ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،مؤسســة الرســالة،

بــروت ،ط1408 ،1:هــ.

 .4إرشــاد الســالك إىل أفعــال املناســك ،لربهــان الديــن إبراهيــم بــن فرحــون املالكــي ،حتقيــق :د.
حممــد بــن اهلــادي أبــو األجفــان ،مكتبــة العبيــكان ،الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية ،ط،1:
1423هـ.

 .5إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل ،أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن األلبــاين،
املكتــب اإلســامي ،بــروت ،ط1405 ،2:هــــ.

 .6أســنى املطالــب يف رشح روض الطالــب ،لزكريــا بــن حممــد األنصــاري ،دار الكتــاب اإلســامي،
بــدون تاريــخ.

 .7اإلرشاف عــى مذاهــب العلــاء ،أليب بكــر حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر النيســابوري ،حتقيــق:
صغــر أمحــد األنصــاري أبــو محــاد ،مكتبــة مكــة الثقافيــة ،رأس اخليمــة ،اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،ط1425 ،1:هـــ.

 .8أعــام الدراســات القرآنيــة يف مخســة عــر قرن ـ ًا ،ملصطفــى الصــاوي اجلوينــي ،منشــأة املعــارف
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 .9األعالم ،خلري الدين بن حممود بن حممد الزركيل ،دار العلم للماليني2002 ،م.
 .10اإلقنــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،ملوســى بــن أمحــد احلجــاوي ،حتقيــق :عبــد اللطيــف
حممــد موســى الســبكي ،دار املعرفــة بــروت ،لبنــان ،بــدون تاريــخ.

ِ
الســاري يف ختريــج َوحتقيــق األحاديــث التــي ذكرهــا َ
احلافــظ ابــن َحجــر العســقالين يف
 .11أنيـ ُ
ـس َّ
َفتــح ال َبــاري ،أليب حذيفــة نبيــل بــن منصــور بــن ســلطان البصــارة ،حتقيــق :نبيــل بــن َمنصــور

مؤس َســة الر َّيــان ،بــروت ،لبنــان ،ط1426 ،1:هـــ.
الســاحةَّ ،
مؤس َســة َّ
بــن َيعقــوب البصــارةَّ ،

 .12إيضــاح املكنــون يف الذيــل عــى كشــف الظنــون ،إلســاعيل بــن حممــد البابــاين ،عنــي بتصحيحه:
حممــد رشف الديــن واملعلــم رفعــت بيلكــه ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،بــدون تاريخ.

 .13البحــر الرائــق رشح كنــز الدقائــق ،لزيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد املعــروف بابــن نجيــم،
ويف آخــره :تكملــة البحــر الرائــق ملحمــد بــن حســن الطــوري احلنفــي ،وباحلاشــية :منحــة
اخلالــق البــن عابديــن ،دار الكتــاب اإلســامي ،ط ،2:بــدون تاريــخ.

 .14البحــر املحيــط ،أليب حيــان األندلــي ،حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دار الفكــر ،بــروت،
1420هـ.

 .15بدايــة املحتــاج يف رشح املنهــاج ،أليب الفضــل حممــد بــن أيب بكــر ابــن قــايض شــهبة ،عني بــه :أنور
بــن أيب بكــر الشــيخي الداغســتاين ،بمســامهة :اللجنــة العلميــة بمركــز دار املنهــاج للدراســات
والتحقيــق العلمــي ،دار املنهــاج للنــر والتوزيــع ،جــدة ،اململكــة العربيــة الســعودية ،ط،1:

1432هـ.

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

 .17البنايــة رشح اهلدايــة ،أليب حممــد حممــود بــن أمحــد العينــى ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان،
ط1420 ،1:هـ.
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 .18البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن ،أليب الــركات األنبــاري ،حتقيــق :د.طــه عبــد احلميــد طــه ،
مراجعــة :مصطفــى الســقا ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب1400 ،هـــ.

 .19تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،للســيد حممــد مرتــى الزبيــدي ،حتقيــق :جمموعــة مــن
الباحثــن ،مطبعــة حكومــة الكويــت1385 ،هـــ.

 .20تاريــخ دمشــق ،أليب القاســم عــي بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر ،حتقيــق :عمــرو بــن غرامة
العمــروي ،دار الفكــر للطباعــة والنرش والتوزيــع1415 ،هـ.

 .21تاريــخ عجائــب اآلثــار يف الرتاجــم واألخبــار ،لعبــد الرمحــن بــن حســن اجلــريت ،دار اجلليــل،
بــروت ،بــدون تاريــخ.

 .22التبيــان يف إعــراب القــرآن ،أليب البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن بــن عبــد اهلل العكــري ،حتقيــق :عــي
حممــد البجــاوي ،النــارش :عيســى البــايب احللبــي ورشكاه ،بــدون تاريخ.

 .23التحرير والتنوير ،ملحمد الطاهر بن عاشور التونيس ،الدار التونسية للنرش ،تونس1984 ،هـ.
 .24حتفــة احلبيــب عــى رشح اخلطيــب ،حاشــية البجريمــي عــى اخلطيــب ،لســليامن بــن حممــد بــن
ِ
ـي ،دار الفكــر1415 ،هـــ.
عمــر ال ُب َج ْ َيمـ ّ

 .25حتفــة املحتــاج يف رشح املنهــاج ،ألمحــد بــن حممــد بــن عــي بــن حجــر اهليتمــي ،املكتبــة التجاريــة
الكــرى بمــر1357 ،ه.

 .26تذكــرة املوضوعــات ملحمــد طاهـــر بــن عــي الصديقــي ال َفتَّنِــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب،
بــروت ،ط1399 ،2:هــــ.

 .27ترتيــب األمــايل اخلميســية للشــجري ،ليحيــى بــن احلســن الشــجري اجلرجــاين ،ترتيــب :القايض
حميــي الديــن حممــد بــن أمحــد القــريش العبشــمي ،حتقيــق :حممــد حســن حممــد حســن إســاعيل،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1422 ،1:هـ.
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ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

 .28الرتغيــب والرتهـــيب مــن احلديــث الرشيــف ،لعبــد العظيــم بــن عبــد القــوي املنــذري ،حتقيــق:
إبراهـــيم شــمس الديــن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1417 ،1:هـ.

 .29التســهيل يف علــوم التنزيــل ،البــن جــزي الكلبــي ،حتقيــق :د .عبــد اهلل اخلالــدي ،رشكــة دار
األرقــم بــن أيب األرقــم ،بــروت ،ط1416 ،1:هـــ.

 .30تفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر القــريش ،حتقيــق :ســامي بــن حممــد ســامة ،دار طيبــة للنرش
والتوزيع ،ط1420 ،2:هـ.

 .31تفســر القــرآن ،أليب املظفــر منصــور بــن حممــد الســمعاين ،حتقيــق :يــارس بــن إبراهيــم وغنيــم
بــن عبــاس بــن غنيــم ،دار الوطــن ،الريــاض ،الســعودية ،ط1418 ،1:هـــ.

 .32التمهـــيد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد ،لإلمــام أيب عمــر ابــن عبــد الــر ،حتقيــق :مصطفى
بــن أمحــد العلــوي ،وحممــد عبــد الكبــر البكــري ،وزارة عمــوم األوقــاف والشــؤون اإلســامية،
املغرب1387 ،هــ.

 .33تنزيــه الرشيعــة املرفوعــة عــن األخبــار الشــنيعة املوضوعــة ،لنــور الديــن عــي بــن حممــد ابــن
عــراق الكنــاين ،حتقيــق :عبــد الوهـــاب عبــد اللطيــف ،وعبــد اهلل حممــد الصديــق الغــاري ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1399 ،1:هــــ.

 .34هتـــذيب التهـــذيب ،للحافــظ أيب الفضــل أمحــد بــن عــي ابــن حجــر العســقالين ،مطبعــة دائــرة
املعــارف النظاميــة ،اهلـــند ،ط1326 ،1:هــ.

 .35هتـــذيب الكــال يف أســاء الرجــال ،أليب احلجــاج يوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف املــزي،
حتقيــق :د.بشــار عــواد معــروف ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط1400 ،1:هـــ.

 .36هتذيــب اللغــة ،أليب منصــور األزهــري ،حتقيــق :حممــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الــراث
العــريب ،ط2001 ،1:م.

 .37التيســر يف القــراءات الســبع ،لعثــان بــن ســعيد الــداين ،حتقيــق :اوتــو تريــزل ،دار الكتــاب
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العــريب ،بــروت ،ط1404 ،2:ه.
 .38جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،البــن جريــر الطــري ،حتقيــق :عبــداهلل الرتكــي ،دار هجر،
القاهرة ،ط1422 ،1:هـ.

 .39حاشــية الــروض املربــع رشح زاد املســتقنع ،لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن قاســم احلنبــي ،ط،1:
1397هـ.

 .40حاشــية القليــويب عــى رشح املحــي عــى منهــاج الطالبــن للنــووي ،مطبــوع مــع رشح املحــي
عــى منهــاج الطالبــن ،دار الفكــر ،بــروت1415 ،هـــ.

 .41حاشــيته الشــرامليس عــى هنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج ،لنــور الديــن بــن عــي الشــرامليس،
دار الفكــر ،بــروت1404 ،هـ.

 .42احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــر املــزين ،أليب احلســن عــي
بــن حممــد الشــهري باملــاوردي ،حتقيــق :الشــيخ عــي حممــد معــوض والشــيخ عــادل أمحــد عبــد
املوجــود ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1419 ،1:هـــ.

 .43الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،أليب العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن
عبــد الدائــم املعــروف بالســمني احللبــي ،حتقيــق :د .أمحــد حممــد اخلــراط ،دار القلــم ،دمشــق،

بــدون تاريــخ.

 .44الدعــاء ،أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين ،حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1413 ،1:هـــ.

 .45ديــوان املبتــدأ واخلــر يف تاريــخ العــرب والرببــر ومــن عارصهــم مــن ذوي الشــأن األكــر ،لعبــد

الرمحــن بــن حممــد ابــن خلــدون ،حتقيــق :خليــل شــحادة ،دار الفكــر ،بــروت ،ط1408 ،2:هـــ.

 .46رد املحتــار عــى الــدر املختــار ،ملحمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن ،دار الفكــر،
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بــروت ،ط1412 ،2:هـــ.

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

 .47الــرد عــى املنطقيــن ،ألمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام ابــن تيميــة ،دار املعرفــة ،بــروت،
لبنــان ،بــدون تاريخ.

 .48رســالة ماجســتري نوقشــت ضمــن مــروع علمــي يف قســم التفســر باجلامعــة اإلســامية،
بعنــوان :املفــرون يف النصــف الثــاين مــن القــرن الثــاين عــر اهلجــري -مجع ًا ودراســة اســتقرائية
وصفيــة -عبدالرمحــن خالــد عبدالعليــم1436-1435 ،هــــ.

 .49روائــع التفســر (اجلامــع لتفســر اإلمــام ابــن رجــب احلنبــي) ،لزيــن الديــن عبــد الرمحــن
بــن أمحــد بــن رجــب احلنبــي ،مجــع وترتيــب :أيب معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن حممــد ،دار

العاصمــة ،اململكــة العربيــة الســعودية ،ط1422 ،1:هـــ.

 .50زاد املســر يف علــم التفســر ،أليب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي ،حتقيــق :عبــد
الــرزاق املهـــدي ،دار الكتــاب العريب ،بــروت ،ط 1422 ،1:هــ.

 .51زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد ،ملحمــد بــن أيب بكــر ابــن قيــم اجلوزيــة ،مؤسســة الرســالة،
بــروت ،مكتبــة املنــار اإلســامية ،الكويــت ،ط1415 ،27:هـــ.

 .52الزيــادات عــى املوضوعــات ،ويســمى «ذيــل الآللــئ املصنوعــة» ،جلــال الديــن عبــد الرمحــن

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

الريــاض ،اململكــة العربيــة الســعودية ،ط1431 ،1:هـــ.

 .53سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا ،أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص
الديــن األلبــاين ،مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع ،الريــاض ،ط( ،1:ملكتبــة املعــارف)1415 ،هـــ.

 .54سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهـــا الســيئ يف األمــة ،أليب عبــد الرمحــن حممــد
نــارص الديــن األلبــاين ،مكتبــة املعــارف للنــر والتوزيــع ،الريــاض ،ط 1412 ،1:هـــ.

 .55ســنن ابــن ماجــه ،لإلمــام أيب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد ابــن ماجــه القزوينــي ،حتقيــق :شــعيب
وحممــد كامــل قــره بلــي ،و َعبــد ال ّلطيــف حــرز اهلل ،دار الرســالة
األرنــؤوط ،وعــادل مرشــدَّ ،
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العامليــة ،بــروت ،ط1430 ،1:هـــ.

الس ِج ْســتاين ،حتقيــق :شـ َعيب األرنــؤوط،
 .56ســنن أيب داود ،لإلمــام أيب داود ســليامن بــن األشــعث ِّ
وحمَمــد ِ
كامــل قــره بلــي ،دار الرســالة العامليــة ،بــروت ،ط1430 ،1:هــ.
َّ
ـورة الرتمــذي،
 .57ســنن الرتمــذي (جامــع الرتمــذي) ،لإلمــام أيب عيســى حممــد بــن عيســى بــن َسـ ْ
حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر ،وحممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،وإبراهـــيم عطــوة عــوض ،رشكــة مكتبــة
ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي ،مــر،ط1395 ،2:هـــ.

 .58الســنن الكــرى ،لإلمــام أيب بكــر أمحــد بــن احلســن البيهـــقي ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1424 ،3:هـ.

 .59الســنن الكــرى ،لإلمــام أيب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي ،حتقيــق :حســن عبــد
املنعــم شــلبي ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط1421 ،1:هــــ.

 .60ســؤاالت مســعود بــن عــي الســجزي (مــع أســئلة البغداديــن عــن أحــوال الــرواة لإلمــام احلافظ
أيب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل احلاكــم النيســابوري) ،أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل
النيســابوري ،حتقيــق :موفــق بــن عبــد اهلل بــن عبــد القــادر ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت،

ط1408 ،1:هـ.

 .61رشح الزُّرقــاين عــى خمتــر خليــل ،لعبــد الباقــي بــن يوســف بــن أمحــد الزرقــاين ،حتقيــق :عبــد
الســام حممــد أمــن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1422 ،1:هـــ.

 .62رشح الســنة ،أليب حممــد احلســن بــن مســعود البغــوي الشــافعي ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط،
وحممــد زهـــر الشــاويش ،املكتــب اإلســامي ،دمشــق ،بــروت ،ط1403 ،2:هـــ.

 .63رشح ســنن أيب داود ،لشــهاب الديــن أمحــد بــن حســن بــن رســان الرمــي الشــافعي ،حتقيــق:
عــدد مــن الباحثــن بــدار الفــاح بــإرشاف خالــد الربــاط ،دار الفــاح للبحــث العلمــي وحتقيــق

52

الــراث ،الفيــوم ،مــر ،ط1437 ،1:هـ.

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

 .64رشح خمتــر خليــل ،ملحمــد بــن عبــد اهلل اخلــريش املالكــي ،دار الفكــر للطباعــة ،بــروت ،بدون
تاريخ.

 .65شــعب اإليــان ،أليب بكــر أمحــد بــن احلســن البيهـــقي ،حتقيق :د .عبــد العــي عبد احلميــد حامد،
مكتبــة الرشــد ،الرياض بالتعــاون مع الدار الســلفية ببومبــاي باهلـــند ،ط1423 ،1:هــ.

 .66صحيــح البخــاري ،ملحمــد بــن إســاعيل البخــاري ،بعنايــة :حممــد زهــر بــن نــارص النــارص ،دار
طوق النجــاة ،بــروت ،ط1422 ،1:هـ.

 .67صحيــح ســنن أيب داود  -ضعيــف ســنن أيب داود ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين ،مكتبــة املعارف،
1419هـ.

 .68صحيــح مســلم ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،بــدون
تاريــخ.

 .69الضعفــاء الكبــر ،أليب جعفــر حممــد بــن عمــرو العقيــي املكــي ،حتقيــق :عبــد املعطــي أمــن
قلعجــي ،دار املكتبــة العلميــة ،بــروت ،ط1404 ،1:هــــ.

ِ
الرتهـــيب ،ملحمــد نــارص الديــن األلبــاين ،مكتبــة املعــارف لِلنــر والتوز ْيع،
َ .70ضعيــف الرتغيــب َو ْ
الرياض ،ط1421 ،1:هــ.

 .71الطبقــات الكــرى (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 1414 ،1:هــــ.

 .72عمــدة احلفــاظ يف تفســر أرشف األلفــاظ ،أليب العبــاس أمحــد بــن يوســف املعــروف بالســمني
احللبــي ،حتقيــق :حممــد باســل عيــون الســود ،دار الكتــب العلميــة ،ط1417 ،1:هـــ.

 .73عمــدة احلفــاظ يف تفســر أرشف األلفــاظ ،أليب العبــاس ،شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف
املعــروف بالســمني احللبــي ،حتقيــق :حممــد باســل عيــون الســود ،دار الكتــب العلميــة ،ط،1:
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1417هـ.
 .74غريــب احلديــث ،إلبراهيــم بــن إســحاق احلــريب ،حتقيــق :د .ســليامن إبراهيــم حممــد العايــد،
جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة ،ط1405 ،1:هـــ.

 .75فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،ألمحــد بــن عــي بــن حجــر العســقالين ،دار املعرفــة ،رقــم
كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه :حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،بــروت ،قــام بإخراجــه وصححــه وأرشف
عــى طبعــه :حمــب الديــن اخلطيــب1379 ،هـ.

 .76فتــح القديــر ،ملحمــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمنــي ،دار ابــن كثــر ،دار
الكلــم الطيــب ،دمشــق ،بــروت ،ط1414 ،1:هـــ.

الديلمــي ،حتقيــق :الســعيد بــن بســيوين
 .77الفــردوس بمأثــور اخلطــاب ،لشــرويه بــن شــهردار
ّ
زغلــول ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1406 ،1:هـــ.

 .78فضائــل األوقــات ،ألمحــد بــن احلســن بــن عــي البيهقــي ،حتقيــق :عدنــان عبــد الرمحــن جميــد
القيــي ،مكتبــة املنــارة ،مكــة املكرمــة ،ط1410 ،1:هـــ.

 .79فضائــل األوقــات ،ألمحــد بــن احلســن بــن عــي البيهقــي ،حتقيــق :عدنــان عبــد الرمحــن جميــد
القيــي ،مكتبــة املنــارة ،مكــة املكرمــة ،ط1410 ،1:هـــ.

 .80فضــل يــوم عرفــة ،أليب القاســم عــي بــن احلســن املعــروف بابــن عســاكر ،حتقيــق :مشــعل بــن
بــاين اجلربيــن املطــري ،دار ابــن حــزم( ،طبــع ضمــن جممــوع فيــه عــدة أجــزاء البــن عســاكر)،
ط1422 ،1:هـ.

 .81الفهــرس الشــامل للــراث العــريب واإلســامي املخطــوط (علوم القــرآن والقــراءات والتفســر)،
مــآب ،مؤسســة آل البيــت1987 ،م.

 .82فهرســت مصنفــات تفســر القــرآن الكريــم ،إعــداد :مركــز الدراســات القرآنيــة بمجمــع امللــك
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فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف باملدينــة املنــورة1424 ،هـ.

ور َة ا ْل َف ْجر 
سري ُس َ
ت ْف ُ

 .83الفوائــد املجموعــة يف األحاديــث املوضوعــة ،ملحمــد بــن عــي الشــوكاين ،حتقيــق :عبــد الرمحــن
بــن حيــي املعلمــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،بــدون تاريــخ.

 .84فيــض القديــر رشح اجلامــع الصغــر ،لعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن املنــاوي ،املكتبــة
التجاريــة الكــرى ،مــر ،ط1356 ،1:هـــ.

 .85القامــوس املحيــط ،ملجــد الديــن الفــروز آبــادي ،حتقيــق :مكتــب حتقيــق الــراث يف مؤسســة
العرقســويس ،مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع،
الرســالة بــإرشاف :حممــد نعيــم
ُ
بــروت ،ط1426 ،8:هـــ.

 .86كتــاب الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لعــاء الديــن عــي بــن ســليامن املــرداوي ،ملحمــد
بــن مفلــح بــن حممــد ،حتقيــق :عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي ،مؤسســة الرســالة ،ط،1:
1424هـ.

 .87الكتــاب املصنــف يف األحاديــث واآلثــار (مصنــف ابــن أيب شــيبة) لإلمــام أيب بكــر بــن أيب شــيبة،
حتقيــق :كــال يوســف احلــوت ،مكتبــة الرشــد ،الريــاض ،ط1409 ،1:هـ.

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

 .89الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،للزخمرشي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1407 ،3:هـ.
 .90كشــف األســتار عــن زوائــد البــزار ،لعــي بــن أيب بكــر بــن ســليامن اهلـــيثمي ،حتقيــق :حبيــب
الرمحــن األعظمــي ،مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط1399 ،1:هـــ.

 .91كشــف اخلفــاء ومزيــل اإللبــاس ،إلســاعيل بــن حممــد العجلــوين ،حتقيــق :عبــد احلميــد بــن
أمحــد بــن يوســف بــن هنــداوي ،املكتبــة العرصيــة ،ط1420 ،1:هـــ.

 .92الكشــف والبيــان ،أليب إســحاق الثعلبــي ،حتقيــق :أبــو حممــد بــن عاشــور ،دار إحيــاء الــراث
العــريب ،بــروت ،ط1422 ،1:هـــ.
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 .93كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال ،لعــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن الشــهري باملتقــي
اهلنــدي ،حتقيــق :بكــري حيــاين وصفــوة الســقا ،مؤسســة الرســالة ،ط1401 ،5:هـــ.

 .94لســان امليــزان ،للحافــظ أيب الفضــل أمحــد بــن عــي ابــن حجــر العســقالين ،حتقيــق :الشــيخ عبــد
الفتــاح أبــو غــدة ،دار البشــائر اإلســامية ،بــروت ،ط1423 ،1:هـ.

 .95لطائــف املعــارف فيــا ملواســم العــام مــن الوظائــف ،لزيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن
رجــب احلنبــي ،دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر ،ط1424 ،1:هـــ.

 .96لقطــة العجــان ممــا متــس إىل معرفتــه حاجــة اإلنســان ،أليب الطيــب حممــد صديــق البخــاري
ِ
القنَّوجــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1405 ،1:هـــ.
 .97املجروحــن مــن املحدثــن والضعفــاء واملرتوكــن ،لإلمــام أيب حاتــم حممــد بــن حبــان ال ُبســتي،
حتقيــق :حممــود إبراهـــيم زايــد ،دار الوعــي ،حلــب ،ط1396 ،1:هــ.

 .98جمموع الفتاوى ،البن تيمية ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة املنورة1416 ،هـ.
 .99املجمــوع رشح املهــذب ،أليب زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي ،دار الفكــر ،بــدون
تاريــخ.

 .100جمموعــة أحــزاب وأوراد ابــن عــريب ،مجعهــا :خواجــة أمحــد ضيــاء الديــن ،ضبــط واعتنــاء:
د .عاصــم إبراهيــم الكيــايل ،بــدون تاريــخ.

 .101مراقــي الفــاح رشح متــن نــور اإليضــاح ،حلســن بــن عــار الرشنبــايل احلنفــي ،اعتنــى بــه
وراجعــه :نعيــم زرزور ،املكتبــة العرصيــة ،ط1425 ،1:هـــ.

 .102مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار ،ألمحــد بــن حييــى بــن فضــل اهلل القــريش العــدوي
العمــري ،شــهاب الديــن ،املجمــع الثقــايف ،أبــو ظبــي ،ط 1423 ،1 :هـــ.

 .103مســتخرج أيب عوانــة ،أليب عوانــة يعقــوب بــن إســحاق اإلســفراييني ،حتقيــق :أيمــن بــن
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عــارف الدمشــقي ،دار املعرفــة ،بــروت ،ط1419 ،1:هـــ.
 .104املســتدرك عــى الصحيحــن ،للحاكــم النيســابوري حتقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط1411 ،1:هـــ.

 .105مســند أيب يعــى ،أليب يعــى أمحــد بــن عــي بــن امل ُثنــى املوصــي ،حتقيــق :حســن ســليم أســد،
دار املأمــون للــراث ،دمشــق ،ط1404 ،1:هـــ.

 .106مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين ،حتقيــق:
شــعيب األرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون ،إرشاف :د .عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي،
مؤسســة الرســالة ،ط1421 ،1:هـــ.

 .107مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين ،حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر ،دار احلديــث ،القاهــرة ،ط1416 ،1:هـــ.

 .108مصطلحــات املذاهــب الفقهيــة وأرسار الفقه املرمــوز يف األعالم والكتــب واآلراء والرتجيحات،
ملريــم حممد صالــح الظفــري ،دار ابن حــزم ،ط1422 ،1:هـ.

 .109املطالــب العاليــة بزوائــد املســانيد الثامنيــة ،للحافــظ أيب الفضــل أمحــد بــن عــي ابــن حجــر

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

نــارص الشــثري ،دار العاصمــة ،دار الغيــث ،الســعودية ،ط1419 ،1:هــــ.

 .110معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،للبغــوي ،حتقيــق :حممــد عبــد اهلل النمــر ،وعثــان مجعــة
ضمرييــة ،وســليامن مســلم احلــرش ،دار طيبــة للنــر والتوزيــع – الريــاض ،ط1417 ،4:هـــ.

 .111معــاين القــرآن لألخفــش ،أليب احلســن املجاشــعي املعــروف باألخفــش األوســط ،حتقيــق :د.
هــدى حممــود قراعــة ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،ط1411 ،1:هـــ.

 .112معــاين القــرآن وإعرابــه ،أليب إســحاق الزجــاج ،حتقيــق :عبــد اجلليــل عبــده شــلبي ،دار
احلديــث ،القاهــرة1424 ،هـــ.
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 .113معــاين القــرآن ،أليب زكريــا حييــى بــن زيــاد الفــراء ،حتقيــق :أمحــد يوســف النجــايت وحممــد عــي
النجــار وعبــد الفتــاح إســاعيل الشــلبي ،النــارش :دار املرصيــة للتأليــف والرتمجــة ،مــر ،ط،1:

بــدون تاريــخ.

(مؤصــل ببيــان العالقــات بــن ألفــاظ
 .114املعجــم االشــتقاقي املؤصــل أللفــاظ القــرآن الكريــم
َّ
القــرآن الكريــم بأصواهتــا وبــن معانيهــا) ،لـــ د .حممــد حســن جبــل ،مكتبــة اآلداب ،القاهــرة،
ط2010 ،1:م.

 .115املعجــم األوســط ،أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين ،حتقيــق :طــارق بــن عــوض اهلل بــن
حممــد ،وعبد املحســن بــن إبراهـــيم احلســيني ،دار احلرمني ،القاهـــرة ،بــدون تاريخ.

 .116املعجــم الكبــر ،أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــراين ،حتقيــق :محــدي بــن عبــد املجيــد
الســلفي ،مكتبــة ابــن تيميــة ،القاهـــرة ،ط ،2:بــدون تاريــخ.

 .117معجــم املفرسيــن مــن صــدر اإلســام وحتــى العــر احلــارض ،عــادل نوهيــض ،مؤسســة
نوهيــض الثقافيــة للتأليــف والرتمجــة والنــر ،بــروت ،لبنــان1409 ،هـــ.

 .118معجــم املؤلفــن ،لعمــر بــن رضــا كحالــة الدمشــق ،ط :مكتبــة املثنــى ،بــروت ،ودار إحيــاء
الــراث العــريب ،بــروت ،بــدون تاريــخ.

 .119معجم مصنفات القرآن الكريم ،د .عيل شواخ ،دار الرفاعي ،الرياض ،ط1403 ،1:هـ.
 .120معلمــة الفقــه املالكــي ،عبــد العزيــز عبــد اهلل ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،لبنــان ،ط،1 :
1403هـ.

 .121مغنــي املحتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج ،ملحمــد بن أمحــد اخلطيــب الرشبيني الشــافعي،
دار الكتــب العلمية ،ط1415 ،1:هـ.

 .122املغنــي ،أليب حممــد موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد املقــديس ،الشــهري بابــن قدامــة املقــديس،
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 .123مفــردات ألفــاظ القــرآن ،للراغــب األصفهــاين ،حتقيــق :صفــوان عدنــان داودي ،دار القلــم،
دمشــق ،والــدار الشــامية ،بــروت ،ط1423 ،3:هـــ.

 .124مقاييــس اللغــة ،أليب زكريــا أمحــد بــن فــارس ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،دار العلــم،
بريوت ،ط1418 ،8:هـ.

َــي ،حتقيــق :صبحــي
 .125املنتخــب مــن مســند عبــد بــن محيــد ،أليب حممــد عبــد بــن محيــد الك ّ

البــدري الســامرائي ،وحممــود حممــد خليــل الصعيــدي ،مكتبــة الســنة ،القاهـــرة ،ط1408 ،1:هـــ.

 .126املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج ،أليب زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي،
دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،ط1392 ،2:هـ.

 .127املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واآلثــار ،ألمحــد بــن عــي بــن عبــد القــادر ،أبــو العبــاس
احلســيني العبيــدي ،تقــي الديــن املقريــزي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط 1418 ،1 :هـــ

 .128املوضوعــات ،لإلمــام أيب الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي اجلــوزي ،حتقيــق :عبــد الرمحــن حممــد
عثــان ،املكتبــة الســلفية ،املدينــة املنــورة ،ط1386 ،1:هــ1388-هــــ.

 .129موطــأ مالــك  ،حتقيــق :عبــد الباقــي ،لإلمــام مالــك بــن أنــس ،حتقيــق :حممــد فــؤاد عبــد
الباقــي ،مصطفــى البــايب احللبــي (دار إحيــاء الــراث العــريب)1406 ،هـــ.

 .130ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،للحافــظ أيب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز
الذهـــبي ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي ،دار املعرفــة ،بــروت ،ط1382 ،1:هــ.

 .131نزهــة املجالــس ومنتخــب النفائــس ،لعبــد الرمحــن بــن عبــد الســام الصفــوري ،املطبعــة
الكاســتلية ،مــر1283 ،هـــ.

 .132النــر يف القــراءات العــر ،لإلمــام حممــد بــن حممــد بــن يوســف الدمشــقي ابــن اجلــزري،
حتقيــق :عــي حممــد الضبــاع ،املطبعــة التجاريــة الكــرى ،مــر ،بــدون تاريــخ.
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 .133هنايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج ،لشــمس الديــن حممــد بــن أيب العبــاس الرمــي ،النــارش :دار
الفكــر ،بــروت ،ط1404 :هـــ.

 .134هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب ،أليب املعــايل اجلوينــي ،حتقيــق :د .عبــد العظيــم حممــود الدّ يب،
دار املنهاج ،ط1428 ،1:هـ.

 .135اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســره وأحكامــه ومجــل مــن فنــون علومــه،
أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب القيــي القــرواين ،حتقيــق :جمموعــة رســائل جامعيــة بكليــة
الدراســات العليــا والبحــث العلمــي ،جامعــة الشــارقة ،بــإرشاف أ.د :الشــاهد البوشــيخي،
جمموعــة بحــوث الكتــاب والســنة ،كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية ،جامعــة الشــارقة،

ط1429 ،1:هـ.

 .136هديــة العارفــن أســاء املؤلفــن وآثــار املصنفــن ،إلســاعيل بــن حممــد أمــن بــن مــر ســليم
البابــاين ،طبــع بعنايــة وكالــة املعــارف اجلليلــة يف مطبعتهــا البهيــة ،اســتانبول1951 ،م.

 .137الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد ،أليب احلســن عــي بــن أمحــد الواحــدي النيســابوري ،حتقيق:
عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــي حممــد معــوض وأمحــد حممــد صــرة وأمحــد عبــد الغنــي اجلمــل
وعبــد الرمحــن عويــس ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1415 ،1:هـ.
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