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 امادهداية سبيل الرشاد في أقصر اآل
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 ملخص البحث

ولي الدين، دمحم بن  فسرةمة الم  يتضمن هذا البحث دراسة وتحقيقًا لرسالة في تفسير سورة العصر، للعّل 

، وقد بّين (هـ777)سنة  الملوي، أو بابن المنفلوطي، المتوفىروف بأحمد الديباجي العثماني الشافعي، المع

ب حديثه عن في ةمقدةمته لتفسير السورة بأنها ةمتضمنة هداية العباد لسبيل الرشاد في أقصر اآلةماد، ورت  

بين التفسير التحليلي، حديثه عن السورة هذه السورة المباركة في ةمقدةمة وةمقاصد وتتمة، وقد ةمزج في 

اه وضوعي، ةمع استلهاةمه للعبر والعظات والتوجيهات ةمن ثنايا سورة العصر وذلك فيما سم  الموالتفسير 

 .بجانب الرعاية

 
Research Summary 
This research includes a study and investigation of a treatise on the 
interpretation of Surat al-Asr, by the scholar, the exegete, Wali al-Din, 
Muhammad bin Ahmad al-Dibaji al-Othmani al-Shafi’i, known as al-Malawi, 
or Ibn al-Manfaluti, who died in the year (774), and he arranged his speech on 
this blessed surah in the introduction, objectives and completion, and in his talk 
about the surah, he mixed between analytical interpretation and objective 
interpretation, with his inspiration for lessons, sermons and directions from the 
folds of Surat al-Asr, in what he called the aspect of care. 
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 مقدمة 
 الدراسة والتحقيق

 الحمد هلل والّصلة والّسلم على سيدنا رسول هللا وةمن وااله، وبعد،
تفسير سورة العصر، التي قال عنها  فهذه الرسالة التي بين أيدينا هي لعالم ةم حّقق ةم تفنن، تناول فيها

رسالته في ةمقدةمة قد بي ن المؤّلف ، و ( )«اس  سورَة العصر لكفتهملو تدب ر الن  »: اإلةمام الشافعي رحمه هللا
َنة  : "العباد إلى سبيل الرشاد في أقصر اآلةماد، فقال هدايةَ  تضمنتبأن هذه السورة  وَرة  الَعْصِر الم تضمِّ َفس 

 .«..ِهدايَة الِعَباِد ِلَسبيِل الر شاد في أقصر اآلةَماد
در هذه ه في المقّدةمة على جللة قنب  فةمقّدةمة وةمقاصد وتتّمة، عن هذه السورة في  هب حديثوقد رت  

وجمعت وصف كثرته، ت  ال ها تضم نت ةمن المعاني ةما أن  : في نقطتين؛ األولى الحاجة إليها السورة ووجهِ 
ز ابر إ: ، والثانيةجلله علم األولين واآلخرين، وعلَم ةما كان وعلم ةما يكون، والعلم بالخالق وأةمره وخلقه جل  

 .قبلهاالتي التكاثر  المناسبة بينها وبين سورة
  :ثلث ةمهم اتفاقتصر فيها على ذكر  ةمقاصد السورة حديثه عن ا فيوأةم  

فبّين ةمعاني المفردات في اللغة واالصطلح بما لم يسبق إليه، وقد دراية ةمفرداتها، ل :لاألو  الم هّم 
  .استطرد في هذا المهّم فتحّدث عن فوائد الَقَسم في القرآن الكريم

ْسَر ةمن فاته ةم السورة بّين ةما تضم نتهف ،لدراية ةمعاقد جملها: الثاني والم همّ  ، وذلك نه شيءوأهميَته، وخ 
ها اشتملت على باعتبار ةمتعلقها وأن  : ذات القواعد وكونها الرسالة اإللهية، والثاني: العتبارات؛ األول

ة، لت على بيان أهل النار وبيان أهل الجن  ها اشتمباعتبار داللتها العنوانية وأن  : باد، والثالثات العِ ةمهم  
باعتبار : باعتبار ثمراتها المشرفة لإلنسان، وذلك في بيان ةما به الكمال وةما به التكميل، والخاةمس: ابعوالرّ 

باعتبار نفعها اإلجمالي، وفيه بيان أسباب الخسر وهي المهلكات، : ثمراتها المبهجة لإلنسان، والسادس
باعتبار لوازم النفع : باعتبار نفعها التفصيلي، والثاةمن: هي المنجيات، والسابعوبيان أسباب الربح و 

 .المذكور، وهو ةما ي سمى بمقاةمات العارفين

ورة، وِذْكِر ةما آتانا هللا تعالى، و  :وأةم ا الم هّم الث الث باني ة في السُّ صه للحديث عن الرِّعاية الر  لزوم فخص 
أخذ الفكر للعصر : لها، وقد ذكر ذلك في ثمانية نقاط، أوّ أخَذ عزٍم وِجدٍّ وطواعية ين لهأخذه بقّوة ةم ْسَتِحبِّ 

ةمن دوام خسر  حذرٍ  واألنفة أتم   أخذ الغيرةِ : ، وثانيهار واحتفالناظرًا فيه وفيما حوى نظر اعتبار وتبّص 
ليحكمه في جذر  أخذ العقل اإليمانَ : ةمشهود له بأن اإلنسان فيه بأشد حرص على الخروج ةمنه، وثالثها

ة العمَل وتصفيته ةمن شوائب الرأي والرياء حتى إحكام الهمّ : حين ةمن العصر، ورابعها القلب، ويتفقده كلّ 
التواصي : عند غلبات الهوى والشهوات والغفلت، سادسها واصي بالحقِّ الت  : يكون صالحًا، وخاةمسها

                                                           

 : ، ةمفتاح دار السعادة البن القيم 77:  ، إغاثة اللهفان 58 : 82، 55: 1 ةمجموع الفتاوى البن تيمية : ينظر(  )
 .877: 88، نظم الدرر للبقاعي (700: ص)، لطائف المعارف البن رجب 807:  ، تفسير ابن كثير 58 
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لزوم : آةمة وال استراحة طرفة عين، وسابعهابالصبر في السراء والبأساء والضراء وحين البأس ةمن غير س
اق ولو بالرؤية ةمباعدة النفس عن غير الرابحين، ألن الطبع سر  : أسباب النجاة والواجبات المذكورة، وثاةمنها

 .وسماع الكلم

عقبة العلم، وعقبة التوبة، وعقبة : ثم تناول بالذكر العقبات التي ينبني عليها ةمنهاج العابدين، وهي
 .، وعقبة العوارض، وعقبة البواعث، وعقبة القوادح، وعقبة الشكرالعوائق

فس، وةمفازة ةمفازة الطبع، وةمفازة الن  : ث عن ةمنازل السالكين، وأنها تنحصر في أربع ةمفازاتثم تحد  
 .ةمقام التواصي بالصبر ه ينسحب على كلِّ القلب، وةمفازة الروح، وأن  

ن أخذ بهذه النصيحة يسلم بأن ةمَ  أك دكتاَب هللا كتاٌب غير ه، و ه نسيَ ال ي   ةمسلم بأنْ  لكلِّ  ووجه نصيحةً 
لوازم لما فيه، وأنها ليست  ةما في غير كتاب هللا ةما هو إال د على أن  ةمن العمى والمعيشة الضنك، وأك  

  .ةمنضبطة

ورة بالتتم ة ، كما الع ل ت هللاوتحد ث فيها عم ا صدرت عنه سورة  العصر ةمن صفا، ثم  اختتم تفسير السُّ
 .الجوانب البيانية والبلغية للسورةبعض ث عن تحد  

لقد كان حديث ولي الدين الملوي وتفسيره لهذه السورة العظيمة رحلة ةممتعة ةمن المعاني الجميلة 
الجليلة، وذلك ةما بين دراية ورعاية وعناية، خاطب فيها العقل والقلب والوجدان، ترواح ةما بين المعاني 

 .اختصاصو ل وعلم تي يفهمها كل قارئ، والمعاني الدقيقة التي تحتاج إلى تأةمّ الواضحة ال
ةما تميز به ةمؤلفها ةمن التحقيق والتدقيق  حملني على العناية بهذه الرسالة واالهتمام بها وإخراجهاوقد 

 .والغوص في المعاني بطريقة ةمتميزة، تجعل رسالته ةموضع اهتمام وعناية ةمن المختصين بهذا الشأن
 :لدراسات السابقةا

هناك ةمن   أن  ض لتفسير سورة العصر، إال  ر كتاب هللا تعالى تعر  كل ةمن فس   أن  على أحد ال يخفى 
ن أفرد هذه ، وةمم  وآخرون  كما فعل ولي الدين الملوي  ،فردسورة العصر بتفسير ةم   رين ةمن خص  المفسّ 

 :السورة بالتفسير
ينـ  ، فقد أفرد هذه (ةمفاتيح الغيب)، صاحب التفسير الكبير (هـ101ت)دمحم بن عمر الرازي، َفْخر  الدِّ

َلماء ، واجتهَد في  إن  جميَع ةما َتِعَب في تحبيره": السورة  بالتفسير، ونقل عنه ولي الدين الملوي قوله الع 
ورة، وال ت وَصف   َكماء ، فإن ه لم يتجاوز األسراَر التي اشتملت عليها هذه السُّ َمت ه وَجلَلة  َعظَ  تحريره الح 

 .، ولم أقف على هذا التفسير المفرد للسورة( ) .."ةَمْوِقِعه
، ةمن "تفسير سورة العصر: "، بعنوان(هـ177ت)ـ أبو المعالي، صدر الدين القونوي، دمحم بن إسحاق 

 .20/ 8 ةمخطوطات المسجد النبوي في المدينة المنورة 
                                                           

 [.ب/ ]تفسير سورة العصر للملوي : ينظر(  )
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ذخيرة الفقر في : "، بعنوان(هـ271ت)بي الحنفي ـ شمس الدين، دمحم بن دمحم بن أةمير الحاج الحل
 .( )تفسير سورة العصر

سر الفيض والنصر في : "، بعنوان(هـ057 )ـ عبد هللا عبدي بن دمحم البوسنوي الروةمي البيراتي 
 .(8)تفسير سورة العصر

كز ، ويوجد ةمنه نسخة في ةمر "تفسير سورة العصر: "، بعنوان(هـ7   ت)ـ دمحم بن أحمد الطرسوسي 
 .بدبي جمعة الماجد

 .(7)"النشر لفوائد سورة العصر: "، بعنوان(هـ850 ت)ـ دمحم بن علي الشوكاني 
، "ن في تفسير سور العصر ةمن القرآنهدية اإلخوا: "، بعنوان(هـ821 ت)ـ دمحم بن سليمان التنكاني 

 .وةمنه نسخة في ةمركز جمعة الماجد بدبي
 .(7)"تفسير سورة العصر: "، بعنوان(هـ787 ت)ـ دمحم عبده بن حسن خير هللا 

 :عناصر البحث
 .وقد جعلت دراستي وتحقيقي لهذه الرسالة في قسمين، قسم للدراسة، وآخر للتحقيق

 :نفجعلته في ةمبحثي :الدراسةأةما قسم 
 لفترجمة المؤِّ : المبحث األول

 اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: أوالً 
 والدته ونشأته وأعماله: ثانياً 
 قه وةمكانته العلميةأخل: ثالثاً 
 شيوخه : اً رابع

 تلةمذته: اً خاةمس
 ةمؤلفاته: اً دسس

 وفاته: اً سابع
 ..(تفسير سورة العصر المتضمنة هداية سبيل الرشاد)  رسالةدراسة عن : المبحث الثاني

 ةموضوع الرسالة وترتيب ةمؤلفها لها: أوالً 
 عنوان الرسالة ونسبتها إلى ةمؤلفها: ثانياً 
 طية المعتمدة في التحقيقالخ النسخ: ثالثاً 
 ةمصادر المؤلف المصرح بها: رابعاً 
                                                           

 .802: 8، هدية العارفين 287:  كشف الظنون : ينظر(  )
 .771:  هدية العارفين : ينظر( 8)
 (.72085: )خزانة التراث برقم: ينظر( 7)
 .، وتوجد ةمنها صورة بمركز جمعة الماجد بدبي(08087 : )خزانة التراث برقم: نظري( 7)
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 صور ةمن النسخة الخطية: خاةمساً 
 ةمنهج التحقيق والتعليق: سادساً 

 ثم قسم التحقيق الرسالة 
 وفيها أبرز نتائج الدراسة والتحقيق: ةخاتمو 

 مصادر وةمراجع الدراسة والتحقيقلفهرس ثم 
بر، و أكون ةمن الذين تو هذا، وهللَا أسأل أن  ، قد أوفيت بما وعدتُّ  أكونَ اَصوا بالحّق وتواَصوا بالص 

ّددت فيما قلت    الحمد هلل ربِّ و خصص، نافعة في ةمجال الت   هتمين إضافةً للمكتبة اإلسلةمية والم   ، وقدةمت  وس 
 .العالمين

 
 وكتبه

 طه دمحم فارس       
 هـ 778 رجب  1    

 م 808/  8/  82    
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ل  المبحث األوَّ
 ( )رجمة المؤل ِّفت

 اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: أوًَّل 

ةم َحم د بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن شرف
يباجيُّ  (7)، القرشي(8) افعي، (7)العثمانّي الدِّ ، الش 

ين ،  طي، بابن المنفلو ، أو (1)، والمنَفل وطي(5)بالمـَل ويّ المعروف الّدةمشقي ثم  المصري، َأب و عبد هللا، وليُّ الد 
 .(7)طي، وكان ي ْعَرف أيًضا بخطيب ةَمّلوي، ثم  َعر ف نفَسه بالمّلوي المنفلو 

 ولدته ونشأته وأعماله: ثانًيا
ين المّلوي بدةمشق سنة  ، وسمع ةمن (2)ونشأ فيها على خير وِدَيانة وَصلح، (هـ7 7)ولد وليُّ الدِّ

ه إل وم وأخذ عن جماعة ةمن جماعة وتفق ه بهم، وَحد ث عنهم، وبرع في فنون العلم، ثم  توج  ى بلد الرُّ
لَمائها وعاد، ثم ط ِلب إلى الّديار المصري ة أياَم الّناصر حسن بن دمحم بن قلوون  ةمن ةملوك وسلطين )ع 

                                                           

، 700: 8، الوفيات البن رافع 7: 2، طبقات الشافعية للسبكي 80 : 8الوافي بالوفيات للصفدي : ينظر في ترجمته(  )
: 8ل على العبر البن العراقي ، الذي(517: ص)، طبقات األولياء البن الملقن 51 : 7 البداية والنهاية البن كثير 

: 7، السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي (7 8: ص)، تعريف ذوي الع ل لمن لم يذكره الذهبي ةمن النبل للفاسي 750
هبة 755 ، إنباء الغمر بأبناء العمر البن 0  :  ، الدُّرر الكاةمنة البن حجر  5 : 7، طبقات الشافعية البن قاضي ش 

، الذيل الت ام على دول اإلسلم للسخاوي 85 :   وم الزاهرة في أعيان ةمصر والقاهرة البن تغري ، النج77:  حجر 
، كشف الظنون 17: 8، طبقات المفسرين للداوودي 77: 8، نيل األةمل في ذيل الدول البن أبي الصفاء (810: ص)

، 1 7:  إيضاح المكنون للبغدادي  ،708: 2، شذرات الذ هب البن العماد 77  ـ   7  : 8، 17:  لحاجي خليفة 
: 8، ةمعجم المفسرين لنويهض 822، 887: 2، ةمعجم المؤلفين لكحالة 11 : 8، هدية العارفين للبغدادي 7 5: 8

727 . 
دمحم بن جمال الدين أحمد بن عثمان، وةما ذكرته هو األصح الذي : ذكر اسمه ونسبه فقال 11 : 8في هدية العارفين ( 8)

 .لمة علماء التراجمات فقت عليه ك
 (.7 8: ص)ذكر هذه النسبة الفاسي في تعريف ذوي العل ( 7)
يباجيّ ( 7) يباجّي إلى صنعة : العثمانّي الدِّ يباج ةمن ولد عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وقد تكون نسبة الدِّ نسبة إلى الدِّ

 .0  ير األنساب للسيوطي صاللباب في تحر  ، ولب775: 5األنساب للسمعاني : ينظر(. الحرير)الديباج 
: 882:   وهي اليوم إحدى ةمدن ةمحافظة المنيا بصعيد ةمصر، قال السخاوي في الضوء اللةمع ( ةَمل َوى )نسبة إلى ( 5)

 .ِبَفْتح ثم  بلم ةَمْفت وَحة ةم َشّدَدة( الملوي )
 .7 8: 5ةمعجم البلدان : ينظر. عدنسبة إلى ةمنفلوط، وهي بلدة بالصعيد في غربي النيل، بينها وبين شاطئ النيل ب  ( 1)
 .77: 8، نيل األةمل في ذيل الدول (7 8: ص)، تعريف ذوي العل 77: 5الدرر الكاةمنة : ينظر( 7)
نشأ على قدم صدق في العبادة، واألخذ عن أدب »: 77: 5قال ابن حجر في الدرر الكاةمنة . المصادر السابقة: ينظر( 2)

 .«الشيوخ

 الدراسة
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ام ت ، وَدر س الفقه بالمدرسة التي أنشأها الن اصر حسن، كما در س ( )(هـ718الدولة القلووني ة بمصر والش 
وغيرها، وأفتى ووعظ وَذك ر، وحد ث وأشغل، وجمع وأل ف، وانتفع الن اس به، ولم يخلف  التفسير بالمنصورّية

 .(8)في ةمعناه ةمثله
الفقيِه العالم، أقضى القضاة، ( هـ770ت)، أْحمَد بِن ِإْبَراِهيم المل وي (7)ولوالده أبي العب اس، جماِل الّدين

وين شخصية ولده دمحم، فقد أخذ عنه وتفق ه به القضاة، الّصالِح المبارك، نزيِل دةمشق، أثٌر كبير في تك
 .(7)وبغيره

ْلميَّة: ثالًثا  أخالقه ومكانته العِّ
ين عالمـًا ةم تفنًِّنا، فاضًل، صالًحا، َخيًِّرا، ورًعا، زاهًدا، عابًدا، عارًفا ربانيًّا، قليَل الت كلُّف،  كان وليُّ الدِّ

، ةمن ألطف الن اس وأظرفهم (5)اه، ةمتواضًعا، ةم ّطرًحا لنفسهكثير اإلنصاف ولو على نفسه، خبيًرا بدينه ودني
 .(1)وأظرفهم شكًل 

يار الت فسير، والفقه، واأل صول، والن حو، والقضاء، والت صّوف، ع ِرف ب وكان ةمن أعيان فقهاء الدِّ
 .(2)، والت صّوف، والمنطق(2)، وكانت له اليد الطُّولى في الفقه، واأَلْصَلين(7)المصري ة

ين ابن الِعَراقي قال ول حد ث، وتفق ه، واشتغل بالعلوم، »: (0 ) (هـ281أحمد بن عبد الرحيم ت)يُّ الدِّ
ًنا ةمن هذه العلوم، قادًرا على الت صرُّف فيها،  وبرع في الت فسير، والفقه، واألصول، والت صّوف، وكان ةم َتمكِّ

                                                           

 .85 : 5والمستوفى بعد الوافي البن تغري بردي  المنهل الصافي: ينظر(  )
هبة  75: 8الذيل على العبر البن العراقي : ينظر( 8) : 2، وشذرات الذهب 8  : 7، طبقات الشافعية البن قاضي ش 

708. 
 .أّن لقبه شهاب الدين، وليس كما قال( 517: ص)ذكر ابن الملقن في طبقات األولياء ( 7)
، طبقات األولياء البن 15 :  ، أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي 7: 2ة الكبرى للسبكي طبقات الشافعي: ينظر( 7)

 .887:  ، الّدارس في تاريخ المدارس للنعيمي 0  :  ، الّدرر الكاةمنة (517: ص)الملقن 
 .77: 8، نيل األةمل في ذيل الدول 71:  ، إنباء الغمر 80 : 8الوافي بالوفيات : ينظر( 5)
 (.810: ص)الذيل التاّم على دول اإلسلم للسخاوي : ينظر( 1)
 .85 :   النجوم الزاهرة : ينظر( 7)
 .أصول االعتقاد، وأصول الفقه: أي( 2)
 .77: 8، نيل األةمل في ذيل الدول 71:  ، إنباء الغمر 80 : 8الوافي بالوفيات : ينظر( 2)
ن أبو زرعة، العراقي األصل، المصري، قاضي القضاة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، ولي الدي( 0 )

 . 05 : 7طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : ينظر(. هـ281ت)
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ل َو الِعَبارة، َحَسَن الَوعظ، َبْصِريّ  نه، كثيَر الِعَبادة والّتألُّه، جمع وأل ف، وَشَغل وأفتى، زةما ( )فصيًحا، ح 
 . (8)«َوَوعظ وَذّكر، وانتفع الّناس  به، ولم ي خلِّف في ةمعناه ةمثَله

ي  ين ابن ِحجِّ كان ةمن ألطف الن اس وأظرفهم »: (7)(هـ1 2أحمد بن ِحّجي ت)وقال الحافظ شهاب الدِّ
ر ِعم َته وَيَتَصو فشكًل وهيئة، يجيد الت دريس وله تآليف ب  .(7)«ديعة الت رتيب، وكان ي َصغِّ

ين الفاسي  ةمة العارف الر باني»: عنه( هـ278ت)وقال تقيُّ الدِّ ، در س وأفتى وأفاد، وانتفع ..اإلةمام العل 
غا الناس به في العلم والعمل، وكان ذا جللة عظيمة عند الناس، ولهم فيه حسن  اعتقاد، وكان األةمير َيلب  

ةم َدّبر الّدولة بمصر كثيَر الّتعظيم له، واستدعاه ةمن دةمشق إلى القاهرة، فحضر إليها، وَكث ر  (5)الخاصكي
 .(1)«ةمن الن اس الت رداد  إليه، والت عظيم  له، واألخذ  عنه

ئل ن؟: أيُّهما أفضل: وةمن كلةمه الر شيق َلم ا س   اإلةمام  أِم المؤذِّ

 .(7)ـم ناجيليس الـم ناِدي كال: فقال

 شيوخه: ارابعً 

ين المل وي ةمن جماعة وتفق ه بهم، وةمّمن أخذ عنهم ةمن الشيوخ  : (2)سمع ولّي الدِّ

ين، أْحمد بن ِإْبَراِهيم بن يوسف المل وي   . (2)(هـ770ت)ـ والده أبو العب اس، جمال الدِّ

نيا، أحمد بن أبي طالب ا ين، ةمسند الدُّ ار بن الّشحنة ـ وأبو العب اس، شهاب الدِّ لصالحي الَحج 
 . (0 )(هـ770ت)

                                                           

  .708: 2تهذيب التهذيب : ينظر(. هـ0  ت)تشبيه بالحسن بن يسار البصري رحمه هللا (  )
طبقات المفسرين للداوودي ، 8   :7طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : ، وينظر 75: 8الذيل على العبر : ينظر( 8)

 .708: 2، شذرات الذهب 17: 8
عدي الحسباني الدةمشقي الشافعي ( 7) طبقات الشافعية : ، ينظر(هـ1 2ت)شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ِحّجي الس 

 .8 : 7البن قاضي شهبة 
 .708: 2، وشذرات الذهب 71:  إنباء الغمر : ينظر( 7)
 .527: 5وأعوان النصر أعيان النصر : ينظر( 5)
 (.7 8: ص)تعريف ذوي العل ( 1)
 .77: 8، نيل األةمل في ذيل الدول 77: 5الدرر الكاةمنة : ينظر( 7)
: 7، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 750: 8، الذيل على العبر البن العراقي 700: 8الوفيات البن رافع : ينظر( 2)

 .70 :  واهر والدرر للسخاوي الج ،812: 7، 0  :  ، الدرر الكاةمنة 8  
 .70 :  الجواهر والدرر للسخاوي ، 0  :  الدرر الكاةمنة : ينظر( 2)
 .18 : 2، شذرات الذهب 15 :  ، الدرر الكاةمنة 750: 8الذيل على العبر البن العراقي : ينظر( 0 )
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ين، عبد هللا بن الحسن بن عبد هللا بن عبد الغني المقدسي الحنبلي  ـ وأبو دمحم، شرف الدِّ
 . ( )(هـ778ت)

 . (8)(هـ777ت)ـ وأسماء بنت دمحم بن سالم بن أبي المواهب بن َصْصَرى 

ين، فرج بن دمحم بن أحمد بن أبي الفرج  ، قال العثمانيُّ (7)(هـ772ت)األردّبيلي، نزيل دةمشق ـ ونور الدِّ
فدّي  رأيته شاًبا في حلقة النُّور األردّبيلي، حسَن (: هـ720دمحم بن عبد الرحمن ت بعد )العثمانيُّ الص 

 .(7)الملبوس، ةم شرَق الهيئة

اِفِعي نزيل صفد  َفِدي الز اِهد اْلَفِقيه الش   . (5)(هـ 75ت)ـ وفرج بن عبد هللا المغربي الص 

وم  .(1)وأخذ كذلك عن جماعة ةمن علماء الرُّ
 تالمذته: ًساخام

ين المّلوّي ةمنهًل عذًبا ةمن ةمناهل العلم والمعرفة، حمل طلبة العلم على اإلفادة ةمنه والّنهل  كان ولّي الدِّ
 : ةمن ةمعارفه، وةمن هؤالء

افعّي، قاضي  ة ـ أبو الفضل، الكمال النُّويرّي، دمحم بن أحمد العقيلّي الش   . (7)(هـ721ت)ةمك 

اِفِعي  ْفِلح بن أبي اْلَوَفاء الياسوفّي الش  ف بن ةم  َلْيَمان بن ي وس  ين، س   . (2)(هـ722ت)ـ وصدر الدِّ

ةمشقّي القلعي الشافعي ين، خليل بن فرح بن سعيد المقدسّي ثم  الدِّ  . (2)(هـ722ت)ـ وةمحبُّ الدِّ
افعي ـ وعماد الّدين، إسماعيل بن أحمد البارينّي ال  . (0 )(هـ722ت)حلبّي، الفقيه الش 

 . ( ) (هـ 20ت)ـ وأبو دمحم، برهان الّدين، إبراهيم بن ةموسى األبناسّي 

                                                           

 .82: 7، الدرر الكاةمنة 750: 8الذيل على العبر البن العراقي : ينظر(  )
 .782:  ، الدرر الكاةمنة 750: 8الذيل على العبر البن العراقي : ينظر( 8)
 .812: 7الدرر الكاةمنة : ينظر( 7)
 .77:  إنباء الغمر : ينظر( 7)
 .812: 7الدرر الكاةمنة : ينظر( 5)
 .71:  إنباء الغمر بأبناء العمر : ينظر( 1)
 .508: 2شذرات الذهب  ،7 8: 8، نيل األةمل في ذيل الدول 821:  إنباء الغمر : ينظر( 7)
، شذرات الذهب 770:  ، إنباء الغمر   7: 8، الدرر الكاةمنة 58 : 7طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : ينظر( 2)

2 :587. 
قد كتب الملوي له إجازة في نهاية تفسير سورة الكوثر وةما :قلت .581: 2، شذرات الذهب 770:  إنباء الغمر : ينظر( 2)

 .بلقبه واسمه ونسبته يليها، وصّرح فيها
 .108: 2، شذرات الذهب 5 5:  إنباء الغمر : ينظر( 0 )
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ين، ةموسى بن دمحم بن دمحم األنصاري الشافعي قاضي حلب   . (8)(هـ207ت)ـ وأبو البركات، شرف الدِّ
 . (7)(هـ205ت)ّشافعّي ـ وأحمد بن عبد هللا بن الحسن شهاب الدين البوصيرّي المصرّي ال

                                                                                                                                                                                     

، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسلم 72 :  ، المنهل الصافي 5: 7طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : ينظر(  )
 .8 : 2، شذرات الذهب 78 :  ، الضوء اللةمع 82 :  ابن حجر 

 .17: 2، شذرات الذهب 22 : 0 ، الضوء اللةمع 17: 7البن قاضي شهبة طبقات الشافعية : ينظر( 8)
 .71: 2، شذرات الذهب 752:  ، الضوء اللةمع 72: 7، المجمع المؤسس 872: 8اء الغمر إنب: ينظر( 7)
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 . ( )(هـ8 2ت)ـ وةمحّمد بن عبد هللا بن أبي بكر األنصارّي القليوبّي ثّم القاهرّي الّشافعّي 
 . (8)(هـ7 2ت)ـ وعلّي بن أحمد بن أبي بكر األدةمّي المصرّي الشافعّي 

 . (7)(هـ2 2ت)ـ وةم ساعد بن ساري بن ةمسعود الهّوارّي المصرّي الشافعّي 
ين بن القّطان  ـ ودمحم بن  . (7)(هـ2 2ت)علّي بن دمحم المشهدّي شمس الدِّ

 . (5)(هـ287ت)ـ ودمحم بن خليل بن هلل، عز الدين الحاضري الحلبي الحنفي 
 ُمؤلَّفاته: ادسً سا

، ولم (1)«وله تآليف بديعة الت رتيب»: نقل ابن حجر عن ابن ِحّجي ثناَءه على ةم ؤل فات المّلوي بقوله
ي ي ذكر في ت رجمته وفي فهارس الكتب إال  عدٌد يسير ةمن ةمؤّلفاته، لم تتجاوز الخمسة، قد وقفت بعد الت قصِّ

 :(7)والت محيص على عدد كبير ةمن تآليفه البديعة، التي تجاوزت الخمسين، ةمن ذلك
 .  (2)ـ أربح ةمكتسب ةمن األسواق يوَم الت لق 
 .(2)نفس والقلب والروح والعقل العارفـ إرشاد الط اِئف ِإَلى علم الل طائف ةمن ال8
 .(0 )ـ إزالة الوسن عن الوجه الحسن، أو بيان ةمن األولى بأن تنكح أو اًل 7
 .(  )ـ إعراب التعوذ والفاتحة7
 .(8 )إعلم اللبيبة الحسنا بمعاني أسماء هللا الحسنىـ 5
لم1 ين بن عبد الس   .(7 )ـ إفهام األفهام ِفي ةمعاني عقيدة ِعّز الدِّ

                                                           

 :2شذرات الذهب  ،27: 2والضوء اللةمع ، 778: 8، إنباء الغمر 57: 7طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : ينظر(  )
 71. 

: ص)، بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين للغزي العاةمري 71 : 7، المجمع المؤسس  77: 8إنباء الغمر : ينظر( 8)
 .58 : 2، شذرات الذهب 17 : 5، الضوء اللةمع 82 :  ، الجواهر والدرر (882

 .802: 2، شذرات الذهب  8 : 7إنباء الغمر : ينظر( 7)
 .807: 2، شذرات الذهب 7 8: 2، والضوء اللةمع 2  : 7إنباء الغمر : ينظر( 7)
 .877: 2، شذرات الذهب 817: 7إنباء الغمر : ينظر( 5)
 .708: 2شذرات الذهب : ، وينظر77:  إنباء الغمر : ينظر( 1)
 .سأذكرها ةمرتبة على حروف المعجم( 7)
 .في اآلداب والفضائل، ويوجد ةمنه أكثر ةمن نسخة، وأقوم بتحقيقه (2)
، وقد عثرت 11 : 8له، وذكره البغدادي في هدية العارفين  17:  التفسير، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  في( 2)

 .على نسخة ةمنه
 .في الفقه واآلداب، عثرت على نسخة ةمنه، ةمصححة وةمقابلة، وعليها خط المؤّلف( 0 )
صالح الحندود، نشر في نادي القصيم  ةمن ةمخطوطات الظاهرية، وهو ةمطبوع بتحقيق األستاذ الدكتور إبراهيم بن(   )

 م2 80هـ ـ 772 /  األدبي في بريدة، ط
 .، وتوجد ةمنه أكثر ةمن نسخة، وأقوم بتحقيقه(58 : ص)ذكره في إفهام األفهام  ( 8 )
 .م2 80قمت  ـ بحمد هللا ـ بتحقيق الكتاب، ونشر في دار جليس الزةمان، ودار ضياء الشام، دةمشق، سنة  (7 )
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 .( )األةمالي في األ صول ـ7
 .(8)ـ اإلةملء األكبر2
 .(7)(تفسير سورة األعلى)وأعذب ةمناهل الموالي وأهناها  ـ أبهج ةمناهج المعالي وأبهاها2

 .(7)بيان أحق حقيقة االحتفال وأقصد طريقة توصل إلى جميع أنواع الكمالـ 0 
 .(5)ـ بيان األرضى ةمن العزلة وِعلج المرضى  
 .(1)دى ةمن الت عفُّف وقبول الـم ْهَدىـ بيان األه8 
 .(2)الق رآن الجليل (7) (أو لشرف)ـ البيان الجميل لمحاسن 7 
 .(2)(األصغر واألوسط واألكبر)ـ بيان أ ةم هات الم ِهم ات 7 
ن ة المنصورة فيما سئل عنه ةمن اإلتيان والصورة5   .(0 )ـ بيان السُّ
 .(  )اةمة ألهلهـ بيان شرف الِعلم وفضله وأنواع الكر 1 
 .(8 )ـ بيان ةما يصنعه الّلبيب إذا فقد الط بيب7 
 .(7 )ـ تبليغ األةماني في حسن ترتيب المباني2 
 .(7 )ـ تبيين ةمعادن المعاني لمن إلى تبيينها دعاني2 
 .(5 )ـ تحقيق الّرسالة اإللهية80

                                                           

 (.82 : ص)إفهام األفهام في شرح عقيدة عز الّدين بن عبد السلم : ّلف في كتابهذكره المؤ (  )
وةمن »[: ب/5 ]، فقال "هداية سبيل الرشاد في أقصر اآلةماد المتضمنة تفسير سورة العصر: "أشار إليه في نهاية كتابه( 8)

ف ألوسَع ةمن هذا فْلي َراِجع   .«"اإلمالَء األكبر"َتَشو 
 .ة ةمنه، ةمقابلة وةمصححة بخط المؤلفعثرت على نسخ( 7)
 .في العقيدة، وقد عثرت على نسخة ةمنه، ةمصححة وةمقابلة، وعليها خط المؤّلف( 7)
 .في التصوف، يوجد ةمنه نسخة في ةمكتبة خاصة( 5)
 .في الفقه الشافعي، يوجد ةمنه نسخة في ةمكتبة خاصة( 1)
 .كذا قال في إفهام األفهام( 7)
ة في ةمكتبة خاصة، ، توجد ةمنه نسخ(51 : ص)القرآن الكريم، وقد ذكره في إفهام األفهام  شرح لحديث يبّين ةمكانة( 2)

، وقمت بتحقيقه، وسينشر إن شاء هللا في العدد الثالث ةمن ةمدونة الدراسات اإلسلةمية، في المنتدة وقد حصلت عليها
 .اإلسلةمي بالشارقة

 .ؤّلف، واألكبر أوسعها وأشملهاعثرت على نسخة ةمنه، ةمصححة وةمقابلة، وعليها خط الم( 2)
 .في العقيدة، وقد عثرت على نسخة ةمنه، ةمصححة وةمقابلة، وعليها خط المؤّلف( 0 )
 . في اآلداب، عثرت ةمنه على نسختين، وأعمل على تحقيقه(   )
 .في علم الكلم، توجد ةمنه أكثر ةمن نسخة( 8 )
 .جد ةمنه أكثر ةمن نسخة، تو (57 : ص)ةمباني اإلسلم، ذكره في إفهام األفهام في ( 7 )
 .وقد قمت بتحقيقه ونشر في العدد التاسع ةمن ةمجلة المعيار، الصادرة عن كلية اإلةمام ةمالك بدبيفي علوم القرآن، ( 7 )
 "تلخيص الكلم في ةمسألة الكلم: "ذكره في كتابه( 5 )
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 .( )ـ تذكير السهوان بأسباب الكراةمة والهوان 8
 .(8)منة هداية سبيل الر َشاد في أقصر اآلةَمادـ تفسير سورة العصر المتض88
 .(7)ـ تفسير سورة الفتح87
 .(7)ـ تفسير  سورة الكوثر وةما يليها87
 .(5)ـ تفسير سورة طه85
ريعة81 ريعة لمهم ات الش   .(1)ـ تفقيه البشر في لمح البصر باإلفادة الس 
 .(7)ـ تلخيص الكلم على أقسام الكلم87
 .(2)على ذكر هللاـ جواز االجتماع 82
 .(2)ـ جواهر الكنوز82
 .(0 )ـ حدائق الحقائق70
 .(  )ـ ِحْصن  النُّفوس عند سؤال الملك العبوس 7
 .(8 )ـ حّل الِحَبا السترفاع الوبا78

                                                           

 .خراجه إن شاء هللاوهو شرح لحديث ةمن سنن الترةمذي، ويوجد ةمنه أكثر ةمن نسخة، وأعمل على تحقيقه وإ(  )
 .وهي الرسالة التي بين أيدينا، وسأفرد الحديث عنها في درسة المخطوط( 8)
 .«كما ب ِسط في سورة الفتح»: ، فقال[أ/72ق]لسورة الكوثر أشار إليه في تفسيره ( 7)
 .إن شاء هللا تعالىفي ةمجلد ضخم، وقد قمت بتحقيقه، وهو في طريقه للنشر في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم،  (7)
: كفاية للم َوّفق، وهي قول هللا العظيم طه: وفيما كتبت ه على آية»: فقال[ أ/01 ق]ذكره في تفسيره لسورة النصر ( 5)

ويسألونك عن الجبال إلى قوله :وال هضًما» . 
بعد ذكر ( 78:ص)األفهام  وقد قال في إفهام .، ويوجد ةمنه أكثر ةمن نسخة(78، 17: ص)ذكره في إفهام األفهام ( 1)

 .«(تفقيه البشر في لمح البصر)وهو قطب رحى : «..أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رةمضان»: حديث
وقد كشفت عن حقيقته في تلخيص الكلم على : فقال، [ب/7]في العقيدة، ذكره في أول كتاب تبيين ةمعادن المعاني ( 7)

 .ةمصححة وةمقابلة، وعليها خط المؤّلف، أقسام الكلم، وقد عثرت عن نسخة كاةملة ةمنه
 .في الفتوى، توجد ةمنه نسخة في ةمكتبة خاصة( 2)
 [.أ/15 ق]في العقيدة، ذكره في تفسيره لسورة اإلخلص ( 2)
ي ْطِلع على أسرار سورة ( حدائق الحقائق)كما أّن الم لق ب بـ : "فقال( 77: ص)في التفسير، ذكره في إفهام األفهام ( 0 )

وةمعنى أن  األكواَن ةَمظاِهر  الّصفاِت [: "ب/1]فقال  ".أبهج ةمناهج المعالي وأبهاها: "وذكره في كتابه، "ودقائقهااإلخلص 
َلٌة للِعْلم بها، كما أ ْوِضح في : الع َل  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :ليس غير، في تفسير"حدائق الحقائق"أن ها ةم نِبئٌة عنها، وةم حصِّ

" چٻ  
 .، وتوجد ةمنه نسخة في ةمكتبة خاصة758: 7البقاعي في نظم الدرر  في العقيدة، ذكره(   )
، وتوجد ةمنه أكثر ةمن نسخة ةمخطوطة، وقد ن شر 11 : 8، وهدية العارفين  1 7:  إيضاح المكنون : ذ ِكر في( 8 )

ة ، وطبعة ثاني(هـ 77 )ةمؤّخًرا في دار إحياء التراث اإلسلةمي بمشيخة األزهر الشريف بمصر في شهر رةمضان 
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 .( )ـ الرسالة الكاشفة عن أسباب السعادة ةمن التقى والزهادة77
 .(8)ـ رسائل الوسائل77
 .(7)ازعـ ِرَعة الَبارع عن َبْلَتعة البَ 75
 .(7)ـ رةموز الكنوز71
 .(5)سّيدة  آي الق رآن وأعظمهاـ 77
 .(1)ـ شرح األربعين الن ووي ة72
هادة والفكر فيما ي ثمر لمن شرح هللا به صدره ةمن النُّور والعبادةـ 72 ، أو ةمعنى (7)شرح كلمتي الش 

َهاَدة والفكر ِفيَما ي ثمر لمن شرح هللا ِبِه َصدَره ةمن ا لنُّور َواْلِعَباَدة، أو أبواب السعادة في شرح كلمة كلمة الش 
 .(2)الشهادة
 .(2)ـ شرح ةمنظوةمة ابن فرح اإلشبيلي70

                                                                                                                                                                                     

حل الخباء في الدعاء برفع : أبو عبد الرحمن شوكت بن رفقي شحالتوع، ونشر دار الرياحين، ةمصر، بعنوان: بتحقيق
 (. هـ 77 )سنة ! الوباء

 [. أ/7 8ق]ذكره في تفسيره لسورة الناس في المقصد العاشر ةمنها (  )
جائب النجباء، وةمناهج المباهج، وذكره كذلك في ن: ، وأشار إلى أن ةمن أبوابه(70 ، 77: ص)ذكره في إفهام األفهام ( 8)

ي ْطِلع على أسرار ( نجائب النجباء)وإةملؤنا الملقب بـ »(: 77:ص)قال في إفهام اإلفهام [. ب/8]تبيين ةمعادن المعاني 
 .«(رسائل الوسائل)ذلك ولطائفه وهو أحد أبواب 

وقد ذ ِكر ةمعنى العنوان في صفحة . لى نسخة واحدة ةمنهفي آداب األةمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم أعثر إال ع( 7)
المرأة السليطة الكثيرة : ةمن فاق أقرانه وغيرهم في العلم وغيره، بلتعة: ةمن الورع والتقوى، الَبارع: ِرَعة»:العنوان فقال

اّتباع الظ ّن وةما تهوى ةما ي وجب توّرع العالم الَخّير عن : وحاصله: الذي يتكلم وال يستحي، ثم قال: ، الَبازع...الكلم
 .«..األنفس

الكفر والفسوق والعصيان، : المخالفات التي يزع الخوف عنها أ ةّمهاتها»: فقال( 22: ص)ذكره في إفهام األفهام ( 7)
اللهم إني أعوذ بك »: كاألهواء الزائغة، واألخلق الدنيئة، واألعمال السيئة، واألقوال الرديئة، وقد جمعها قول النبي 

 .«(رةموز الكنوز)على ةما أوضحناه في « ةمنكرات األخلق واألعمال واألهواء ةمن
َرها الشيخ بذكر الحياة، : الصفات الثبوتية»: فقال( 0  : ص)في التفسير وفضائل القرآن، ذ كر في إفهام األفهام ( 5) َفَصد 

وكذلك ذكره في تبليغ األةماني في حسن « (اسيدة القرآن وأعظمه: )ألن ها ينبوع الكماالت ورأسها، كما أوضحته في تفسير
 .ترتيب المباني، ولم أعثر عليه بعد

 (.07 : ص)في الحديث الشريف وفقهه، ذكره في إفهام األفهام ( 1)
الحمد هلل المنفرد في صمديته بكمال جلله، والمتوحد في قدوسيته »: وذكر بدايته 7 5: 8ذكره في إيضاح المكنون ( 7)

 .وتوجد ةمنه نسخة في ةمكتبة خاصة. 11 : 8في ةمجلد لطيف، وهدية العارفين : وقال« ..بجمال كماله
 [. أ/ 80ق]كذا سم اه في تفسيره لسورة الفلق ( 2)
 . في ةمصطلح الحديث، توجد ةمنه أكثر ةمن نسخة( 2)
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قاء 7  .( )ـ شفاء الش 

ور78 دور الم بطل لقول الَجْبر والَقَدر الَغر   .(8)ـ شفاء الصُّ

لةمة ونيل الكراةمة77  .(7)ـ بيان طريق الس 

 .(7)َسانـ ِعْصَمة االنسان ةمن لحن اللِّ 77

 .(5)ـ فائدة في الر د على األديان والفرق ةمن آيات سورة اإلخلص75

 .(1)ـ فوائد ذكر فوائد األعمال71

 .(7)ـ قصائد شعرية77

 . (2) ـ القواعد، أو قواعد اإلسلم72

 .(2)ـ الكلم على ةما هو األولى واألحرى في طائفتي األشاعرة والحنابلة72

 .(0 )ـ لطائف علوم آية الخلئق50

                                                           

 .عثرت  على نسخة ةمنه، وهي ةمقابلة وةمصححة بخط المؤّلف(  )
فأترك ةما أريد : على ةما قررت ه في شفاء الصدور، على قولهم»(:  7: ص)ام، فقال في العقيدة، ذكره في إفهام األفه( 8)

وقد ذكر األئم ة  في حكمة خلق هللا تعالى إلبليس وإنظاره فوق ألف حكمة، كما »(: 11 : ص)، وقال في «لما تريد
 .في ةمكتبة خاصة ، وتوجد ةمنه نسخة(شفاء الصدور المبطل لقول الجبر والقدر والغرور)أوضحنا بعَضه في 

 .، وتوجد ةمنه نسخة في ةمكتبة خاصة[ب/77 ق]في التصوف، ذكره في تفسيره لسورة المسد ( 7)
، وهو ةمحقق وةمطبوع، وقد شرحه عبد الخالق بن 11 : 8، وفي هدية العارفين  7  : 8ذ كر في كشف الظنون ( 7)

 ".نسان ةمن لحن اللسانتيسير عصمة اإل: "وَسم ى شرحه( هـ727ت)علي ابن الفرات المالكي 
، يوجد ةمنها نسخة في ةمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسلةمية (85258 : )ذ ِكرت في خزانة التراث برقم( 5)

 .، وقد عثرت عليها8/787بالرياض، برقم حفظ ج
الة الجهلة األغمار له وإنكار اإلباحية وقوع التكليف زندقة وإلحاد، وإح»: فقال( 52 : ص)ذكره في إفهام األفهام ( 1)

ن ة أحسن جواب، في ( وةما أنزل الرحمن ةمن شيء: )قائلين فوائد "قد أوضحنا شبهتهم الفاسدة وأجبنا عنها في الكتاب والسُّ
 ".ذكر فوائد األعمال

 (.  70: )يوجد نسخة في جاةمعة اإلةمام دمحم بن سعود برقم( 7)
، وهو ةمن ةمخطوطات تشستربتي ـ إيرلندا، واإلسكندرية، وقد عثرت (58758: )ذ ِكر في خزانة التراث ةمنسوًبا له برقم( 2)

 .على األولى ةمنهما
 .توجد نسخة ةمخطوطة في ةمكتبة تركية، وقد عثرت عليها( 2)
ثم إن لم يمت أقوام ويحيا آخرون يفسد نظام العالم الدنيوي، كما شرحناه »: فقال( 72 : ص)ذكره في إفهام األفهام ( 0 )

 .«"علوم آية الخلئقلطائف : "في
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 .( )ـ ةَما ِفي الل ْيل ةمن َعِظيم الّنيل 5

 .(8)ـ ةمحاسن األبرار58

وض البسيم57  .(7)ـ ةَمرُّ الن سيم على الر 

 .(7)ـ ةمراشد القاصد إلى أسنى المقاصد57

 .(5)ـ ةمريح القلوب ةمن الكروب55

 . (1)ـ ةمزيل الملم عن حكام األنام51

 .(7)وبةـ ةمضاعفة المثوبة ال تسقط الفوائت المطل57

 .(2)ـ ةمفتاح الفرج52

 .(2)ـ ةمقدةمة في الن حو52

 .(0 )الـم ِهم ات الجاةمعة للت نبيَهات الن اِفَعةـ 10

                                                           

 .، توجد ةمنه أكثر ةمن نسخة، وأعمل على تحقيقه11 : 8في اآلداب والفضائل، ذكره في هدية العارفين (  )
 [.أ/7ق]ذكره في تفسير سورة العصر المتضمنة هداية سبيل الرشاد في أقصر اآلةماد ( 8)
فعجيب في بابه، وفي ضمن « ..ك آةمنت ولك أسلمتاللهم ب»: وأةما قوله »: فقال(  2: ص)ذكره في إفهام األفهام ( 7)

، ثم «"ةمر النسيم على الروض البسيم: "سورة النور ةما يبين ذلك ويشير إلى بيانه، فاستوضحه إن شئت ةمم ا أةمليناه في
في سورة يوم " ةمر النسيم على الروض البسيم"واستشرحه إن أردت ةمن (: 28: ص)قال بعد ذلك في إفهام األفهام 

 .ولم أعثر عليه. «الجمعة
ونحو ذلك ةمن توجيهه أواةمر أسمائه الحسنى لت برز لهم الربانية آثار كلِّ »: فقال( 70 : ص)ذكره في إفهام األفهام ( 7)

 .«"ةمراشد القاصد إلى أسنى المقاصد: "اسم ةمنها، كما قررت ه في بعض فصول
 .توجد ةمنه نسخة في ةمكتبة خاصة( 5)
د قمت  بتحقيقه ـ بحمد هللا ـ وهو في طريقه للنشر، وقد ط بع بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم وتوجد ةمنه أربع نسخ، وق( 1)

 (. هـ202ت)أحمد على نسخة واحدة، ون ِسب خطأ لعبد الرحمن بن دمحم بن خلدون 
 .في القواعد الفقهية، عثرت على نسخة ةمنه، وهي ةمقابلة وةمصححة بخط المؤّلف( 7)
ا، وقد بي ناه أحسَن بيان في »: فقال( 57 : ص)فهام ذكره في إفهام األ( 2) وةمن الفرق بين الصوفي والسلفي يت ضح هذا جدًّ

 .«فليراجع فيهما" تبليغ األةماني"و " ةمفتاح الفرج"
 .يوجد ةمنه أكثر ةمن نسخة( 2)
من الواضح أن عاقبة ف: وأةما عاشرها»: في التنبيهات العشر على المقدةمة، فقال( 22: ص)ذكره في إفهام األفهام ( 0 )

الـم هم ات الجاةمعة "، وفي ...ذلك ليس إال زحزحة عن النار وإدخااًل للجنة، وهما المغفرة واألجر الكريم أو الكبير
 .«تعزيز لذلك كاف" للتنبيهات النافعة
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 .( )(تفسير سورة الفاتحة)ـ الوجوه  الجميلة في بيان أن  أم  الق رآن حاويٌة لمعانيه الجليلة، أو  1
لـَمّلوّي، وربما تكشف لنا األيام ةمزيًدا ةمن ذلك هذا ةما استطعت الوقوف عليه ةمن ةمؤّلفات ولّي الّدين ا

ي، وهللا أعلم  .ةمع البحث والت قصِّ
 وفاته: اسابعً 

ين المل ويُّ ـ رحمة هللا عليه ـ  في القاهرة ليلة الخميس أو الجمعة، في الر ابع أو الخاةمس توفي وليُّ الدِّ
سنة، وكان الجمع في جنازته حافًل  عن بضع وستين، (هـ777)سنة  (8)والعشرين ةمن شهر ربيع األّول

ين ابن آقبغا آص: ةم توفًِّرا، ي َقال ِفن ِبت ربة األةمير ناصر الدِّ  .(7)بلغوا ثلثين ألًفا، وقد د 

هؤالء ةملئكة رّبي قد حضروا وبّشروني : وقد كانت ةِميتته َحَسنًة، وذ ِكَر أن ه َلم ا حضرته الوفاة  قال
دبَقْصر في الجّنة، وَشَرع ي   لم عليكم، ثم  قال: ردِّ َلٍل ةمن الجّنة، : الس  انزعوا ثيابي عّني، فقد جاؤوا ِبح 

 .(7)وظهر عليه الّسرور، وةمات في الحال

                                                           

ورة الكوثر في ، وأشار إليها في تفسير سورة الفلق، وكذلك في تفسيره لس(75 ، 22: ص)ذكرها في إفهام األفهام (  )
 [.ب/87ق]تنبيه قارن فيه بين سورة الكوثر والفاتحة 

، وكذا في «وفي يوم الخميس الرابع والعشرين ةمنه توفي الشيخ اإلةمام ولي الدين»: 700: 8قال ابن رافع في الوفيات ( 8)
يلة الجمعة خاةمس ةمات في ل»: 77: 5، وقال ابن حجر في الدرر الكاةمنة 750: 8الذيل على العبر البن العراقي 

قوله عن ثمانين سنة، ال يصّح، وقد ذكر هو في إنباء الغمر : قلت. «هـ عن ثمانين سنة777عشرين ربيع األول سنة 
 .، وهو ةما اتفق عليه كلُّ ةمن ترجم له«ةمات في شهر ربيع األول عن بضع وستين سنة»: 77:  غير ذلك فقال 

، نيل 77:  ، إنباء الغمر 8  : 7، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 755: 7السلوك لمعرفة دول الملوك : ينظر( 7)
 .17: 8، طبقات المفسرين للداوودي 77: 8األةمل في ذيل الدول 

: ص)، الذيل التام 85 :   ، النجوم الزاهرة 77:  ، إنباء الغمر 8  : 7طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : ينظر( 7)
 .708: 2، شذرات الذهب (810
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 المبحث الثاني
 دراسة عن رسالة

 (تفسير سورة العصر المتضم نة هداية سبيل الرشاد في أقصر اآلماد )

 :اله اوترتيب ُمؤل فه موضوع الرسالة: أوًَّل 

ة، فقال في ةمة وةمقاصد وتتمّ بها على ةمقدّ تناول المؤلِّف في هذه الرسالة تفسير سورة العصر، ورت  
َنة  ِهدايَة الِعَباِد ِلَسبيِل الر شاد في أقصر اآلةَماد، َيْنظ م الَكلَم عليها ـ َحَسَب : "ةمقدةمته وَرة  الَعْصِر الم تضمِّ َفس 

ؤاِل األ خت العزيزة صانها هللا  وحَ  ةَمٌة وةَمقاِصد  وَتَتم ةٌ س  َقدِّ  ".َماها ـ ةم 

 .ويظهر ةمن ةمقدةمته أن تفسيره لسورة العصر جاء استجابة لطلب إحدى األخوات، وقد وصفها بالعزيزة

 .جللة قدر هذه السورة ووجه الحاجة إليها ىةمة عله في المقدّ وقد نب  

كثرته، وجمعت علم األولين واآلخرين،  نت ةمن المعاني ةما ال ت وصفها تضم  فألن  : ا جللة قدرهاأةم  
 .جلله ةما كان وعلم ةما يكون، والعلم بالخالق وأةمره وخلقه جل   وعلمَ 

 .المناسبة بينها وبين سورة التكاثر قبلها أبرز: وفي بيانه لوجه الحاجة إليها

 .ات دراية ورعايةنقتصر ةمنها على ثلث ةمهم  : وأةما في ةمقاصد السورة فقال

ل لدراية ةمفردات السورة، فبّين ةمعاني المفردات في اللغة واالصطلح بما لم األو   همّ لم  ص اوقد خص  
 .م في القرآن الكريمسَ عن فوائد القَ  فتحّدث يسبق إليه، وقد استطرد في هذا المهمّ 

ْسَر ةمن فاتنته وأهميتَ ورة، وبّين ةما تضم  السُّ  لِ مَ ث عن ةمعاقد ج  اني تحدّ الثّ  همّ الم  وفي  ه ةمنه ه، وخ 
 .شيء

ورة، وِذْكِر ةما آتانا هللا تعالى، وأن  باني ة في السُّ صه للحديث عن الرِّعاية الر  وأةم ا الم هّم الث الث فخص 
 .نأخذه بقّوة ةم ْسَتِحبِّين له أخَذ عزٍم وِجدٍّ وطواعية

ورة بالتتم ة وتحد ث فيها عم ا صدرت عنه سورة  العصر ةمن   .صفات هللا الع لثم  اختتم تفسير السُّ

 :هاإلى مؤل ِّف اونسبته الرسالة عنوان: ثانًيا

َنة  ِهدايَة : "ف رحمه هللا، فقد قالةمة المؤلّ يظهر عنوان الرسالة ةمن خلل ةمقدّ  وَرة  الَعْصِر الم تضمِّ َفس 
 النسختين َل كِ وهو ةمتوافق ةمع ةما ذ كر على صفحة العنوان في  ،"الِعَباِد ِلَسبيِل الر شاد في أقصر اآلةَماد

 ".تفسير سورة العصر المتضمنة هداية سبيل الرشاد في أقصر اآلةماد: "، وهوتينالمخطوط

 : ة أدلةد  عِ لِ ّلوي فَ ين المَ ه الرسالة لولي الدّ ا نسبة هذوأةم  
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، في (7821: )هذه الرسالة هي ةمن جملة ثلث عشرة رسالة ضمن ةمجموع يحمل الرقم أن   :لهاأوَّ 
ين الملوي، ها ةمنسوبة إلى دمحم الديباجي، وهو ولي الدّ وكلُّ  وهي الرابعة فيه، د بدبي،ةمركز جمعة الماج

 .على ذلك المرفقة ةما يدلُّ  غلف المجموع صورة، وفي المعروف بابن المنفلوطي

 

، وتفسيره وهو ثابت النسبة له ،التشابه الكبير بين ةمنهجه في تفسيره لسورة الكوثر وةما يليها: ثانيها
م لذلك دراية ورعاية، ويقدّ : يقسم حديثه عن ةمقاصد السورة إلى قسمينالعصر الذي بين أيدينا، فهو  لسورة

التي يكثر ةمنها لوفة ، وكذلك في عباراته المأها ةمتمةبمقدةمة يصفها بأنها ةمهمة، ويختم بخاتمة يصفها بأن  
وحسبنا هللا : ، وقولهأو ةمقصد والحمد هلل وحده، وذلك في نهاية كل ةمهم أو فصل: كتبه، كقوله في كلِّ 

 .ونعم الوكيل
الوجوه )بين ةما ذكره في تفسيره لسورة الفاتحة التوافق في حديثه عن ةمقاةماِت العارفين، : ثالثها

، وفي تفسيره لسورة [ب/75]في تفسيره لسورة الكوثر و ، [ب/ 7]، [أ/70]في العبارة العاشرة ( الجميلة
، وبين ةما ذكره في تفسيره لسورة العصر التي بين [ب/51 ]المسد  وفي تفسيره لسورة ،[ب/77 ]النصر 

 : وهو ثلثة فصول: "[ أ/2] حديثه عن ةمقاةمات العارفين في تفسير سورة العصر أيدينا، فقد قال في

ل ْثقى استبصار ي ثير الر غبةالعِتلق: األو    .الع ْرَوة الو 

عادة: والث اني  رياضة ت ِعدُّ اإلنسان للس 

بر، حت ى َيِحق  : لث الثوا ، وتنشأ  ةمَن الت واصي بالص  ِهم ٌة تدفع الِعَلَل عندةما َتِذرُّ َغواشي أنواِر الَحقِّ
، والحمد هلل َوْحَده  .الوصول  واالتِّصال 
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 ."الوكيل وال أزيد على عدد أبواب الجن ة، وْلَيق ل بعَد ذلك ةَمن شاَء ةما شاء، وحسبنا هللا وِنْعمَ 
بلغ : "الكتب التي يحويها هذا المجموع وهي ه في نهاية كلِّ ف بخطِّ العبارة التي يكتبها المؤلّ : اهرابع

، وسلم على 712ةمقابلة فصار ع مدة، والحمد هلل َوْحَده، كتبه ةم ؤلِّفه عفا هللا عنه، في المحرم سنة 
 ".المرسلين والحمد هلل رب  العالمين

وأن  ةما ذ ِكر على صفحة لوي، رحمه هللا، الة هي لولي الدين المَ هذه الرس ستطيع القطع بأن  أوبذلك 
أحمد بن سليمان )التركية ةمن نسبة هذه الرسالة البن كمال باشا ( ال له لي)العنوان لنسخة ةمكتبة 

 . يؤكد ذلك( م)هو خطأ ةمن الناسخ، وتاريخ المقابلة على نسخة ( هـ270ت
 : التحقيقالنُّسخ الخطيَّة الُمعتمدة في : ثالًثا

 : على نسختين َخّطيتين هذا الرسالةوقد وقفت ل
 : النسخة األولى

ةمجموع يضم ثلثة حة وةمقابلة على نسخة المؤلِّف وعليها َخطُّه، وهي ضمن صح  وهي نسخة نفيسة ةم  
االنتهاء ةمن التصحيح والمقابلة سنة  زةمنَ ه طّ ، وقد أرخ  الم ؤلِّف بخَ ( )ةمنسوبة للمؤّلف عشر رسالة

 (.هـ712)
ورقة ( 5 )، وهي تقع في (728072: )وهذه النسخة هي ةمن ةمركز جمعة الماجد بدبي، وتحمل الرقم

تبت بخطٍّ نسخي واضح، وخَ ( 5 )باستثناء صفحة العنوان، وفي كلِّ صفحة  ط  الن اسخ  سطًرا، وقد ك 
بعض الكلمات، وتحوي النسخة العناوين بالل ون األسود العريض، وةمي ز الفقرات بالل ون األحمر، وكذلك 

وقد اعتمدتها أصًل في التحقيق، وضبطت فيها الكلمات الم ْشِكَلة، تصحيحات وإضافات على الهاةمش، 
 (.م)لها بالحرف  ورةمزت  

 : النسخة الثانية
ورقة ( 7 )في التركية، وهي ( laleli)ةمن ةمكتبة اللي لي ( 72 ) :تقع ضمن ةمجموع يحمل الرقم

تبت بخطٍّ ( 5 )لعنوان، في كلِّ صفحة باستثناء صفحة ا نسخي واضح، وةمي ز الناسخ  العنوان  سطًرا، وقد ك 
 .تصحيحاتبعض الالكلمات بالل ون األحمر، وعلى هاةمشها ورؤوس الفقر وبعض 

زيادة ةمفيدة  ةخلفاتها في الحاشية، وإن كان ثم  ، وأشرت إلى (ل)وقد رةمزت لهذه النسخة بالحرف 
 .ألصل أضفتها ةمع بيان ذلكانسخة ليست في 

 :في تفسيره لسورة العصرمصادر المؤل ِّف : رابًعا
 :صرح المؤلف في تفسيره لسورة العصر بعدد قليل ةمن المصادر، ةمن ذلك

 .[ب/ ] (: هـ101ت) ـ تفسير ةمفرد لسورة العصر لإلةمام فخر الدين الرازي 

                                                           

 .، فلتنظر(البيان الجميل: )التي يحويها المجمع سبق ذكرها في دراسة كتاب وعناوين الكتب ( )
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 .[ب/1] (:هـ505ت) ـ جواهر القرآن للغزالي 
 .[ب/8 ] (:هـ505ت) لإلةمام الغزالي إلى جنة رب العالمين ينـ ةمنهاج العابد

 .[ب/8 ] (:هـ 72ت) ـ ةمنازل السائرين  ألبي إسماعيل الهروي 
 : وذكر لنفسه فيه كتابين، وهما

، كما ب يَِّن في َشرح ( )ولم َيْخر ج أحٌد ةمن جميع الن اس عن ِحْيَطته»: فقال [ب/2]ـ ةمحاسن األبرار 
 .«"محاسن األبرار"

ف ألوسَع ةمن هذا فْلي َراِجع »: فقال [ب/5 ]ـ اإلةملء األكبر   .«"اإلمالَء األكبر"وةمن َتَشو 
 .َبعد   وكل الكتابين لم أقف عليهما

 .قال األئمة: واقتصر على قوله[ ب/7]وةممن نقل عنه دون التصريح باسمه الزةمخشري في كشافه 
 :صور من النسخ الخطية: رابًعا

 
 ( م )ن نسخة مركز جمعة الماجد بدبيصفحة العنوان م

                                                           

: 5تهذيب اللغة : ينظر. تعاهده ورعايته وَكلَءته، يقال حاَطه  َيحوط ه  َحْوًطا وِحْيَطًة وِحياَطًة، أي كأله ورعاه: أي(  )
 .حوط: ، ةمادة(852: ص)، ةمجمل اللغة  8  : 7، الصحاح 2  
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 ( م )من نسخة مركز جمعة الماجد بدبيول  األ اللوحة 

 
 ( م )من نسخة مركز جمعة الماجد بدبييخير  األ اللوحة 
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 (ل)مكتبة ال له لي الرتكية صفحة العنوان من نسخة 

 
 (ل ) ال له لي من نسخة  اللوحة األول 
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 (ل ) بة ال له لي الرتكية مكتمن نسخة  اللوحة األيخير 

 

 :منهج التحقيق والتعليق: خامًسا
 .ـ َنسخ  المخطوط وكتابته بحسب قواعد اإلةملء الحديثة ورسمها 

سخ، وإهمال ةما ال فائدة ة بين النّ سخة الخطي ة، وإثبات الفروق الضروريّ الكتاب بالنّ  ـ ةمقابلة نّص 8
 . حريفةمن تصحيف وت ساخ عادةً ةمنه ةمم ا يقع فيه النّ 

 . بس والغموض عنهص ضبًطا يزيل اللّ ـ ضبط النّ 7

 .ـ استعمال علةماِت الت رقيم المعتادة في النص، واالعتناء بتفقير الكلم فيه7

ورة ورقم اآلية، بعدها 5 َرة، ةمع ذكر السُّ ـ نقل اآليات القرآني ة ةمن المصحف اإللكترونّي للمدينة المنو 
 .ةمباشرة

لن بوي ة واآلثار ةمن ةمصادرها في كتب السن ة حسب أصول التخريج العلمية ـ تخريج األحاديث ا1
 .المعتمدة، ةمع بيان درجتها، واالقتصار على الصحيحين عند ورود الحديث فيهما

 .ـ توثيق النصوص المنقولة، وعزوها إلى ةمصادرها7

 .وجدـ تخريج األبيات الشعرية التي استشهد بها المؤّلف وعزوها ألصحابها إن 2

 .ـ ترجمت األعلم المذكورة، التي يغلب على الظن الحاجة إلى ترجمتها2
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وأقواس التنصيص لألحاديث والنصوص، والقوسين المغلقين  ،ـ استعمال األقواس المزهرة لآليات0 
 .لصفحات المخطوط

 .في نهاية النص المحقق ـ ذكر ةمصادر وةمراجع الدراسة والتحقيق  
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 حيمرَّ حمن البسم هللا الرَّ /

 ممّ ن وتَ عِ ر وأَ سِّ يَ  بِّ رَ 

له،  ريكَ ه ال شَ دَ حْ  هللا وَ هور، وأشهد أن ال إله إال  األعصار والدُّ  مرِّ ةمور على ةمَ ف األ  رِّ َص هلل ةم   الحمد  
 م  الِ س  ، الذير  الن   ه، البشير  ه ورسول  عبد   آدمَ  ولدِ  دَ سيّ  ادً حم  ةم   بور، وأشهد أن  شيد الص  ور الهادي، والر  فهو النُّ 

ر ه م  ع   ،تابعٍ  لِّ يته وك  رِّ عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذ   ى هللا  ور، صل  ب  وث   لٍ يْ وَ وَ  رٍ سْ خ   لِّ ن ك  ةمِ  ه  بعَ ات   نِ ةمَ 
 وبعد، ، اكثيرً  ام تسليمً ور، وسل  م  عْ بالخيرات ةمَ 

 بَ سَ عليها ـ حَ  لمَ م الكَ ظ  نْ يَ  ،ادصر اآلةمَ شاد في أقالر   بيلِ سَ لِ  ادِ بَ العِ  دايةَ هِ  ة  نَ تضمِّ الم   رِ ْص العَ  ة  ورَ س  فَ 
  .ةٌ م  تَ وتَ  د  قاِص وةمَ  ةٌ ةمَ دِّ قَ اها ـ ةم  مَ وحَ  العزيزة صانها هللا  األ خت  ؤالِ س  

  :حاجة إليهاال هِ جْ وَ وَ  ،رهادْ على جللة قَ  نبِّه  ت   ة  ةمَ دِّ قَ فالم  
ها ةمع تقارب طرفيها إن  : قال بأن ي  إال   ،هت  رَ ثْ ف كَ وَص المعاني ةما ال ت   ةمنَ  نْت ضم  ها تَ فإن  : لا األوَّ أمَّ 

، جلله ل  ه جَ قِ لْ ه وخَ رِ ةمْ وأَ  ( )لقابالخَ  مَ لْ ةما يكون، والعِ  لمَ ةما كان وعِ  مَ لْ رين، وعِ لين واآلخِ و  األَ  لمَ عِ  ْت عَ مَ جَ 
، ماء  لَ الع  /تحبيره في بَ عِ ةما تَ  جميعَ  إن  ": ةما ةمعناه (7)درَ فْ في تفسيرها الم   (8)ينالدِّ  ر  خْ ولذلك قال اإلةمام فَ 

ه ت  مَ ظَ عَ  ف  وَص ت  ورة، وال التي اشتملت عليها هذه السُّ  ه لم يتجاوز األسرارَ فإن   ،ماء  كَ في تحريره الح   واجتهدَ 
 ورة   س  اس إال  نزل على الن  لو لم يَ »: افعي رحمه هللا إذ قالالش   صه اإلةمام  خ  قال ةما لَ  بأن ي  إال   ،هعِ قِ وْ ةمَ  ة  للَ وجَ 

  ."(1)«مه  تْ فَ كَ ر لَ ْص ورة العَ بس   اس  الن   (5)خذلو أَ »: ، وفي لفظ(7)«مه  تْ فَ كَ ر لَ ْص لعَ ا
                                                           

 .بالخلق(: ل)في نسخة (  )
اإلةمام الم فّسر، (: هـ101 -577)دمحم بن عمر بن الحسن التيمي البكري القرشي، أبو عبد هللا، فخر الدين الرازّي ( 8)

وله شعر بالعربية يحسن الفارسية، كان واعًظا بارًعا، ، (ابن خطيب الريّ : )ةمولده في الري وإليها نسبته، ويقال له
ةمفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم ولم يكمله، ولواةمع البينات : انيفه كثيرة ةمفيدة في فنون عديدة، ةمنهاوالفارسية، تص

:  8، سير أعلم النبلء 872: 7وفيات األعيان : ينظر. في شرح أسماء هللا تعالى والصفات، وةمعالم أصول الّدين
 .7 7: 1، األعلم للزركلي 500

اإلةمام الرازي رحمه هللا لم ، ولم أقف عليه، علًما بأن  (أو التفسير الكبير)رها في ةمفاتيح الغيب وهو ةمختِلٌف عن تفسي( 7)
، وقد 11: 8، وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية 872: 7يكمل تفسيَره كما قال ابن َخلَِّكان في وفيات األعيان 

أحمد بن دمحم بن أبي الحزم، نجم : مل التفسير هوإلى أن  الذي أك 710:  ذهب ابن حجر فى كتابه الدرر الكاةمنة 
ين المخزوةمي الَقم ولّي  أن كلًّ ةمن نجم الّدين  751 : 8، بينما نجد حاجي خليفة يذكر في كشف الظنون (هـ787ت)الدِّ

َوّيي   .وضعا تكملة لتفسير الرازي الكبير( هـ172ت)الَقم ولي، وشهاب الدين بن خليل الخ 
 .ر قديم لهذا القول بهذا الل فظلم أقف على ةمصد( 7)
ويت بلفظ. عمل(: ل)تعليق ةمن ( 5)  ".لو َتَدب ر الن اس: "، وبلفظ"لو فكر الن اس: "وقد ر 

:  ، ةمفتاح دار السعادة البن القيم 77:  ، إغاثة اللهفان 58 : 82، 55: 1 ةمجموع الفتاوى البن تيمية : ينظر( 1)
 .877: 88، نظم الدرر للبقاعي (700: ص)ف المعارف البن رجب ، لطائ807:  ، تفسير ابن كثير 58 

 [ب/1]

 [أ/1]

 تحقيقال
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  .تعالى إن شاء هللا ،هافِ يْ ها وكَ مِّ ه في كَ رت  كَ ح ةما ذَ وضِّ وسيأتي ةما ي  
  الحاجة إليها وجهُ  :( ) [الثاني] اوأمَّ 

  :(8)هاق  ابِ وَ سَ  عليه هْت ب  واهره على ةما نَ فنقتصر ةمن ظ

 ،[7، 7: التكاثر] ژگژ :ر بتكريركاث  اء بالت  هَ االلتِ  عنِ  رَ جَ ا زَ لم  ـ ه ت  مَ ظَ عَ  ْت ل  جَ ـ  الباريَ  أن  : فمنه
 ژں  ںژ مَ لِ عَ  نةمَ  ه وتعالى بأن  وأخبر سبحانَ  ،[7 ،7: التكاثر] ژ گ گژ  :د عليه بتكريروهد  

إلى  ي األلبابِ لِ وْ أ   م  مَ هِ  ْت قَ و  شَ تتباعد ةمنه، ويَ  عنه نز ه  تَ كاثر ونحوه، بل يَ بالت   االلتهاءَ تضي رْ ال يَ  [5: التكاثر]
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  :وا ةمنه، فقيلرُّ  يقعوا في ةمثل ةما فَ ل  ئَ لِ  ؛ى لهمنَ عْ ى بهم واألَ لَ وْ لم ةما هو األَ عِ 

 [7: العصر] ژ ڀ پ پژ  :قيل يعملون به، ثم   /ةما وجميعَ  مَ ل العالَ مِ شَ فَ  ،[8 –  : العصر] ژ پ
 [.2  : األعراف] ژ ی   ی ىئ ىئ ىئ ېئژ ى آخره،إل

 – 1: التكاثر] ژہ ہ  ۀ ۀ ڻڻ ڻژ  :ا قاله وتعالى لم  ه سبحانَ أن  : وةمنه
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ: ةمنها، فقيل جاة  به الن   إلى ةمعرفة ةما قلءِ الع   وب  ل  ق   ْت جَ انزعَ  [7

 .[2  : ةالتوب] ژ   ٹ  ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺژ  موالِ عَ فَ  ،[7 –  : العصر] ژ ڀ پ

و ول  وأ   األحرار   م  اهتَ  [2: التكاثر] ژ ھ ھ ھ ھ ہژ  :ا قاله وتعالى لم  ه سبحانَ أن  : وةمنه
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ :الكريم، فقيل هللاِ  به نعمة   (7)ركَ شْ ن بمعرفة ةما ت  طَ الفِ  وأرباب   وءاتِ ر  الم  

ةمن  بق شيءٌ ع ذلك، ولم يَ دفَ ار ةما به يَ ار والعوالن  ( 7)ارنَ الش   ةمنَ  جاةِ الن   ريد  م ةم  لِ عَ فَ ، ژ ڀ پ پ پ

 ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھژ  ينذِ للّ شرى ب  فَ أةمره عليه غ ّمة، 

 [.2 : الزةمر] ژۇ

 طيشةَ الم   لوب بشدائدها وةمخاوفها، واألحوالَ للق   القارعةَ  األهوالَ  العظيم   هللا   كرَ ا ذَ لم  : لتَ ق   ئتَ وإن شِ  
ه، ةموازين   ْت قل  ن ثَ مَ اضية لِ الر   يشةَ العِ  ها، وأن  رها واندهاشِ يُّ حَ تَ لِ  (5)وثث  بْ اش المَ رَ ها كالفَ رباب  والعقول، فأَ  /لألحلم

                                                           

 .زيادة تقتضيها القسمة لما تضم نته المقدةمة(  )
 .السور التي سبقتها: أي( 8)
 .َيشكر(: ل)في ( 7)
 .شنر: ، ةمادة707: 8الصحاح : ينظر. العيب والعار: الَشنار   (7)
، أن ه الهمج الطائر ةمن بعوض وغيره : أحدهما: في الفراش قوالن: "782: 1( النكت والعيون )قال الماوردي في تفسيره ( 5)

وفي . قاله أبو عبيدة وقتادة، أنه طير يتساقط في النار ليس ببعوض وال ذباب : الثاني، قاله الفراء ، وةمنه الجراد ، 
أنه الذي يجول : الثالث. بيدةقاله أبو ع، المتفرق : الثاني. قاله الحسن، أنه المبسوط : أحدها: ثلثة أوجه( المبثوث)
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 ٹژ  :إلى ةمعرفة ةما تصير به ( )هائِ مةمن ظَ  األكباد   التهبتِ  ،هةموازين   ْت ن خف  مَ لِ  الحاةميةَ  ارَ ه، والن  ةموازين  

 .هدَ حْ هلل وَ  ، فكان ةما في سورة العصر، والحمد[8  : النحل] ژ ڦ    ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ

 :عايةورِ  رايةً دِ  ،اتم  هِ نقتصر ةمنها على ثلث ةم  : والمقاصد

 داتهارَ فْ ةم   راية  دِ : لاألو   همُّ الم  

م  سْ لقَ ه ابه عليه، وأصل   مَ قسِ ا أ  مَ لِ  دكِّ ؤَ م الم  سَ فالواو للقَ 
م، سَ فانقَ  يءَ الش   ت  مْ سَ قَ  ةمصدر   ـ بسكون السين ـ (8)

: م، أيس  قَ وةم   يمٌ سِ ه قَ جْ وَ : قال، ي  ن  سْ ام، وهو الح  سَ ع الق  جِ رْ ه ةمن بعض، وإليه يَ َض بع ت  زْ ي  ه وةمَ ت  قْ ر  فَ : أي
  .(7)لعَ فْ ظر فيه كيف ي  بالن   يَ نِ عن غيره، واعت   زَ يِّ ه ةم  ن، ألن  س  حَ الم  : مس  قَ الم   ي  شْ ، والوَ نٌ سَ حَ 

بين  ْت مَ سَ ها قَ ألن   ،امً سَ قَ  ْت يَ مِّ س   ،لمَ تَ حْ نون والم  ظْ والمَ  وبذ  كْ بها عن المَ  دَ كِّ ا أ  مَ لِ  زةً يِّ مَ ةم   مين  اليَ ا كانت ولم  
 . فيه /هيَ  نت ةماس  حَ والباطل، فَ  قِّ الحَ 

 [فوائد القسم في القرآن الكريم]

 :كثيرةٌ  في القرآن المجيد فوائد   مِ سَ وللقَ 

 .العذاِب  د  شَ له أَ  ف  خالِ الم   قُّ حِ ستَ يَ  م  ، ث  ييُّ أو الحَ  ل  جِ فيتحاةماه الوَ  ،التكذيبِ  وتقبيح   ،ةج  تأكيد الح  : ةمنها

له ةم  أَ ن تَ ة به، وةمَ دَ ك  ؤَ الم   ملةِ دق الج  على ِص  رهان ساطعٌ وب   قاطعٌ  فهو دليلٌ  (7)فيه مٍ سَ قَ  كل   أن  : وةمنها
 .هدَ حْ أن، والحمد هلل وَ الش   به عليه عجيبَ  مَ سِ قْ خير على ةما أ   كلِّ  بناءِ  هَ جْ د وَ جَ وَ 

  ژ ٱژ 

  .(1)طىسْ الو   لة  ها الص  إن  : ، فقد قيل(5)رفهاشَ بها لِ  مَ سِ قْ روفة، أ  عْ المَ  لة  الص  : قيل

                                                                                                                                                                                     

وإنما شب ه الناَس الكفاَر يوم القياةمة بالفراش المبثوث ألن هم يتهافتون في الن ار كتهافت . قاله الكلبي، بعضه في بعض
 ".الفراش

 .ظمآنها(: ل)في (  )
 .للَقْسم(: ل)في ( 8)
 .قسم: ، ةمادة21: 5، ةمقاييس اللغة 8 80، 0 80: 5الصحاح : ينظر( 7)
 .في القرآن الكريم: أي( 7)
، تفسير 588: 2، تفسير البغوي 777: 1، تفسير الماوردي 827: 0 تفسير الثعلبي : وهو قول لمقاتل، ينظر( 5)

 .72 : 80، تفسير القرطبي 872: 78، تفسير الرازي 720: 5، تفسير ابن عطية 200: 7الكشاف 
الة الوسطى حتى غابت »:قال يوم الخندق الن بي  أن  : فعن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال( 1) حبسونا عن الصَّ

: ، برقم172 : 7، أخرجه البخاري في التفسير، سورة البقرة «أو أجوافهم ناًرا ،الشمُس، مأل هللُا قبورهم وبيوتهم
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 ،حى والفجرالضُّ  هار ةمنَ ل الن  م بأو  سِ قْ به كما أ   مَ سِ قْ ، أ  اه عصرً صلت   يْت مِّ وبه س  ، ( )هارالن   ر  آخِ : وقيل
  [.7 : التكوير] ژگ  گژ  ،[7: الفجر] ژ ڀ ڀ پژ  :يل، فقيلر الل  بآخِ  مَ سِ قْ وكما أ  

  .(8)هاروالن   يل  الل  : وقيل

قع فيه ةمن تصاريف ا يَ مَ درة العظيمة، ولِ الئل الق  ا فيه ةمن دَ مَ به لِ  مَ سِ قْ أ   ،(7)ةمان ةمن حيث هوالز  : وقيل
  .ةموراأل  

ةمان زَ بِ  م  سِ قْ أ  : ه قيلفكأن  ، (5)ههنا (7)ةتأتي  ةم   لافيه أقو  [72: يوسف] ژہ ہژ : ه تعالىوقول  
 يقِ فرِ والت   ،وازينهمةمَ  وتثقيلِ  ،/ى رَ شْ ي الملئكة لهم بالب  قّ لَ تَ  ةمانِ بة، وزَ يّ الط   ياةَ الحَ  م  هِ ؤةمنين وإحيائِ الم   رِ ْص نَ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻژ ة، اةمَ قَ مين في دار الم  ع  نَ هم ةم  خلودِ  ةمانِ المجرةمين، وزَ  هم وبينَ بينَ 

 [.  : دمحم] ژ خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئژ  ،ژڀ

 ٻ ٻ ٻژ عادات وصلة إلى الس  بادات الم  م بأعظم العِ سِ قْ أ  : ه قيلن  أَ كَ فَ  ،لة  الص   وإن كانتِ  

  .هه وبيانِ فِ شْ كَ  نَ سْ ه وح  ناسبتِ ةم   نَ سْ ل ح  فتأةم  ها،  أهلَ إال   ژپ

                                                                                                                                                                                     

ال»: ، وفي لفظ عند ةمسلم7852 ة الُوسطى، حتى غابت مأل هللُا قبوَرهم وبيوَتهم ناًرا كما حبسونا وشغلونا عن الصَّ
 .187: ، برقم771:  التغليظ في تفويت صلة العصر : في كتاب المساجد وةمواضع الصلة، باب« الشمُس 

: 1، تفسير الماوردي 2787: 8 ، تفسير الهداية لمكي 827: 0 تفسير الثعلبي : وهو قول قتادة والحسن، ينظر(  )
 .72 : 80، تفسير القرطبي 720: 5، تفسير ابن عطية 200: 7، تفسير الكشاف 588: 2، تفسير البغوي 777

 .72 : 80، تفسير القرطبي 588: 2، تفسير البغوي 827: 0 تفسير الثعلبي : وهو قول ابن كيسان، ينظر( 8)
: 1، تفسير الماوردي 2787: 8 ، تفسير الهداية 827: 0 تفسير الثعلبي : وهو قول ابن عباس وزيد بن أسلم، ينظر( 7)

، تفسير 877: 78، تفسير الرازي 720: 5، تفسير ابن عطية 200: 7، تفسير الكشاف 588: 2تفسير البغوي  ،777
 .72 : 80القرطبي 

 .ةمباينة(: ل)في ( 7)
به َينجون، وهو ةمن : أي وفيه يعصرون :"فقد قال( 7 7: ص)ولعل ه يقصد ةما قاَله أبو عبيدة في ةمجاز القرآن ( 5)

الَمْلجأ والَمْنجاة، : الَعَصر بالتحريك:"772: 8، قال الجوهري في الصحاح "يًضا، وهي المنجاةالَعَصر والع ْصَرة أ
وكان بعض ةمن ال ِعْلَم له : "78 ،  7 : 1 وقد رد  الطبريُّ هذا القول، وقال في تفسيره ". الملجأ: والع ْصَرة بالضمّ 

ر القرآَن برأيه ه ةمعنى قوِله بأقوال السلف ةمن أهل التأويل ةمم ن ي فسِّ  وفيه يعصرون : على ةمذهب كلم العرب، ي وجِّ
، وذلك تأويل يكفي ..وفيه ينجون ةمن الجدب والَقْحط بالغيث، ويزعم أنه ةمن الَعَصر والع ْصرة التي بمعنى المنجاة: إلى

حابة والت ابعين هادة على خطئه خلف ه قوَل جميِع أهِل الِعْلم ةمن الص    ".ةمن الش 
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 :( ) (شعر)

ـــــــــــــــــــــد ك وَ  ْســـــــــــــــــــــًنايزي ـــــــــــــــــــــه  ح   جه 
 

 َنظــــــــــــــــــــــــــــــًرا ه  إذا ةمــــــــــــــــــــــــــــــا ِزدَتــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 .(8)ةبري  الخَ  ب  سَ به النِّ  ق  ق  حَ وت   ،د  دُّ رَ والت   كُّ ال به الش  زَ وي   ،م  سَ لقَ ى به اق  لَ تَ ي   توكيدٍ  حرف  : ژٻژ  و

 ،لها الحةِ الص   ةِ نيَ والبِ  الحياةِ  رَ كْ ه ذِ الستدعائِ  ،لٌ وْ ه فيه ط  حقيقتِ  رح  ، وشَ موم  به الع   ادرَ الم   :ژٻژ  و
 األعضاءِ  رحَ عي شَ دْ ستَ اهرة والباطنة، وذلك يَ لظ  اآلالت ا ةمنهما ةمنَ  وةما لكلٍّ  ،كِ رْ ل والد  الِفعْ  هما ةمنَ وآثارِ 

وةما شارك فيه  ،اتبها وغاياتهارَ كماالتها وةمَ  وأنواعِ  ،ندَ بالبَ ها قِ وتعلُّ  وحِ الرُّ  رَ كْ وذِ  ،هاراتبِ ى وةمَ وَ والقِ  ،هاوةمنافعِ 
 ة، وغيرِ وراني  والنُّ  اري ةوالن   ةِ ي  نِ مالْ ه الظُّ بِ ج  وح   ،هرِ هْ ظَ لِ  ضِ نقِ الم   /هرِ زْ وِ  وأنواعِ  ،به عنها وةما اختص   ،األكوانَ 

 .ذلك
ه، نبوع  ويَ  اإلنسانِ  ن  دِ عْ ر ةمَ سْ ، فالخ  زيّ جْ بالمَ  حيطِ كاني الم  ها كالوعاء المَ تاليَ  ن  أ: ، أيةنا ظرفي  ه  ( في)و

  .قريروالت  صوير ةمن هذا الت   هللا، وال أبلغَ   أولياءَ إال  

بح، الرِّ  دّ ةمن رأس المال ِض  واتٌ ه، فهو فَ ت  ْص قَ نَ  يءَ الش   ت  رْ سَ ه، وخَ ثل  ن ةمِ ارَ سْ ، والخ  اع  يَ الض  : (رُ سْ الخُ )و
ب األةمثال رْ َض ولِ ة، ةمور المعنوي  ير لأل  عِ ه، فاست  حوِ ع ونَ يبحسوسات ةمن ه في المَ ، وأصل  عض  أو البَ  لُّ فات الك  

 .(7)الهلك والضللف: سار والِخسارةا الخَ ةم  وأال تخفى،  فوائد  
به، كما في حديث جبريل   بيِّ يء الن  جِ ةمَ  مَ لِ ةما ع   بكلِّ  صديق  الت  : رعيُّ الشَّ  واإليمان

د ي  قَ ، وقد ي  (7)
  .امً م  عَ ق ةم  لَ طْ بأةمر، وقد ي  

                                                           

: ص)دع الر سم الذي َدثرا، هو في ديوانه : ، ةمن قصيدة ةمطلعها(هـ22 ت)البيت ألبي نو اس، الحسن بن هانئ هذا (  )
، والخطيب ( 87: ص)، وأبو هلل العسكري في ديوان المعاني 25: 7، وقد نسبه إليه الجاحظ في رسائله (52 

 .27:  القزويني في اإليضاح 
 .رفة ةمعاني األدوات التي يحتاج إليها المفّسر، في  ةمع805: 8اإلتقان : ينظر (8)
 .28 : 8، ةمقاييس اللغة 175، 177: 8، الصحاح 71: 7تهذيب الّلغة : ينظر( 7)
ذات يوم، إذ َطَلع  بينما نحن عند رسول هللا : وهو الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ويقول فيه (7)

فِر، وال يعرفه ةمن ا أحٌد، حت ى جلس إلى الن بيِّ علينا رجٌل شديد  بياِض الثياب، شد عر، ال ي َرى عليه أثر  الس  يد  سواِد الش 
يا ةمحّمد، أخبرني عن اإلسلم؟ فقال رسول هللا : ، فأسند ر كبتيه إلى ر كبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال :
هللا، وتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجَّ البيت  اإلسالُم أن تشهد أن ل إله إلَّ هللا وأنَّ محمًَّدا رسول»

أن »: فأخبرني عن اإليمان، قال: فعجبنا له يسأله، ويصدق ه، قال: ، قال«صدقت»: ، قال«إن استطعت إليه سبياًل 
نَّه جبريل أتاكم فإ»: ، ثم  قال....«تؤمن باهلل، ومالئكته، وُكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

 .2: ، برقم71:  ةمعرفة اإليمان واإلسلم والقدر : أخرجه ةمسلم في اإليمان، باب« يعلُمُكم ديَنُكم
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  .(7)رهإلى آخِ  (8)«( )نمِّ ؤْ زني وهو مُ يَ  اني حينَ ني الزَّ زْ ل يَ »:  بيِّ الن   قول   دقيّ الم   نَ وةمِ : قيل
  .(5)بالباء ه  يتَ تعدِ  لَ ه  سَ  "فَ رَ تَ عْ وا  رّ قَ أَ "ةمعنى  (7)هضمين  وتَ  :ةقال األئم  

ى د  تعَ يَ ، فَ اعَ طَ وأَ  نقادَ َن واعَ ذْ أَ : /ةمعنى ن  م  َض ي  ة، فَ ه اإلسلةمي  روعِ ب اإليمان وف  عَ عمل في ش  تَ سْ وقد ي  
  .(7)ن بهرَ العمل اقتَ  و الباء؛ ألن  في اآلية الكريمة ذ  وهو  ،(1)مبالل  

: العصر] ژڀ  ڀژ  ـ، كمّ عَ أَ  ةمعنىً  ةدَ فرِ ن، وةم  بغيرها ةمعنىً  قترنةً ةم   اد بهارَ ي   يعة ألفاظٌ ر في الش  و 

  .، وهي كثيرةٌ (2)[8: المائدة] ژ ېئېئ   ۈئ ۈئژ  ،[8: المائدة] ژ ۇئۇئ وئ وئژ  ،[3
 ضورِ الح   دائم   في  شْ وكَ  ،واستداللي   ،وةمنه تقليدي  الت، و  في الم طَ  ي نةٌ بَ وائف في اإليمان ةم  وةمقاالت الط  

ا يجب ويمتنع ويجوز، أو ةمم   ،اةمنه لًّ ناسب ك  ا ي  مَ ه االستيعاب لِ جْ صول على وَ ق باأل  علِّ تَ ه ةم  ع  طِ نقَ وةم   ،بالبال
 .ال أوْ  لذلك ابً قارِ ةم  

 .زُّ لي ة، وهو األشرف األعواجيد العَ مَ ة واألذواق والني  لألحوال الس   ر  مِ ثْ والم   ،قيم  العَ  هلِّ ةمن ذلك ك   م  ث
  .ولب  قْ المَ  يُّ ِض رْ المَ  ائم  الد   افع  الن   الفاسد، فهو الجميل   دّ ِض  الح  الص   والعمل  
 د  قْ ، إذ فَ (0 )صواب الخالِ بالص   ـ هللا عليه رحمة  ـ له  (2)اضيَ عِ  بنِ  الفضيلِ  تفسيرَ  ة  األئم   د  عَ تَ ولم يَ 

  .هد  سِ فْ هما ي  أحدِ 

                                                           

حيح الذي قاله الم حقِّقون أن  ةمعناه: " 7: 8قال اإلةمام الّنووي في شرحه لمسلم (  ) ال يفعل هذه المعاصي : القول الص 
 ".التي ت طلق على نفي الشيء وي راد نفي كماله وةمختاره وهو كاةمل اإليمان، وهذا ةمن األلفاظ

بيان : ، وةمسلم في اإليمان، باب1720: ، برقم8727: 1ةما يحذر ةمن الحدود : أخرجه البخاري في الحدود، باب( 8)
 .، عن أبي هريرة رضي هللا عنه57: ، برقم71:  نقصان اإليمان بالمعاصي 

ارق حين »: وتماةمه (7)  .«يسرق وهو مؤمن، ول يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنول يسرق السَّ
 .أقر  واعترف: ةمعنى( آةمن)تضمين لفظ : أي (7)
 .870: 8، تفسير الرازي 20:  تفسير الكشاف : ينظر (5)
: ، ينظر[27: يونس] ژ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇژ  ،[75: البقرة] ژ ې ې ې ۉژ  :كما في قوله تعالى (1)

 . 85: 7، الدر المصون للسمين 8 8: 7البحر المحيط ألبي حيان 
 [.7: العصر] ژ ڀ ڀ  ڀ پ پژ  :أي في قوله تعالى (7)
 [.8: المائدة] ژ ېئېئ   ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئژ  :ةمن قوله تعالى( 2)
عالم المغرب وإةمام أهل الحديث في : (هـ577 -771) عياض بن ةموسى بن عياض اليحصبي السبتي، أبو الفضل (2)

له ا، اكش ةمسموةمً رّ وتوفي بم   ،غرناطةثّم  قضاء سبتة وليَ  ،اس بكلم العرب وأنسابهم وأياةمهملم الن  ان ةمن أع، كوقته
: ينظر ".شرح صحيح ةمسلم إكمال الم ْعِلم  "و " صطفىفا بتعريف حقوق الم  الشّ "  :تواليف نفيسة بديعة، وأجلُّها وأشرفها

 .22 :5األعلم للزركلي ، 8 8: 80، سير أعلم النبلء 727: 7وفيات األعيان 
ئل عن تفسير أحسن العمل ةمن قوله تعالى (0 ) وي عنه أن ه لم ا س  ْم َأيُّك ْم َأْحَسن  َعَمًل  :فقد ر  : قالف ،[8: الملك] ِلَيْبل َوك 

ا ان صوابً قبل، وإذا كا لم ي  ا ولم يكن صوابً إّن العمل إذا كان خالًص ": ةما أخلصه وأصوبه؟ قال: يل، ق"هه وأصوب  أخلص  "

 [أ/4]
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 .فيه أصًل  ال ابتداعَ  /اباعً اتِّ  ،وال تقصيرٍ  وٍّ ل  غ   ن غيرِ ةمِ  يِّ رع اإللهوافق للش  الم   :ابوَ فالص  

  .يٍّ نِ دَ  ظٍّ أو حَ  إعجابٍ  وأ ياءٍ رِ  شائبةِ  لِّ افي ةمن ك  الص   :ص  والخالِ 

ه تِ طاعَ و  ل  وجَ  هللا عز   ةمن توحيدِ  ،هوغ إنكار  س  بما ال يَ  مِ الَ والعَ  سِ فْ ةمع الن   د  ك  ؤَ الم   د  هْ العَ  :ق ِّ ي بالحَ واصِّ والتَّ 
 ،البالغةِ  ةِ مَ كْ والحِ  ،قينيّ م اليَ لْ ل على العِ مِ تَ شْ الكمال الم   نَ إليه ةمِ  دعوبما يَ  صافِ ه، واالتِّ لِ س  ور   هبِ ت  ك   باعِ واتِّ 
  .ي ةبِ لْ الفضائل القَ  وجميعِ ة في الباقي، بَ غْ والر   ،الفانيفي  هدِ والزُّ 

 ،هبُّ حِ العظيم إلى ةما ي   ه هللا  ه  كرَ ا يَ عم   َس فْ الن   س  بِ حْ يَ  م  الِ والعَ  س،فْ ةمع الن   د  ك  ؤَ د  الم  هْ العَ  :ربْ ي بالصَّ واصِّ والتَّ 
  .اتقي  ل  في الخ   نَ يِّ كما ب   ،يذِ ؤْ ى الم  وَ والهَ  ،بِ َض ة والغَ وَ هْ الش   دِّ ةمن ِض 

 وائب، واله الن  ف  فاء، ال ت ضعِ بالوَ  يلٌ فِ كَ  ،زيمةِ العَ  ب  لْ ص   ،ينهد في دِ دُّ شَ الت   ديد  شَ  :اشرعً  رُ ابِّ فالصَّ 
، ههِ رَ كْ ه وةمَ طِ شَ نْ وةمَ  ،هرِ سْ ه وي  رِ سْ في ع   ،العظيم ي هللاِ راِض ذ على ةمَ واجِ بالن   ض  ، قد عَ به األهواء   ( )ى ارَ جَ تَ ت

  .وتكوينيّ  ينيّ دِ  لِّ ك   ةمعَ  ،يّ قِ لْ وخَ  يّ قِّ حَ  لِّ عليه في ك   ةٌ رَ ثَ وأَ 

 .هدَ حْ هلل وَ  والحمد  ه، دِ وْ وج   هِ نِّ مَ ه بِ ضلِ فَ  عظيمَ  ةمنا هللا  رَ ال حَ 
مَ  ةمعاقدِ  راية  دِ : انيالثَّ  (8)مُّ هِّ المُ   هالِ ج 

ر بسببها ث  تكَ تَ  ، ولقواعدها اعتباراتٌ شيءٌ  /ه ةمنهاتَ ن فَ ةمَ  ر  سْ ، وخ  هت  ي  مِّ هَ وأَ  ه  تْ نَ م  َض ح ةما تَ ِض ت  وبه يَ 
  :الهنوَ على ةمِ  ج  سَ نْ به، وي   اس  قَ ن واضحاتها على ةما ي  ةمِ  ه  بِّ نَ العبارات، ن  

لة على مِ تَ شْ ها ةم  أن   ،(7)كما في أواخر سورة الفتح ،ةي  هِ اإللَ  سالةَ لرِّ وكونها ا ،القواعد باعتبار ذاتِ  :أحدها
ةمن قوله  ةٌ ي  لِ جَ  ة  ةمَ دِّ قَ سائل، فالم  والر   لِ س  إلى الرُّ  اسِ الن   اضطرارِ  عليهما بيانَ  اةمً دِّ قَ ةم   ين الَحّق،دى ودِ بيان اله  

 هِ يْ دَ لَ  مَ ر  كَ الم   اإلنسانَ  ع  دَ حيم ال يَ الر   فالعزيز   ،[8 –  : العصر] ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ : تعالى
 ژ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ :لينذرَ  رسواًل  رسلَ ، فأَ العصرِ  أبناءَ  لل  الض   م  ، وال سيما وقد عَ رٍ سْ في خ  

 [.1: يس]

                                                                                                                                                                                     

: ينظر. "إذا كان على السّنة: إذا كان هلل، والّصواب: ا، والخالصا صوابً قبل حّتى يكون خالًص ا لم ي  ولم يكن خالًص 
 .27:  ، ةمدارج السالكين 520: 7، تفسير الكشاف 71 : 2، تفسير البغوي 751 :2تفسير الثعلبي 

 .ال تجارى (: م ) ، وفي (ل)كذا في (  )
 .(ل)ليست في ( 8)
: ، الصف82: الفتح، 77: التوبة] ژ ىئىئ ىئ ېئ   ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئژ : أي في قوله تعالى( 7)

2.] 

 [ب/5]

 [أ/5]
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به  تصريحٌ  [7: العصر] ژ ڀ پ پژ : قوله ( )فيحيح، فالص   قِّ افي للحَ الش   ى والبيان  دَ ا اله  وأةم  
  .إليه (8)وإيماءٌ 

، ي  بِ قالَ  الحاتِ الص   ل  مَ عَ اهر والباطن، فَ للظ   اةملةِ الش   بِ رْ الق   (7)َلة  َوَوسي دِ شْ الرُّ  سبيل  فَ  :قِّ الحَ  ين  ا دِ وأةم  
، وال ات نفسي  قي  ل  الخ   (7)يُّ نِ سَ : أي بر،ي بالص  واِص ، والت  ي  بِ لْ قَ  ،الفضائل ةمقاةماتِ : ، أيقِّ ي بالحَ واِص والت  
 .هدَ حْ هلل وَ  /ه، والحمدانيدَ ي   ، وال تلخيَص قِّ الحَ  ين  ذلك، هو دِ  غيرَ  يءَ شَ 

 صالحِ وةمَ  ،همعادِ هم وةمَ ودِ ب  عْ ةمن بيان ةمَ  ،بادات العِ م  هِ ها اشتملت على ةم  أن   ،هاقِ ل  عَ تَ باعتبار ةم  : وثانيها
لبيان  (7)ر القرآناهِ وَ في جَ  (1)ة  َلق بَ فهي الم   ،(5)مهِ يْ دِ َتحْ  اتٍ طَ شِّ نَ ةم   رِ كْ ذِ م، و هِ يْ دِ رْ ت   هٍ بَ ش   لِّ نياهم، وحَ هم ود  ينِ دِ 
  .(2)رِ بَ نْ اق والعَ يَ رْ والدِّ  كِ سْ والمِ  رِّ والدُّ  دِ رُّ ةم  والزُّ  وتِ الياق  اتبها وفوائدها، برَ ةمَ 

إللحاق  دِ دّ جَ تَ ى، الم  َص حْ ال ت   رونٍ ق  بِ  (2)مِ رّ َص تالم   (رِّ ْص العَ )ـ عليه ب مٌ سَ قْ اإلنسان ةم   (رسْ خُ )ـ بِ  فاإلخبار  
 دنشِ وي   ،رفانالعِ  وائحَ رَ  اإلنسان   مُّ شَ يَ فَ  ،امَ كَ ه الزُّ ح  يْ يفتح رِ  رٌ نبَ عَ  ،ف على سبيل االستقصاءلَ بالس   فِ لَ الخَ 

 :( 1) (شعر) لنفسه

 واج  لَ دْ وأَ  جال  الرِّ  ب  وقد هَ  تَ دقَ رَ 
 

 رواجِ الهَ  عِ طْ دا وقَ يْ على البَ  لْ وِّ عَ فَ  
 

ورة الكريمة لهذه الِحْكَمة أنسب  ةم ناِسبٍ   .ه  لْ أةم  تَ فَ ، (  )وتقديم ه في السُّ
 .(8 )ه األفعالق  رَ زْ فات، وأَ الصِّ  ه  ر  فَ ْص ، وأَ ات  ه الذ  ر  مَ حْ أَ بأصنافه، فَ  وت  الياق  : واإليمان

زْ  /(7 )ةي  ، وللستعمارِ ر  وهي الدُّ  ،ةدي  بُّ عَ ة الت  ي  لوكِ للسُّ  شاةملٌ  :الحاتالص   ل  مَ وعَ  وهي  ،ةي  فعِ ة والد  ي  قِ الرِّ
  .ك  سْ المِ 

                                                           

 .وفي، والصحيح ةما أثبته: في نسختي المخطوط( )
 .أو إيماء(: م ) ، وفي (ل)كذا في ( 8)
 .ووصلة(: ل)في ( 7)
 .سنا: ، ةمادة8727 :1الصحاح : ينظر. رفعه وأعله :وَأْسناه ، أي، فيعالر  : ِنيُّ الس   (7)
 .حدا: ، ةمادة75 :8ةمقاييس اللغة ، 8702 :1الصحاح : ينظر. سوق االبل والغناء لهاالسوق، ويطلق على : دوالحَ  (5)
ّرفت( ل)في ( 1)  .المقلبة: ح 
 (.هـ505ت)لإلةمام أبي حاةمد الغزالي ( 7)
 .ةلم أقف على ذلك فيه، وقد أطلق هذه األلقاب على ةما في سورة الفاتح( 2)
م   (2)  .صرم: ، ةمادة215  :5الصحاح  :ينظر. االنقطاع  : واالْنِصرام  ، عطُّ قَ الت  : الَتَصرُّ
 .لم أعرف قائله( 0 )
 (.ل)سقطت هذه الجملة ةمن (   )
 (.81: ص)جواهر القرآن : ينظر( 8 )
كنى األرض وةما يقوم به اإلنسان  ةمن أعمال إ : أي (7 ) زَق وي حقِّق ة ي  عمار األعمال التي ت حقِّق استقراَر س  يستجلب فيها الرِّ

رر، وهو ةمعنى قوله تعالى [.  1: هود] ژ جئ ی  ی ی ی ىئژ  :فيها لنفسه ولمجتمعه الحمايَة وَدفَع الض 
 .727 :8الكشاف ، تفسير 25 : 7، تفسير البغوي 772 :8 تفسير الماوردي، و 712: 5 تفسير الطبري : ينظر
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وج  فإن   ،هةمثل   ( )اقَ يَ رْ ال دِ  :قِّ بالحَ  يواِص والت     .س  نف  ى األَ وَ هْ وةما تَ  نِّ باع الظ  اتِّ  نِ ةمِ  ه  بَ الشُّ  (8)ما َتر 

  .درّ ةم  ن ذلك الزُّ مْ ، وفي ِض (7)ةاق  ، فهي الحَ رةاآلخِ  ار  الد   :قِّ لحَ ةِمَن ا ثم  

 .هدَ حْ هلل وَ  ات، والحمد  مَ على ذلك إلى المَ  ر  بْ الص   :ةموراأل   مِ زْ ن عَ ةمِ و 
  :ها اشتملت على فصلينأن   ،ةنواني  باعتبار داللتها الع   :وثالثها

 ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃژ :ارالن   أهلِ  بيان  : لاألو  

  [.1 : الزةمر] ژڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

  .ةةمور التكويني  ةمع األ  : انيةة، والث  يني  األواةمر الدِّ  ةمعَ : هماا حدولهم علةمتان؛ إ ،ةالجن   أهلِ  بيان  : انيوالث  

إليهم  لَ نزِ ةما أ   عوا أحسنَ بَ ات   اوإنعاةمً  اتشريعً  نه  وا به، أو إلى ةما ةمِ ن  هم آةمَ بِّ روا إلى رَ ظَ فإن نَ : لىوْ ا األ  أةم  
قوا ق  حَ تَ فَ  ،/ىنَ سْ الح   ه  وا أسماءَ َص حْ وأَ  ،قِّ وا بالحَ اَص وَ تَ  ،قام به: الحات، أو إلى ةما له، أيلوا الص  مِ عَ هم فَ بِّ ن رَ ةمِ 

  .قائقبالحَ 

  ڃ ڄ ڄ  ڄژ  :ما هوهم إن  ول  قَ وتسليًما، فَ  ىً َض ي األقدار رِ جارِ ةمَ  تحتَ  كون  والسُّ  بر  فالص  : ا الثانيةوأةم  

 .حال لِّ الحمد هلل على ك   ،[7: الروم] ژ ۉې ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋژ  ،[51 : البقرة] ژ  ڃ

ة، يَ ودِ ب  في الع   ةٌ دَ جاهَ ةم   :قِّ ي بالحَ اِص وَ ة، والت  بادَ في العِ  ةٌ دَ جاهَ ةم   :ح  الِ الص   ، والعمل  ةٌ دَ شاهَ ةم   :فاإليمان  
  .ومس  الرُّ  ل  َل حْ اضمِ  :بري بالص  واِص والت  

 يت ىت متژن، يْ فس ةمن البَ الن   وإخراج   ناءٌ فَ : ابع، والر  ريقةٌ طَ : الث، والث  ريعةٌ شَ : اني، والث  حقيقةٌ  :لفاألو  

  .[2: ، البينة88: ، المجادلة00 : ، التوبة2  : المائدة] ژ مثىث جث
مال، أو الشِّ  وأصحابِ  اليمين أصحابِ  وأ، (7)تينَض بْ القَ  على بيان أهلِ  اشتملْت : لتَ ق   تَ ئْ وإن شِ 

 .هدَ حْ  وَ ذلك، والحمد هلل يبين، أو غيرِ بيثين والط  الخَ 
                                                           

: ينظر. الترياق الفاروقي :هاجلُّ أب، وأحمدها و فارسي ةمعرّ وم، وهو مفيه ِشفاء للسّ نًى، و كلهما بمع: رياقالتّ الّدرياق و  ( )
 .727:  ، أبواب القاف والتاء، ةمعجم ةمتن اللغة  1 :2تهذيب اللغة 

 .قروح(: ل)في ( 8)
تفسير الطبري  :ينظر. لوعيد، أو َيسَتِحّق فيها الوعد  واعلى األعمال ، ويجب فيها الجزاء  ّق فيها األةمور  حِ التي تَ وهي  (7)

 .75: 1، تفسير الماوردي 511 :87
 َص لَ إذا خَ »: قال رسول هللا  :قال الخدري رضي هللا عنه سعيدإشارة إلى ةما جاء في الحديث الذي يرويه أبو ( 7)

ةمجادلة له ةمن  شدّ يكون له في الدنيا بأ فما ةمجادلة أحدكم لصاحبه في الحقّ  ،نواار يوم القياةمة وأةمِ المؤةمنون ةمن الن  
ون ةمعنا جُّ ح  ون ةمعنا ويصوةمون ةمعنا ويَ يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلُّ  :قال ،دخلوا النارهم في إخوانهم الذين أ  المؤةمنين لربّ 

ن م ةمَ فمنه ،همصورَ  ار  ال تأكل الن   ،فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم ،مجوا ةمن عرفت  رِ خْ أَ اذهبوا ف :فيقول :قال ،ارَ م الن  ه  فأدخلتَ 
 :يقول ثم   ،جنا ةمن أةمرتنارَ خْ نا أَ رب   :فيقولون  ،جونهمرِ خْ ي  فَ  ،وةمنهم ةمن أخذته إلى كعبيه ،إلى أنصاف ساقيه ار  ه الن  أخذت  
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  :ها اشتملت على فصلينأن   ،ة لإلنسانفرِّ شَ باعتبار ثمراتها الم   :ورابعها

  .كميلةما به الت   بيان  : انيوالث   .ةما به الكمال   بيان  : همال  و  أَ 

إنسان  لِّ ل على ك  جِّ س   ،في أوائل األعمار اودً فقة ةمَ لي  مَ ة العَ و  ة والق  ي  مِ لْ ة العِ و  باعتبار الق   ا كان الكمال  م  ولَ 
 ٻ ٱژ: ، فقيلاهاتهم ال يعلمون شيئً ةم  أ   /طون ن ب  خروجهم ةمِ  إلى حالتهم عندَ  ارً ظَ ، نَ رٍ سْ ه في خ  بأن  

  [.8 –  : العصر] ژپ ٻ ٻ ٻ

ة، الماد عنِ  دٍ ر  جَ ةم   ّسِ عن الحِ  بغائبٍ  ة اإليمان  مي  لْ ة إلى كمال العِ ي  ةمِّ نقص األ   ةمن ل  ا كان الن اقِ م  لَ  ثم  
 إليهما قول   ، أرشدَ أو غضبٍ  وةٍ هْ تابعة شَ عن ةم   يه  زِ الن   الح  الص   ة العمل  ي  لِ ممال العَ ة إلى كَ هيمي  البَ  صِ قْ وةمن نَ 

  .[7: العصر] ژڀ ڀ ڀ پ پژ  :هللا العظيم

 ڀژ :ةمي  لْ ة العِ و  في إفادة اإليمان الذي هو تكميل الق   ، قيلج عنهمار  خْ ا لم يَ كميل لم  الت   ثم  

: العصر] ژ  ٺ ٺژ :ةي  لمة العو  الح الذي هو تكميل الق  عمل الص  ، وفي ال[7: العصر] ژٺ
 .هدَ حْ إتمام بيانهما، والحمد هلل وَ  عندَ  ورة  السُّ  كميل، فانقطعتِ مال والت  الكَ  وراءَ  حَ مَ طْ ، وال ةمَ [7

 ،ستقيمراط الم  على الصِّ  ها اشتملْت ن  ، أه  هَ جْ وَ  ةِ َض يِّ بَ الم   ،لإلنسان ةِ جَ هِ بْ ها الم  باعتبار ثمراتِ : وخامسها
 .العظيم وإجلله له، وتعظيمِ ذاَل قير وإْ ةمن تحقير الحَ 

  ".ودٍ س  حَ  عِ ْض وَ وَ  ،دودٍ وَ  عِ فْ في رَ : ؟ فقالكَ ت  لذ   مَ يْ فِ ": قيل لبعض األكابر

   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ :ميدالح هللا العظيم الوليّ  قول  ، الَحاق ة /به يوَم  وهو ق ر ة  العين الم َذك ر  

                                                                                                                                                                                     

ةمن كان في قلبه  :حتى يقول ،دينار نصفِ  ةمن كان في قلبه وزنَ  ثم   ،دينار ةمن اإليمان خرجوا ةمن كان في قلبه وزنَ أ
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  :ق بهذا فليقرأ هذه اآليةدّ َص فمن لم ي   :يدقال أبو سع .ةمثقال ذرة

ثم  : ربنا قد أْخَرْجنا ةَمن أةمرتنا فلم يبق في الن ار أحد فيه خيٌر، قال: فيقولون : ، قال[70: النساء] ژڍ  ڍ     ڌ  ڌ  
فيقبض قبضًة من النَّار أو قال : لمؤةمنون، وبقي أرحم الر احمين، قالَشَفَعْت الملئكة ، وَشَفَع األنبياء ، وَشَفَع ا: يقول هللا
ةماء الحياة، : ، ناس لم يعملوا هلل خيًرا قط، قد احترقوا حتى صاروا ِحمًما، قال فيؤتى بهم إلى ةماء يقال لهقبضتين

ؤ في أعناقهم الخاتم، عتقاء فيصبُّ عليهم فينبتون كما تنبت الَحب ة في حميل السيل، فيخرجون ةمن أجسادهم ةمثل اللؤل
ربنا وةما : فيقولون : ادخلوا الجنة، فما تمنيتم أو رأيتم ةمن شيء فهو لكم عندي أفضل ةمن هذا، قال: فيقال لهم: هللا، قال

وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند . «رضائي عليكم فل أسخط عليكم أبًدا: فيقول: أفضل ةمن ذلك؟ قال
 .27 : ، وةمسلم في اإليمان برقم 700: ، وأخرجه بلفظ آخر البخاري في التوحيد برقم7 2  : ، برقم27: 7
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 ْت لَ رسِ وبه أ  ، ( )[ 1 – 10: يس] ژڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ: ه تعالىه قول  ح  وضِّ كما ي   ،مةمَ إلى جميع األ   سلِ الرُّ  كلُّ 

 [.71: النحل] ژ ڇڇ چ

  .م  وغَ  جهٍ وَ  واد  وسَ  رٌ سْ خ   هطاعتَ  ، فإن  اغوتِ الفة  الط  خَ ةم   :وعيبٍ  صٍ قْ إثم ونَ  لِّ ةمن ك   ة  لةمَ فالس  

 .العاَلمين بِّ هللا رَ  عبادة   :(8)رٍّ بِ  لِّ ةمن ك   والغنيمة  
 .ين آةمنواذِ الّ  ةمراتبِ وأدناه أدنى  ،رفانالعِ ب فإمَّا

 .حاتالِ الص   ل  مَ وهو عَ  ،هه سبحانَ شرعِ ب (7)اعً رُّ شَ تَ ة لوهي  بتوحيد األ   اوإمَّ 

ي واِص زاء، وهو الت  ين والجَ الدِّ  ه يومَ للقائِ  قه، واالستعدادِ لْ ه في خَ لِ دْ نين عَ بقوا واألخذِ  ،هكِ لْ بتوحيد ةم   اوإمَّ 
  .قِّ بالحَ 

ه ةمن غير رَ د  بر فيما قضاه وقَ ي بالص  واِص ، وهو الت  اوإصلحً  يادةً وسِ  الكً ه تعالى ةمِ تِ ي  بوبِ بتوحيد ر   اوإمَّ 
  .عزَ وال جَ  طٍ خُّ سَ تَ 

 .هدَ حْ والحمد هلل وَ  ،(7)وخاتمته الكتاب /رة في فاتحةر  قَ ات الم  م  هِ ت الم  م  وبه تَ 
  :على فصلين شتملتها اأن   ،باعتبار نفعها اإلجماليّ : وسادسها

  .اتكَ لِ هْ ر الم  سْ الخ   أسبابِ  بيان  : لهماأو  

  .ياتجِ نْ بح الم  الرِّ  أسبابِ  بيان  : انيوالث  

                                                           

في الّدنيا أن ال تعبدوا الشيطان ( يا بني آدم)ألم أوصكم وآةمركم : "578: 80وفي تفسيرها يقول اإلةمام الطبري  ( )
ن لكم عداوته باةمتناعه ةمن السجود ألبيكم آدم، إن  الشيطان لكم عدو ةمبين، قد أبا: فتطيعوه في ةمعصية هللا، وأقول لكم

حسًدا ةمنه له على ةما كان هللا أعطاه ةمن الكراةمة، وغ روره إّياه حتى أخرجه وزوجَته ةمن الجنة، وألم أعهد إليكم أِن 
شيطان، اعبدوني دوَن كّل ةما سواي ةمن اآللهة واألنداد، وإياي فأطيعوا، فإن  إخلص عبادتي، وإفراد طاعتي، وةمعصية ال

 ".هو الّدين الّصحيح، والطريق المستقيم
عن عبد هللا بن ةمسعود رضي هللا عنه أن ه كان يقول إذا  5  7: ، برقم707:  أبي شيبة في ةمصنفه وقد روى ابن  ( 8)

لة م  إنِّي أسألك ةمن ةموجبات رحمتك، وعزائم ةمغفرتك، وأسألك الغنيمَة ةمن كلِّ ِبّر، و : "فرغ ةمن الص  لةمَة ةمن كلِّ الل ه  الس 
م  ال تدْع لنا ذنًبا إال  غفرَته ، وال َهمًّا إال   م  إنِّي أسألك الفوَز بالجّنة والِجَوار ةمن الن ار، الل ه  فرجَته ، وال حاجة إال   إثم، الل ه 

 ".قضيَتها
 .شرًعا(: ل)في ( 7)
 .لناسالم هم ات الم َقّررة في سورتي الفاتحة وا: وَيقصد بذلك( 7)
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 لّ ك  : ر، أيسْ ي خ  فِ اإلنسان لَ  إن  : قيل ،رَ ْص وت الحَ ف  يَ  ارً ثُّ كَ تَ  لكِ ر والهَ سْ الخ   أسباب   رْت ث  كَ ا تَ م  لَ  ثم  
 .ةما ال حصر لهب ناسِ ي   مولٌ ل، وهذا ش  مِ ةما عَ  لَ مِ إنسان، وإن عَ 

، ژڀژ بـ ةً لبي  ة قَ االجتلبي   نجيات  الم   ْت نب، ب يِّنَ تَ جْ ب والم  لَ تَ جْ في الم   نجيات  الم   م ا انحصرتِ ولَ 

 ْت ب يِّنَ  ثم  ، ژٺ  َتَواَصواژبـ  ةً إحساني   ةً وروحاني   ،[7: العصر] ژ ڀ َعِمل واژبـ  ةي  إسلةم ةً بي  الَ وقَ 
 .هدَ حْ بر، والحمد هلل وَ ي بالص  واِص بالت   ـ رسْ ه خ  أن   مَ لِ ا ع  ا ال ينبغي ةمم  ا عم  هً زُّ نَ تَ ـ  ة  االجتنابي   نجيات  الم  

هي المجموعة في قول هللا  ،صولعلى أربعة ف   ها اشتملتأن   ،ا التفصيليّ هباعتبار نفع: وسابعها
، [57: يونس] ژ ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍژ  :العظيم

حاسن م"رح في شَ  نَ يِّ كما ب   ،( )تهطَ يْ ن حِ اس عةمن جميع الن   ج أحدٌ ر  خْ ولم يَ  ،/هاتِ ةم  ر  المنافع بِ  هاتِ ةم  أ   عَ مَ فجَ 
  .(8)"األبرار

 ٻ ٻ ٱژ: تعالى هللاِ  ه قول  ح  ضِّ وَ كما ي   ،رانسْ الخ   نِ بْ األعمار وغَ  رِ َص قِ اإلنذار بِ  :ظة  وعِ فالمَ 

 األةملِ  ة  بَ يْ خَ  :ر  سْ ةمع األنفاس، والخ   م  رِّ َص تالم  ر م  هو الع   :ر  ْص العَ  إذِ  ،[8 –  : العصر] ژ پ ٻ ٻ
  .مِ عَ ةما في اليد ةمن جميع النِّ  وات  وفَ  ،يعْ الس   لل  وَض 

، وهو هارةَ والط   فاءَ ها الشِّ ب  سِ كْ سرها، وةم  ها بأَ اتِ جاسَ ونَ  ،هالِّ لوب ك  الق   أةمراضِ  ل  يزِ ةم   :افيفاء بمعنى الش  والشِّ 
  .صالِ الخَ  قُّ اإليمان الحَ 

  .الحاتالص   وهو عمل   ،قِّ الحَ  والبهجةِ  ،ةعادة األبدي  إلى الس   ل  وِص والبيان الم   ة  لَ اإلةما: دىواله  
، ىنَ الغِ  وفيه أعظم   ى،نَ فْ الذي ال يَ  قِّ ي بالحَ واِص وهو في الت   ،حالال وتحسين   ،الفاقات إزالة   :ةمَ حْ والر  

 .هدَ حْ د، والحمد هلل وَ ش  رْ تَ  مْ ه  فَ تَ ى، فَ نَ دْ ض هذا األَ رَ بر عن عَ ي بالص  واِص والت  
و ، وهنالعارفي ةمقاةماتِ  :ماء  كاه الحم  ها اشتملت على ةما سَ أن   ،ذكورفع المَ باعتبار لوازم الن  : وثامنها
  :(7)ثلثة فصول

فيما  رِ سْ اعتقاد الخ   ه ينشأ ةمنِ أن   خافٍ  ، وغير  (7)قىثْ ة الو  وَ رْ الع   لقالعتِ  /غبةثير الر  استبصار ي  : لاألو  
 . اآنفً  وحِ ر  شْ المَ  االتَِّعاظِ  م  ه الزِ ، وأن  قِّ الحَ  وى طلبِ سِ 

                                                           

: 5تهذيب اللغة : ينظر. تعاهده ورعايته وَكلَءته، يقال حاَطه  َيحوط ه  َحْوًطا وِحْيَطًة وِحياَطًة، أي كأله ورعاه: أي(  )
 .حوط: ، ةمادة(852: ص)، ةمجمل اللغة  8  : 7، الصحاح 2  

 .ويبدو لي أن ه كتاب للمؤّلف، ولم أعثر عليه( 8)
، وكذلك [ب/ 7]، [أ/70]في العبارة العاشرة ( الوجوه الجميلة)ذكر في تفسيره لسورة الفاتحة وقد تناول هذه الثلثة بال( 7)

 [.ب/51 ]، وفي تفسيره لسورة المسد [ب/77 ]، وفي تفسيره لسورة النصر [ب/75]في تفسيره لسورة الكوثر 
العروة الوثقى، َوأنه ال يقبل عمًل إاّل به،  أخبر هللا  سبحانه أّن اإليمان هو: فعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن ه قال (7)

 .877: 8، تفسير الثعلبي 7  : 7تفسير الطبري : ينظر. وال تحر م الجن ة إاّل على ةَمن تركه
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 ،عن ةمرتبة اإليثار قِّ وى الحَ ةما سِ  ل  زْ عَ : حدهاأ عادة، وأركانها ثلثة؛اإلنسان للس   دُّ عِ رياضة ت  : انيوالث  
ة ارَ ةم  فس األَ تطويع الن  : وثانيها .نجاسهوأةمن ةمرض القلب  ( )لشفاءه الزم افإن   ،اإليمان الحقيقيّ  وينشأ ةمنَ 

 نشأ  ، ويَ نِبْيهللتَ  رِّ السِّ  تلطيف  : وثالثها .(8)الهتداءه الزم افإن   الصالحات، ةمن عمل ة، وينشأ  ئن  مَ طْ س الم  فْ للن  
 مت  خت حت جت ىبيب مب خب حب يئجب  ىئ مئ حئژ  الذيهللا  مةِ حْ رَ  أثرِ  ه الزم  ، فإن  قِّ واصي بالحَ الت   ةمنَ 

  [.50: الروم] ژ ىت
 ق  حِ ى يَ حت   ،برواصي بالص  الت   ةمنَ  نشأ  ، وتقِّ الحَ  واشي أنوارِ غَ  رُّ ذِ عندةما تَ  لَ لَ تدفع العِ  ةٌ م  هِ : الثوالث  

 .هدَ حْ ، والحمد هلل وَ ل  صاواالتِّ  الوصول  
 .الوكيل مَ عْ ةما شاء، وحسبنا هللا ونِ  ن شاءَ ذلك ةمَ  ل بعدَ ق  يَ ، ولْ (7)ةأبواب الجن  عدد وال أزيد على 

ين بِّ حِ تَ سْ ةم   ةٍ و  ه بق  ذَ خ  أْ بأن نَ  ،هت  مَ عْ ت نِ مَ ظ  ه وعَ ت عظمت  ل  جَ   له الحمد   ،نابُّ عاية ةما آتانا رَ رِ : /الثالثَّ  مُّ هِّ المُ 
  .ةاعيَ وَ وطَ  دٍّ وجِ  مٍ زْ عَ  ْخذَ أَ  ،له

في  ، فل خيرَ واحتفالٍ  رٍ صُّ بَ وتَ  اعتبارٍ  نظرَ  ،(5)ى فيه وفيما حو  اناظرً  ،(7)رْص كر للعَ الفِ  ذ  خْ أَ  :هل  فأو  
: آل عمران] ژ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈژ  لت،فَ ة الغَ رَ مْ غَ 

 20.]  
 على صٍ رْ حِ  دّ شَ اإلنسان فيه بأَ  له بأن   ودٍ ه  شْ ةمَ  رٍ سْ ام خ  وَ ن دَ ةمِ  رٍ ذَ حَ  أتم   ةِ فَ نَ واألَ  رةالغي ذ  أخْ : وثانيه

 ی ی ىئژ، (1)ستثنىالم  كما أوضحه  ،الشريعة بيعة أنوار  لمات الط  ك ةمن ظ  ج  رِ خْ ما ي  الخروج ةمنه، وإن  

 ژ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ [  7: النور] ژ مئ حئ جئ ی ی

 [.857: البقرة]
 ةمن العصر، حينٍ  ه كل  القلب، ويتفقدَ  (7)رِ ذْ في جَ  ه  مَ كِ حْ ي  لِ  اإليمانَ  العقلِ  ذ  خْ أَ : وثالثه

ده، فهو األصل قَ واستوثق ةمن ع   ،هابَ بسد أك  وأَ  ،هورَ ى ن  و  ه وقَ لَ قَ ده وَص د  جَ  فَ ع  ئ وَض دِ وَص  (2)قَ لَ خْ ما أَ ل  فك  
                                                           

 .للشفاء(: ل)في (  )
 .للهتداء(: ل)في ( 8)
 .ة ةمنها جانًبا ةمن السورةفقد ذكر تحت المهم الثاني في دراية جمل سورة العصر ثمانية فقرات، وتناول في كل واحد( 7)
ر العصر بالصلة المعروفة، أو بم طلق الزةمن، أو بالّليل والّنهار، أو بآخر ( 7) بتفسيراته المختلفة كما سبق، سواء ف سِّ

 .الّنهار، أو بغير ذلك
 .جرى (: ل)في ( 5)
 [.7: العصر] ژ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پژ  :في قوله تعالى( 1)
 .جذر: ، ةمادة0 1 :8الصحاح : ينظر. وِجْذر ه   ه  ر  ذْ جَ : يءش ل كلِّ وأصاألصل، : الَجْذر (7)
ل  الش   َلقَ وخَ َبِلَي، : أي (2) ل  يء  خ  : ينظر. بالٍ  :َخَلقٌ  وثوبٌ ، َبِليَ : ، أيوَأْخَلق ِإْخلًقا واْخَلْوَلق وَخِلقَ  ،قةً وَخل َق َخَل  ،وقةً وًقا وخ 

 .خلق: ، ةمادة25 :0 لعرب لسان ا ،7 8 :8ةمقاييس اللغة ، 778  :7الصحاح 
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 ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ /ۓ ے ژ :به دأ هللا  كما بَ  ،واألساس

  [.1 : الحديد] ژ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
ــ ــالهِ  إحكــام  : هورابع   نَّ رَ قِِِّحْ ل تَ »، وايــاء حتــى يكــون صــالحً والرِّ  ( )أيه ةمــن شــوائب الــر  ، وتصــفيت  العمــلَ  ةِ م 
ـــــــــــــــ حتـــــــــــــــى تحصـــــــــــــــلَ  (8)«االمعِِِِِِِِِِِِِِِرو  شِِِِِِِِِِِِِِِي ً  مِِِِِِِِِِِِِِِنَ   هـــــــــــــــا،ســـــــــــــــتطاعة كلِّ الحات الم  علـــــــــــــــى الص 

ن عــ وكٍ َشــن ْصــغ   ، وإزالــةِ (7)العطــش رى ةمــنَ الث ــ أكــلَ  كلــبٍ ي قْ َســكَ  ،لــه رَ َفــغَ لفاعلــه فَ  هللا   شــكرَ  (7)رٍ ق ــحَ ةم   ب  ور  
هِا ثوابِّ  جِاءَ منهِا رَ  صِلة  يعمِل بخَ  ن عامل  نز، ما مِّ ة العَ نيحَ مَ  (1)ة أعالهالَ ْص أربعون خَ »و ،(5)ن الطريقع

  .( )«ةالجنَّ  (7) [بها] ه هللا أدخلَ ها إلَّ موعودِّ  ها وتصديقَ ثوابِّ 
 چ ڃ ڃ  ڃ  ڃ ڄ ڄژ فلت، هوات والغَ ى والش  وَ الهَ  باتلَ عند غَ  قِّ ي بالحَ واِص الت  : وخاةمسه

نشأ في عبادة  عادل، وشاب   إمام  : هلُّ  ظِّ إلَّ  لَّ ل ظِّ  ه يومَ ل ِّ في ظِّ  هم هللاُ ظلُّ يُ  سبعة  » ،[ 8: دمحم] ژ چ چ
 امرأة   هُ تْ عجل دَ قا عليه، ورَ ا في هللا اجتما عليه وتفرَّ ق في المساجد، ورجالن تحابَّ لَّ عَ ه مُ قلبُ  جل  هللا، ورَ 

ه ما تنفق م شمالُ لَ عْ ل تَ  ىقة فأخفاها حتَّ دَ ق بَص تصدَّ  ، ورجل  هللاَ  /خا ي أإن ِّ : فقال ،مالوجَ  ب  نصِّ مَ  ذاتُ 
  .(2)«ففاضت عيناه اخاليً  ذكر هللاَ  جل  ، ورَ هيمينُ 

                                                           

 .الّرأي الفاسد: أي ( )
، عن أبي ذر الغفاري 8181: ، برقم8081: 7استحباب طلقة الوجه عند اللقاء : أخرجه ةمسلم في البر والصلة، باب (8)

 .رضي هللا عنه
 .َعَمٍل ةمن أعمال المعروف يستحقره اإلنسان: أي (7)
وي  (7) ا، فوجد بئرً  عليه العطش   اشتد   ،يمشي بطريق بينما رجلٌ »: قال رسول هللا  ن  أ رضي هللا عنه عن أبي هريرةفقد ر 

 ةمن العطش ةمثلَ  لقد بلغ هذا الكلب   :جل  رى ةمن العطش، فقال الر  يأكل الث   ،يلهث خرج فإذا كلبٌ  فنزل فيها فشرب، ثم  
يا : قالوا ،«له فغفرَ  ،له هللا   فشكرَ  ،ى الكلبَ قَ سَ فَ  ،يَ قِ ى رَ حت   أةمسكه بفيه ، ثم  ةماءً  ه  ف   خ  أَل مَ فَ  ي، فنزل البئرَ الذي كان بلغ ةمنّ 

فضل سقي : أخرجه البخاري في المزارعة، باب« رطبة أجر كبدٍ  في كلّ »: ا؟ فقاللنا في هذه البهائم ألجرً  رسول هللا وإن  
 .8877: قم، بر  71  :7فضل ساقي البهائم : ، وةمسلم في السلم، باب8877: ، برقم277: 8الماء 

 هللا   فشكرَ  ،هرَ خ  فأَ  شوكٍ  صنَ غ   وجدَ  ،يمشي بطريق بينما رجلٌ » :قال رسول هللا  أن  ، عن أبي هريرة رضي هللا عنهف (5)
: ، برقم277: 8ةمن أخذ الغصن وةما يؤذي الناس في الطريق فرةمى به : في المظالم، باب البخاري  أخرجه« له فغفرَ  له،

 .7 2 : ، برقم 58 : 7بيان الشهداء : باب، وةمسلم في اإلةمارة، 8770
 .«أعله ن  »: ، وأةم ا لفظ الرواية عند غيره7527: ، برقم27 : 7هكذا في السنن الكبرى للبيهقي  (1)
 .زيادة ةمن رواية البخاري، سقطت ةمن المخطوط (7)
 .بن عمرو رضي هللا عنهما، عن عبد هللا 8722: ، برقم287: 8فضل المنيحة : أخرجه البخاري في الهبة، باب( 2)
، وةمسلم في الزكاة، 182: ، برقم877:  ةمن جلس في المسجد ينتظر الصلة : أخرجه البخاري في الجماعة، باب( 2)

 .، عن أبي هريرة رضي هللا عنه 07 : ، برقم5 7: 8فضل إخفاء الصدقة : باب
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 وال استراحةٍ  ةٍ ةمن غير سآةمَ  ،البأس اء وحينّ رّ والض   ،والبأساء راءبر في الس  واصي بالص  الت  : وسادسه
 ژ  ڤ  ڤژ، [52: القصص] ژۋۅ  ۋ  ٴۇ ۈ ۈژ (8)َكمْ ـفَ  ،عينٍ  فةَ رْ طَ  ( )بَتَشكٍّ 

  [.55 : البقرة] ژ
 كْ أمسِّ »:  بيّ الن   ه قول  وهي ةما جمعَ  ، بهإال   مُّ تِ المذكورة ال تَ  الواجبات  و  ،جاةالن   أسبابِ  زوم  ل  : وسابعه

  .(7)«على خطي تك كِّ ، وابْ كَ بيتُ  كَ عْ سَ يَ ، ولْ كَ لسانَ  عليكَ 
 ىت  بيته ال تتأَ  عن اإليمان، والخارج   حلُّ ةمَ  د  س  فْ فيَ  ؟للقلب سوةً ر هللا قَ كْ بغير ذِ  الكلمِ  أليس كثرة   ،وانظر
ىتو ال يَ  (7)هاِض َض طيئته وةمَ عن خَ  ب، والغافل  جالحة كما يَ الص   له األعمال   ن، طِ ن فَ مَ لِ  ،ربْص وال يَ  حقٍّ ب ص 

 ،(1)[7  : النساء] ژ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻژ ، (5) به فهو واجبٌ إال   جب  الوا مُّ تِ ن، وةما ال يَ طِ فَ 
   ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ائ ەئ  ائ ىژ ،(7)[27: يونس] ژۅ ۅ ۋژ

 .(2)[77: األنعام] ژېئ ۈئ /ۈئ ۆئ

                                                           

 .ال يترو ح بالشكوى : أي(  )
 .وكم: لفظ اآلية (8)
ةما : عن عقبة بن عاةمر رضي هللا عنه، والترةمذي في الزهد، باب 88822: ، برقم852: 5مد في المسند أخرجه أح( 7)

 .حديث حسن: ، وقال8701: ، برقم105: 7جاء في حفظ اللسان 
 .ةمضض: ، ةمادة01  : 7الصحاح  :ينظر .وجع  المصيبةِ : في اللغة والَمَضض  ألمها َوَوجعها، : أي( 7)
ةَمة الواجب، وقد ذكرها كلُّ ةمن أل ف في القواعد الفقهي ة، وهي القاعدة الثاةمنة عند السيوطّي هذه القاعدة الفق (5) هي ة هي ةم قدِّ

، ونقل عن (الحريم له حكم ةما هو حريم له: )، وقد وضعها تحت عنوان(85 : ص)في كتابه األشباه والنظائر 
ٌم َله  َحِريٌم ي ِحيط  ِبِه، َوَحِريم  الواجبِ  ،الَمكروهِ وَ  َوالحرامِ  الَحِريم  يدخل في الواجبِ : "الزركشي قوَله لُّ ةم َحر  ةَما اَل َيِتمُّ : َوك 
 .71: 8المنثور في القواعد الفقهية للزركشي : ينظر. "الواجب  إال  به

ن أةمر  في ةمَ ال  اس إتناجين ةمن الن  ال خير في كثير ةمن نجوى الم  : "711  :8الهداية الى بلوغ النهاية قال ةَمّكي في  (1)
َأةْمِسْك عليَك »: ، وهذه اآلية تقابل قوَل الن بيِّ "أولئك فيهم الخير اس، فإن  بصدقة، أو ةمعروف، أو إصلح بين الن  

 . «ِلَساَنكَ 
وكانت هم، عِ يَ  في كنائسهم وبِ ون إال  صلُّ كانت بنو إسرائيل ال ي  : رينفسّ قال أكثر الم  : "71  :7في تفسيره البغوي قال ( 7)

وا فيها صلُّ وي   ،في بيوتهم خذوا ةمساجدَ روا أن يتّ ةمِ فأ   ،لةبتخريبها وةمنعهم ةمن الص   فرعون   ةمرَ ةموسى أَ  لَ سِ رْ ا أ  ظاهرة، فلم  
 .«وْلَيسَعَك بيت كَ »: ، وهو يقابل قول الن بّي "ا ةمن فرعون، هذا قول إبراهيم وعكرةمة عن ابن عباسخوفً 

ين لم سَلها، الذِ بة ر  ةمم المكذِّ نا هؤالء األ  جاء بأس    إذْ ل  هَ فَ : "751 :  بيان ةمعنى اآلية  في تفسيره في الطبري قال  (2)
ه، هم عنهم بأسَ ف ربُّ رِ ْص هم، وخضعوا لطاعته، فيَ فاستكانوا لربّ   تضرعواهم بالبأساء والضراء ل عوا عند أخِذنايتضر  

 .«خطيئتكوابِك على »: وهو يقابل قول الّنبيِّ  ."هوهو عذاب  
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 ، وقد أهلكْت ( )الكلمِ  ماعِ ؤية وسَ اق ولو بالر  ر  سَ  ع  بْ ابحين، فالط  عن غير الر   سِ فْ الن   دة  باعَ ةم  : ثاةمنهو 
ن فتِ ه يَ ن حال  وةمَ ره، كْ عن ذِ  ه  قلبَ  ن أغفل هللا  وةمَ  ،ورف  أو كَ  آثمٍ  وال سيما كل   ،اكثيرً  (8)لًّ بِ جِ  رِ سْ الخ  ى وَ دْ عَ 

 .فقط لوكِ والم   ةمراءِ ال األ  ، (7) بيُّ ه الن  كما أطلقَ  ،األغنياءِ  ةَ وةمجالسَ  اكَ فإي  ، يهسِّ قَ وي   القلبَ 

ــــلةمة ةِمـــــن َســـــلمَ   ى وجاَرتهـــــاإن  الس 
 

ــــــى حــــــال ِبَناديهــــــاأن ال  ــــــر  عل  (7) َتم 
 

  [.1  : األنعام] ژ ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆژ فتنة،  وأيُّ  ،ها لفتنةٌ وإن  

 ھ ھ ھ ہژ، واألحباب والمعارفبمصالح األةموال واألوالد  اء  هَ االشتغال وااللتِ  :ن هذاوةمِ 

  .كثرةً  ىصحْ ك ةمن ال ي  لَ ، وفي واديه هَ [2: المنافقون ] ژ ے ھ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈژ  على هللا، وافتراءٌ ةم ْرٍد الحات كر هللا ةمن عمل الص  هي عن ذِ لْ الم   رَ دْ القَ  أن   م  هُّ وَ وتَ 

  [.7   – 1  : النحل] ژ  ى ې ې  ې ې ۉ ۉ  ۅ  ۅ

  .لك ةما َبَدا ْس وقِ  ،ل ذلكتأةم  فَ 

                                                           

: قال رسول هللا : قال أن هسعيد الخدري رضي هللا عنه  بصحبة المؤةمنين فحسب، فعن أبي ولذلك أوصى الن بيُّ  ( )
، 175: 8ةمن يؤةمر أن يجالس : أخرجه أبو داود في األدب، باب «ال ت َصاِحْب ِإال ةم ْؤةِمًنا، وال يأك ْل َطَعاةَمَك ِإال َتِقيّ »

حديث حسن، وابن : وقال 8725: ، برقم100: 7ةما جاء في صحبة المؤةمن : ي في الزهد، باب، والترةمذ7278: برقم
صحيح اإلسناد ولم : ، وقال12 7: ، برقم77 : 7، والحاكم في المستدرك 557: ، برقم7 7: 8حبان في صحيحه 

 .يخرجاه، ووافقه الذهبي
ْبل   لُّ بِ الجِ  (8) ب لُّ أو الج   .جبل: ، ةمادة 15  :7الصحاح : ينظر. ساالجماعٌة ةمن الن  : أو الج 
 اكِ اكب، وإي  اد الر  زَ نيا كَ الدُّ  ةمنَ  كِ فِ بي فليكْ  حوقَ اللّ  إذا أردتِ »: قال لي رسول هللا : قالترضي هللا عنها عن عائشة ف (7)

، 875: 7في ترقيع الثوب ةما جاء : أخرجه الترةمذي في اللباس، باب «عيهقِّ رَ ى ت  ا حت  قي ثوبً لِ األغنياء، وال تستخْ  وةمجالسةَ 
: ، برقم777: 7والحاكم في المستدرك  ، ةمن حديث صالح بن حسانهذا حديث غريب ال نعرفه إال   :وقال 720 : برقم

تفرد به : وقال 5770: ، برقم850: 2حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في شعب اإليمان : وقال 7217
 .صالح بن حسان، وليس بالقوي 

" ةم فيد العلوم وةم بيد الهموم: "بيت قديم، تمث ل به الكثيرون، ولم ي عرف قائل ه على وجه التحديد، وقد ذ ِكر في كتابال (7)
ديق"، وذ ِكر في كتاب (هـ727ت)المنسوب ألبي بكر الخوارزةمي، دمحم بن العباس (   5: ص) داقة والص  ألبي " الص 

 إن  : ازي؟ فأنشدابن الرّ  لم ال تخالط أصحابَ : البن أبي كانون  ولقد قلت  ": وفيه يقول( هـ 700ت نحو )حيان التوحيدي 
التدوين في أخبار قزوين و ، 05 : 8شكل ةمن حديث الصحيحين البن الجوزي كشف الم  : وينظر...". لةمة ةمن سلمىالس  
اد شدّ  رافع ابن   وقد نسبه ليوسف بنِ ( 52 : ص)العقد المذهب في طبقات حملة المذهب البن الملقن و ، 772:  

 .، وليس صحيًحا(هـ178ت)الحلبي 
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ب على ت  رَ نهاج ةم  المِ  أن   فاعلمْ  ،(8)ائرينوةمنازل الس   ( )نهاج العابديننوال ةمِ ةمِ  /سج علىالن   وإن أردتَ 
 :سبع عقبات

لطائف  ةمعَ  ،فيه كافٍ  [7: العصر] ژ  ڀ پ پژ : هللا تعالى م، وقول  لْ العِ  عقبة  : األولى
 .وترغيب وتقريبٍ  ،وزياداتٍ 

ه تبديل ألن   ؛فيه كفايةٌ  [7: العصر] ژ ڀ ڀژ : وبة، وفي قول هللا تعالىالت   عقبة  : انيةوالث  
 .رٌ سْ ها خ  بأن   هودِ شْ المَ  ،المذةموةمةالمحمودة ب الحركاتِ 

ا ر عم  ج  زْ ويَ  ،ي بهرِ غْ ي   (7)ةماعبير ن الت  مُّ َض فيه، ةمع تَ  صريحٌ  قِّ واصي بالحَ عقبة العوائق، والت  : الثةوالث  
 .طائفواه، وغير ذلك ةمن الل  سِ 

 .هاع هموةمِ فْ ه في دَ ل  ثْ بر ةما ةمِ واصي بالص  ض، والت  وارِ عقبة العَ : ابعةوالر  

 .هلَ ن تأةم  مَ لِ  باعثٍ  دُّ شَ أَ  ،ركِ بما ذ   ر إال  سْ الخ   ةمنَ  ةمةَ َل ال سَ  ريد أنْ ر الم  كُّ ذَ عقبة البواعث، وتَ : والخاةمسة

 د  عنه أشَ  ورة الكريمة زاجرٌ ةما في السُّ  لُّ ةمن رياء وإعجاب ونحوهما، وك   عقبة القوادح: ةسَ ادِ والس  
ى مَ حِ  وم حولَ ح  ال يَ : /لح، ورابعهاالص  َوْصَف  فاقدٌ : الإليمان، وثالثً  نافٍ ةم  : ا، وثانيً رٌ سْ خ  : اًل ه أو  جر، فإن  الز  
 .بربالص   تواصٍ وال ةم   قِّ بالحَ  تواصٍ ةم  

 .ه، والحمد هلل وحدهلَ ن تأةم  مَ م لِ تُّ حَ تَ  دّ ب له بأشَ وجِ ةم   اذلك أيًض  عقبة الشكر، وكلُّ : ابعةوالس  

 :(4)وزةمفا أربع   هاص  خ  لَ ا المنازل فم  وأةم  

ل عليه جِّ ةما س   كلِّ  ار ةمنَ رَ الفِ  ل  ثْ بع، وليس لكثائفه في اإلزالة وال لتلطيفه في اإلنالة ةمِ فازة الط  ةمَ : األولى
 .هفائدتِ  ه وعظيمِ بِ رْ ه وق  فِ طْ ه ول  نِ سْ ح  عن  ن  عَ دَ خْ سر، فل ت  بالخ  

 ه، فإن  دَ حْ وَ  بّ اطمئنانها كاإليمان باهلل الر   ةِ وء وإنالها بالسُّ يتِ ارِ ةم  فس، وليس إلزالة أَ فازة الن  ةمَ : انيةوالث  
 .ةلي  ه بالك  لةمَ و ظَ مح  يَ  اإليمانِ  ونور   ،ةدَ نادَ ة والم  دَ ضادَ ات الم  طَ رَ ل أوقع في وَ هْ لم وجَ ظ   د  جر  ة ةم  اري  ةم  األَ 

                                                           

، وقد تناول فيه (هـ505ت)ألبي حاةمد، دمحم بن دمحم الغزالي الطوسي  "العالمين ة ربِّ ةمنهاج العابدين إلى جن  "كتاب وهو (  )
 .هذه العقبات السبع وتحد ث عنها

شيخ اإلسلم، وقد  (هـ 72ت)هللا بن دمحم األنصاري  ، عبدالهروي  ألبي إسماعيلهو عنوان كتاٍب " ةمنازل السائرين( "8)
جعله في عشرة أقسام، وتناول في كلِّ قسم ةمن هذه األقسام عشَر صفات، َفم جمل ةما تحد ث عنه ةمن الصفات ةمئٌة، وهذه 

قسم قسم البدايات، قسم األبواب، قسم المعاةملت، قسم األخلق، قسم األصول، قسم األدوية، : األقسام العشرة هي
 . األحوال، قسم الواليات، قسم الحقائق، قسم النِّهايات

 .بما(: ل)في ( 7)
 .ث عنها شيخ اإلسلم أبو إسماعيل الهروي ه لم يرد ةمنازل السائرين التي تحدّ على أن   وهذا يدلُّ ( 7)
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 .فرَ عَ  اقَ ةمن ذَ الحات، و الص   عملِ  ل  ثْ أنواره ةمِ  ه وتكثيرِ ةمفازة القلب، وليس لتصفية أكدارِ : الثةوالث  

 ژہ ہ ہ ہژ  ،قِّ واصي بالحَ موةمه وال لتأييده كالت  وح، وليس لكشف ع  ة الرُّ ةمفازَ : ابعةوالر  

  .[12: العنكبوت]

 ،هايةً ونِ  ةمور بدايةً م األ  زْ ن عَ ه لمِ لم، وإن  سْ الم  ةِمْعَول فهو ، برواصي بالص  الت   مٍ ةمقا ب على كلِّ وينسحِ /
 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چژ ،رإلى ةمقام آخَ  االنتقالِ  مِ وْ رَ  قبلَ  لَ مَ كْ ويَ  ةمقامٍ  كلُّ  تم  يَ لِ 

: البقرة] ژ ىئ ىئ ېئ ېئژ  ،[75: البقرة] ژ ڭڭ ۓ ۓژ  ،[87: السجدة] ژ ڌ ڍ
  .[71: األنفال ،57 

 .هدَ حْ ، والحمد هلل وَ [7 : النجم] ژ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻژ  :رِ بْ ضرة ةمن أدب َص ن في الحَ مَ لِ  نَ سَ وال أحْ 

 :نصيحة

 پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱژ  :هللا العظيم قولِ  ورة الكريمة ةمعانيَ هذه السُّ رت قد أظهَ 

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائژ  ،[2: اإلسراء] ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺژ  ،[77: الفرقان] ژپ

  [.87  – 87 : طه] ژ ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

لوازم  غير   ، وليس في غيرهكِ نْ ض  مى والمعيشة الالعَ  م ةمنَ لَ سْ تَ  ،هغيرِ  المجيد كتاب   هللاِ  كتابَ  كَ ن  يَ نسِ فل ي  
والحمد هلل  ،زةمان /وازم في أقصرةمن جميع الل   ،هذلك وغيرَ  ر لكَ مِ ثْ ه ت  صول  ، فأ  نضبطةٍ ا فيه، وهي غير ةم  مَ لِ 
 .هدَ حْ وَ 

  ؛ م  هِ م  ه لَ ، وإن  َل ورة الكريمة ةمن صفات هللا الع  ت عنه هذه السُّ رَ دَ على ةما َص  :ثالثةة مَّ تِّ والتَّ 

  .( )"باده في كلةمهى لعِ يتجل   هللاَ  ن  إ": الحِ الص   لفِ الس   ح قولَ ضِّ وَ ه ي  فألن  : اًل أو  ا أةم  

  .رغيبوالت  فخيم قرير والت  أكيد والت  ه بالت  كلّ  رَ كِ ف على ةما ذ  نعطِ ئ ةمنه يَ اشِ الن   رفانَ العِ  ن  فألَ : اا ثانيً وأةم  

 :فيه على تنبيهات (8)صرقتَ وي  

 ژٻ   ٱژ نزلأو أ   ،لَ نزِ أ   ژٻ   ٱژ : أي،ژ ٻ ٻ ٻ  ٱژ ة في ببي  الس   عليه باء   ْت هَ ب  ةما نَ : لاألوَّ 

 ى ةمنه ذلك، وأن  ت  أَ تَ هو الذي يَ  هللاِ  عليه اسم   ال  د  الكماَل ال ف أن  رَ ح هذا عَ مَ ن لَ ، فمَ  ژٱ  ٻ  ژ 

                                                           

كان إقباله على ةمعرفته في ه كلةمَ  ىلَ وإذا تَ : "قال فيه (82: ص)أسرار الصلة وقفت على كلم البن القيم في كتابه  ( )
: ص)الفوائد وفي كتابه . "هللا لعباده في كلةمه ىلقد تجلّ : كما قال بعض السلف ،ه يراه و يشاهده في كلةمهكلةمه كأن  

 ".بصفاته ى هللا ِفيِه ِلِعَباِدهِ جلَ َوقد تَ  ،اْلق ْرآن َكَلم هللا: "(12
 .ونقتصر(: ل)في ( 8)
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ن ة، وةمَ عَ افِ ات الن  م  هِ الم   مِّ هَ ورة الجاةمعة ألَ ه في إنزال هذه السُّ ع عندَ فَ شَ حيمي كالذي حماني الر  الكمال الر  
    ىئ    مئ   حئژ  هلل الذي ، فالحمد  حمةً ورَ  دىً وه   فاءً وشِ  وعظةً العظيم في إنزالها ةمَ  هللاِ  ة  ن  ه ةمِ عندَ  مَ ظ  ف هذا عَ رَ عَ 

 [.17 : البقرة] ژ  حب جب  يئ

 . ( )أسماء ملةِ ج  ة بِ حَ ِص فْ ها ةم  فإن   ،لوجه البديعريفة على هذا االش   هذه األسرارِ  ثُّ ةما أفصح به بَ : انيالثَّ 

  .ورالنُّ  :باسم حٌ ِص فْ ةم   األسرارِ /َفَبثُّ 

  .الهادي :باسم حٌ فِص ةم   ـ البى لغير الط  حت  ـ ها وبيان  

 . ليالوَ  :باسم حٌ ِص فْ ةم   ـ اغبير الر  ى لغَ حت  ـ صيحة بها الن   ل  ذْ وبَ 

 .الحميد :سمبا حٌ ِص فْ ةم   ـ بلَ جْ ستَ ةم   ن غيرَ وإن كاـ اةمع س الس  فْ في نَ ها وتوكيد  
 نِ ةمِ ؤْ الم   ع  فْ ورَ ر، سْ ف الخ  ْص وَ ه بِ الفاجر وإذالل   فض  ةمعناها الجاةمع، وخَ  سط  وبَ  ،ها الوجيزِ لفظِ  ض  وقبْ 

 .ذلِّ الم   ،عزِّ الم   ،افعِ الر   ،الخافضِ  ،الباسطِ  ،القابضِ  :بأسماء ةٌ حَ ِص فْ ةم   ،ه بإخراجه عن ذلكوإعزاز  
 .يطحِ الم   ،يملِ العَ  ،احِ الفت   :بأسماء حٌ فِص ها ةم  لح كلِّ الفَ  أسبابِ  وتفصيل  
  .مكَ الحَ  :باسم حٌ ِص فْ ح على أسبابه ةم  َل الفَ  وترتيب  
 .بيرالخَ  ،طيفالل   ،لِ الَعدْ  :باسم حٌ ِص فْ ةم   أحكم ترتيبٍ  المذكورةِ  القواعدِ  رِ كْ ذِ  وترتيب  

 :بأسماء حٌ ِص فْ ور ةم  لمحضا ةَ ةمد   بقانون استثناء جزئي ي كلِّ به ف ًحاةم ْفَص ر سْ الخ   أسبابِ  تفصيلِ  يُّ وطَ 
  .البديع ،نيغْ الم   ،الجاةمع ،شيدالر   ،الحكيم ،اسعالوَ  ،يِص حْ الم  

  .ؤةمنالم   :باسم حٌ ِص فْ ر ةم  سْ بخروجه ةمن الخ   ئزالفا وإعلم  
 .افعالن   ،ارّ الض   ،المانع :باسم حٌ ِص فْ وانحصار أسباب الفوز في طاعته ةم  

 .رتكبّ الم   ،ارالجبّ  ،العزيز /،رخِّ ؤَ الم   ،مقدّ الم   :بأسماء حٌ ِص فْ ه ةم  مِ كْ الفريقين إلى ح   أةمرِ  إرجاع  و 
ق دُّ شَ الت   ونحوِ  ،عرِ الشّ  نِ زْ وَ وَ  ،عِ جَ الس   فِ لُّ كَ وتَ  ،ةل  مِ الم   واإلطالةِ  (8)رِ َهذَ ال ةما أشعر به ترك  : الثالثَّ 

 ،لمالس   ،دوسالق   :ة بأسماءحَ فِص ها ةم  ذلك، فإن   ونحوِ  ،اإلفهام عير طريقِ وتو  ،عقيد واإلبهاموالت   ،حفاص  والت  
  .، العظيمليّ العَ  ،ؤوفالر  

أو  ،أو الغافلين ،فينترَ أو الم   ،رسْ ي خ  فِ ار قريش لَ كف   إن   :لق  ره فلم يَ سْ خ  اسر بِ هة الخَ واجَ ةم   ا اجتناب  وأةم  
 :ه، ففيه فوائدورَ ه ون  اجي فلحَ والن   ،هرَ سْ خ   ر  سِ اف به الخَ رِ عْ قانوًنا يَ  نحو ذلك، بل ذكرَ 

 .لّ اةمل الحاوي للك  الش   مومِ الع   فادةِ إِلِ فَ : اًل ا أو  أةم  
 وإال   ،فإن تاب عاجًل  ،ه لذلكؤيته نفسَ إلى ر   وْ أ ،رهسْ إلى االعتراف بخ   لجاء الخاسرِ إِلِ فَ : اا ثانيً وأةم  
 لَ وال عاجَ  ،ةمن خيره اط أحدً قنِّ هللا تعالى لم ي   ه ةمن حيث إن  فإن  حين،  بانكساره أن يتوب ولو بعدَ ر ِجَي 

                                                           

 .ىةمن أسماء هللا الحسن: أي(  )
 .َهَذر: ، ةمادة257: 8الصحاح : ينظر. يانذَ الهَ  :الَهَذر   (8)
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ف لط  ويَ  ،دبيرالت   ه أحسنَ ر عبدَ بِّ دَ ي   ،كريم ي  يحَ  دٌ ةماجِ  ،ادٌ وَ جَ  انٌ ن  حَ  ،ارٌ ت  سَ  ه حليمٌ ه سبحانَ بأن   مٌ لِ عْ ةم   ،بعقوبته
 .واإلكرام للِ و الجَ ذ   ،لكالم   ةمالك   ، هوه إال  ال إلَ  ،له الحمد   ،طفاللُّ  م  له أتَ 

ةمن هو و  ،ذلك ةمن فضائل اآلداب ق بها، فإن  لِّ حَ ت  ه لهذه المحاسن فَ ب  نَ وتَ  ،دا لكةما بَ  ْس وقِ  ،ل ذلكةم  فتأَ /
  .أولي األلباب أنشَ 

ى ل  ه، وصدَ حْ هلل وَ  واب، والحمد  ، وهللا أعلم بالص  ( )"األكبر اإلمالءَ "ع اجِ رَ ي  ةمن هذا فلْ  ألوسعَ  فو  شَ وةمن تَ 
 .(8)الوكيل مَ عْ م، وحسبنا هللا ونِ ه وسل  د وعلى آله وصحبِ دنا ةمحمّ على سيّ  هللا  

 

                                                           

 .أحد كتبه، ولم أقف عليه(  )
، وسلم على 712بلغ ةمقابلة فصار ع مدة، والحمد هلل َوْحَده، كتبه ةم ؤلِّفه عفا هللا عنه، في المحرم سنة : كتب الم ؤلِّف (8)

 .المرسلين والحمد هلل رب  العالمين
في ليلة ي سفر [ لم أقف له على ترجمة]نظر في تفسير سورة العصر الفقير الضعيف علي بن الميلق (: ظتقري)       

، ولقد أجاد المصنف في هذا الكتاب وألغز بألغاز (هجرية 270)صباحها عن يوم األحد المبارك سلخ شهر صفر سنة 
ة طريفة، جعله هللا على تلك ةمأجوًرا، وغفر لنا يفهمها أولو األلباب، وقد جمع به ةمعان حسنة لطيفة، وكلمات َكيِّسَ 

 . والتابعين أجمعين، وأسكننا ةمن الجنة غ َرًفا وقصوًرا، آةمين، وصل ى هللا على سيدنا دمحم 
تأةم لت في كلم الشيخ على ةمعان في السورة الشريفة، َفَلح لي أّنه يغترف كلةَمه ةمن ثلثة أبحر، بحِر : وفي الهاةمش     

ل، التوحيد ، وبحِر الت مجيد، وبحِر التجريد، بوساطة االقتداء على بساط االهتداء، ألن  التوحيد هو األول الذي عليه الم َعو 
 ....[. كلم فيه طمس، لم أستطع قراءته........]والت مجيَد يستلزم لك لِّ أكمل، والتجريَد ةمتمم ألنه نظام

 [ب/15]
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 المحققخاتمة 

تفسير سورة العصر المتضمنة هداية العباد إلى سبيل : "رسالة لدراسة وتحقيقالبحث في نهاية هذه 
 :ولأذكر أبرز النتائج، فأق لإلةمام ولي الدين الملوي " الرشاد في أقصر اآلةماد

ـ هذه الرسالة التي بين أيدينا في تفسير سورة العصر ثابتة النسبة لولي الدين الملوي، وقد قمت 
 .بتحقيقها على نسختين خطيتين

العباد إلى سبيل الرشاد في  نت هدايةَ هذه السورة الكريمة تضم   ف في ةمقدةمة رسالته بأن  ـ بين المؤلّ 
 .سورة في ةمقدةمة وةمقاصد وتتمةعن هذه ال هحديثب أقصر اآلةماد، وقد رت  

في تفسيره للسورة ةمنهجًا فريدًا، فمزج في تفسيرها بين المنهج التحليلي والمنهج  ف  بع المؤلّ ـ اتّ 
الموضوعي، ةمع تركيزه على الجانب التربوي السلوكي، وذلك ةمن خلل استلهاةمه للعبر والعظات 

 . عايةالرِّ جانب اه بواإلرشادات، وهو الجانب الثالث ةمن ةمقاصد السورة، وقد سم  

 .اسب بين سورة العصر والسورة التي تسبقها، وهي سورة التكاثرـ اعتنى بإبراز التن

ه، وأك د بأن ةمن يأخذ غير   ـ نصح المؤّلف في رسالته كل ةمسلم بأن ال ينسيه كتاَب هللا تعالى كتابٌ 
 .بهذه النصيحة يسلم ةمن العمى والمعيشة الضنك في حياته

واللفتات، ال بد لمن يريد ةمعرفتها ةمن قراءة ـ تحتوي الرسالة في طياته على جملة كبيرة ةمن اإلفادات 
 .الرسالة بعناية واهتمام

تفسير ": في كتابه أيضاً  ـ ةمنهج المؤلف في رسالته جدير باالهتمام والعناية، وقد سلك هذا المنهج
 ".سورة الكوثر وةما يليها

 

 والحمد هلل رب العالمين
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 فهرس المصادر والمراجع*

  دمحم بن حبان التميمي، أبو حاتم، الدارةمي، الب ستي : حب اناإلحسان في تقريب صحيح ابن
شعيب : ، تحقيق(هـ772ت)األةمير علء الدين علي بن بلبان الفارسي : ، ترتيب(هـ757ت)

 .م222  -هـ 702 / األرنؤوط، نشر ةمؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 علم للمليين، ، نشر دار ال(هـ721 ت)خير الدين بن ةمحمود الزركلي الدةمشقي : األعلم

 .م5/8008 بيروت، ط
 تحقيق(هـ717ت)لصلح الدين خليل بن أيبك الصفدي : أعيان العصر وأعوان النصر، :

الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور دمحم ةموعد، الدكتور ةمحمود سالم دمحم، 
 .م222  -هـ  2 7 / نشر دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دةمشق،ط

 ألبي عبد هللا، دمحم بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية : إغاثة اللهفان في ةمصايد الشيطان
 .هـ778 / دمحم عزير شمس، نشر دار عالم الفوائد، ةمكة المكرةمة، ط: ، تحقيق(هـ 75ت)
 ألبي عبد هللا، علء الدين، ةمغلطاي بن قليج البكجري : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال

أبو عبد الرحمن عادل بن دمحم، وأبو دمحم أساةمة بن إبراهيم، نشر : ، تحقيق(هـ718ت)ي المصر 
 .م  800 -   هـ 788 /دار الفاروق الحديثة، ط

 (هـ258ت)ألبي الفضل أحمد بن علي، ابن حجر العسقلني : إنباء الغمر بأبناء العمر ،
لجنة إحياء التراث اإلسلةمي،  د حسن حبشي، نشر المجلس األعلى للشؤون اإلسلةمية،: تحقيق

 .م212 هـ ـ 722 /ةمصر، ط
 (هـ171ت)ألبي الحسن، جمال الدين، علي بن يوسف القفطي : إنباه الرواة على أنباه النحاة ،

دمحم أبو الفضل إبراهيم، نشر دار الفكر العربي، القاهرة، وةمؤسسة الكتب الثقافية، : تحقيق
 .م228  -هـ 701 / بيروت، ط

 ألبي المعالي، جلل الدين، دمحم بن عبد الرحمن القزويني الشافعي، : في علوم البلغة اإليضاح
دمحم عبد المنعم خفاجي، نشر دار الجيل، : ،  تحقيق(هـ772ت)المعروف بخطيب دةمشق 

 .7بيروت، ط
 (هـ775ت )ألبي حيان، أثير الدين، دمحم بن يوسف األندلسي : البحر المحيط في التفسير ،

 ـ.ه780 /صدقي دمحم جميل، نشر دار الفكر، بيروت، ط: تحقيق
 ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدةمشقي : البداية والنهاية

 .م222  -هـ 702 / علي شيري، نشر دار إحياء التراث العربي، ط: ، تحقيق(هـ777ت)
 ألبي البركات، رضي الّدين، دمحم بن : نبهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين ةمن الشافعية البارعي

أبو يحيى عبد هللا الكندري، نشر دار ابن : ، تحقيق(هـ217ت)أحمد الغزي العاةمري الشافعي 
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 .م8000 -هـ  78 / حزم، بيروت، ط
 (هـ187ت)ألبي القاسم، عبد الكريم بن دمحم الرافعي القزويني : التدوين في أخبار قزوين ،

 .م227 -هـ702 /اردي، نشر دار الكتب العلمية، طعزيز هللا العط: تحقيق
 ألبي الطيب، تقي الدين، دمحم بن أحمد : تعريف ذوي العل بمن لم يذكره الذهبي ةمن النبل

ةمحمود األرناؤوط وأكرم البوشي، نشر دار صادر، : ، تحقيق(هـ278ت)القرشي الحسني الفاسي 
 .م222 / بيروت، ط

  دمحم : ، تحقيق(هـ0 5ت)ألبي دمحم، الحسين بن ةمسعود البغوي (: ةمعالم التنزيل)تفسير البغوي
سليمان ةمسلم الحرش، نشر دار طيبة، المدينة  -عثمان جمعة ضميرية  -عبد هللا النمر 

 .م227  -هـ 7 7 /7المنورة، ط
  ألبي عبد هللا، فخر الدين الرازي،  دمحم بن (: ةمفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)تفسير الرازي

 .هـ 780 /7، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط(هـ101ت )مر التيمي الرازي ع
  ألبي دمحم عز الدين عبد العزيز بن عبد (: ةمختصر النكت والعيون للماوردي)تفسير القرآن

: ، تحقيق(هـ110ت)السلم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدةمشقي، سلطان العلماء 
 .م221 هـ ـ 1 7 / إبراهيم الوهبي، نشر دار ابن حزم، بيروت، طالدكتور عبد هللا بن 

 ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدةمشقي : تفسير القرآن العظيم
 -هـ 780 /8ساةمي بن دمحم سلةمة، نشر دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: ، تحقيق(هـ777ت)

 .م222 
  ألبي عبد هللا، ولي الدين الملوي، دمحم بن أحمد، (: ةمخطوط)تفسير سورة الكوثر وةما يليها

 .57: ، ةمن ةمكتبة ةمصطفى أفندي، تركيا، برقم(هـ777ت)المعروف بابن المنفلوطي 
 ألبي الحجاج، جمال الدين، يوسف بن عبد الرحمن القضاعي : تهذيب الكمال في أسماء الرجال

وف، نشر ةمؤسسة الرسالة، بيروت، بشار عواد ةمعر . د: ، تحقيق(هـ778ت)الكلبي المزي 
 .م220  -هـ 700 / ط

 دمحم عوض : ، تحقيق(هـ770ت)ألبي ةمنصور، دمحم بن أحمد بن األزهري الهروي : تهذيب اللغة
 .م 800/ ةمرعب، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 الجزري، ابن ألبي السعادات، ةمجد الّدين، المبارك بن دمحم: جاةمع األصول في أحاديث الرسول 
عبد القادر األرنؤوط، نشر ةمكتبة الحلواني، ةمطبعة الملح، ةمكتبة : ، تحقيق(هـ101ت)األثير 

 .م278 هـ ـ 728 / دار البيان، ط
 تحقيق(هـ0 7ت)ألبي جعفر الطبري، دمحم بن جرير : جاةمع البيان عن تأويل آي القرآن ، :

 .م8000 -هـ 780  / أحمد دمحم شاكر، نشر ةمؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 تحقيق(هـ  17ت)ألبي عبد هللا القرطبي، دمحم بن أحمد بن أبي بكر : الجاةمع ألحكام القرآن ، :
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 .م 8007هـ ـ  787 / هشام سمير البخاري، نشر دار عالم الكتب، الرياض، ط
 رةمزي ةمنير : ، تحقيق(هـ 78ت)ألبي بكر دمحم بن الحسن بن دريد األزدي : جمهرة اللغة

 .م227 / كي، نشر دار العلم للمليين، بيروت، طبعلب
 الدكتور الشيخ دمحم : ، تحقيق(هـ505ت)ألبي حاةمد، دمحم بن دمحم الغزالي الطوسي : جواهر القرآن

 .م221  -هـ  701 /8رشيد رضا القباني، نشر دار إحياء العلوم، بيروت، ط
 ير، شمس الدين، دمحم بن عبد ألبي الخ: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اإلسلم ابن حجر

إبراهيم باجس عبد المجيد، نشر دار ابن حزم، بيروت، : ، تحقيق(هـ208ت)الرحمن السخاوي 
 .م222  -هـ 2 7 / ط

  لشهاب الدين، أحمد بن عبد المنعم : حلية الّلب المصون شرح الجوهر المكنون في الثلثة فنون
 .، بيروت، نشر دار الكتب العلمية(هـ22  ت)الدةمنهوري 

 إبراهيم : ، تحقيق(هـ287ت )لعبد القادر بن دمحم النعيمي الدةمشقي : الدارس في تاريخ المدارس
 .م220  -هـ 0 7 / شمس الدين، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  ألبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
الدكتور أحمد دمحم الخراط، نشر دار : ، تحقيق(هـ751ت )السمين الحلبي الدائم، المعروف ب

 .هـ702 / القلم، دةمشق، ط
 ألبي الفضل أحمد بن علي بن دمحم بن أحمد بن حجر : الدرر الكاةمنة في أعيان المائة الثاةمنة

 - دمحم عبد المعيد خان، نشر ةمجلس دائرة المعارف العثمانية: ، تحقيق(هـ258ت)العسقلني 
 .م278 هـ ـ 728 / 8حيدر أباد، الهند، ط

  اسكندر آصاف، نشر دار العرب : ، تحقيق(هـ22 ت)ديوان أبي نواس، الحسن بن هانئ
 .للبستاني

 نشر دار الجيل، (هـ725ت نحو )ألبي هلل العسكري، الحسن بن عبد هللا : ديوان المعاني ،
 .بيروت

 شمس الدين، دمحم بن عبد الرحمن السخاوي ألبي الخير: الذيل التام على دول اإلسلم ،
حسن إسماعيل ةمروة، نشر ةمكتبة دار العروبة، الكويت، وةمكتبة دار ابن : ، تحقيق(هـ208ت)

 .م228 هـ ـ 7 7 / العماد، بيروت، ط
 لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي : الذيل على العبر في خبر ةمن غبر

هـ ـ 702 /ةمهدي عباس، نشر ةمؤسسة الرسالة، بيروت، طصالح : ، تحقيق(هـ281ت)
 .م222 

 عبد السلم : ، تحقيق(هـ855)ألبي عثمان، عمرو بن بحر الشهير بالجاحظ : رسائل الجاحظ
 .م217  -هـ 727 دمحم هارون، نشر ةمكتبة الخانجي، القاهرة، 
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 الحسيني العبيدي، ألبي العباس، تقي الدين، أحمد بن علي، : السلوك لمعرفة دول الملوك
دمحم عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، : ، تحقيق(هـ275ت)المقريزي 

 .م227  -هـ 2 7 /ط
 تحقيق(هـ877ت)ألبي عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني، وةماجه اسم أبيه يزيد : سنن ابن ةماجه ، :

 .ة، ةمصردمحم فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء الكتب العربي
 دمحم : ، تحقيق(هـ875ت)ألبي داود السجستاني األزدي، سليمان بن األشعث : سنن أبي داود

ْف الحو ت، نشر دار الفكر، بيروت  .ةمحيي الدين عبد الحميد، ةمع تعليقات َكَمال يوس 
 أحمد دمحم : ، تحقيق وتعليق(هـ872ت)ألبي عيسى دمحم بن عيسى الترةمذي، : سنن الترةمذي

 فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، نشر شركة ةمكتبة وةمطبعة ةمصطفى البابي شاكر، ودمحم
 .م275  -هـ 725 /8الحلبي، ةمصر، ط

  تحقيق(هـ707ت)ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي : السنن الكبرى ، :
/  طشعيب األرناؤوط، نشر ةمؤسسة الرسالة، بيروت، : حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه

 .م 800 -هـ  78 
  ت )ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (: المجتبى ةمن السنن)سنن النسائي الصغرى

هـ 701 / 8عبد الفتاح أبو غدة، نشر ةمكتب المطبوعات اإلسلةمية، حلب، ط: ، ترقيم(هـ707
 .م221  -

 ةمجموعة ةمن : حقيق، ت(هـ772ت )ألبي عبد هللا دمحم بن أحمد الذهبي : سير أعلم النبلء
هـ ــ 705 /7المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، نشر ةمؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .م225 
 ألبي الفلح عبد الحي بن أحمد الَعكري الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار ةمن ذهب

 عبد القادر األرناؤوط، نشر دار ابن: ةمحمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: ، تحقيق(هـ022 ت)
 .م221  -هـ  701 /  بيروت، ط –كثير، دةمشق 

 ين، يحيى بن شرف النووي : شرح صحيح ةمسلم ، نشر دار (هـ171ت)ألبي زكريا، ةمحيي الدِّ
 .م227  -  هـ707 /الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان، ط

 ْسَرْوِجردي الخراساني : شعب اإليمان ، (هـ752ت)ألبي بكر البيهقي، أحمد بن الحسين الخ 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حاةمد، نشر ةمكتبة الرشد، الرياض، بالتعاون ةمع الدار : قيقتح

 .م8007 -هـ 787 / السلفية ببوةمباي بالهند، ط
 ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

  هـ707 / 7مليين، بيروت، طأحمد عبد الغفور عطار، نشر دار العلم لل: ، تحقيق(هـ727ت)
 .م227  -
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  د: ، تحقيق(هـ851ت)لمحمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي : صحيح البخاري .
 .م227  -هـ 707 /7دار ابن كثير، اليماةمة، بيروت، ط: ةمصطفى ديب البغا، نشر

 دمحم فؤاد : قيق، تح(هـ 81ت)ألبي الحسن ةمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : صحيح ةمسلم
 .عبد الباقي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت

 الدكتور : ، تحقيق(هـ700ت نحو)ألبي حيان التوحيدي، علي بن دمحم : الصداقة والصديق
 -هـ 2 7 /  إبراهيم الكيلني، نشر دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دةمشق، ط

 .م222 
 ن، أبي حفص، سراج الدين، عمر بن علي الشافعي المصري البن الملقِّ : طبقات األولياء

 -هـ 5 7 /8نور الدين شريبه، نشر ةمكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ، تحقيق(هـ207ت)
 .م227 

  تحقيق( هـ 77ت)لتاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين : طبقات الشافعية الكبرى، :
 .هـ7 7 /8 الحلو، نشر دار هجر، ةمصر، طعبد الفتاح دمحم. ةمحمود دمحم الطناحي، د. د
 (هـ 25ت)ألبي بكر بن أحمد، تقي الدين ابن قاضي شهبة الدةمشقي : طبقات الشافعية ،

الحافظ عبد العليم خان، نشر ةمطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، . د: تحقيق
 .م272 هـ ـ 722 /الهند، ط

  دمحم بن سعد البصري البغدادي، المعروف بابن سعد  ألبي عبد هللا،: الطبقات الكبرى
 .م212 / إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط: ، تحقيق(هـ870ت)
 نشر دار (هـ275ت)لشمس الدين، دمحم بن علي الداوودي المالكي : طبقات المفسرين للداوودي ،

 .الكتب العلمية، بيروت
 أبو بكر بن علي الحموي، المعروف بابن حجة لتقي الدين، : طيب المذاق ةمن ثمرات األوراق

 .م227 /أبو عمار السخاوي، نشر دار الفتح، الشارقة، ط: ، تحقيق (هـ272ت)
 صلح . د: ، تحقيق(هـ772ت)لشمس الدين، دمحم بن أحمد الذهبي : العبر في خبر ةمن غبر

 .م227 /الدين المنجد، نشر ةمطبعة حكوةمة الكويت، ط
 البن الملقن، سراج الدين، أبي حفص، عمر بن علي : ت حملة المذهبالعقد المذهب في طبقا

أيمن نصر األزهري، سيد ةمهني، نشر دار الكتب : ، تحقيق(هـ 207ت )الشافعي المصري 
 .م227  -هـ 7 7 / العلمية، بيروت، ط

 إحسان عباس، نشر دار : ، تحقيق(هـ717ت)لصلح الدين، دمحم بن شاكر : فوات الوفيات
 .م277 ـ  277 ةما بين عاةمي /  يروت، طصادر، ب

 نشر دار الكتب العلمية، بيروت، (هـ 75ت)البن قيم الجوزية، دمحم بن أبي بكر : الفوائد ،
 .م277  -هـ 727 /8ط
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 ألبي القاسم جار هللا ةمحمود بن : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
 .، نشر دار المعرفة، بيروت(هـ572ت)عمر الزةمخشري الخوارزةمي 

  للمولى ةمصطفى بن عبد هللا القسطنطيني الروةمي : كشف الظنون عن أساةمي الكتب والفنون
 .م220 هـ ـ 0 7 /، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط(هـ017 ت)الحنفي المعروف بحاجي خليفة 

  اهيم الثعلبي ألبي إسحاق أحمد بن دمحم بن إبر (: المعروف بتفسير الثعلبي)الكشف والبيان
اإلةمام أبي دمحم بن عاشور، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، : ، تحقيق(هـ787ت)

 .م8008 -هـ 788 / ط
 (هـ  2ت)لجلل الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر : لب اللباب في تحرير األنساب ،

 .ت.ط.نشر  دار صادر، بيروت، لبنان، د
 نشر (هـ  7ت)لفضل دمحم بن ةمكرم، جمال الدين ابن ةمنظور اإلفريقي ألبي ا: لسان العرب ،

 .هــ7 7 /7دار صادر، بيروت، ط
 لزين الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب : لطائف المعارف فيما لمواسم العام ةمن الوظائف

 .م8007هـ ـ 787 /  ، نشر دار ابن حزم، بيروت، ط(هـ725ت)الحنبلي 
 دمحم فواد سزگين، : ، تحقيق(هـ802ت)عبيدة، ةمعمر بن المثنى البصري ألبي : ةمجاز القرآن

 .هـ 72 /نشر ةمكتبة الخانجى، القاهرة، ط
 نشر دار الفكر، (هـ207ت)لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي : ةمجمع الزوائد وةمنبع الفوائد ،

 .هـ8 7 /بيروت، ط
 زهير : ، دراسة وتحقيق(هـ725ت)رازي ألبي الحسين، أحمد بن فارس القزويني ال: ةمجمل اللغة

 .م221  -هـ 701 /8عبد المحسن سلطان، نشر ةمؤسسة الرسالة، بيروت، ط
  جمع (هـ782ت )لتقي الدين، أبي العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : ةمجموع الفتاوى ،

ة عبد الرحمن بن دمحم بن قاسم، نشر ةمجمع الملك فهد لطباعة المصحف، المدين: وتحقيق
 .م225 هـ ـ1 7 /المنورة، ط

 ألبي دمحم، عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
عبد السلم عبد الشافي دمحم، نشر دار الكتب العلمية، لبنان، : ، تحقيق(هـ578ت)

 .م227 هـ ـ 7 7 / ط
 ألبي عبد هللا دمحم بن أبي بكر أيوب : ةمدارج السالكين بين ةمنازل إياك نعبد وإياك نستعين

دمحم حاةمد الفقي، نشر دار الكتاب العربي، : ، تحقيق(هـ 75ت)الزرعي، ابن قيم الجوزية 
 .م277  -هـ 727 /8بيروت، ط

 (هـ705ت)ألبي عبد هللا الحاكم، دمحم بن عبد هللا النيسابوري : المستدرك على الصحيحين ،
عليقات الذهبي في التلخيص، نشر دار الكتب العلمية، ةمصطفى عبد القادر عطا، ت: تحقيق
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 .م220 هـ ـ   7 / بيروت، ط
 نشر ةمؤسسة (هـ 87ت)ألبي عبد هللا، أحمد بن حنبل الشيباني : ةمسند اإلةمام أحمد بن حنبل ،

 .قرطبة، القاهرة
 (هـ875ت)ألبي بكر، عبد هللا بن دمحم بن أبي شيبة العبسي الكوفي : ةم صنف ابن أبي شيبة ،

دمحم عواةمة، نشر دار القبلة وةمؤسسة القرآن، بيروت، رقما الجزء والصفحة يتوافقان ةمع : تحقيق
 .م8001هـ ـ 787 /طبعة الدار السلفية الهندية القديمة، ط

  ألبي عبد هللا، شهاب الدين، ياقوت بن عبد (: إرشاد األريب إلى ةمعرفة األديب)ةمعجم األدباء
إحسان عباس، نشر دار الغرب اإلسلةمي، بيروت، : قيق، تح(هـ181ت )هللا الحموي 

 .م227  -هـ 7 7 / ط
  لعادل نويهض، نشر ةمؤسسة : «ةمن صدر اإلسلم وحتى العصر الحاضر»ةمعجم المفسرين

 .م222  -هـ 702 /7نويهض، بيروت، ط
 نشر ةمكتبة المثنى، بيروت، ودار إحياء (هـ702 ت)لعمر رضا كحالة : ةمعجم المؤلفين ،

 .اث العربي، بيروتالتر 
  ألحمد رضا، نشر دار ةمكتبة الحياة، بيروت، طبع (: ةموسوعة لغوية حديثة)ةمعجم ةمتن اللغة

 .هـ720 -777 بين عام 
  (هـ101ت )ألبي عبد هللا، فخر الدين، دمحم بن عمر الرازي (: التفسير الكبير)ةمفاتيح الغيب ،

 .هـ780 /7نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 ألبي عبد هللا، دمحم بن أبي بكر، ابن قيم : ةمفتاح دار السعادة وةمنشور والية العلم واإلرادة

عبد الرحمن بن حسن بن قائد، نشر دار عالم الفوائد، ةمكة : ، تحقيق(هـ  75ت)الجوزية 
 .هـ778 / المكرةمة، ط

 نشر المكتبة (هـ727ت)ينسب ألبي بكر الخوارزةمي دمحم بن العباس : ةمفيد العلوم وةمبيد الهموم ،
 .هـ2 7 /العنصرية، بيروت، ط

 عبد السلم : ، تحقيق(هـ725ت )ألبي الحسين، أحمد بن فارس القزويني الرازي : ةمقاييس اللغة
 .م272  -هـ 722 / دمحم هارون، نشر دار الفكر، ط

 دار ، نشر (هـ 72ت)ألبي إسماعيل، عبد هللا بن دمحم األنصاري الهروي : ةمنازل السائرين
 .الكتب العلمية، بيروت

 د: ، تحقيق(هـ727ت)ألبي عبد هللا، دمحم بن بهادر بن عبد هللا الزركشي : المنثور في القواعد .
 .هـ705 /8تيسير فائق أحمد ةمحمود، نشر وزارة األوقاف والشئون اإلسلةمية، الكويت، ط

 (هـ505ت)الغزالي الطوسي ألبي حاةمد، دمحم بن دمحم : ةمنهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ،
 .م222 هـ ـ 702 /  ةمحمود ةمصطفى حلوي، نشر ةمؤسسة الرسالة، بيروت، ط. د: تحقيق
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 ألبي المحاسن، جمال الدين، يوسف بن تغري بردي بن : المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي
ة المصرية العاةمة دكتور دمحم دمحم أةمين، نشر الهيئ: ، تحقيق(هـ277ت)عبد هللا الظاهري الحنفي 

 .للكتاب، القاهرة
 ألبي المحاسن، جمال الدين، يوسف بن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ةملوك ةمصر والقاهرة

 .، نشر وزارة الثقافة واإلرشاد القوةمي، دار الكتب، ةمصر(هـ277ت)
 عمر ألبي الحسن، برهان الدين البقاعي، إبراهيم بن : نظم الدرر في تناسب اآليات والسور

 .، نشر دار الكتاب اإلسلةمي، القاهرة(هـ225ت)
 لزين الدين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين خليل الظاهرّي : نيل األةمل في ذيل الدول

عمر عبد السلم تدةمري، نشر المكتبة : ، تحقيق(هـ280ت)الملطّي ثم القاهري الحنفّي 
 .م 8008 -هـ  788 / العصرية، بيروت، لبنان، ط

 ألبي : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم ةمعاني القرآن وتفسيره، وأحكاةمه، وجمل ةمن فنون علوةمه
، (هـ777ت)دمحم ةمكي بن أبي طالب َحّموش القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي 

الشاهد البوشيخي، نشر كلية الشريعة والدراسات : د.ةمجموعة ةمن الرسائل الجاةمعية، بإشراف أ
 .م8002 -هـ 782 /  إلسلةمية، جاةمعة الشارقة، طا
 أحمد األرناؤوط : ، تحقيق(هـ717ت)لصلح الدين، خليل بن أيبك الصفدي : الوافي بالوفيات

 .م8000 -هـ780 /وتركي ةمصطفى، نشر دار إحياء التراث، بيروت، ط
  بد هللا، ولي الدين ألبي ع(: ةمخطوط)الوجوه الجميلة في أن أم القرآن حاوية لمعانية الجليلة

، ةمن ةمكتبة جمعة (هـ777ت)المّلوي، دمحم بن أحمد بن إبراهيم، المعروف بابن المنفلوطي 
 .الماجد بدبي

 ين، أحمد بن دمحم، ابن خّلكان : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزةمان ألبي العباس شمس الدِّ
 .، بيروتإحسان عباس، نشر دار صادر: ، تحقيق(هـ 12ت)البرةمكي اإلربلي 

 صالح ةمهدي : ، تحقيق(هـ777ت)لتقي الدين، دمحم بن هجرس بن رافع السلةمي : الوفيات
 .هـ708 / بشار عواد ةمعروف، نشر ةمؤسسة الرسالة، بيروت، ط. د، عباس
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