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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مقدمة الدراسة والتحقيق

موم وتنكشف حبيبه المصطفى تُكفَى الهُ الّصالة والّسالم على بو ذي بذكره تطمئن القلوب،ال الحمد هلل

 وبعد، ،من األمم والشعوب الكروب، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

ه َمن َحَزبه أمٌر، وَكَربتْهُ شدةٌ، قرأعن أنسب ما يَ تكلَّم فيها  لعالم ُمحقّق ُمتفنن،ماتعة  نافعة رسالةفهذه 

  . ضاق صدره بها، وانقبض قلبه لهابت عليه هموٌم وأحزاٌن، وتكال

؛ لما فيها من ألم نشرحقراءة سورة  من ـ ويلَّ ولي الدين المَ يرى ـ كما أنسب لذلك ِذكر من فما 

فرح نافع، شاغل بهج مُ مُ  عسر، واإلرشاد إلى كلِّ  التذكير بالحي القيوم وبفضله، والتبشير باليسر من كلِّ 

 .سّلٍّ عن كل هّمٍّ ر، مُ دعن كل كَ 

هم، الذي يالمس حاجة كل مكلّف الموضوع المُ  حديثه عن هذا ف سورة الشرح محورَ قد جعل المؤلّ و

 .همه ويُحزنه ويكربه ويعتريه ما يُ نيا، فما إنسان إّلَّ ما دام في هذه الد  

ما فيها من  اين  من آيات هذه السورة المباركة ُمبتناول كلَّ آية هذا وللحديث عن جوانب موضوعه 

عظائم نِعَم هللا تعالى وأفضاله، ومن حقارة الدنيا ودناءتها وهوانها على هللا تعالى، وِعظم شأن اآلخرة وما 

 .فيها من دوام النعيم والبقاء، وشوق النفس إليها وإقبالها عليها، وشرح الصدر لذكرها

من صرفه عن  ه دمحم  تعالى على نبيّ هو يرى أن هذه السورة الكريمة وإن كانت في سياق امتنان هللاف

والشدائد  ،ة والذلةطرق الضالل وصنوف البدع واألهواء وكبائر اآلثام، وصرفه عن الباليا والمحن والقلّ 

ل على كلّ صلح ألن تُ ها تَ التي ّل تطاق، إّل أنَّ  شرح  أنَّ : وذلك لوجوه، منها،  هللا ة رسولمّ مؤمن من أُ  نزَّ

بأمر غير خاص به ولكن   ب النبي  خاطَ ه قد يُ ه نعمة عليه، وأنّ ته كما أنَّ مَّ على أُ  نعمةٌ  صدر النبي 

الحمل على كل مسلم ّل ينافي  وأنَّ  راد به،وطب بأمر وهو غير مُ ربما خُ  ص بالمكالمة للتشريف، بلصّ خَ يُ 

 .    آية ب بكلّ إنما هو من باب تنزيل القارئ نفسه منزلة المخاط حكوم بتأكيده للنبي التخصيص المَ 

ه إلى ما تنبّ  هاة والكرب، وأنأنسب األذكار لذي الشدّ  رأى أنها ،من األذكار المأثورةوقد اختار عشرة 

 .أحواله اشد أن يختار لنفسه منها ما يشاء، فيكثر منه في كلّ على الرَّ  عداها، وأنَّ 

 هه بيديه، وكل ما يريدثوابه، فالخير كلّ  صب إلى هللا ّل إلىغبة من النَّ أنه ينبغي أن تكون الرَّ د على وأكَّ 

 .ف من رغائبه فإنها بيده، وهو القريب المجيبالمكلّ 

: ا الوجه األولبرز ذلك، أمَّ سن نظم السورة، وذكر ثالثة وجوه تُ ثم ختم حديثه في رسالته هذه عن حُ 

شتد الكرب أمور يَ  رةَ فذكر عش: ا الوجه الثانيالفرج للهموم وحصرها في أمرين، وأمّ  ن فيه أسبابَ فبيّ 

المشاهدة : فذكر ما يسلّي عن األحزان، وحصرذلك في أمرين، وهما: ا الوجه الثالثبسببها، وأمَّ  والهم  

. والمجاهدة
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ومالمسته لحاجة الناس مع كثرة  هموضوعمخطوط وإخراجه أهمية وقد حملني على العناية بهذه ال

من اإلفادات في ثنايا حديثه عليه، وما  ها مؤلفهانسجالمنغصات والهموم، واألسلوب الطريف الذي 

 .  ريح قلب كل مكروب ومحزون ومكلوموالمواعظ واألشعار التي ت

 :على النحو التالي هيفلهذه الرسالة وأما خطة الدراسة والتحقيق 

 مقدمة المحقق

 :وفيه مبحثان: قسم الدراسة

 ترجمة المؤلف: المبحث األول

 ولقبه اسمه ونسبه وكنيته: أوّل  

 وّلدته ونشأته وأعماله: اثاني  

 أخالقه ومكانته العلمية: اثالث  

 تصوفه: ارابع  

 شيوخه : اخامس  

 تالمذته: اسادس  

 مؤلفاته: اسابع  

 وفاته: اثامن  

 مخطوطدراسة عن ال: المبحث الثاني

 وترتيب مؤلفه له موضوع المخطوط: أوّل  

 ونسبته إلى مؤلفه مخطوطعنوان ال: اثاني  

 النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق: اثالث  

 مصادر المؤلف المصرح بها: ارابع  

 مفردة ألم نشرحالجهود السابقة في تفسير سورة : اخامس  

 صور من النسخة الخطية: سادس ا

 منهج التحقيق: سابع ا

  ثم قسم تحقيق المخطوط

 خاتمة الدراسة والتحقيق

 المراجعمصادر والفهرس 

أل أن يجعل القرآن الكريم ربيع صدورنا، وجالء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، هللاَ أس: اأخير  

 .وقائدنا إلى جناته جنات النعيم، والحمد هلل رب العالمين

 وكتبه

 طه دمحم فارس      

 م0204/  9/  02  ـهـ 4113 صفر 02                                                                               
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ل  المبحث األوَّ

ترجمة المؤل ِّف
( ) 

د بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن شرفهو  ُمَحمَّ
(0)

، القرشي
(3)
يباجي    العثمانّي الدِّ

(1)
، الشَّافعي، 

بالمـَلَّويّ المعروف  ،الدّمشقي ثمَّ المصري، أَبُو عبد هللا، ولي  الدَّين
( )

، والمنفَلُوطي
(2)

، بابن المنفلوطيّ ، أو 

ف نفَسه بالملّوي ا بخطيب َملّوي، ثمَّ َعرَّ وكان يُْعَرف أيض 
( )
. 

ين الملّوي بدمشق سنة  ونشأ فيها على خير وِديَانة وَصالح، (هـ43 )ولد ولي  الدِّ
( )

، وسمع من 

وم وأخذ عن جماعة من  ه إلى بالد الر  جماعة وتفقَّه بهم، وَحدَّث عنهم، وبرع في فنون العلم، ثمَّ توجَّ

من ملوك وسالطين )ُعلَمائها وعاد، ثم ُطِلب إلى الدّيار المصريَّة أياَم النّاصر حسن بن دمحم بن قالوون 

(هـ20 الدولة القالوونيَّة بمصر والشَّام ت
(9)

س الفقه بالمدرسة التي أنشأها النَّاصر حسن، كما  ، ودَرَّ

                                                           

، 122: 0، الوفيات ّلبن رافع  : 9، طبقات الشافعية للسبكي 402: 0الوافي بالوفيات للصفدي : ينظر في ترجمته( 4)

، 2 3: 0، الذيل على العبر ّلبن العراقي ( 2 : ص)، طبقات األولياء ّلبن الملقن 2 4: 41البداية والنهاية ّلبن كثير 

،   3: 1، السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ( 04: ص)تعريف ذوي العاُل لمن لم يذكره الذهبي من النبال للفاسي 

: 4، إنباء الغمر بأبناء العمر ّلبن حجر 442: 4، الد رر الكامنة ّلبن حجر 4 4: 3طبقات الشافعية ّلبن قاضي ُشهبة 

: ص)، الذيل التَّام على دول اإلسالم للسخاوي  40: 44رة ّلبن تغري ، النجوم الزاهرة في أعيان مصر والقاه 1

، كشف الظنون لحاجي 23: 0، طبقات المفسرين للداوودي 11: 0دول ّلبن أبي الصفاء  ، نيل األمل في ذيل ال(022

، 41 : 0، 142: 4، إيضاح المكنون للبغدادي 120:  ، شذرات الذَّهب ّلبن العماد 4413ـ  4414: 0، 21: 4خليفة 

 . 3 1: 0، معجم المفسرين لنويهض 9 0،  00:  ، معجم المؤلفين لكحالة 422: 0هدية العارفين للبغدادي 

دمحم بن جمال الدين أحمد بن عثمان، وما ذكرته هو األصح الذي : ذكر اسمه ونسبه فقال 422: 0في هدية العارفين ( 0)

 .اتَّفقت عليه كلمة علماء التراجم

 (. 04: ص)ه النسبة الفاسي في تعريف ذوي العال ذكر هذ( 3)

يباجيّ ( 1) يباجّي إلى صنعة : العثمانّي الدِّ يباج من ولد عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وقد تكون نسبة الدِّ نسبة إلى الدِّ

 .442اللباب في تحرير األنساب للسيوطي ص ، ولب 13:  األنساب للسمعاني : ينظر(. الحرير)الديباج 

:  00: 44وهي اليوم إحدى مدن محافظة المنيا بصعيد مصر، قال السخاوي في الضوء الالمع ( َملََّوى)نسبة إلى (  )

 .بِفَتْح ثمَّ بالم َمْفتُوَحة ُمَشدّدَة( الملوي)

 .041:  معجم البلدان : ينظر. نسبة إلى منفلوط، وهي بلدة بالصعيد في غربي النيل، بينها وبين شاطئ النيل بُعد( 2)

 .11: 0، نيل األمل في ذيل الدول ( 04: ص)، تعريف ذوي العال 33:  الدرر الكامنة : ينظر(  )

نشأ على قدم صدق في العبادة، واألخذ عن أدب »: 33:  قال ابن حجر في الدرر الكامنة . المصادر السابقة: نظرت(  )

 .«الشيوخ

 . 40:  المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي : ينظر( 9)

 سةالدرا
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س التفسير بالمنصوريّة وغيرها، وأفتى ووعظ وذَكَّر، وحدَّ  ث وأشغل، وجمع وألَّف، وانتفع النَّاس به، درَّ

ولم يخلف في معناه مثله
(4)
. 

ولوالده أبي العبَّاس، جماِل الدّين
(0)

الفقيِه العالم، أقضى ( هـ32 :ت)، أْحمدَ بِن إِْبَراِهيم الملَّوي 

وتفقَّه به  ،هالقضاة، الّصالحِ المبارك، نزيِل دمشق، أثٌر كبير في تكوين شخصية ولده دمحم، فقد أخذ عن

وبغيره
(3)
. 

ْلميَّة: ثالثًا  أخالقه ومكانته العِّ

ين ا، وَ  الملوي كان ولي  الدِّ ا، َخيِّر  ، صالح  ع ا، زاهد ا، عابد ا، عارف ا ربانيًّا، قليَل رِ عالمـ ا ُمتفنِّن ا، فاضال 

ا بدينه ودنياه، متواضع ا، ُمّطرح   ا لنفسهالتَّكل ف، كثير اإلنصاف ولو على نفسه، خبير 
(1)

، من ألطف النَّاس 

وأظرفهم شكال  
( )
. 

يار التَّفسير، والفقه، واألُصول، والنَّحو، والقضاء، والتَّصّوف، ُعِرف ب وكان من أعيان فقهاء الدِّ

المصريَّة
(2)

، وكانت له اليد الط ولى في الفقه، واألَْصلَين
( )

، والتَّصّوف، والمنطق
( )
. 

ين ابن الِعرَ  (هـ02 أحمد بن عبد الرحيم ت)اقي قال ولي  الدِّ
 (9)
حدَّث، وتفقَّه، واشتغل بالعلوم، »: 

ف فيها،  ا على التَّصر  ن ا من هذه العلوم، قادر  وبرع في التَّفسير، والفقه، واألصول، والتَّصّوف، وكان ُمتَمّكِ

                                                           

 .120:  ، وشذرات الذهب 440: 3، طبقات الشافعية ّلبن قاضي ُشهبة 4 3: 0الذيل على العبر : ينظر( 4)

 .أّن لقبه شهاب الدين، وليس كما قال(  2 : ص)ذكر ابن الملقن في طبقات األولياء ( 0)

، الدّرر ( 2 : ص)ولياء ، طبقات األ 42: 4، أعيان العصر وأعوان النصر  : 9طبقات الشافعية الكبرى : ينظر( 3)

 .001: 4، الدّارس في تاريخ المدارس 442: 4الكامنة 

 .11: 0، نيل األمل في ذيل الدول 12: 4، إنباء الغمر 402: 0الوافي بالوفيات : ينظر( 1)

 (.022: ص)الذيل التاّم على دول اإلسالم : ينظر(  )

 . 40: 44النجوم الزاهرة : ينظر( 2)

 .قاد، وأصول الفقهأصول اّلعت: أي(  )

 .11: 0، نيل األمل في ذيل الدول 12: 4، إنباء الغمر 402: 0الوافي بالوفيات : ينظر(  )

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، ولي الدين أبو زرعة، العراقي األصل، المصري، قاضي القضاة ( 9)

 .  42: 1طبقات الشافعية : ينظر(. هـ02 ت)
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ا، ُحلَُو الِعبَارة، َحَسَن الَوعظ، بَْصِريّ  فصيح 
(4)
التّأل ه، جمع وألَّف، وَشغَل وأفتى، زمانه، كثيَر الِعبَادة و 

«َوَوعظ وذَّكر، وانتفع النّاُس به، ولم يُخلِّف في معناه مثلَه
(0)
 . 

ي  ين ابن ِحّجِ (هـ42 أحمد بن ِحّجي ت)وقال الحافظ شهاب الدِّ
(3)
كان من ألطف النَّاس وأظرفهم »: 

فشكال  وهيئة، يجيد التَّدريس وله تآليف بديعة التَّرتيب، وكان  تَه ويَتََصوَّ ر ِعمَّ «يَُصغِّ
(1)
. 

ين الفاسي  باني»: عنه( هـ30 : ت)وقال تقي  الدِّ مة العارف الرَّ س وأفتى وأفاد، ...اإلمام العالَّ ، درَّ

سُن اعتقاد، وكان األمير اس، ولهم فيه حُ به في العلم والعمل، وكان ذا جاللة عظيمة عند النَّ  اسُ وانتفع النَّ 

يَلبُغا الخاصكي
( )
ُمدَبّر الدّولة بمصر كثيَر التّعظيم له، واستدعاه من دمشق إلى القاهرة، فحضر إليها،  

«وَكثُر من النَّاس التَّردادُ إليه، والتَّعظيُم له، واألخذُ عنه
(2)
. 

ا ُسئل شيق لَمَّ ن؟: أي هما أفضل: ومن كالمه الرَّ  اإلماُم أِم المؤذِّ

ليس الـُمناِدي كالـُمناجي: فقال
( )
. 

فُه: رابعًا  تََصوُّ

ا وُسلوك ا، ولم يُِعب عليه أحدٌ من ذلك  اتَّفقت كلمةُ كّلِ من ترجم لولّي الدّين الملَّوي على تصّوفه علم 

 . شيئ ا، بل كان موضَع ثناء وَمدح، ومؤلّفاته شاهدة بذلك

بيه إنباء الغمر والد رر إّلَّ أنَّ شيخ اإلسالم ابن حجر ـ رحمه هللا ـ مع ثنائه الكبير على الملّوي في كتا

ف اّلتحاِديَّة»: الكامنة، نجده يقول عنه «صنَّف ِعدَّة تواليف صغار، فيها ُمشكالت من تصو 
( )

، وقال 

كان يميل إلى مقالة ابن العربي ويُدندن حولها في تواليفه ويُحمِحم»: كذلك
(9)

«، وّل يُكاد يُفصح
(42)

، وهذه 

 . جل وتصّوراتهخطيرة تطعَن في عقيدة الرَّ  همةٌ تُ 

                                                           

  .120:  تهذيب التهذيب : ينظر(. هـ442: ت)لحسن بن يسار البصري رحمه هللا تشبيه با( 4)

:  ، شذرات الذهب 23: 0طبقات المفسرين ، 440: 3طبقات الشافعية : ، وينظر4 3: 0الذيل على العبر : ينظر( 0)

120. 

طبقات الشافعية ّلبن : ، ينظر(هـ42 ت)شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ِحّجي السَّعدي الحسباني الدمشقي الشافعي ( 3)

 .40: 1قاضي شهبة 

 .120:  ، وشذرات الذهب 12: 4إنباء الغمر : ينظر( 1)

 .1  :  أعيان النصر وأعوان النصر : ينظر(  )

 (. 04: ص)تعريف ذوي العال ( 2)

 .11: 0، نيل األمل في ذيل الدول 33:  الدرر الكامنة : ينظر(  )

 (.024: ص)وكذا نقل السخاوي هذا الكالم في الذيل التام بحروفه  .12 :4إنباء الغمر : ينظر(  )

 .حمم: ، مادة 492:  ، الصحاح  4: 1تهذيب اللغة : ينظر. صوت دُون الصَّْوت العالي: الَحْمَحمة (9)

 .33:  الدرر الكامنة : ينظر( 42)
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ا َحاَشاهم، وإنَّ الفَْلَسفة وما استَقَرَّ من قواعدها أَلَْبعَدُ شيءٍّ  «عن ذلك أيض 
(

0

)
واّلعتقادُ الَحق  »: ، ثم يقول

دٌ ُمتََميٌِّز بذاته عن سائر الذََّوات: البُرَهانِّي الَكْشِفيّ  «أنَّ هللا تعالى ُمتََوّحِ
(3)
. 

ه ُمَشبَِّهة فالعَلي  الكبيُر ـ سبحانه ـ ّل يَِحل  َحاِدث ا، وّل يَِحل هُ َحاِدٌث، ّل َكَما ادََّعتْ »: نفي الُحلُولِ وقال في 

اِميَّةُ األَْغَماُر وبعُض الظَّاِهرية المْغُروِرين، وّل َكَما تََوهََّمه بعُض َساِلِكي دَْرِب  اليهود، وتبعهم فيه الَكرَّ

«الفَنَاِء باَِل دَليل
(1)
 . 

ڀ ڀ  چ :الىوما أْسلََم السَّلَِفيَّ من جميع المعَاِطب لسلوكه الدَّرب الس لَطانّي، كما قال تع»: ثمَّ يقول

وما نُِقل من ُمْوِهم حلوِل الَحوادث أو فيها ونحوه عِن السَّلف  [ 3: البقرة] چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

الح واألخبار النَّبويَّة، فالمراد به من غير َشّكٍّ وّل َريبٍّ ما في آيات الكتاب العزيز، الذي ڱ ڱ چ  الصَّ

اِسخين في العلم تَُرد  إلى المْحَكَمات بِ [  : آل عمران] چں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ُحْسن فَْهِم الرَّ

«وتفهيمهم
( )

د بذاته عن سائر : واّلعتقاد الَحق  البُرَهاني  الَكْشِفي  »: ، ثمَّ قال دٌ ُمتَفَّرِ أنَّ هللا تعالى ُمتَوّحِ

ٌس عن انفعال أُْولي المَزاَجات، وعن مَماسَّة الِجْسَمانِيَّات، ُمتََكبٌِّر َعِزيزٌ  عن تَبَِعيَّته لها في  الذَّوات، ُمتَقَدِّ

«اّلنقسام والحركات، والسَّكنات واّلنتقاّلت، ونحو ذلك
(2)
. 

 (.422:ص)المصدر السابق : ينظر( 3)

 (. 42: ص) المصدر السابق: ينظر( 1)

 (.429: ص)المصدر السابق : ينظر(  )

المصدر السابق : ينظر( 2)

. 
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وفي تفسيره للفظ التسبيح من سورة النَّصر نجده يُبين ِملََل ونَِحَل الُمنحرفين الذين أرادوا تنزيهَ هللا 

هم أوقعهم في القول بالحلول أو بخلقه، وأنَّ قصد التنزيه عند بعض تعالى فعطَّلوا الّصفات أو َشبَّهوا هللاَ 

ا »: اّلتحاد، فيقول ديقين، فَقَلَّ السَّالُم فيه، إمَّ التَّسبيح َسيٌر في جالليَّات هللا العظيم، وفيه ِشدَّةٌ إّلَّ على الّصِ

فات وَعدَلوا، فَعََجزوا عن ِمنَ  دوا فَعَطَّلوا الّصِ ح األلطاف من تعطيلٍّ وتعجيز، َكَمن أَوجب لهم التَّبرئة إن َوحَّ

دوا، فََسِفهوا بنفي الِحكمة، وأُْفِحموا إْذ . ونحوه ، كَمن أَوجب لهم التّبرئةَ إن َوحَّ ا من تسفيهٍّ وإفحامٍّ وإمَّ

ُكوا َورَّ
(4)
ا من تشبيه وتشريك، َكَمن أوجب . على هللا تعالى أوزارهم، وصاروا ُخصماء هللا عزَّ وجلَّ   وإمَّ

كوا بخلق األفعاللهم التَّبرئة إن أثبتوا صفاِت الك عاء . مال، فََشبَّهوا وَعدَلوا، فََشرَّ وكم أوقع التنزيه في ادِّ

ندقة، ولعلَّ جميَع الـِملل والنَِّحل دائرةٌ على  نحِو الُحلول واّلتِّحاد، واإلباحة واإللحاد، واّلنحالل والزَّ

ا يخالُف ِملَّتَها أو نِْحلَتَها «تحقيق أهِلها تنزيهَ الباري تعالى عمَّ
(0)
. 

وعندما نقل بعض األلفاظ المشكلة في العقيدة عن بعضهم أكَّد أنَّ في استخدام ألفاظ الكتاب والسنة 

ٱ چ :وفي التَّعبير بألفاظ الكتاب والس نة كفايةٌ، مع إيضاحٍّ سالمٍّ من اإلبهام، كما قال تعالى»:كفاية فقال

وَحى إليه من ربِّه ّل إلَه فَُطوبى لمِن اتَّبع ما يُ  [33: الفرقان] چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

إّلَّ هو، َوَوِسعَتْهُ الس نَّةُ، ولم تستَْهِوه البِدعةُ، والحائِدُ عن هذا لم يَْعِصم دََمه وّل ِعْرَضه وإن كان صحيح 

«المقاصد
(3)
. 

: فكثيٌر مّن النَّاس وقع له عند ذلك غلٌط من وجهين، أحدهما»: وقال في تفسيره لسورة اإلخالص

ذاك هو الذَّات األقدس، أو أنَّ ما غمره من غواشي أنوار الحّق وفاض عليه هو نفس نوِر الحّق،  توه مه أنَّ 

فات هو نفُس صفات الَحّقِ تعالى، وّل يَُخلُِّصه من هذه الورطة  أو أنَّ ما لَبَِسه عند ذلك من َسنّي الّصِ

ُمتحقِّق ا أنَّ صفات الَحّق ّل تزايله  [3: إلخالصا] ژپ  ڀ   ژ  :اّلتحاديَّة النَّصرانيَّة إّلَّ بذكر قوله الحقّ 

ا، وأنَّ نوره ّل تحمله السموات واألرض ومن فيهنَّ  «ّل ِحسًّا وّل ُحكم 
(1)
. 

وقد ردَّ على بعض ُمدَّعي التَّصّوف الذين يعتقدون أنَّ وجدان الحّق تعالى بالمعنى المعروف عند أهله 

تَوه ُمه أنَّ ُوجدَانَه الَحّق تعالى بالمعنى المعروف »: ورياضته، فقالمن الُمحققين ُمتولِّد من أعمال العبد 

ر عند أهله من الـُمَحقِِّقين، ُمتََولِّدٌ من أعماله وِرياضته، وّل يُنِجيه من هذه الَورَطة القَدَِريَّة المجوِسيَّة إّلَّ بِِذكْ 

                                                           

َك فالن ذَْنبه على غيره، أي قَرَ »: 4241: 1أحالوا، قال الجوهري في الصحاح : أي( 4)  .ورك: ، مادة«فَهُ بهورك وَورَّ

 .، في تفسيره لسورة النصر[ب/422ق]تفسير سورة الكوثر وما يليها : ينظر( 0)

 .، في تفسيره لسورة النصر[ب/ 42ق]تفسير سورة الكوثر وما يليها : ينظر( 3)

 .، في تفسيره لسورة اإلخالص[أ/3 4ق]المصدر السابق : ينظر( 1)
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هني  أو الخارِجيّ ،  ژڀ  ڀژ  :قوِله تعالى بُِمستَفادٍّ وّل ُمتَولِّدٍّ من غيره، بل إنَّما هو له  فليس ُوُجودُه الذِّ

«سبحانَه بِِذاته
(4)
. 

تُهم داحضةٌ عند ربّهم » " :أبهج مناهج المعالي وأبهاها: "وقال في كتابه وأهل اّلتحاد اإللحادّي ُحجَّ

 ې ژ  وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، وما منهم إّّل من هو على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره،

«[ 4: الشورى] ژېى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  
(0)
. 

ا نُِسَب إليه من ُمشكالت الحلوليّة واّلتّحاديّة؟ جل يُحَكم عليه بما قال ّل بما قِيل ! فأين كالمه ممَّ والرَّ

ا نُِسَب إليه، وهللا أعلم ئُه ممَّ  .عنه، وإذا كان ذلك كذلك، فكالُمه يُبّرِ

 شيوخه :خامًسا

ين الملَّوي من جماعة وتفقَّه بهم، ومّمن أخذ عنهم من الشيوخ سمع ولّي الدِّ
(3)
 : 

ين، أْحمد بن إِْبَراِهيم بن يوسف الملَّوي  (هـ32 : ت)ـ والده أبو العبَّاس، جمال الدِّ
(1)
 . 

ار  ين، مسند الد نيا، أحمد بن أبي طالب الصالحي الَحجَّ : ت)بن الّشحنة ـ وأبو العبَّاس، شهاب الدِّ

(هـ32 
( )
 . 

ين، عبد هللا بن الحسن بن عبد هللا المقدسي الحنبلي  (هـ30 : ت)ـ وأبو دمحم، شرف الدِّ
(2)
 . 

(هـ33 : ت)ـ وأسماء بنت دمحم بن سالم بن أبي المواهب بن َصْصَرى 
( )
 . 

ين، فرج بن دمحم بن أحمد بن أبي الفرج األردبّيلي، نزيل دمشق  (هـ19 : ت)ـ ونور الدِّ
( )

، قال 

رأيته شاب ا في حلقة الن ور األردبّيلي، حسَن (: هـ2  دمحم بن عبد الرحمن ت بعد)فدّي العثماني  الصَّ 

الملبوس، ُمشرَق الهيئة
(9)
. 

                                                           

 .في تفسيره لسورة اإلخالص ،[ب/1 4ق]المصدر السابق : ينظر( 4)

 [. أ/2ق]نسخة الخزانة الحمزاوية في الزواية العياشية بالمغرب : ينظر( 0)

: 1، 442: 4، الدرر الكامنة 440: 3، طبقات الشافعية 2 3: 0، الذيل على العبر 122: 0الوفيات ّلبن رافع : ينظر( 3)

 .432: 4الجواهر والدرر  ، 02

 .432: 4الجواهر والدرر ، 442: 4الدرر الكامنة : ينظر( 1)

 .420:  ، شذرات الذهب  42: 4، الدرر الكامنة 2 3: 0الذيل على العبر : ينظر(  )

 . 0: 3، الدرر الكامنة 2 3: 0 الذيل على العبر: ينظر( 2)

 .109: 4، الدرر الكامنة 2 3: 0الذيل على العبر : ينظر(  )

 .029: 1الدرر الكامنة : ينظر(  )

 . 1: 4إنباء الغمر : ظرين( 9)
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اِهد اْلفَِقيه الشَّافِِعي نزيل صفد  فَِدي الزَّ (هـ4  : ت)ـ وفرج بن عبد هللا المغربي الصَّ
(4)
 . 

وم وأخذ كذلك عن جماعة من علماء الر 
(0)
. 

 تالمذته: سادًسا

ين الملّوّي منهال  عذب ا من مناهل العلم والمعرفة، حمل طلبة العلم على اإلفادة منه والنّهل  كان ولّي الدِّ

 : من معارفه، ومن هؤّلء

(هـ2  : ت)ـ أبو الفضل، الكمال الن ويرّي، دمحم بن أحمد العقيلّي الشَّافعّي، قاضي مكَّة 
(3)
 . 

ين، ُسلَْيَمان بن يُوُسف بن ُمْفِلح بن أبي اْلَوفَاء الياسوفّي الشَّافِِعي  (هـ9  : ت)ـ وصدر الدِّ
(1)
 . 

مشقّي القلعي الشافعي ين، خليل بن فرح بن سعيد المقدسّي ثمَّ الدِّ (هـ9  : ت) ـ ومحب  الدِّ
( )
 . 

(هـ 9 : ت)الشَّافعي ـ وعماد الدّين، إسماعيل بن أحمد البارينّي الحلبّي، الفقيه 
(2)
 . 

(هـ24 : ت)ـ وأبو دمحم، برهان الدّين، إبراهيم بن موسى األبناسّي 
 ( )
 . 

ين، موسى بن دمحم بن دمحم األنصاري الشافعي قاضي حلب  (هـ23 : ت)ـ وأبو البركات، شرف الدِّ
( )
 . 

(هـ23 
( )
 . 

(هـ 2 : ت)ـ وأحمد بن عبد هللا بن الحسن شهاب الدين البوصيرّي المصرّي الّشافعّي 
(9)
 . 

(هـ40 : ت)ـ ومحّمد بن عبد هللا بن أبي بكر األنصارّي القليوبّي ثّم القاهرّي الّشافعّي 
(42)
 . 

(هـ43 : ت)ـ وعلّي بن أحمد بن أبي بكر األدمّي المصرّي الشافعّي 
(44)
 . 

ين بن القّطان  (هـ49 : ت)ـ ودمحم بن علّي بن دمحم المشهدّي شمس الدِّ
(4)
 . 

                                                           

 . 02: 1الدرر الكامنة : ينظر( 4)

 .12: 4إنباء الغمر بأبناء العمر : ينظر( 0)

 .20 :  ، شذرات الذهب  04: 0، نيل األمل في ذيل الدول 092: 4إنباء الغمر : ينظر( 3)

 . 0 :  ات الذهب ، شذر312: 4، إنباء الغمر 344: 0، الدرر الكامنة 0 4: 3طبقات الشافعية : ينظر( 1)

قد كتب الملوي له إجازة في نهاية تفسير سورة الكوثر وما :قلت .02 :  ، شذرات الذهب 312: 4إنباء الغمر : ينظر(  )

 .يليها، وصّرح فيها بلقبه واسمه ونسبته

 .220:  ، شذرات الذهب  4 : 4إنباء الغمر : ينظر( 2)

، شذرات 0 4: 4، الضوء الالمع 409: 4، الجواهر والدرر   4: 4ي ، المنهل الصاف : 1طبقات الشافعية : ينظر(  )

 .40: 9الذهب 

 .23: 9، شذرات الذهب 9 4: 42، الضوء الالمع  2: 1طبقات الشافعية : ينظر(  )

 .2 : 9، شذرات الذهب 9 3: 4، الضوء الالمع  3: 3، المجمع المؤسس 039: 0اء الغمر إنب: ينظر( 9)

 .412: 9شذرات الذهب  ،3 :  والضوء الالمع ، 110: 0، إنباء الغمر 3 : 1افعية طبقات الش: ينظر( 42)

: ص)، بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين للغزي العامري 2 4: 3، المجمع المؤسس 4 1: 0إنباء الغمر : ينظر( 44)

 .0 4: 9، شذرات الذهب 423:  ، الضوء الالمع 409: 4، الجواهر والدرر (009
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(هـ49 : ت)بن ساري بن مسعود الهّوارّي المصرّي الشافعّي  ـ وُمساعد
(0)
 . 

(هـ01 : ت)ـ ودمحم بن خليل بن هالل، عز الدين الحاضري الحلبي الحنفي 
(3)
 . 

 ُمؤلَّفاته: سابعًا

«وله تآليف بديعة التَّرتيب»: نقل ابن حجر عن ابن ِحّجي ثناَءه على ُمؤلَّفات الملّوي بقوله
(1)

، ولم 

ي يُذكر ف ي ترجمته وفي فهارس الكتب إّلَّ عددٌ يسير من مؤلّفاته، لم تتجاوز الخمسة، قد وقفت بعد التَّقّصِ

والتَّمحيص على عدد كبير من تآليفه البديعة، التي تجاوزت الخمسين، من ذلك
( )
: 

ـ أربح مكتسب من األسواق يوَم التَّالق4
(2)
  . 

النفس والقلب والروح والعقل العارف ـ إرشاد الطَّائِف إِلَى علم اللَّطائف من0
( )
. 

ّل  3 ـ إزالة الوسن عن الوجه الحسن، أو بيان من األولى بأن تنكح أوَّ
( )
. 

ـ إعراب التعوذ والفاتحة1
(9)
. 

إعالم اللبيبة الحسنا بمعاني أسماء هللا الحسنىـ  
(42)
. 

ين بن عبد السَّالم2 ـ إفهام األفهام فِي معاني عقيدة ِعّز الدِّ
(44)
. 

ـ األمالي في األُصول 
(40)
. 

ـ اإلمالء األكبر 
(43)
. 

                                                                                                                                                                                     

 . 02: 9، شذرات الذهب  04:  ، والضوء الالمع  44: 3إنباء الغمر : ينظر( 4)

 .029: 9، شذرات الذهب 404: 3إنباء الغمر : ينظر( 0)

 .011: 9، شذرات الذهب 023: 3إنباء الغمر : ينظر( 3)

 .120:  شذرات الذهب : ، وينظر 1: 4إنباء الغمر : ينظر( 1)

 .سأذكرها مرتبة على حروف المعجم(  )

 .في اآلداب والفضائل، ويوجد منه أكثر من نسخة (2)

، وقد عثرت 422: 0له، وذكره البغدادي في هدية العارفين  21: 4في التفسير، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (  )

 .على نسخة منه

 .في الفقه واآلداب، عثرت على نسخة منه، مصححة ومقابلة، وعليها خط المؤلّف(  )

الظاهرية، وهو مطبوع بتحقيق األستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح الحندود، نشر في نادي القصيم من مخطوطات ( 9)

 م 024هـ ـ 4139/ 4األدبي في بريدة، ط

 .، وستنشر في مجلة آفاق الثقافة والتراث بدبي، وتوجد منه أكثر من نسخة(0 4: ص)ذكره في إفهام األفهام  ( 42)

 .م0249 ـ بتحقيق الكتاب، ونشر في دار جليس الزمان، ودار ضياء الشام، دمشق، سنة قمُت ـ بحمد هللافي العقيدة،  (44)

 (.409: ص)إفهام األفهام في شرح عقيدة عز الدّين بن عبد السالم : ذكره المؤلّف في كتابه( 40)

[: ب/ 4]، فقال "هداية سبيل الرشاد في أقصر اآلماد المتضمنة تفسير سورة العصر: "أشار إليه في نهاية كتابه( 43)

ف ألوسَع من هذا فْليَُراِجع »  .«"اإلمالَء األكبر"ومن تََشوَّ
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(تفسير سورة األعلى)وأعذب مناهل الموالي وأهناها  ـ أبهج مناهج المعالي وأبهاها9
(4)
. 

بيان أحق حقيقة اّلحتفال وأقصد طريقة توصل إلى جميع أنواع الكمالـ 42
(0)
. 

ـ بيان األرضى من العزلة وِعالج المرضى44
(3)
. 

ات بيان ـ 40 هات الُمِهمَّ (األصغر واألوسط واألكبر)أُمَّ
(1)
. 

بيان األهدى من التَّعف ف وقبول الـُمْهدَىـ 43
( )
. 

(أو لشرف)البيان الجميل لمحاسن ـ 41
 (2)
القُرآن الجليل 

( )
. 

ـ بيان الس نَّة المنصورة فيما سئل عنه من اإلتيان والصورة 4
( )
. 

الكرامة ألهلهـ بيان شرف الِعلم وفضله وأنواع 42
(9)
. 

ـ بيان ما يصنعه اللّبيب إذا فقد الطَّبيب 4
(42)
. 

ـ تبليغ األماني في حسن ترتيب المباني 4
(44)
. 

ـ تبيين معادن المعاني لمن إلى تبيينها دعاني49
(40)
. 

ات النافعةالتنبيهات الجامعة للمهمّ ـ 02
(43)
. 

                                                           

 .مقابلة ومصححة بخط المؤلف عثرت على نسخة منهفي التفسير، وقد ( 4)

 .في العقيدة، وقد عثرت على نسخة منه، مصححة ومقابلة، وعليها خط المؤلّف( 0)

 .ومقابلة، وعليها خط المؤلّف مصححة وقد عثرت على نسخة منه، ،دابفي اآل( 3)

 .عثرت على نسخة منه، مصححة ومقابلة، وعليها خط المؤلّف، واألكبر أوسعها وأشملها( 1)

 .مصححة ومقابلة، وعليها خط المؤلّف وقد عثرت على نسخة منه،، اآلدابفي (  )

 .كذا قال في إفهام األفهام( 2)

شرح ات الصادرة عن المنتدى اإلسالمي بالشارقة، العدد الثالث، وهو قمت بتحقيقه، وسينشر في مجلة مدونة الدراس(  )

 .لحديث يبيّن مكانة القرآن الكريم

 .في العقيدة، وقد عثرت على نسخة منه، مصححة ومقابلة، وعليها خط المؤلّف(  )

 .منه على نسختين عثرتوقد في اآلداب، ( 9)

 .وعليها خط المؤلفوقد عثرت على نسخة مقابلة ومصححة،، اآلدابفي ( 42)

 .وقد عثرت منه على نسختين، إحداهما مقابلة ومصححة وعليها خط المؤلف مباني اإلسالم،في ( 44)

 . وقد نشر في مجلة المعيار الصادرة عن كلية اإلمام مالك بدبي، العدد  في علوم القرآن،( 40)

، [ / أ ]تفقيه البشر في لمح البصر : رسالته فيمن سورة األعراف، ذكره    4في التفسير، وهو تعليق على اآلية (   )

فمن الواضح أن عاقبة ذلك : وأما عاشرها»: في التنبيهات العشر على المقدمة، فقال(   : ص)ذكره في إفهام األفهام و

ات الجامعة ل"، وفي ...ليس إّل زحزحة عن النار وإدخاّل  للجنة، وهما المغفرة واألجر الكريم أو الكبير لتنبيهات الـُمهمَّ

 .وقد عكس العنوان، وأظنهما كتاب ا واحد ا .«تعزيز لذلك كاف" النافعة
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ـ تحقيق الّرسالة اإللهية04
(4)
. 

ب الكرامة والهوانـ تذكير السهوان بأسبا00
(0)
. 

َشاد في أقصر اآلَماد03 ـ تفسير سورة العصر المتضمنة هداية سبيل الرَّ
(3)
. 

ـ تفسير سورة الفتح01
(1)
. 

ـ تفسيُر سورة الكوثر وما يليها 0
( )
. 

ـ تفسير سورة طه02
(2)
. 

ات الشَّريعة 0 ـ تفقيه البشر في لمح البصر باإلفادة السَّريعة لمهمَّ
( )
. 

الكالم (أو مسألة) ص الكالم على أقسامـ تلخي 0
( )
. 

ـ جواز اّلجتماع على ذكر هللا09
(9)
. 

ـ جواهر الكنوز32
(42)
. 

ـ حدائق الحقائق34
(44)
. 

                                                           

 ."تلخيص الكالم في مسألة الكالم: "ذكره في كتابه( 4)

 .وهو شرح لحديث من سنن الترمذي، ويوجد منه أكثر من نسخة( 0)

 . ية بمصر، وموقع األلوكةمخطوطتين، وتم نشره في مجلة البحوث اإلسالم على نسختينوقد قمت بتحقيقه ( 3)

 .«كما بُِسط في سورة الفتح»: ، فقال[أ/ 3ق]لسورة الكوثر أشار إليه في تفسيره ( 1)

 .في مجلد ضخم، وقد قمت بتحقيقه، وهو في طريقه للنشر في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إن شاء هللا تعالى ( )

: كفاية للُمَوفّق، وهي قول هللا العظيم طه: وفيما كتبتُه على آية»: فقال[ أ/422ق]ذكره في تفسيره لسورة النصر ( 2)

ويسألونك عن الجبال إلى قوله :ا  . «وّل هضم 

ذكره في إفهام في الحديث النبوي واآلداب، وقد عثرت على نسخة منه مقابلة ومصححة وعليها خط المؤلف، وقد (  )

أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت »: بعد ذكر حديث( 0 :ص)فهام وقد قال في إفهام األ، (0 ، 21: ص)األفهام 

 .«(تفقيه البشر في لمح البصر)وهو قطب رحى : «..رمضان

وقد كشفت عن حقيقته في تلخيص الكالم على : فقال، [ب/3]في العقيدة، ذكره في أول كتاب تبيين معادن المعاني (  )

 .صححة ومقابلة، وعليها خط المؤلّفمأقسام الكالم، وقد عثرت عن نسخة كاملة منه، 

 .، توجد منه نسخة في مكتبة خاصةدابفي اآل( 9)

 [.أ/ 42ق]في العقيدة، ذكره في تفسيره لسورة اإلخالص ( 42)

يُْطِلع على أسرار سورة ( حدائق الحقائق)كما أّن الُملقَّب بـ : "فقال( 1 : ص)في التفسير، ذكره في إفهام األفهام ( 44)

ومعنى أنَّ األكواَن َمظاِهُر [: "ب/2]فقال  ".أبهج مناهج المعالي وأبهاها: "وذكره في كتابه، "ائقهااإلخالص ودق

لَةٌ للِعْلم بها، كما أُْوِضح في : الّصفاِت العاَُل  ٱ  ٻ  ٻ  چ  :ليس غير، في تفسير"حدائق الحقائق"أنَّها ُمنِبئةٌ عنها، وُمحّصِ

 . " چٻ  ٻ  
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ـ ِحْصُن الن فوس عند سؤال الملك العبوس30
(4)
. 

ـ حّل الِحبَا ّلسترفاع الوبا33
(0)
. 

ـ الرسالة الكاشفة عن أسباب السعادة من التقى والزهادة31
(3)
. 

ـ رسائل الوسائل 3
(1)
. 

ـ ِرَعة البَارع عن بَْلتَعة البَازع32
( )
. 

ـ رموز الكنوز 3
(2)
. 

سيّدةُ آي القُرآن وأعظمهاـ  3
( )
. 

ـ شرح األربعين النَّوويَّة39
( )
. 

                                                           

 .وقد حصلت على نسخة منه مقابلة ومصححة، وعليها خط المؤلف، 0 1: 1بقاعي في نظم الدرر في العقيدة، ذكره ال( 4)

ا 422: 0وهدية العارفين  ،142: 4إيضاح المكنون : ذُِكر في( 0) ، وتوجد منه أكثر من نسخة مخطوطة، وقد نُشر مؤّخر 

عبد الرحمن  يأب: طبعة ثانية بتحقيق، و(هـ4114)في دار إحياء التراث اإلسالمي بمشيخة األزهر في شهر رمضان 

 (. هـ4114)سنة ! حل الخباء في الدعاء برفع الوباء: شوكت بن رفقي شحالتوع، ونشر دار الرياحين، مصر، بعنوان

 [. أ/041ق]ذكره في تفسيره لسورة الناس في المقصد العاشر منها ( 3)

نجائب النجباء، ومناهج المباهج، وذكره كذلك في : أبوابه، وأشار إلى أن من (412، 1 : ص)ذكره في إفهام األفهام ( 1)

يُْطِلع على أسرار ( نجائب النجباء)وإمالؤنا الملقب بـ »(: 1 :ص)قال في إفهام اإلفهام [. ب/0]تبيين معادن المعاني 

 .«(رسائل الوسائل)ذلك ولطائفه وهو أحد أبواب 

وقد ذُِكر معنى العنوان في صفحة . عثر إّل على نسخة واحدة منهفي آداب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم أ(  )

المرأة السليطة الكثيرة : من فاق أقرانه وغيرهم في العلم وغيره، بلتعة: من الورع والتقوى، البَارع: ِرَعة»:العنوان فقال

َخيّر عن اتّباع الظَّّن وما تهوى ما يُوجب توّرع العالم ال: وحاصله: الذي يتكلم وّل يستحي، ثم قال: ، البَازع...الكالم

 .«..األنفس

الكفر والفسوق والعصيان، : المخالفات التي يزع الخوف عنها أُّمهاتها»: فقال( 9 : ص)ذكره في إفهام األفهام ( 2)

عوذ بك اللهم إني أ»: كاألهواء الزائغة، واألخالق الدنيئة، واألعمال السيئة، واألقوال الرديئة، وقد جمعها قول النبي 

 .«(رموز الكنوز)على ما أوضحناه في « من منكرات األخالق واألعمال واألهواء

فََصدََّرها الشيخ بذكر الحياة، : الصفات الثبوتية»: فقال( 442: ص)في التفسير وفضائل القرآن، ذُكر في إفهام األفهام (  )

وكذلك ذكره في تبليغ األماني في حسن « (آن وأعظمهاسيدة القر: )ألنَّها ينبوع الكماّلت ورأسها، كما أوضحته في تفسير

 .ترتيب المباني، ولم أعثر عليه بعد

 (. 42: ص)في الحديث الشريف وفقهه، ذكره في إفهام األفهام (  )
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شرح كلمتي الشَّهادة والفكر فيما يُثمر لمن شرح هللا به صدره من الن ور والعبادةـ 12
(4)

، أو معنى 

شََّهادَة والفكر فِيَما يُثمر لمن شرح هللا بِِه َصدَره من الن ور َواْلِعبَادَة، أو أبواب السعادة في شرح كلمة كلمة ال

الشهادة
(0)
. 

ـ شرح منظومة ابن فرح اإلشبيلي14
(3)
. 

ـ شفاء الشَّقاء10
(1)
. 

ـ شفاء الص دور الُمبطل لقول الَجْبر والقَدَر الغَُرور13
( )
. 

مة ونيل الكرامةطريق السَّالـ 11
(2)
. 

ـ ِعْصَمة اّلنسان من لحن اللَِّسان 1
( )
. 

د على األديان والفرق من آيات سورة اإلخالص12 ـ فائدة في الرَّ
( )
. 

ـ فوائد ذكر فوائد األعمال 1
(9)
. 

ـ قصائد شعرية 1
(42)
. 

                                                           

الحمد هلل المنفرد في صمديته بكمال جالله، والمتوحد في قدوسيته »: وذكر بدايته 41 : 0ذكره في إيضاح المكنون ( 4)

 .وتوجد منه نسخة في مكتبة خاصة. 422: 0في مجلد لطيف، وهدية العارفين : وقال« ...كمالهبجمال 

اه في تفسيره لسورة الفلق ( 0)  [. أ/024ق]كذا سمَّ

 . في مصطلح الحديث، توجد منه أكثر من نسخة( 3)

 .عثرُت على نسخة منه، وهي مقابلة ومصححة بخط المؤلّف( 1)

فأترك ما أريد : على ما قررتُه في شفاء الصدور، على قولهم»(: 4 : ص)ي إفهام األفهام، فقال ذكره فقد في العقيدة، (  )

ةُ في حكمة خلق هللا تعالى إلبليس وإنظاره فوق ألف حكمة، كما »(: 422: ص)، وقال في «لما تريد وقد ذكر األئمَّ

قد حصلت على نسخة مقابلة ومصححة و، (شفاء الصدور المبطل لقول الجبر والقدر والغرور)أوضحنا بعَضه في 

 .وعليها خط المؤلف

: وقد تناول فيه الحديث عن آيتين من كتاب هللا، وهما، [ب/411ق]، ذكره في تفسيره لسورة المسد التفسيرفي ( 2)

 . ، وقد حصلت على نسخة منه، مقابلة ومصححة وعليها خط المؤلف[31: فصلت]، و[3 : اإلسراء]

، وهو محقق ومطبوع، وقد شرحه عبد الخالق بن علي 422: 0، وفي هدية العارفين 4414: 0ون ذُكر في كشف الظن(  )

ى شرحه( هـ91 ت)بن الفرات المالكي ا  ".تيسير عصمة اإلنسان من لحن اللسان: "وَسمَّ

سالمية ، يوجد منها نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإل(0 9 40: )ذُِكرت في خزانة التراث برقم(  )

 .ى نسخة منها، وقد عثرت عل0/303برقم حفظ جبالرياض، 

وإنكار اإلباحية وقوع التكليف زندقة وإلحاد، وإحالة »: فقال( 9 4: ص)ذكره في إفهام األفهام في اآلداب والعقيدة، ( 9)

ا في الكتاب والس نَّة أحسن قد أوضحنا شبهتهم الفاسدة وأجبنا عنه( وما أنزل الرحمن من شيء: )الجهلة األغمار له قائلين

 ".فوائد ذكر فوائد األعمال"جواب، في 

 (.244 : )يوجد نسخة في جامعة اإلمام دمحم بن سعود برقم( 42)
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ـ القواعد، أو قواعد اإلسالم19
 (4)
 . 

فتي األشاعرة والحنابلةـ الكالم على ما هو األولى واألحرى في طائ2 
(0)
. 

فـ لطائف علوم آية الخالئ4 
(3)
. 

ـ َما فِي اللَّْيل من َعِظيم النّيل0 
(1)
. 

ـ محاسن األبرار3 
( )
. 

مراشد القاصد إلى أسنى المقاصدـ 1 
(2)
. 

وض البسيمـ    َمر  النَّسيم على الرَّ
( )
. 

ـ مريح القلوب من الكروب2 
( )
. 

األنامـ مزيل المالم عن حكام   
(9)
 . 

ـ مضاعفة المثوبة ّل تسقط الفوائت المطلوبة  
(42)
. 

                                                           

، وهو من مخطوطات تشستربتي ـ إيرلندا، (0 01 : )ذُِكر في خزانة التراث منسوب ا له برقمفي شرح القواعد الفقهية، ( 4)

وقد حقق هذه الرسالة ونشرها في مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  .ى األولى منهماواإلسكندرية، وقد عثرت عل

 .للبنات باإلسكندرية، الدكتور أحمد بن سعيد العواجي، العدد السادس والثالثين

 .توجد نسخة مخطوطة في مكتبة تركية، وقد عثرت عليهافي العقيدة، ( 0)

حناه ثم إن لم يمت أقوام ويحيا آخرون يفسد نظام العالم الدنيوي، كما شر»: فقال(  41: ص)ذكره في إفهام األفهام ( 3)

 .، وهو في التفسير، وقد عثرت على نسخة منه«"فلطائف علوم آية الخالئ: "في

 .وقد حصلت عليها، توجد منه أكثر من نسخة، 422: 0في اآلداب والفضائل، ذكره في هدية العارفين ( 1)

 [.أ/ ق]ر سورة العصر المتضمنة هداية سبيل الرشاد في أقصر اآلماد ذكره في تفسي(  )

ونحو ذلك من توجيهه أوامر أسمائه الحسنى لتُبرز لهم الربانية آثار كّلِ اسم »: فقال( 412: ص)ذكره في إفهام األفهام ( 2)

 .«"مراشد القاصد إلى أسنى المقاصد: "منها، كما قررتُه في بعض فصول

فعجيب في بابه، وفي ضمن « ..اللهم بك آمنت ولك أسلمت»: وأما قوله »: فقال( 94: ص)هام األفهام ذكره في إف(  )

ا أمليناه في ، ثم «"مر النسيم على الروض البسيم: "سورة النور ما يبين ذلك ويشير إلى بيانه، فاستوضحه إن شئت ممَّ

في سورة يوم " مر النسيم على الروض البسيم" واستشرحه إن أردت من(: 90: ص)قال بعد ذلك في إفهام األفهام 

 .ولم أعثر عليه. «الجمعة

 .في قسم الدراسة، إن شاء هللا نظرات في سورة الشرح، وهي الرسالة التي بين أيدينا، وسأتكلم عنها مفصال  (  )

بتحقيق الدكتور فؤاد عبد ، وقد قمُت بتحقيقه ـ بحمد هللا ـ وهو في طريقه للنشر، وقد ُطبع منه أربع نسخعلى  عثرت( 9)

 (. هـ 2 ت)المنعم أحمد على نسخة واحدة، ونُِسب خطأ لعبد الرحمن بن دمحم بن خلدون 

 .خط المؤلّفوعليها مقابلة ومصححة عثرت على نسخة منه، وقد ، األحكام واآلدابفي ( 42)
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ـ مفتاح الفرج9 
(4)
. 

ـ مقدمة في النَّحو22
(0)
. 

(تفسير سورة الفاتحة)ـ الوجوهُ الجميلة في بيان أنَّ أمَّ القُرآن حاويةٌ لمعانيه الجليلة، أو 24
(3)
. 

َملّوّي، وربما تكشف لنا األيام مزيد ا من ذلك هذا ما استطعت الوقوف عليه من مؤلّفات ولّي الدّين الـ

ي، وهللا أعلم  .مع البحث والتَّقّصِ

 وفاته: ثامنًا

ين الملَّوي  ـ رحمة هللا عليه ـ  ابع أو الخامس توفي ولي  الدِّ في القاهرة ليلة الخميس أو الجمعة، في الرَّ

والعشرين من شهر ربيع األّول
(1)
نة، وكان الجمع في جنازته حافال  عن بضع وستين س، (هـ1  )سنة  

ا، يُقَال ين ابن آقبغا آص: ُمتوفِّر  بلغوا ثالثين ألف ا، وقد دُفِن بِتُربة األمير ناصر الدِّ
( )
. 

ا حضرته الوفاةُ قال هؤّلء مالئكة ربّي قد حضروا وبّشروني : وقد كانت ِميتته َحَسنة ، وذُِكَر أنَّه لَمَّ

دبقَْصر في الجنّة، وَشَرع يُر انزعوا ثيابي عنّي، فقد جاؤوا بُِحلَلٍّ من الجنّة، : السَّالم عليكم، ثمَّ قال: دِّ

وظهر عليه الّسرور، ومات في الحال
(2)
. 

                                                           

ضح هذا جدًّا، وقد بيَّناه أحسَن بيان في ومن الفرق بين الصوفي والسلفي يتَّ »: فقال( 1 4: ص)ذكره في إفهام األفهام ( 4)

 .«فليراجع فيهما" تبليغ األماني"و " مفتاح الفرج"

 .يوجد منه أكثر من نسخة( 0)

، وأشار إليها في تفسير سورة الفلق، وكذلك في تفسيره لسورة الكوثر في (  4،   : ص)ذكرها في إفهام األفهام ( 3)

 .، وقد قمت بتحقيقه على نسختين خطيتين، ولم ينشر بعد[ب/01ق]لفاتحة ين سورة الكوثر واتنبيه قارن فيه ب

، وكذا في «وفي يوم الخميس الرابع والعشرين منه توفي الشيخ اإلمام ولي الدين»: 122: 0قال ابن رافع في الوفيات ( 1)

ليلة الجمعة خامس عشرين  مات في»: 33:  ، وقال ابن حجر في الدرر الكامنة 2 3: 0الذيل على العبر ّلبن العراقي 

قوله عن ثمانين سنة، ّل يصّح، وقد ذكر هو في إنباء الغمر غير ذلك : قلت. «هـ عن ثمانين سنة1  ربيع األول سنة 

 .، وهو ما اتفق عليه كل  من ترجم له«مات في شهر ربيع األول عن بضع وستين سنة»:  1: 4فقال 

، نيل  1: 4، إنباء الغمر 440: 3، طبقات الشافعية ّلبن قاضي شهبة   3: 1السلوك لمعرفة دول الملوك : ينظر(  )

 .23: 0، طبقات المفسرين للداوودي 11: 0األمل في ذيل الدول 

: ص)، الذيل التام  40: 44، النجوم الزاهرة  1: 4، إنباء الغمر 440: 3طبقات الشافعية ّلبن قاضي شهبة : ينظر( 2)

 .120:  ، شذرات الذهب (022
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 المبحث الثاني

  عن مخطوطدراسة 

 (مريح القلوب من الكروب)

لً    وترتيب ُمؤل فه له المخطوطموضوع : أوَّ

، فيرى أن قراءة سورة شدةٌ  هُ بتْ رَ وكَ  ،رؤ لمن حزبه أمريتكلم المؤلف في رسالته هذه عن أنسب ما يُق

ألم نشرح  من أنسب األذكار لذلك؛ لما فيها من التذكير بالحي القيوم وبفضله، والتبشير باليسر من كل

 .عسر، واإلرشاد إلى كل مبهج مفرح نافع، شاغل عن كل كدر، مسّلٍّ عن كل هّمٍّ 

ف عن هذه الموضوع المهم، الذي يالمس حاجة كل مكلّ  فقد جعل المؤلف سورة الشرح محور حديثه

 .ربهحزنه ويكفي هذه الدنيا، فما إنسان إّل ويعتريه ما يهمه ويُ ما دام 

م هللا تعالى وأفضاله، ومن عَ ما فيها من عظائم نِ  امن آيات هذه السورة المباركة ُمبين  تناول كلَّ آية قد و

ظم شأن اآلخرة وما فيها من دوام النعيم والبقاء، وشوق تعالى، وعِ  حقارة الدنيا ودناءتها وهوانها على هللا

 البسملةوالنفس إليها وإقبالها عليها، وشرح الصدر لذكرها، بما في ذلك آية البسملة، فهو شافعي المذهب، 

 .آية من كل سورة في القرآن الكريم عندهم

من صرفه   تعالى على نبيه دمحم وهو يرى أن هذه السورة الكريمة وإن كانت في سياق امتنان هللا

عن طرق الضالل وصنوف البدع واألهواء وكبائر اآلثام، وصرفه عن الباليا والمحن والقلة والذلة 

ل على كل مؤمن من أمة رسول والشدائد التي ّل تطاق،   .  إّل أنها تصلح ألن تنزَّ

مساعدة بالكشف "تذكير، عنون بـ من  ألم نشرحآيات سورة من وبعد أن ذكر ما في كل آية كريمة 

 .،  ذكر فيها ثمان مهمات"اتوالبيان لمهمّ 

، (ففكر في ألم نشرح...... إذا ضاقت بك العسرى )تحدث في المهم األول عن منشئ بيت شعري 

 .ألم نشرحوذلك لما فيه من تذكير وتأكيد على العناية بتالوة المكروب لسورة 

 .بيان المراد بشرح الصدر وأما في المهم الثاني فتكلم عن

تنزيلها على  بهذه السورة الكريمة ّل يمنع وأما المهم الثالث فبين فيه أن مخاطبة هللا تعالى لنبيه دمحم 

نعمة على أمته كما أنه نعمة عليه، وأنه قد يخاطب  أن شرح صدر النبي : كل مؤمن، وذلك لوجوه، منها

 ربما خوطب بأمر وهو غير مراد به، مكالمة للتشريف، بلبأمر غير خاص به ولكن يخصص بال النبي 

وذكر لذلك أمثلة من كتاب هللا تعالى، وأن الحمل على كل مسلم ّل ينافي التخصيص المحكوم بتأكيده للنبي 

 إنما هو من باب تنزيل القارئ نفسه منزلة المخاطب بكل آية .    

 اقد ّل يستدعي تلبس    ژھ  ھ  ھ  ژ : ه تعالىفبين فيه معنى الوزر، وأن قولوأما المهم الرابع 

 .، وإنما يكفي في صحة إطالقه كون اإلنسان بصدد أن يُحمل عليه ما من شأنه إنقاض ظهرهوحمال  
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وأما المهم الخامس فتكلم فيه على أن لفظ الذكر مصدر، ويمكن أن يضاف إلى الفاعل تارة وإلى 

 .المفعول أخرى

أنه ّل حصر لألذكار الواردة المأثورة، ووجه القارئ للعناية بالكتب  فيهوأما المهم السادس فذكر 

منها، ثم اختار عشرة أذكار منها رأى أنها من أنسب األذكار لذي الشدة  اأن يحدد شيئ   المختصة بذلك، دون

 والكرب، وأن هذه األذكار العشرة تنبه إلى ما عداها، وأن على الراشد أن يختار لنفسه منها ما يشاء،

 .فيكثر منه في كل أحواله

قراءة فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، ودعاء سيدنا آدم عليه السالم كما : التي اختارها العشرة األذكارو

، ودعاء ذي النون وهو في بطن الحوت، "حسبي هللا ونعم الوكيل" الحسبلةورد في القرآن الكريم، و

ڱ  ڱ    ڱ  ژ ، وآية الفرج .."الحي الذي ّل يموت توكلت على" والدعاء الذي علمه جبريل لرسول هللا 

، والمعوذات، [3 – 0: الطالق] ژڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  

اللهم رحمتك أرجو فال تكلني إلى "، ودعوات المكروب المأثورة "ّل حول وّل قوة إّل باهلل" والحوقلة

مرتان، والدعاء " اهللا هللا ربي ّل أشرك به شيئ  " و" إله إّل أنت نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله ّل

ّل إله إّل هللا العظيم " ، ودعاء "اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار"الجامع 

   ". العظيمالحليم، ّل إله إّل هللا رب العرش العظيم، ّل إله إّل هللا رب السموات ورب األرض ورب العرش 

 .التعب من اّلجتهاد في الخير: المهم السابع فبين فيه المراد من كلمة النصب، واختار أنها تعنيوأما 

وأنه ينبغي أن تكون الرغبة  ژې  ې  ې  ژ : وأما المهم الثامن واألخير فبين فيه المراد بقوله تعالى

ا يريد المكلف من رغائبه فإنها بيده، وهو من النصب إلى هللا ّل إلى ثوابه، فالخير كله بيديه، وكل م

 .القريب المجيب

: لسورة، وذكر ثالثة وجوه تبرز ذلك، أما الوجه األولثم ختم حديثه في رسالته هذه عن حسن نظم ا

فذكر عشرة أمور يشتد الكرب : فبين فيه أسباب الفرج للهموم وحصرها في أمرين، وأما الوجه الثاني

المشاهدة : فذكر ما يسلّي عن األحزان، وحصرذلك في أمرين، وهما: جه الثالثوالهم بسببها، وأما الو

  .والمجاهدة

هذه هي خالصة هذه الرسالة الماتعة النافعة، التي نسجها مؤلفها بأسلوب طريف لم يسبق إليه، وفي 

 .  ثنايا حديثه من اإلفادات والمواعظ واألشعار ما يريح قلب كل مكروب ومحزون ومكلوم
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  ونسبته إلى مؤل ِّفه مخطوطعنوان ال: يًاثان

منسوبة لمحمد بن  رسالة ةعشر ثالثضمن مجموع يحوي السابعة هذا المخطوط هو الرسالة 

الديباجي
(4)
مريح القلوب من : )صيغةب ،مجموعاللى من على الصفحة األوعنوان وقد ذُكر هذا ال ،

خ لزمن فعلى أصل المؤلّ  ححِّ صُ بل ووققد  ، وهذا المجموع(الكروب ، وعليه تصحيحات وعبارات تؤّرِ

، مما يؤكد نسبة هذه الرسالة لمؤلفها ولي الدين ف رحمه هللاصحيح والمقابلة بخّط المؤلّ اّلنتهاء من التّ 

 .الملوي، ابن المنفلوطي

 
                                                           

تبليغ األماني في حسن  :ثانيهاالبيان الجميل لمحاسن القرآن الجليل،  :أولها: في هذا المجموع هي وعناوين الكتب( 4)

هداية سبيل الرشاد في : رابعها تفقيه البشر في لمح البصر باإلفادة السريعة لمهمات الشريعة، :ثالثهاترتيب المباني، 

بيان ما يصنعه : سادسهابيان شرف العلم وفضله وأنواع الكرامة ألهله، : خامسها، (تفسير سورة العصر)أقصر اآلماد 

الوجوه الجميلة في بيان أن أم القرآن حاوية لمعانيه  :ثامنهامريح القلوب من الكروب، : سابعهااللبيب إذا فقد الطبيب، 

الحادي هدى، لتعفف وقبول المُ بيان األهدى من ا :عاشرهابيان األرضى من العزلة وعالج المرضى، : تاسعهاالجليلة، 

بيان : الثالث عشرحصن النفوس عند سؤال الملك العبوس، : الثاني عشرأربح مكتسب من األسواق يوم التالق، : عشر

 .طريق السالمة ونيل الكرمة
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 :النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق: اثالثً 

لتصحيحها ومقابلتها على وذلك  ؛ةسيأنَّها نسخة نف دَ بي على نسخة خطيَّة واحدة، إّلَّ رسالة ال هلهذلم أعثر 

بلَغ مقابلة  وصار ُعْمدَة، والحمد  »: ه وفي حياته، فقد كتب في نهاية النسخةف، واعتمادها بخطّ نسخة المؤلّ 

 .«( 2 : )كتبَهُ ُمَؤلِّفُه عفا هللا عنه في سنة. هلل َوْحدَه

مما  إّل أن الناسخ ترك التنقيط في مواضع كثيرة، وقد ُكتبت هذه النسخة بخّط نسخّي معتاد واضح،

  .األحمر لبعض الكلمات ورؤوس الفقراستعمل اللون قد وصعَّب قراءتها، 

: يحمل الرقم ضمن مجموع هي، واسطر  (  4)منها في كّلِ صفحة ة، ورق( 43)في هذه الرسالة وتقع 

جمعة الماجد بدبي، وهي عندهم ها من مركز يوقد حصلت عل ،(0 ـ 2 )، وهي فيه من ورقة (1092)

 .خطوطةصول المَ ضمن األُ 

ح بها: رابعًا  مصادر المؤل ِّف المصرَّ

كثيرة، ترجع إلى كتب التفسير، وكتب الحديث النبوي، وكتب األدب  نقل المؤلف في رسالته هذه نقوّل  

سير شيخ تفمن مراجعه، واقتصر على ذكر  بذكر شيء اّل أنه لم يصرح عموم  ودوواين الشعراء، إ

عادته في كتبه ما جرت لم يشر إلى شيء من كتبه ككما أنه   .العز بن عبد السالم في موضع واحداإلسالم 

 .األخرى

 مفردة ألم نشرحالجهود السابقة في تفسير سورة : اخامسً 

ي في إفراده لسورة اّلنشراح بالتفسير، إّل أن هناك لولم أقف على جهود سابقة لعمل ولي الدين الم

ما وقفت عليه من المخطوط والمطبوع في تفسير هذه السورة أذكر بعض بعض الجهود الالحقة، وس

 :الكريمة

: ت)لقاسم بن أحمد رسمي الرومي العثماني، المعروف بموناخويي زاده : ـ تفسير سورة اإلنشراح4

(هـ4022
(4)
. 

ي ثم اّلستانبولي لمحمد فوزي بن أحمد شاكر الطوس: ألم نشرحـ قدسي الفرح في تفسير 0

(هـ 434: ت)العثماني، مفتي أدرنة 
 (0)
. 

دون نسبة، وهو في مركز الملك  4200تفسير سورة اّلنشراح، ذكر في خزانة التراث برقم ـ 3

 .فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ضمن مجموع

                                                           

لوط معجم تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم المخطوطات والمطبوعات، لعلي الرضا بلوط، وأحمد طوران ب( 4)

3 :0329. 

 .29 3:  المصدر السابق ( 0)
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طبعة األنوار لمحمود دمحم السبعاوي، وهو مطبوع في م: الضياء الوضاح في شرح سورة اّلنشراحـ 1

 .م3 49هـ ـ 4393/ المحمدية، ط

لمحمد محمود (: الضحى، اّلنشراح، الكوثر)ـ ثالث سور من الدرر في إطراء سيد البشر  

 .م9 49هـ ـ 4399/الصواف، نشر دار اّلعتصام، القاهرة، ط

 :صور من النسخة الخطية: اسادسً 

 

 طالورقة األولى من المخطو
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 الورقة األخيرة من المخطوط
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 منهج التحقيق: ابعً سا

 .رسم وقواعد اإلمالء الحديثة وفقـ نَسُخ المخطوط وكتابته 4

 .وبالمصادر التي رجع إليها المؤلف بالنسخة الخطيَّة ّرسالةال ـ مقابلة نصّ 0

 . يزيل اللبس والغموض عنه اـ ضبط النَّص ضبط  3

 .ص، واّلعتناء بتفقير الكالم فيهاستعمال عالماِت التَّرقيم المعتادة في النّ  ـ1

َرة، مع ذكر الس ورة ورقم اآلية، بعدها  سخـ ن  اآليات القرآنيَّة من المصحف اإللكترونّي للمدينة المنوَّ

 .مباشرة

ة خريج العلميَّ التَّ  ـ تخريج األحاديث النَّبويَّة واآلثار من مصادرها في كتب السنَّة حسب أصول2

 .دة، مع بيان درجتها، ودرجة رجال اإلسناد عند الحاجةمَ عتَ المُ 

 .ـ تخريج األبيات الشعرية التي استشهد بها المؤلّف وعزوها ألصحابها إن وجد 

وأقواس التنصيص لألحاديث والنصوص، والقوسين المغلقين  ،ـ استعمال األقواس المزهرة لآليات 

 .لصفحات المخطوط

 .حققمصادر ومراجع الدراسة والتحقيق في نهاية النص المُ  رُ كْ ـ ذِ 9
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا/

 ممِّ ن وتَ عِ ر وأَ سِّ يَ  ربِّ 

جِ رَ الفَ  بر مفتاحَ الحمد هلل الذي جعل الصَّ 
(4)
في  جُ لِ ه ّل شريك له، يعلم ما يَ دَ حْ  هللا وَ ّل إله إّلَّ  وأشهد أنْ ، 

وما نزل وما  ،ج وما خرجلَ ما وَ  مَ لِ كما عَ  ج فيها،رُ عْ ماء وما يَ السَّ  نزل منَ ما يخرج منها وما يواألرض 

ما أُوذيَ  دٌ حَ أَ  ذَ ه الذي لم يُؤْ ه ورسولُ عبدُ  آدمَ  ولدِ  دَ سيّ  اد  محمَّ  ج، وأشهد أنَّ رَ عَ 
(0)
ولم يكن من ذلك في  ،

العليم الحكيم،  هللاِ  تدبيرُ  مَّ ته ما عَ يرِّ عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذُ  ى هللاُ ، صلَّ جٌ رَ صدره الكريم حَ 

 ، وبعدُ ، اكثير   ام تسليم  لَّ وسَ  ،جرَ بَّ وما دَ ما دَ  جميعَ  ه العجيبةُ ألطافُ  رتْ مَ وغَ 

أمرٌ  هُ بَ زَ َمن حَ  أُ رَ قْ ن أنسب ما يَ فمِ 
(3)
وم ي  القَ  ّيِ ذكير بالحَ ا فيها من التَّ مَ لِ  ؛"ألم نشرح" سورةُ  ةٌ دَّ شِ  هُ تْ بَ رَ وكَ  

، رٍّ دَ كَ  لِّ عن كُ  شاغلٍّ  ،نافع حٍّ رِ فْ مُ  جٍّ هِ بْ مُ  لِّ إلى كُ  ر، واإلرشادِ سْ عُ  لِّ ن كُ ر مِ سْ باليُ  بشيرِ لعظيم، والتَّ وبفضله ا

، كما قيلّمٍّ هَ  لكلِّ  لٍّ سْ مُ 
(1)
 : 

 ىرَ ْستتتتتتتتتتتتتتتالعُ  كَ بِتتتتتتتتتتتتتتت تْ إذا اشتتتتتتتتتتتتتتتتدَّ *
 

تتتتتتتتتتفَ فَ    "حرَ ْشتتتتتتتتتتألتتتتتتتتتتم نَ"فتتتتتتتتتتي  رْ ّكِ
 

مٍّ زْ أَ  لِّ كُ  مِ زْ هَ بِ  فوسَ ها الن  طِ سْ بَ لِ  عبوسٍّ  يومٍّ  لِّ كُ  ِس ؤْ بُ  بةُ هِ ذْ روب، ومُ من الكُ  القلوبِ  ريحةُ فهي مُ /
( )
. 

 : وبيان ذلك

، وجودٍّ مَ  ه كلَّ ودُ جُ  مَّ عَ  دٍّ وات واألرض، ماجِ مَ له مقاليد السَّ  واحدٍّ ب رةٌ كِّ ذَ مُ   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ   قراءة أنَّ 

لعينه  ر  قَ أَ  ،ه لهجدانُ وُ ه منه، وَ بِ رْ قُ  قُ وْ ه، وذَ ه عليواعتمادُ  ،به هوفِ لْ المَ  ساكُ مْ ، فاستِ شيءٍّ  لَّ ه كُ حمتُ رَ  تْ عَ سِ وَ وَ 

  .ى ّل انفصام لهاقَ ثْ وُ  وةٍّ رْ من عُ 

  ؟هالُ ثْ ، وما مِ فقرةٍّ  لُ هذه أوَّ 

                                                           

هد الصبر مفتاح الفرج والز  »: ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب عن الحسين بن علي بدون سند، وهو بلفظ (4)

: 0، وكشف الخفاء للعجلوني ( 14: ص)المقاصد الحسنة للسخاوي : ، وينظر11 3: ، برقم 14: 0«  غنى األبد

03 . 

وذيت في هللا وما يؤذى فت في هللا وما يخاف أحد، ولقد أُ خِ لقد أُ »: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال رضي هللا عنه أنسعن ف (0)

 .«هذا حديث حسن صحيح» :وقال 0 01: برقم  21: 1، أخرجه الترمذي في أواخر الزهد «أحد

، ومجمل اللغة ّلبن 042: 1تهذيب اللغة لألزهري : ينظر. إِذا نَابَكَ  اَحَزَب األمُر فَُهَو يَْحُزب َحْزب  و أصابه ونابه،: أي (3)

 (.030: ص)فارس 

 .، وستأتي قصة العُتَبي كاملة 42: 3" الفرج بعد الّشدّة"ذكر هذا البيت ابُن أبي الد نيا في كتابه  (1)

: ، أيااستأصلتهم، وأَ َزَم علينا الدهر يأِزم أَْزم  : ، أياأَْزم   أصابتُهْم َسنَةٌ أَزَمتُْهمْ : يقال. الشدَّةُ والقحط: شدة، واألْزَمة: أي ( )

 .أزم: ، مادة24 4:  الّصحاح للجوهري : ينظر. اشتدَّ وقلَّ َخيُره

 [1/ب]

 [1/أ ]

 تحقيقلا
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(شعر)
(4)
: 

ا فجتتتتزى هللاُ يتتتتوَم * وعِ خيتتتتر   إنَّتتتتهالتتتترَّ
 

 أرانتتتتتتتتا علتتتتتتتتى ِعاَلتتتتتتتتته أُمَّ ستتتتتتتتالمِ  
 

ايان  عِ  هُ دَ جَ وَ وَ  اله ذلك يقين   حَ ضَ ا وَ مَّ لَ  ن قالمَ  نَ سَ حْ وقد أَ 
(0)
:  

 يتتتا راحتتتتي عنتتتدما تَْشتتتتَد  بتتتي ِعلَِلتتتي*
 

 أنتتتتتَت اقتراحتتتتتي علتتتتتى األيتتتتتام والتتتتتد َولِ  
 

 لتتتتو كنتتتتَت لتتتتي وفقتتتتدُت األهتتتتَل ُكلَُّهتتتتم
 

لِ والمتتتاَل ِمتتتن بَعتتتد فَْقتتتِد األهتتتِل لتتتم أُبَتتت 
(3)
 

 

 دّل  هتتتتتتم بَتتتتتتم كلِّ عتتتتتتنهُ  ألنَّ لتتتتتتي فيتتتتتتكَ 
 

 دلِ ن بَتتتتِمتتتت هتتتتم لتتتتي عنتتتتكَ لِّ ولتتتتيس فتتتتي كُ  
 

(شعر)واه لو قيل له ما سِ  ل  وكُ  ،هالعظيم مقامَ  هللاِ  يقوم غيرُ وكيف 
 (1)
: 

متتتنَ  هتتل فتتتي يتتتديكَ *
( )
 ةٌ وَّ الحتتتوادث قُتتت 

 

فيتتتتترُ نتتتتتون خَ المَ  متتتتتنَ  أو هتتتتتل عليتتتتتكَ  
(2)
 

 

 ..ّل وهللا ،ّل وهللا، ّل وهللا: ر قائال  لباد

  .هلل وحده والحمد ،/عن وصفها نُ سُ لْ األَ  ل  كِ تَ  عمة باهللفالنّ 

(شعر) مع هللا مَّ فال هَ 
 ( )
: 

 لتم أَْدِر متتا ُغْربَتةُ األوطتتاِن وهتو معتتي*
 

 وختتتتاطري حيتتتتُث ُكنَّتتتتا غيتتتتُر ُمْنتتتتَزِعج 
 

  :بأمور رةٌ كِّ ذَ مُ   ژۀ   ہ  ہ  ہ  ژ   :قراءةُ و

: األنعام]ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پپژ  :ه تعالىلها قولُ  هُ بِّ نَ العظيم المُ عناية هللا  :منها

 هذا الخيرَ  حقيرٍّ  ضعيفٍّ  ن فقيرٍّ كِ مْ مُ أراد بِ ى ه، حتّ جاللُ  ي الجالل واإلكرام جلَّ ذِ  لكِ المُ  مالكِ  وعنايةُ  ،[ 40

                                                           

أرانا على ....فإنه اجزى هللا يوم البين خير  : دون نسبة بلفظ 3 0: 4ذُكر في ديوان المعاني ألبي هالل العسكري  (4)

 .013: 0ره النويري في نهاية األرب  في فنون األدب عالته أم ثابت، وذك

عند تفسير اسم هللا  342: 4لم أعرف قائل األبيات، وقد ذُكرت في شرح أسماء هللا الحسنى ّلبن برجان اإلشبيلي  (0)

 .السميع

 .لم أسل: في مطبوع شرح أسماء هللا الحسنى (3)

عيب ابن آدم ما علمت كبير، وذكرها أبو بكر الدينوري في : طلعها، من قصيدة م(2 4: ص)ألبي العتاهية في ديوانه  (1)

 .331:  " المجالسة وجواهر العلم"

  .على الحوادث: في الديوان ( )

 . خفر: ، مادة 21: 0الصحاح : ينظر. الُمجيرُ : الَخفيرُ  (2)

ا بين معترك األحداق والُمهج، م: ، من قصيدة مطلعها(هـ230: ت)البيت ّلبن الفارض، عمر بن أبي الحسن الحموي  ( )

 (.  41: ص)في ديوانه 

 [2/ب]
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هاى عددُ صَ حْ ّل يُ  مٍّ مَ أُ  ن بينِ مِ  الكبيرَ 
(4)
هو  هُ ها، فكيف إذا كان سبحانَرُ تذكِ ّل يتمالك في طربه بها مُ  عناية   ،

(شعر)بها  رُ كِّ ذَ المُ 
(0)
: 

 هإلهتتتي لتتتَك الحمتتتدُ التتتذي أنتتتَت أَْهلُتتت*
 

 علتتتى نِعَتتتمٍّ متتتا ُكْنتتتُت قَتتتّط لهتتتا أهتتتال   
 

 عنايتتتتةُ ربتتتتي َهيََّمتْنتتتتي فََمتتتتن أنتتتتا؟*
 

لتته الحمتتدُ ِمتتلَء العتتالمين ومتتا يشتتا 
(3)
 

 

 :تعالى هُ ه قولُ رفِ شَ لِ  هُ بِّ نَين اإلسالم المُ ذكورة، وهي دِ بة على العناية المَ تترظمى المُ العُ  هللاِ  نعمةُ  :منهاو

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  ژ   :ه تعالى، وعلى جليل فائدته قولُ [  0: البقرة] ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ژ 

، سامالجِ  هللاِ  نِ نَمِ  فاإلسالم أعظمُ  ،[440: البقرة] ژىب  يب  جت  حت    /مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب

(شعر) .نزْ وّل حُ  هُ ف معَ وْ عاجل وآجل، ّل خَ  خيرٍّ  ها لكلِّ بُ ذَ جْ وأَ 
 (1)
: 

الحمتتتتتد هلل أنْ 
( )
 لتتتتتم يَتتتتتأتني أََجلتتتتتي 

 

ى لَبِْستتتتُت متتتتن اإلستتتتالم ِستتتتْرباّلحتَّتتتت 
 
 

 

 ،فس عنهازوف النَّ عُ زوالها، وبِ  رعةِ ها وسُ وفنائِ  ،هااءتِ ننيا ودَ هللا تعالى بمعرفة الد   نعمةُ : ومنها

(شعر) .در بفراقهاالصَّ  وانشراحِ 
(2)
: 

 ذاهبتتةٌ  نفستتي التتتي تملتتك األشتتياءَ *
 

 آستتتتى علتتتتى شتتتتيء إذا ذهبتتتتا فكيتتتتفَ  
 

 جميتتتتع متتتتا فتتتتإنَّ  نياالتتتتد   طِ بِ ْغتتتتّل تَ *
 

 حقيتتتتتترُ  لتتتتتتو علمتتتتتتتَ  فيهتتتتتتا يستتتتتتيرٌ  
 

بهجتتةَ  رَ نيا ألتتم تَتتالتتد   يتتا ستتاكنَ 
( )
 التتـ 

 

؟نيتتتا علتتتى األيتتتام كيتتتف تصتتتيرد   
 ( )
 

 

 ةغَتتتلْ رء فتتتي دار بُ الَمتتت أنَّ  رَ ألتتتم تَتتت*
 

هُ فيهتتا ستتبيلُ  والمتتوتُ  ،إلتتى غيرهتتا 
 (9)
 

 

                                                           

 [. 4: فاطر] ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ژ : والمراد هنا عموم الخلق، وقد أثبت هللا فقرهم بقوله (4)

، 424:  الدر الفريد ّلبن أيدمر : ، وينظر( 42: ص: )، في ديوانه(هـ 00: ت)البيت لمحمود بن حسن الوراق  (0)

 (.012: ص)كل فن مستظرف لألبشيهي  والمستطرف في

 .لم أعرف قائله (3)

الشعر والشعراء ّلبن قتيبة : ينظر .بيت الوحيد الذي قاله بعد إسالمه، ويروى أنه ال(هـ14: ت)البيت للبيد بن ربيعة  (1)

ربال . 02: 4الدينوري  رع أَْيضا ِسربال: والّسِ  .4402: 0 جمهرة اللغة ّلبن دريد: ينظر. اْلقَِميص، والدِّ

 .إذْ : اروى أيض  يُ و ( )

 (.  هـ134: ت)ونسبه ّلبن دُوْست، عبد الرحمن بن دمحم  0 1: 9ذكره ابن أيدمر في الدر الفريد  (2)

 .  زهرة الدنيا: في الديوان ( )

 .  عيُب ابن آدم ما علمت كبير: ، من قصيدة مطلعها(2 4: ص: )األبيات ألبي العتاهية، وهي في ديوانه ( )

 .أّل إن أبقى الذخر خير تنيله: ، من قصيدة مطلعها( 32: ص: )ألبي العتاهية، وهو في ديوانه (9)

 [2/أ ]
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 ،إليها فِس النَّ  ها، وبشوقِ نعيمِ  وامِ ودَ  ،هاشأنها وبقائ مِ ظَ وعِ  ،هللا تعالى بمعرفة اآلخرة نعمةُ : ومنها

(شعر) ،ه إليهاوارتياحِ  ،رهاكْ لذِ  درِ الصَّ  رحِ وشَ  ،وإقبالها عليها
 (4)
: 

 فََحتتتتتتتيَّ علتتتتتتتى جنَّتتتتتتتات َعتتتتتتتْدن فإنَّهتتتتتتتا*
 

 منازلُتتتتتتتَك األُولتتتتتتتى وفيهتتتتتتتا الُمَختتتتتتتيَّمُ  
 

 حانيحتتتي وَرْيتتتـوْ رَ  حتتتديُث ذَاَك الحمتتتى*
 

 لحتتتتتتتانيأ تُ رْ فتتتتتتتال تَلُْمنِتتتتتتتي إذا َكتتتتتتترَّ  
 

 عتتتتامِ قتتتتد جُ  حبتتتتوبُ والمَ  احُ بهتتتتا التتتترَّ  ارٌ دَ / 
 

ن ثتانين ِمتْستمالها فتي الحُ  وضةٌ ورَ  
 (0)
 

 

(شعر) القائلِ  دقُ عليه ِص  فَ خْ ح هذا لم يَ مَ ن لَ ومَ 
 (3)
: 

 متتا َضتترَّ َمتتن كانتتِت الِفتتردوُس َمنزلَتتهُ *
 

تتتتتَل ِمتتتتتتن بُتتتتتْؤسٍّ وإقتتتتتتتارِ    متتتتتاذا تََحمَّ
 

 .الحمد هلل وحدهو

 :بأمرين رةٌ كِّ ذَ مُ   ژھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ    ھژ     :وقراءةُ 

 اإلثمِ  وكبائرِ  ،واألهواء عِ دَ البِ  نوفِ وصُ  ،اللفر والضَّ من أنواع الكُ  العظيمُ  هللاُ  هُ فَ رَ بما صَ  :أحدهما

(شعر) ،نا في دينناصيبتَ باهلل أن يجعل مُ  ة، نعوذُ يَّ لِ مَ ة والعَ قيَّ لُ والفواحش الخُ 
 (1)
: 

 نيا علتتتتى الَمتتتتْرء ِدينَتتتتهُ إذا أبقتتتتِت التتتتد  *
 

 فمتتتتتتا فاتَتتتتتتهُ منهتتتتتتا فلتتتتتتيس بضتتتتتتائر 
 

الِ ْستتتتتمُ  قتتتتتتلُ أُ  أبتتتتتالي حتتتتتينَ  ولستتتتتتُ *  م 
 

عيرَ ْصتتكتتان هلل مَ  جنتتبٍّ  علتتى أّيِ  
 ( )
 

 

 علتتتتتى فائتتتتتت تَ ْشتتتتتمتتتتتا عِ  سَ أْ ّل تَتتتتت*
 

والعافيتتتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتتالمُ  كَ وعنتتتتتتتتتتتدَ  
 
 

 

 هُ ى لَتتتتتتعَ ْستتتتتتتَ  كنتتتتتتتَ  شتتتتتتيءٌ  إن فتتتتتتاتَ 
 

كافيتتتتتتتتتة ن فائتتتتتتتتتتٍّ ففيهمتتتتتتتتتا ِمتتتتتتتتت 
(2)
 

 

ن مِ  ،طاقالتي ّل تُ  دائدِ والشَّ  ،ةِ لَّ والذِّ  ةِ لَّ والقِ  ،حنه من أنواع الباليا والمِ فه سبحانَ رَ ما صَ  :نيهماوثا/

  .ء األسقام وغيرهايّ سَ 

                                                           

حادي األرواح إلى بالد األفراح : ، من قصيدة طويلة يصف بها الجنة ونعيمها، ينظر(هـ4  : ت)ّلبن قيم الجوزية  (4)

 (.4 : ص)، طريق الهجرتين 410: 4، مدارج السالكين (44: ص)

كشف األسرار في حكم الطيور واألزهار : ، في كتابه(هـ  2: ت)لبيتان لعز الدين المقدسي، عبد السالم بن أحمد ا (0)

وخضرةٌ ما لها في ........ روض به الروح والريحان قد جمعا  :، ولفظ البيت الثاني فيه اختالف(2 ـ    : ص)

 ُحسنها ثاني

تهذيب الكمال : ، ينظر(هـ 9: ت نحو)ن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ب (ابن الحنفية)ينسب إلى الحسن بن دمحم  (3)

 (. 2: ص)الغرباء لآلجري : ما كان في العيش من بؤس وإقتار، وينظر: والشطر الثاني روي بلفظ ،304: 2للمزي 

 .كأنك قد جاورت أهل المقابر: ، من قصيدة مطلعها(  4: ص: )ألبي العتاهية، وهو في ديوانه (1)

صابة في ، اإل2 4: 4تاريخ اإلسالم للذهبي : ينظر. قاله خبيب بن عدي بن مالك رضي هللا عنه قبل يقتله المشركون ( )

 .020: 0 تمييز الصحابة ّلبن حجر

 .لم أعرف قائلهما (2)

 [3/ب]

 [3/أ ]
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 الم مثالٌ الة والسَّ ر عليه الصَّ ِض ة الخَ صَّ ، وقِ "أعظم"أو   "أكثرُ  ه هللاُ عَ فَ ما دَ ": اسالنَّ  هير قولُ ومن الشَّ 

لذلك حٌ واِض 
(4)
.  

 ،درِ فع بشرح الصَّ عمة النَّ ن نِ به مِ  وبما َمنَّ  ،حيمحمن الرَّ باهلل الرَّ  عمةَ النّ  :أعني كلَّه، ومن رأى ذلك

  هُ عُ سَ ، ّل يَ رِ زْ الوِ  عِ ضْ وَ فع بِ الدَّ  عمةِ ونِ 
«كَ رَ كْ شُ  مُ ظِّ عْ اجعلني أُ  مَّ هُ اللَّ »: بقوله اداعي   جَ هَ لْ  أن يَ إّلَّ

(0)
  ن غير َهّمٍّ مِ  ،

 .، والحمد هلل وحدهأصال   نٍّ زَ وّل حَ 

ى   ژ  ،(3)[42: فاطر] ژې  ې  ى  ى  ژ  :ة بقوله تعالىرَ كِّ ذَ مُ  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  :وقراءة

 .اكريهذَ بِ  باهي المالئكةَ أن يُ  ( )ن هذاومِ  ،(1)[0 4: البقرة] ژائ  

«نيرَ كَ إذا ذَ  هُ ا معَ نَ وأَ  ،عبدي بي ن  ظَ  ا عندَ نَ أَ »: ومن ثمراته
(2)
. 

 ژى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ  :لىتعا وكفى بقوله 

ىت  ژ  واألفكار،  ومِ مُ الهُ  م جيشَ زِ هْ ، كذلك يَ ارِ فَّ الكُ  عساكرَ  كُر هللاِ ذِ  مُ زِ هْ ا يَ مَ ن له، فكَ طَّ فَ ن تَ لمَ  [ 1: األنفال]

 [. 0: الرعد] ژيت     جث  مث  ىث  

كُر فتتتتتاْحَظ بنيلتتتتته*/  حيتتتتتاةُ القلتتتتتوِب التتتتتذِّ
 

لَْيَت ُكلَّي أَْلُسنُ  تَِجْد كلَّ خيرٍّ  
( ) 

 

                                                           

 .فكما في سورة الكه ينة، وقتل الغالم، وبناء الجدار،قصته مع سيدنا موسى عليه السالم، من خرق السف: أي (4)

المسند عن أبي أحمد في و ،هذا حديث غريب: وقال    :  3من أدعية النبي : أخرجه الترمذي في الدعوات، باب (0)

ضعفه الدارقطني وغيره، »: 41: 1وفي سند الحديث فرج بن فَضالة، قال الذهبي في الكاشف  .  1، 344: 0هريرة 

 .«وقواه أحمد

 .كما يُرفع الكلم الطيب ألنه منه بالصالة عليه مرفوع  النبي  ولعل وجه الربط بين اآليتين أن ذكر (3)

 نبي مرفوعه مرفوع ومذكور في المأل األعلى، كما أن ذكر الرُ كْ ولعل وجه الربط بين اآليتين أن ذاكر هللا تعالى ذِ  (1)

 . يذكر في المأل األعلى تحق صاحبه أنوالصالة عليه هو ذكر هلل تعالى يس ومشهود في المأل األعلى، وأن ذكر النبي 

 .من رفع الذكر، وهذا عاّم لكل ذاكر: أي ( )

عن أبي هريرة رضي هللا  2 29برقم  0291: 2وروايته عن ربه  ذكر النبي : أخرجه البخاري في التوحيد، باب (2)

 .  02: مبرق 0224: 1الحث على ذكر هللا تعالى : عنه، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة واّلستغفار، باب

 .لم أعرف قائله ( )

 [4/ب]
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وإنِّتتتتتتتي لَتْعلُتتتتتتتوني ِلتتتتتتتِذكرك*
(4)
ةٌ    ِهتتتتتتتزَّ

 

َكَمتتا انتتتفَض العُصتتفوُر بَلَّلَتتهُ القَْطتترُ  
 (0)
 

 

متتتتتتتاُح نََواِهتتتتتتتلٌ ولقتتتتتتتد ذَكَ *   ْرتُتتتتتتتك والّرِ
 

 وبتتتيُض الِهْنتتتِد تَْقُطتتتُر ِمتتتن دَِمتتتيمنتتتي  
 

تتتتتتتتتيوِف ألنَّهتتتتتتتتتا  فَتتتتتتتتتَوِددت  تقبيتتتتتتتتتَل الس 
 

تتتتتتمِ لََمعَتتتتتتْت َكبَتتتتتتاِرق ثَ   ْغتتتتتتِرك الُمتَبّسِ
 (3)
 

 

اجعلني  مَّ هُ اللَّ »: على ذلك بقوله ويسأل اإلعانةَ  ،وجلَ  كر هللا عزَّ ص على ذِ رِ حْ باألفراح يَ  الفالحِ  مُ ائِ رَ فَ 

«كَ رَ كْ ذِّ  رُ كثِّ ، وأُ كَ رَ كْ شُ  مُ ظِّ عْ أُ 
(1)
 .، والحمد هلل وحدههِ رِ كْ ذِ  عِ فْ ة رَ صَ رْ فُ  از  هِ نتَ مُ  ،

 :ة بأمرينرَ كِّ ذَ مُ   ژۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ          ۇ  ۇ  ۆ         ۆژ  :وقراءة

  بأنَّ  ة، وّل خفاءَ ة والعامّ الخاصّ  ،طوائف العالم من األكابر واألصاغردائد لِ الشَّ  بما وقع منَ : أحدهما

ىاألُسَ 
( )
ىب األَسَ هِ ذْ يُ  

(2)
َ التَّ  نَّ أ: ، أي  هُ نَزْ وحُ  ساهُ أَ  بهِ ذْ كروب يُ مَ زون الحْ ن حال المَ مِ  د  شَ ن وقع له أَ مَ ي بِ سِّ أ

  .هِ تِ دَّ شِ  ةَ دَّ وشِ  هُ فَ سَ وأَ  هُ نَ زْ وحُ 

ساءنْ الخَ  نه قولُ سَ حْ تَ سْ في ذلك كثير، ومن مُ  عراءِ والش   قالءِ والعُ  دباءِ واألُ  ماءِ كَ الحُ  وكالمُ 
( )
 : 

 أََّل يتتتتتتتا َصتتتتتتتْخُر ّل أَنستتتتتتتاَك حتَّتتتتتتتى*
 

َرْمِستتتتتي عيشتتتتتتي وأزورَ  أُفتتتتتاِرقَ  
 (4)
 

 

                                                           

 .كراكِ لذِ : كذا في المخطوط، والبيت مروي (4)

والمراد (.  140: ص) للشيزريلباب اآلداب : ،  ينظر(ـه2 : ت)أصل البيت ألبي صخر الهذلي، عبد هللا بن سلمة  (0)

الخشية عند سماع  أهلَ  قد وصف هللاُ تعالى، و هللاَ  ب  حِ من البشر، فكيف بمن يُ  اأحد   بّ حِ أن هذا لسان من يُ : من إيراده

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ  :كالمه بقوله

 [.03: الزمر] ژچ  چچ

جمهرة أشعار : هل غادر الشعراء من متردم، ينظر: ، من معلقته(ق م 00: ت نحو) اد  العبسيّ البيتان لعنترة بن شدّ  (3)

يٌّ بَمن يَدّعي رِ حَ ه في أشد الظروف وأقساها، فَ نسى حبيبتَ ّل يَ  بّ حِ إذا كان المُ : ، والمراد(2 3: ص)العرب للقرشي 

 .  محبَّة هللا تعالى أن يذكره في سائر أحيانه، وّل ينساه طرفة عين

 .سبق تخريجه (1)

ى بهجمع أُسوة،  بضمّ  األَُسى(  )  .أسا: ، مادة 002: 2ح الصحا: ينظر. وهي ما يَأْتَسي به الحزين ويتعزَّ

، أيالحُ : األَسى (2) ، أي: زن، وأَِسي على مصيبته يأْسى أَسى  : 2الصحاح : ينظر. حِزنُت له: حزن، وقد أَِسيُت لفالنٍّ

0029. 

: ، من قصيدة مطلعها(0 : ص)، واألبيات في ديوانها (هـ01: ت نحو)وهي تُماضر بنت عمرو رضي هللا عنها  ( )

 . ين أمسير حذكّ يؤرقني التَّ 

 [4/أ ]
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 يَن حتتتتتتتتوليولتتتتتتتتوّل كثتتتتتتتترةُ البتتتتتتتتاك/

 ومتتتتتتتا يبكتتتتتتتون مثتتتتتتتَل أختتتتتتتي ولكتتتتتتتن
 

 علتتتتتتتتى أحبتتتتتتتتابهم لقتلتتتتتتتتت نفستتتتتتتتي 

تتتتتتتي  أَُعتتتتتتتّزي التتتتتتتنَّفَس عنتتتتتتته بالتَّأّسِ
 

  ة،دَّ ة، بل ومع الشِّ دَّ ج بعد الشِّ رَ بالفَ : وثانيهما

 فَكتتتتتتتتْم ِمتتتتتتتتن ِشتتتتتتتتدَّةٍّ نزلتتتتتتتتْت بقتتتتتتتتومٍّ * 
 

وكتتتتتتتاَن وراَءهتتتتتتتا فَتتتتتتترٌج قريتتتتتتتبُ  
 (0)
 

 

َ  ،[041: البقرة] ژوئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  ژ  على  لَ هُ ن لها، وبذلك سَ طَ فْ ن يَ مَ لِ  رةٌ باهِ  هللا الكريمِ  افُ طلْ فأ

"اءرتْ بَ  ةُ دَّ الشِّ "ـ ، فبرُ الصَّ  قينَ فَّ وَ المُ 
 (3)
ي» :وما أوضح نحو  .رهِ تُ كما اشْ   «اشتدي أْزَمةُ تنفرجِّ

(1)
. 

تتتتتتا*   فتتتتتتال تيتتتتتتأْس وإْن أَْعَستتتتتترَت يوم 

 

فقتتتتتتد أَْيَستتتتتترَت فتتتتتتي دَْهتتتتتترٍّ طويتتتتتتل 
 
 

 

 َك َظتتتتتتتتتنَّ َستتتتتتتتتْوءٍّ بِّتتتتتتتتترَ ْن بِ وّل تَْظتتتتتتتتتنُ 

 

 فتتتتتتتتتتتتتإنَّ هللاَ أولتتتتتتتتتتتتتى بالجميتتتتتتتتتتتتتل 

 

 ستتتتتتتتتتتارٌ يَ  هُ يتبعُتتتتتتتتتتت رَ ْستتتتتتتتتتتالعُ  فتتتتتتتتتتتإنَّ 

 

قيتتتتتتتل كتتتتتتتلِّ  أصتتتتتتتدقُ  هللاِ  وقتتتتتتتولُ  
( )
 

 

                                                                                                                                                                                     

... فال وهللا ّل أنساك حتى : ولفظ هذا البيت في الديوان (. 02: ص)مختار الصحاح : ينظر. القبرتراب : مسالرَّ  (4)

 هجتي ويشق رمسي أفارق مُ 

 تها رخاءُ سيأتي بعد شدّ ..... وكل شديدة نزلت بقوم : لم أعرف قائله، وهو يشبه بيت قيس بن الخطيم (0)

: في قاعدة قال فيها( 423: ص)م في طريق الهجرتين وباب السعادتين بقاء لها، وقد ذكر ذلك ابن القيّ منتهية ّل : أي (3)

إذا ابتلَى هللاُ عبدَه بشيء من أَنواع الباليا والِمحن، فإن َردَّه ذلك اّلبتالُء والِمحُن إلى ربِّه، وجمعه عليه، وطرَحه »

دَّة بتراء ل دوام لها وإن طالتواببابه، فهو عالمة سعادته وإرادة الخير به،  ، فتقِلُع عنه حين تقلع وقد ُعّوض منها لش ِّ

عنه، وانطراحه على  اعنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائي   اأجّل ِعَوض وأفضلَه، وهو رجوعه إلى هللا بعد أن كان شارد  

 .«ا، وللوقوف على أبواب غيره متعرض  ابابه بعد أن كان معرض  

، والديلمي في  1 : برقم 132: 4في مسنده  هاب القضاعيّ رضي هللا عنه، ذكره الشّ  عن عليّ  اُرِوي مرفوع   (1)

رواه العسكري والديلمي والقضاعي بسند »:  41: 4، قال العجلوني في كشف الخفاء 34 4: برقم 102: 4الفردوس 

دَّة النَّهاية حتى :  ، والمعنى..فيه كذاب عن علي وّلبن النَّحوي أبي الفضل يوسف بن دمحم . «تنفرجيابلُغي يا شدّة في الّشِ

اها بـ  ( هـ43 : ت) األعالم : ينظر. قد آذن ليلك بالبلج..... اشتدي أزمة تنفرجي : بدأها( المنفرجة)قصيدة استغاثية سمَّ

 . 01:  للزركلي 

كان رجل من »: يم بن مسعود، قالبسنده عن إبراه( 92: ص" )الفرج بعد الشدة"نيا في ذكر هذه األبيات ابن أبي الدّ  ( )

ن الحال، فتغيّرت حاله، فجعل يشكو ذلك إلى جعفر بن سْ ه بحُ عرفُ تجار المدينة يختلف إلى جعفر بن دمحم فيخالطه، ويَ 

ذكر فيه البيت قد و 1 4:  الدر الفريد ّلبن أيدمر : وذكر األبيات باستثناء البيت األخير، وينظر« : ...دمحم، فقال جعفر 

 .يراألخ
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 ژڎ  ڎ   ڈ   ڈژ  وء حال الذي إنْ له عن سُ  مستوقفةٌ  ،كروبللمَ  الكريمة نصيحةٌ  واآليةُ 

«كَ حَ صْ نُ  عُ بِّ تَّ وأَ  ،كَ رَ كْ ذِّ  رُ ثِّ كْ وأُ  ،كَ رَ كْ شُ  مُ ظِّ عْ اجعلني أُ  مَّ هُ اللَّ »: هذا يقول مُ وفاهِ ، [19: فصلت]
(4)

، والحمد هلل 

 .وحده

 :ها بأمرينأو غيرِ / ن عبادةٍّ ا مِ راغ إمَّ عند الفَ  ةٌ رَ كِّ ذَ مُ  ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ژ  :وقراءة

ه بعمل راغَ فَ  رُ كِّ ذَ تَ غتنم المُ يَ  ذٍّ ئِ ينَ نيا، وحِ والفراغ فيه من شواغل الدّ  بالوحدة في القبر: أحدهما

 .اغد   راتِ سَ ق الحَ رَ من حِ  نُ مِّ ؤَ في اقتناء الخيرات يُ  اليومَ  بُ صَ الحات، فالنَّ الصَّ 

ْد متتتتَن التتتتد نيا بِتتتتزادٍّ متتتتَن الت قَتتتتى*  تَتتتتَزوَّ
 

فُكتتتتتلٌّ بهتتتتتا ضتتتتتيٌف َوِشتتتتتْيٌك َرحيلُتتتتتهُ  
 
 

 

 وُختتتتتتتتتْذ للَمنايتتتتتتتتتا ّل أَبالَتتتتتتتتتَك ُعتتتتتتتتتتدَّة  
 

فتتتتإنَّ الَمنايتتتتتا َمتتتتن أَتَتتتتتْت ّل تُِقْيلُتتتتتهُ  
(0)
 

 

 ارة ُمعَتتتتتتتتتإّلَّ  ومتتتتتتتتا هتتتتتتتتتذه األيتتتتتتتتامُ *
 

 دِ زوَّ تَتتتمتتتن معروفهتتتا فَ  فمتتتا استتتطعتَ  
 

 دةْلتتتتتتتتتتبَ  ةِ ك ّل تتتتتتتتتتتدري بأيَّتتتتتتتتتتفإنَّتتتتتتتتتت
 

دِ فتتتي َغتتت ث هللاُ دِ ْحتتتوّل متتتا يُ  تمتتتوتُ  
(3)
 

 

تتتتتتتتتتتْب للتتتتتتتتتتتِذي ّل بُتتتتتتتتتتتدَّ منتتتتتتتتتتتهُ *  تَأَهَّ
 

فتتتتتتتتتإنَّ المتتتتتتتتتوت ميقتتتتتتتتتاُت الِعبتتتتتتتتتادِ  
 
 

 

َك أن تكتتتتتتتتوَن زميتتتتتتتتَل قتتتتتتتتومٍّ   يَُستتتتتتتتر 
 

ر زادِ لهتتتتتتتتتتم َزادٌ وأنتتتتتتتتتتَت بغيتتتتتتتتتت 
(1)
 

 

تتتتتماُع بنتتتتتافعٍّ *   أيَتتتتتا ستتتتتاِمع ا لتتتتتيس السَّ
 

إذا أنتتتتَت لتتتتم تفعتتتتْل بمتتتتا أنتتتتَت ستتتتاِمعُ  
 
 

 

 انتتَت فتتي التتد نيا عتتِن الخيتتر عتتاجز  إذا كُ 
 

فمتتتا أنتتتَت فتتتي يتتتوم القيامتتتة صتتتانعُ  
( )
 

 

 ذٍّ ئِ نَ يْ ، وحِ كَ إلي لُ وصَ يُ  عن نفعٍّ  لِّ الكُ  زِ جْ ، وعَ منها منكَ  كّلٍّ  /، وتباعدِ عنك بانقطاع األكوانِ : وثانيهما

 .هسبحانَ يبُ جِ المُ  ي، القريبُ نِ غْ المُ  الغني   هُ ب، فإنَّ غَ ه فارْ دَ حْ وَ  كَ إلى ربِّ 

 إْن ِجئْتتتتُت بتتتتاَب ِستتتتواه أَبتغتتتتي أََمتتتتال  * 
 

 منتتتتتته فتتتتتتال بَلَغتتتتتتْت نفستتتتتتي أمانيهتتتتتتا 
 

 ّل أَبتغتتتتتي التتتتتذ لَّ فتتتتتي أمتتتتتر أُحاِولُتتتتتتهُ 
 

بتتل أشتتتري الِعتتزَّ بالتتد نيا ومتتا فيهتتا 
(2)
 

 

ا وّل تَ  الخيتتترِ  أهتتتلَ  الخيتتترَ  لِ َستتت*  قريتتبِ  ذُ ْنتتمُ  العتتيِش  طعتتمَ  ذاقَ  فتتتى    لْ َستتتقِتتتدم 
(4)
 

                                                           

 .سبق تخريجه (4)

 .خر خير تُنيله إن أبقى الذّ أَّل : ، من قصيدة مطلعها( 32: ص)ألبي العتاهية، في ديوانه  (0)

 09: 1، وكذا ابن عبد ربه في العقد القريد 023: 3ذكرهما ابن قتيبة الدينوري في عيون األخبار ونسبهما ألعرابي  (3)

 ...أنشدني أعرابي: عن األصمعي قال

 .قائل غير معروفال (1)

، وذكرهما الشيخ (022: ص( )401)قائلهما غير معروف، وقد ذكرهما ابن عربي في كتابه الوصايا في الوصية  ( )

 .142:  ، 029: 3إسماعيل حقي في تفسيره روح البيان 

 .لم أعرف قائلهما (2)

 [5/ب]

 [5/أ ]
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 عٍّ َمتتتتعلتتتتى طَ  وقٍّ لُتتتتخْ مَ ّل تَْضتتتتَرَعنَّ لِ * 
 

 ينِ فتتتتي التتتتدِّ  منتتتتكَ  نٌ ْهتتتتذلتتتتك وَ  فتتتتإنَّ  
 

تتتتتتتا فتتتتتتتي خزائنتتتتتتتهِ   واستتتتتتتترزِق هللاَ ممَّ
 

فتتتتإنَّ ذلتتتتك بتتتتيَن الَكتتتتاِف والن تتتتونِ  
(0)
 

 

 ْمتتتتتُر ضتتتتتيقٌ وإنِّتتتتتي أَلَدعتتتتتو هللاَ واألَ *

 

َعلتتتتتتتتيَّ فمتتتتتتتتا يَنفَتتتتتتتتك  أن يَتفرجتتتتتتتتا 
 
 

 

 وربَّ فتتتتتتتى ُستتتتتتدَّت عليتتتتتته ُوجوُهتتتتتته

 

تتتا  أصتتتاب لتتته فتتتي دعتتتوة هللا مخرج 
(3)
 

 

 مُ ظِّ عْ اجعلني أُ  مَّ هُ اللَّ »: بذلك، فهو يقول هُ هللا تعالى لَ  هذا على قبول وصيةِ  مِ فاهِ  صَ رْ حِ  دَّ شَ وما أَ 

«كَ تَ يَّ صِّ وَ  ظُ فَ حْ ، وأَ كَ حَ صْ نُ  عُ بِّ تَّ ، وأَ كَ رَ كْ ذِّ  رُ ثِّ كْ ، وأُ كَ رَ كْ شُ 
(1)

 الحديثِ  هذا قُ بْ طِ  /هاكل   الكريمةُ  ورةُ ، فالس  

 .هدَ حْ ، والحمد هلل وَ أيتَ كما رَ  ريفِ الشَّ 

 :اتمَّ هِّ بالكشف والبيان لمُ  مساعدة  

وة بتاَل  ايةِ نا فيه من تأكيد العِ مَ لِ  "ىرَ سْ العُ  إذا ضاقت بكَ : "بُِمْنِشئ بيت عريفالتَّ : لاألوَّ  م  هِّ المُ 

بي تَ بسنده عن العُ  أبو الحسن الواحدي   ما رواه اإلمامُ  رِ كْ ذِ بِ  بُيِّنَ  ما ورة الكريمة، وأحسنُ للس   كروبِ المَ 

ُ فَ  ،مِّ الغَ  منَ  في البادية بحالةٍّ  ليلة   نتُ كُ »: هللا عليهما قال رحمةُ   : ر فقلتُ عْ الشِّ  منَ  ي بيتٌ عِ وْ في رُ  يَ قِ لْ أ

 ْصتتتتتتتتتتتتتـأرى المتتتتتتتتتتتتتوَت ِلَمتتتتتتتتتتتتتن أَ *

 

تتتتتتتتتتتتتتا لَتتتتتتتتتتتتتتهُ أَْرَوُح    بَتتتتتتتتتتتتتتَح َمْغُموم 

 

 : في الهواء يقول اهاتف   سمعتُ  الليلُ  نَّ ا جَ فلمَّ 

 أََّل أي هتتتتتتتتتتتتتتتتتا الَمتتتتتتتتتتتتتتتتتْرُء التتتتتتتتتتتتتتتتتـ*

 

حالَهتتتتتتتتتتتتلَتتتتتتتتتتتتِذي   م  بتتتتتتتتتتتته بتتتتتتتتتتتترَّ
( )
 

 

 وقتتتتتتتتتتتتتتتد أنشتتتتتتتتتتتتتتتدَ بيت تتتتتتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتتتتتتم

 

يَتتتتتتتتتتتَزْل فتتتتتتتتتتتي قلبتتتتتتتتتتته يَْستتتتتتتتتتتنَح 
(2)
 

 

 إذا اْشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَدَ بِتتتتتتتتتتتتتتتتتتَك األَمتتتتتتتتتتتتتتتتتترُ 

 

تتتتتتتتتتتْر فتتتتتتتتتتتي    أَلَتتتتتتتتتتتْم نَْشتتتتتتتتتتتَرحفَفَّكِ

 

 عُْستتتتتتتتتتتتتتتتتتٌر بتتتتتتتتتتتتتتتتتتيَن يُْستتتتتتتتتتتتتتتتتتَرينفَ 

 

إذا أَْبَصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتْرتَهُ فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاْفَرح 
 
 

 

                                                                                                                                                                                     

 .113: 2الفريد ، الدر 2 4: 3عيون األخبار : ينظر. نسب ّلمرأة من ولد حسان بن ثابتيُ  (4)

، كما ينسبان 2 : 02كما في األغاني ألبي فرج األصفهاني ( هـ029: ت)ينسبان ألبي دمحم التيمي، عبد هللا بن أيوب  (0)

أحسن ما "في كتابه له ، وكذا نسبها الثعالبي (422:  ص)وهي في ديوانه المجموع ( هـ 00: ت)لمحمود الوّراق 

 (.9: ص) "سمعت

 .29:  ، الفرج بعد الشدة للتنوخي 342: 0عيون األخبار : عروف، ينظرقائلهما غير م (3)

 .سبق تخريجه (1)

ح به األمر تَْبريح   ( )  .، برح  3 :4الصحاح: ينظر. ِشدَّة  وأَذى   :، أياباِرح   الَقيت منه بَْرح  ، وَجَهدَهُ  :، أيابَرَّ

ل على ظهور الشيء من مكان بعينه، حمَ حاء أصل واحد يُ السين والنون وال»: 421 :3مقاييس اللغة قال ابن فارس في  (2)

 .«ما أتاك عن يمينك من طائر أو غيره: فالسانح ،ا فيهوإن كان مختلف  

 [6/ب]
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«يعنِّ  هللاُ  جَ رَّ األبيات وفَ  فحفظتُ  :قال
(4)
. 

عن إدراك  د  صُ ما يَ  ، وإذهابُ اإللهاميّ  /دىه بنور الهُ ه وفتحُ يعُ توس :درالصّ  حِ رْ معنى شَ : انيالث   مُّ هِّ المُ 

"ام  كْ وحُ  ام  لْ  عِ أَل أن يُمْ  :هحُ رْ شَ ": الحسن وإليه يرجع قولُ واغل، الشَّ  منَ  قّ الحَ 
(0)
األشياء  حقائقَ  ى يعلمَ حتّ  ،

لها،  ركِ جافي عنها والتَّ ه من التَّ مَ كْ ذلك حُ  ْعطييُ ، فَ ها فانيةٌ نيا وأنَّ الد   حقيقةَ  ـمثال  ـ  مها، فيعلمَ كْ حُ لها بِ  مَ كحْ ويَ 

  .شيء غبة فيها، وكذلك كلّ والرَّ من اإلنابة إليها  هامَ كْ عطيهاحُ يُ ، فَ ها باقيةة وأنَّ رَ اآلخِ  وحقيقةَ 

اس في حديث ابن عبَّ  ،فقط ورانيّ باّلنفساح الن   ار  سَّ فَ مُ  رحِ الشَّ  ةَ عالمَ  وّل ينافي هذا جعُل هذه األحكامِ 

: فقال [ 40: األنعام] ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ژ  :قرأ  بيَّ النَّ  رضي هللا عنهما أنَّ 

جافي عن دار نعم، التَّ »: وهل لذلك من عالمة؟ قال: ، قيل له«نشرح وانفسحا ور إذا دخل القلبَ النُّ  إنَّ »

«للموت قبل نزوله لود، والستعدادُ إلى دار الخُ  رور، واإلنابةُ الغُ 
 (3)

 َ  .هُ لْ مَّ ، فتأ

 :لوجوه ؛ورة الكريمة ّل تمنع ما أوردتُها لهبالس    بيّ النَّ  مخاطبةُ : الثالثَّ  م  هِّ المُ 

 .منه سَ بِ قْ ما أُ  كلِّ  ورُ نُ  راجُ عليه، فالسِّ  ه نعمةٌ ا أنَّ مَ كَ  ،تهمَّ على أُ  عمةٌ نِ  / صدره شرح  أنَّ : أحدها

ب وطِ ما خُ بّ شريف، بل رُ مة للتَّ الَ كَ ص بالمُ صَّ خَ به، ولكن يُ  خاّصٍّ  غيرِ  خاَطُب بأمرٍّ قد يُ   هأنَّ : وثانيها

پ  پ  ژ ،[91: يونس] ژے  ۓ        ھ  ے ژ  ،[ 2: الزمر] ژۇ      ۇ  ژ  :راد، نحوبأمر وهو غير مُ 

                                                           

، الكشف والبيان  42: 3الفرج بعد الشدة ّلبن أبي الدنيا : وينظر. 02 : 1الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي  (4)

 .422: 9بن الجوزي ، زاد المسير ّل 03: 42للثعالبي 

: 1، الكشاف للزمخشري 400: 01، التفسير البسيط للواحدي 092: 2( النكت والعيون)تفسير الماوردي : ينظر (0)

 .421: 02، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي    

 23  : برقم 312: 1، وأخرجه الحاكم في المستدرك 420: 40ذكره الطبري في تفسيره بسنده عن ابن مسعود  (3)

، وهو في تفسير  4222:  برقم 433: 43عدي بن الفضل ساقط، وأخرجه البيهقي في شعب اإليمان : وقال الذهبي

 .  «اها بعض  بعضُ  فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد  »: وقال 332: 3ابن كثير 

 [6/أ ]

 [7/ب]

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





35 

 

على رأي [0: الشرح] ژھ  ھ  ھ  ژ  ،[0: الفتح] ژپ  
(4)

يحٍّ رَ شُ  قولَ  لفُ السَّ  ، ولم ينكرِ 
(0)
 

بيعْ والشَّ 
(3)
«ر الفارغُ ما بهذا أُمِ » :هللا عليهم هما رحمةُ وغيرِ  

 (1)
. 

َ وكُ حْ خصص المَ التَّ ة في جَّ خالفوا الحُ ة لم يُ األئمَّ  أنَّ : وثالثها ل زِ نْ  أن يُ ه للقارئ، وليس معناه إّلَّ دِ ك  م بتأ

 .آية ه بكلِّ دَ حْ وَ  بِ خاطَ المُ  ةَ لَ منزِ  هُ نفسَ 

ةارَ ن سالح وكَ قيل مِ الثَّ  لُ مْ الحِ  :غةفي الل   رُ زْ الوِ : ابعالرَّ  م  هِّ المُ 
 ( )
هّمٍّ وغيرِ وهَ  وإثمٍّ  

(2)
فيه  رتْ كِ ، فلذلك ذُ 

له بأعباء  مٍّ قو تفسيرِ  ، وهو نظيرُ ةٍّ يَّ لِ وبَ  ةٍّ دَّ وشِ  ةٍّ لَّ وذِ  ةٍّ لَّ قِ  دواء، وكل  األخالق واألعمال واألهواء واأل نكراتُ مُ 

رينكِ نْ من المُ  لُ مَّ تحَ سالة وما يَ الرِّ 
( )
.  

«عن ثالثة   مُ لَ القَ  عَ فِّ رُ » :نحو ثمَّ 
( )
اع  ضْ ستدعي وَ ّل يَ  

(9)
 اس  ب  لَ تَ  يستدعي /قد ّل "رِ زْ ُع الوِ ضْ وَ "، كذلك 

 .رهْ الظَّ  ن شأنه إنقاضُ عليه ما مِ  لَ مَ حْ اإلنسان بصدد أن يُ  ه كونُ ة إطالقِ حَّ في ِص  ، بل يكفيال  مْ وحَ 

                                                           

أضافها إليه ّلشتغال قلبه بها، ذنوب أمتك، ف: "وفيهما 123:  ، وتفسير البغوي 030: 42تفسير الثعلبي : ينظر (4)

 ". واهتمامه لها

من أشهر القضاة الفقهاء في صدر اإلسالم، أصله من (: هـ    - 222)ُشَريح بن الحارث بن قيس الكندي، أبو أمية ( 0)

، وكان (هـ  )اليمن، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفى في أيام الحجاج، فأعفاه سنة 

 .424: 3، األعالم للزركلي 422: 1سير أعالم النبالء : ينظر. ثقة في الحديث، مأمون ا في القضاء، مات بالكوفة

 اة من فقهاء التَّابعين، من أهل الكوفة، كان نديم  يَ راوِ (: هـ423 -49)عامر بن شراحيل الشَّْعبي الِحميري، أبو عمرو ( 3)

سير أعالم النبالء : ينظر. قات، استقضاه عمر بن عبد العزيزجال الحديث الثّ لعبد الملك بن مروان، وهو من ر اوجليس  

 .4 0: 3، األعالم للزركلي 091: 1

: مّر شريح برجلين يصطرعان فقال: فقد روى بسنده عن أبي حصين أنه قال 2 0: 3معاني القرآن للفراء  : ينظر (1)

الزهد ألحمد بن حنبل : ، وينظرإِذا فََرْغَت فَاْنَصْب َوإِلى َربَِّك فَاْرَغبْ فَ : ليس بهذا أُِمر الفارغ، إنما قال هللا عّز وجلّ "

 أنه رأى رجال  : عن الشعبي    : 1، الكشاف  43: 01، التفسير البسيط 032: 42الثعلبي  ، تفسير(1 3: ص)

 ".ر الفارغمِ ليس بهذا أُ ": فقال ايشيل حجر  

 (.2  : ص)مختار الصحاح :  ينظر. لثيابهر من اما يُحَمل على الظّ : الَكارةُ (  )

 .وزر: ، مادة0 0:  ، لسان العرب  1 : 3الصحاح : ينظر (2)

خفّفنا عليك أعباء : يعني»: فقد روى عن عبد العزيز بن يحيى وأبي عبيدة قولهما 030: 42تفسير الثعلبي : ينظر ( )

 .«النبوة والقيام بأمرها

: 1، والترمذي عن علي رضي هللا عنه  139: برقم 11 : 0ة رضي هللا عنها أخرجه أبو داود في سننه عن عائش ( )

: برقم   2: 4، وابن ماجه عن عائشة 92  : برقم  02:  ، والنسائي في الكبرى عن عائشة 4103: برقم 30

 على شرط مسلم، ووافقه 2 03: برقم   2: 0، والحاكم في المستدرك 442: 4، وأحمد في المسند عن علي 0214

 . الذهبي

 .فهو رفع مؤقّت بحالة، فإذا زالت هذه الحالة من صغر أو نوم أو جنون، عاد التكليف والكتابة (9)

 [7/أ  ]
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  .خرىأُ  وإلى المفعول ،إلى الفاعل تارة   هُ ُهل إضافتُ سَ  ،اصدر  مَ  "رُ كْ الذِّ "ا كان مَّ لَ  :الخامس مُّ هِّ المُ 

 حقيقةِ  صالِ ا، واتّ نَتِ يَّ ورِ كُ ذْ مَ بِ  كَ تِ يَّ رِ اكِ باقتران ذَ  ركَ كْ ذِ  نا لكَ عْ فَ رَ ": ن قاله أشار مَ تُ رْ كَ وإلى ما ذَ 

"انَتِ زَّ عِ  ورِ نُ بِ  كَ تِ زَّ عِ  ورِ نُ  ا، وإظهارِ نَ تِ يَّ رِ اكِ إلى حقيقة ذَ  كَ تِ يَّ ورِ كُ ذْ مَ 
 (4)
.  

 اة المؤمنين تبع  زَّ عِ ح بِ رَّ صَ فَ  ،[ : المنافقون] ژگ  گ    ڳ  ڳ  ژ   :كما قال هللا تعالى

 .لّ وجَ  زَّ ة هللا عَ زَّ عِ لِ  ابعةِ التَّ  سولِ ة الرَّ زَّ عِ لِ 

ڭ  ڭ  ژ رصةلفُ  امنها ويعتني به انتهاز   االزم شيئ  ن أراد أن يُ لألذكار، فمَ  ّل حصرَ  :ادسالس   م  هِّ المُ 

  .(0) ذلك تبَ كُ  عْ اجِ رَ يُ فلْ   ژڭ  ڭ  

و لنفسه ذُ  ختارُ ويَ  ،داهاا عَ مَ ظ لِ قِ وْ تُ  ،ب على عشرةٍّ رْ ة والكَ دَّ ي الشِّ ذِ من أنسبها لِ  هَ بِّ نَأُ  أنْ  وقد رأيتُ 

 :وعلى جنبه اعود  وقُ  اه قيام  فيقولُ  ،ما شاء منها دِ شَ الرَّ 

«داء ل ِّ من كُ  فاء  له، وفيها شِّ  تْ ئَ رِّ ا قُ مَ لِّ / تابالكِّ  فاتحةُ »: لاألوَّ 
(3)

ِ النَّ  ، روى ذلك عنِ   شيخُ   بّي

الم في تفسيرهعبد السَّ  بنُ ااإلسالم 
(1)
 حال، ث، وعلى كلِّ حادِ  لِّ كُ  وعندَ  ،مّ هِ مُ  لِّ لكُ  أحدٍّ  ها كل  تَ قراءَ  رْ رِّ كَ يُ لْ فَ  .

ةُ قيَ وهي الر  
( )
فاءالشِّ  ورةُ وسُ  

(4)
حيح وغيرهكما في الصَّ  

،
هالَّ كُ  لةَ زَّ نَهللا المُ  تبَ أ كُ رَ ما قَ أها فكأنَّ رَ ن قَ ومَ  

(0)
.  

هالَّ كُ 
(0)
.  

                                                           

 .لم أعرف القائل (4)

: ت)لإلمام أبي زكريا محيي الدين، يحيى بن شرف النووي " األذكار"كتب األذكار كثيرة، ومن أجمعها كتاب  (0)

 (.   هـ2 2

أخرجه " رئت لها قُ مَ الفاتحة لِ (: "0 4: ص)وقد قال الزركشي في الآللئ المنثورة فظ، هذا اللّ لم أقف على الحديث ب (3)

نتثرة في األحاديث المشتهرة رر المُ في الدّ  به السيوطي  البيهقي بإسناده في شعب اإليمان وأصله في الصحيح، وتعقَّ 

أخرجه من حديث " اتحة الكتاب شفاء من كل داءف"ما فيه عب، وإنّ ّل وجود لهذا الحديث في الشّ »: فقال(   4: ص)

الفاتحة لما "حديث »(:  40: ص)ال علي القاري ، وفي المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لمُ «عبد هللا بن جابر

مسند « في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء»: بلفظ اصحيح   الدارمي مرسال   في مسندو، «ّل أصل له بهذا اللفظ" قرئت له

وقال  1 04: برقم 13: 1عن عبد الملك بن عمير  وهو في شعب اإليمان مرسال   ،3143: برقم 0400: 1ي الدارم

عن أبي سعيد الُخدرّي رضي هللا عنه أنَّ رسول  3 04برقم  10: 1وأخرج في ُشعب اإليمان  وهذا منقطع،: البيهقي

مّ »: قال هللا  ، «هي أم القرآن وهي شفاء من كل داء»: 409: 4علبي ، وفي تفسير الث«فاتحةُ الكتاِب ِشفاٌء مَن الس 

 .92: 3كشف الخفاء للعجلوني ، و(  1: ص)المقاصد الحسنة للسخاوي : وينظر

 . 2 : 4تفسير القرآن العظيم ّلبن عبد السالم : ينظر (1)

كانوا في سفر،   ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن ناس ا من أصحاب رسول هللا ( )

أو مصاب،  اق؟ فإن سيّد الحي لديغٌ هل فيكم رَ : ضيفوهم، فقالوا لهمفلم يُ  ،من أحياء العرب، فاستضافوهم وا بحيّ رّ مَ فَ 
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 ناجاةُ والمُ  ،ناءُ والثَّ  دُ مْ الحَ ، وفيها شاملٌ  ظٌ عْ وَ ، وَ بليغٌ  وتذكيرٌ  ،رٌ كْ وذِ  ،رآنٌ فهي قُ  ،ةٌ عَ امِ جَ ها لَ وإنَّ 

 .عنها اِس النِّ  عندي تغافلَ  ، وما أعجبَ وتفصيال   ة  لَ مْ جُ  خيرٍّ  وكل   ،واّلستعاذةُ  عاءُ والد   ،مجيدُ والتَّ 

رآنآي القُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةُ دَ ي، ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيِّ ِستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترْ الكُ  آيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةُ : انيالثَََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
(3)
، 

 

                                                                                                                                                                                     

حتى أذكر : نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأُعطَي قطيع ا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: فقال رجل منهم

وما »: قيُت إّلَّ بفاتحة الكتاب، فتبسَّم وقاليا رسول هللا، وهللاِ ما رَ : فذكر ذلك له، فقال بيَّ أتى النّ ، فبي ذلك للنّ 

، ومسلم في 04 1: برقم 4943: 1فضل فاتحة الكتاب : أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب. «؟قيةها رُ أن   أدراكَ 

 .0024: برقم  0 4: 1جواز أخذ األجرة على الرقية : السالم، باب

ير ، تفس 0: 4، تفسير البيضاوي 440: 4، تفسير القرطبي 9 4: 4، تفسير الرازي  1: 4تفسير الكشاف : ينظر (4)

 .494: 4، اإلتقان 424: 4ابن كثير 

 .يقها، وقد أكرمني هللا بتحق"م القرآن حاوية لمعانية الجليلةالوجوه الجميلة في بيان أن أ: "وللمؤلِّف رسالة بعنوان (0)

وفيها آية هي  ،شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة لكلّ »: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال رضي هللا عنه عن أبي هريرةف (3)

ما جاء في فضل سورة البقرة وآية : في فضائل القرآن، بابالترمذي أخرجه « دة آي القرآن، هي آية الكرسيسيّ 

حديث غريب ّل نعرفه إّل من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم شعبة في حكيم »: ، وقال   0: برقم   4 : الكرسي 

، وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: وقال 3232: برقم  2 0: 0الحاكم في المستدرك ، و«بن جبير وضعفه

حديث أبي بن كعب وهو وللحديث ما يشهد له من الصحيح، . صحيح، وحكيم غال في التشيع، وهو ضعيف: الذهبي

 . 42 : برقم 2  : 4فضل سورة الكهف وآية الكرسي : الذي يرويه مسلم في كتاب صالة المسافرين، باب
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عهبُ ة رُ لَ ادِ عَ مُ 
 (4)

شتيطانٌ  هُ ربَ يق ولن زل عليه من هللا حافظأها لم يَ رَ ن قَ ، مَ 
 (0)

 ، ولهتا متن األسترار والختواصّ 

هاوغيرِ  واتِ لَ الصَّ  رَ بُ دُ  ،اونهار   ها ليال  تَ قراءَ  رْ رِّ كُ يُ لْ ف، فَ وصَ ركات ما ّل يُ نافع والبَ زايا والمَ والمَ 
(3)
. 

: األعراف] ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  : أبينا آدمَ  ةُ مَ لِ كَ : الثالثَّ 

ِ النَّ  وصيةِ  ارُ دمَ  /، وعليها[03 أبي طالب رضي هللا عنه،  بنِ  ؤمنين عليّ المُ  ه أميرِ رِ هْ ه وِص مِّ ّلبن عَ   بّي

ل  هإنَّ  ،ليرْ فِّ فاغْ  ،نفسي وظلمتُ  اوءً سُ  تُ لْ مِّ ، عَ مدكَ حَ وبِّ  كَ سبحانَ  ، أنتَ إلَّ  ل إلهَ »: في أن يقول هِ وترغيبِ 

« أنتإلَّ  نوبَ ر الذُّ فِّ غْ يَ 
(1)
 أنتَ  مَّ هُ اللَّ »: هفي فوائده ما قيل، وصيغتُ  الذي قيلَ  تغفارِ اّلس دِ وهي معنى سيّ  ،

ما  ر ِّ من شَ  بكَ  عوذُ ، أما استطعتُ  كَ دِّ عْ وَ وَ  كَ دِّ ا على عهْ وأنَ  ،كَ خلقتني وأنا عبدُ  ، أنتَ إلَّ  ربي ل إلهَ 

« أنتإلَّ  وبَ نالذُّ  رُ فِّ غْ ه ل يَ إنَّ  ،ليرْ فِّ فاغْ  ،بذنبي وءُ بُ وأَ  عليَّ  بنعمتكَ  لكَ  وءُ بُ ، أَ تُ عْ نَ صَ 
( )

ِ ، وكفى بقول النَّ   بّي

                                                           

ْجَت؟ »: َسأََل َرُجال  ِمْن َصَحابَتِِه فَقَالَ  أَنَّ َرُسوَل هللاِ رضي هللا عنه  نَس بن َماِلكٍّ فعن أَ  (4) َّل، : قَالَ " أَْي فاَُلُن، َهْل تََزوَّ

ُج بِِه، قَالَ وَ  أَلَْيَس َمعََك قُْل يَا »: قَالَ  «ُربُُع اْلقُْرآنِ »: بَلَى، قَالَ : قَالَ " أََلْيَس َمعََك قُْل ُهَو هللاُ أََحدٌ؟ »: لَْيَس ِعْنِدي َما أَتََزوَّ

ُربُُع »: بَلَى، قَالَ : َقالَ  ،«ذَا ُزْلِزلَِت اأْلَْرُض؟أَلَْيَس َمعََك إِ »: قَالَ  ،«ُربُُع اْلقُْرآنِ »: قَالَ . بَلَى: قَالَ  «أَي َها اْلَكافُِروَن؟ 

هللاُ َّل أََلْيَس َمَعَك آيَةُ اْلُكْرِسّيِ »: قَالَ  ،«ُربُُع اْلقُْرآنِ »: قَالَ . بَلَى: قَالَ  «أَلَْيَس َمعََك إِذَا َجاَء نَْصُر هللاِ؟ »: قَالَ . «اْلقُْرآنِ 

ْج »: َقالَ  «ُربُُع اْلقُْرآنِ »: قَالَ . بَلَى: الَ قَ  «؟[   0: البقرة] إِلَهَ إِّلَّ ُهوَ  ْج، تََزوَّ ْج، تََزوَّ أخرجه . ثالث مرات« تََزوَّ

حديث حسن، وأحمد في المسند : وقال  9 0: برقم 422:  ما جاء في إذا زلزلت : الترمذي في فضائل القرآن، باب

وهو حديث »: 20: 9، قال ابن حجر في الفتح ، والحديث في سنده سلمة بن وردان وهو ضعيف4333: برقم 004: 3

 .«ضعيف لضعف سلمة وإن حسنه الترمذي، فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل األعمال

 عن أبي هريرة رضي هللا عنه عندما وكَّله رسول هللا   04: برقم 40 : 0كما في حديث البخاري في الوكالة  (0)

ر منه ذلك أراد أن يرفعه ا تكرّ ، فأمسك به أبو هريرة ثم تركه، ولمّ بحفظ زكوات رمضان فجاء الشيطان فسرق منها

إلى فراشك فاقرأ  إذا أويتَ  :ما هو؟ قال :قلتُ  ،بها ينفعك هللاُ  دعني أعلمك كلماتٍّ : ، فقال له الشيطانإلى رسول هللا 

وّل يقربنك شيطان  ليك من هللا حافظٌ ك لن يزال عفإنّ  ،حتى تختم اآلية هللا ّل إله إّل هو الحي القيوم  :رسيالكُ  آيةَ 

 . ، وقد أقر ذلك رسول هللا حتى تصبح

صالة مكتوبة لم  بر كلِّ من قرأ آية الكرسي في دُ »: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال رضي هللا عنه عن أبي أمامةوي فقد رُ  (3)

، والهيثمي في مجمع  1 9: برقم 11: 9كبرى أخرجه النسائي في السنن ال « أن يموتة إّّل يمنعه من دخول الجنّ 

 .رواه الطبراني في الكبير واألوسط بأسانيد، وأحدها جيد: وقال 42903: برقم  40: 42الزوائد 

عن علي رضي هللا عنه، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى  3 04: برقم 30: 0أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  (1)

 .، كالهما عن رافع بن خديج0 49: برقم 04 : 4م في المستدرك ، والحاك  424: برقم 423: 9

، وقد رضي هللا عنه اد بن أوسعن شدّ   91 : برقم 0303:  أفضل اّلستغفار : أخرجه البخاري في الدعوات، باب ( )

 ،و من أهل الجنةا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهوقن  من قالها من النهار مُ »: في بيان ثمرة هذا الدعاء قال النبي 

 .«ةصبح فهو من أهل الجنّ وقن بها فمات قبل أن يُ يل وهو مُ ومن قالها من اللّ 
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 :« َل  ن حيثُ مِّ  هُ قَ زَ ورَ  ،افرجً  م   هَ  ل  ن كُ ومِّ  ،ارجً خْ مَ  يق  ضِّ  ل ِّ ن كُ مِّ  هُ لَ  للاُ  جعلَ  الستغفارَ  مَ زِّ ن لَ م

«بْ سِّ تَ حْ يَ 
(4)
. 

ق في نار نمرودنجنيبالمَ  يَ مِ ا رُ مَّ لَ  إبراهيم  ، قالها الخليلُ "الوكيل مَ عْ ونِ  هللاُ  حسبيَ ": ابعالرَّ 
(0)
 ،

اوسالم   اتعالى عليه برد   فجعلها هللاُ 
(3)
 :اسُ ا قال لهم النَّ ام لمَّ رَ ه الكِ وأصحابُ / المرسلين  دُ سيّ  دٌ وقالها محمَّ  ،

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  فقالوها،[ 3 4: آل عمران] ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      ژ 

[1 4: آل عمران] ژپ
(1)

ورالص   التقامِ  لِ سامعي هو إليها ، وأرشد 
( )

ن ها ممَّ رَ كْ ذِ   ، واستحسنَ 

هُ ر عليه خصمُ هَ وظَ  رَ هِ قُ 
(2)
 .وقتٍّ  ها كلَّ رَ كْ ذِ  مْ الزِ يُ لْ ، فَ 

ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ژ  :وهو في بطن الحوت ون ي الن  ذِ  كلمةُ : الخامس

 قط   ؤمن  عا بها مُ ما دَ »:  بي  ه، وقال النَّ ل فَ طِ منه ولُ  جَ رِ خْ وأُ  مِّ من الغَ  يَ جِّ نُ فَ [   : األنبياء] ژۀ  

                                                           

عن ابن عباس رضي هللا عنهما، والنسائي في   4 4: برقم   1: 4في اّلستغفار : أخرجه أبو داود في الصالة، باب (4)

، وأحمد في 49 3: برقم 1 40: 0تغفار اّلس: ، وابن ماجه في األدب، باب 4204: برقم 4 4: 9السنن الكبرى 

ذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وقال ه: وقال   2 : برقم 094: 1، والحاكم في المستدرك  01: 4المسند 

 .الحكم بن مصعب فيه جهالة: الذهبي

، وعنه «ين ألقي في النارقالها إبراهيم عليه السالم ح حسبنا هللا ونعم الوكيل »:رضي هللا عنهما قال عن ابن عباسف (0)

إن : أخرجهما البخاري في التفسير، باب. «كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي هللا ونعم الوكيل»: اأيض  

 .  10 –   10: برقم  1 :4220الناس قد جمعوا لكم

 [.29: األنبياء] ژۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ : كما قال تعالى (3)

 .رضي هللا عنه عن ابن عباس   10: برقم  1 :4220إن الناس قد جمعوا لكم: ه البخاري في التفسير، بابأخرج (1)

ى نَالتقم القرن، وحَ  ور قدِ الصّ  وصاحبُ  مُ عَ نْ كيف أَ »: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال رضي هللا عنه عن أبي سعيد الخدريف ( )

. «حسبنا هللا ونعم الوكيل: قولوا»: يا رسول هللا، فما نقول يومئذ؟، قال: قلنا: قال ،«ؤمر أن ينفخ؟ه ينتظر متى يُ جبهتَ 

حديث حسن، وأحمد في : وقال 0134: برقم 202: 1ما جاء في شأن الصور : أخرجه الترمذي في صفة القيامة، باب

، 03 : برقم  42: 3 ، وابن حبان في صحيحه1 42: برقم 339: 0، وأبويعلى الموصلي في مسنده  : 3المسند 

 .  2 : برقم 223: 1والحاكم في المستدرك 

ا أدبرأنَّ رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص قضى بين رجلين، فقال المَ  :رضي هللا عنه -عوف بن مالك فعن  (2) َحْسبَي هللا ونعم : قضي  عليه لَمَّ

َحسبَي هللا ونعم  :، فقلعلى العَْجز، ولكن عليَك بالَكْيس، فإذا غلبك أمرٌ  ِإن هللا يَلُومُ »: الوكيل، فقال رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص

، والنسائي في السنن  320: برقم  33: 0الرجل يحلف على حقه : أخرجه أبو داود في األقضية، باب. «الوكيل

 .01: 2، وأحمد في المسند   423: برقم 030: 9الكبرى 

 [9/ب]
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«جيب له استُ في شيء إلَّ 
(4)
 ژھ  ھ  ےژ  :على ذلك بقول هللا تعالى عقيبها مستدّلًّ  

وايات على ذلكتنصيص بعض الرّ لِ  ؛ةرَّ ص عن أربعين مَ قَ نْ ، وّل تُ ايدن  ها دَ ذْ خِ تَّ يَ لْ فَ  ،[  : األنبياء]
(0)
. 

الذي ل  ي  على الحَ  توكلتُ  :قل» :ةدَّ شِ  بقوله عند كلِّ  ، بيَّ به النَّ  جبريلَ  يرُ ر تذكرَّ كَ ما تَ : ادسالسَّ 

: اإلسراء] ژہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭۇ  ۇ  ۆ  /ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہژ  ، ويموت

444]»
(3)
. 

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ژ  :وجلَّ  عزَّ ها، وهي قول هللا فائدتِ  مُ ظَ ها وعِ نفعُ  ودُ هُ شْ ج، المَ رَ الفَ  آيةُ : ابعالسَّ 

: الطالق] ژڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

0 – 3.] 

 رَ ، لم يُ اسالنَّ  قل أعوذ بربِّ ، والفلق قل أعوذ بربّ ، وأحد هو هللاُ  قلْ ذات، وِّ عَ المُ : امنالثَّ 

نَّ هُ ثلُ مِ 
(4)
صالة كلِّ  رَ بُ ها دُ قراءتَ  رْ رّ كَ يُ لْ ، فَ 

(0)
مساء صباح وكلِّ  في كلِّ  ا، وثالث  

(3)
وم، وعند النَّ 

(1)
 .وغير ذلك ،

 .ذلك

                                                           

ّل : دعا وهو في بطن الحوت إذْ  ،دعوة ذي النون»: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال بن أبي وقاص رضي هللا عنه عن سعدف (4)

أخرجه . « استجاب هللا لهمسلم في شيء قط إّّل  بها رجلٌ  عُ دْ ه لم يَ ، فإنَّ إله إّل أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

،  4214: برقم 013: 9ي في السنن الكبرى ، والنسائ 2 3: برقم 09 :  ج(   )الترمذي في الدعوات، باب رقم 

صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، ووافقه : وقال 1404: برقم  23: 0، والحاكم في المستدرك 2 4: 4وأحمد في المسند 

 .الذهبي

به  عيَ ذي إذا دُ هل أدلكم على اسم هللا األعظم ال»: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن سعد بن مالك رضي هللا عنه قالف (0)

ئل به أعطى؟ الدعوة التي دعا بها يونس حيث ناداه في الظلمات الثالث، ّل إله إّل أنت سبحانك إني كنت أجاب، وإذا سُ 

أّل تسمع »: يا رسول هللا، هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول هللا : فقال رجل ،«من الظالمين

أيما مسلم دعا »: وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،«[  : األنبياء] الغم، وكذلك ننجي المؤمنين ونجيناه من: قول هللا عز وجل

أخرجه  «بها في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ، وقد غفر له جميع ذنوبه

ي سنده عمرو بن بكر السكسكي، قال عنه وسكت عنه الحاكم والذهبي، وف  2 4: برقم   2: 4الحاكم في المستدرك 

 .َواهٍّ، أحاديثُه شبه موضوعة:  01،  01: 3في ميزان اّلعتدال 

يا دمحم، : عليه السالم، فقال ل لي جبريلُ  تمثَّ إّلَّ  بني أمرٌ رَ ما كَ »: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي هريرة رضي هللا عنه، قالف (3)

من  ا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له وليٌّ الذي ّل يموت، والحمد هلل الذي لم يتخذ ولد   ّيِ على الحَ  لتُ توكَّ : قل

برقم  9 2 :4المستدرك ، والحاكم في (219: ص)أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة  «اتكبير   رهُ بْ وكَ  الذلِّ 

 .9 0: 4سماء والصفات حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في األ: وقال 2  4

 [9/أ ]
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 ةنَّ نوز الجَ ن كُ مِ  كنزٌ «  باهللإّلَّ  ةَ وَّ وّل قُ  ولَ ّل حَ »: اسعالتَّ 
( )
ي من سبعينفِ شْ تَ  ،

(2)
مّ ها الهَ يسرُ أَ  داء 

( )
 ،

 .أمرها رِ سْ هكذا مع يُ  جوهر نفيسٍّ  وأي  

                                                                                                                                                                                     

، والترمذي في 41  :برقم    : 4فضل قراءة المعوذتين : أخرجه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب( 4)

   4: 0الفضل في قراءة المعوذتين : ، والنسائي في باب0920 :برقم 2 4:  ما جاء في المعوذتين : الصالة، باب

 .1 9 :برقم

أخرجه أبو داود في  «ذاتِّ ُدبَُر كل ِّ صالةعو  أن أقرأ المُ  أمرني رسوُل للا »: رضي هللا عنه قالعقبة بن عامر فعن ( 0)

األمر بقراءة المعوذات بعد : ، والنسائي في كتاب السهو، باب03 4 :برقم   1: 4في اّلستغفار : كتاب الصالة، باب

  31:  وابن حبان في صحيحه  ،02  4 :برقم 024: 1أحمد في المسند و، 4022برقم  91: 0التسليم من الصالة 

 .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال 909برقم  3 3: 4، والحاكم في المستدرك 0221برقم 

، «قُل» :ِليُصلِّي لنا، فأدركناه، فقال خرجنا في ليلِة َمطرٍّ وُظْلَمة شديدة نَطلُب رسوَل هللا : عن عبد هللا بن ُخَبيب قالف (3)

ذَتين »: ، قُلُت يا رسول هللا ما أقول؟ قال«قُل»: شيئ ا، ثمَّ قال ، فلم أقل«قُل»: فلم أقْل شيئ ا، ثمَّ قال ِّ قُل هو للا أحد والـُمعَو 

، تكفيَك من ُكل ِّ شيء ات  ي وحين تُصبح ثالَث َمرَّ ما يقول إذا أصبح : أخرجه أبو داود في كتاب األدب، باب« حين تُمسِّ

حسن صحيح، حديث : وقال ،   3 :برقم  2 :  : ، والترمذي في كتاب الدعوات، باب0 2  :برقم 13 : 0

 . 10  :برقم 2 0:  ستعاذة والنسائي في اّل

ا رضي هللا عنها (1) قل  :كان إذا أوى إلى فراشه كلَّ ليلة جمَع َكفيه ثمَّ نَفََث فيهما، فقرأ أنَّ النَّبيَّ »: فعن عائشة أيض 

ثمَّ يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على  وقل أعوذ برب الناسو قل أعوذ برب الفلقو   أحدهو هللا

ات : 1أخرجه البخاري في فضائل القرآن، فضل المعوذات  «رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مرَّ

: ، قالوا«ل يَناَمنَّ أحُدكم حتى يقرأَ ثُلَُث القرآن»: قال  عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنَّ النَّبيَّ ، و09 1 :برقم 4942

قل أعوذ برب و قل هو هللا أحد :ل يستطيُع أن يقرأ»: قال! يا رسول هللا، وكيف يستطيع أحدُنا أن يقرأ ثلَث القُرآن؟

 :برقم 421: 1الذكر أخرجه البيهقي في شعب اإليمان في تخصيص المعوذتين ب« ؟ وقل أعوذ برب الناسو الفلق

 .حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: وقال ،0 02 :برقم    : 4، والحاكم في المستدرك في ذكر فضائل سور 0332

: أو قال «؟أل أدلك على كلمة من كنوز الجنة»: قال لي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال رضي هللا عنه ن أبي موسى األشعريفع ( )

: أخرجه البخاري في الدعوات، باب. «ل حول ول قوة إل باهلل»: بلى، فقال: فقلت ،«؟الجنة على كنز من كنوز»

: 1استحباب خفض الصوت بالذكر : ، ومسلم في الذكر والدعاء، باب2204: برقم 0312:  الدعاء إذا عال عقبة 

 .واللفظ له 21 0: برقم   02

 «تسعينتسع و»: هكذا في المخطوط، وكل الروايات تذكر (2)

ن قال ل حول ول قوة إل باهلل، كان دواء من تسعة مَ »: عن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قالف ( )

   4:  ، والطبراني في األوسط (31: ص)أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة . «م  ها الهَ أيسرُ  ،وتسعين داء

حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، وذكره الهيثمي : وقال 4992: برقم  0 : 4المستدرك  ، والحاكم في 20 : برقم

رواه الطبراني في األوسط، وفيه بشر بن رافع الحارثي وهو : وقال 42924: برقم 402: 42في مجمع الزوائد 

 . ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح
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ح لي شأني لِّ صْ ، وأَ ة عين  فَ رْ ي إلى نفسي طَ نِّ لْ كِّ أرجو فال تَ  كَ رحمتَ  مَّ هُ اللَّ : كروبالمَ  عواتُ دَ »: عاشرال

«ه ل إله إل أنتكلَّ 
(4)

ربي ل أشرك به  للاُ  ، للاُ اك به شيئً رِّ شْ ربي ل أُ  للاُ  للاُ »: الكروب ها كلمةُ ، ومثلُ 

«اشيئً 
(0)
. 

رياقوالد ِّ ات األكيدة مَّ هِّ ومن المُ /
(3)

 :أمران بِّ رَّ جَ المُ  

 نيا حسنةً نا في الدُّ نا آتِّ ربَّ  مَّ هُ اللَّ » :يدعو به هللا  وهو أكثر ما كان رسولُ  عاء الجامع،الد  : أحدهما

«ارالنَّ  نا عذابَ وقِّ  رة حسنةً وفي اآلخِّ 
(1)
 .   

وات السمَ  بُّ رَ   للاُ إلَّ  العظيم، ل إلهَ  عرشِّ ال بُّ رَ   للاُ إلَّ  الحليم، ل إلهَ  العظيمُ   للاُ إلَّ  ل إلهَ »: وثانيهما

«الكريم العرشِّ  بُّ األرض رَ  بُّ ورَ 
( )

 .ىدَ وهَ  هللاُ  قَ فَّ به إذا وَ  اطب  رَ  سانُ ، فال يزال اللِّ 

ى لَ عَ ها، فَ لِّ ها أو كُ لِّ جُ ه، فكيف بِ حِ بْ عن وصف رِ  األلسنُ  تِ لَّ كَ  ،منها م واحدة  زِ من لَ  الجليلةُ  سُ فائِ فهذه النَّ 

ه ى نبيًّا عن قومِ زَ ما جَ  ا أفضلَ عنَّ  هللاُ  ه، جزاهُ اتِ تحيَّ  طيبُ وأَ  هِ صلواتِ  بلسانه أفضلُ  الكريمُ  ها هللاُ رَ سَّ ن يَ مَ 

 .هدَ حْ ه، والحمد هلل وَ تِ مَّ عن أُ  ورسوّل  

اّلجتهاد في الخير منَ  بُ عَ التَّ  :ناهُ  بُ صَ النَّ  :ابعالسَّ  مُّ هِّ المُ 
(2)

، كَ خِ بَ طْ مَ  مادَ رَ  ر هللاُ ثَ كْ أَ : كَ ه قولُ ، ونظيرُ 

أبي  بنِ  عليّ  إليَّ قولُ  ةِ األئمَّ  أقوالِ  أعجبُ  د، وبذلكهْ  ببذل الجَ ثل إّلَّ تَ مْ آخر، وّل يُ  ونَ دُ  اطعام   صّ خُ فال تَ 

                                                           

  1 : 0ما يقول إذا أصبح : ، وأبو داود في األدب، باب24 : برقم( 011: ص)أخرجه البخاري في األدب المفرد  (4)

، عن أبي 2 9: برقم 2 0: 3، وابن حبان في صحيحه 42140: برقم 014: 9، والنسائي في الكبرى 292 : برقم

 .بكرة رضي هللا عنه

هللا، هللا ربي ّل أشرك »: لمات أقولهن عند الكربعلمني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك: قالت رضي هللا عنها أسماء ابنة عميسفعن  (0)

: 9، والنسائي في السنن الكبرى  0 4: برقم   1: 4في اّلستغفار : ، أخرجه أبو داود في الصالة، باب«ابه شيئ  

  1 9: برقم 122: 40، والبيهقي في شعب اإليمان  40 0: برقم 329: 2أحمد في المسند و،  4212: برقم 012

 .لفظ الجاللة وتكرار الدعاء مرتينوفيه تكرار 

تهذيب : ينظر. فارسي معّرب، وأحمدها وأجل ها الترياق الفاروقيموم، وهو لغة في الترياق، وفِيِه ِشفاء للسّ : الدرياق( 3)

 .391: 4معجم متن اللغة و، أبواب القاف والتاء، 24: 9اللغة 

، ومسلم في الذكر 2202: برقم  031:  آتنا في الدنيا حسنة  ربنا قول النبي : أخرجه البخاري في الدعوات، باب (1)

 .، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه0292: برقم 2 02: 1والدعاء والتوبة 

، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة، 2 9 : برقم 0332:  الدعاء عند الكرب : أخرجه البخاري في الدعوات، باب ( )

 .، عن ابن عباس رضي هللا عنهما32 0: برقم 0290: 1دعاء الكرب : باب

لسان العرب ، 131 : مقاييس اللغة : ينظر .ىاإِلْعياُء من العناء، ومعناه أن اإلنسان ّل يزال منتصبا حتى يعي: النصب (2)

 .نصب: ، مادة    :4

 [11/ب]
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 كَ راغَ وفَ  كَ تَ حَّ ِص  فاجعلْ  تَ حْ حَ إذا صَ : قاليُ / هأنَّ  فيه كثير، وقد سمعتُ  القولُ ": ل عنها فقالئِ طلحة وقد سُ 

"ي العبادةف اب  صَ نَ
(4)
.  

ماهُ دَ قَ  تْ رَ طَّ فَ وتَ  تْ مَ رَّ وَ ى تَ ى حتَّ لَّ صَ   بيَّ النَّ  أنَّ  خافٍّ  وغيرُ 
(0)

في حديث  الخيرِ  أبوابَ  بيّنَ  ، وأنه 

اذعَ مُ 
(3)
ة  نَّ جُ  ومُ الصَّ »: فقال 

(1)
وف من جَ  جلِّ الرَّ  الةُ ، وصَ ارَ النَّ  الماءُ  ئُ فِّ طْ ا يُ مَ كَ  الخطيئةَ  ئُ فِّ طْ تُ  قةُ دَ ، والصَّ 

 .( )«[١  ،1  :السجدة] ژھ  ژ  حتى بلغ  ژگ  گ   ڳ  ڳ  ژ  :تال ، ثمَّ «يلالل  

ِ  لعملِ  الجامعِ  لقول هللاِ  نِ طِ الفَ  تنبيهُ  :ن هذاومِ 
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ  :راقبة القلبومُ  واألركان سانِ اللّ

 ژۋ      ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  

َ ف ،[ 1: العنكبوت]  .عليه، والحمد هلل وحده سْ وقِ  هُ لْ مَّ تأ

إلى هللا ّل إلى ثوابه بكَ صَ ن نَمِ  كَ ن رغبتُ تكُ لِ   ژې  ې  ې  ى   ژ  :قيل معنى: امنالثَّ  مُّ هِّ المُ 
(2)

، وقيل 

بّ  الرَّ إّلَّ  بِّ الرَّ  منَ  بْ لُ طْ ، وّل تَ بِّ إلى غير الرَّ  تْ فِ تَ ّل تلْ  ،ةِ مَّ لهِ ا عاليَ  نْ كُ  :/معناه
( )

 عْ رَّ ضَ تَ : معناه، وقيل 

ةنَّ في الجَ  اار، راغب  النَّ  منَ  ااهب  إليه رَ 
( )
 . 

                                                           

 .029: 30( التفسير الكبير)، تفسير الرازي  42: 9، زاد المسير  43: 01 التفسير البسيط: ينظر (4)

: برقم  1 :4 32ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر: قوله تعالى: أخرجه البخاري في تفسير سورة الفتح، باب (0)

، عن عائشة 02 0: برقم 0 04: 1، ومسلم في صفات المنافقين، باب إكثار األعمال واّلجتهاد في العبادة    1

 .رضي هللا عنها

 .معاذ بن جبل رضي هللا عنه (3)

 . 32 :4 ّلبن األثير النهاية في غريب الحديث واألثر. الوقاية: ةنَّ والجُ  ،يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات :أي (1)

هذا حديث حسن صحيح، : وقال 0242: برقم 40:  ما جاء في حرمة الصالة : باب ،نالترمذي في اإليماأخرجه  ( )

: 0، والحاكم في المستدرك 00229: برقم 034:  المسند أحمد في و، 3 39: برقم 4341: 0وابن ماجه في سننه 

 .حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال  1 3: برقم  11

: 01، البسيط للواحدي 099: 2، تفسير الماوردي  19: 01تفسير الطبري : من هذا المعنى عن مجاهد، ينظر اقريب   (2)

43 . 

 .لم أقف على قائله ( )

 . 12:  عطاء عن ابن عباس، تفسير البغوي   43: 01 التفسير البسيط: رينظ ( )

 [11/أ ]
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اججَّ ، وهو قول الزَّ /ما أسلفناه ق  والحَ 
(4)
"هدَ حْ إلى هللا وَ  كَ اجعل رغبتَ ": 

(0)
 ما قيل، وكلَّ  كلَّ  م  عُ ه يَ ، فإنَّ 

  .رغوب فيهسبة إلى المطلوب المَ بالنّ إلطالقه  ،رِص نحَ ا ّل يَ ممَّ  عَ رِ ما شُ 

  .ودُ والجُ  مُ رَ فالكَ  :طلوبُ ا المَ ، وأمَّ قّ الحَ  بِّ د بالرَّ قيَّ هو المُ  :منه طلوبُ فالمَ 

ه، وهي عندَ  لنا إّلَّ  ، وّل حاجةَ وجلّ  بنا إلى غيره عزَّ  فال حاجةَ  "الوكيلُ  مَ عْ ونِ  وحسبنا هللاُ " :قلِ طْ أَ  لذا

 ،ها بيديفإنَّ  تْ لَّ أو قَ  تْ لَّ غائبك جَ ن رَ ريد مِ ما تُ  ل  ي، وكدِ حْ ي وَ نِ لْ وسَ  اغيري شيئ   لْ سَ ّل تَ : ه تعالى قالفكأنَّ 

  .يبُ جِ المُ  ا القريبُ وأنَ

ن  مَ إلَّ  م جائع  كُ لُ كُ ... ه،يتُ دَ ن هَ  مَ إلَّ  ال  ضَ  مْ كُ لُ كُ »: نى حديثَ بالغِ  دِ ر  فَ والتَّ  الواسعِ  لهذا الجودِ  حْ مَ لْ فَا

«هتُ وْ سَ ن كَ  مَ إلَّ  م عار  كُ لُ كُ  ...،هُ تُ أطعمْ 
(3)
قي ا، معنى ه سُ صُ نقِ وّل تُ  ،طُ يَ خْ منه المِ  صُ نقِ ّل يُ  البحرَ  بأنَّ  اعالم  ، 

 مَ عْ ونِ  حسبنا هللاُ "مين في دِّ قَ تَ عنيين المُ منه المَ  ام  فاهِ  ،[32: الزمر] ژڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ژ  :ه تعالىقولِ 

 ."الوكيل

 : ظمن النَّ سْ في حُ  تنبيه  

 :وهو من وجوه

 :أَمرين غيرُ  مِّ هَ لْ لِ  ّل فارجَ  أنْ ن الواضح مِ : لالوجه األوَّ 

  .كريم متينٍّ  على قوّيٍّ  /اّلعتمادُ : همالُ وَّ أَ 

 .أليم بٍّ رْ كَ  ة كلِّ دَّ ل عن شِ غَ شْ أو يَ  بُ هِ ذْ يُ  يٌ عْ سَ : انيوالثَّ 

ه وله سبحانَ ،الحميدِ  ليالوَ  الوكيلِ  قِّ الحَ  فَ ر  عَ ها تَ لُ وَّ أَ  لَ مِ ها، وقد شَ رُ آخِ  :انيلثَّ ، ولِ ورةِ الس   لُ وَّ أَ  :لِ وَّ أْلَ لِ فَ 

  .امسَ واأليادي الجِ  ،الُ مَ الكَ : وب بأمرينرُ كْ مَ  لِّ إلى كُ  ،الحمد

َ بِ فَ  ا الكمالُ أمَّ    .لةمَ سْ كما في البَ  ،ةمَ حْ والرَّ  دارُ تِ اّلقْ  :مرينأ

ع ضْ وَ ة بِ ليَ خدر، والتَّ ة بشرح الصَّ حليَ التَّ  :كناهاورُ  ،اتياتبالذَّ  اإلنعامُ : أحدهما :مانسْ قِ ا األيادي فَ وأمَّ 

 .اانقياد   رِ العُسْ  وتيسيرُ  ،ااذ  ذَ إلْ  رِ كْ الذِّ  عُ فْ رَ  :كناهاورُ  ،اتبالخارجيَّ  اإلنعامُ : وثانيهما .رِ زْ الوِ 

: وثانيهما، ّمٍّ لِ مُ  بٍّ طْ خَ  لِّ ن كُ مِ  اصمُ ، العمّ هِ على المُ  مِّ هَ لْ لِ  رُ القاِص  بُ صَ النَّ : همالُ أوَّ  :اني أمرينالثَّ  لَ مِ وشَ 

 .من هذا الوجه أحسنُ  وّل ترتيبَ  .ّمٍّ هِ لَ دْ ادح مُ ف لِّ لكُ  الكاشفِ  بِّ ى الرَّ ة إلبَ غْ الرَّ 

                                                           

، وتتلمذ ولد ومات في بغداد ،عالم بالنحو واللغة: (هـ 344 -014) جاجإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزَّ  (4)

: ينظر. خلق اإلنسان، واّلشتقاق، ونمعاني القرآ: له مؤلفات كثيرة، منها ،جاجكان في فتوته يخرط الز  على المبرد، و

 .12 :4األعالم للزركلي ، 322: 41، سير أعالم النبالء 19: 4وفيات األعيان 

 .314:  معاني القرآن وإعرابه  (0)

 .، عن أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه   0: ، برقم4991: 1تحريم الظلم : أخرجه مسلم في البر والصلة، باب (3)

 [11/ب]
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 :وهي ؛موررة أُ شَ بعَ  د  تَ شْ ما يَ إنَّ  بَ رْ الكَ  الواضح أنَّ  منَ : انيالثَّ الوجه 

ِعَظُم الَخْطِب /ثمَّ ـ 3 .العواقب لُ هْ وجَ  ةِ لَ يْ الحِ  ةُ لَّ قِ  ثمَّ ـ 0 .اصرة والنَّ وَّ القُ  دِ قْ فَ بِ  عفِ الضَّ  استشعارُ ـ 4

 ثمَّ ـ   .مومالهُ  رةُ امَ سَ مُ  ثمَّ ـ   .جِ رَ الفَ  استبعادُ  ثمَّ ـ 2 .ةدَّ د بالشِّ ر  فَ التَّ  ثمَّ ـ   .اسعلى النَّ  انُ وَ الهَ  ثمّ ـ 1 .وتفاقُُمه

 .ضوَ العِ  منَ  اليأسُ  ثمَّ ـ 42 .هنُ بْ وغَ  تِ وْ الفَ  ةُ رَ سْ حَ  ثمَّ ـ 9 .اِس النَّ  ؤالِ سُ  ل  ذُ 

 :ابعَ ، والرَّ ژھ  ژ  :والثالثَ  ،ژۀ   ہ  ژ  :انيوالثَّ  ،ژٱ   ٻ  ٻ  ٻژ  رُ كْ ذِ  :لَ األوَّ  مُ زِ هِ ويَ 

 ذَ خُ أْ يَ لِ   ژې  ې  ې  ژ  :امن، والثَّ ژۉ  ژ  :ابعَ والسَّ  ،ژۇ  ۇ  ۆ         ۆ  ژ  :ادسَ والسَّ  ، والخامسَ ژڭژ

 لِّ من كُ  زاءٌ ففيه عَ  ژې  ې  ې   ژ :، والعاشرَ واهإلى سِ  ةَ فال حاجَ  ژې  ې  ې  ژ  :اسعَ ، والتَّ كَ رِ أْ ثَ بِ 

م ن ُحرِ اب مَ صَ المُ  ، فإنَّ فَاْرُجوا اهُ وإيَّ  ،واقُ ثِ فَ  ، فباهللِ فائتٍّ  لِّ ن كُ مِ  كٌ رَ هالك، ودَ  ن كلِّ مِ  فٌ لَ وخَ  ،مصيبةٍّ 

ابَ وَ الثَّ 
(4)
. 

  .جاهدةومُ  شاهدةٌ مُ : حزان بأمرينة األَ وَ لْ سَ  الواضح أنَّ  منَ : الثالوجه الثَّ 

  .هاحلومَ  ،وأهلها ،هاوسببُ  ،هاوردُ ومَ  ،ةدَّ الشِّ  مصدرُ : خمسة دُ والمشاهَ 

ن كَ سَ فَ  /ه حكمة وعدل وصواب،ق أنَّ قَّ حَ تَ  "حيمحمن الرَّ بسم هللا الرَّ "كائن  مصدر كلِّ  ن شهد أنَّ فمَ 

  .اأو راضي   اصابر   ام  لِ سْ تَ سْ ه، مُ رِّ ه ومُ وِ لْ مجاري حُ  تحتَ 

ها عظيمة األجر، ه لموّله تعالى، وأنَّ رادُ ها مُ ق أنَّ قَّ حَ دى تَ روح بنور الهُ شْ مَ  رٌ دْ ها صَ وردَ مَ  د أنَّ هِ ن شَ ومَ 

  .بقاة عليهالمُ  عمةبصنوف النِّ  ةٌ رَ وْ ثُ كْ ل، مَ مَ حْ المَ  ر، خفيفةُ خْ الذ   جليلةُ 

، بل وجلّ  ه عزَّ ه رب  يَ ِض من شيء رَ  جٌ رَ فلم يكن في صدره حَ   [44: التغابن] ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤژ 

  .ف فيه على حسب إرادته هورَّ ه بماله، يتصَ بِّ ه على رَ لِ خْ ن بُ ل مِ جَ خْ يَ 

مع العفو عن كثير اِس أيدي النَّ  مصيبة ما كسبتْ  سبب كلِّ  د أنَّ هِ ن شَ ومَ 
(0)
 ،هرأنقض الظَّ  رٍّ زْ ن وِ مِ  

 حَ ولِ ن صُ ومَ  ها،عافَ ضْ قتضي أاّلستحقاق يَ  من عذاب اآلخرة، وأنَّ  نيا أهونُ الد   عذابَ  بأنَّ  اح  رِ ر موّله فَ كَ شَ 

  .هتَ رّ سَ ه ومَ تَ طَ بْ يا غِ ط على واحد وْ ن ألف سَ مِ 

                                                           

لما توفي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عزتهم المالئكة يسمعون الحس وّل يرون : "بد هللا رضي هللا عنهما قالعن جابر بن عف (4)

فائت،  ا من كلّ مصيبة، وخلف   من كلِّ  في هللا عزاء   السالم عليكم أهل البيت ورحمة هللا وبركاته، إنَّ : الشخص، فقالت

أخرجه الحاكم في  .«م الثواب، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهرِ من حُ  اه فارجوا، فإنما المحرومفباهلل فثقوا، وإيّ 

 .، ووافقه الذهبي«هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه»: وقال 1394: برقم 9 : 3المستدرك 

 [.32: الشورى] ژی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب          ژ : قال تعالى (0)

 [12/ب]
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بصبرهم وبحمدهم  باهي المالئكةَ فهو يُ  ،همرَ كْ ذِ  العظيمُ  هللاُ  فعَ رَ  أهل البالءِ  د أنَّ هِ ن شَ ومَ 

واسترجاعهم
(4)

 لَ هُ باق، ونحو هذا، سَ  غيرُ  ضٌ رَ عارضة، وعَ  ربةٌ نيا غُ ون، والد  يُ لِّ هم عِ قرارِ  دارَ  ، وأنَّ 

  .سٍّ ؤْ بُ  /كلِّ  لُ م  حَ ه تَ عندَ 

 منها يومٌ  ألحدٍّ  فُ صْ ى لم يَ حتَّ  ،على األكدار طبوعةُ المَ  ،نياالد   ارُ الدَّ  دائدِ الشَّ  رودِ وُ  لَّ حَ مَ  أنَّ  دَ هِ ن شَ ومَ 

همن لها قولُ نيفطِّ تَ ن إنشاد المُ ر مِ هِ تُ ى اشْ ، حتَّ ضٌ ارِ عَ ها فَ رُ سْ ا يُ وأمَّ  ،ها هو األصلرَ سْ عُ  ، وأنَّ طّ قَ  كاملٌ 
(0)
: 

 ومتتتتا التتتتدَّْهُر إّلَّ هكتتتتذا فاْصتتتتَطبر لَتتتتهُ 

 

َرِزيَّتتتتتتتتةُ متتتتتتتتالٍّ أو فِتتتتتتتتَراُق حبيتتتتتتتتبِ  
 
 

 

هموقولُ 
(3)
 : 

ة    هتتتو التتتدَّْهُر مهمتتتا أحستتتَن الفعتتتَل َمتتترَّ
 

لكتتتتتن إستتتتتاَءتُهُ َعْمتتتتتدُ  ،فعتتتتتن َخَطتتتتتأٍّ  
 
 

 

 غيرَ  ،هامَ كْ عطاها حُ أمر، وأَ  لِّ امها اليسيرة القصيرة على كُ في أيَّ  هُ نفسَ  نَ طَّ ذلك منها وَ  قَ قَّ حَ ن تَ مَ فَ 

ة ناروَ ذْ ب في الماء جَ لِّ طَ تَ مُ 
(1)
. 

 :جاهدة فبأمرينا المُ وأمَّ 

 .هاأفكارِ  د وآّلمِ دائِ الشَّ  بِ صَ عن نَ  لِ ت  بَ والتَّ  بِ ر  قَ التَّ  َروحِ  ةِ ذَّ ولَ  العبادةِ  بِ صَ نَ ضُ وّ عَ تَ : أحدهما

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۇ  ۆ  ۆ ژ  اتالي   ،األكرم بِّ إلى الرَّ  غبةِ الرَّ  إخالصُ : وثانيهما

  [.20: النمل] ژۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  

                                                           

قبضتم ولد : إذا مات ولد العبد قال للا لمالئكته»: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ، أنَّ  عنهرضي هللا عن أبي موسى األشعريف (4)

 حمدكَ : ماذا قال عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: فؤاده، فيقولون قبضتم ثمرةَ : نعم، فيقول: عبدي، فيقولون

فضل : في الجنائز، بابالترمذي أخرجه « لحمدوه بيت امُّ ا في الجنة، وسَ ابنوا لعبدي بيتً : واسترجع، فيقول للا

 .12 49: برقم  14: 1في المسند  أحمد و حديث حسن غريب،: وقال 4204: برقم 330: 3المصيبة إذا احتسب 

 .0 3: 42الدر الفريد : ابن له، وينظر اإلمام الشافعي أنشده عندما ماتَ  وأنَّ ( 3 4: ص)ذكره النووي في األذكار  (0)

ليلى حيث  أجل إنَّ : ، من قصيدة قالها في دمحم بن جهورمطلعها(هـ123: ت)دون األندلسي، أحمد بن عبد هللا ّلبن زي (3)

 .29: 44، والدر الفريد (3 : ص)خريدة القصر وجريدة العصر ّلبن عماد الدين األصبهاني : أحياؤها األسد، ينظر

 : اله مات صغير   ايرثي ابن  ( هـ142: ت) وبهذا المعنى ما قاله أبو الحسن التهامي، علي بن دمحم (1)

 رنيّتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي البريّتتتتتتتتتة جتتتتتتتتتاالمَ  مُ ْكتتتتتتتتتحُ 
 

 متتتتتتتتتتتا هتتتتتتتتتتتذه التتتتتتتتتتتدّنيا بتتتتتتتتتتتدار قتتتتتتتتتتترار 
 

 راخبّتتتتتتتتفيهتتتتتتتتا مُ  ى اإلنستتتتتتتتانُ رَ بينتتتتتتتتا يُتتتتتتتت
 

 ا متتتتتتتتتن األخبتتتتتتتتتاررى خبتتتتتتتتتر  حتتتتتتتتتتى يُتتتتتتتتت 
 

 در وأنتتتتتتتت تريتتتتتتتدهاعلتتتتتتتى َكتتتتتتت بعتتتتتتتتْ طُ 
 

 ا متتتتتتتتتتتتن األقتتتتتتتتتتتتذاء واألكتتتتتتتتتتتتدارصتتتتتتتتتتتتفو   
 

 األيتتتتتتتتتتتام ضتتتتتتتتتتتدّ طباعهتتتتتتتتتتتا كلّتتتتتتتتتتتفُ ومُ 
 

 فتتتتتتتتتتي المتتتتتتتتتتاء جتتتتتتتتتتذوة نتتتتتتتتتتارمتطلّتتتتتتتتتب  
 

 وإذا رجتتتتتتتتتتتتتوت المستتتتتتتتتتتتتتحيل فإنّمتتتتتتتتتتتتتا
 

 هتتتتتتتتتار تبنتتتتتتتتتي الرجتتتتتتتتتاء علتتتتتتتتتى شتتتتتتتتتفير 
 

 .412: 4دمية القصر وعصرة أهل العصر ألبي حسن الباخرزي : ينظر

 [13/ب]
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  .القلب إلهِ  دِ قْ فَ  لِ إّلَّ  ّل أسفَ  الباقي، إذْ  ّيِ باهلل الحَ  الفرحِ  دائمُ  ةِ لوهيَّ األُ  توحيدِ  رُ اكِ وذَ 

كيلالوَ  مَ عْ ونِ  م، وحسبنا هللاُ لَّ وسَ  هبِ حْ وعلى آله وصَ  دٍّ دنا محمَّ على سيّ  ى هللاُ لَّ ه، وصَ دَ حْ هلل وَ  والحمدُ /
(4)
. 

 

 خاتمة الدراسة والتحقيق

 :في نهاية هذه الرسالة النافعة الماتعة، أسجل أبرز النتائج

ثابتة النسبة لإلمام العالمة ولي الدين الملوي، المعروف "  مريح القلوب من الكروب"رسالة  :أوّل  

 .هـ1  بابن المنفلوطي، المتوفى سنة 

إن حزبه أمر أو كربته  انافع يحتاجه كل مسلم في كل أحواله، خصوص  مهم موضوع الرسالة : اثاني  

 .وانقبض قلبه لها ،شدة، أو كدرت صفوه هموم وأحزان، فضاق صدره بها

من  اف موضوع رسالته من خالل نظرات وتفسير لسورة اّلنشراح، وذلك لما فيهتناول المؤلّ : اثالث  

، وتبشير باليسر من كل عسر، وإرشاد إلى كل مبهج مفرح نافع، شاغل عن كل تذكير بفضل هللا وكرمه

 .كرب

ّل  ،يرى المؤلف أن خصوصية هذه السورة الكريمة بامتنان هللا تعالى على عبده ونبيه دمحم : ارابع  

ل ، فهو من باب تنزيل القارئ نفسه منزلة المخاطب بكيمنع تنزيلها على كل مسلم من أمة رسول هللا 

 .آية

ه إلى ما سواها من اختار المؤلف عشرة أذكار لمن أصابته شدة وكرب، ورأى أنها تنبّ : اخامس  

 .األذكار، وأن على أصحاب الكروب والشدائد مالزمة ما يشاؤون من هذه األذكار واإلكثار منها

تكلم في رسالته بالحديث عن حسن نظم السورة، وذلك من خالل ثالثة وجوه، المؤلف ختم : اسادس  

حصرها في عشرة موم، وعن أسباب اشتداد الكروب واله أسباب تفريج الهموم، وفي الثاني األول عن

 .المشاهدة والمجاهدة: أمور، ثم تكلم في الوجه الثالث عما يسلي عن األحزان، فحصرها في أمرين، وهما

 

د ة، وآخر د عوانا أن اللهم اشرح صدورنا وأرح قلوبنا من كل كرب وَهم  وُحزن وشِّ

 الحمد هلل رب العالمين

                                                           

 (. 2 : )كتبَهُ ُمَؤلِّفُه عفا هللا عنه في سنة. بلَغ مقابلة  وصار ُعْمدَة، والحمد هلل َوْحدَه :كتب مؤلفه بخطه في الهامش (4)

 

 [13/أ ]
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 فهرس المصادر والمراجع

بدر البدر، نشر : باء، تحقيق، الغر(هـ322: ت)اآلجري، أبو بكر، دمحم بن الحسين البغدادي  (4

 .هـ4/4123دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت، ط

، المستطرف في (هـ0  : ت)األبشيهي، أبو الفتح، شهاب الدين، دمحم بن أحمد بن منصور  (0

 .هـ4/4149كل فن مستطرف، نشر عالم الكتب، بيروت، ط

مصطفى : ،الفرج بعد الشدة، تحقيق(هـ4 0: ت)ابن أبي الدنيا، أبو بكر، عبد هللا بن دمحم  (3

 .م4993هـ ـ 4143/عبد القادر عطا، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

، نيل األمل (هـ902:ت)ابن أبي الصفاء، زين الدين، عبد الباسط بن أبي الصفاء الظاهرّي  (1

شر، عمر عبد السالم تدمري، نشر المكتبة العصرية للطباعة والن: في ذيل الدول، تحقيق

 .م0220 -هـ  4/4100لبنان، ط –بيروت 

،جامع األصول (هـ222: ت)ابن األثير، أبو السعادات، مجد الدّين، المبارك بن دمحم الجزري  ( 

عبد القادر األرنؤوط، نشر مكتبة الحلواني، مطبعة المالح، : تحقيق: في أحاديث الرسول

طاهر : الحديث واألثر، تحقيق النهاية في غريب. م0 49هـ ـ 4/4390مكتبة دار البيان، ط

 .م9 49 -هـ 4399/أحمد الزاوي، ومحمود دمحم الطناحي، نشر المكتبة العلمية، بيروت، ط

، المسند اإلمام أحمد بن حنبل، نشر مؤسسة قرطبة، (هـ014: ت)أحمد بن حنبل الشيباني  (2

 .م0/0223يحيى بن دمحم سوس، نشر دار ابن رجب، ط: ـ الزهد، تحقيق. القاهرة

، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من (هـ4339: ت)إسماعيل باشا البغدادي  ( 

إيضاح المكنون في الذيل  .م4992هـ ـ 4142/كشف الظنون، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط

هـ ـ 4142/على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، نشر دار الفكر ـ بيروت، ط

 .م4992

إحسان عباس، . د: ، األغاني، تحقيق(هـ2 3: ت)الفرج، علي بن الحسين  األصفهاني، أبو ( 

 .م0221هـ  ـ  410/ 0إبراهيم السعافين، وبكر عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط. د

، خريدة (هـ 9 : ت)أبو عبد هللا، دمحم بن دمحم صفي الدين  ،ابن عماد الديناألصبهاني،  (9

دمحم المرزوقي، دمحم : آذرنوش، نقحه وزاد عليهآذرتاش : القصر وجريدة العصر، تحقيق

هذا هو الجزء )الدار التونسية للنشر : العروسي المطوي، الجيالني بن الحاج يحيى، الناشر

 .م4 49/، ط(الثاني من قسم شعراء المغرب واألندلس

 .د: ، الدر الفريد وبيت القصيد، تحقيق(هـ 42 :ت)ابن أيدمر، دمحم بن أيدمر المستعصمي  (42

 .م 024 -هـ  4132/ 4كامل سلمان الجبوري، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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، دمية القصر وعصرة أهل العصر، (هـ 12: ت)علي بن الحسن  ،أبو الحسنالباخرزي،  (44

 .هـ4/4141نشر دار الجيل، بيروت، ط

مصطفى . د: يق، صحيح البخاري، تحق(هـ2 0: ت)البخاري، أبو عبد هللا، دمحم بن إسماعيل  (40

األدب المفرد،  .م  49 -هـ  3/412دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط: ديب البغا، نشر

 .م9 49 -هـ 3/4129دمحم فؤاد عبدالباقي، نشر دار البشائر اإلسالمية، بيروت، ط: تحقيق

،شرح (هـ32 : ت)ابن برجان، أبو الحكم، عبد السالم بن عبد الرحمن اللخمي اإلشبيلي  (43

عبد هللا عبد السميع، نشر مكتبة فياض، المنصورة، مصر، : ء هللا الحسنى، تحقيقأسما

 .م 024هـ ـ  413/ط

دمحم : ، تحقيق(معالم التنزيل)،تفسير البغوي (هـ42 :ت)البغوي، أبو دمحم، الحسين بن مسعود  (41

 سليمان مسلم الحرش، نشر دار طيبة، المدينة -عثمان جمعة ضميرية  -عبد هللا النمر 

 .م 499 -هـ  414/ 1المنورة، ط

عبد هللا بن دمحم : تحقيق: ، األسماء والصفات(هـ  1: ت)البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين  ( 4

ـ سنن البيهقي الكبرى، . م4993 -هـ 4/4143الحاشدي، نشر مكتبة السوادي، جدة، ط

ـ .م4991 -هـ 4141/دمحم عبد القادر عطا، نشر مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ط: تحقيق

الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، نشر مكتبة الرشد، الرياض، : شعب اإليمان، تحقيق

 .م0223 -هـ 4/4103بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط

: تحقيق وتعليق: ، سنن الترمذي(هـ9 0: ت)الترمذي، أبو عيسى، دمحم بن عيسى بن سورة  (42

 فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى أحمد دمحم شاكر، ودمحم

 .م  49 -هـ  0/439البابي الحلبي، مصر، ط

، المنهل (هـ1  : ت)ابن تغري بردي، أبو المحاسن، جمال الدين، يوسف بن تغري بردي  ( 4

ية العامة الدكتور دمحم دمحم أمين، نشر الهيئة المصر: تحقيق: الصافي والمستوفى بعد الوافي

ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، نشر وزارة الثقافة  .د ت ط. للكتاب، القاهرة

 .واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر

عبود : ، الفرج بعد الشدة، تحقيق(هـ1 3: ت)التنوخي، أبو علي، المحسن بن علي البصري  ( 4

 .م  49 -هـ  439/الشالجي، نشر دار صادر، بيروت، ط

خليل : ، أحسن ما سمعت، باعتناء(هـ109: ت)ثعالي، أبو منصور، عبد الملك بن دمحم ال (49

 .م0222 -هـ 4/4104لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت : عمران المنصور، نشر

(: المعروف بتفسير الثعلبي)،الكشف والبيان (هـ 10: ت)الثعلبي، أبو إسحاق، أحمد بن دمحم  (02
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بن عاشور، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان،  اإلمام أبي دمحم: تحقيق

 .م0220 -هـ 4/4100ط

،غاية النهاية في (هـ33 : ت)ابن الجزري، أبو الخير، شمس الدين، دمحم بن دمحم بن دمحم  (04

برجستراسر، طبع ألول مرة بنفقة . هـ ج4 43: طبقات القراء، عني بنشره ألول مرة عام

 .م4930هـ ـ 4 4/43بمصر، ط الناشر ومكتبة الخانجي

، زاد المسير في (هـ 9 : ت)ابن الجوزي، أبو الفرج، جمال الدين، عبد الرحمن بن علي  (00

 .هـ3/4121علم التفسير، نشر المكتب اإلسالمي، بيروت، ط

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (هـ393: ت)الجوهري، أبو نصر، إسماعيل بن حماد  (03

 .م  49 -  هـ 1/412فور عطار، نشر دار العلم للماليين، بيروت، طأحمد عبد الغ: تحقيق

، كشف (هـ 422: ت)حاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني الرومي الحنفي  (01

 .م4992هـ ـ 4142/نشر دار الفكر ـ بيروت، ط: الظنون عن أسامي الكتب والفنون

، المستدرك على الصحيحين، (هـ 12: ت) الحاكم النيسابوري، أبو عبد هللا، دمحم بن عبد هللا ( 0

مصطفى عبد القادر عطا، تعليقات الذهبي في التلخيص، نشر دار الكتب العلمية، : تحقيق

 .م4992هـ ـ 4/4144بيروت، ط

، اإلحسان (هـ1 3ت)دمحم بن حبان بن أحمد التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي : ابن حبَّان (02

: ت)األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي : يبفي تقريب صحيح ابن حبان، ترت

 -هـ  4/412شعيب األرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: ، تحقيق(هـ39 

 .م  49

، فتح الباري شرح صحيح (هـ0  : ت)ابن حجر العسقالني، أبو الفضل، أحمد بن علي  ( 0

اإلصابة في تمييز الصحابة،  ـ. دمحم فؤاد عبد الباقي: البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه

ـ إنباء الغمر بأبناء . هـ4140/ 4علي دمحم البجاوي، نشر دار الجيل، بيروت، ط: تحقيق

د حسن حبشي، نشر المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، لجنة إحياء التراث : العمر، تحقيق

: منة، تحقيقـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثا. م4929هـ ـ 9 43/اإلسالمي، مصر، ط

/ 0حيدر أباد، الهند، ط -دمحم عبد المعيد ضان، نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 .م1 49 -هـ 4/4121تهذيب التهذيب، نشر دار الفكر، بيروت، ط ـ.م0 49هـ ـ 4390

، روح البيان في تفسير القرآن، نشر دار (هـ 440: ت)إسماعيل حقي الخلوتي البروسوي  ( 0

 .الفكر، بيروت

ين، أحمد بن دمحم البرمكي اإلربلي  (09 ، وفيات (هـ4 2: ت)ابن خلكان، أبو العباس، شمس الدِّ
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 .إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت: األعيان وأنباء أبناء الزمان،  تحقيق

حمدو طماس، نشر : ، ديوان الخنساء، باعتناء(هـ01: ت نحو)الخنساء، تُماضر بن عمرو  (32

 .0221هـ ـ  410 /0دار المعرفة، بيروت، ط

سنن )، مسند الدارمي المعروف بـ (هـ  0: ت)الدارمي، أبو دمحم، عبد هللا بن عبد الرحمن  (34

حسين سليم أسد الداراني، نشر دار المغني، المملكة العربية السعودية، : تحقيق(: الدارمي

 .م0222 -هـ 4140/ 4ط

دمحم : ، سنن أبي داود، تحقيق(ـه  0: ت)أبو داود السجستاني األزدي، سليمان بن األشعث  (30

 .محيي الدين عبد الحميد، مع تعليقات َكَمال يوُسْف الحُوت، نشر دار الفكر ، بيروت

، طبقات المفسرين، نشر دار الكتب (هـ 91: ت)الداوودي، شمس الدين، دمحم بن علي  (33

 .العلمية، بيروت

رمزي منير : هرة اللغة تحقيق، جم(هـ304: ت)ابن دريد األزدي، أبو بكر، دمحم بن الحسن  (31

 .م  4/49بعلبكي، نشر دار العلم للماليين، بيروت، ط

، الفردوس بمأثور الخطاب، (هـ29 : ت)الديلمي الهمذاني، أبو شجاع، شيرويه بن شهردار  ( 3

 -هـ 4/4122السعيد بن بسيوني زغلول، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق

 .م2 49

، تاريخ اإلسالم َوَوفيات (هـ 1 : ت)، شمس الدّين، دمحم بن أحمد الذهبي، أبو عبد هللا (32

الدكتور بشار عّواد معروف، نشر دار الغرب اإلسالمي، : تحقيق: المشاهير َواألعالم

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب : ـ سير أعالم النبالء، تحقيق. م4/0223ط

ـ الكاشف في معرفة . م  49هـ ــ  3/412األرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

من له رواية في الكتب الستة، باعتناء دمحم عوامة وأحمد دمحم نمر الخطيب، نشر دار المنهاج، 

علي دمحم البجاوي، : ميزان اّلعتدال في نقد الرجال، تحقيقـ . م0229هـ ـ 0/4132جدة، ط

 .م4923 -هـ 0 4/43نشر دار المعرفة، بيروت، ط

: ، مختار الصحاح، تحقيق(هـ222: ت)ين الدين، دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ز ( 3

 .م 499 -هـ  414/محمود خاطر، نشر مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط

، (التفسير الكبير)، مفاتيح الغيب (هـ222: ت)الرازي، فخر الدين، أبو عبد هللا، دمحم بن عمر  ( 3

 .هـ3/4102ت، طنشر دار إحياء التراث العربي، بيرو

صالح مهدي : ،الوفيات، تحقيق(هـ1  :ت)ابن رافع السالمي، تقي الدين، دمحم بن هجرس  (39

 .هـ4120: 4بشار عواد معروف، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.و د، عباس
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، بهجة الناظرين (هـ21 : ت)رضي الدين الغزي، أبو البركات، رضي الدّين، دمحم بن أحمد  (12

أبو يحيى عبد هللا الكندري، نشر دار : رين من الشافعية البارعين، تحقيقإلى تراجم المتأخ

 .م0222 -هـ 4/4104ابن حزم، بيروت، ط

عبد : ، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق(هـ344: ت)الزجاج، أبو إسحاق، إبراهيم بن السري  (14

 .م  49 -هـ  4/412الجليل عبده شلبي، نشر عالم الكتب، بيروت، ط

، البرهان في علوم (هـ91 ت)بو عبد هللا، بدر الدين، دمحم بن عبد هللا بن بهادر الزركشي، أ (10

دمحم أبو الفضل إبراهيم، نشر دار إحياء الكتب العربية، مصر، ودار المعرفة، : القرآن، تحقيق

الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة المعروف بـ ـ . م  49 -هـ 2 4/43بيروت، ط

مصطفى عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، : ، تحقيق(ديث المشتهرةالتذكرة في األحا)

 .م2 49 -هـ 4/4122بيروت، ط

نشر دار العلم : ، األعالم(هـ4392: ت)الزركلي، خير الدين بن محمود بن دمحم الدمشقي  (13

 .م0220/ 4للماليين، بيروت، ط

، الكشاف عن حقائق التنزيل (ـه 3 : ت)الزمخشري، أبو القاسم، جار هللا، محمود بن عمر  (11

دار إحياء : عبد الرزاق المهدي، دار النشر: وعيون األقاويل في وجوه التأويل، تحقيق

 .بيروت –التراث العربي 

نشر دار احياء : ، شرح المعلقات السبع(هـ2 1: ت)الزوزني، أبو عبد هللا، حسين بن أحمد  ( 1

 .م 0220 -هـ 4/4103التراث العربي، بيروت، ط

، طبقات الشافعية الكبرى، (هـ4  : ت)تاج الدين السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدّين  (12

عبد الفتاح دمحم الحلو، نشر دار هجر، مصر، . محمود دمحم الطناحي، د. د: تحقيق

 .هـ0/4143ط

، الذيل التام على دول (هـ920: ت)دمحم بن عبد الرحمن  ،شمس الدينالسخاوي، أبو الخير،  ( 1

حسن إسماعيل مروة، نشر مكتبة دار العروبة، الكويت، ومكتبة دار ابن : حقيقاإلسالم، ت

ـ الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، من منشورات . م4990هـ ـ 4/4143العماد، بيروت، ط

ـ المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على . دار مكتبة الحياة، بيروت

 -هـ  4/412الخشت، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، طدمحم عثمان : األلسنة، تحقيق

 .م  49

: ، األنساب، تحقيق(هـ20 ت)السمعاني المروزي، أبو سعد، عبد الكريم بن دمحم التميمي  ( 1

مجلس دائرة المعارف العثمانية، : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، حيدر آباد
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 .م4920 -هـ 0 4/43ط

، اإلتقان في علوم (هـ944: ت)ضل، جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، أبو الف (19

مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، : القرآن، تحقيق

الدكتور دمحم : ـ الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة، تحقيق .هـ4102/المدينة المنورة، ط

لب اللباب ـ  .ون المكتبات، جامعة الملك سعود، الرياضبن لطفي الصباغ، نشر عمادة شؤ

 .بيروت، دار صادر ، نشرفي تحرير األنساب

حمدي : ق، تحقيمسند الشهاب، (هـ1 1: ت)دمحم بن سالمة  ،أبو عبد هللاالشهاب القضاعي،  (2 

 .م2 49 - هـ 0/412، طبيروت ،شر مؤسسة الرسالة، نبن عبد المجيد السلفي

، طبقات الشافعية، (هـ4  : ت)بو بكر بن أحمد بن دمحم، تقي الدين ابن قاضي شهبة، أ (4 

الحافظ عبد العليم خان، نشر مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، . د: تحقيق

 .م9 49هـ ـ 4399/الهند، ط

: ، لباب اآلداب، تحقيق(هـ1  : ت)الشيزري، أبو المظفر، أسامة بن مرشد الكناني الكلبي  (0 

 .م  49 -هـ  0/412حمد دمحم شاكر، نشر مكتبة السنة، القاهرة، طأ

: ،أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق(هـ21 : ت)الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك  (3 

الدكتور علي أبو زيد، والدكتور نبيل أبو عشمة، والدكتور دمحم موعد، والدكتور محمود سالم 

ـ . م 499 -هـ   4/414، ودار الفكر، دمشق، طدمحم، نشر دار الفكر المعاصر، بيروت

 .أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، نشر دار إحياء التراث، بيروت: الوافي بالوفيات، تحقيق

: ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق(هـ342: ت)الطبري، أبو جعفر، دمحم بن جرير  (1 

 .م0222 -هـ 4102/ 4أحمد دمحم شاكر، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ين، أحمد بن دمحم األندلسي  (   ، العقد الفريد، (هـ 30: ت)ابن عبد ربه، أبو عمر، شهاب الدِّ

 .هـ4/4121نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، ديوان أبي العتاهية، نشر دار صادر، بيروت، (هـ042: ت)أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم  (2 

 .م2 49هـ ـ 4122/ ط

، كشف الخفاء ومزيل (هـ4420: ت)الفداء، إسماعيل بن دمحم الجراحي  العجلوني، أبو (  

 -هـ 4/4102عبد الحميد هنداوي، نشر المكتبة العصرية، بيروت، ط: اإللباس، تحقيق

 .م0222

، الذيل على العبر في (هـ02 : ت)العراقي، أبو زرعة، ولي الدين، أحمد بن عبد الرحيم  (  

هـ ـ 4129/باس، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، طصالح مهدي ع: تحقيق: خبر من غبر
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 .م9 49

، الوصايا، نشر في مطبعة كرم (هـ 23: ت)ابن عربي الحاتمي الطائي، محيي الدين  (9 

 . م2 49هـ ـ   43/بدمشق، ط

، كشف األسرار في حكم الطيور (هـ  2: ت)عز الدين المقدسي، عبد السالم بن أحمد  (22

 .القاهرة –بد الوهاب دمحم، نشر دار الفضيلة عالء ع: واألزهار، تحقيق وتعليق

، تفسير القرآن العظيم، (هـ222:ت)العز بن عبد السالم، عبد العزيز بن عبد السالم السلمي  (24

سليم دمحم عامر، نشر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، دبي، اإلمارات العربية : تحقيق

 . م0241هـ ـ  413/ 4المتحدة، ط

، ديوان المعاني، نشر دار الجيل،  (هـ 39نحو : ت)ل، الحسن بن عبد هللا العسكري، أبو هال (20

 .بيروت

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب (هـ10 : ت)ابن عطية، أبو دمحم، عبد الحق بن غالب  (23

هـ ـ 4/4143عبد السالم عبد الشافي دمحم، نشر دار الكتب العلمية، لبنان، ط: العزيز، تحقيق

 .م4993

، شذرات الذهب في أخبار (هـ9 42: ت)ماد الحنبلي، أبو الفالح، عبد الحي بن أحمد ابن الع (21

عبد القادر األرناؤوط، نشر دار ابن : محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: تحقيق: من ذهب

 هـ  4122/ 4بيروت، ط –كثير، دمشق 

، مجمل (هـ 39: ت)ابن فارس، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي  ( 2

/ 0مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: زهير عبد المحسن سلطان، نشر: اللغة، دراسة وتحقيق

عبد السالم دمحم هارون، نشر دار الفكر، : ـ معجم مقاييس اللغة، تحقيق .م2 49 -هـ 4122

 .م9 49 -هـ4399/بيروت، ط

نشر دار  ديوان ابن الفارض،، (هـ230: ت)ابن الفارض، شرف الدين، عمر بن علي  (22

 .م4920هـ ـ 0 43/صادر ودار بيروت، لبنان، بيروت، ط

، تعريف ذوي العال بمن لم يذكره (هـ30 : ت)الفاسي، أبو الطيب، تقي الدين، دمحم بن أحمد  ( 2

/ 4محمود األرناؤوط وأكرم البوشي، نشر دار صادر، بيروت، ط: الذهبي من النبال، تحقيق

 .م 499

أحمد يوسف : ، معاني القرآن، تحقيق(هـ 02: ت)ن زياد الديلمي الفراء، أبو زكريا، يحيى ب ( 2

 .4النجاتي، دمحم علي النجار، عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، نشر دار المصرية، مصر، ط

نشر دار : ، الشعر والشعراء(هـ2 0: ت)ابن قتيبة الدينوري، أبو دمحم، عبد هللا بن مسلم  (29
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نشر دار الكتب العلمية، بيروت، : ألخبارـ عيون ا .هـ4103/الحديث، القاهرة، ط

مشهور بن حسن آل سلمان، نشر جمعية : ـ المجالسة وجواهر العلم، تحقيق . هـ 414/ط

 .هـ4149/ التربية اإلسالمية، البحرين، ، دار ابن حزم، بيروت، ط

علي : ، جمهرة أشعار العرب، تحقيق(هـ2 4: ت)القرشي، أبو زيد، دمحم بن أبي الخطاب  (2 

 .د ت ط.  البجادي، نشر نهضة مصر، القاهرةدمحم

، الجامع ألحكام القرآن، (هـ 4 2: ت)القرطبي، أبو عبد هللا، دمحم بن أحمد بن أبي بكر  (4 

 .م 0223هـ ـ  4103/ هشام سمير البخاري، نشر دار عالم الكتب، الرياض، ط: تحقيق

نشر : اح إلى بالد األفراح، حادي األرو(هـ4  : ت)ابن قيم الجوزية، دمحم بن أبي بكر  (0 

ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين، نشر دار السلفية، القاهرة،  .مطبعة المدني، القاهرة

دمحم : ـ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق .هـ0/4391مصر، ط

 .م4992 -هـ 3/4142المعتصم باهلل البغدادي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط

،البداية والنهاية، (هـ1  : ت)ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر البصري ثم الدمشقي  (3 

ـ تفسير القرآن العظيم،  .هـ  4/412علي شيري، نشر دار إحياء التراث العربي، ط: تحقيق

 .م4999 -هـ 0/4102سامي بن دمحم سالمة، نشر دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: تحقيق

، نشر مكتبة المثنى، ودار معجم المؤلفين ،(هـ 412: ت)ن رضا الدمشقي كحالة، عمر ب (1 

 .إحياء التراث العربي، بيروت

دمحم فؤاد : ، سنن ابن ماجه، تحقيق(هـ3 0: ت)ابن ماجه، أبو عبد هللا، دمحم بن يزيد القزويني  (  

 .عبد الباقي، نشر دار إحياء الكتب العربية، مصر

، تفسير الماوردي (هـ2 1: ت)ن دمحم البصري البغدادي الماوردي، أبو الحسن، علي ب (2 

السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، نشر دار الكتب العلمية، : ، تحقيق(النكت والعيون)

 .بيروت

، طبقات (هـ9 3: ت)ابن مذحج الزبيدي، أبو بكر، دمحم بن الحسن األندلسي اإلشبيلي  (  

 .د ت. 0لفضل إبراهيم، نشر دار المعارف، بيروت، طدمحم أبو ا: تحقيق: النحويين واللغويين

، تهذيب الكمال في (هـ10 : ت)المزي، أبو الحجاج، جمال الدين، يوسف بن عبد الرحمن  (  

هـ 4/4122بشار عواد معروف، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.د: أسماء الرجال، تحقيق

 .م2 49 -

، صحيح مسلم، (هـ024: ت)سابوري مسلم، أبو الحسن، مسلم بن الحجاج القشيري الني (9 

 .دمحم فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





56 

 

، السلوك لمعرفة دول (هـ 1 : ت)المقريزي، أبو العباس، تقي الدين، أحمد بن علي  (2 

 هـ  414/دمحم عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط: الملوك، تحقيق

، المصنوع في (هـ4241: ت)ال علي القاري، أبو الحسن، نور الدين، علي بن سلطان م (4 

عبد الفتاح أبو غدة، نشر : تحقيق(: الموضوعات الصغرى)معرفة الحديث الموضوع 

 .هـ 0/439مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، طبقات (هـ21 : ت)ابن الملقن، أبو حفص، سراج الدين، عمر بن علي الشافعي المصري  (0 

 .م4991 -هـ  0/414نور الدين شريبه، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: األولياء، تحقيق

، إفهام األفهام، (هـ1  : ت)الملوي العثماني، ابن المنفلوطي، أبو عبد هللا، دمحم بن أحمد  (3 

ـ تفسير  .م0249/ 4ه دمحم فارس، نشر دار جليس الزمان، دمشق، اسطنبول، طط. د: تحقيق

 .ـ أبهج مناهج المعالي وأبهاها، مخطوط .سورة الكوثر وما يليها، مخطوط

نشر دار : ،لسان العرب(هـ44 : ت)ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين، دمحم بن مكرم  (1 

 .هــ3/4141صادر، بيروت، ط

حسن عبد : تحقيق: ، السنن الكبرى(هـ323: ت)الرحمن، أحمد بن شعيب  النسائي، أبو عبد (  

هـ 4/4104شعيب األرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: المنعم شلبي، أشرف عليه

عبد الفتاح أبو غدة، نشر : ، تحقيق(المجتبى من السنن)سنن النسائي الصغرى ـ  .م0224 -

 .م2 49 -هـ 4122/ 0مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط

، الدارس في تاريخ المدارس، (هـ 90: ت)النعيمي، عبد القادر بن دمحم النعيمي الدمشقي  (2 

 هـ 4/4142إبراهيم شمس الدين، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق

عبد القادر : ، األذكار، تحقيق(هـ2 2: ت)النووي، أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف  (  

 .م4991 -هـ 4141/نشر دار الفكر، بيروت، طاألرنؤوط، 

، نهاية األرب في فنون (هـ33 : ت)النويري، شهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب النويري  (  

 .هـ4/4103األدب، نشر دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط

، نشر مؤسسة «من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر»نويهض، عادل، معجم المفسرين  (9 

 .م  49 -هـ 3/4129يهض الثقافية، بيروت، طنو

دمحم : ، تهذيب اللغة، تحقيق(هـ2 3: ت)الهروي، أبو منصور، دمحم بن أحمد بن األزهري  (92

 .م4/0224عوض مرعب، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

دار  ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نشر(هـ 2 : ت)الهيثمي، نور الدين، علي بن أبي بكر  (94

 .هـ4140/الفكر، بيروت، ط
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مجموعة من : ، التَّْفِسيُر البَِسْيط، تحقيق(هـ 12: ت)الواحدي، أبو الحسن، علي بن أحمد  (90

طالب الدكتوراه، نشر عمادة البحث العلمي في جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، 

دل عبد الموجود، عا: ـ الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق .هـ 4/4132الرياض، ط

أحمد الجمل، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، . أحمد صيرة، ود. وعلي معوض، ود

 . م4991هـ ـ  4/414ط

عدنان راغب : ، ديوان الوراق، جمع وتحقيق(هـ 00: ت)الوراق، محمود بن حسن الوراق  (93

 .م4929/ العبيدي، نشر وزارة التربية والتعليم ببغداد، ط

، معجم البلدان، (هـ202ت)بو عبد هللا، ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي ياقوت الحموي، أ (91

 .م 0/499بيروت، دار صادر، ط

حسين سليم أسد، : ، مسند أبي يعلى، تحقيق(هـ 32: ت)أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي  ( 9

 .م1 49 -هـ 4/4121نشر دار المأمون للتراث، دمشق، ط
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