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احلمد هلل، وصىل اهلل وســلم عىل ســيدنا حممد عبده ومصطفــاه، وعىل آله 
وصحبه ومن وااله.

وبعد: فهذه رســالة بعنوان » البينات يف بيان بعــض اآليات « كتبها العالمة 
الشــيخ عيل بن سلطان حممد القاري حاشــيًة عىل كالم املفسِّ البيضاوي يف قوله 

تعــاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         

ڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ﴾ ]األنعام:158[.

وقــد رّكز عىل بيان قوله تعــاىل: ﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴾، وهلــذا كان عنوان رســالته )البينات يف 
بيان بعض اآليات(، وخالصة القول أنَّ املقصود ببعض اآليات طلوع الشــمس 

من مغرهبا.

، والعصاَم، واخلطيــَب، واجلعربي، والصفوي  وقد ناقش فيهــا البيضاويَّ
الشافعي، وَنَقَل عنهم، وعن آخرين كالبغوي، والنسفي صاحب )املدارك(، وابن 
احلاجب، والطيبي، والسيوطي يف )الدر املنثور(، وأيب الليث السمرقندي احلنفي، 

واحلليمي الشافعي. وَنَقَل عن آخرين بإهبام.

ح مــن أســاء الكتــب إال بكتابــن ومهــا )مــدارك التنزيل(،  ومل يــرِّ
و)الدر املنثور(.

والرســالة نافعة مفيدة تعلِّم كيف يقرأ القارئ عبــارات األقدمن ويفهمها 
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ويوجههــا، وكان املؤلِّف موصوفًا بتنقيح العبارات)1(، ومع ذلك أقول ما قلته يف 
ترمجته: ليته مل يلتزم السجع، وأطلق لنفسه العنان يف التعبري والتحرير.

وقد رأيُت هلذه الرسالة نســخة يف جمموع يف مكتبة املدرسة األمحدية بحلب 
ورقمــه )309(، وتقع يف تســع ورقات، وأخــرى مصورة يف مكتبــة اجلامعة 
اإلســالمية باملدينة املنورة برقــم )431)(، يف عرش ورقات))(، وقد نســختها 
وصححتها وجتاوزت أخطاء النســخ، وكان منهجي إخراج نص ســليم - قدر 

اإلمكان - وهلذا مل أطل يف التعليق، لئال تتضخم الرسالة.

وال بد من القول أن للرسالة نسخًا أخرى أسعى للحصول عليها، وهي: 

- نسخة يف خدا بخش )/390 ]املجاميع 569)/13[.

- وأخرى يف خدا بخش )/390 ]املجاميع 568)/10[.

.])(9( TF 103 نسخة في جامعة براتسالفا )7 ]املجاميع -

- نســخة في مكتبــة اإلســكندرية )الشــندي / فنــون( )1 ]3085 ج 
.)3(]13/

- نسخة في مكتبة قونية )56) كهرمان(.

- نسخة في مكتبة داماد إبراهيم )98)(.

- نسخة في المكتبة الوطنية بأنقرة )7459(.

)1( قــال املحبِّي يف ترمجتــه يف » خالصة األثر « )185/3(: » أحد صــدور العلم، فرد عره، 
الباهر السمت يف التحقيق وتنقيح العبارات «.

))( تكّرم هبا األستاذ الدكتور عيادة الكبييس شكر اهلل له.
)3( انظر: »الفهرس الشــامل للرتاث العريب اإلســالمي املخطوط« )قسم التفسري( ))/)66-

.)663
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- مؤلفات عن هذه اآلية:

اهتم العلاء بالكالم عىل هذه اآلية اهتامًا كبريًا، فمن جهودهم يف ذلك:

- رسالة يف تفسريها لعيل بن احلسن السغدي )ت:461هـ( يف املكتبة املركزية 
يف جدة )19/540()1(.

- رسالة للموىل خسو. قال احلاج خليفة: »كتبها بأمر السلطان حممد خان؛ 
لكوهنــا - أي هذه اآلية - حجة للمعتزلة وعىل أهل الُســنَّة يف الظاهر. وقد حّل 
املوىل املذكور هذا اإلشــكال، وكشف مراد صاحب الكشــاف والبيضاوي فيا 

ذكراه من الوجوه«))(.

- وألمحد الرمضاين.

- وأمري حســن النكســاري. ولرســالته نســخة يف مكتبة عارف حكمت 
.)13/80/93(

- وقره باغي.

- والساميسوين.

- ومعن الدين الالري)3(.

ويف مكتبــة عارف حكمت يف املدينة املنورة رســائل أخرى يف تفســري هذه 
اآلية لـ:

- حممد السمرقندي )40/80/88( و )16/80/93(.

)1( كا يف خزانة الرتاث.
))( كشف الظنون )855/1(.
)3( كشف الظنون )901/1(.
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- وإساعيل بن مصطفى الكلنبوي )ت:05)1هـ(، )0)/9/80(.

- وعيل العالئي )9/80/93(.

- وأمحــد بــن أمحــد بــن مصطفــى طاشــكربي زاده )ت:1030هـ(، 
.)(0/80/93(

- وُقّره جلبي )18/80/93(.

- وخليل بن أمحد )80/93/)3(.

- ويوســف بن حســام الدين األمــايس الرومي املعروف بســنان املحيش 
)ت:986هـ(، )15/80/93(.

- وحييى جلبي املدّرس )14/80/93(.

_ وصدر الدين زاده )80/93/)1(.

- وحممد أمن بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه )ت: نحو )97هـ(، 
.)11/80/93(

- وأمحد القزويني )10/80/93()1(.

وَثمَّ ثالث رسائل مل يذكر مؤلفوها))(.

- بحث يف الكالم عىل هذه اآلية ملحمد بن عيل الشوكاين )ت:50)1هـ( يف 
مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء )86 مج()3(.

          

)1( انظــر: » فهرس خمطوطات التفســري والتجويــد والقراءات وعلوم القــرآن يف مكتبة امللك 
عبد العزيز باملدينة املنورة « )ص 193 و 16)-)))(.

))( انظر املصدر السابق )ص 17)-18) و )3)(.
)3( كا يف خزانة الرتاث.
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ترمجة املؤلف باختصار

َترجم لإلمام الشــيخ عيل القاري كثــريون)1(، وُكتبت عنه رســائل علمية 

متخصصة بالعربية وغريها))(، لذلك ســأكتفي هنا بنبذٍة عنه، وَمن أراد التوسع 

فعليه بالرسالة املذكورة يف احلاشية، أقول:

- هــو العالمــة املتفنِّن عيل بن ســلطان حممــد )3( اهلروي املكــي احلنفي، 

)1( أورد الباحث حممد بن عبد الرمحن الشّاع يف بحثه )املال عيل القاري: فهرس مؤلفاته وما كتب 
عنه( املنشــور يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، العدد األول، ص93-95 أربعًا ومخسن ترمجة 

له كتبها قدماء وحمدثون، وفاته أن يذكر ما كتبه:
- املحبي )ت: 1111هـ( يف خالصة األثر 185/3.  

- القادري )ت: 1187هـ( يف التقاط الدرر ص)4).  
- اآللويس )ت: 1317هـ( يف جالء العينن يف حماكمة األمحدين ص41.  

- املراغي )ق14هـ( يف الفتح املبن يف طبقات األصولين 89/3.  
- أبو غدة يف مقدمة حتقيق )فتح باب العناية(.  

كا يضاف ما كتبه:  
- أ.د. حممد احلبيب اهليلة يف كتابه التاريخ واملؤرخون بمكة ص70).  

- أصحاب )الفهرس الشــامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط: التفسري وعلوم القرآن(   
)/)66-666، وغريهم من حمققي كتبه.

ويســتدرك عىل الشــّاع ما ذكره من ترمجة اللكنوي له يف الفوائد البهية، وهذا غري صحيح،   
وإنا ترجم له يف التعليقات السنية، وهو ما ذكره الباحث مفردًا.

))( منهــا: )اإلمام عيل القاري وأثره يف علم احلديث( كتبها الباحث خليل إبراهيم قوتالي، وقد 
نوقشت بجامعة أم القرى ســنة 1406هـ، وطبعت سنة 1408هـ، وال شك أن معلومات 

وجهودًا ظهرت بعد هذا التاريخ. 
)3( اســم أبيه مركب، وقد جاء يف عدد من املواضع: ســلطان بن حممــد، منها يف عقود اجلواهر 
والدرر يف أخبار القرن احلادي عرش ص111 وهو خطأ قطعًا، وكنت تناولت هذا اخلطأ يف  

مقال بعنوان: )ابن بن الزيادة والنقصان( نرش يف جريدة العراق بتاريخ 1987/7/6م. 
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املشهور بالقاري)1(.

- ُولد يف هراة سنة 930هـ تقريبًا))( وبدأ بطلب العلم فيها، ثم رحل إىل مكة 

واســتكمل فيها حتصيله، وأقام هبا إىل حن وفاتــه يعلِّم، ويصنف، ويفتي، وحييا 

حياة الكفاف)3(، ويبتعد عن األضواء)4(.

- أخذ عن عدد من علاء مكة، وأقدمهم وفاة ابن حجر اهليتمي )ت: 973هـ(، 

وآخرهم يوسف األمايس )ت:1000هـ(، وأخذ عنه كثريون.

- كان لــه اهتاٌم بتحقيق املســائل العلمية، وَمْن قرأ مقدمتــه لكتابه الكبري 

» مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح «)5( أدرك هذا.

ْت ببعض العلاء  - وكان له مواقف من عدد من املســائل العلمية اخلالفية َأدَّ

إىل انتقاده، بينا رآها آخرون عالمة عىل متيزه واجتهاده)6(.

)1( يف معجم تفاسري القرآن الكريم 705/1: الطائي. وهو حتريف طباعي. 
))( هذا ما اســتنتجه الشــيخ عبد الفتاح أبو غدة من وفاة بعض شــيوخه املكين. انظر تقديمه 
لـ )رشح رشح نخبة الفكر( للمؤلف ص: ب. وُأرخ لوالدته يف دليل املطبوعات العربية يف 

روسيا ص 175 بـ:968هـ وهو خطأ قطعًا. 
)3( جــاء يف ترمجته يف مقدمة املصنــوع ص10: )وذكر أنه كان يكتب كلَّ عــام مصحفًا بخطه 

اجلميل، وعليه طرر من القراءات والتفسري، فيبيعه ويكفيه قوته من العام إىل العام(.
وبمناسبة هذا اخلرب أقول: جاء يف طبعة للقرآن الكريم يف اصطنبول قامت هبا )بايتان كتاب   

آوي( سنة 1394هـ قول طابعيه ص613 منه: )وموافقًا خلط عيل القاري(.
)4( اقرأ - إن شــئت - كتابــه: )تبعيد العلاء عن تقريب األمراء( وقد أخرجه إخراجًا مؤســفًا 

الدكتور حممد عيل املرصفي يف عامل الكتب – القاهرة )1990م(. 
)5( انظر 1/)-3 وهذا الكتاب أكرب كتبه وأجلها كا قال املحبي يف خالصة األثر 185/3. 

)6( انظــر خالصة األثر 185/3، وما قاله الشــوكاين يف البدر الطالــع ص449، وقد نقله  = 
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- اعتنى بالتأليف وترك بعده ثروًة علميــة كبرية وقفها ورشط أال يمنع ِمن 

استنساخها، وقد تفاوت عددها لدى املرتمجن:

فقــد َذَكَر له احلاج خليفة )33( كتابــًا)1(، وذكر البغدادي )105( كتاب))(، 

وذكر مجيــل العظم )8)1( كتــاب)3(، وذكر بروكلــان )170( كتاب)4(، وعدَّ 

الصباغ )5)1( كتــاب)5(، وقوتــالي )148( كتاب)6(، وأوصلها الشــاع إىل 

)63)( كتاب)7(. 

والواقــع أنَّ مؤلفات القاري ما زالت بحاجــة إىل إفرادها باجلمع والبحث 

 والدراســة املتأنيــة املتعمقة، وحتقيق عناوينها ونســبتها، واالطــالع عليها قدر 

 اإلمــكان - وقد تيس الوصــوُل إىل الكثري منها - ذلك أن تكــرارًا كثريًا حصل 

ر عنده الكثري، واســتوقفني ثالثون   يف بعض القوائم كقائمة الشــاع فقد تكــرَّ

كتابًا مكررًا. 

=  القنوجــي يف التاج املكلل ص406، ولالســتزادة انظر عقــود اجلوهر 64/1)-66) 
واإلمام عيل القاري ص114-96. 

)1( ينظر كشف الظنون يف مواضع كثرية. 
))( انظر: هدية العارفن 753-751/1. 
)3( انظر: عقود اجلوهر 66/1)-73). 

)4( انظر: تاريخ األدب العريب: العر العثاين ق101-86/9. 
)5( انظر: مقدمة حتقيق )األرسار املرفوعة( ص3)-)3. 

)6( انظــر: اإلمام عيل القــاري ص115-166، وهذا غري ما انفرد بذكــره بروكلان، أو رجح 
الباحث أنه أجزاء من كتب. فإذا أضفنا هذه أصبح العدد )166(. 

)7( املال عيل القاري. البحث السابق ص93-64. 
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مان لنا دراسة  ولعلَّ الباحثن األخريين يتابعان جهودمها يف هذا املجال، ويقدِّ

ف فيها هبذه الكتب تعريفًا كاماًل. وقد طبع منها الكثري، وما  جامعة مستوعبة، ُيَعرَّ

من مكتبة ختلو منها مطبوعة وخمطوطة.

- تلقى العلاُء مؤلفات القاري)1(بالقبول، وحظي هو وهي بالثناء، وأكتفي 

هنا بذكر األقوال اآلتية:

قال املحبِّي عنه: )أحد صدور العلم، فرد عره، الباهر السمت يف التحقيق، 

وتنقيح العبارات، وشــهرته كافية عن اإلطراء يف وصفه.... اشــتهر ذكره وطار 

صيته، وألَّف التآليف الكثرية اللطيفة التأدية، املحتوية عىل الفوائد اجلليلة())(.

وقال اللكنوي بعد أن ذكر لــه جمموعة من الكتب وأنه طالعها كلها: )وغري 

دية عىل  ذلك من رســائل ال تعــد وال حتىص، وكلها مفيدٌة بلَّغتــه إىل مرتبة املجدِّ

رأس األلف()3(.

لكن ليته - رمحه اهلل - مل يقيِّد نفســه بالســجع، وترك قلمه عىل سجيته، فإنَّ 

ذلك يكون أمجل يف أســلوبه وأفضل، وقد يقوده السجُع إىل حمذور، انظر إىل قوله 

)1( للتدليل عىل اشــتهار مؤلفاته أذكر هنا أن الباحث املحقق السيد حممد فاتح قايا أحىص )7)( 
نســخة لرسالته )رســالة يف بيان إفراد الصالة عن الســالم هل يكره أم ال( املطبوعة ضمن 
املجموعة العارشة من )لقاء العرش األواخر باملســجد احلرام( 9)14هـ وقد اعتمد الباحث 

املذكور عىل )13( نسخة منها. 
))( خالصة األثر 185/3.  

)3( التعليقات السنية ص9 وفيها: بلغت. ويف قوله: )ال تعد وال حتىص( مبالغة ظاهرة! 
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يف مقدمة مرقاة املفاتيح وهو يذكُر سندًا عاليًا حصل عليه يف رواية مشكاة املصابيح 

قــال: )وهذا أعىل ما يوجد من الســند املعتَمد، يف هذا الزمــان املكّدر املنّكد()1( 

فاملقصود ينتهي عند قوله: يف هذا الزمان، وليس السياق سياق شكوى منه.

- حظــي بعُض كتبه بــرشوح متعــددة ككتابه » احلزب األعظــم والورد 

األفخم «))(.

ـ ُطبع له يف قزان وقصبة مياس بروسيا ثانية كتب هي: تزين العبارة، واحلزب 

األعظم، ورسالة يف اخلرض، ورشح عن العلم، ورشح الفقه األكرب، ورشح خمتر 

الوقاية » فتح باب العناية «، ورشح مسند اإلمام األعظم، واملنح الفكرية. ُطبعت 

ما بن 1845 - 1911م، وُطبع احلزب األعظم إحدى عرشة طبعة)3(. 

ُتويف - رمحه اهلل - يف شــوال ســنة 1014هـ)4(، ودفن باملعالة، وملا بلغ خرب 

وفاتــه علاَء مر صلوا عليه باجلامع األزهر صــالة الغيبة يف جممع حافل جيمع 

أربعة آالف نسمة فأكثر)5(.

          

)1( مرقاة املفاتيح 3/1 وفيه: )عىل(،  فصححتها. 
))( انظر: جامع الرشوح واحلوايش )/940-939. 

)3( انظر: دليل املطبوعات العربية يف روسيا من 1787 إىل 1917م ص 170-175 و88). 
)4( جاء يف دليل املطبوعات العربية يف روســيا ص170 قول مؤّلفه أنه تويف سنة 3)10هـ، وهو 

خمالف ملا ذكره املؤلف نفسه يف سائر املواضع!
)5( خالصة األثر 186/3.
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الصفحة األوىل من نسخة األمحدية
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الصفحة األخرية من نسخة األمحدية
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الصفحة األوىل من مصورة اجلامعة اإلسالمية
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الصفحة األخرية من مصورة اجلامعة اإلسالمية
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البينات يف بيان بعض اآليات

للعالمة علي بن سلطان حممد القاري اهلروي املكي

) 930 تقريبًا - 1014هـ (

ق ( ) النص احملقَّ
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ـ  رب زدني علمًا يا كريم  ـ

احلمُد هلل الذي أظهر اآليات الواضحات يف كالمه القديم، وأبرز العالمات 

الالئحات يف اآلفاق من كل إقليم، واألنفس املخلوقة يف أحسن تقويم.

والصالُة والتســليم عىل َمْن ُخلق باخللق  العظيم، وُجبل بالقلب الســليم، 

وعىل آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه الثابتن عىل الراط املستقيم، واملقيمن عىل 

الطريق القويم. 

أما بعُد:

فيقول امللتجُئ إىل حرم ربه الباري عيل بن سلطان حممد القاري - غفر ذنوهبا 

وسرت عيوهبا -:

إنَّ احلــرب العالمة والبحــر الفهامة، عمــدة املتبحرين وزبــدة املتأخرين، 

ِمــن أرباب األصول واملفسين، موالنــا القايض البيضاوي، توالــْت عليه آثار 

الرمحة وأنوار النعمة إىل يوم الدين، قال يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ﴾)1(: 

) أي ما ينتظرون ( إشارة إىل أنَّ هل استفهامية  لإلنكار، والنظر بمعنى االنتظار، 

وإنا مل حيمله عىل التقرير ليستقيم املعنى باالستثناء اآليت يف املبنى.  

)1( من ســورة األنعام، اآلية: 158، واآلية بتامها: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ ﴾.
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 وأّما قــوُل العصــام)1(: » جعل االســتفهام لإلنكار وأنكــر الريض يف))( 

االســتفهام هبل، واألظهر أنه للتقرير «. فقارص يف مقام التحرير، ويف حتقيق هذه 

ي ألهل التفسري.   املسألة  ال ُيستغنى عن املعنى املقوِّ

) يعني (: أي يريد احلقُّ سبحانه بالضمري.  

) أهَل مكة ( أي كفارهم حينئذ، ألنَّ اآلية  من مجلة السورة التي بأرسها مكية،    

ويظهر أنَّ الضمري ملن ذكر قبل هذه اآلية بقوله: ﴿ۈئ  ېئ       ېئ  ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ  ﴾)3(  فكأّنه قال: هل َينظر املعرضــون عن اآليات البينات املقرونة 

باملعجزات، والعالمات الداالت املكنونة يف اآلفاق واألنفس من الكائنات.

وقد ُيقال: العــربة بعموم اللفظ ال بخصوص الســبب  يف القضية، فيكون 

الضمري جلميع الكفار املوجودين وَمن بعدهم ليشمل الشاهدين  لآليات اآلتية، 

وال يبعد أن يكون الضمرُي جلميع اخلالئق  لزيادة التهويل وُيشري إليه ﴿ ڄ  ڄ       

ڃ  ڃ ﴾.

ثــم ال خيفى أنَّ قوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ﴾ أبلغ ِمــن أْن ُيقال: ما ينتظرون، 

لزيادة داللة هل لإلنكار عىل جمرد النفي يف األخبار، وللمبالغة املفهومة من النظر 

)1( هو إبراهيم بن حممد األســفراييني، له كتب منها: حاشــية عىل تفسري البيضاوي، تويف سنة 
945هـ. » األعالم « )66/1(.

))( كذا ولعله سقط اسم الكتاب.
)3( من سورة األنعام، اآلية: 157.
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الذي هو أقرب من املرتقب يف مقام العرب، فعــرّب عن االنتظار بالنظر نظرًا لكال 

قه وقرب وقوعه. حتقُّ

 ) وهم ما كانوا منتظرين ( أي يف احلقيقة. 

) لذلك ( أي ملا سيأيت من إتيان املالئكة وغريه، بل منكرين ملا هنالك.

والعجيُب من اخلطيب)1( يف قولـــه: ُيعلم من  كالمه أنـَّه غري بـاق عىل معناه 

احلقيقي لكن مل يظهر أن معناه املجاز  املستعمل منه أي يشء، وكأنه نظر إىل قوله:   

) ولكن ملا كان يلحقهم ( أي العذاب.

 ) حلوَق املنتظر ( يف هذا الباب.

 ) ُشبِّهوا باملنتظرين ( ملا يأتيهم من رب األرباب.

واملعنى: أقمنا حجَج الوحدانية وأدلة صحة الرســالة، وأبطلنا ما يعتقدون 

من الضاللة، فا ينتظرون بعد إنكارالقرآن، وتكذيب رســول آخر الزمان، شيئًا  

من األهوال، حاالً من األحوال.

)﴿ ٻ   ٻ  ٻ  پ﴾ مالئكة املوت (  أي لقبض أرواحهم. 

) أو العــذاب (  وال منع من اجلمع بل هو أقــرب إىل الصواب، ألنَّ املوت 

ال يشك أحٌد يف إتيانه، بل كل أحد ينتظر حلوَل زمانه.

)1( ينظر َمْن يقصد.
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ولعل الفرق مبني عىل أنَّ التخويف إّمــا بالعذاب يف العقبى، وإّما بالعذاب 

النازل يف الدنيا، واملعنى: أّنه البد من أحدمها، وال منع من اجتاعها.

ه أن يبينه   ) وقــرأ محزة  والكســائي بالياء ( - يعنــي بالتذكــري - وكان حقُّ

بالتحتية،  لئال يشتبه بالفوقية. 

واحلاصُل: أنَّ اجلمهور قرءوا بتأنيث ﴿ يأتيهم ﴾  نظرًا إىل لفظ فاعله، وَمْن 

قرأ بتذكريه نظر إىل أنَّ فاعله غري مذكر.

  وأّمــا ما ذكره اجلعــربيُّ ِمن أنَّ فاعلــه مذكر فغرُي مســتقيم، ألنَّ املالئكة 

ال يوصفون بالذكورة واألنوثة.

 )﴿ پ  پ  پ﴾( إتيان الرب من اآليات املتشاهبات املتعلقة بصفات الذات، 

نؤمُن به وننزهه عن ظاهره.

ومحل بعُضهم هذه اآلية ونحوها من ســائر اآليات واألحاديث املتشاهبات 

عىل أنَّ هلل  سبحانه  جتليًا صوريًا، وهو بذاته عىل أكمل صفاته أزليًا وأبديًا. 

ر يف املقام، ليســتقيَم معنى  ) أي أمــره بالعذاب (  إشــارة إىل مضــاف مقدَّ

الكالم.

 واملراُد به: عذاب يوم القيامة، لئال تتكرر العبارة.
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 ) أو كل آياته ( بتقدير مضاف ومضاف إليه.

 ) يعني آيات القيامة ( أي اآليات الواقعة يف يوم القيامة.

 ) واهلالك الكيل ( أي العقوبة الكاملــة ألرباب الندامة، وأصحاب املالمة، 

وهذا أقرب وأنسب.  

) لقوله ﴿ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ﴾( قال البغوي: » يعني طلوع الشــمس 

من مغرهبا، عليه أكثر املفسين، ورواه أبو ســعيد اخلــدري حديثًا مرفوعًا «)1(،  

فاملصنِّف خالف اجلمهور بقوله: 

) يعنــي أرشاط الســاعة ( يعني اآليات اخلاصــة التي هي مقدمــة القيامة 

الصغرى، وهي النفخة األوىل قبل النفخة الثانية التي هي حقيقة القيامة الكربى.

 وقد َوَرَد أنَّ ما بن النفختن أربعون ســنة))(، ويقول احلق ســبحانه حينئذ: 

﴿ ېئ     ىئ    ىئ ﴾ وجييب بنفسه: ﴿ ی  ی   ی ﴾)3(. 

) وعن ُحذيفة ( أي ابن ُأسيد كا يف حديث مسلم)4(، وغريه. 

)1( » تفسري البغوي « )07/3)(.
))( ينظر » صحيح البخاري « )1813/4(، و» مسلم « )70/4))(، واحلديث عن أيب هريرة، 

ومل جيزم بتعين األربعن، ولتعين األربعن انظر » الدر املنثور « )55/7)(.
)3( من سورة غافر، اآلية: 16.

)4( انظر » صحيح مسلم « )5/4)))(.
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وأّما قوله: ) والرباء بن عازب ( فلم ُيعرف خمرج عنه. 

) كنّا ( أي معرَش الصحابة.

 ) نتذاكُر الســاعة ( أي ســاعة القيامة وما فيها من األحوال واألهوال، وما 

ينفع حينئذ من األقوال واألعال.

  ) إذ أرشف علينــا رســوُل اهلل ( أي ظهــر وطلع وبرز وملع ِمــن علية كا 

يف رواية. 

) فقال: ما تذاكرون؟ ( ويف رواية: ماذا تذاكرون؟ فا اســتفهامية وذا زائدة، 

وهو بفتح أوله عىل أنه ُحذف منه إحدى التائن.

 ) قلنا: نتذاكر الساعة ( أي لعل ذكرها ُيعيننا عىل الطاعة.

  ) قال: إهنا (أي القيامة الكربى. 

) ال تقوم حتى تروا ( أي تشاهدوا أهيا األمة.

 ) قبلها ( أي قبَل مشاهدهتا.

 ) الدخان ( قال تعاىل يف الدخان: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں﴾)1(.

)1( من سورة الدخان، اآليتان: 11-10.
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وَوَرَد يف حديــٍث أخرجه احلاكم وصححه عن ابن عمر: » ثم خيرج الدخان 

فيأخذ املؤمــن منه كهيئة الزكمة، ويدخل يف مســامع الكافر واملنافق حتى يكون 

كاليشء احلنيذ «)1(.

  ) ودابة األرض (.

 ويف احلديث))( - أيضًا -: » يبيت الناُس يسريون إىل مجع، وتبيت دابة األرض 

ترسي إليهم فيصبحون وقد جعلتهم بني رأسها وذنبها، فام ِمن مؤمن إال متسحه، 

وال منافق وال كافر إال  ختطمه «.

  ) وخسفًا باملرشق وخسفًا باملغرب ( لكفار أهليها  ال عىل وجه االستئصال، 

فال يرُد فيه نوٌع من اإلشكال.

يت جزيرة إلحاطة بحر   ) وخسفًا بجزيرة العرب ( وحدها معـــروفة، وُسمِّ

فارس وبحر السودان وهنر دجلة والفرات هبا.

  ) والدجال، وطلوع الشــمس مــن مغرهبا، ويأجوج ومأجــوج ( باهلمزة 

فيها، ويبدل. 

) ونزول عيسى ( عليه السالم. 

)1( هذا يف » الدر املنثور « )395/3(.
))( أي املذكور.
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 ) ونــارًا خترج من عــدن (  الواو العاطفة فيها بمجــرد اجلمعية، ال لرتتيب 

وقوع أفراد القضية، فإّنه ثبَت يف األحاديــث النبوية أنَّ الدجال حير املهدي يف 

حصن بيت املقدس، فينزل عيسى عليه السالم ويقتل الدجال، ثم يكون يأجوج 

ومأجوج، وطلوع الشمس من مغرهبا آخر اآليات، وعند ظهور غريه باب التوبة 

مفتوح، والدخول يف اإلسالم مفسوح.

 وكــذا الروايات احلديثية خمتلفة، يف نظم هذه اآليــات املؤتلفة، وتفاصيلها 

حيتاج إىل جملدات مؤلفة.

)﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾(  مل يتعرض املصـــنُِّف لتفسري هذا البعض، 

وكأنه فهم أّنه من باب وضع الظاهر موضع املضمر.

قال  السيد معن الدين الصفوي)1(: »أي اآليــات التي تضطرهم  إىل اإليان«. 

وكالمهــا خمالٌف لنصِّ َمْن أنزل عليه القرآن، وُفــّوض إليه البيان يف هذا امليدان، 

حيث ثبت بطرٍق متظافرة، كادت أن تكون متواترة، أنَّ املراد هبا: طلوع الشــمس 

من مغرهبا، وألنَّ هذه اآلية من بن اآليات هي التي يرتتب عليها قوله سبحانه: 

)﴿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴾ كامُلحَتَض (  - بفتح الضاد أي: َمن حرضه عالمات 

املــوت -، فقد َوَرَد أنَّ اهلل يقبــل توبة العبد ما مل يغرغر))(، وقــد قال اهلل تعاىل: 

)1( هو حممد بن عبد الرمحن اإلجيي الشــافعي، له كتب منها » جامع البيان «، تويف سنة 905هـ. 
انظر: » معجم املفسين « ))/549(.

))( رواه اإلمام أمحد يف » املسند « )300/10 و 461( و)4)/56)(.
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ڳ       ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ       ک   ﴿ ک  

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ﴾)1(.

 ) إذا صار األمر عيانًا ( أي ولو بعَض العيان.

  ) واإليامن برهاين ( - مجلٌة حالية -، واملعنى: أنَّ املطلوب من اإلنســان هو 

ق. ق، أو تقليِد نبي مصدَّ اإليان الغيبي الناشئ عن دليل حمقَّ

واحلاصُل: أنَّ الشــارع جعل هذه اآلية أعظم اآليات، وما بعد ظهورها من 

مجلة إيان اليأس  وتوبة اليأس يف احلاالت، وإال فهي آية كسائر خوارق العادات، 

واإليان نافع والتوبة مقبولة عند رؤية املعجزات.

 ) وُقرئ ( أي يف الشواذ.

 ) تنفع بالتاء ( أي التأنيث.

 ) إلضافة اإليامن إىل ضمري املؤنث ( أي اكتســابه  التأنيث بمجاورة  النفس، 

وفيه إشــارٌة صوفية أنَّ امليل إىل النفس خيرج الشــخص عن مقام الرجال الكّمل 

ز أن يكون التأنيث باعتبار معنى اإليان، وهو:املعرفة أو العقيدة. األحوال، وُجوِّ

)﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾(: أي مــن قبــل ظهور هــذه اآلية، واجلملة  

) صفة ﴿ ٹ  ﴾( أي: صفة احرتازية.

)1( من سورة النساء، اآلية: 18.
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عطــف عــى آمنــت ( أي: أو مل تكــن   :﴾ ڦ  ڦ   ڦ    ڦ    ڄ   ﴿(

كســبت يف إياهنا خريًا، أي، توبة فإهّنا منبع اخلريات، ومعــدن املربات، فتنوينُه 

للتعظيم ال للتعميم.

 وحاصُله: أّنه من باب اللف التقديري، أي ال ينفع نفسًا إياهُنا وال كسُبها يف 

إياهنا إْن مل تكن آمنت ِمن قبل أو مل تكن كسبت فيه خريًا.

 ) واملعنى: أّنه ( حينئذ ال ينفعهم تلهُفهم عىل ترك اإليان، وال تأســُفهم عىل 

ترك التوبة عن العصيان.

وهذا هو املوافق لآليات الواردة واألحاديث الشــاهدة عىل أنَّ جمرد اإليان 

نافع مع ارتكاب العصيان، وهو املطابق لســياق اآلية وســباقها وحلاقها، حيث 

ر التوبة عــن العصيان إىل أْن أغلق باب التوبة  وردْت حتسًا ملن ترك اإليان وأخَّ

وفتح أبواب النعمة)1(.   

قال البغوي:  » يريد ال يقبل إيان كافر وال توبة فاجر «))(.

 وصاحُب » املدارك « فّس ﴿ ڄ ﴾ بإخالص وقال:  » أي كا ال ُيقبل إيان 

الكافر بعد طلوع الشمس من مغرهبا ال يقبل إخالُص املنافق أيضًا «.

 قلت:  ويف معنى املنافِق املرائي املوافق.

)1( كذا يف النسختن. ولعل الصواب: النقمة.
))( » تفسري « البغوي )07/3)(.
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   ثم قال: » أو توبة، وتقديره: ال ينفع إيان مـَـــن مل يؤمن وال توبــة مـَـن مل 

يتب قبُل «. انتهى)1(.

 واحلاصُل: أّنه إذا مل يؤمن أحٌد قبل طلوع الشــمس وآمن بعده مل ُيقبل إيانه، 

وإذا آمــن قبله إال أّنه مل خُيلصه أو َفَســَق فيه ومل يتب منه، أو مل يعمل عماًل صاحلًا 

ثــم أخلص بعده أو تاب من معصيته، أو زاد يف طاعته مل ُيقبل، فتأمْل فإّنه موضُع 

زلل وحملُّ خطل.

وال يبعــد أن يكون املراُد: ﴿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴾ حتصيــاًل، وإتياهنا تكمياًل، 

أو التقدير: ﴿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴾ نفعًا مطلقًا،أو نفعًا كاماًل.

 ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ مل تكــن ﴿   ڦ    ڦ      ڦ    ڄ   ﴾: عىل أّنه من 

باب اللف من غري تقدير » وال كسبها « كا اختاره ابُن احلاجب، والطيبي، وسائُر 

أرباب التحقيق، وأصحاب التدقيق، واهلل ويل التوفيق.

) واملعنى ( أي بحسب الفحوى.

 ) أّنه ال ينفع اإليامن حينئذ ( أي وقت ظهور طالئع االيقان.

 ﴿ ٹ ﴾: أي شخصًا. 

مة ( أي هي.  ) غري مقدِّ

)1( » تفسري « النسفي )551/1(.
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) إيامهنا (  أي يف زماهنا عىل ذلك اليوم مع بقائها عىل حاهلا ويف شأهنا.

مــة إيامهنــا غــري كاســبة يف إيامهنا خــريًا ( أي عماًل مــن أعال   ) أو مقدِّ

اخلري مطلقًا.

 ) وهو دليٌل ( أي بحسب الظاهر.

د عن العمل ( وهم املعتزلة وبعض املبتدعة، ألّنه   ) ملن مل يعترب اإليــامن املجرَّ

ســّوى بن عدم اإليان واإليان الذي مل تكسب فيه خريًا من األركان، وقد ُردَّت  

أدلتهم بالكتاب والسنة، كا يف عقائد علاء األمة من أهل السنة واجلاعة.

د - وهو املعترب عند األكثر -. ) وللمعترِب ( أي لإليان املجرَّ

 ) ختصيص هذا احلكم ( وهو اعتبار العمل السابق.

 ) بذلك اليــوم ( بقرينة ختصيص حكم اإليان الســابق بذلك اليوم باتفاق 

القوم، وال يلزم ِمن عدم نفع اإليان املجرد أو مع عدم الكســب احلادث يف ذلك 

الزمان أن ال ينفع يف اآلخرة ما سبق منها قبل ذلك من األحيان.

  ) ومَحُْل الرتديد ( أي وللمعترِب أيضًا محل الرتديد املفهوم من ﴿ ڀ  ﴾. 

) عى اشــرتاط النفع بأحــد األمرين ( ومها: اإليان وكســب اخلري، عىل أن 

﴿ ڀ  ﴾ لعدم اخللو.
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  ) عى معنى ال ينفع نفســًا  خلت عنهام  إيامهنا ( غايُته أنَّ اإليان معترب بدون 

العمل بخالف العكس فتأّمل. 

 ) والعطف ( أي وله عطف كسبت. 

) عى مل تكن (  أي ال عىل آمنت كا سبق وأن أو بمعنى الواو.

  ) بمعنى ال ينفع نفســًا إيامهنا الذي أحدثته حينئذ ( أي بعد مشــاهدة هذه 

اآلية الواضحة.

 ) وإن كســبت فيه خــريًا ( بكــس »  إِْن «  عــىل أهنا وصليــة، أو بفتحها 

عــىل أهنا مصدرية عطفًا عىل إياهنا، أي: وال ينفع نفســًا كســبها فيــه خريًا مما 

أحدثته حينئذ.

وللعصام هنا  من الكالم مما ال يوافــق املرام، بل يِرد عليه املالم، وهو قوله: 

» يريد أن املراد أهنم ينتظرون يف اإليان وقت إتيان مالئكة املوت، أو العذاب، أو 

أمــر الرب بالعذاب، أو كل آياته - يعني آيات القيامة واهلالك الكيل -، أو بعض 

آيات القيامة، وال ينفع إياهنم يف يشء من هذه األوقات.

ويأبــاُه أّنه مل يبّن عــدم نفع اإليــان إال وقت إتيان بعــض اآليات إال أن 

ُيقال: بيان عــدم النفع عند إتيان البعــض يغني عن بيان عــدم النفع عند إتيان 

الكل « انتهى.
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وال خيفــى أّن هذا ممنوع عند أرباب العقول، ومدفوع عند أصحاب النقول، 

ألنَّ اإليــان بعد ظهور الدجــال الذي هو من مجلة اآليــات مقبول، بال خالف 

منقول، وكذا ســائر اآليات، وإنا خيتص عدم النفع بســطوع طلوع الشمس من 

مغرهبا كا جاء بالتريح، يف األحاديث الواردة يف الصحيح:

منها: ما أخرجه عبُد الرزاق  وأمحد  وعبد بن محيد  والبخاري  ومســلم وأبو 

داود  والنســائي وابن ماجه وابن املنذر وأبو الشــيخ وابن مردويه  والبيهقي يف 

» البعث «  عن أيب هريرة قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  » ال تقوم الساعة حتى تطلع 

الشــمس من مغرهبا، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون، فذلك حني ال ينفع 

نفسا إيامهنا « ثم قرأ اآلية. 

ومنها: ما أخرجه الطياليس وسعيد بن منصور وأمحد وعبد بن محيد  والرتمذي 

وصححه  والنسائي  وابن ماجه  وابن املنذر  والطرباين وأبو الشيخ وابن مردويه  

والبيهقي  عن صفوان بن عّســال عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  » إن اهلل جعل باملغرب بابًا 

عرضه ســبعون عامًا مفتوحًا للتوبة ال يغلق ما مل تطلع الشــمس من قبله، فذلك 

﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴾ «. 

 ولفظ ابن ماجه:  » فإذا طلعت من نحوه ال ينفع نفسًا إيامهنا «.

ومنهــا: ما أخرجه عبــد الرزاق  وأمحد وعبد بن محيد ومســلم والبيهقي يف 

» البعث « عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  » من تاب قبل أن 

تطلع الشمس من مغرهبا تاب اهلل عليه «.
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ومنهــا: ما أخرجــه أمحد وعبد بــن محيد وأبــو داود والنســائي مرفوعًا:  

» ال تنقطـع اهلجـرة حتى تنقطـع الـتـوبــــة، وال تنقطـع التـوبـة حتى تـطـلـع 

الشمس مــن مغرهبا «.

ومنها: ما أخرجه ابن أيب شــيبة ومسلم والنسائي وأبو الشيخ يف » العظمة « 

والبيهقي يف » األســامء والصفات «  عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه قال: 

قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  » إن اهلل يبســط يده بالليل ليتوب ميسء النهار، ويبسط يده 

بالنهار ليتوب ميسء الليل حتى تطلع الشمس من مغرهبا «. 

واألحاديــث املرفوعة واملوقوفة  يف هذا املعنى كثرية شــهرية - كا يف » الدر 

املنثور يف التفسري املأثور «)1( -. 

ومما ُيستعان به يف تفسري اآلية: 

 ما أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص:  » صبيحة تطلع الشمس من مغرهبا يصري يف هذه األمة قردة  وخنازير، وتطوى 

الدواوين وجتف األقالم، ال يزاد يف حسنة وال ينقص من سيئة «  فقرأ اآلية.

 وفيه داللة عىل أنَّ إحداث اإليــان، وزيادة عمل األركان، ال ُيقبل يف ذلك 

الزمان، ملن كان قبله ِمن أهل الكفر والكفران، أو ِمن أرباب الفســق والعصيان، 

أو ِمن أصحاب التقصري والتوان.

)1( انظر: )389/3 و 393 و 401(.
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ويؤيده: ما أخرجــه ابن املنذر عن ابن جريج  يف تفســري اآلية:  » ال ينفعها 

اإليامن إن آمنت، وال أن تزداد يف عمل مل تكن عملته «.

وما أخرجه ابن أيب حاتم  وأبو الشــيخ  عن مقاتل  يف قوله: ﴿ ڦ  ڦ         ڦ  

ڦ    ڄ﴾:  » يعني املســلم الذي مل يعمــل يف إيامنه  خريًا، وكان قبل اآلية مقياًم 

عى الكبائر «.

وما أخرجه ابن أيب حاتم  وأبو الشــيخ  عن الســدي  يف قوله: ﴿ ڦ  ڦ         

ڦ  ڦ    ڄ﴾ يقول: » كســبت يف تصديقها عماًل صاحلًا، وإن كانت مصدقة مل 

تعمــل قبل ذلك خريًا فعملت بعد أن رأت اآليــة ال  يقبل منها، وإن عملت قبل 

اآلية خريًا ثم عملت بعد اآلية خريًا قبل منها «)1(. 

فهذا وأمثاله من كالم الســلف ما يظهر فيه خالف مــا عليه بعض اخللف، 

والسابقون األولون أوىل باالعتبار عند أويل األبصار، فإنَّ  نقوهلم  صدر عن منابع 

األرسار وبدائع األنوار.

م من ظهور األسباب. )﴿ ڄ  ڄ  ﴾(: أي ما تقدَّ

) ﴿ ڃ  ڃ﴾ (: لكم العذاب املضاعف باحلجاب.

  ) وعيد هلم ( أي أمر هتديد.

)1( هذه الروايات كلها يف » الدر املنثور « )394/3، 391(.
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 ) أي انتظــروا إتيان أحد الثالثة ( هي: قولــه: ﴿ ٻ   ٻ  ٻ  پ﴾ 

...إلخ.

  ) فإنا منتظرون له ( أي: ألحدها.

 ) وحينئذ لنا الفوز ( أي الظفر اجلميل.

  ) وعليكم  الويل ( أي اهلالك الوبيل كا قام به الدليل، وَوَرَد به التنزيل، ويف 

هذا إقناط هلم عن إياهنم، وإشعاٌر بإرصارهم عىل كفراهنم، فختم اهلل لنا باحلسنى 

وبّلغنا املقام األسنى.

بقي يف حتقيق هذا املقام مباحُث منقولة عن العلامء األعالم:

منها: ما ُنقل عن اإلمام أيب الليث الســمرقندي  منا  واحلليمي  من الشافعية: 

أّن عدم نفع اإليان احلادث يف ذلك الزمان وكذا نفي فائدة كســب اإلحسان يف 

تلك األحيان، إنا هو بالنسبة إىل َمْن آمن ومات عقيب إيانه وقت املعاينة، وأّما َمن 

امتد أجُله وعاش واستمر عىل ذلك اإليان، فإنَّ توبته مقبولة وإيانه مقبول.

ــنة   ففيه نظــٌر ظاهٌر ألنه خالف ظاهر اآلية، وما َوَرَد من األحاديث يف السُّ

حيث وقع اإلطالق من غري تفصيل يف املســألة، فال بد من رواية نقل رصيح، أو 

داللة عقل صحيح. 
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 ومنها قوُل بعضهم: » إنَّ بعد مشاهدة هذه اآلية ال تقبل التوبة إىل قيام الساعة « 

- وهو ظاهر اآلية -، ويؤيده حديث: »  َمْن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرهبا 

تاب اهلل عليه «.

وكذا حديث:  » ال تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرهبا «. 

إذ الُبدَّ يف هذا التخصيص مــن فائدة، وقد رصح يف حديث:  » أنه إذا أغلق  

باب التوبة ال يقبل لعبد بعد ذلك توبة، ومل ينفعه حسنة يعملها بعد ذلك «.

ومنها قوُل بعضهم: »  إنَّ هذا احلكم - وهو عدم صحة  التوبة - خاصٌّ بَمن 

شاَهَد تلك اآلية، وأما َمْن ُولِد بعدها ومل يشاهدها فإياُنه مقبول وتوبته صحيحة، 

وكذا َمْن مل يكن من أهل التمييز  حال رؤية اآلية «.

وهذا هو املوافُق لألصول الدينية والقواعد الرشعية، ألنَّه سبحانه دعا اخللَق 

إىل التوحيــد وتصديق النبوة، فإذا كان اإليــان أو التوبة وجد غري اضطرارية)1(  

يكون مقبوالً بالرضورة، إال أنَّه حُيتمل أْن ال يمتد قدر هذه املدة قبل قيام الساعة، 

فقد َوَرَد:  » أنه لو نتج رجل  مهرًا  مل يركبه  حتى تقوم الســاعة، ِمن لدن طلـــوع 

الشمس من مغرهبا إىل يـوم ينفخ يف الصـور «))(. 

)1( كذا يف النسختن.
))( هــذا اللفظ جاء ضمن حديث مطول أورده الســيوطي يف » الدر املنثور « )396/3( وقال: 

» أخرج ابن مردويه بسنٍد واٍه عن ابن عباس «. 
وجاء يف » مســند « أمحد )38/))4( من حديث حذيفة: » لو أنتجت فرسًا مل تركب فلوها   

حتى تقوم الساعة «.
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لكنه معارض حلديث:  » ال تقوم الساعة حتى يلتقي الشيخان الكبريان فيقول 

أحُدمها لصاحبه: متى ُولدت؟ فيقول: زمن طلعت الشــمس من مغرهبا «)1(. إال 

أنَّ احلديث األول أصح، واهلل أعلم.

فإْن قلَت: قد ورد))( أنَّ أول اآليات خروجًا: طلوع الشمس من مغرهبا، وإذا 

كان أول اآليات مشاهدة هذا احلال، فبالرضورة يكون قبل خروج الدجال، ومن 

املقرر: أنَّ عيسى عليه الســالم يقتله، واإليان يف زمانه مقبول حتى ترتفع اجلزية 

من األحكام، ومل يكن  إال السيف أو اإلسالم؟ 

قلــُت: الظاهُر أنَّ املراد بأول اآليات: اآليات الســاوية مــن اختالل نظام 

األفالك والكواكب وأمثاهلا.

ويؤيده مــا َوَرَد يف أحاديث متعددة:  » أنَّ اآليات خــرزات منظومات فإذا 

انقطع السلُك تبع بعُضها بعضًا «)3(.

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه:  » اآليات كلُّها يف ثامنية أشهر «.

 وعن أيب العالية:  » يف ستة أشهر «.

وعن قتادة:  » أن كل آية يف سنة «)4(  - واهلل أعلم -.

)1( عزاه السيوطي يف » الدر املنثور « )394/3( إىل عبد بن مُحيد عن أيب هريرة.
))( انظر حديث عبد اهلل بن عمرو اآليت.

)3( انظر » الدر املنثور « )3/)39 و 394(، و» مسند « أمحد )617/11(.
)4( انظر هذه اآلثار يف » الدر املنثور « )3/)39 و 394(.
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فإن قلَت: قد ورد يف حديث صحيح:  » ثالث إذا خرجن ال ينفع نفسًا إيامهنا 

مل تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرهبا «)1(. 

قلــُت: حُيمل عىل املجمــوع ال عىل كل فرد، إذ  ثبت بطــرق متعددة كادت 

أن تكــون متواترة - بل هي متواترة املعنى -: أنَّ بعد طلوع الشــمس من مغرهبا 

ال ُيقبل إيان  وال توبة، بل صحَّ حديث:  » ال تنقطع التوبة حتى تطلع الشــمس 

من مغرهبا «))(، ومل يأت يف حديث رصحيًا أنَّ بعد خروج الدجال خمصوصة)3(  أو 

الدابة تنقطع  التوبة.

 ولعلَّه كان يف بدء األمر مبهًا عنده عليه السالم، ثم تبّنَ عىل وجه النظام. 

ويؤّيده: ما ورد عن أيب هريرة ريض اهلل عنه  مرفوعًا:  » مخس ال أدري أيتهن 

أول من اآليات، وأيتهن جاءت ال ينفع نفســًا إيامهُنا: طلوع الشمس من مغرهبا، 

والدّجال، ويأجوج ومأجوج، والدخان، والدابة «)4(.

ولعل هذا هو الس يف إهبام األمر بقوله: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ مع ما فيه 

من التبجيل والتهويل.

)1( رواه مسلم )138/1(.
. ))( وقد مرَّ

)3( كذا يف النسختن.
)4( جاء يف » مســند « إســحاق بن راهويه )444/1( عن أيب هريرة قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
» مخس ســنن إهنن أول من اآليات، وأيتهن وقعت قبل مل ينفع نفسًا إياهنا مل تكن آمنت من 

قبل: طلوع الشمس من مغرهبا، والدجال، ويأجوج ومأجوج، والدخان، والدابة «.

 





41 البينات يف بيان بعض اآليات

ويقويه أّنه ورد يف حديث صحيح عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنها قال: 

حفظُت من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  » أنَّ أول اآليات خروجًا طلوع الشمس من مغرهبا، 

وخروج الدابة ضحى، فأيتهام كانت قبل صاحبتها فاألخرى عى أثرها «)1(.

 قال عبد اهلل - وكان يقرأ الكتب -: » وأظنُّ أوهلا خروجًا طلوع الشــمس 

من مغرهبا «.

وقد صحَّ عن ابن مســعود ريض اهلل عنه أّنه قال:  » مضت اآليات غري أربع: 

الدجال، والدابة، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشــمس مــن مغرهبا، واآلية التي 

خيتم اهلل هبا األعامل: طلوع الشــمس من مغرهبــا «، ثم قرأ: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ﴾ اآلية قال:  » فهي طلوع الشمس من مغرهبا «))(.

وأخــرج احلاكم وصححه عن ابن عمر ريض اهلل عنها)3(:  » أن دابة األرض 

خترج ثم الدخان، وإن التوبة ملفتوحة حتى)4( تطلع الشمس من مغرهبا «. 

 وقد َوَرَد عن ابن مسعود ريض اهلل عنه مرفوعًا )5(:  » أنَّ الدجال خيرج فيقتله 

عيســى عليه الســالم، فيمكث الناس يف ذلك حتى ُيْكرَس سد يأجوج ومأجوج 

)1( رواه ابن أيب شيبة وأمحد ومسلم وعبد بن محيد وأبو داود وابن ماجه وابن املنذر وابن مردويه 
والبيهقي كا يف » الدر املنثور « )389/3(.

))( » الدر املنثور « )394-393/3(.
)3( » الدر املنثور « )395/3(.

)4( يف » الدر املنثور «: ثم.
)5( أورده الســيوطي يف » الدر املنثــور « )398/3(، وافتتحه بقولــه: » أخرج نعيم بن محاد يف 

» الفتن « واحلاكم يف » املستدرك « وضعفه «.
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فيموجون ويفســدون، ويســتغيث الناس وال يســتجابون، فيبعث اهلل  دابة من 

األرض، وال يلبثون إال قلياًل حتى تطلع الشــمس مــن مغرهبا، وجفت األقالم 

وطويت الصحف، وال تقبل من أحد توبة «.

 فنسأل اهلل حسن اخلامتة، وتوفيق التوبة اخلالصة. 

 ثم رأيُت أخرج ابن ماجه  واحلاكم وصّححه  - لكن الذهبي)1( تعقبه - عن 

أيب قتادة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  » اآليات بعد املئتني «.

والظاهُر - واهلل أعلم -: أْن يكون املراد باملئتن بعد األلف الســابع، ولكن 

هل املراد باآليات مطلُق أرشاط الســاعة، أو اآليات املتتابعة التي يكون مبدؤها 

طلوع الشمس من مغرهبا؟ اهللُ  سبحانه أعلم بحقيقتها.

تمَّ بحمد اهلل سبحانه))(.

          

)1( يف األصــل: الدمريي!!، والتصحيح من » الدر املنثور « )395/3(، وقال الذهبي يف تعليقه 
عىل املستدرك )475/4(: » أحسبه موضوعًا «.

))( وانظر - إذا شــئت املزيد - عن هذه اآلية: » تفسري « السمرقندي )5/1)5(، و» الكشاف « 
))/)8(، و» البحــر املحيــط « )58/4)-60)(، وحاشــية اخلفاجي عــىل البيضاوي 
)140/4(، وحاشــية حميي الدين شــيخ زاده ))/3))(، و» روح املعــاين « )8/)6(، 

و» التفسري الصحيح « ))/88)-91)(.
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املصادر

1- مصادر ترمجة املؤلف:

- القرآن الكريم، طبعة بايتان كتاب آوي، إصطنبول، 1394هـ.

- ابن بن الزيادة والنقصان، مقال لعبد احلكيم األنيس، منشور يف جريدة العراق 

بتاريخ: 6 / 7 / 1987م.

- األرسار املرفوعة يف األخبــار املوضوعة، للقاري )ت:1014هـ(، حتقيق حممد 

الصباغ، املكتب اإلسالمي، ط)، 1406هـ ـ 1986م.

- األعالم، للــزركيل )ت: 1396هـــ(، دار العلم للماليــن، بريوت، ط10، 

)199م.

- التقاط الدرر ومســتفاد املواعظ والعرب من أخبار وأعيــان املئة احلادية والثانية 

عرش، للقادري)ت:1187(، حتقيق: هاشــم العلوي القاســمي، دار اآلفاق اجلديدة، 

بريوت.

- اإلمام عيل القاري وأثره يف علم احلديث، خلليل إبراهيم قوتالي، دار البشــائر 

اإلسالمية، بريوت، ط1، 1408هـ ـ 1987م.

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاين )ت:50)1هـ(، حتقيق 

حسن العمري، دار الفكر، دمشق، ط1، 1419هـ 1998م.

- التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول، للقنوجي )ت: 1307هـ(، 

مكتبة دار السالم، الرياض، ط1، 1416هـ ـ 1995م.

 





البينات يف بيان بعض اآليات44

- تاريخ األدب العريب، لكارل بروكلــان )ت: 1375هـ(، اهليئة املرية العامة 

للكتاب، 1995م.

ـ التاريخ واملؤرخون بمكة من القرن الثالث اهلجري إىل القرن الثالث عرش، ملحمد 

احلبيب اهليلة، مؤسسة الفرقان، لندن، ط1، 1994م.

ـ تبعيد العلاء عن تقريب األمراء، للقاري، حتقيق حممد عيل املرصفي، عامل الكتب، 

القاهرة، 1990م.

ـ التعليقات السنية عىل الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، للكنوي )ت:1304هـ(، 

مكتبة خري كثري، كراجي، باكستان.

ـ التقاط الدرر ومستفاد املواعظ والعرب من أخبار املئة احلادية والثانية عرش، للقادري 

)ت:1187هـ(، حتقيق هاشم العلوي القاسمي، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.

ـ جامع الرشوح واحلوايش، لعبد اهلل حممد احلبيش، املجمع الثقايف، أبو ظبي، ط)، 

006)م.

- جالء العينن يف حماكمــة األمحدين لنعان اآللويس)ت:1317(، مطبعة املدين، 

القاهرة.

ـ خالصة األثر يف أعيــان القرن احلادي عرش، للمحبي )ت: 1111هـ(، مصورة 

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

ـ دليل املطبوعات العربية يف روســيا مــن 1787م إىل 1917م، ألنس خلدوف، 

إصدار مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ديب، ط1، 9)14هـ ـ 008)م.
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ـ رســالة يف بيان إفراد الصالة عن الســالم هل يكره أم ال؟ للقاري، حتقيق حممد 

فاتح قايا، ضمن املجموعة العارشة من لقاء العرش األواخر باملسجد احلرام، دار البشائر 

اإلسالمية، بريوت، ط1، 9)14هـ 008)م.

ـ رشح رشح نخبة الفكر يف مصطلحات أهل األثر لعيل القاري، حتقيق: حممد نزار 

متيم وهيثم نزار متيم، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت.

ـ عقود اجلواهــر والدرر يف أخبار القرن احلادي عرش، للشــيل )ت: 1093هـ(، 

حتقيــق إبراهيم بن أمحد املقحفي، مكتبة تريم احلديثة ومكتبة اإلرشــاد، صنعاء، ط1، 

4)14هـ 003)م.

ـ عقود اجلوهر يف تراجم من هلم مخســون تصنيفًا فمئة فأكثر، جلميل العظم )ت: 

)135هـ(، املطبعة األهلية، بريوت، 6)13هـ.

ـ الفتح املبن يف طبقات األصولين، للمراغي، املكتبة األزهرية، القاهرة، 1419هـ 

1999م.

ـ فتح باب العناية برشح كتاب النقايــة، للقاري، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار 

البشائر اإلسالمية، بريوت، ط)، 6)14هـ 005)م.

ـ الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط، قسم التفسري، مؤسسة آل 

البيت، عان، 1989م.

ـ الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، للكنوي، مكتبة خري كثري، كراجي، باكستان.

ـ مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، للقاري، مصورة دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت.
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ـ املصنوع يف معرفة احلديث املوضــوع، للقاري، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار 

البشائر اإلسالمية، بريوت، ط5، 1414هـ 1994م.

ـ معجم تفاســري القــرآن الكريم، شــارك يف جزئــه األول عبد القــادر زمامة، 

وعبد النبي فاضل، وعبد الوهاب التازي ســعود، وحممــد الكتاين، وكتب اجلزء الثاين 

حممــد بوخبزة، إصدار املنظمة اإلســالمية للرتبيــة والعلوم والثقافــة، الرباط، ط1، 

4)14هـ ـ 003)م.

ـ املــال عيل القاري فهــرس مؤلفاته وما كتب عنه، بحث ملحمــد بن عبد الرمحن 

الشاع، يف جملة آفاق الثقافة والرتاث الصادرة عن مركز مجعة املاجد بديب، العدد األول 

املحرم، 1414هـ ـ 1993م.

ـ هديــة العارفن، للبغدادي )ت: 1339هـ(، مصــورة دار إحياء الرتاث العريب 

بريوت.
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2- مصادر التحقيق:

- األعــالم للــزركيل )ت:1396هـــ(، دار العلم للمالين، بــريوت، ط10، 

))199م(.

- تفسري البغوي )ت:516هـ(: معامل التنزيل، حتقيق: حممد عبد اهلل النمر، وعثان 

مجعة ضمريية، وسليان مسلم احلرش، دار طيبة، ط4، )1417هـ - 1997م(.

- تفســري النسفي )ت:710هـ(: مدارك التنزيل، حتقيق: يوسف عيل بديوي، دار 

ابن كثري، دمشق، ط1، )1419هـ - 1998م(.

- خالصــة األثر يف أعيان القرن احلادي عــرش للمحبي )ت:1111هـ(، تصوير 

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

- الدر املنثور يف التفســري املأثور للســيوطي )ت:911هـ(، دار الفكر، بريوت، 

)1993م(.

- صحيــح البخاري )ت:56)هـ(، طبعة مصطفى البغا، دار ابن كثري، دمشــق، 

ط3، )1407هـ - 1987م(.

- صحيح مســلم )ت:61)هـ(، طبعة حممد فؤاد عبــد الباقي، دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت.

- الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلســالمي املخطوط )قسم التفسري(، املجمع 

امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، عّان، )1989م(.

- فهرس خمطوطات التفســري والتجويد والقراءات وعلوم القرآن يف مكتبة امللك 
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عبــد العزيز باملدينة املنــورة، إعداد جمموعة من الباحثــن، إرشاف ومراجعة الدكتور 

عبد الرمحن املزيني، مطابع احلمييض، الرياض، ط1 )9)14هـ - 008)م(.

- كشــف الظنون عن أســامي الكتب والفنون، للحاج خليفة )ت:1067هـ(، 

تصوير مؤسسة التاريخ العريب.

- املستدرك عىل الصحيحن للحاكم )ت:405هـ(، حتقيق: مصطفى عبد القادر 

عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، )1411هـ - 1990م(.

- مســند إســحاق بن راهويه )ت:38)هـ(، حتقيق: عبد الغفــور بن عبد احلق 

البلويش، مكتبة اإليان، املدينة املنورة، ط1، ))141هـ - 1991م(.

- مســند أمحد بن حنبــل )ت:41)هـ(، حتقيق: جمموعة من املحققن، مؤسســة 

الرسالة، بريوت.

- معجــم املفسين لعادل نوهيــض )ت:1417هـ(، مؤسســة نوهيض الثقافية، 

بريوت، ط3، )1409هـ - 1988م(.
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صدر للمحقِّق الكتب والبحوث اآلتية

1- العجاب يف بيان األســباب للحافظ ابن حجر العســقالين: دراسة وحتقيق. 

ط دار ابن اجلوزي، الدمام ط1 )1417هـ-1997م(، ط ) )006)م(.

)- الكلات البينات يف قوله تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ   ﴾  للعالمة مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق. يف جملة 

األمحدية، ديب، العدد )6(، )1)14هـ-000)م(.

3- الفتح القديس يف آية الكريس لإلمام البقاعي: دراسة وحتقيق. ط دار البحوث 

للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب، )))14هـ-001)م(.

4-نظرات فاحصة يف » رســالة يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ٿ  ٹ    ٹ         ٹ﴾ 

املنســوبة إىل ابن طولون «. يف جملة كلية الدراســات اإلسالمية والعربية بديب، 

العدد )0)(، )001)م(.

5- أضواء عىل ظهور علم املناسبة القرآنية. يف جملة األمحدية، ديب ، العدد )11(، 

)3)14هـ-)00)م(.

6- إســهام اإلمام الفريوزآبادي يف احلركة العلمية التفســريية يف زبيد. يف كتاب 

مؤمتر )زبيد وصالهتا العلمية بالعامل العريب واإلسالمي( يف اليمن ))00)م(.

7- القايض عبــد الوهاب البغدادي املالكي يف آثار القدماء وامُلْحَدثن: دراســة 

وثائقية. ط دار البحوث بديب، )4)14هـ-003)م(.

8- القايض عبد الوهــاب البغدادي يف ذاكرة األيام )مطوية(، ط1 )4)14هـ - 

003)م(.
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9- قــادة األمة يف رحــاب القــرآن. ط دار البحوث بــديب، ط1، )4)14هـ-

003)م(، ط)، )4)14هـ-003)م(.

10- رسالة يف التفســري عىل صورة أســئلة وأجوبة للعالمة الشيخ عبد الكريم 

َبان: تقديم وحتقيق. ط دار البحوث بديب، )4)14هـ-003)م(. الدَّ

11- ِمْن عبد الرمحن بن األشعث إىل عبد الرمحن بن اجلوزي: موازنة بن السيف 

والكلمة. يف كتاب مؤمتر )مقتضيــات الدعوة يف ضوء املعطيات املعارصة( يف 

جامعة الشارقة )003)م(.

)1- ديوان القايض عبد الوهاب البغدادي املالكي: مجع وتوثيق وحتقيق. ط دار 

البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب، )5)14هـ-004)م(.

ْحَســاِن﴾ للعالمة  13- قالئــد العقيان يف قوله تعاىل: ﴿ إِنَّ اهللَ َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس: دراسة وحتقيق.  ومعه:

14- نصيحة الوزراء للعالمة مرعي بن يوسف احلنبيل املقديس. ط دار البحوث 

بديب، )6)14هـ-005)م(.

15- اإلمــام الزركيش وكتابــه الآللئ املنثورة يف األحاديث املشــهورة. يف جملة 

تراثيات، القاهرة ، العدد )8(، )006)م(.

 16- رســالة يف تعريــف التصــوف واشــتقاق الصوفيــة للعالمــة الشــيخ 

َبان. يف جملة البحوث والدراســات الصوفية، القاهرة ،العدد  عبد الكريــم الدَّ

))(، )006)م(.

17- جهود دار البحوث يف حتقيق الرتاث ونرشه . يف كتاب مؤمتر )حتقيق الرتاث 

العريب( يف جامعة آل البيت يف األردن )006)م(.
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ين الســبكي: دراســة  18- حتقيق النظر يف حكم البر املنســوب إىل برهان الدِّ

وحتقيق. ط دار البشائر اإلسالمية، بريوت )007)م(.

19- َمــْن مؤلف كتاب الغاية والتقريب ؟. يف جملــة معهد املخطوطات العربية، 

املجلد )51(، العدد )1( و))( ، القاهرة )007)م(.

0)- كتب فضائل بيت املقدس: نظرات تقويمية )تاريخ بيت املقدس املنسوب إىل 

ابن اجلوزي أنموذجًا(. يف كتاب مؤمتر )تراث القدس(، القاهرة، )008)م(. 

1)-نظرات يف مسند اإلمام الرفاعي املصنوع. يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، ديب، 

العدد )60(، )9)14هـ-008)م(. 

))-كتاب الطــب النبوي ليس لإلمام الذهبي. يف كتاب مؤمتر )شــمس الدين 

الذهبي( يف تركانستان )009)م(.

3)- رشوح أرضية لكتاب ســاوي. يف كتاب مؤمتر )املخطوطات الشارحة( يف 

مكتبة االسكندرية )009)م(.

4)- الرتاث وإشــكالية النضج واالحرتاق. يف كتاب مؤمتر )مســتقبل الرتاث( 

الصادر عن معهد املخطوطات العربية، القاهرة، ))143 هـ - 011) م(.

5)- احِلَكــم امللكيــة والكلم األزهريــة، للعالمة مرعي بن يوســف الكرمي 

املقديس احلنبيل )ت:1033هـــ(، حتقيق، دار أروقة، عّان، ط1 )1434هـ - 

013)م(.

6)- علاء أرضاء خدموا القرآن وعلومــه، صدر عن جائزة ديب الدولية للقرآن 

الكريم، ط1 )1434هـ - 013)م(.
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* وصدر عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب:

1- النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان. ط))8)14هـ-007)م(، ط3 )1430هـ-009)م(، 

ط4 )1433هـ - )01)م(.

        وطبعــة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلســن الثقافية اإلســالمية. أّما 

الطبعة األوىل فكانت سنة )003)م( عن دار البحوث.

)- حقوق الطفل يف القرآن. ط1)9)14هـ-008)م(. 

3- أدب املتعلم جتاه املعلِّم يف تارخينا العلمي. ط1)9)14هـ- 008)م(.

4- اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر. ط1)9)14هـ- 008)م(.

5- توضيح قطر الندى للعالمة األســتاذ الشــيخ عبد الكريم الدبان التكريتي : 

عناية وتقديم. ط1 )9)14هـ- 008)م(، ط) )1433هـ- )01)م(.

6- التوقيع عن اهلل ورسوله . ط1)1430هـ- 009)م(.

7- موعظــة احلبيب وحتفة اخلطيب )من خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشــدين( 

للعالمة عيّل القــاري )ت: 1014هـ(: دراســة وحتقيــق. ط1)1430هـ- 

009)م(.

8- العناية بطالب العلم عند علاء املسلمن. ط1 )1430هـ - 009)م(.

9- قادة األمة يف رمضان. ط1 )1431هـ- 010)م(.

10- رعايــة األرسة املســلمة لألبنــاء: شــواهد تطبيقيــة من تاريــخ األمة. 

ط1)1431هـ- 010) م(.

* عرش رســائل يف التفســري وعلــوم القرآن لإلمــام جالل الدين الســيوطي 

)ت: 911هـ(، وهي:
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11- رياض الطالبن يف رشح االستعاذة والبسملة: دراسة وحتقيق. 

)1- األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة : دراسة وحتقيق.

13- الكالم عىل أول سورة الفتح: دراسة وحتقيق. 

14- ميزان املعدلة يف شأن البسملة: دراسة وحتقيق.

15- املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة: دراسة وحتقيق.

16- اليد البسطى يف تعين الصالة الوسطى: دراسة وحتقيق.

17- الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة: دراسة وحتقيق.

ٺ﴾:  ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   تعــاىل:﴿پ   قولــه  يف  املحــرر   -18

دراسة وحتقيق.

19- إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد: دراسة وحتقيق.

0)- اإلشارات يف شواذ القراءات: دراسة وحتقيق.

 وهــذه الرســائل العرش صــدرت يف جملديــن، ط1)1431هـــ -010)م(، 

ط)))143هـ-011)م(.

1)- األخبار املروية يف ســبب وضــع العربية للســيوطي: تقديم وحتقيق. ط1 

))143هـ-011)م(.

))- الثغور الباســمة يف مناقب السيدة فاطمة للســيوطي: دراسة وحتقيق. ط1 

))143 هـ - 011)م(.

3)- وداع رمضــان لإلمام أيب الفرج بن اجلوزي)ت:597هـ( : حتقيق وتقديم. 

ط1 ))143 هـ - 011)م(.
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4)- قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور لإلمام الشيخ عبد العزيز بن أمحد 

الديريني))61-688هـ(: حتقيق وتعليق.ط1))143هـ- 011)م(.

5)- نداء إىل اآلباء واألمهات )مطوية(، ط1 ))143 هـ - 011)م(.

6)- دليلك إىل العمل اليســري واألجــر الكبري )مطويــة(، ط1 )1433 هـ - 

)01)م(.

7)- البارق يف قطع الســارق للســيوطي: حتقيق ودراســة، ط1 )1434هـ - 

)01)م(.

8)- الضابطية للشــاطبية الالميــة لعيل القاري )ت:1014هـــ(: حتقيق، ط1 

)1434هـ - 013)م(.

9)- املســألة يف البسملة لعيل القاري )ت:1014هـ(: حتقيق، ط1 )1434هـ - 

013)م(.

•     •     •

 




