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 د. فرمان إسماعيل إبراهيم.أ
  

 بسن اهلل الرحون الرحين

رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمػ  اػا ـ ابيايػاا كالمرسػميف، كعمػ   لػ  هلل الحمد      
 كأصحاا  أجمعيف.

أعمػػ   اهلل اهػا المػرا رفػػ ال ػ  ي ،أعظػـ الرراػاتمػػف  ادمػ  الرػر ف العظػيـ فػػ فد:بااااأما بع 
 بالسػياات، لػ ا فرػد اػ ؿ عممػاا ا سػالـ  ر عيػ فّْ كى  يضاعىؼ ل  الحسيات، ك ي فالدرجات، 

ففسػػػركا  يا ػػػ  كاييػػػكا أسػػػااب يوكلػػػ  كياسػػػا  كميسػػػكا  كمحكمػػػ   فػػػ   لػػػؾ جهػػػكدا كايػػػرة،
عادالمجيػػػد اػػػف محػػػـر   كم شػػػااه ، ك يػػػر  لػػػؾ مػػػف عمكمػػػ ، كمػػػف  ػػػ  ا العممػػػاا الشػػػي 

فػ  ما مػؼ العمػـك الشػرعي ، كسػد يسػر اهلل  عػال   الػ م ك ػب مصػيفات كةيػرةالسيكاس ، 
لػػ  فػػ   فسػػير سكلػػ   عػػال   فػػال كراػػؾ    ماطػػكط يسػػا  فريػػدة مػػف لػػ  الحصػػكؿ عمػػ 

 مػػ   حريرهػػاي ميػػكف ح ػػ  يحكمػػكؾ فيمػػا شػػجر ايػػيهـ...ي فعومػػت مسػػ عييا اػػاهلل  عػػال  ع
ب.ظهاره اأفضؿ صكرةف  ادم  اليص كال عـ اها الفاادة، كا لت ما اكسع  

بوقدباقتضتبطعي ةبالعحثبأنبيتضمنبع دبىذهبالمقدمةبمعحثين:
كمػػا ي عمػػؽ  ،ال حريػػؽكعممػػ  فػػ   ،الماطػػكطلم عريػػؼ االشػػي ، كالحػػديث عػػف  :المعحااثبالو 

 ا لؾ.
 . مف  عميؽ عمي  ل  م  ما يسر اهلل  عال  اليص المحرؽ،: المعحثبالث نيب

 
عو كجؿ أف يجعؿ عمم  كم  االصا لكجه  الكريـ إي  سمي  مجيب  س ئالبالمولى

 الدعاا، ك ك حسا  كيعـ الككيؿ.

 (  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ) تعالى قوله تفسير

  السيواسي هحرم بن عبدالوجيد للشيخ
 وتحقيق دراسة ( هـ 1049 ت)
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ب:بالت ريفبع لشيخبالسيواسيلمطلببالو ا
باسموبومولدهبووف توأوال:بببببب

اهلل،  ككػؿ مػا  الشػي  رحمػ لـ  ػ كر ليػا المصػادر سػكل معمكمػات سميمػ  عػف حيػاة       
، يُ الويمػ عادالمجيػد اػف محػـر اػف محمػد اػف عػارؼ   ػكمػا يػأ  :  جاا عي  ف  الك ػب

فػ  امػػدة   ػػيُٕٗسػي    كلػد .يصػػكف  أاػك الايػر  يّ الحيفػ   مجدالػديفي يِ السيكاسػ ، 
اسػػػ دعاه ، اسػػػيكا  يٓ اعػػد عمػػػ  شػػػم  الػػػديف يْ ، ك ػػػكل  مشػػػيا  الواكيػػػ ويمػػ  كيشػػػأ اهػػػا

                                                           

ي  ىٍكسػػات: اػػالف   ةػػـ السػػككف، كسػػاؼ، ك ػػاا ٗٓ/  ِويمػ  امػػدة فػػ   ركيػػا  ااعػػ  لمدييػػ   كسػػات   ككػػاتي كفػ  معجػػـ الامػػداف   يُ 
: فكسهػػا يرط ػػاف: امػػدة فػػ  أرض الػػرـك اػػيف سكييػػا كسػػيكا   ات سمعػػ  حصػػيي  كأاييػػ  مكييػػ ، اييهػػا كاػػيف سػػيكا  يكمػػاف.كف 

http://www.turkey.seaٕhtravel.com/َُِّ/َّ/Tokat.html   مديي   ككػات  ػ  عاصػم  مراطعػ   ككػات  رػ
ك ػػ   رػػ  جيػػكب سامسػػكف كشػػرؽ أماسػػيا كشػػماؿ  . N ّٔ°ّّ′ُٓ″E″ّٓ′ُٖ°َْفػػ  شػػماؿ  ركيػػا عمػػ  ا حػػداةيات 

كد معظمهػػػػا إلػػػ  العصػػػػكر السػػػػمجكسي ، سػػػيكا  . إيهػػػػا مدييػػػػ   اريايػػػ   ػػػػ ار االماػػػػاي  الرديمػػػ  كالمعػػػػالـ الهامػػػػ  ال ػػػ  يعػػػػ
ك إليهػا ييسػب شػي  ا سػالـ  يسػم .  َََ,َُّ ع ار  ككات مديي  م كسط  الحجـ يامغ عدد سكايها أكةر مػف  العةمايي .

 مصطف  صارم.
سيااس ياي،    عاصم  محافظ  سيكا   ر  ف  كسط  Σεβάστειαسيكا ، االيكيايي :  Sivasمديي  سيكا   اال ركي :  يِ 

 ةػار الػاالد كأااػار  كفػ   /http://ar.wikipedia.org/wikiيسػم . ييظػر:  ٕٕٔ,ُِٓ ركيا كيامػغ  عػداد سػكايها حػكال  
أ مهػػػا مسػػػممكف كيصػػػػارل،  .كةيػػػرة اب ػػػؿ كالايػػػرات كالةمػػػرات ي :سػػػيكا  مدييػػػ  اػػػأرض الػػػرـك مشػػػهكرةّٕٓالعاػػػاد ص: 

كأسااب الفسؽ كالاطال  عيػد ـ  عم  م  ب ا ماـ أا  حييف ،ك  كالمسممكف  ركماف كعكاـ طالب الدييا كأصحاب ال جارات،
 ظا رة.

 كا عالـ  شم  الديفيف  كشؼ الظيكف  يّ 
. كمفرد ػػػا ي الاايرػػػاكاتُٕالواكيػػػ  ك سػػػم  أيضػػػا اايرػػػاه أمػػػاكف ااصػػػ  لمم صػػػكف . كفػػػ  المكسػػػكع  العرايػػػ  العالميػػػ   /  يْ 

اايرػػاه. ك ػػػ  ميشػػػتت كايػػػت  اصػػػص  يػػػكاا الصػػػكفي  كالميرطعػػػيف لمعاػػػادة، ككايػػػت  سػػػم  فػػػ  الدكلػػػ  العةماييػػػ  ال كايػػػا، 
كمفرد ػػا  كيػػ . كسػػد اي شػػرت  ػػ ه الاايرػػاكات فػػ  ابسطػػار ا سػػالمي  الما مفػػ ، كاااصػػ  فػػ  إيػػراف كمصػػر كالشػػاـ كالػػيمف 

سػالم ، ف عػرؼ الاايرػاكات  يػاؾ ااسػـ الوكايػا. ك جمػ  عمػارة الاايرػاه اػيف عػدة ك سيا الصغرل   ركياي أما ف  المغرب ا 
كظااؼ ميها المدرس  كالضري  كالمسػجد كالسػايؿ ك ير ػا. ككايػت الاايرػاكات  اطػط عمػ   ػرار المػدار ، أم أيهػا كايػت 

همت الاايرػاكات فػ    كػكف مػف صػحف أكسػط يحػؼ اػ  إيكايػات كحجػرات لسػكف الصػكفي    كػكف مػف عػدة طكااػؽ، كسػد أسػ
 اليكاح  ال راكي  كالدييي  كا ج ماعي .

 ك: أحمػد اػف محمػد اػف عػارؼ الويمػ ، الركمػ ، السيكاسػ ، الحيفػ   شػم  الػديف، أاػك الةيػااي عػالـ، اديػب، مشػارؾ فػ   يٓ 
.  اعض العمـك
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كأسػاـ فيهػا لمػكعظ  يِ يالرسػطيطييي مف سيكا  إل  ا س اي     يُ السمطاف محمد الةالث 
 يّ . ػيَُْٗمات فيها سي   كا رشاد ال  أف 

بشيوخوبوتالميذهث ني :ب
ككػػؿ مػػا  لػػـ أجػػد شػػياا فػػ  المصػػادر عػػف شػػيكا  الػػ م در  عمػػيهـ حسػػب اطالعػػ ،   

فػػ   ، فرػػد  كػػرالػػ يف عرفػػكا االو ػػد كالصػػالح كسفػػت عميػػ  فػػ   لػػؾ  ػػك  كػػر بحػػد أسرايػػ 
ػػد":  أف االصػػ  ابةػػر الشَّػػٍي  اٍلاركىػػ  يػػوؿ سسػػطيطييي   يػػكى ركمػػ  ابىٍصػػؿ كى ى  عاػػد اٍبىحى

كىافى امػك   الطًَّريرىػ  ًفيرنػا  ،أىٍدًرم يسا   ًإلى  أىم اىٍمدىة كى كى يػكى كىالشَّػٍي  عاداٍلمًجيػد السيكاسػ  رى
كىافى  يْ يافعً   ىرػدنا عاد اٍلكىاًحػد مػف أىٍفػرىاد اٍلعاػاد ميعٍ  ،ًف  الٌصالح كالو د كالمعرف  كا  راف كى

كىافى لى ي مريدكف كأ كار كىكعظ كيصيح  ٍممىً  فىهيػكى مػف ًايىػار اٍلًايىػار  ،ميعظما ماجالن كى ًااٍلجي كى
ًدييى  سسطيطييي  ًس ّْيفى كىألؼ ًامى فىا   ًف  سي  ًإٍحدىل كى كىايىت كى  يٓ ."كى

                                                                                                                                                                          

ةػػرا، ريػػاض الامفػػاا الراشػػديف، كواػػدة مػػف  صػػاييف : ارشػػاد العػػكاـ، ا لهيػػ  فػػ  ا مػػر اػػالمعركؼ، رسػػال  ال أكيػػؿ يظمػػا كي      
 ي ُُْ/  ِ ػي ييظر: معجـ الم لفيف معجـ الم لفيف  ََُٔا سرار شرح ما صر الميار.ت 

ا ك السمطاف محمد الةالث اف مراد الةالث اف سميـ الةاي  اػف سػميماف الرػايكي  اػف سػميـ ابكؿ اػف اايويػد الةػاي  اػف محمػد  يُ 
الفا   اف مراد الةػاي  اػف محمػد ابكؿ جماػ  اػف اايويػد ابكؿ اػف مػراد ابكؿ اػف أكراػاف  ػاوم اػف عةمػاف اػف أرطغػؿ  ػك 

 ػػ/  َُُِ -ـ  ُٔٔٓمػايك  ِٔ ػ/  ْٕٗف الدكل  العةمايي ، عاش ايف عام   الاميف  العةماي  الةالث عشر مف سالطي
ـ، كاف شاعرا.  ك ااػف  َُّٔديسمار  ِِـ ح    ُٓٗٓيياير  ُٓـي، كأمسؾ وماـ الحكـ ف   َُّٔديسمار  ُِ/ِِ

  ااي  السمطاف أحمػد جاري  ايدسي  ابصؿ، اش را ا السمطاف مراد كاصطفا ا ليفس  ككايت  ات أةر كاير ف  السياس  كامف
 https://ar.wikipedia.org/wiki ي ك: ِٕٔابكؿ. ييظر  اري  الدكل  العمي  العةمايي   ص: 

   أكار مدف الجمهكري  ال ركي . كايػت فػ  السػااؽ  عػرؼ  حػت اسػـ الرسػطيطييي   İstanbul   حاليا مديي  سطياكؿ   يِ 
ٌيػػػر اسػػػمها اعػػػ عمػػػت عاصػػػم  لماالفػػػ  ا سػػػالمي  عاصػػػم  لرماراطكريػػػ  الايويطيػػػ .  ي د الفػػػ   ا سػػػالم  لهػػػا  سػػػطياكؿ كجي

العةمايي .  ر  اسطياكؿ عمػ  مضػيؽ الاكسػفكر.  ػ  أحػد المػدف الضػام  الرالاػؿ فػ  العػالـ ال ػ   رػ  عمػ  سػار يف أكركاػا 
 الصػر  كمػ  الضػكاح  الم َّٖ,َّْ,َُكػاف مجمػكع سػكاف المريمػيف فػ  اسػطياكؿ  ََِٔك سيا.حسب احصػااي  عػاـ 

مالييف يسم  ك ػ ا مػا يجعمهػا أضػاـ المػدف ابكركايػ . اليػـك  شػكؿ إسػطياكؿ كالميػاطؽ المحيطػ   ُِاها  صا  أكةر مف 
ييظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:  فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة ا س صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي  ال ركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كاكااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أكركاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ.

http://www.marefa.org/index.php/%Dٖ٘Aٕ٘Dٖ٘Bّ٘Dٖ٘Bٕ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘Dٖٗ٘ 
ي ابعػالـ لموركمػ  َِٔ/ ُي :  ديػ  العػارفيف  ُِٖٗ/  ِييظػر فػ   رجم ػ  كشػؼ الظيػكف عػف أسػام  الك ػب كالفيػكف   يّ 

 يَُٕ/ ٔي معجـ الم لفيف  َُٓ/ ْ 
: "  يمىا يىٍجًريىاًف ًف  ًعيىافو كىاًحدو " ًإ ىا كىايىا ميٍس ىًكيىٍيًف ًف  عىمىؿو ِِ/  ْمرايي  المغ    يْ  يىريكليكفى .ي :كى  أىٍك فىٍضؿو
 ي :ِٗٔ/  ِاالص  ابةر ف  أعياف الررف الحادم عشر   يٓ 
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ػػد اػػف حسػػف  فمػػـ أعةػػر عمػػ   كػػر لهػػـ سػػكل مػػاكرد  اماا بتالميااذه مَّ الرسػػطمكي  أف :  ميحى
كؼ بً  ٍعػػػري أحػػػد أفاضػػػؿ مػػػكال  الػػػٌرـك أاػػػ   يحسػػػف وىاده ا صػػػؿ الرسػػػطيطيي  المكلػػػد اٍلمى

ػػػدَّة  يُ طىًريػػػؽ الامك يػػػ  ػػػف الشَّػػػٍي  اٍلعىػػػاًرؼ ًاالمَّػػػ   ىعىػػػالى  عاػػػد اٍلمًجيػػػد السيكاسػػػ  ك ومػػػ  مي عى
دىة محمػػػد اػػػف الحسػػػف  ػػػ ا سػػػي   كىايىػػػت ًك ى ل   ػػػػي كدر  فػػػ  عػػػدة مػػػدار  ك ػػػك  َُُْكى

  العةماييػػػػػػ  كاسػػػػػػ رر امصػػػػػػر ك ػػػػػػكف  اهػػػػػػا اعػػػػػػد الرضػػػػػػاا مػػػػػػرات عػػػػػػدة فػػػػػػ  ظػػػػػػؿ الدكلػػػػػػ
 يِ . ػي ارميؿ رحم  اهللَُٖٓسي  
بعقيدتوبومذىعو:بث لث 
، لكػف العريػدة السػاادة فػ  عصػره  ػ    كر ليا المصادر شياا عػف عريػدة الشػي  لـ     

سػػػػالطيف الدكلػػػػػ  ف إ  كػػػػػا ،ال ػػػػػ  امغػػػػت أكج  كسػػػػػعها فػػػػ  عصػػػػره يّ العريػػػػدة الما ريديػػػػ 
الػػ  جايػػب العريػػدة   مةػػؿ بيهػػا كايػػت فػػ   لػػؾ العصػػر ػػ ه العريػػدة  العةماييػػ  يياصػػركف

                                                           

  يػػػاؾ ااػػػ الؼ فػػػ  يسػػػا   ػػػ ه الطريرػػػ   ف يسػػػب  ػػػ ه الطريرػػػ  الصػػػكفي   إلػػػ  الشػػػي  محمػػػد اػػػف يػػػكر الامػػػك   يُ 
الاػػػػكاروم  ف يػػػػ  أاػػػػ  عػػػػف الشػػػػي  إاػػػػرا يـ الوا ػػػػد الكياليػػػػ  عػػػػف جمػػػػاؿ الػػػػديف ال اريػػػػوم عػػػػف ركػػػػف الػػػػديف أاػػػػ  

محمػػػػػػد اػػػػػػف فضػػػػػػؿ السػػػػػػيجاي  عػػػػػػف سطػػػػػػب الػػػػػػديف اباهػػػػػػرم عػػػػػػف أاػػػػػػ  اليجيػػػػػػب السػػػػػػهركردم. ييظػػػػػػر:   الغيػػػػػػااـ
http://alashraf.montadamoslim.com/tٔٗٓٗ-topic  ـ ك يسػػػب الػػػ  محمػػػد اػػػف أحمػػػد اػػػف محمػػػد كػػػري

 ػ، ك ك مف أام  الصػكفي  فػ  اراسػاف فػ  الرػرف العاشػر الهجػرم. ٖٔٗالديف الامك  ، الم كف  ف  مصر سي  
كسد اٌدع  الامك   أي  أا  طرير   مف اليا  صم  اهلل عمي  كسمـ مااشرة ف  اليرظػ ،   فػ  الميػاـ، ككػاف يرػكؿ 

مػف أ اػاع الطريرػ  السػهركردي  كأاػ  ال صػكؼ عػف "طرير   محمديػ "كالامك   ػ يسػا  إلػ  الامػكة الصػكفي  ػ كػاف 
 إاػػػػػػػػػػرا يـ الوا ػػػػػػػػػػد، ةػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػ رؿ اطرير ػػػػػػػػػػ ، ك فػػػػػػػػػػرغ لجمػػػػػػػػػػ  اب اػػػػػػػػػػاع ك عمػػػػػػػػػػيـ المريػػػػػػػػػػديف. ييظػػػػػػػػػػر:

ّْٗٔhttp://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=  ك يسب ال  إارا يـ اف وا د
كياليػػ . ييظػػر: الدكلػػ  العةماييػػ   ػػاري  كحضارة،اشػػراؼ اكمػػاؿ الػػديف احسػػاف أك مػػ ، يرمػػ  الػػ  العرايػػ  صػػال  

 ُْٖ/ِـ ُٗٗٗسعداكم، اس اياكؿ،
 .ي ّْٓ/  ّ: االص  ابةر  ييظر  يِ 
ػد اػف ك   مف العرااد ال    ي سػب لعريػدة أ ػؿ السػي  كالجماعػ  كسػميت اهػ يّ  مَّ ػد اػف ميحى مَّ  ة ال سػمي  يسػا  الػ  ميحى

ػاـ اٍلهػدل لىػ ي ك ػاب  ػاا  اػرج اًػأا  يصػر العياضػ  كىػافى ييرىػاؿ لىػ ي ًإمى ػكر الما ريػدم مػف كاػار اٍلعممى مىٍحميكد أىايػك مىٍيصي
ك ػػاب اىيىػػاف أىٍك ىػػاـ اٍلميٍع ىولىػػ ك ػػاب رد أ ػػؿ اٍبىًدلَّػػ  لمكعاػػ  كى ك ػػاب المرػػا ت كى ك ػػاب  ػػأكيالت اٍلريػػٍر ف كى يػػكى ال ٍَّكًحيػػد كى   كى

ث  ػاتى سػي  ةىػالى ل  ك ب شى َّ  مى ك اب  ى يكاوي  ًفيً  ك اب اؿ  ى يدايي  شيئ مف  صاييؼ مف سار  ف   ىًلؾ اٍلفىٌف كى
ث مااى . ييظر:   الجكا ر المضي  ف  طارات الحيفي    ةىالى ًةيفى كى ةىالى  ي :َُّ/  ِكى

http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4963
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فاي شرت ف  أمكاف كةيرة ف  االد ال رؾ كالهيػد عريدة أ ؿ السي  كالجماع ،  يُ ابشعري 
 .، مما يرج  أف الشي  كاف عم    ه العريدة، كغيره مف عمماا عصرهيِ كفار  كالرـك

شػػػػي  رحمػػػػ  اهلل  مػػػػف أصػػػػحاب الطػػػػرؽ الصػػػػكفي ، ال ػػػػ  اي شػػػػرت فػػػػ  العصػػػػر ككػػػػاف ال
  كيسػػػاعدكيهـ ككػػػاف السػػالطيف العةمػػػاييكف يػػػدعمكف الم صػػػكفيّ العةمػػاي  اي شػػػارا كاسػػػعا
كيسػػػػجمكف لهػػػػـ ابكسػػػػاؼ، كيميحػػػػكيهـ ا سطاعػػػػات فػػػػ  ابراضػػػػ  عمػػػػ  إسامػػػػ  الوكايػػػػا، 

 يْ .المف كح 
الػ م كػػاف كاسػ  ا ي شػػار فػ  عصػػره ا   المػ  ب الحيفػػ   ػػك فهػك كمػػا  رػدـ اما بمذىعااو

كلػ لؾ  جػد اكةػر العممػاا فػ   مػؾ الدكلػ  عمػ   يٓ كاف الم  ب الرسم  لمدكل  العةماييػ ،
حيف  اساب دعـ العةمػايييف لػ ، فمياصػب ا ف ػاا كال ػدري  كالرضػاا كالػكعظ الم  ب ال

ييفػػ  رحمػػ  اهلل. ح ػػ  أصػػا  كا رشػاد  فػػ  الدكلػػ  كايػػت حكػرا عمػػ  ا اػػاع مػػ  ب أاػ  ح
أكاػػر مػػ  ب إسػػالم  لػػ  أ اػػاع اػػيف المسػػمميف، اسػػاب طػػكؿ ف ػػرة حكػػـ الدكلػػ  العةماييػػ  

 ئ ال م ام د حكال  ساع  سركف مف الػومف 
بببمصنف توب:براع  
 يكعػت مصػػيفات الشػي  فػػ  العرااػػد كالفرػ  كال فسػػير كالحػػديث كال صػكؼ كالمغػػ  ممػػا     

يػػدؿ عمػػ  طػػكؿ ااعػػ  كعمػػك كعاػػ  فػػ  العمػػـك الشػػرعي ، كسػػد  كػػرت ك ػػب الفهػػار   ػػ ه 

                                                           

سالمي ،  يسب با  الحسػف ابشػعرم الػ م اػرج عمػ  المع ولػ . كسػد ا اػ ت ابشػاعرة ابشاعرة: فرس  كالمي  إ يُ 
الارا يف كالد اؿ العرمي  كالكالمي  كسيم  فػ  محاججػ  اصػكمها مػف المع ولػ  كالفالسػف  ك يػر ـ،  ةاػات حرػااؽ 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف   ي كالعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  طريرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب. ييظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:  

http://www.saaid.net/feraq/mthahb/ٓ.htm 
 َُُٖٔ=http://articles.islamweb.net/media/print.php?idييظر:  يِ 
 ٖٗييظر: الدكل  العةمايي  ف  ال اري  ا سالم ، الدك كر إسماعيؿ أحمد يا  ،مك ا  العايكاف :  يّ 
 ُِٔ/ِييظر: الدكل  العةمايي   اري  كحضارة،  يْ 
 ُِٕ/ِييظر: المصدر يفس ،  يٓ 
 http://www.ibnamin.com/abu_hanifa.htmييظر:  ئ 
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ككرد اعضػػػها فػػػ  ك ػػػب أاػػػرل  كمػػػا  يُ جمعهػػػا صػػػاحب  ديػػػ  العػػػارفيف المصػػػيفات كسػػػد
 :يأ  
ًديث.-ُ  يِ اراعكف ًف  الحى
ٍعيىًكٌم ًف  شرح المةيكلاو ار -ِ المةيكل كايكار اٍلمى

كًم .لج يّ   الؿ الدَّيف الرُّ
اًاص اليًَّا  -ّ  يْ .-اهلل عمي  كسمـ  صم - ىٍمًايص اىصى
 فسير الفا ح  -ْ
 .ك ك مكضكع احةيا يٓ ي.كراؾ   ي ميكف  فال فسير سكل   عال  -ٓ
ر العرااػػػد ك ػػػرر كػػػؿ سػػػااؽ كسااػػػد -ٔ ي أكلػػػ :  حمػػػدان لمػػػف لػػػ   ألسػػػي  سمكايػػػا،  ركػػػ . ديرى

 ئ ام اا  عرااد أرااب الفياا ... ي 
 ا لهيات.-ٕ
 ًرسىالى  ا سالـ كا يماف.-ٖ
شىرحهىا.-ٗ  يٕ الكااار كالصغاار  اف يجيـ رسال أك شرح  ًرسىالى  اٍلكىاىاًار كى

ًويرىة المةيكل.-َُ لممػكل : يكسػؼ المكلػكم، المعػركؼ:  ك ك ك اب ف  ال صكؼ شرح جى
كأصػؿ الك ػاب فارسػ  ميظػـك اسػم   .ي اي ػا َّٔ ػػي عػدد أايا هػا ّٓٗ  تاسيي  جػاؾ.

                                                           

 ي كسأع مد  ر يا  له ه المصادر كما  كر ف   يره اشير الي  اف شاا اهللَِٔ/ ُييظر  دي  العارفيف   يُ 
 يَُٕ/ٔييظر معجـ الم لفيف   يِ 
كي .كسػػػماه: ي :كشػػػرح:  مشػػػكالت المةيػػػكمي .اال ر ُٖٖٓ/  ِفػػػ  كشػػػؼ الظيػػػكف عػػػف أسػػػام  الك ػػػب كالفيػػػكف   يّ 

 أو ػػار مةيػػػكم، كأيػػكار معيػػػكمي .عالاػػ  اػػػف محاػػ  الػػػكاعظ، الشػػيراوم، الشػػػريؼ. كر في :أيػػ  شػػػرح:  الديااجػػػ ي 
أك .ةػػـ شػػرح: مػػا فػػ  كػػؿ مجمػػد مػػف ابلفػػاظ العرايػػ ، عمػػ : الحػػركؼ.ةـ شػػرح ابلفػػاظ الفارسػػي ، عمػػ : الحػػركؼ 

 أيضا.
 يَُٕ/ٔييظر معجـ الم لفيف   يْ 
 http://makhtota.ksu.edu.sa/browse/makhtota/ُِٕٖ/ُ7.VTٗxfٗKoBBkييظر:  يٓ 
فهػػػر   -ي اوايػػػ  ال ػػػراث ْٔٔ/ ّي إيضػػػاح المكيػػػكف  ْٕٕ/ ُكشػػػؼ الظيػػػكف عػػػف أسػػػام  الك ػػػب كالفيػػػكف   ئ 

  ّٔٓٔ، ا رسيـ الشامم   ليايالرسـ ال سمسم : ّْٔ/ ْماطكطات  
   ُِٖٕٔٔسيـ الشامم   ليايالرسـ ال سمسم : ، ا ر ُِٕ/ ُِّفهر  ماطكطات  -ييظر اواي  ال راث  يٕ 
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ك ػك:  . ػػئَٕ  ت  مةيكمي لميال، جالؿ الديف: محمػد اػف محمػد الاماػ ، ةػـ الركيػكم.
  يُ ك ير ـ. اع ي  عمي  طااف  المكلكي ،  ك اب مشهكر، مس غف عف ال عريؼ.

 . ػػػػئِٕ ت  لجػػػالؿ الػػػديف: محمػػػد اػػػف محمػػػد الركمػػػ . :رصػػػيدة الميميػػػ  الشػػػرح -ُُ
 يِ .اال رك 

ة.-ُِ كط الصَّالى  يّ  .م رجـ ال  الفارسي  شيري
أكلػػػػ :  الحمػػػػد هلل الميػػػػوه الصػػػػرؼ عػػػػف  ماةيػػػػؿ  عػػػػدَّة المسػػػػ عديف ًفػػػػ  ال صػػػػريؼ.-ُّ

ده: فػػ  ومػف: عةمػػاف ااشػػا، حػيف سػػافر إلػ  العجػػـ، كسػػاطف سػكٌ  يْ ال صػريؼ ... الػػ ي .
 يٓ ف  أماسي ، االاياـ أياما.أا  ا عف:  شركح الشافعي ي ، ك  المراحي  ك ير ما.

اـ اليُّفيك .-ُْ  ئ سمر السك  ًف  اٍلجى
 كىفَّارىات اٍلام .-ُٓ
ة عم  اليًَّا  اٍلميٍا ىار.-ُٔ  يٕ ل اا  ا ةمار ًف  فضؿ الصَّالى
 يٖ . ف  الصالة عم  اليا  الما ار لطااؼ ا و ار-ُٕ
 يٗ مس رر ابركاح-ُٖ
 مصرؿ اٍلريميكب.-ُٗ
مىرىاًصد العييي  كمصاعد اركاح الٌطياى  كعاي ؟.-َِ

 يَُ 
                                                           

 ي : ُٖٖٓ/  ِييظر كشؼ الظيكف عف أسام  الك ب كالفيكف   يُ 
 يُّْٕ/ ِييظر كشؼ الظيكف عف أسام  الك ب كالفيكف   يِ 
 /ِِٕٕٗٗ/http://islamhouse.com/ar/booksم رجـ ال  الفارسي   رجم  د محمد اارا يـ ساعدم ركدم ييظر  يّ 
 ي :كردت في  ااسـ  عمدة المس عديفيَُٓ/  ْابعالـ لموركم    يْ 
 ي :َُُّ/  ِييظر كشؼ الظيكف عف أسام  الك ب كالفيكف   يٓ 
 ي كرد فيها ااسـ  لجاـ اليفك يُْٖ/ ُكشؼ الظيكف عف أسام  الك ب كالفيكف   ئ 
 يَُٕ/ٔي ييظر معجـ الم لفيف  َُْ/ ْإيضاح المكيكف   يٕ 
 يَُٕ/ٔي ييظر معجـ الم لفيف  َّْ/ ْمكيكف  إيضاح ال يٖ 
 ، ا رسيـ الشامم   لياي َٖٕ/ ُٕفهر  ماطكطات   -كرد ف  اواي  ال راث  يٗ 
ٍيًييَّػػ  كمصػػاعد ْٕٔ/  ُي كرد فػػ   ديػػ  العػػارفيف  َِٔ/ ُ كػػ ا كرد فػػ   ديػػ  العػػارفيف   يَُ  يأف اسػػم  : مىرىاًصػػد ايػػكار عى

ػػاًي  الطًَّريرىػػ  الايراميػػ  اٍي رػػؿ ًإلىػػ   كًمػػ  مػػف مىشى ػػد الاكسػػيكل الرُّ مَّ اركاح الطايػػ  الغيايػػ . كمصػػيف   ػػك: عاػػد اهلل عاػػدل اػػف ميحى
  ػي كاهلل أعمـ.   َُْٓي كى كف  اركيي  سي     ػ  ِٗٗسكيي  كلد سي   
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   :: عم  أراع  مياوؿ ر ا  مياوؿ العارفيف  رك .-ُِ
   ابكؿ: ف  معرف  اليف .
 –ساحاي  ك عال  -كالةاي : ف  معرف  اهلل 

   كالةالث: ف  معرف  الدييا.
، سػػػ   اعػػػد يؿ ػػػػََُٔ  كالرااػػػ : فػػػ  معرفػػػ  ا اػػػرة. كسػػػد ألفػػػ : فػػػ  رايػػػ  ابكؿ، سػػػي 

 يُ ألؼ.
 مياديف الفرساف.-ِِ
 يِ يجاح الرا ب كجياح الطالب-ِّ

بالمطلببالث ني:بالت ريفبع لمخطوط
بأوال:بموضوعبالمخطوط

ۅ  ۅ   ٴۇ ۋ ۋ ۈچ دثبعاانبسااعببناازو بقولااوبت اا لىيتحااالمخطااوطب

  چوئ ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ

 كسد  كر الم لؼ ا ا الؼ ف  ساب يوكلها، كايف اف  ياؾ سكليف: [   65النساء:  ] 
              اهلل عيػػد رسػػكؿ يػػايهكد ًاٍشػػر، كسصػػ  : أيػػ  ااصػػـ  سىػػمَّ ي يّ إيهػػا يولػػتمف  ميػػافؽ[ -ُ
-  -  ـى كى  .- -رضاا  لميهكدم، فمـ يرضى الميافؽي ا -  -فىحى
 - -فحكػـ الياػ  -  -إيهػا يولػت فػ  أيصػارم سػد شػهد اػدرا   ااصػـ  الوايػر -ِ

 لككي  ااف عم  . -  -حكـ لمواير  - -ف ك ـ ابيصارم أف اليا   اييهما 
 .  ا ال م  كره الم لؼ ف  ساب يوكؿ ا ي 

 ك  ماـ الفاادة أ كر  يا اعض ابسكاؿ ابارل ف  المكضكع يفس  : 
يما فرد  كر الطارم أف ساب يوكؿ ا ي  ا مػر اط امػا سامهػ  ػك لي  مس رال عف  ير ا كا 

حكػػػػـ ا سػػػػالـ الػػػػ  حكػػػػـ   عػػػػدلكا عػػػػفعػػػػف الميػػػػافريف الػػػػ يف  ال ػػػػ   حػػػػدةت مػػػػف ا يػػػػات
                                                           

 يُِٖٗ/ ِكشؼ الظيكف عف أسام  الك ب كالفيكف   يُ 
 َْْٓ، ا رسيـ الشامم   ليايالرسـ ال سمسم : ُِ/ ٔفهر  ماطكطات   -اواي  ال راث َُِٔ يِ 
 ما ايف المعركفيف ويادة ير ضيها المراـ. يّ 
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ٱ  چ  سكلػ   عػال  كأكؿ  ػ ه ا يػات ،اغيػر مػا أيػوؿ اهلل  عػال  الطكا يت ال يف يحكمػكف

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    

  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ٿ

   ي ميػػكف ح ػػ  يحكمػػكؾ...ي ك اػػر  ػػ ه ا يػػات سكلػػ   عػػال   فػػال كراػػؾ [َٔ اليسػػاا: م
ػػػؿو ًمػػػفى كسػػػاب يػػػوكؿ  ػػػ ه ا يػػػات عيػػػد الطاػػػرم  ػػػك ػػػؿو ًمػػػفى اٍليىهيػػػكًد كىرىجي ػػػافى اىػػػٍيفى رىجي : " كى

ٍشػػػكىةى  ـٍ يىٍراىميػػػكفى الرّْ ـي أىيَّهيػػػ ػػػافى اٍلمييىػػػاًفؽي يىػػػٍدعيك ًإلىػػػ  اٍليىهيػػػكًد ًبىيَّػػػ ي يىٍعمىػػػ ػػػكمى ه ، فىكى  ، اٍلمييىػػػاًفًريفى ايصي
ـي أىيَّ  ػػػافى اٍليىهيػػػكًدمُّ يىػػػٍدعيك ًإلىػػػ  اٍلميٍسػػػًمًميفى ًبىيَّػػػ ي يىٍعمىػػػ كى ا أىٍف كى ٍشػػػكىةى ، فىاٍصػػػطىمىحى ـٍ  ى يىٍراىميػػػكفى الرّْ هيػػػ

ـٍ  ىػػرى ًإلىػػ  الَّػػً يفى يىٍوعيميػػك  هىٍييىػػ ى ، فىػػأىٍيوىؿى المَّػػ ي ًفيػػً   ىػػً ًه اٍ يىػػ ى: لأىلىػػ ػػاً فو ًمػػٍف جي ػػا ًإلىػػ  كى اكىمى فى يى ىحى
{ ماليساا:  ا أيٍيًوؿى ًإلىٍيؾى ـٍ  مىييكا ًامى ا{ ماليساا: [ حى َّ  اىمىغى: لكى َٔأىيَّهي مّْميكا  ىٍسًميمن    يُ [ " ٓٔييسى

: كى ىػ ىا اٍلرىػٍكؿي ،  اركلػ  دا يات يولت ف  سػياؽ كاحػ الطارم اا ياره له ا الرأم بفكعمؿ 
ا ًفػػ   ػػٍأيىهيمى ػػؼى المَّػػ ي شى صى ػػاًف ًإلىػػ  الطَّػػا يكًت المَّػػ ىاًف كى : عييًػػ ى اًػػً  اٍلميٍح ىًكمى ػػٍف سىػػاؿى أىٍعيًػػ  سىػػٍكؿى مى

ا أيٍيًوؿى ًمٍف سىٍامً  مى ا أيٍيًوؿى ًإلىٍيؾى كى ـٍ  مىييكا ًامى ـٍ  ىرى ًإلى  الًَّ يفى يىٍوعيميكفى أىيَّهي { سىٍكًلً : لأىلى  ؾى
ػػػا َٔماليسػػػاا:  ػػػكؾى ًفيمى كّْمي اّْػػػؾى  ى ييٍ ًمييػػػكفى حى َّػػػ  ييحى رى ػػػكىاًب ، ًبىفَّ سىٍكلىػػػ ي: لفىػػػالى كى [ أىٍكلىػػػ  ًاالصَّ

{ ماليساا:  ـٍ رى اىٍييىهي ـٍ  ىػرى ٓٔشىجى ـٍ ًارىٍكًلػً : لأىلىػ ػٍيهي اىػرى عى ػً  الَّػً يفى اٍا ىػدىأى المَّػ ي اٍلاى [ ًفػ  ًسػيىاًؽ ًسصَّ
{ ماليسػاا: ًإلى  الَّ ً  ػا أيٍيػًوؿى ًإلىٍيػؾى ييػكا ًامى ـٍ  مى مىػ  اٍيًرطىػاًع َٔيفى يىٍوعيميػكفى أىيَّهيػ لىػ ى  ىػديؿُّ عى [ كى ى دى ى

مىػػ  لىػػ ه عى ـٍ  ىػػٍأًت دى ى ػػا لىػػ ًلػػؾى اًػػاىٍعضو مى ػػاؽي اىٍعػػًض  ى ـٍ ، فىً ٍلحى ػػً ًه فىػػً ٍف ظىػػفَّ  ،اٍيًرطىاًعػػً  أىٍكلىػػ   ًسصَّ
ػػاًرمّْ ًفػػ  ًشػػرىاًج  ػػً  اٍبىٍيصى ًسصَّ ػً ً  كى اىٍيػػًر ًمػػٍف ًسصَّ اىٍيػًر كىاٍاػػًف الوُّ ػػًف الوُّ ًكمى عى ظىػافّّ أىفَّ ًفػػ  الَّػػً م ري
ػػ كّْميػػكؾى ًفيمى اّْػػؾى  ى ييٍ ًمييػػكفى حى َّػػ  ييحى رى لىػػٍت: لفىػػالى كى ػػا ، فىيىوى اىًرً مى ػػٍف سىػػاؿى ًفػػ  اى سىػػٍكًؿ مى ػػرًَّة ، كى ا اٍلحى

{ ماليسػػػاا:  ـٍ رى اىٍيػػػيىهي ػػػجى ػػػً  ٓٔشى ػػػً هىا ًمػػػٍف ًسصَّ ًسصَّ ٍكػػػـً  ىػػػً ًه اٍ يىػػػً  كى ػػػًف اٍيًرطىػػػاًع حي ػػػا ييٍياًػػػئي عى [ مى
ػػػػٍيًف ًإلىػػػػ   ػػػػً  اٍلميٍح ىًكمى لىػػػػٍت ًفػػػػ  ًسصَّ ٍيػػػػري ميٍسػػػػ ىًحيؿو أىٍف  ىكيػػػػكفى اٍ يىػػػػ ي يىوى اٍ يىػػػاًت سىٍامىهىػػػػا ، فىً يَّػػػػ ي  ى

يىكيكفي فً  ػاًرمُّ ، ًإٍ  كىايىػًت اٍ يىػ ي الطَّا يكًت ، كى ػاًحاي ي اٍبىٍيصى صى اىٍيػري كى ـى ًفيػً  الوُّ ا اٍحػ ىكى يهىا اىيىافي مى
اؽي مىٍعيى  اىٍعًض  ىًلؾى ًااىٍعضو أىٍكلىػ   ٍ  كىافى  ىًلؾى  ىٍيرى ميٍس ىًحيؿو ، كىافى ًإٍلحى . كىاً  مى   ىًلؾى دىالَّ ن عى

                                                           

 ي ُٖٗ/  ٕر   فسير الطارم = جام  الاياف ط  ج يُ 
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ـي مي ًَّسػػرى ه مىعىايً  ـى اٍلكىػػالى ػػا دىا مىػػ  اٍيًرطىػػاًع اىٍعػػًض مى لىػػ ه عى مىػػ  ًسػػيىاؽو كىاًحػػدو ، ًإ َّ أىٍف  ىػػٍأً  ى دى ى يػػً  عى
ا سىٍامى ي.  يُ  ىًلؾى ًمٍف اىٍعضو ، فىييٍعدىؿي ًاً  عىٍف مىٍعيى  مى

، كصػح  مػا   ػب اليػ  الطاػرم اركلػ : : يوكؿ ا يػ   ٍ اى اى كسد  كر أاك اكر اف العرا  سى 
ػػػ ى  اٍا ىػػػارى الطَّاىػػػًرمُّ أىفٍ  ؿي ًاعيميكًمهىػػػا ًسصَّ َـّ  ى ىيىػػػاكى كؿي اٍ يىػػػً  ًفػػػ  اٍلمييىػػػاًفًؽ كىاٍليىهيػػػكًدمّْ ةيػػػ يىكيػػػكفى ييػػػوي

ًحي ي  اىٍيًر، كى يكى الصَّ الوُّ
 يِ 

ًف:  كًؿ  ىً ًه اٍ يىً  سىٍك ى  كساؿ الراوم : ًف  سىاىًب ييوي
: اً ػػػدو كىالشَّػػػٍعًا ّْ ميجى ا: كى يػػػكى سىػػػٍكؿي عىطىػػػااو كى ػػػدي يمى ػػػً  اٍليىهيػػػكًدمّْ  أىحى أىفَّ  ىػػػً ًه اٍ يىػػػ ى يىاًولىػػػ ه ًفػػػ  ًسصَّ

ا سىٍامىهىا، كى ى ىا اٍلرىٍكؿي  يكى اٍلميٍا ىاري ًعٍيًدم.  كىاٍلمييىاًفًؽ، فىهىً ًه اٍ يى ي مي ًَّصمى ه ًامى
 يّ كةاييهما:  كر في  الراوم سص  الواير كابيصارم. 

 يْ ف  اياف ساب يوكؿ ا ي . كماؿ ااف حجر ايضا ال   ركي  رأم الطارم
فػػ  سػػاب جمػػ  اػػيف الػػركاي يف الم ػػيف  كر مػػا الم لػػؼ  كالػػ   لػػؾ   ػػب ااػػف عاشػػكر إ  

لىػػًت اٍ يىػػ ي  يىوى ػػفو مي ىرىػػاًربو كى مى سىعى ىػػا ًفػػ  وى ػػاًدةى ىٍيًف كى يػػوكؿ ا يػػ  اركلػػ  : كىالظَّػػاً ري ًعٍيػػًدم أىفَّ اٍلحى
اًدةىً  ًاٍشرو اٍلمييىاًفؽً  اًرٌم.  ًف  شىٍأًف حى اًدةىً ً  مى ى اٍبٍيصى لىٍت ًف  حى اىٍيري يىوى فىظىيَّهىا الوُّ

 يٓ 
 ػ  سػب يػوكؿ كؿ مػف سػاؿ سصػ  الوايػر كابيصػارم ك  ب اعض العمماا ال   ػرجي  سػ

 يفػػػ   بيهػػػاكسػػد جػػػـو الم لػػػؼ اػػأف ا يػػػ  يولػػػت فػػ  الميػػػافريف  ئ ا يػػ  لصػػػح  إسػػػياد ا.
 ك ػ ا  ػك حػاؿ الميػا فرػيف إ    - -يرضػ  احكػـ رسػكؿ اهلل  ا يماف عػف كػؿ مػف  

يمكف أف ي صؼ اه ا الكصؼ سكل الميافؽ، أما مف شهد اػدرا مػف المسػمميف فهػك أاعػد 
 اليا  عف  لؾ. 

                                                           

 ي :َِْ/  ٕ فسير الطارم = جام  الاياف ط  جر   يُ 
 يٕٕٓ/ ُأحكاـ الرر ف  اف العرا  ط العممي    يِ 
 يُِٕ/  َُ فسير الراوم = مفا ي  الغيب أك ال فسير الكاير   يّ 
 يّٖ/ ٓف   الاارم  اف حجر   يْ 
 يُُّ/ٓال حرير كال يكير   يٓ 
 :يّْٗ/  ِي : فسير ااف كةير ت سالم  ِٔٔ/  ٓ فسير الررطا   ي:ِْٓ/  ِطيا  -  فسير الاغكمييظر  ئ 
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 كيالحظ مما  ردـ أف الم لؼ أراد مػف اػالؿ ايايػ  لسػاب يػوكؿ  ػ ه ا يػ  أف يػداف  عػف
اهػػ ه  ح ػػ    ي اػػادر الػػ    ػػف أحػػد مػػا   يميػػؽ -  -رجػػؿ مػػف أصػػحاب رسػػكؿ اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  الما ارة ال يف يص الرر ف الكريـ عم  عدال هـ اركل  الصفكة

ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  

عػف بف أف مػا صػدركاػيٌ  [ََُمال كا :  چٹ  ٹ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٹ ٿ  ٿ      
حمم ػػ  عميػػ  طايع ػػ  الاشػػري  ك ػػ ا أمػػػر  حصػػؿ فػػ  حالػػ   ضػػػب مػػف كػػالـ ابيصػػارم

بف  لػؾ ييفػ   -  -طايع    يدؿ اأم حاؿ مف ابحػكاؿ عمػ  رده لحكػـ رسػكؿ اهلل 
 كسيأ    فصيؿ  لؾ اف شاا اهلل  عال .ا يماف عي  كما مٌر اياي ، 

بث ني :بعنوانبالمخطوطبونسعتوبالىبمؤلفو
فػ   فسػير  يُ  ػ ا ك ػاب  أدي ػ ي((العيكاف ال م كجد   مك كاا عؿ ظهػر الماطػكط  ػك  

الماطكطػػات فػػ  جامعػػ  الممػػؾ سػػعكد  العيػػكاف المةاػػت مػػف ساػػؿ سسػػـ لكػػف  يػػ  شػػريف يي
 ػػك    فسػػير سكلػػ   عػػال  فػػال كراػػؾ   ي ميػػكفيي كمػػف اػػالؿ اطالعػػ  عمػػ  الماطػػكط 

ايػػاف سػػاب يػػوكؿ سكلػػ   عػػال  فػػال كراػػؾ   رسػػال  فػػ  رأيػػت أف العيػػكاف المياسػػب  ػػك   
 بيهػا  حػػدةت عػػف سػاب يػػوكؿ ا يػػ  كلػـ   طػػرؽ الػػ   فسػػير ا،  ح ػػ  يحكمػػكؾييي ميػكف 

الػ م عيػػًرؼ  ا سػـ  ػك مػػف ساػؿ جامعػ  الممػؾ سػعكد بيػػ  العيػكاف المةاػت لكيػ  سػأا ار
 الماطػػكط مػػاأمػػا يسػػا  الماطػػكط الػػ  الم لػػؼ فرػػد كرد فػػ   اػػر  اػػ   ػػ ا الماطػػكط .

 ال ػػ  اع مػػد عميهػػا مػػف ك ػػب الحػػديث مصػػادره الم لػػؼ فاعػػد اف  كػػر، ي كػػد يسػػا   اليػػ 
رضػ  اهلل عػيهـ، كعػف    اركل :مصرحا ااسم  يفس   م لؼملمصيفيها كل االرضكاف دعا

م لؼ   ه الرسال  الشريف  الشػي  ابجػؿ، المرشػد ابكمػؿ، عاػد المجيػد السيكاسػ  سػمم  
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػ  صػػػح  يسػػػا  الماطػػػكط اليػػػ ، مػػػ  اف الك ػػػب ال ػػػ   كػػػرت  يياهلل  عػػػال 

 لـ   كر   ه الرسال  ضمف مصيفا  ، كاهلل  عال  أعمـ.م لفات الشي  السيكاس  
       

                                                           

 الكمم   ير كاضح  ك  ا ال م رجح  . يُ 
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بث لث :بوصفبالمخطوط:
مك اػ  جامعػ   عم  الشػاك  العيكاك يػ ، اع مدت ف  ال حريؽ عم  يسا  فريدة رفع ها   

 فسػػير الرػػر ف الكػػريـ كعمكمػػ ،   ي ّٕٓٔ    حػػت رسػػـ  الماطكطػػاتسسػػـ  /الممػػؾ سػػعكد
لكحػػػات كعػػػدد  ٓ  كاػػػدكيها ،لكحػػػات ٖمػػػ  المكحػػػات ال عريفيػػػ    لكحػػػات الماطػػػكطعػػػدد 
الكاحػػدة عػػدا  عػػدد أسػػطر الصػػفح  سػػـ، ٓ.ُْ ×  َِسيػػا :  ت،صػػفحا ٗا ها صػػفح

كػػػر فػػػ   ي يسػػػا  حسػػػي  اطهػػػا يسػػػ  مع ػػػاد، كسػػػد   ػػػ ك   ،سػػػطرا ُٓ الصػػػفح  ابايػػػرة 
المعمكمات المةا   مف ساؿ المك ا  أيها ك ات ف  الررف الةاي  عشػر الهجػرم  رػديرا، أم 

فػػ  الرػػرف الحػػادم عشػػر، كالػػ م ياػػدك لػػ  أٌف  -كمػػا  رػػدـ -اعػػد كفػػاة الم لػػؼ بيػػ   ػػكف 
اعػد  كػر اسػـ الم لػؼ  ال    دؿ عم  الػدعاا االسػالم  كجكد كمم     سمم  اهلل  عال يي

لػػك إ   ،أيهػػا ك اػػت فػػ  حيا ػػ  كمػػا  رػػدـ فػػ  الفرػػرة السػػاار  يػػدؿ عمػػ  فػػ   اػػر الماطػػكط
 كاهلل  عال  أعمـ. كايت سد ك ات اعد كفا   لراؿ  رحم  اهلليي

بالتحقيقبفيبعملي:بالث لثبالمطلب
 .سمت ايس  اليص كضاط ما يح اج ال  ضاط مف كمما  

 مف ك ب الحديث كال فسير كأسااب اليوكؿ. الكاردة ارجت ابحاديث كالركايات
 معاي  الكممات ال    ح اج ال  اياف. تياي

 ت ف  الماطكط.كرد كاليحك ال  اعض اباطاا الماالف  لركاعد الرسـ   صكيبسمت ا
 عم  سدر الحاج . ال    ح اج إل  إيضاح عم  اعض المكاض  عمرت
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 اللوحة األولى
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 اللوحة األخيرة
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محػػػػػـر  لمشػػػػػي  عادالمجيػػػػػد اػػػػػف( ۋ ۅ ۅ ۋ ٴۇ ۈ)  فسػػػػػير سكلػػػػػ   عػػػػػال       
  السيكاس 

ببسن اهلل الرحون الرحينك//                            ُ//
رى اػيف الًعاػاد، الحمدي        ـى فيما شىػجى كى ػرىجو هلل ال م حى ػًممكا ًمػف حى فىسى

، كالصػالة عمػ  يِ كًعيػاد يُ 
ٍحا  كاىيي ،  داة العي اةيّ يىًايّْ  اليَّاي ً  ، كميٍطًمر  العياةيْ ، كعم  صى

 .يٓ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ  چ كاعػػد: فرػػد اا يًمػػؼى فػػ  سػػاب يػػوكؿ سكلػػ   عػػال       

فريػػؿ إيهػػا  ئ [ 65النساااء:  ] چ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ
 -عيد رسػكؿ اهلل  يٗ ، كسص  : أي  ااصـ م  يهكدميٖ مسىمَّ  ًاٍشر يٕ ف  ميافؽ[ م     يولت
ـى  -  -اهلل ػػػػػ كى دعافااااا ، -  - يَُ رضػػػػػاا لميهػػػػػكدم، فمػػػػػـ يػػػػػرضى الميػػػػػافؽي ا -  -فىحى

(11)
 

                                                           

ٍدرْٖ/  ْف   ه يب المغ    يُ  يّْؽي الصَّ ًرج: ضى رىج كحى :  ًةـ، كىرجؿ حى اًرجه ، كىرجؿ حى ٍأةـى : المى رىجي  ي: الحى
 ي :اليمعايىدىة كالًعيادي: أىف يٍعًرؼى الرجؿي الشَّ اى فيٍأااه كيميؿى عىي ي.ُٗ/  ِف  المحكـ كالمحيط ابعظـ   يِ 
ًمٍيػ ي اليٍُّاػ ي كىاً ٍيً اىػاهي، ّْٖ/  ٓف  مرايي  المغ    يّ  . كى سيػميكم مىػ  اٍرً فىػاعو كى ػًحي ه يىػديؿُّ عى ي :اليُّكفي كىاٍلاىااي كىاٍلهىااي أىٍصؿه صى

.كى يكى اٍليىرىظى ي كىاً ٍرً فى  ؿه يىًاي ه، أىٍم شىًريؼه ًمٍي ي رىجي يىاٍَّه ي ي كىأىٍياىٍه ي ي. كى . كى  اعي ًمفى اليٍَّكـً
ي ِِٓ/  ْي :كالعػػػا  : الجٌاػػػار، كىجمعػػػ  العي ىػػػاة. كفػػػ  معجػػػـ مرػػػايي  المغػػػ   ُٗ/  ّكجػػػاا فػػػ   هػػػ يب المغػػػ    يْ 

ٍيػريهي: عى ىػا  ًميؿي كى ى . سىاؿى اٍلاى مى  اٍسً ٍكاىارو ًحي ه يىديؿُّ عى ٍرؼي اٍلميٍع ىؿُّ أىٍصؿه صى . سىػ:اٍلعىٍيفي كىال َّااي كىاٍلحى اؿى يىٍع يػك عي يػكِّا: اٍسػ ىٍكاىرى
ي ْٔٓ[  كسػػاؿ الرا ػػب فػػ  المفػػردات فػػ   ريػػب الرػػر ف  ص: ُِ ىعىػػالى : لكىعى ىػػٍكا عي يػػكِّا كىًايػػرنا{ مالفرسػػاف:  -المَّػػ ي 

: الياٌك عف الطاع ، يراؿ: عى ىا يىٍع يك عي يٌكان كًعً ٌيان.    :العي يكُّ
اًييىػ ه َّّالعياة : ابسرل جاا ف  المغرب ف   ر يب المعرب  ص:  يٓ  ي ًمػٍف اٍلعييىػاًة أىًسػيره كىاٍمػرىأىةه عى ػافو فه عى فيالى ي : كى

ًمٍيهىاي سىٍكلي ي  ػمَّـى  -ًمٍف ليّْسىاًا اٍلعىكىاًي   كى سى مىٍيً  كى ًلػً  كى مَّ  المَّ ي عى ػكىافو ا َّريػكا المَّػ ى ًفػ  اليّْسىػاًا فىػً يَّهي » -صى ـٍ عى أىٍم « فَّ ًعٍيػدىكي
ٍيًولىً  اٍبىٍسرىل.  ًامى

 لـ ي كر الم لؼ سكل أكؿ ا ي     سكل   فال كراؾ   ي ميكف ...ي   كرأيت  كر ا ف  الم ف كامم  لمفاادة. ئ 
 ما ايف المعركفيف ويادة ير ضيها المراـ. يٕ 
 أم: اسم  اشر يٖ 
 دمي كالصكاب : ااصـ يهكديا ك ا كردت ف  الماطكط  ااصـ م  يهك  يٗ 
 ف  الماطكط لرضاا ي يَُ 
 أم الميافؽ يُُ 
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، فرػػاؿ اليهػػكدم: ااصػػميا عيػػد رسػػكؿ يُ فسػػأؿ الرضػػي ى ميهمػػا --اليهػػكدمى الػػ  عمػػر
لمميػػافؽ: أ كػػػ ا؟  يّ ، كدعػػاي  اليػػؾ ل رضػػػ ى لػػ ، فرػػاؿيِ فمػػـ يىػػػٍرضى  ػػ ااهلل فرضػػ  لػػ  

ح ػػ  أٍاػػريجى إليكمػػا، فػػداؿى كأاػػ  سػػيفى ، فاػػرج كضػػرب عييىػػؽى يْ سػػاؿ: يعػػـ. سػػاؿ: مكايىكيمػػا 
ـٍ يىٍرضى ا الميافؽ، كساؿ:  ك ا   -  -، كأيٍااًػرى الياػ ُّ  ئ رسػكًؿ اهلل يٓ حكـأسض  ًلمف ل

:   ما أظػفُّ أفَّ عمػرى يىٍج ػرل عمػ  سىٍ ػًؿ رجػؿ مػ مفي  -  -ا لؾ، فراؿ   -
فيولػًت  يٕ 

ك صػكياان  -  -كسىاػك ن لرضػاا عمػرى  -  -، ك صػديران ليايّْػ يٖ ا ي ي ايايان لعىػدـً إيمايػ ً 
 إفَّ عمرى  --ح   ساؿ جاراايؿي  يٗ لرراا 

  -كسػاؿ  يُُ فرَّؽى اٍيفى الحؽّْ كالااطػًؿي يَُ 
 - ي  أيتى الفاركؽي يا عمري

 .يُّ فكاف كصفان ل  يُِ 

                                                           

 سكل   فسأؿ الرضي  ميهماي لـ أجد   ه العاارة ف  المصادر ال   كسفت عميها، ك   مف ويادات الم لؼ .  يُ 
  مسػػػيد  كػػ ا كردت  ااصػػميا عيػػد رسػػكؿ اهلل...ي كياػػدك أف  ػػ ه عاػػػارة الم لػػؼ إ   كػػر الركايػػ  اػػالمعي ، كفػػ يِ 

 ي     سد اا صميا ال  اليا  صم  اهلل عمي  كسمـ فرض  عمي  فأا  أف يرض يٕٓٓ/ ِالفاركؽ  اف كةير  
 -  -يعي : عمر  يّ 
 ي ٕٖٓ ك اسـ فعؿ امعي : اةا ا كاي ظرا. ييظر: الكميات  ص:  يْ 
 ف  الماطكط لحكـي يٓ 
اًا رىسيكًلً ئُٔكف  أسااب اليوكؿ ت و مكؿ  ص:  ئ  سىضى اًا المًَّ  كى ـٍ يىٍرضى ًارىضى ٍف لى :  ىكى ىا أىٍسًض  ًلمى سىاؿى  ي  كى
"ي ك يره  "مىا كييٍ ُّٓ/ ِف   فسير ااف كةير ت سالم    يٕ  مى  سىٍ ًؿ ميٍ ًمفو  تي أىظيفُّ أىٍف يىٍج ىًرلى عيمىر عى
 يعي  : عدـ إيماف الميافؽ. يٖ 
  ك ا كردت ف  الماطكط سراا ي كلـ أ  د ال  معرف  صكااها. يٗ 
 ف  الماطكط  ااف فرؽ ايف الحؽ كالااطؿي ك ك  ير مس ريـ يَُ 
سىػػاؿى ًجٍاًريػػؿي ُٔٔكفػػ  أسػػااب اليػػوكؿ ت و مػػكؿ  ص:  يُُ  ػػؽّْ كىاٍلاىاًطػػًؿ.  يكى ػػرى فىػػرَّؽى اىػػٍيفى اٍلحى ـي:  ًإفَّ عيمى مىٍيػػً  السَّػػالى عى

كؽىي  فىسيمّْ ى اٍلفىاري
أيػػت الفػػاركؽي  ػػ ه الويػػادة لػػـ  ػػرد فػػ  كةيػػر مػػف المصػػادر ال ػػ  يرمػػت  ػػ ه -الػػ  سكلػػ –سكلػػ :  سػػاؿ جاراايػػؿ  يُِ 

ي ك ِٓٓ/ ُاؽ  ػػكامض ال يويػػؿ  الرصػػ ، كايمػػا كردت فػػ  اعضػػها مةػػؿ  فسػػير الوماشػػرم = الكشػػاؼ عػػف حرػػا
 يِِْ/ ُدار اليفاا   -ي ك  فسير اليسف  َُِ/ َُ فسير الراوم = مفا ي  الغيب أك ال فسير الكاير  

سكلػػ   فكػػاف كصػػفا لػػ ي لػػـ أجػػد ا فيمػػا كسفػػت عميػػ  مػػف مصػػادر كياػػدك أيهػػا مػػف إضػػافات الم لػػؼ. ييظػػر :   يُّ 
كىاهي اٍاػفي مىٍرديكيػ  ًمػٍف ُّٓ/ ِفػ   فسػير ااػف كةيػر ت سػالم   ي ككرد ْٗٗ/ ّمحررػا   -ااف أا  حػا ـ  كىػ ىا رى ي كى

ًد ًاً . ٍف أىًا  اٍبىٍسكى  طىًريًؽ اٍاًف لىًهيع ، عى
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أيػػػػ  ااصػػػػـ مػػػػ  ظ//  ُ//(2)سػػػػد شػػػػهد اػػػػدرا  يُ كسيػػػػؿ: إيهػػػػا يولػػػػت فػػػػ  أيصػػػػارم        
  -، كسصػ   أيهمػا اا صػما الػ  رسػكؿ اهلل-  -ااف عم  الياػ   يْ -  -(3)واير
، فرػػاؿ  (5)فػػ  شػػراج مػػف الحػػرة  - ، يىػػا :  اٍسػػؽً -  -كايػػا يسػػرياف اهػػا اليٍَّاػػؿى اىٍيػػري َـّ  وي  ةيػػ

ي، فىغىًضػبى  ًإلى  المىااى  أىٍرًسؿً  ػاًرؾى ، جى ػاًرمُّ ؟ اٍاػفى  كىػافى  (6)أفٍ : فىرىػاؿى  ابىٍيصى يػا رسػكؿ  يٕ عىمَّ ًػؾى
فى  ،(8 اهلل  ًإلىػ  يىٍرًجػ ى  وياىٍيري حى َّ  يىا اٍلمىااى  ةـ ساؿ:  اٍحًا ً  يٗ -  -المًَّ   رىسيكؿً  كىٍج ي  فى ىمىكَّ

                                                                                                                                                                          

ًعيؼه  كىالمَّ ي أىٍعمىـي. كسد أكرد ااف كةير   ه الركاي  مف طرسيف     ، كى يكى ميٍرسىؿه، كىاٍافي لىًهيعى ى ضى مسػيد الفػاركؽ  ف  كى يكى أىةىره  ىًريبه
ي كعرب عميها اركل  : فهػ اف الطريرػاف ي عاضػ اف كسػيأ   فػ  مسػيد الوايػر اػف العػكاـ أيهػا يولػت فيػ  ٕٓٓ/ ِ اف كةير  

 كال م ياوع  ف  شراج الحرة فاهلل أعمـ
ام عػ ، ي  اا مؼ ف  اسـ ابيصارم الم ككر:  ؿ  ك حاطب اف أاػ  ُّْ/ ُٓساؿ ف  ال كضي  لشرح الجام  الصحي   يُ 

أك ةعماػػ  اػػف حاطػػػب، أك حميػػد؟ كابكؿ كاهوس بيَّػػػ  لػػي  أيصػػػاريِّا، كسػػد ةاػػػت فػػ  الااػػػارم: أيػػ  كػػػاف اػػدريِّا ، كحكػػػ  ابكؿ 
ًسيػؿى ُّٓ-ُّْ/ ٖالمهدكم كمكػ  فػ   فسػير ما. كفػ  ييػؿ ابكطػار   اًطػبو كى ػاًري اٍسػمي ي ةىٍعمىاىػ ي ٍاػفي حى ػالن ًمػٍف اٍبىٍيصى ي أىفَّ رىجي

 ، مىٍيدو ًسيؿى إيَّ ي ةىاًاتي ٍافي سىٍيً  ٍاًف حي ، كى اًرمّْ اًطبي ٍافي أىًا  اىٍم ىعى ى كى ى يىًص ُّ ًبىيَّ ي لىٍي ى ًاأىٍيصى ًسيؿى حى  شىمَّا و .كى
ي صػحي  الااػارم ُُْٗي ح ُٓٔ/ ُعػالـ الك ػب   -اياف أف ال م  ااصـ الواير سد شهد اػدرا كردت فػ : مسػيد أحمػد  يِ 

ال سػهيؿ لمحػاكـ  -دار الك ػب العمميػ  -ي السيف الكاػرل لميسػاا َِٖٕي  ح  ِْٓ/ ّ  -ادا الكح -طا  دار الشعب  -
 ي ك ير ا،ّٔٗٓي  ح  ْٕٓ/ ّ -المأمكف أف يحكـ ك ك  ضااف 

ػاًر  ُُُٔٔيح   ْ/ ْالرسػال   -سكل   ااصـ م  وايري مف  عاير الم لؼ، كف  مسيد أحمػد  يّ  ػؿه ًمػفى ابىٍيصى ـى رىجي ػ اصى ي  اى
مَّـىي سى مىٍيً  كى مَّ  المَّ ي عى اىٍيرى ، ًإلى  رىسيكًؿ اهلًل صى  الوُّ

الوايػػر اػػف العػػكاـ اػػف اكيمػػد اػػف أسػػد اػػف عاػػد العػػول اػػف سصػػ  الررشػػ  ابسػػدم،يكي  أاػػا عاػػد اهلل. أمػػ  صػػفي  ايػػت عاػػد  يْ 
مَّـى.ركل ككي  ك يره، ع سى مىٍيً  كى مَّ  المَّ ي عى : أسػمـ الوايػر ك ػك ااػف المطمب اف  اشـ عم  رسكؿ اهلل صى ف  شاـ اف عػركة، سىػاؿى

ام  عشر سي . كشهد اػدرا كالحديايػ  كالمشػا د كمهػا، كسػد سػاؿ رسػكؿ اهلل صػم  اهلل عميػ  كسػمـ: لػف يمػش اليػار أحػد شػهد 
سىاؿى عمر: ف  الس   أ ؿ الشكرل:  كف  رسكؿ اهلل صم  اهلل عمي  كسمـ، ك ك راض عيهـ. ك ك أيض ا مف ادرا كالحدياي . كى
ـى االجيػ .س ؿ فػ  اليػـك الػ م كايػت فيػ  كسعػ  الجمػؿ سػي    ػمَّ سى مىٍيػً  كى ػمَّ  المَّػ ي عى سيػكؿ المَّػً  صى  ػػي ّٔالعشرة، ال يف شهد لهػـ رى

 ي :ُٔٓ/  ِييظر: ا س يعاب ف  معرف  ابصحاب  
ػػاًا ًمػػفى الْٔٓ/ ِاليهايػػ  فػػ   ريػػب الحػػديث كابةػػر   يٓ  ًسػػيؿ اٍلمى ػػٍرجى ي: مى ػػرىاجي ي الشَّ ػػٍرجي جػػٍي ه لىهىػػا، كالشّْ ػػهؿ. كالشَّ ػػرَّة ًإلىػػ  السَّ حى

رَّة، كىً  ى اٍبىٍرضي  اتي الًحجارة السُّكد،ّٓٔ/ ُجمعيها. كف  المصدر يفس :    ي الحى
ي :كال صػحي  ِٗٓ/  ُي ف  الماطكط بفي كك لؾ    ف    فسػير الوماشػرم = الكشػاؼ عػف حرػااؽ  ػكامض ال يويػؿ  ٔ  

 مف ك ب الحديث
ي فىهيكى ًافىٍ ً  اٍلهىٍموىًة أىٍم فىعىٍمتى  ى ىا لككي  اف عىمًَّ ؾى َُٖ/  ُٓف  شرح اليككم عم  مسمـ   يٕ   ي :سكل   اف كاف اف عىمًَّ ؾى
ػػافى اٍاػػفى ْٖٓٓي ح ْٔ/  ٔالم لػػؼ سػػدـ كأاػػر كفػػ  صػػحي  الااػػارم، اػػاب فال كراػػؾ ي ميػػكفي   يٖ  سيػػكؿى المَّػػً ، أىٍف كى ي :يىػػا رى

، كك ا كردت ف  ك ب الحديث ابارلعىمَّ ً   ؾى
ـً َُٖ/  ُٓف  شرح اليككم عمػ  مسػمـ   يٗ  سيػٍاً  كىػالى ػاًت اليُّايػكًَّة كى ريمى ٍي ىهىػاًؾ حي ػًب  ى فى كىٍجهيػ ي. أىٍم  ىغىيَّػرى ًمػفى اٍلغىضى سىٍكليػ ي:  ىمىػكَّ ي :كى

ٍيسىاًف     ى ىا ا ًٍ



 220  
 

 (   ۅ  ۅۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ) تعالى قوله تفسير

 ( هـ1049 ت) السيواسي محرم بن عبدالمجيد للشيخ
 وتحقيق دراسة

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )29العـدد)

 

 أ.د. فرمان إسماعيل إبراهيم

ػػٍدرً  رَّػػؾى "، (1) اٍلجى َـّ أىٍرًسػػٍم ي  (2)"كاٍسػػ ىٍكًؼ حى ي (3)ةػػ ػػٌرا عمػػ  المرػػداد (4)الػػ  جػػاًرؾى  يٓ - -فىمى
 ، ئ ًشٍدسى  ، كلىكىل  ً مَّ عى  اا؟ فراؿ ابيصارم:  افً فراؿ: لمف الرض يٓ 

                                                           

ػػديًري كفػػ  فػػ   الاػػارم  اػػف حجػػر  َْ/  ِٔمسػػيد أحمػػد ط الرسػػال    يُ  ػػااى حى َّػػ  يىٍاميػػغى ًإلىػػ  اٍلجي /  ٓي : اٍحػػًاً  اٍلمى
اىاًت اليَّ ّٕ ًضػػ ى اىػػٍيفى شىػػرى ػػا كي ػػيَّاةي كى يػػكى مى مىػػً   يػػكى اٍلميسى سيػػكيكًف الػػدَّاًؿ اٍلميٍهمى ػػٍدري ًافىػػٍ ً  اٍلًجػػيـً كى ًسيػػؿى  ٍاػػًؿ كىاٍلًجػػدىارً ي :كىاٍلجى كى

كىػاهي أى  ْـّ الػدَّاًؿ حى ػ ػديري ًاضى ييػٍركىل اٍلجي ـى اًػً  السُّػهىٍيًم ُّ كى وى كىاًجوي الًَّ    ىٍحًا ي اٍلمىااى كىجى ٍمػ ي ًجػدىار اٍلميرىادي اٍلحى ايػك ميكسىػ  كى يػكى جى
ًف  اىٍعًضهىا اً  كىايىاًت ًافىٍ ً  الدَّاًؿ كى ًاطى ًف  أىٍكةىًر الرّْ سىاؿى اف ال ّْيًف ضي اًاًط.  كى  السُّكيكًف كى يكى الًَّ م ًف  المُّغىً  كى يكى أىٍصؿي اٍلحى

حرػااؽ  ػػكامض   كاسػ كؼ حرػؾي لػـ  ػرد فػ  ك ػب الحػديث اػؿ كردت فػ    فسػير الوماشػرم = الكشػاؼ عػف   يِ 
 ي : ْٔ/  ٔ. لكف كرد سرياا مي  مػف كػالـ الصػحاا  راكم الحػديث فػ  صػحي  الااػارم  ي :ِٗٓ/  ُال يويؿ  

رَّػ يي كفػ  سػيف اليسػاا    اٍس ىٍكعى  اليًَّا ُّ كى  اىٍيػًر حى ـى ًلموُّ ػمَّ سى مىٍيػً  كى مَّ  اهللي عى ػمَّ  ِّٖ/  ٖصى ي :فىاٍسػ ىٍكفى  رىسيػكؿي المَّػً  صى
رَّ ي  اىٍيًر حى ـى ًلموُّ مَّ سى مىٍيً  كى  اهللي عى

اًرؾى ْٔ/  ٔف  صحي  الااارم   يّ   ي :ةيَـّ أىٍرًسًؿ المىااى ًإلى  جى
ػػػػالن ًمػػػػفى ْٖٓٓي ح  ٖٓ/ ٔ    -يػػػػدا الػػػػكح –طاػػػػ  دار الشػػػػعب -فػػػػ  صػػػػحي  الااػػػػارم  يْ  اىٍيػػػػري رىجي ـى الوُّ ػػػػ اصى ي اى

ػ َـّ أىٍرًسػًؿ اٍلمى اىٍيػري ، ةيػ رًَّة ، فىرىاؿى اليًَّا ُّ صم  اهلل عمي  كسمـ : اٍسًؽ يىا وي اًر ، ًف  شىًريشو ًمفى اٍلحى ػاًرؾى ، ابىٍيصى ااى ًإلىػ  جى
َـّ افىرىاؿى ابىيٍ  اىٍيػري ، ةيػ َـّ سىػاؿى  اٍسػًؽ يىػا وي فى كىٍجهيػ ي ، ةيػ اًرمُّ : يىا رىسيػكؿى اهلًل ، أىٍف كىػافى اٍاػفى عىمَّ ًػؾى ؟ت فى ىمىػكَّ ػااى صى ٍحػًاً  اٍلمى

. كىاٍسػػ ىٍكعى  اليَّاًػػ ُّ صػػم  اهلل عميػػ  كسػػمـ ػػاًرؾى ػػااى ًإلىػػ  جى َـّ أىٍرًسػػًؿ اٍلمى ػػٍدًر ، ةيػػ رَّػػ ي ، ًفػػ   حى َّػػ  يىٍرًجػػ ى ًإلىػػ  اٍلجى اىٍيػػًر حى ًلموُّ
اىٍيػ ػا ًفيػً  سىػعى ه .سىػاؿى الوُّ ػا اًػأىٍمرو لىهيمى مىٍيًهمى ػاًرمُّ ، كىػافى أىشىػارى عى ٍكـً ، ًحيفى أىٍحفىظىػ ي ابىٍيصى ًريً  الحي ػا أىٍحًسػبي  ىػً ًه صى ري : فىمى

اّْؾى  ى ييٍ ًمييكفى حى َّ  لىٍت ًف   ىًلؾى : لفىالى كىرى {.كييظر: مسيد أحمػد ط الرسػال  ا يىاًت ًإ َّ يىوى ـٍ رى اىٍييىهي كّْميكؾى ًفيمىا شىجى   ييحى
ي   ّّٕٔي ح ُّٓ/  ّي سيف أا  داكد  ِّٕٓيح  ُِٖٗ/  ْي،صحي  مسمـ  ُُْٗي ُُْٗي ح ّٓ/  ّ 

ي السػيف الكاػرل لمايهرػ   َِْٖي ح  ِٖٗ/  ِسػيف ااػف ماجػ    ئُّّي ح ّٕ/  ّال رم م ت اشار  سيف 
 ي ُُْٖٓيح   ِّٓ/  ٔ 

مطػػركد الاهرايػػ ،  المرػػداد  اػػف ابسػػكد : الكيػػدم،  ػػك ااػػف عمػػرك اػػف ةعماػػ  اػػف مالػػؾ اػػف رايعػػ  اػػف عػػامر  اػػف  يٓ 
ساؿ ااف الكماٌ : كاف عمرك اف ةعما  أصػاب دمػا فػ  سكمػ ، فمحػؽ احضػرمكت، فحػالؼ كيػدة،  كسيؿ الحضرمٌ .

، فمما كاػر المرػداد كسػ  اييػ  كاػيف أاػ  شػمر اػف حجػر فكاف يراؿ ل  الكيدم، ك وكج  ياؾ امرأة فكلدت ل  المرداد
الكيػػدم، فضػػرب رجمػػ  االسػػيؼ ك ػػرب إلػػ  مكػػ ، فحػػالؼ ابسػػكد اػػف عاػػد يغػػكث الو ػػرٌم، كك ػػب إلػػ  أايػػ ، فرػػدـ 
ـٍ  ػػك ي عميػػ  ف اٌيػػ  ابسػػكد المرػػداد فصػػار يرػػاؿ المرػػداد اػػف ابسػػكد، ك ماػػت عميػػ ، كاشػػ هر اػػ لؾ، فممػػا يولػػت: اٍدعي

ـٍ  [ سيػػؿ لػػ  المرػػداد اػػف عمػػرك، كاشػػ هرت شػػهر   اػػااف ابسػػكد.ككاف المرػػداد يكيػػ  أاػػا ٓمسػػكرة ابحػػواب  يػػ  ً اػػاًاًه
ـٌ  ابسكد، كسيؿ كيي   أاك عمر، كسيؿ أاك سعيد.كأسمـ سديما، ك وكج ضااع  ايػت الٌوايػر اػف عاػد المٌطمػب اايػ  عػ

كالمشػا د اعػد ا، ككػاف فارسػا يػـك اػدر، ح ػ  إيػ  الياٌ  صم  المَّ  عمي  ك ل  كسمـ، ك اجر الهجر يف، كشهد ادرا 
لـ يةات أي  كاف فيها عم  فر   يره. ا فركا عم  أي  مات سي  ةالث كةالةيف ف  االف  عةماف. سيؿ: ك ػك ااػف 

 ي :ُٗٓ/  ٔساعيف سي . ييظر: ا صاا  ف   مييو الصحاا   
 ي :اٍبىٍشدىاؽي جكايبي الفىـ.ّْٓ/  ِ  الشدؽ: جايب الفـ، جاا ف  اليهاي  ف   ريب الحديث كابةر ئ 
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، فرػػاؿ: سا ػػؿماهللي[(3)عيػػد المرػػداد  (2)يهػػكدم (1)لػػ [ مفىطىػػفى ف
 ػػ  ا يىٍشػػهدكف أيَّػػ  رسػػكؿي  (4)

ـي اهللً (5)اهلل ةـ ي َّهمكيى ي ف  سضااو يرض  فيما اييهـ ، كىاٍي
 (7)أ ياػكا لرد كػاف ايػك إسػراايؿى  ئ 

فػػػدعا ـ الػػػ  ال كاػػػ ، ككايػػػت ال كاػػػ ي فػػػ    --(8)ةن فػػػ  حيػػػاًة مكسػػػ  ياػػػا مػػػرَّ  (7)أ ياػػػكا
: اٍس يػٍؿ يىٍفسىػؾى يٗ يرػكؿي لمػًف اسػ  ابى   --شريع   سىٍ ؿى الم يًب يىٍفسى ي، فكاف يىًايُّيا مكسػ 

ػػػػػ   (10)فير ػػػػػؿ اّْيػػػػػا ح ػػػػػ  رضػػػػػ  (11)المػػػػػ يبي يفسى فامػػػػػغ س اليػػػػػا سػػػػػاعيف ألفػػػػػا فػػػػػ  طاعػػػػػً  رى
 (1)اي ه ..(12)عيا

                                                           

 ي :ِْٓ/  ِطيا    -ويادة ير ضيها المراـ  مف  فسير الاغكم  يُ 
ف  الماطكط  اليهػكدمي كالصػكاب مػا أةا ػ ، ك كػ ا  ػك فػ  ك ػب ال فسػير ال ػ  أكردت الرصػ  . ييظػر:  فسػير الةعماػ  =  يِ 

 ي :َّْ/  ّالكشؼ كالاياف عف  فسير الرر ف  
/  ّف  ك ب ال فسير كردت امفظ  يهكدم كاف م  المردادي   ييظر  فسػير الةعماػ  = الكشػؼ كالايػاف عػف  فسػير الرػر ف    يّ 

ي  ِٗٓ/  ُ= الكشػػاؼ عػػف حرػػػااؽ  ػػكامض ال يويػػػؿ ي :   فسػػير الوماشػػػرم ِْٓ/  ِطياػػػ    -ي :  فسػػير الاغػػكم َّْ
 ي :ّٔٗ/  ُ ي: فسير الااوف= لااب ال أكيؿ ف  معاي  ال يويؿُْْ/  ِرر ف كر ااب الفرساف  رااب ال فسير الييسااكرم=

 ويادة ير ضيها المراـ كردت ف  ك ب ال فسير الساار . يْ 
 :يِْٓ/  ِطيا   - ا ف  الماطكط  يرض  فيما اييهـيكف  ك ب ال فسير الساار  يىٍرًض  اىٍييىهيـٍيييظر:  فسير الاغكم ك يٓ 
ي :ايػـ اهلل: سسػـ كىأىصػم  ايمػف اهلل فحػ فت اليُّػكف لالسػ افاؼ ككرد فػ  اليهايػ  فػ   ريػب ُِٗ/  ْجاا ف  الفااؽ فػ   ريػب الحػديث    ئ 

ًفيهىػا ليغىػاته كىًةيػرىةه، كى ٖٔ/  ُالحديث كابةر   ٍهػد المَّػً ، كى ـي المَّػً  ًمػٍف أىٍلفىػاًظ الرسىػـ، كىرىٍكًلػؾى لىعٍمػر المَّػً  كعى ، كى ىٍموى يهىػا ي : أىٍي  يٍفػ ى ي  ىٍموى يهىػا كى يٍكسىػري
ـٍ يىريكؿي ً  ى اٍسـه مى  ٍم ي يىميف، كى ىٍيري ي اًة يىٍوعيميكفى أىيَّهىا جى سىٍد  يٍرط ، كىأىٍ ؿي اٍلكيكفىً  ًمفى اليُّحى  ٍكضيكعه ًلٍمرىسىـً كٍصؿ، كى

 ف  الماطكط  أ يبي يٕ 
ف  سصػ   كاػ  ايػ  اسػراايؿ ار اػاؾ كاضػ  كسػد كرد فػ  ك ػب ال فسػير امفػظ  ك ا كردت ف  الماطػكط كفػ  الػيص المػ ككر  يٖ 

ـي فىػػدىعىا ِْٓ/  ِطياػػ    -أدؽ كأكضػ  كلفػظ   فسػير الاغػكم  مىٍيػً  السَّػالى يىػػاًة ميكسىػ  عى ػرَّةن ًفػ  حى ـي المَّػً  لىرىػٍد أىٍ يىٍايىػػا  ىٍيانػا مى ي  "كىاٍيػ
: اٍس ي  اّْيىا حى َّ  رىًض ى عىيَّا "ميكسى  ًإلى  ال ٍَّكاىً  ًمٍي ي، فىرىاؿى ً  رى يىا سىاىعيف أىٍلفنا ًف  طىاعى ـٍ فىفىعىٍميىا فىاىمىغى سىٍ الى  ميكا أىٍيفيسىكي

 ي :اس  اب فاليا: طمب مي  أف ي كب.َٓف  الرامك  الفره   ص:  يٗ 
 ف  الماطكط: ف ر ؿ يَُ 
 : ئِِ/  ُفسير ااف كةير ت سالم  فف   أف معياه ير ؿ اعضهـ اعضا، سكـي فاس مكا أيفأرج  ابسكاؿ ف   فسير سكل  يُُ 
لىػدو       ػٍف لىًرػ ى ًمػٍف كى ـٍ كيػؿَّ مى ـٍ أف ير ػؿ كػؿ كاحػد ًمػٍيهي : سىػاؿى المَّػ ي  ىعىػالى : ًإفَّ  ىػٍكاى ىهي ، سىػاؿى ػٍيًؼ، كى ى  عىًف اٍاػًف عىاَّػا و كىاًلػدو فىيىٍر يميػ ي ًاالسَّ كى

كفى مىا اطَّمى ى المَّػ ي ًمػٍف  ي يياىاًل  مىٍف  مى  ميكسى  كى ىاري ًف ى عى ٍكًطًف. فى ىابى أيكلىًاؾى الًَّ يفى كىاييكا اى فيكا ًاهىػا، سى ىؿى ًف   ىًلؾى اٍلمى ، فىػاٍع ىرى ـٍ ييػكًاًه
ٍر يكًؿ. كا ًاً  فىغىفىرى المَّ ي  ىعىالى  ًلٍمرىاً ًؿ كىاٍلمى فىعىميكا مىا أيًمري  كى

الرػر ف  سكل  فمرا عم  المرداد ... ال  كردت ف  اعض ك ب ال فسػير ييظػر  فسػير الةعماػ  = الكشػؼ كالايػاف عػف  فسػير يُِ 
/  ُي :   فسػػػير الوماشػػػرم = الكشػػػاؼ عػػػف حرػػػااؽ  ػػػكامض ال يويػػػؿ  ِْٓ/  ِطياػػػ    - فسػػػير الاغػػػكم ي :َّْ/  ّ 

ًف  ًصحَّ ً ّٔ/  ٓي : كف  ف   الاارم  اف حجر  ِٗٓ  ى ىا يىظىػره كسػاؿ العييػ  اعػد أف سػاؽ الركايػ  فػ  عمػدة الرػارم  ي :كى
 ي :سمت:  ى ىا مىكًض   ىأمؿ.َُِ/  ُِشرح صحي  الااارم  



 222  
 

 (   ۅ  ۅۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ) تعالى قوله تفسير

 ( هـ1049 ت) السيواسي محرم بن عبدالمجيد للشيخ
 وتحقيق دراسة

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )29العـدد)

 

 أ.د. فرمان إسماعيل إبراهيم

ٌرح اػ  فػ   فسػير الطاػرم رٍ أما أى  كا يوكلىها ف  شىٍأًف الميافًؽ، كما صى اابي ال فسيًر فرد رجحَّ
ك//  سػميماي ِيككفى يوكؿي ا يػ  الػ  سكلػ    كيسػممكا //ك يره، حيث سالكا: إٌف الراج ى أف 

، ك ى  ، لكػػٌيهـ  لػػـ يياىيّْيػػكا رً ٍيػػفػػ  ميػػافؽ ميسػػٌم  ًاٍشػػره ـو ػػف أراد ال حػػاكـى الػػ  كػػافرو أك ميػػيىجّْ ه ًممَّ
اًف.  يِ كج ى الرٍُّجحى

ػػاًف أف يكػػ، إيْ ، كالػػ  ف الراصػػريّ أسػػكؿ: الػػ م  ح فػػ  الاػػاطًر الفػػا ر كفى ٌف كجػػ ى الرٍُّجحى
 ف  ا ي  د ل ه عم   لؾ لفظان كمعي .

، كرجػػكعى الضػػمير الاػػارو فػػ     (5)ا يػػ  االفػػاا ال فريعيػػ  أٌمػا الد لػػ ي لفظػػا، فػػيٌف  صػػديرى 
ي ميػػػكفي الػػػ  الميػػػافريف الميعىاَّػػػر عػػػيهـ االمكصػػػكؿ
فػػػ  سكلػػػ   عػػػال  ألـ  ػػػر الػػػ  الػػػ يف  ئ 

   ي ميػكفي  حيث ساؿ عرػب سكلػ  يٕ الحرااؽ ح ا  صاحبي رَّ يوعمكف أيهـ  ميكاي كما صى 
يعي :  ال يف يوعمكفي يشػهد أف سكلػ   عػال   فػال كراػؾي كػالـ مفػرَّع عمػ  سكلػ   ألػـ  ػر 

                                                                                                                                                                          

فػ  الحاشػي  كحػؽ ال عايػر عيػدم لكػف أراػاب ال فسػير سػد رجحػكا يوكلهػا الػ ... ككػ ا حػؽ ال عايػر اعػد سكلػ  : أك مػػيجـ إ   يُ 
 ا   ياف  عم  مف ل  الرجحافأيهـ لـ ياييكا أكج  الرجحاف كم

  ردـ ف  الدراس   كر سكؿ الطارم كاعض المفسريف، ك كرت ف  الهكامش طااف  مف  لؾ. يِ 
.  كفػػ  مرػػايي  المغػػ   َُْ/  ٕفػػ   هػػ يب المغػػ    يّ  ػػا يىٍاًطػػري ًفػػ  اٍلرمػػب مػػف  ىػػدايرو أىك أىٍمػػرو : مى ػػاًطري /  ْي :كالاى

: فى ىرى الشٍَّ اي يىٍف يري َْٕ ٍعؼو ًف  الشٍَّ ًا. ًمٍف  ىًلؾى مى  ضى ًحي ه يىديؿُّ عى ؼي في يكرنا. كىالطَّرٍ ي : اٍلفىااي كىال َّااي كىالرَّااي أىٍصؿه صى
ػيٍ  فى ٍَّرتي الشٍَّ اى كىأىٍف ىٍر يػ ي. سىػاؿى المَّػ ي  ىعىػالى : ل ى ييفى َّػري عى . كى ًديدو شىٍورو : الًَّ م لىٍي ى ًاحى { مالواػرؼ: اٍلفىاً ري ـٍ [ ، أىٍم  ى ٕٓهي

.  ييٍضعىؼي
. كى َّٕ/  ِف  جمهرة المغ    يْ  : فىًطػفه ػا سيػمّْيت اٍلريػكَّة ً ٍ يػان ييرىػاؿ: ي :ال ّْ ف: الًفطي ، كىاٍلجم  أ  اف كىرجؿ  ىً فه ريامى

ػػػا اًػػػً  سيػػػكَّة. كفػػػ  مرػػػايي  المغػػػ    ػػػا اًػػػً  ً ٍ ػػػف، أىم مى ، ٔٗ/  ٓمى ػػػٍرتي ًفػػػ  اٍبىٍمػػػًر  ىٍرًصػػػيرنا، ًإ ىا  ىكىايىٍيػػػتي : سىصَّ ييرىػػػاؿي ي :كى
ٍي ي كىأىيٍ  ٍي ي ًإ ىا ييًوٍعتى عى ٍرتي عى . كىأىٍسصى ٍوتي ٍي ي سيصيكرنا: عىجى ٍرتي عى سىصى مىٍيً .كى  تى سىاًدره عى

ػػػٍ ا ِِٔ/  ُفػػ  دسػػ كر العممػػاا = جػػػام  العمػػـك فػػ  اصػػػطالحات الفيػػكف   يٓ  ي :ال ٍَّفًريػػ : جعػػػؿ شىػػٍ ا عريػػب شى
ًف  الادي  ال ٍَّفًري  أىف يةات لم عمؽ أىمر حكـ اعد ًإٍةاىات  ىًلؾ الحكـ لم عمؽ لى ي  ار ًحؽ ًإلى  السَّاًاؽ. كى   ح ياج الالَّ

كّْميػكؾى ًفيمػا َُُ/  ٓيٍشعر اال فري  كال عريب. كف  ال حرير كال يكير  عم  كىج   اّْػؾى  ى ييٍ ًمييػكفى حى َّػ  ييحى ي :فىال كىرى
ٍف سىٍكلً  مّْميكا  ىٍسًميمان   ىٍفًري ه عى ييسى ٍيتى كى رىجان ًممَّا سىضى ـٍ حى ـٍ ةيَـّ  ى يىًجديكا ًف  أىٍيفيًسًه رى اىٍييىهي ـٍ  ىرى إً شىجى لى  الًَّ يفى يىٍوعيميػكفى ً : أىلى

، فىكىػػافى الػػوَّ َٔماليّْسىػػاا:  ـٍ ميٍ ًمييػػكفى ػػكفى أىيَّهيػػ ـٍ يىٍوعيمي ػػا فىعىميػػكا كى يػػ ـٍ فىعىميػػكا مى ًلػػؾى أىيَّهيػػ ػػمَّفى  ى ػػا اىٍعػػدىهي ًإٍ   ىضى مى ػػارىةن ًإلىػػ  [ كى ـي ًإشى ٍع
. ـٍ اًيًه  اٍيً فىاًا ًإيمى

 يوعمكفي ا سـ المكصكؿ  ك  ال يفي ف  سكل   ال يف ئ 
 لـ ا كصؿ ال  معرف   صاحب الحرااؽي يٕ 
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مسػػكس  لايػػاف أحػػكاؿ الميػػافريف  يُ الػػ  الػػ يفي كا يػػ  المع رضػػ  اػػيف المفػػٌرع كالمفػػٌرع عميػػ 
 المعٌار عيهـ االمكصكؿ، فال يياف  ال فري  لككيها مف   م  المفٌرع عمي .

 ـه ٍعػريف وى الميػاف ك كضيح : أي  أاار أٌك ن: اركل   يوعمػكفي اػأٌف إيمػافى 
 مجػرَّده   حريرػ ى  يِ 

ل حػػػاكـ الػػػ  الطػػػا كت،   ـ المضػػػمر مػػػف إرادة ارً ٍفػػػعمػػػ  كي  اىػػػيَّف حػػػالهـ الميٍا ىيًػػػ  لػػػ ، ةػػػـ
ػػدًّْ ـ اليػػا ى عػػف ك ػػاب اهلل كرسػػكل   يّ أىٍيمػػايهـ ـ الكا اػػ  المرركيػػ  اٌيف أعػػ ارى كاىػػ --كصى

 كااػػا رحيمػػا، لػػك  ، ةػػـ اػػٌيف أيهػػـ يجػػدكف اهللى يْ ا ف ضػػاح الفػػاجرة حػػيف أصػػاا هـ مصػػيا ي 
 ةػـ فػٌرع سكلػ  ظ// عما فعمكه مما  يكر لػدامكا فػ  ا يمػاف،ِأطاعكا الرسكؿ كاس غفركا //

  فػػال كراػػؾي  عمػػ  أٌكؿ ا يػػ ، ك ػػك  ألػػـ  ػػر الػػ  الػػ يفي إااػػارا لياٌيػػ  أيهػػـ   ي ميػػكف، 
ًعػؿى  ايػ ن  يعي :   يدامكف ف  ا يماف، ك  يػداؿ ا يمػاف فػ  سمػكاهـ ح ػ  يػأ كف امػا جي

ػػدَّسكف فػػ  دعػػكل يٓ رضػػاا كرضػػااهـ ا -  -لعػػدـ إيمػػايهـ مػػف  حكػػيـ الرسػػكؿ ، ك  ييصى
مػػػكصي ا   بي رى ٍضػػػ، اػػػأف يي يٕ هـ مػػػف مػػػرض الكفػػػر المضػػػمراػػػكاطيً  ئ يمػػػاف ح ػػػ  يىظهػػػر اي
 . يٖ ـ ف  محٌؿ ا م حافهي حالي 
 

                                                           

دُّ  يُ  لى  الرَّسيكًؿ رىأىٍيتى اٍلمييىاًفًريفى يىصي ا أىٍيوىؿى المَّ ي كىاً  ـٍ  ىعىالىٍكا ًإلى  مى ديكدنايميعي  سكل   عال  كىاً  ىا ًسيؿى لىهي  [ُٔكفى عىٍيؾى صي
: حكاي  سكؿ يككف مظٌي  لمك ب، كله ا جاا فػ  الرػر ف ي :الوٍَّعـي َّٖجاا ف  المفردات ف   ريب الرر ف  ص:  يِ 

كامال غػااف/  ـى الَّػً يفى كىفىري ي : الػوعـ َُ/  ّ[ كفػ  معجػـ مرػايي  المغػ   ٕف  كٌؿ مكض   ـٌ الراامكف ا ، يحك: وىعى
. كف  دس كر العمماا = جام  العمـك ف  اصطالحات الفيكف ٍيًر ًصحَّ و كى ى يىًريفو ي :الوٍَّعـ: َُُ/  ِ  اٍلرىٍكؿي ًمٍف  ى

. يكى الرىٍكؿ ًاالى دىًليؿ. كىاٍلمىٍشهيكر أىف الوٍَّعـ  يكى اً ٍعً رىاد اٍلاىاًطؿ أىم  ير المطااؽ لٍمكىاًس  سىكىاا اع رد ا الٍ   رىاًاؿ أىك  ى
 ف  الماطكط بيمايهـي يّ 
ًمٍي  اف ْٓٓ/  ُف  جمهرة المغ    يْ  ف ًإ ا ايكشفت مساكا .ي :ككؿ شىٍ ا كشف   فرد فضح   كى  ض  فالى
 ف  الماطكط لرضاا ي يٓ 
ي : كامػص الشَّػػٍ ا يامػص امكصػػا كاالصػا كامصػػ   أىيػا  اميصػػا ًإ ا صػفي   مػػف َْٔ/  ُفػ  جمهػرة المغػػ    ئ 

 كدر أىك درف.
 ي كأىٍضػػػػمىرت الشػػػػ اى: أىٍافىٍي ػػػػ ،ّٕٔ/  ْالكفػػػػر المضػػػػمر الػػػػ م يافيػػػػ  صػػػػاحا  ك  يظهػػػػره. كفػػػػ  الماصػػػػص   يٕ 

ٍ   ابىٍرض:  يَّاىٍ  .  كأىٍضمىرى
كيرضػػكا احكمػػ  مصػػداسا لركلػػ     --معيػػ   لػػؾ أيهػػـ   يصػػدسكف فػػ  دعػػكل ا يمػػاف ح ػػ  يحكمػػكا الرسػػكؿ  يٖ 

  عال    فال كراؾ   ي ميكف ح   يحكمكؾ فيما شجر اييهـ...ي
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 فمف كجهيف: ،كأٌما الد ل  معي 
أحػػد ما: أٌف ال أكيػػد الميٍيػػ ىًظـ
فػػ  سكلػػ   فػػال كراػػؾي إيمػػا  ػػك لريكػػار الضػػمي  الميٍيػػ ىًظـ  يُ 

ـى ا يمػػػاف   يِ ـ ي إيكػػػارى ي ضػػػٌمفي فػػػ  سكلػػػ  ألـ  ػػػر الػػػ  الػػػ يف يوعمػػػكف أيهػػػـ  ميػػػكاي بٌف وىٍعػػػ
الكفػػر، فأكػػد سػػاحاي  ك عػػال  سكلػػ  فال كراػػؾي يفيػػا  يمػػايهـ، كرٌدان لهػػـ الػػ  كفػػر ـ الػػ م 

 أيكركا ككيهـ عمي  ضميا.
كَّػػػػدكةاييهمػػػػا:  أٌف ا ااػػػػار المي ى

ػػػػٍربى الغايػػػػ  لعػػػػدـ إيمػػػػايهـ ي  ي ميػػػػكف اػػػػأٌيهـ  يّ  ، يْ كضى
يسػػػػ دعياف كػػػػٍكيىهـ عمػػػػ  الكفػػػػر ساػػػػؿ كركد ا يػػػػ ، فػػػػالمعي : أٌيهػػػػـ يػػػػدكمكف عمػػػػ  الكفػػػػر 

، فم ػػػػ  أ ػػػػكا اهػػػػا يىٍاميصػػػػكف مػػػػف الكفػػػػر، ئ االغايػػػػ  المضػػػػركا  (5)المضػػػػمر ح ػػػػ  يػػػػأ كا
كيدامكف ف  ا يماف الصحي ، فه ا المعي  يياسب حاؿ الميافريف  ا حريػؽ كػكيهـ عمػ  
الكفر المضمر ساؿ يوكلهػا، دكف حػاؿ ابيصػارم لككيػ  عمػ  ا يمػاف ساػؿ كركد ػا، بٌف 

كداكلػػ   اركجػػ  مػػف ا يمػػاف -ك//  رػػدير يػػوكؿ ا يػػ  فػػ  حرػػ ّعميػػ  عمػػ / / -الػػالـو 
مػػا اسػػ دع   كػػكف الميٍيػػوىؿ  ا يػػ ، بفٌ  (7)فػػ  الكفػػر، ك  ريػػب أٌف  ػػ ا اػػالؼ مػػا  سػػ دعي 

، كعالسػ  يٗ ، كرجػكع الضػميريٖ في  عم  الكفر ح ػ  يػأ   االغايػ ، فكػؿ مػف فػاا ال فريػ 
 ، يَُ كعالس  ال أكيد

                                                           

وى ّْْ/  ٓجاا ف  مرايي  المغ    يُ  ػرى يىظىٍمػتي اٍلاى مىػ   ىػٍأًليًؼ شىػٍ او كى ىٍأًليًفػً ، كى ـي: أىٍصؿه يىديؿُّ عى ي :اليُّكفي كىالظَّااي كىاٍلًمي
  . وى رى ٍيطي يىٍجمى ي اٍلاى : اٍلاى ـي يىظىٍمتي الشٍّْعرى كى ىٍيرىهي. كىاليّْظىا  يىٍظمنا، كى

 ف  الماطكط   يكار ـي يِ 
 يعي  سكل   عال  فال كراؾي يّ 
 كيسممكا  سميماي -ال –   سكل      ي ميكف ح   يحكمكؾ  يْ 
 ف  الماطكط: يأ كف يٓ 
 كعدـ كجكد الحرج ف  صدكر ـ.     --يعي  االغاي  المضركا :  حكيـ اليا ئ 
  ف  الماطكط: يس دعي  يٕ 
 فاا ال فري     فاا  فال كراؾي يٖ 
 الضمير  ك الكاك ف   ي ميكفي يٗ 
، َُُ/  ٓجػػػاا فػػػ  ال حريػػػر كال يػػػكير  يَُ  ـ: فػػػك رٌاػػػؾ  ى ييٍ ًمييػػػكفى ػػػالى .كأصػػػؿ اٍلكى ًاال ٍَّكًكيػػػًد المٍَّفًظ ّْ ػػػـً كى ػػػدىهي ًااٍلرىسى ي :كىأىكَّ

ٍيًفيِّػػ ػػـً مى ػػكىابي اٍلرىسى ػػـً ًإ ىا كىػػافى جى ػػٍرًؼ اليٍَّفػػً  سىٍاػػؿى اٍلرىسى ـه كىاٍلعىػرىبي  ىػػٍأً   ًاحى ػػ ػػٍرًؼ اٍلعىٍطػػًؼ سىسى ػػا اىٍعػػدى حى ا ًلم ٍَّعًجيػػًؿ ًاً فىػػادىًة أىفَّ مى
اـً ًااليٍَّفً ، كىرى  ـي اليٍَّفً  ًلاًلٍ ً مى مىٍيهىا، فى ىٍرًدي ٍممى ي اٍلمىٍعطيكؼي عى يىٍ  ي اٍلجي مَّ ا  ىضى مى  اليٍَّفً  ًلمى : عى  ٍكًؿ سىٍيً  ٍاًف عىاًصـو
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يػػ  سػاط  كار ػاف سػاط  عمػ  يػوكؿ ا  يُ كاسػ دعاا ا يػ  سىػٍاؽ الكفػر عمػ  اليػوكؿ دليػؿ
 ف  الميافريف المعار عيهـ االمكصكؿ ف  سكل    ألـ  ر ال  ال يف يوعمكفي .

كيسػممكا  سػميماي فػ  الميػافريف،  الػ  سكلػ  ي   ألػـ  ػر ف  ا  ررر   ا  حرؽ أٌف يوكؿ سكل 
، فػػال يياغػػ   (2)عمػػ  أٌف اليػػوكؿ فػػ  ابيصػػارم ركم عػػف اصػػم  وايػػر  سػػيما االحسػػااف

، كشػػهد يْ كالحديايػػ  (3)أف يي ىمىرَّػػ  اػػالراكؿ، ك  يميػػؽ أف ييٍحكػػـ اركايػػ و اكفػػر أحػػد شػػًهد اػػدرا
اهللي لػػ  اا يمػػاف، حيػػث سػػاؿ المفسػػركف: إٌف سكلػػ   عػػال    يػػا أيهػػا الػػ يف  ميػػكا     اػػ كاي 

 .يٓ يوؿ ف  ابيصار
 
 

                                                                                                                                                                          

ًحي ايهىا صى افىالى كىالمًَّ  أىٍشرى ا ... كى ى أيٍشفى  ًاهىا أىاىدنا سىًريمى  حن
ػ ى اً       ػؿى مى ػكىاًب ًليىٍحصي ٍرًؼ يىٍف و ًمٍةًمً  ًف  اٍلجى ٍرًؼ اليٍَّفً  اىٍعدى اٍلعىاًطًؼ ًاحى يىٍكةيري أىٍف يىٍأ يكا مى ى حى ػا ًفػ  كى ػاـً ال ٍَّأًكيػدي، كىمى ٍ ً مى

 ري  ىً ًه اٍ يىً ، كى يكى اً ٍسً ٍعمىاؿي اٍبىٍكةى 
يعيػػ  أف سكلػػ   عػػال   فػػال كراػػؾ   ي ميػػكف ح ػػ  يحكمػػكؾي يفػػ  عػػف الميػػافريف ا يمػػاف الػػ   حرػػؽ  حكػػيمهـ لػػ   يُ 

- - . مما يدؿ عم  أف ا ي  يولت فيهـ بف إيماف ابيصارم ةاات ساؿ يوكؿ ا ي 
يعيػػ  أف الوايػػر ساؿ أحسػػبي كلػػـ يجػػـو اػػأف  لػػؾ  ػػك سػػاب اليػػوكؿ، فػػ  الهػػامش كرد  فسػػير الحسػػااف : سكلػػ   يِ 

  سيما االحسااف يعي  أف واير الراكم ساؿ ف   ار ركاي  : ما أحسب   ه ا ي  يولت إ  ف   لؾ ابيصارم. 
رة ييظػر فيهػا : الادايػ  كاليهايػ  ط إحيػػاا الاػدري كسػد كسعػت  ػػوكة اػدر فػ  السػي  الةاييػ  لمهجػػ ( فػ  الماطػكط يّ 

 ي .ُّّ/  ّال راث  
 ي ِٕٓ/  ِصم  الحدياي  كاف ف  السي  السادس  لمهجرة. ييظر ف   فصيمها مغاوم الكاسدم   يْ 
ييػكا  ى  ى ًَّاػ يكا ي ك ػ ه الجممػ  سػد  يٓ  اػدأت اهػا سػا    كر الم لؼ الجوا ابكؿ مف ا يػ  ك ػك سكلػ   يىػا أىيُّهىػا الَّػً يفى  مى

 يات  مف الرر ف الكريـ كلـ يايف الم لؼ أم ا يات يعي ، لكف جاا ف   فسير الطاػرم = جػام  الايػاف ط  جػر 
ػػهيـٍ َٔٓ/  ٖ  ػػارىل أىٍكًليىػػااى اىٍعضي ييػػكا  ى  ى ًَّاػػ يكا اٍليىهيػػكدى كىاليَّصى ػػ ى ، سىٍكليػػ ي: ليىػػا أىيُّهىػػا الَّػػً يفى  مى ػٍف ًعٍكًرمى ااي اىٍعػػضو  أىٍكًليىػػي :عى

{ مالماادة:  ـٍ ـٍ فىً يَّ ي ًمٍيهي ـٍ ًمٍيكي لَّهي ٍف يى ىكى مى ٍيػً ًر ُٓكى ٍاػًد اٍلمي ـى أىاىا لياىااى ى ٍاػفى عى مَّ سى مىٍيً  كى مَّ  اهللي عى : " اىعىثى رىسيكؿي المًَّ  صى [ سىاؿى
ٍيظى ى  كًؿ أىشىػارى  ًمفى ابك  كى يكى ًمٍف اىًي  عىٍمًرك ٍاًف عىٍكؼو ، فىاىعىةى ي ًإلى  سيرى ػا أىطىػاعيكا لىػ ي اًػاليُّوي ًت اٍلعىٍهدى ، فىمىمَّ ًحيفى يىرىضى

" ك  ا يعي  أف   ه ا ي  يولت ف  ابيصار، مما يرج  أف الم لؼ سصد  ػ ه ا يػ  .كاهلل  ٍمًرً : ال ٍَّا ى ال ٍَّا ى ًإلى  حى
  عال  أعمـ.
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ػػديكيـٍ  ييػػٍ ًمفي   ى   - -كأمػػا سكلػػ       ػػا يُ  ىاىعنػػا  ىػػكىاهي  يىكيػػكفى  حى َّػػ  أىحى كسكلػػ   يِ ياًػػ ً  ًجٍاػػتي  ًلمى
--   ـٍ  ييػػػٍ ًمفي   ى ػػػديكي أف  (4)فػػػال يافػػػ  يّ ياًػػػ ً  ًجٍاػػػتي الػػػ  مػػػا   ي عيػػػاٍ كطى   ي ايػػػمٍ سى  ميػػػؿى يى  حى َّػػػ  أىحى

 فػ ف كػاف لمميػافريف يكػكف كركدي  الاطاب فيهما كف  أمةالهما، إٌما لمميافريف أك لممػ مييف:
 ما ف  ا ي  الكريم . ؽً فٍ عم  كى  يٓ إيمايهـ ؿً صٍ ليف  أى  الحديثً 

ف كػاف// ػػؿ مفهػػكـي الحػػديث عمػػ  كمػػاؿً ّكا  ا يمػػاف، فيكػػكف المعيػػ     ظ// لممػػ مييف ييٍحمى
 ال  الكفر. اهما م مفه  ، فال يياغ  أف يييسبى ئ ـأحدكً  إيمافي  ؿي مي كٍ يى 
 

                                                           

 ب الحديث.ف  الماطكط   ااعاي كالصكاب   اعاي ك ك ا كرد ف  ك  يُ 
ػٍرًا    يِ  ػا يىًجػبي أىٍف يىكيػكفى  ىػكىل اٍلمى /  ُالحديث كرد ف  السي   اف أاػ  عاصػـ كمعهػا ظػالؿ الجيػ  ليلااي "اىػابي مى

ي : المػػداؿ إلػػ  السػػيف ِٕٗي ح ّٕٖ/  ُي، ا اايػػ  الكاػػرل  اػػف اطػػ ، اػػاب  كػػر اف ػػراؽ ابمػػـ  ُٓي ح  ُِ
، كالحػديث فػ  َِٗيح ُٖٖص: الكارل لمايهر  ااب  كر مف  ـ الرأم   ػادو مَّ ـي ٍاػفي حى دى ًاً  ييعىٍي ي كساؿ الايهر : ىفىرَّ

ي كف  يكادر ابصكؿ ف  أحاديػث الرسػكؿ لمحكػيـ َُْيح ُِّ/  ُشرح السي  لماغكم ااب رد الادع كاب كاا  
شػػرح ي سػػاؿ اليػػككم حػػديث حسػػف صػػحي ، ركييػػاه فػػ  ك ػػاب الحجػػ  ا سػػياد صػػحي . ييظػػر ُْٔ/  ْال رمػػ م  

اليػ ي ًةرىػاته ِٖٗ/  ُّي :كسػاؿ ااػف حجػر فػ  فػ   الاػارم   ُّٓابراعيف اليككي   اػف دسيػؽ العيػد  ص:  ًرجى ي :"كى
" لكف ااف رجب ضػعف  فػ  جػام  العمػـك كالحكػـ ت ابريػ كط   حى ي اليَّكىًكمُّ ًف   ًاًر اٍبىٍراىًعيفى حَّ سىٍد صى ي  ّْٗ/  ِكى

:  ىٍصًحي ي  ى ىا  يي اركل : سيٍمتي ، كى ػٍركىًومُّ ػادو اٍلمى مَّ ـي ٍاػفي حى دي اًػً  ييعىػٍي ػًديثه يى ىفىػرَّ كهو، ًمٍيهىا: أىيَّ ي حى ًديًث اىًعيده ًجدِّا ًمٍف كيجي عىػٍيـه اٍلحى
ًديًث كىاييكا ، فىً فَّ أىًامَّ ى اٍلحى اًرمُّ رَّجى لى ي اٍلاياى ً ، كىاى مىاعى ه ًمفى اٍبىًامَّ ةَّرى ي جى ٍف كىافى كى اىً ً  ًف    ى ىا كىاً  الى ، ًلصى ييٍحًسييكفى ًاً  الظَّفَّ

ييشىػاَّ ي عى  ـي، كى كىػاييكا يىٍيسيػايكيى ي ًإلىػ  أىيَّػ ي ييًهػ مى  أىٍ ػًؿ اٍبىٍ ػكىاًا، كى دّْ عى ػا السُّيًَّ ، كى ىشىدًُّدًه ًف  الرَّ اًديػًث، فىمىمَّ مىٍيػً  ًفػ  اىٍعػًض اٍبىحى
كى  يىػػاًكيًرًه، حى مىػػ  مى ـٍ عى ػػٍعًؼ،  كسػػاؿ الشػػي  ابلاػػاي  فػػ  ظػػالؿ الجيػػ   كىةيػػرى عيةيػػكري ي مىٍيػػً  ًاالضَّ ػػكا عى ي  اسػػياده ُِ/  ُمي

ًعيؼيٗٓ/  ُضعيؼ. كضعف  ابلااي  ايضا ف  مشكاة المصااي     ي اركل :  سىيىده ضى
 الظا ر أف   ا شرح لمحديث ال م سار  كلي  حديةا كلـ أجده فيما كسفت عمي  مف مصادر.يّ 
 ال ي ف  الماطكط: ف يْ 
ي :الميػػػافؽ:  ػػػك الػػػ م يضػػػمر الكفػػػر اع رػػػادنا ِّٓك لػػػؾ بف الميػػػافؽ مسػػػمكب ا يمػػػاف، ففػػػ  ال عريفػػػات  ص:  يٓ 

.  كيظهر ا يماف سك ن
ػػاًف اٍلكىاًجػػًب حى َّػػ   ىكيػػكفى ّٓٗ/  ِ  فػػ  جػػام  العمػػـك كالحكػػـ ت ابريػػ كطئ  يمى ٍيسىػػافى  ى يىكيػػكفي ميٍ ًميِّػػا كىاًمػػؿى اٍ ً ي :اٍ ً

ٍيًر ى  مَّـى ًمفى اٍبىكىاًمًر كىاليَّكىاً   كى ى سى مىٍيً  كى مَّ  المَّ ي عى ااى ًاً  الرَّسيكؿي صى اَّ ي ي  ىاًاعى ن ًلمىا جى يىٍكػمىحى ػرى اًػً ، كى ا أىمى ػا ا، فىييًحبُّ مى رىهي مى
ٍي ي.    يىهى  عى
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ا يػػػ  فػػػ  الميػػػػافريف، ك رػػػرر أٌف الحػػػديث محمػػػػكؿ عمػػػ  كمػػػػاؿ  أٌف يػػػػوكؿى  ؽى رَّػػػحى فاعػػػدما  ى 
فيما صدر مف ابيصػارم عيػد  ا يماف، عم   ردير ككف الاطاب لمم مييف، ار  الكالـي 

فكةيػر مػف المحررػيف أجػااكا اكجػكه شػ  ،  عمػ  إطالسػ :--كلػدل المرػداد  --الرسكؿ
كًحػػدَّة يٍفػ ،   عػف سػػكا : أٌف مػا صػػدر ميػ  يارػ  أف يكػػكف عػف  ضػب كاالصػ  الكػؿٌ 

كالحديايػػػ ،  (2)، بٌف الظػػػا ر مػػػف حػػػاؿ رجػػػؿ أيصػػػارم شػػػهد اػػػدران يُ ظػػػف كااػػػ الًؿ عريػػػدة
كشػػػهد اهللي لػػػ  اا يمػػػاف، كمػػػا سميػػػا أف   يكػػػكف لػػػ  سػػػكا ظػػػف كااػػػ الؿ عريػػػدة، اػػػؿ أاػػػ ه 

، كاغػػت ، كطغػػ  (3)الغضػػبي  ،   سػػيَّما عيػػد الحكػػـيٓ طاعيػػ  عيػػد المياوعػػ  يْ عميػػ  الػػيف ي
 عمي ، فراؿ ما ساؿ اغير اا يار.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ي :يعيػ :   ي ميػكف إيماينػا كػامالس بيػ    ياػرج مػف ا يمػاف ََُ/  ٖكف  شرح صحي  الااارل  اف اطػاؿ   يُ 
 ااطرة أاطر ا الشيطاف كيوغ اها.

 ف  الماطكط: الادر يِ 
فػراط ي :ككؿ مجػُِِٖ/  ٔف  الماطكط:  كاغ  ي كف  الصحاح  اج المغ  كصحاح العراي    يّ  اكوة فػ  الحػد كا 

 عم  المردار ال ل  ك حد الشئ، فهك اغ .
ػاكىو ُٗٗ/  ِكف  جمهرة المغػ    يْ  ػاا كةيػر ي ىجى ػااى ًامى ، ًإ ا جى ي : ككػؿ م جػاكو حػدَّه فرػد طىغىػ  يطغىػ  طىغىػ  السػيؿي

ٍت أمكاجي . ، ًإ ا  ىاجى مىٍيً . كطىغى  الاحري  حٌد مىا كىافى يٍجًرم عى
ٍف ا َّهىـى رىسيكؿى المًَّ  ٖٕٓ/ ُ ف  اف العرا  ط العممي   كف  أحكاـ الرر  يٓ  كيؿُّ مى ػمَّـى  -ي  كى سى مىٍيً  كى مَّ  المَّ ي عى ًفػ   -صى

ٍي ي اليَّاًػ ُّ  لَّ ن فىأىٍعرىضى عى اًرمَّ وىؿَّ وى ، لىًكفَّ اٍبىٍيصى ٍكـً فىهيكى كىاًفره ػمَّـى  -ًف  اٍلحي سى مىٍيػً  كى ػمَّ  المَّػ ي عى ٍةرى ىػ ي ًلًعٍمًمػً  كىأىسىػاؿى  -صى عى
ػدو اىٍعػدى اليَّاًػ ّْ  لىػٍي ى  ىًلػؾى ًبىحى ً  يىًريًيً  كىأىيَّهىا كىايىٍت فىٍم ىػ ن، كى ػمَّـى  -ًاًصحَّ سى مىٍيػً  كى ػمَّ  المَّػ ي عى ٍكػـً  -صى ـٍ يىػٍرضى ًاحي ػٍف لىػ كيػؿُّ مى كى

اًكـً اىٍعدىهي فىهيكى عىاصو  ًةـه.  اٍلحى
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مػادةي الشػاه  اهػ ه المر اػ  فػ  الجػكاب، بٌف مػا صػدر ميػ  اعػد  (1)لكي  أسكؿ    يحسػـ 
الكفػرى أـ  ، بٌف كػؿ مػا صػدر  ما  عٌيف أيػ  مػف  ضػب ييٍح ىمىػؿ أف يكػكف ممػا يسػ كجبي 

مّْصػػ عػػف  ضػػب   يامػػك عػػف إيجػػاب كفػػر، فػػاح يش فػػ  الجػػكاب إلػػ   حريػػؽ وا  (2)اػػد يياى
ٍفرة الكفر  الساسط  اال كا . يْ ا  كٍ ، ال  ساح  الحى يّ عف حي
: إٌف مػػػا يٕ ، كمفػػػا ي  ال ػػػدسيؽئ ال حريػػػؽ يٓ ك// ال كفيػػػؽ، كايػػػده مراليػػػدْفيرػػػكؿ كاػػػاهلل// 

عمػػ   حكػػيـ  يػػره  ؼي ي كسٌػػ (8)، بيػػ صػػدر ميػػ  اعػػد مػػا كػػاف مػػف  ضػػب   ييكًجػػب الكفىػػرى 
 (9)مػف حػاؿ الصػحاا  ظا را، كعدـ الرضا اعد ال حاكـ الي  ااطيا، فال يواع أٌف الظػا رى 

ومػػاف، بٌف عػػدـ الرضػػا  دى ٍعػػارضػػاا ، كلػػك اى  كرضػػ ى  --أٌيػػ  حكَّػػـ الياػػ   (9)الصػػحاا 
 احكم  ف  الااطف إيما ي حرؽ ف  الظا ر:

                                                           

ـي: الرطػػ ، كسػػم  ِِّفػػ  الماطػػكط:    ييحسػػـي كمعيا ػػا:    يرطػػ  جػػاا فػػ  مجمػػؿ المغػػ   اػػف فػػار   ص:  يُ  ي :الحسػػ
 السيؼ حسامان.

ػادي أىٍصػؿه كىاًحػده ميطَّػًرده، كى يػكى  ىٍيًريىػ ي الشَّػٍ ًا َِٖ/  ِف  الماطكط:   امص ي ساؿ فػ  مرػايي  المغػ    يِ  ـي كىالصَّ ػااي كىالػالَّ ي :اٍلاى
.  كى  مىصى  يكى مٍَّص ي ي ًمٍف كى ىا كىاى : اى   ىٍهً ياي ي. يىريكليكفى

اًرمُّ اٍليىٍكـى ًمػٍف ًإٍيسىػافو َُٖ/ ُٓكف  شرح اليككم عم  مسمـ   يّ  ـى ًاً  اٍبىٍيصى ـً الًَّ م  ىكىمَّ دىرى ًمٍةؿي  ى ىا اٍلكىالى لىٍك صى ي سىاؿى اٍلعيمىمىااي كى
مَّ  المَّ ي عى  ػٍرًطً  سىػًمٍف ًيٍساىً ً  صى ـي اٍلميٍر ىػدّْيفى فىيىًجػبي سىٍ ميػ ي ًاشى ػا مىػ  سىاًاًمػً  أىٍحكى ٍت عى رى ـى ًإلى   ىكنل كىافى كيٍفرنا كىجى مَّ سى ػ ي مىٍيً  كى كى ػا  ىرى يَّمى اليكا كىاً 

ـً يى ىػأىلَّؼي اليَّػا ٍسػالى ًؿ ا ًٍ ػافى ًفػ  أىكَّ ـى ًبىيَّػ ي كى ػمَّ سى مىٍيػً  كى مَّ  المَّػ ي عى مىػ  أى ىل اٍلمييىػاًفًريفى اليًَّا ُّ صى يىٍصػًاري عى يىػٍدفى ي ًاػالًَّ   ً ػ ى أىٍحسىػفي كى  ى كى
ػػدَّثي اليَّػػ يىريػػكؿي  ى يى ىحى كا كى كا كى ى  ييىفّْػػري ػػري اىشّْ كا كى ػػري كا كى ى  يعىسّْ ػػري يىريػػكؿي يىسّْ ػػرىضه كى ػػٍف ًفػػ  سىٍمًاػػً  مى مى ااى ي ا ي أىفَّ كى ػػدنا يىٍر يػػؿي أىٍصػػحى مَّ كفػػ   ميحى

سىػفه ُُّ/ ٓكال يكير   ال حرير ًفيهىػا  ىٍفًصػيؿه حى ًوـً اٍلرىٍكًؿ كىاٍلًفٍعػًؿ، كى ٍشػدو ي كى ىً ًه اٍلرىًضيَّ ي  ىٍرًج ي ًإلى  اليَّظىًر ًف  ال ٍَّكًفيًر ًاالى ً ٍاػًف ري
يىػاًاوً »ًفػ  اٍلاىيىػاًف كىال ٍَّحًصػيًؿ ًفػػ  ًك ىػاًب  ًك ىػاًب « اٍلجى ػ ي ي:« . اٍلميٍر ىػػدّْيفى »كى صى ػٍف يىٍصػػديري ًمٍيػ ي ًمٍةػؿي  ىػػ ىا  ايالى أىيَّػ ي  ى ايػػدَّ ًمػٍف  ىٍيًايػً  مى

ػٍراى سىػٍد  ػاًفرنا، ًبىفَّ اٍلمى ػدَّ كى ـٍ يىٍرًجػٍ  عي لىػ ػ ي كى مى ًوـً اٍلكيٍفًر فىػً ًف اٍل ىوى ـي سىٍكلى ي ًمٍف  ى مى  مىا يىٍموى مىػ  عى ػ ي  ىػ ىا عى ييٍ اى ، كى لىػً  اً ٍلً ػوىاـً ػٍف دى ى يىٍغفيػؿي عى
كًؿ ًمػٍف أيٍسػميكًب اٍ يىػً  ًلرىٍكًلػً :  ى ييٍ ًمييػػكفى  ىػ ػاىًب اليُّػوي الىػػ و  -ًإلىػ  سىٍكًلػ ً  - ىا اٍلكىٍجػً  ًفػ  سى ػاًرمُّ ًاأىيَّػ ي سىػًد اٍل ىػاى ى ًاحى  ىٍسػًميمان فىيىاَّػ ى اٍبىٍيصى

مىٍيهىا اىٍعدى ال ٍَّيًاي ً  فىااو ًإًف اٍس ىمىرَّ عى يمىافى ًف  اى ـٍ يىكيٍف ميٍ ًمينا.  ييىاًف  ا ًٍ اًساىً هىا لى مى  عى  عى
ػٍكاىً   ِِّ/  ِف   اج العرك    يْ  ػٍكاىً  ، سىػاؿى أىاػك عيايػد: حى ٍكاى ي:  اً ٍةـي ، ًف   ال ٍَّهً يبي : رىبّْ  ىرىاَّػٍؿ  ىػٍكاىً   كاٍ ًسػٍؿ حى ي :الحى

ُـّ، كى يكى مف سىٍكل  عى  اًا ك يضى ، ًافىٍ ً  الحى ٍأةىـى كاان كىًايرا{  اليّْسىاا: يىٍعًي  المى : لاي  كىافى حي ؿَّ .ِوَّ كجى ٍكبه ٍأةىـو حيكبه كحى : ككؿُّ مى  ي سىاؿى
. ييظر: لساف العرب   يٓ  وىاًافى يىجيكوي أىف  ىكيكفى اٍلاى  ي :ّٔٔ/  ّالمراليد يجيكوي أىف  ىكيكفى المىفا ي ى ، كى
 ادليمها.ي : ال حريؽ: إةاات المسأل  ّٓجاا ف  ال عريفات  ص:  ئ  
ٍسػأىلى  ًاػدىًليؿ دىًسيػؽ ُْٗ/  ُال دسيؽ كما جاا ف  دس كر العمماا = جام  العمـك ف  اصطالحات الفيكف   يٕ  ي  ػك : ًاٍةاىػات اٍلمى

 دىًسيؽ يصؿ اليَّاظر ًإلىٍيً  ادس  الٌيظر لدس  طىًرير  ك ح ياج  ًإلى  دىًليؿ  ار.
 يعي : الكفر يٖ 
 ف  الماطكط: الصحاا  يٗ 
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كىػػـ، كمػػا  .اا ػػداان، كمػػا فعػػؿ أكةػػر الميػػافريف -  -إٌمػػا ا حكػػيـ  يػػره  كّْػػـ كحى أك اعػػدما حي
أك افعػؿ صػري  فػ   لػؾ، كميػػ   أك ارػكؿو صػري  فػ  ردّْ الحكػـ. س مػ  عمػر. فعمػ  ميػافؽه 

 أك اما يشاكؿ  لؾ.  اصم  مف اس يفاا حر .
ػكٍ مما  يكر، اػؿ حكَّػـ رسػكؿ اهلل، كأمضػ  حي  مف ابيصارم ش اه  ٍر دي صٍ كلـ يى    ، حيػث  ي مى

اصػم   يػ ٍ مٍ ال   يره اعد حكم ، كلـ يصدر مي  سكؿ صري  ف  الرَّد، كلػـ يى  (1)لـ يىٍرج 
 يّ الكفر، لكي  رضػا شػاا  ييسٌد ا  اابي  (2)فه ه ابمكر عف رضا اصم  مف ا س يفاا.

طايعيػ ، عىرىضػا عميػ  حػيف المياوعػ  كالحكػـ عميػ ، عمػ   ةه دَّ ًحػيفسػاي ، كى   ضبه  يّ شاا 
رَّكػاه ح ػ  حمىػاله عمػ  مػا سػاؿ، ك ػك  مػا  ر ضػي  الطايعػ ي الاشػري ، مػف  يػر اا يػار، فحى

سػػكؿ لػػي  فيػػ  رااحػػ  الكفػػر، اػػؿ أديػػ  مػػا يكػػكف فيػػ   ػػٍرؾ ابدب، كأعػػاله أف يكػػكف مػػف 
ٍكاىػػػ ً  ػػػظ// فاعػػػدما يى ْال ػػػ   سػػػرط اال كاػػػ ،//   سايػػػؿ الحى المرػػػاؿ، فػػػ   حريػػػؽ اػػػرااة  (4)شى سى

 مكليػػػػػػا جػػػػػػكاب ييفصػػػػػػـ اػػػػػػ   كالضػػػػػػالؿ، يرػػػػػػكؿ: رسػػػػػػاح  ابيصػػػػػػارم مػػػػػػف شػػػػػػااا  الكفػػػػػػ
 (10)ا شػػكاؿ (9)عػػركؽ  يٖ اػػ [ م(7)عمػػ  جميػػ  ال رػػادير، ك يحسػػـ (6)جػػكاد الشػػا يٓ ظهػػر[

يجػػدكاي  فػػ  سكلػػ   عػػال  ةـ   يُ عمػػ  كػػؿ ال صػػاكير، ك ػػك: أٌف كممػػ   ةػػـي (10)ا شػػكاؿ
                                                           

 ف  الماطكط: يراج  يُ 
 ف  الماطكط:رضاا يِ 
: الامط.ُِٗ/  ٔشاا : االط  جاا ف  العيف    يّ  ، كالشَّكبي  ي :شاب الشَّراب يشكا ، إ ا امط  امااو
ـي أىٍصػؿه كىاًحػده يىػديؿُّ عى ِْْ/  ٓف  الماطكط  فاعدما مػا يسػشي فػ  مرػايي  المغػ    يْ  ي اليُّػكفي كىالسّْػيفي كىاٍلًجػي ٍصػًؿ ي  يىسىػشى مىػ  كى

ٍت لى ي الطَّرىااً  ي ي اٍلمىااى فىاٍي ىسىجى اىًت الرّْ رى يىسىشى الةٍَّكبى يىٍيًسجي ي. كىضى . كى .كف  شىٍ او ًاشىٍ او ًف  أىٍديى  عىٍرضو ؽى. كىالشَّاًعري يىٍيسيشي الشٍّْعرى
ػاًعر ي  يسجتي اليَّاس  ًف  سىػير ىا يسػجا أسػرعت يرػؿ سىكىاًامهىػا فى ُٕٗ/ ِالمعجـ الكسيط   ًهػ ى يسػكج كىالةَّػٍكب حاكػ  كيسػش الشَّ

ـ لاص  كصا  . كر لفر  كيسش اٍلكىالى  الٌشٍعر يظم  كيسش الوُّ
 ويادة ير ضيها المراـ يٓ 
مىٍيً :َِٗ/ ّّ اج العرك    ئ  : اٍيرىطى ىي ، كًاً  فيسّْرى سىٍكلي ي  ىعالى : ل ى ايفصاـ لىهىا{ .  كًممَّا ييٍس ىٍدرىؾ عى ـى  ي  كاٍيفىصى

اًاًط. ٍدعى ي ًف  الحى دىعىٍت ياًحيى ه ًمٍيها،.كالفىٍصمى ي: الصَّ مىًت الدُّرَّةي: اٍيصى دىعى. كاٍيفىصى ـى ظىٍهريه: اٍيصى  اٍيفىصى
 ف  الماطكط: ييحسـ يٕ 
 ويادة ير ضيها المراـ يٖ 
ٍسمنا:  سىطىعى ي ْٕٖ/  ُّف   اج العرك    يٗ  ـى  الًعٍرؽىي حى سى ـىي ، أىم:  سىطىعى ي فاٍيرىطى ى. كي حى سى ٍسمنا  فاٍيحى سىمى ي يىٍحًسمي يي حى ي : حى

  سىطىعى ي ةيَـّ كىكىاهي ًلاىالَّ يىًسيؿى دىمي يي
،ي :ك ُِٕ/  ِٗ اج العرك    يَُ  ، كأٍحمىكىٍت، امىٍعي ن كاًحدو مى َّ ابىٍااىاري : أٍشكىمىٍت عى ، كاٍا ىمىطى، كييراؿي : اٍل ىاى ى  أٍشكىؿى ابىٍمري
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 يػػػادم اػػػأعم  صػػػكت كأرفػػػ  يػػػداا، أٌف مػػػا صػػػدر مػػػف الم ااصػػػميف مػػػف سػػػكؿ داٌؿ عمػػػ  
إيمػا ييٍع ىػٌد اػ   فػ  إيجػاب الكفػر، إ ا   --كجداف الحرج المسػ مـو عػدـ الرضػا ارضػاا  

كػػاف م راايػػا عػػف كسػػت المياوعػػ ، كحػػيف المااصػػم ، كمصػػادفا حالػػ  ا ا يػػار كالرضػػا 
 اا الؿ عريدة كسكا ااطف. المي ىيىرَّف أي  ييشأ مف 

، فػال ييع ػٌد اػ ، لم ػيرف أٌف صػدكره عػف يّ كحػيف المجادلػ  يِ كأما إ ا كاف حال  المياوع   
، بيػ  ومػاف يٓ طايعيػ  كطغيػاف يفػ ،   سػيما كسػت الحكػـ عميػ  عريػب المرافعػ يْ ًحػدَّة 

مػػا صػدر مػػف رار، فػػال ريػب أٌف طً ا ٍضػ بى مىػالغضػب، كعيػد الغضػػب سيػمب ا ا يػػار، ك ى 
ابيصارم مف الرايؿ الةاي  الغير مع ٌد اػ  فػ  إيجػاب الكفػر، كيشػهد عمػ   لػؾ  صػري  

حيػػػػث سػػػػاؿ: فغضػػػػب ابيصػػػػارم، كلػػػػـ ييٍيرػػػػؿ فيػػػػ   ئ الػػػػراكم االغضػػػػب، ك عرياػػػػ  االفػػػػاا
ك// يدؿ عم  كجداف الحرج، م ػأارا عػف ومػاف حامػؿ عمػ  الغضػب، كم راايػا ٓش ا//

ا اس دعاه العطؼ اكمم  ةـ، ح   ييٍس ىدىٌؿ اػ  عمػ  الكفػر ، عم  ميٕ عف كست ممجئ إلي 
دليػػؿ سػػاط  كار ػػاف سػػاط  عمػػ  اػػرااة  م ػػ  عػػف  همػػ   يٖ فػػالعطؼ اكممػػ  ةػػـ دكف الػػكاك

                                                                                                                                                                          

ػػا ِٗفػػ  الممػػ  فػػ  العرايػػ   اػػف جيػػ   ص:  يُ  ٍمػػرك أىم اىييهمى َـّ عى ـى ويػػد ةػػ َـّ المهمػػ  كال رااػػ   ىرػػكؿ سىػػا معيػػ  ةػػ ي : كى
 مهم .

ً .ِْٔ/  ِِ اج العرك     يِ  : جا ىاى ي ًف  الايصيكمى مى ي، كسيؿى  ي : كياوىعى ي مييىاوىعى ن، كًيواعان: ااصى
، ك ػك ُّٓٔ/  ْالصحاح  اج المغ  كصحاح العراي     يّ  ػدىؿي ي :جادىلى ي، أم ااصم ، ميجادىل ن كًجدا ن: كا سػـ الجى

 شٌدة الاصكم .
ػَِٕ/  ّ ه يب المغ    يْ  ي :كالحػدة: مػا ّْٔ/  ِدَّة: الغضػا .كف  الصػحاح  ػاج المغػ  كصػحاح العرايػ   ي :الحى

ًؽ كالغىضب.  يىٍع ىرم ا يسافى مف اليَّوى
 ي : رافىعى  ًإلى  الحاًكـ ميرافىعى ن: سدَّمى  ًإلىٍيً  لييحاًكمى  كشىكاه.َُٖ/  ُِ اج العرك     يٓ 
 ي : "الفاا" ف يها  فيد ال ر يب كال عريب.َِِف  أسرار العراي   ص:  ئ 
معي   لؾ أف عدـ رضػا ابيصػارم يشػأ اسػاب الغضػب كلػي  عػف سػكا اع رػاد لػ لؾ واؿ اػوكاؿ الغضػب، كلػك  يٕ 

 كاف ياشاا عف سكا اع راد ليرؿ عف ابيصارم ما يدؿ عم  اس مرار عدـ رضاه االحكـ. 
ي : فػػالكاك لمطمػػؽ الجمػػ  عيػػد الاصػػرييف فػػ  ا سمػػت جػػاا ويػػد ِِٔ/  ّمػػ  ألفيػػ  ااػػف مالػػؾ  شػػرح ااػػف عريػػؿ ع  يٖ 

كعمرك دؿ  لؾ عم  اج ماعهما ف  يسا  المج ا إليهما كاح مؿ ككف عمرك جػاا اعػد ويػد أك جػاا سامػ  أك جػاا 
يمػػا ي اػػيف  لػػؾ االررييػػ  يحػػك جػػاا ويػػد كعمػػرك اعػػده كجػػاا ويػػد كعمػػرك سامػػ  كجػػا ا ويػػد كعمػػرك معػػ  مصػػاحاا لػػ  كا 
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فػ  إيجػاب الكفػر،  يِ مف كجداف الحرج الم رااػ  المع ػد اػ  يُ الكفر،  ي فاا ما ير ضي 
يػدؿ  --، فعػدـ م اا  ػ  يّ ا   ا ىهي --عم  أف ما صدر مي  لك أكجب الكفر، لكاف 

 عم  أي  مف سايؿ العصياف كالحكا  الساسط يف اال كا . 
، يْ ر المراؿ مسػطكر اف فػ  ك ػب المحػدةيف كالااػارمدٍ كالركاي اف الم ككر اف ف  صى 

، كعػف م لػؼ  ػ ه يٖ ك يػر ـ رضػ  اهلل عػيهـ يٕ ‘، كااػف ماجػ ئ ، كالايهر يٓ كمسمـ
ػػػػالرسػػػػال  الشػػػػريف  الشػػػػي   لسيكاسػػػػ  سػػػػمم  اهلل المجيػػػػد ا، المرشػػػػد ابكمػػػػؿ، عادؿّْ ابجى

  عال . 
 

                                                                                                                                                                          

يىا ييىػا الػدٍُّييىا يىميػكتي   فيعطؼ اها الالحؽ كالسااؽ كالمصػاحب كمػ  ب الكػكفييف أيهػا لم ر يػب كرد اركلػ   عػال : لًإٍف ً ػ ى ًإ َّ حى
يىٍحيىا{ .  كى

 ي : اٍس ض ي الٌديف طما  كأمرا اس موم  . ّْٕ/  ِما ير ضي  أم ما يس موم  جاا ف  المعجـ الكسيط   يُ 
 بف الحرج ال م حصؿ عيد المياوع  كاف عارضا ساا  الغضب، كلي  ياشاا عف اا الؿ عريدة، كما  ردـ.   يِ 
 ي : الم اا ة: المجاواة كالمراام .ٕٔالمفردات ف   ريب الرر ف  ص:  يّ 
ماـ الحفاظ أاك عاد َُْ/  ِ  كرة الحفاظ = طارات الحفاظ لم  ا    يْ  اهلل محمد اف إسػماعيؿ ي : الااارم شي  ا سالـ كا 

اف إارا يـ اف المغيرة اف اردوا  الجعف  مك  ـ الااارم صػاحب الصػحي  كال صػاييؼ:مكلده فػ  شػكاؿ سػي  أراػ  ك سػعيف 
كماا  كأكؿ سماع  لمحديث سي  ام  كمػاا يف كحفػظ  صػاييؼ ااػف الماػارؾ ك ػك صػا  كيشػأ ي يمػا كرحػؿ مػ  أمػ  كأايػ  

ركيات امده ككاف رأسا ف  الػ كاا، رأسػا فػ  العمػـ، كرأسػا فػ  الػكرع كالعاػادة. سػاؿ: ك اػت سي  عشر كماا يف اعد أف سم  م
 عف أكةر مف ألؼ رجؿ.، مات ليم  عيد الفطر سي  ست كامسيف كماا يف.

ي :مسمـ اف الحجاج ا ماـ الحػافظ حجػ  ا سػالـ أاػك الحسػيف الرشػيرم ُِٓ/  ِ  كرة الحفاظ = طارات الحفاظ لم  ا    يٓ 
لييسػػااكرم صػػاحب ال صػػاييؼ:يراؿ كلػػد سػػي  أراػػ  كمػػاا يف كأكؿ سػػماع  سػػي  ةمػػاي  عشػػرة كمػػاا يف فػػأكةر عػػف يحيػػ  اػػف ا

سماعيؿ اف أا  أكيػ  كسػعيد اػف ميصػكر كعػكف اػف سػالـ كأحمػد اػف  يحي  ال ميم  كالرعيا  كأحمد اف يكي  اليراكع  كا 
    ا المسػيد إ  احجػ  كمػا أسػرطت ميػ  شػياا إ  احجػ . حياؿ كامؽ كةير. سمعت مسمما يركؿ ما كضعت شياا ف  ك اا

 مات مسمـ ف  رجب سي  إحدل كس يف كماا يف كساره يوار.
ي : أحمػد اػف الحسػيف اػف عمػ  اػف مكسػ  الاسػركجردم أاػك اكػر الايهرػ  ُّٕال رييد لمعرف  ركاة السيف كالمساييد  ص:  ئ 

 صغير كد اؿ الياكة كك اب ابدب ك ير  لؾ،  الحافظ ا ماـ صاحب ك اب السيف الكاير كالسيف ال
ي : محمد اف يويد اف ماج  أاك عاد اهلل الروكيي  الحافظ  صػاحب ك ػاب السػيف لػ  َِٕ/  ٔٓ اري  دمشؽ  اف عساكر  يٕ 

ك ػب سيف ك فسير ك اري  ككاف عارفا اه ا الشأف ار حػؿ إلػ  العػراسيف الاصػرة كالككفػ  كاغػداد كمكػ  كالشػاـ كمصػر كالػرم ل
 الحديث مات سي  ةالث كساعيف كماا يف .

ال م كرد ف  الصحاح كالسيف    سص  الواير ال  سكل   ةـ أرسم  ال  جارؾي كسكل  : فمػرا عمػ  المرػداد كمػا اعػد ا فرػد   يٖ 
 كردت ف  اعض ك ب ال فسير، كما مر  اريش  لؾ ف  الهكامش.
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ا ااي  الكارل  اف اط  الم لؼ: أاػك عاػد اهلل عايػد اهلل اػف محمػد اػف محمػد اػف  .ُ
 ػػي المحرػؽ: رضػا ّٕٖحمداف العيٍكاىرم المعركؼ اااف اىطَّػ  العكاػرم  الم ػكف : 

كيكسػػػؼ الكااػػػؿ الياشػػػر: دار الرايػػػ  لميشػػػر كال كويػػػ ، معطػػػ ، كعةمػػػاف ابةيػػػكا ، 
 الرياض

 ةػػػػػار الػػػػػاالد كأااػػػػػار العاػػػػػاد الم لػػػػػؼ: وكريػػػػػا اػػػػػف محمػػػػػد اػػػػػف محمػػػػػكد الروكييػػػػػ   .ِ
 ايركت – ػي الياشر: دار صادر ِٖٔ الم كف : 

أحكاـ الرر ف الم لؼ: الراضػ  محمػد اػف عاػد اهلل أاػك اكػر اػف العراػ  المعػافرم  .ّ
 ػػػيراج  أصػػػكل  كاػػرج أحاديةػػ  كعمَّػػؽ عميػػػ : ّْٓ ػػكف : ا شػػايم  المػػالك   الم

الطاعػػػ :  لايػػػاف –محمػػػد عاػػػد الرػػػادر عطػػػا الياشػػػر: دار الك ػػػب العمميػػػ ، ايػػػركت 
 ـ ََِّ - ػ  ُِْْالةالة ، 

أسػػػااب يػػػوكؿ الرػػػر ف الم لػػػؼ: أاػػػك الحسػػػف عمػػػ  اػػػف أحمػػػد اػػػف محمػػػد اػػػف عمػػػ   .ْ
حرػػػػؽ: كمػػػػاؿ اسػػػػيكي   ػػػػػي المْٖٔالكاحػػػػدم، الييسػػػػااكرم، الشػػػػافع   الم ػػػػكف : 

  ػ ُُُْايركت الطاع : ابكل ،  –و مكؿ الياشر: دار الك ب العممي  
ا لم لػػػؼ: أاػػػك عمػػػر يكسػػػؼ اػػػف عاػػػد اهلل اػػػف  ا سػػػ يعاب فػػػ  معرفػػػ  ابصػػػحاب .ٓ

 ػػػػي المحرػػػؽ: ّْٔمحمػػػد اػػػف عاػػػد الاػػػر اػػػف عاصػػػـ اليمػػػرم الررطاػػػ   الم ػػػكف : 
 - ػػػ  ُُِْعػػ : ابكلػػ ، عمػػ  محمػػد الاجػػاكم الياشػػر: دار الجيػػؿ، ايػػركت الطا

 ـ ُِٗٗ
أسػػػرار العرايػػػ  الم لػػػؼ: عاػػػد الػػػرحمف اػػػف محمػػػد اػػػف عايػػػد اهلل ابيصػػػارم، أاػػػك  .ٔ

 ػػػي الياشػػر: دار ابرسػػـ اػػف أاػػ  ٕٕٓالاركػػات، كمػػاؿ الػػديف ابياػػارم  الم ػػكف : 
 ـُٗٗٗ - ػَُِْابرسـ الطاع : ابكل  
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عمػ  اػف محمػد اػػف ا صػاا  فػ   مييػو الصػحاا  الم لػؼ: أاػك الفضػػؿ أحمػد اػف  .ٕ
 ػػػي حريؽ: عػادؿ أحمػػد عاػػد المكجػػكد ِٖٓأحمػد اػػف حجػػر العسػرالي   الم ػػكف : 

 -ايػػركت الطاعػػ : ابكلػػ   –كعمػػ  محمػػد معػػكض الياشػػر: دار الك ػػب العمميػػ  
  ػ ُُْٓ

ابعالـ اير الديف اػف محمػكد اػف محمػد اػف عمػ  اػف فػار ، الوركمػ  الدمشػر   .ٖ
أيػار  -مـ لممالييف الطاعػ : الاامسػ  عشػر  ػي الياشر: دار العُّٔٗ الم كف : 
 ـ ََِِ/ مايك 

إيضػػػاح المكيػػػكف فػػػ  الػػػ يؿ عمػػػ  كشػػػؼ الظيػػػكف الم لػػػؼ: إسػػػماعيؿ اػػػف محمػػػد  .ٗ
 ػػػػي عيػػػ  ا صػػػحيح  ُّٗٗأمػػػيف اػػػف ميػػػر سػػػميـ الاااػػػاي  الاغػػػدادم  الم ػػػكف : 

كطاعػػػ  عمػػػ  يسػػػا  الم لػػػؼ: محمػػػد شػػػرؼ الػػػديف اال رايػػػا راػػػي  أمػػػكر الػػػديف، 
 لاياف –ايمك  الكميس  الياشر: دار إحياا ال راث العرا ، ايركت  كالمعمـ رفعت

الادايػ  كاليهايػػ  الم لػػؼ: أاػػك الفػداا إسػػماعيؿ اػػف عمػػر اػف كةيػػر الررشػػ  الاصػػرم  .َُ
  ػيْٕٕةـ الدمشر   الم كف : 

 ػػػاج العػػػرك  مػػػف جػػػكا ر الرػػػامك  الم لػػػؼ: محٌمػػػد اػػػف محٌمػػػد اػػػف عاػػػد الػػػرٌواؽ  .ُُ
ايػػدم  الم ػػكف :  الحسػػيي ، أاػػك الفػػيض، الممرٌػػب  ػػػي المحرػػؽ: َُِٓامر ضػػ ، الوَّ

 مجمكع  مف المحرريف الياشر: دار الهداي 
 ػػاري  الدكلػػ  العميػػ  العةماييػػ  الم لػػؼ: محمػػد فريػػد  اػػؾي ااػػف أحمػػد فريػػد  ااشػػاي ،  .ُِ

 ػيالمحرؽ: إحساف حرػ  الياشػر: دار اليفػاا ، ايػركت ُّّٖالمحام   الم كف : 
 ايركت     –الياشر: دار اليفاا  ُُٖٗ  - َُُْلاياف الطاع : ابكل ،  –
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 ػػػاري  دمشػػػؽ الم لػػػؼ: أاػػػك الراسػػػـ عمػػػ  اػػػف الحسػػػف اػػػف  اػػػ  اهلل المعػػػركؼ اػػػااف  .ُّ
 ػي المحرؽ: عمرك اف  رام  العمركم الياشر: دار الفكػر ُٕٓعساكر  الم كف : 

 ـ ُٓٗٗ - ػ  ُُْٓلمطااع  كاليشر كال كوي  عاـ اليشر: 
المعيػػ  السػػديد ك يػػكير العرػػؿ الجديػػد مػػف  فسػػير الك ػػاب   حريػػر»ال حريػػر كال يػػكير  .ُْ

الم لؼ : محمد الطا ر اف محمد اف محمد الطا ر اف عاشكر ال كيسػ  « المجيد
  ػُْٖٗ:  كي  سي  اليشر–الدار ال كيسي  لميشر:  ػيالياشرُّّٗ الم كف  : 

اػػف  ػػ كرة الحفػػاظ الم لػػؼ: شػػم  الػػديف أاػػك عاػػد اهلل محمػػد اػػف أحمػػد اػػف عةمػػاف  .ُٓ
لايػػػػػاف - ػػػػػػيالياشر: دار الك ػػػػػب العمميػػػػػ  ايػػػػػركتْٖٕسىاٍيمػػػػػاو الػػػػػ  ا   الم ػػػػػكف : 

 ـُٖٗٗ - ػُُْٗالطاع : ابكل ، 
ال عريفػػات الم لػػؼ: عمػػ  اػػف محمػػد اػػف عمػػ  الػػويف الشػػريؼ الجرجػػاي   الم ػػكف :  .ُٔ

 ػيالمحرؽ: ضاط  كصحح  جماع  مف العمماا ا شراؼ الياشر: دار الك ػب ُٖٔ
 ـُّٖٗ- ػ َُّْياف الطاع : ابكل  لا–العممي  ايركت 

 فسير الطارم = جام  الاياف عػف  أكيػؿ  م الرػر ف الم لػؼ: محمػد اػف جريػر اػف  .ُٕ
 ػػػي  حريػػؽ: َُّيويػػد اػػف كةيػػر اػػف  الػػب ا ممػػ ، أاػػك جعفػػر الطاػػرم  الم ػػكف : 

الػػدك كر عاػػد اهلل اػػف عاػػد المحسػػف ال ركػػ  اال عػػاكف مػػ  مركػػو الاحػػكث كالدراسػػات 
ار  جر الػدك كر عاػد السػيد حسػف يمامػ  الياشػر: دار  جػر لمطااعػ  ا سالمي  اد

 ـ ََُِ - ػ  ُِِْكاليشر كال كوي  كا عالف الطاع : ابكل ، 
 فسػػػير الرػػػر ف العظػػػيـ الم لػػػؼ: أاػػػك الفػػػداا إسػػػماعيؿ اػػػف عمػػػر اػػػف كةيػػػر الررشػػػ   .ُٖ

 ػػػػػي المحرػػػػؽ: سػػػػام  اػػػػف محمػػػػد سػػػػالم  ْٕٕالاصػػػػرم ةػػػػـ الدمشػػػػر   الم ػػػػكف : 
 ـ  ُٗٗٗ - ػ َُِْدار طيا  لميشر كال كوي  لطاع : الةايي  الياشر: 
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 فسير الرر ف العظيـ  اف أا  حا ـ الم لؼ: أاك محمد عاد الرحمف اف محمػد اػف  .ُٗ
إدريػػػػػػ  اػػػػػػف الميػػػػػػ ر ال ميمػػػػػػ ، الحيظمػػػػػػ ، الػػػػػػراوم ااػػػػػػف أاػػػػػػ  حػػػػػػا ـ  الم ػػػػػػكف : 

 - ػػػػػيالمحرؽ: أسػػػػعد محمػػػػد الطيػػػػب الياشػػػػر: مك اػػػػ  يػػػػوار مصػػػػطف  الاػػػػاو ِّٕ
  ػ ُُْٗ -المممك  العراي  السعكدي  الطاع : الةالة  

 فسير اليسف   مدارؾ ال يويػؿ كحرػااؽ ال أكيػؿي الم لػؼ: أاػك الاركػات عاػد اهلل اػف  .َِ
 ػػػي حررػػ  كاػػرج أحاديةػػ : َُٕأحمػػد اػػف محمػػكد حػػافظ الػػديف اليسػػف   الم ػػكف : 

الكمػػػـ دار  يكسػػػؼ عمػػػ  اػػػديكم راجعػػػ  كسػػػدـ لػػػ : محيػػػ  الػػػديف ديػػػب مس كالياشػػػر:
 ـُٖٗٗ - ػ ُُْٗالطيب، ايركت الطاع : ابكل ، 

ال رييد لمعرف  ركاة السيف كالمساييد الم لؼ: محمد اف عاد الغي  اف أا  اكر اػف  .ُِ
شػػػػػػجاع، أاػػػػػػك اكػػػػػػر، معػػػػػػيف الػػػػػػديف، ااػػػػػػف يرطػػػػػػ  الحيامػػػػػػ  الاغػػػػػػدادم  الم ػػػػػػكف : 

 ػػػػػػيالمحرؽ: كمػػػػػاؿ يكسػػػػػؼ الحػػػػػكت الياشػػػػػر: دار الك ػػػػػب العمميػػػػػ  الطاعػػػػػ :  ِٗٔ
 ـ ُٖٖٗ - ػ  َُْٖابكل  

 هػػػػػ يب المغػػػػػ  الم لػػػػػؼ: محمػػػػػد اػػػػػف أحمػػػػػد اػػػػػف ابو ػػػػػرم الهػػػػػركم، أاػػػػػك ميصػػػػػكر  .ِِ
 ػػػػػي المحرػػػػؽ: محمػػػػد عػػػػكض مرعػػػػب الياشػػػػر: دار إحيػػػػاا ال ػػػػراث َّٕ الم ػػػػكف : 

 ـََُِايركت الطاع : ابكل ،  –العرا  
ال كضي  لشرح الجام  الصحي  الم لؼ: ااف الممرف سراج الديف أاك حفص عمػر  .ِّ

 ػػػػػيالمحرؽ: دار الفػػػػالح َْٖاػػػػف عمػػػػ  اػػػػف أحمػػػػد الشػػػػافع  المصػػػػرم  الم ػػػػكف : 
سػػػكريا الطاعػػػػ :  –لماحػػػث العممػػػ  ك حريػػػػؽ ال ػػػراث الياشػػػر: دار اليػػػػكادر، دمشػػػؽ 

 ـ ََِٖ - ػ  ُِْٗابكل ، 
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جام  العمـك كالحكـ ف  شرح امسػيف حػديةا مػف جكامػ  الكمػـ الم لػؼ: ويػف الػديف  .ِْ
اػػف الحسػػف، السىػػالم ، الاغػػدادم، ةػػـ الدمشػػر ،  عاػػد الػػرحمف اػػف أحمػػد اػػف رجػػب

إاػػرا يـ اػػاج  الياشػػر:  - ػػػيالمحرؽ: شػػعيب ابريػػا كط ٕٓٗالحيامػػ   الم ػػكف : 
 ـََُِ - ػ ُِِْايركت الطاع : السااع ،  –م سس  الرسال  

الجػػػام  المسػػػيد الصػػػحي  الما صػػػر مػػػف أمػػػكر رسػػػكؿ اهلل صػػػم  اهلل عميػػػ  كسػػػمـ  .ِٓ
اارم الم لؼ: محمد اف إسماعيؿ أاػك عاػداهلل الااػارم كسيي  كأيام  = صحي  الا

الياشػػػػر: دار طػػػػكؽ اليجػػػػاة  الجعفػػػػ  المحرػػػػؽ: محمػػػػد و يػػػػر اػػػػف ياصػػػػر الياصػػػػر
 مصػػػكرة عػػػف السػػػمطايي  ا ضػػػاف   ػػػرسيـ  ػػػرسيـ محمػػػد فػػػ اد عاػػػد الاػػػاس ي الطاعػػػ : 

  ػُِِْابكل ، 
حمػػد اػػف أحمػػد الجػػام  بحكػػاـ الرػػر ف =  فسػػير الررطاػػ  الم لػػؼ : أاػػك عاػػد اهلل م .ِٔ

اػػػػف أاػػػػ  اكػػػػر اػػػػف فػػػػرح ابيصػػػػارم الاورجػػػػ  شػػػػم  الػػػػديف الررطاػػػػ   الم ػػػػكف  : 
اػػرا يـ أطفػػيش الياشػػر : دار الك ػػب المصػػري  ُٕٔ  ػػػي  حريػػؽ : أحمػػد الاردكيػػ  كا 

 ـ ُْٔٗ - ػ ُّْٖالطاع  : الةايي  ،  الرا رة –
 : جمهػػػرة المغػػػػ  الم لػػػؼ: أاػػػػك اكػػػر محمػػػػد اػػػف الحسػػػػف اػػػف دريػػػػد ابودم  الم ػػػػكف .ِٕ

ايػػػػركت  – ػػػػػي المحرػػػػؽ: رمػػػػوم مييػػػػر اعماكػػػػ  الياشػػػػر: دار العمػػػػـ لمماليػػػػيف ُِّ
 ـُٕٖٗالطاع : ابكل ، 

الجكا ر المضي  ف  طارات الحيفي  الم لػؼ: عاػد الرػادر اػف محمػد اػف يصػر اهلل  .ِٖ
 ػػػي الياشػر: ميػػر محمػػد ٕٕٓالررشػ ، أاػػك محمػد، محيػػ  الػػديف الحيفػ   الم ػػكف : 

 كرا ش  –ك ب ااي  
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الم لػؼ: محمػد أمػيف اػف فضػؿ اهلل  ابةر فػ  أعيػاف الرػرف الحػادم عشػر االص  .ِٗ
 ػػي ُُُُاف محب الديف اف محمد المحا  الحمكم ابصؿ، الدمشر   الم ػكف : 

 ايركت –الياشر: دار صادر 
دسػػػ كر العممػػػاا = جػػػام  العمػػػـك فػػػ  اصػػػطالحات الفيػػػكف الم لػػػؼ: الراضػػػ  عاػػػد  .َّ

 ػػي عػرب عاارا ػ  الفارسػي : ُِلم ػكف : ؽ اليا  اف عاػد الرسػكؿ ابحمػد يكػرم  ا
 لاياف / ايركت -حسف  اي  فحص الياشر: دار الك ب العممي  

اشػػػراؼ اكمػػػاؿ الػػػديف احسػػػاف أك مػػػ ، يرمػػػ  الػػػ   الدكلػػػ  العةماييػػػ   ػػػاري  كحضػػػارة، .ُّ
 ـُٗٗٗالعراي  صال  سعداكم، اس اياكؿ،

مك اػػػ   مػػػد يػػػا  ،الدكلػػػ  العةماييػػػ  فػػػ  ال ػػػاري  ا سػػػالم ، الػػػدك كر إسػػػماعيؿ أح .ِّ
 العايكاف

السػػػػػػي   كمعػػػػػػ  ظػػػػػػالؿ الجيػػػػػػ  فػػػػػػ   اػػػػػػريش السػػػػػػي  ارمػػػػػػـ: محمػػػػػػد ياصػػػػػػر الػػػػػػديف  .ّّ
ابلاػاي يالم لؼ: أاػػك اكػػر اػف أاػػ  عاصػػـ ك ػك أحمػػد اػػف عمػرك اػػف الضػػحاؾ اػػف 

 ػػػػػيالياشر: المك ػػػػب ا سػػػػالم  الطاعػػػػ : الطاعػػػػ  ِٕٖمامػػػػد الشػػػػيااي   الم ػػػػكف : 
 ـَُٖٗ ػ/ ََُْابكل ، 

لم لػؼ: ااػف ماجػ  أاػك عاػد اهلل محمػد اػف يويػد الروكييػ ، كماجػ  سػيف ااػف ماجػ  ا .ّْ
  ػيِّٕاسـ أاي  يويد  الم كف : 

سػػيف أاػػ  داكد الم لػػؼ: أاػػك داكد سػػميماف اػػف ابشػػعث اػػف إسػػحاؽ اػػف اشػػير اػػف  .ّٓ
 ػػػػي المحرػػػؽ: محمػػػد محيػػػ  ِٕٓشػػػداد اػػػف عمػػػرك ابودم السًّْجٍسػػػ اي   الم ػػػكف : 

 ايركت –  العصري ، صيدا الديف عاد الحميد الياشر: المك ا
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ػػػٍكرة اػػػف مكسػػػ  اػػػف الضػػػحاؾ،  .ّٔ سػػػيف ال رمػػػ م الم لػػػؼ: محمػػػد اػػػف عيسػػػ  اػػػف سى
 ػػػي المحرػػؽ: اشػػار عػػكاد معػػركؼ الياشػػر: ِٕٗال رمػػ م، أاػػك عيسػػ   الم ػػكف : 

 ـ ُٖٗٗايركت سي  اليشر:  –دار الغرب ا سالم  
ٍسػػػػرى  .ّٕ ٍكًجردم السػػػػيف الكاػػػػرل الم لػػػػؼ: أحمػػػػد اػػػػف الحسػػػػيف اػػػػف عمػػػػ  اػػػػف مكسػػػػ  الاي

 ػػي المحرػؽ: محمػد عاػد الرػادر عطػا ْٖٓالاراساي ، أاك اكر الايهرػ   الم ػكف : 
 - ػػػػػػ  ُِْْلايػػػػػات الطاعػػػػػ : الةالةػػػػػ ،  –الياشػػػػػر: دار الك ػػػػػب العمميػػػػػ ، ايػػػػػركت 

 ـ ََِّ
السػػيف الكاػػرل  صػػييؼ ا مػػاـ أاػػ  عاػػد الػػرحمف أحمػػد اػػف شػػعيب اليسػػاا   حريػػؽ  .ّٖ

كسيد كسركم حسف دار الك ب العمميػ  ايػركت  دك كر عاد الغفار سميماف الايدارم
لايػػػاف الطاعػػػ   –لايػػػاف جميػػػ  الحرػػػكؽ محفكظػػػ  الػػػدار الك ػػػب العمميػػػ  ايػػػركت  –

 لاياف –ـ يطمب مف : دار الك ب العممي  ايركت  ُُٗٗ -ق  ُُُْا كل  
الم لػػؼ:  رػػ  الػػديف أاػػك  شػػرح ابراعػػيف اليككيػػ  فػػ  ابحاديػػث الصػػحيح  الياكيػػ  .ّٗ

ف عمػػ  اػػف ك ػػب اػػف مطيػػ  الرشػػيرم، المعػػركؼ اػػااف دسيػػؽ العيػػد الفػػ   محمػػد اػػ
 ـََِّ -  ػ ُِْْالسادس  : ػيالياشر: م سس  الرياف الطاع َِٕ الم كف : 

شػػرح السػػي  الم لػػؼ: محيػػ  السػػي ، أاػػك محمػػد الحسػػيف اػػف مسػػعكد اػػف محمػػد اػػف  .َْ
و يػر محمػد  - ػػي  حريػؽ: شػعيب ابريػ كطُٔٓالفراا الاغكم الشافع   الم ػكف : 

 ػػ َُّْدمشػؽ، ايػركت الطاعػ : الةاييػ ،  -الشاكيش الياشر: المك ػب ا سػالم  
 ـُّٖٗ -

شػرح صػحي  الااػارل  اػف اطػاؿ الم لػؼ: ااػف اطػاؿ أاػك الحسػف عمػ  اػف امػػؼ  .ُْ
 حريػؽ: أاػك  مػيـ ياسػر اػف إاػرا يـ دار اليشػر:   ػػيْْٗاف عاػد الممػؾ  الم ػكف : 

 ـََِّ - ػ ُِّْع : الةايي ، السعكدي ، الرياض الطا -مك ا  الرشد 
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الصػػحاح  ػػاج المغػػ  كصػػحاح العرايػػ  الم لػػؼ: أاػػك يصػػر إسػػماعيؿ اػػف حمػػاد  .ِْ
الياشػػر:   ػػػي حريؽ: أحمػد عاػػد الغفػكر عطػػارّّٗالجػك رم الفػػاراا   الم ػكف : 

 ـ ُٕٖٗ -   ػ َُْٕايركت الطاع : الرااع   –دار العمـ لممالييف 
: أاػػك محمػػد محمػػكد اػػف أحمػػد اػػف عمػػدة الرػػارم شػػرح صػػحي  الااػػارم الم لػػؼ .ّْ

مكسػػػػ  اػػػػف أحمػػػػد اػػػػف حسػػػػيف الغي ػػػػاا  الحيفػػػػ  اػػػػدر الػػػػديف العييػػػػ   الم ػػػػكف : 
 ايركت – ػي الياشر: دار إحياا ال راث العرا  ٖٓٓ

العيف الم لؼ: أاك عاد الرحمف الاميؿ اػف أحمػد اػف عمػرك اػف  مػيـ الفرا يػدم  .ْْ
د إاػػرا يـ السػػامراا    ػػػيالمحرؽ: د مهػػدم الماوكمػػ ،َُٕالاصػػرم  الم ػػكف : 

 الياشر: دار كمك ا  الهالؿ
 رااب الرر ف كر ااب الفرساف الم لؼ: يظاـ الديف الحسف اف محمد اف حسػيف  .ْٓ

 ػػػي المحرػػؽ: الشػػي  وكريػػا عميػػرات الياشػػر: َٖٓالرمػػ  الييسػػااكرم  الم ػػكف : 
  ػ ُُْٔ -ايركت الطاع : ابكل   –دار الك ب العممي  

ث كابةرالم لؼ: أاك الراسـ محمكد اف عمرك اف أحمػد، الفااؽ ف   ريب الحدي .ْٔ
محمػػد - ػػػيالمحرؽ: عمػػ  محمػػد الاجػػاكم ّٖٓالوماشػػرم جػػار اهلل  الم ػػكف : 

 لاياف الطاع : الةايي  –أاك الفضؿ إارا يـ الياشر: دار المعرف  
ف   الاارم شرح صحي  الااارم الم لؼ: أحمد اف عم  اػف حجػر أاػك الفضػؿ  .ْٕ

رسػػػـ ك اػػػ  كأاكااػػػ  ُّٕٗايػػػركت،  -فع  الياشػػػر: دار المعرفػػػ  العسػػػرالي  الشػػػا
كأحاديةػػ : محمػػد فػػ اد عاػػد الاػػاس  سػػاـ ا اراجػػ  كصػػحح  كأشػػرؼ عمػػ  طاعػػ : 

 محب الديف الاطيب عمي   عميرات العالم : عاد العويو اف عاد اهلل اف ااو
ر الرامك  الفره  لغػ  كاصػطالحا الم لػؼ: الػدك كر سػعدم أاػك حايػب الياشػر: دا .ْٖ

 ـ ُّٗٗـ  صكير:  ُٖٖٗ ػ =  َُْٖسكري  الطاع : الةايي   –الفكر. دمشؽ 
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الكشػػاؼ عػػف حرػػااؽ  ػػكامض ال يويػػؿ الم لػػؼ: أاػػك الراسػػـ محمػػكد اػػف عمػػرك اػػف  .ْٗ
 – ػػػػػي الياشػػػػر: دار الك ػػػػاب العراػػػػ  ّٖٓأحمػػػػد، الوماشػػػػرم جػػػػار اهلل  الم ػػػػكف : 

  ػ َُْٕ -ايركت الطاع : الةالة  
الك ػػب كالفيػػكف الم لػػؼ: مصػػطف  اػػف عاػػد اهلل كا ػػب كشػػؼ الظيػػكف عػػف أسػػام   .َٓ

جماػػػػ  الرسػػػػػطيطيي  المشػػػػهكر ااسػػػػػـ حػػػػاج  اميفػػػػػ  أك الحػػػػاج اميفػػػػػ   الم ػػػػػكف : 
اغػداد  كصػكر ها عػدة دكر لاياييػ ، اػيف   ػرسيـ  - ػيالياشر: مك ا  المةيػ  َُٕٔ

صػػػػفحا ها، مةػػػػؿ: دار إحيػػػػاا ال ػػػػراث العراػػػػ ، كدار العمػػػػـك الحديةػػػػ ، كدار الك ػػػػب 
 ـ ُُْٗعممي ي  اري  اليشر: ال

الكشؼ كالاياف عف  فسير الرر ف الم لؼ: أحمد اف محمد اف إارا يـ الةعما ، أاػك  .ُٓ
 ػػػي حريؽ: ا مػػاـ أاػػ  محمػػد اػػف عاشػػكرمراجع  ك ػػدسيؽ: ِْٕإسػػحاؽ  الم ػػكف : 

لايػػػػػاف  –ابسػػػػ ا  يظيػػػػر السػػػػاعدم الياشػػػػر: دار إحيػػػػػاا ال ػػػػراث العراػػػػ ، ايػػػػركت 
 ـ ََِِ -،  ػ ُِِْالطاع : ابكل  

الكميػػػػات معجػػػػـ فػػػػ  المصػػػػطمحات كالفػػػػركؽ المغكيػػػػ  الم لػػػػؼ: أيػػػػكب اػػػػف مكسػػػػ   .ِٓ
 ػػي المحرػؽ: عػدياف َُْٗالحسيي  الرريم  الكفكم، أاك الاراا الحيف   الم ػكف : 

 ايركت،د.ت –محمد المصرم الياشر: م سس  الرسال   -دركيش 
مػػ  اػػف محمػػد اػػف إاػػرا يـ لاػػاب ال أكيػػؿ فػػ  معػػاي  ال يويػػؿ الم لػػؼ: عػػالا الػػديف ع .ّٓ

 ػػػػي المحرػػػؽ: ُْٕاػػػف عمػػػر الشػػػيح  أاػػػك الحسػػػف، المعػػػركؼ االاػػػاوف  الم ػػػكف : 
 ايركت - صحي  محمد عم  شا يف الياشر: دار الك ب العممي  

لسػػاف العػػرب الم لػػؼ: محمػػد اػػف مكػػـر اػػف عمػػ ، أاػػك الفضػػؿ، جمػػاؿ الػػديف ااػػف  .ْٓ
 –ػي الياشػػر: دار صػػادر  ػػُُٕميظػػكر ابيصػػارم الركيفعػػ  ا فريرػػ   الم ػػكف : 

  ػ ُُْْ -ايركت الطاع : الةالة  
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 ػػي ِّٗالمم  ف  العراي  الم لؼ: أاك الف   عةماف اف جي  المكصم   الم كف :  .ٓٓ
 الككيت –المحرؽ: فااو فار  الياشر: دار الك ب الةرافي  

مجمؿ المغ   اف فار  الم لؼ: أحمد اف فار  اػف وكريػاا الروكييػ  الػراوم، أاػك  .ٔٓ
 ػيدراس  ك حريؽ: و ير عاد المحسف سػمطاف دار اليشػر: ّٓٗحسيف  الم كف : ال

 ـ ُٖٔٗ - ػ  َُْٔ -ايركت الطاع  الةايي   –م سس  الرسال  
المحكـ كالمحيط ابعظـ الم لؼ: أاك الحسف عم  اف إسماعيؿ اف سػيده المرسػ   .ٕٓ

ايػػركت  – ػػػ[المحرؽ: عاػػد الحميػػد  يػػداكم الياشػػر: دار الك ػػب العمميػػ  ْٖٓمت: 
 ـ َََِ - ػ  ُُِْالطاع : ابكل ، 

المػػػػداؿ إلػػػػ  السػػػػيف الكاػػػػرل الم لػػػػؼ: أحمػػػػد اػػػػف الحسػػػػيف اػػػػف عمػػػػ  اػػػػف مكسػػػػ   .ٖٓ
ٍكًجردم الاراسػػاي ، أاػػك اكػػر الايهرػػ   الم ػػكف :  ٍسػػرى  ػػػيالمحرؽ: د. محمػػد ْٖٓالاي

 الككيت –ضياا الرحمف ابعظم  الياشر: دار الامفاا لمك اب ا سالم  
مسػػيد ا مػػاـ أحمػػد اػػف حياػػؿ الم لػػؼ: أاػػك عاػػد اهلل أحمػػد اػػف محمػػد اػػف حياػػؿ اػػف  .ٗٓ

عػػػادؿ  - ػػػػيالمحرؽ: شػػػعيب ابريػػػ كط ُِْ ػػػالؿ اػػػف أسػػػد الشػػػيااي   الم ػػػكف : 
مرشػػػد، ك اػػػركف إشػػػراؼ: د عاػػػد اهلل اػػػف عاػػػد المحسػػػف ال ركػػػ  الياشػػػر: م سسػػػ  

 ـ ََُِ - ػ  ُُِْالرسال  الطاع : ابكل ، 
الما صػػػر ايرػػػؿ العػػػدؿ عػػػف العػػػدؿ إلرسػػػكؿ اهلل صػػػم  اهلل عميػػػ   المسػػػيد الصػػػحي  .َٔ

كسػػػػمـ الم لػػػػؼ: مسػػػػمـ اػػػػف الحجػػػػاج أاػػػػك الحسػػػػف الرشػػػػيرم الييسػػػػااكرم  الم ػػػػكف : 
 – ػػػػػيالمحرؽ: محمػػػػد فػػػػ اد عاػػػػد الاػػػػاس  الياشػػػػر: دار إحيػػػػاا ال ػػػػراث العراػػػػ  ُِٔ
 ايركت
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الػ  عمػ  مسيد أميػر المػ مييف أاػ  حفػص عمػر اػف الاطػاب رضػ  اهلل عيػ  كأسك  .ُٔ
أاكاب العمـ الم لؼ: أاك الفداا إسماعيؿ اػف عمػر اػف كةيػر الررشػ  الاصػرم ةػـ 

 ػػػػػي المحرػػػػؽ: عاػػػػد المعطػػػػ  سمعجػػػػ  دار اليشػػػػر: دار ْٕٕالدمشػػػػر   الم ػػػػكف : 
 ـُُٗٗ - ػ ُُُْالكفاا الميصكرة الطاع : ابكل ، 

، مشػػكاة المصػػااي  الم لػػؼ: محمػػد اػػف عاػػد اهلل الاطيػػب العمػػرم، أاػػك عاػػد اهلل .ِٔ
 ػػػي المحرػػؽ: محمػػد ياصػػر الػػديف ابلاػػاي  ُْٕكلػػ  الػػديف، ال اريػػوم  الم ػػكف : 

 ُٖٓٗايركت الطاع : الةالة ،    –الياشر: المك ب ا سالم  
معػػػالـ ال يويػػػؿ فػػػ   فسػػػير الرػػػر ف =  فسػػػير الاغػػػكم الم لػػػؼ: محيػػػ  السػػػي ، أاػػػك  .ّٔ

كاػػػػرج   ػػػػػي المحرػػػػؽ: حررػػػػ َُٓمحمػػػد الحسػػػػيف اػػػػف مسػػػػعكد الاغػػػػكم  الم ػػػكف : 
سػميماف مسػمـ الحػرش  -عةمػاف جمعػ  ضػميري   -أحادية  محمد عاػد اهلل اليمػر 

 ـ ُٕٗٗ - ػ  ُُْٕالياشر: دار طيا  لميشر كال كوي  الطاع : الرااع ، 
معجػػـ المػػ لفيف الم لػػؼ: عمػػر اػػف رضػػا اػػف محمػػد را ػػب اػػف عاػػد الغيػػ  كحالػػ    .ْٔ

إحيػػاا ال ػػراث العراػػ   ايػػركت، دار - ػػػيالياشر: مك اػػ  المةيػػ  َُْٖ الم ػػكف : 
 ايركت 

المعجـ الكسيط الم لػؼ: مجمػ  المغػ  العرايػ  االرػا رة  إاػرا يـ مصػطف  / أحمػد  .ٓٔ
 الويات / حامد عاد الرادر / محمد اليجاري الياشر: دار الدعكة

معجػػـ مرػػايي  المغػػ  الم لػػؼ: أحمػػد اػػف فػػار  اػػف وكريػػاا الروكييػػ  الػػراوم، أاػػك  .ٔٔ
حرػػػؽ: عاػػػد السػػػالـ محمػػػد  ػػػاركف الياشػػػر: دار  ػػػػي المّٓٗالحسػػػيف  الم ػػػكف : 

 ـ.ُٕٗٗ - ػ ُّٗٗعاـ اليشر:   الفكر



 243  
 

 (   ۅ  ۅۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ) تعالى قوله تفسير

 ( هـ1049 ت) السيواسي محرم بن عبدالمجيد للشيخ
 وتحقيق دراسة

 مجلة العلوم اإلسالمية

 (7( السنـة )29العـدد)

 

 أ.د. فرمان إسماعيل إبراهيم

المغاوم الم لؼ: محمد اف عمر اف كاسد السهم  ابسػمم  اػالك ا، المػدي ، أاػك  .ٕٔ
 ػػػػػي  حريػػػػؽ: مارسػػػػدف جػػػػكي  الياشػػػػر: دار َِٕعاػػػػد اهلل، الكاسػػػػدم  الم ػػػػكف : 

 .ُٖٗٗ/َُْٗ -ايركت الطاع : الةالة   –ابعمم  
المغػػػرب فػػػ   ر يػػػب المعػػػرب الم لػػػؼ: ياصػػػر اػػػف عاػػػد السػػػيد أاػػػ  المكػػػاـر ااػػػف  .ٖٔ

ًوٌل  الم ػكف :   ػػي الياشػر: َُٔعم ، أاػك الفػ  ، ار ػاف الػديف الاػكاروم  الميطىػرّْ
 دار الك اب العرا  الطاع : ادكف طاع  كادكف  اري 

لحسػػف مفػا ي  الغيػب = ال فسػػير الكايرالم لػؼ: أاػػك عاػد اهلل محمػػد اػف عمػػر اػف ا .ٗٔ
اػػف الحسػػيف ال يمػػ  الػػراوم الممرػػب افاػػر الػػديف الػػراوم اطيػػب الػػرم  الم ػػكف : 

  ػ َُِْ -ايركت الطاع : الةالة   – ػيالياشر: دار إحياا ال راث العرا  َٔٔ
المفػػػردات فػػػ   ريػػػب الرػػػر ف الم لػػػؼ: أاػػػك الراسػػػـ الحسػػػيف اػػػف محمػػػد المعػػػركؼ  .َٕ

فكاف عػػػػػدياف الػػػػػداكدم  ػػػػػػي المحرػػػػػؽ: صػػػػػَِٓاالرا ػػػػػب ابصػػػػػفهاي   الم ػػػػػكف : 
  ػ ُُِْ -دمشؽ ايركت الطاع : ابكل   -الياشر: دار الرمـ، الدار الشامي  

الميهػػاج شػػرح صػػحي  مسػػمـ اػػف الحجػػاج الم لػػؼ: أاػػك وكريػػا محيػػ  الػػديف يحيػػ   .ُٕ
ايػركت  – ػي الياشر: دار إحياا ال راث العراػ  ٕٔٔاف شرؼ اليككم  الم كف : 

 ُِّٗالطاع : الةايي ، 
الم لؼ: مجد الػديف أاػك السػعادات الماػارؾ اػف  ف   ريب الحديث كابةر اليهاي  .ِٕ

محمػػػػد اػػػػف محمػػػػد اػػػػف محمػػػػد ااػػػػف عاػػػػد الكػػػػريـ الشػػػػيااي  الجػػػػورم ااػػػػف ابةيػػػػر 
 ـُٕٗٗ - ػ ُّٗٗايركت،  - ػيالياشر: المك ا  العممي  َٔٔ الم كف : 

 يػػكادر ابصػػكؿ فػػ  أحاديػػث الرسػػكؿ صػػم  اهلل عميػػ  كسػػمـ الم لػػؼ: محمػػد اػػف .ّٕ
 ػػي َِّعم  اف الحسف اف اشر، أاك عاد اهلل، الحكيـ ال رمػ م  الم ػكف : يحػك 

 ايركت –المحرؽ: عاد الرحمف عميرة الياشر: دار الجيؿ 
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الم لػػػؼ: محمػػػد اػػف عمػػػ  اػػػف محمػػػد اػػف عاػػػد اهلل الشػػػككاي  اليميػػػ   ييػػؿ ابكطػػػار .ْٕ
 ػػػػػي  حريػػػػؽ: عصػػػػاـ الػػػػديف الصػػػػاااط  الياشػػػػر: دار الحػػػػديث، َُِٓ الم ػػػػكف : 

 ـ.ُّٗٗ - ػ ُُّْالطاع : ابكل ،  مصر
 دي  العارفيف أسماا الم لفيف ك ةار المصيفيف الم لػؼ: إسػماعيؿ اػف محمػد أمػيف  .ٕٓ

 ػػػػيالياشر: طاػػ  اعيايػػػ  ككالػػػ  ُّٗٗاػػف ميػػػر سػػميـ الاااػػػاي  الاغػػػدادم  الم ػػكف : 
أعػػػادت طاعػػػ  اابكفسػػػت: ُُٓٗالمعػػػارؼ الجميمػػػ  فػػػ  مطاع هػػػا الاهيػػػ  اسػػػ اياكؿ 

 لاياف –اا ال راث العرا  ايركت دار إحي
 
 


