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تقدمة
احلمد هلل فالق اإلصباح ،رفيع الدرجات ،ذي اجلربوت وامللكوت
والكربايء والعظمة ،وصالة هللا وسالمه على خري خلقه نبينا حممد
وعلى آل حممد ،إنه تعاىل محي ٌد جميد.
أما بعد ،فهذان  -رمحك هللا  -أثران نفيسان يف تفسري كالم هللا
معا اتمني يف إااٍ وادد أول مرة ،اوأول لشي
تعاىل جدُّه ،ينشران ً
اإلسالم أيب العباس تقي الدين ابن تيمية (ت )٧٢٨ :يف تفسري سورة
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب ،والثاين للشي احملدث مشس الدين أيب
ب َوتَ َّ
تبَّ ْ

عبد هللا حممد بن حممد بن أمحد املقدسي ،املعروف اببن احملب (ت:
 ،)٧٨٨مجع فيه زايدات على تفسري ابن تيمية ،بسطت إشاراته،
ومتمت فوائده.
ولكل من اذين اوأثرين مزيةٌ ظاارة ،وفضيلةٌ سابغة ،سأددثك
بطرف منهما يف مبحث مستقل إن شاء هللا ،بعد أن أقدم لك ترمجة
موجزة حمررة البن احملب رمحه هللا؛ إذ كانت زايداته اذه أول ما ينشر
للناس من آاثره ،ومل أر يف املعاصرين من أفرده برتمجة من قبل ،أما
صفحات أكتبها يف سريته
شي اإلسالم ابن تيمية فما تغين عنك
ٌ
وأنت هبا عليم ،وسأدع ذلك إىل ما
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او خريٌ لك ،فأثبت فؤادك بتوثيق نسبة تفسري اذا إليه ،مث أضع
بني يديك وص ًفا لألصل اخلطي الذي اعتمدته ،ومنهجي يف حتقيقه
وقراءته ،وابهلل تعاىل التوفيق ،وعليه سبحانه قصد السبيل.
وكتب

عبد الرمحن بن حسن قائد
مدير البحوث والدراسات
مبركز تفسري للدراسات القرآنية
الرايض

تفسري سورة املسد

7

ترمجة ابن احملب
* امسه ونسبته ولقبه:

او مشس الدين ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد بن أمحد بن عبد هللا
بن أمحد بن حممد بن إبراايم بن أمحد بن عبد الرمحن بن إمساعيل بن
منصور بن عبد الرمحن ،مل أر من رفع نسبه أو نسب أدد من آل
احملب إىل أبعد من جدام اذا.
الس َّعدي :يشبببه أن تكببون اببذه النسبببة إىل سببعد بببن عبببادة ،
َّ

بب الببدين عبببد هللا بببن أمحببد (ت:
سببيد اخلببزر  ،ولببذا ناسببب اإلمببام حمب ُّ
 )٦٥٨إىل اوأنصار ،واو ُّ
جد بين احملب(.)1
وجزم بذلك الشي بكر أبو زيد ،فقال« :بنو احملب السعدي
احلنابلة اوأنصار السعديُّون»(.)2
وقد اختلف النسابون يف نسبة شي الشام لعهده أيب الفر
عبد الوادد

( )1انظر« :ذيل طبقات احلنابلة» (.)62/4
(« )2املدخل املفصل ملذاب اإلمام أمحد» (.)580 ،530 ،529/1
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بن حممد بن علي بن أمحد السعدي ،الشريازي ،مث املقدسي ،قال
ابن مفلح« :واوأشهر أنه من ولد سعد بن عبادة»(.)1
ومن املقادسة املتأخرين الذين ينتسبون إىل سعد بن عبادة :
علي بن حممد بن علي بن خليل ،ابن غامن ،السعدي ،العابادي،
املقدسي اوأصل ،القااري املولد والسكن (ت.)2()1004 :
وحيتمل أن تكون النسبة إىل الصحايب عطية بن عروة السعدي
 ،واو من بين سعد بن بكر بن اوازن ،نزل الشام وكان له أوالد
ابلبلقاء ،وقد انتسب إليه ابن دجي ظنًّا(.)3
املقدسي :نسبة لبيت املقدس الذي ااجر منه جدُّه إبراايم
منتصف القرن السادس ،مع أقاربه من آل قدامة ،غب ادتالل
الصليبني له سنة اثنتني وتسعني وأربع مئة.
قال الذايب يف الشي أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة
املقدسي« :حتول إىل دمشق او وأبوه وأخوه وقرابته مهاجرين إىل هللا،
وتركوا املال والوطن؛ الستيالء الفرنج»(. )4

(« )1املقصد اوأرشد» (.)179/2
( )2انظر« :خالص اوأثر» (.)180/3
( )3انظر« :الرد الوافر» ( ،)156و«حلظ اوأحلاظ» البن فهد (.)163
(« )4سري أعالم النبالء» (.)5/22
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وقد أرخ احلافظ حممد بن عبد الوادد بن أمحد الضياء املقدسي
نقال عن
هلذه اهلجرة املباركة ،ووثق أدداثها ،وقيد أمساء املهاجرين ً
والدته ،يف كتابه «سبب اجرة املقادسة إىل دمشق وكرامات
مشاخيهم»( ،)1وذكر فيهم :عمه إبراايم بن أمحد بن عبد الرمحن،
وقال« :إال أن عمي إبراايم رجع بعد وصوهلم إىل البالد ،مث رجع بعد
مدة»( .)2وقال الذايب يف ترمجة ابنه اإلمام الفقيه هباء الدين عبد
الرمحن بن إبراايم (ت ،)624 :شارح «عمدة الفقه» للموفق« :ولد
بقرية الساواي من اوأرض املقدسة يف سنة سمس أو ست وسمسني
يؤم أبالها ،واي من عمل انببالاس ...،ااجر به
وسمسمئة ،وكان أبوه ُّ
البالد هلم»(.)3
أبوه حنو دمشق ًّ
سرا وخفيةً من الفرنج و ا
الصاحلي :نسبة إىل صاحلية دمشق ،حملة بسفح قاسيون ،بىن فيها
َّ

دارا كبرية هلم مسيت بب «دير احلنابلة» ،مث بنوا
آل قدامة ومن معهم ً
«املدرسة العمرية» .وإمنا مسيت الصاحلية بذلك وأن الذين بنواا نزلوا
مبسجد أيب صاحل ظاار الباٍ الشرقي خار دمشق ،أول اجرمهم
إليها ،مث انتقلوا عنه إىل

( )1انظر« :ذيل طبقات احلنابلة» ( ،)520 /3واو عشرة أجزاء ،بقيت منها بقيةٌ يف
الظاارية ،ولبابه يف «القالئد اجلوارية».
( )2انظر« :القالئد اجلوارية يف اتري الصاحلية» البن طولون (.)71
(« )3اتري اإلسالم» ( ،)768/13و«السري» (.)270/22
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سفح جبل قاسيون؛ وأسباٍ صحية ومذابية(.)1
قال الذايب« :وسكنوا مدةً مبسجد أيب صاحل بظاار ابٍ شرقي،
ثالث سنني ،مث صعدوا إىل سفح قاسيون ...،وعارفوا ابلصاحلية نسبة
إىل ذاك املسجد»(.)2
وقيل يف سبب تسميتها غري ذلك(.)3

ابن احملب :قال عنه مرتمجوه ابن قاضي شهبة ،والفاسي ،وابن

مفلح ،وابن طولون ،وغريام« :املعروف اببن احملب»(.)4
السخاوي ابنته أمة اللطيف (ت )840 :قال:
ودني ذكر
ُّ
ف أبواا اببن احملب»(.)5
«ويباعر ا
حمب الدين عبد هللا بن أمحد (ت:
احملب او جدُّه اإلمام ُّ
و ُّ
.)٦٥٨
واشتهر هبذه النسبة وعارف هبا بعده غريا وادد من بين احملب.
قال السخاوي يف ابنه حممد (ت ،)٨٢٨ :وابن أخيه عبد الرديم
بن
( )1انظر« :آل قدامة والصاحلية» لشاكر مصطفى (.)18 -15
(« )2سري أعالم النبالء» (.)6 ،5/22
( )3انظر« :القالئد اجلوارية» (.)64
( )4انظر« :اتري ابن قاضي شهبة» ( ،)207/3و«املقصد اوأرشد» (،)511/2
و«ذيل التقييد» ( ،)357/1و«شذرات الذاب» (.)522/8
(« )5الضوء الالمع» (.)10/12
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ف كسلفه اببن احملب»(.)1
أمحد بن حممد (ت« :)840 :ويباعر ا
ومن أشهر من عارف هبا من أسرته قبل ذلك :جدُّه شهاٍ الدين
أمحد بن عبد هللا بن أمحد (ت ،)730 :مث ابنه الشي احملدث املفيد
عبد هللا بن أمحد (ت ،)٧٣٧ :مث ابنه اإلمام احلافظ احملب الصامت
مشس الدين أبو بكر حممد بن عبد هللا بن أمحد (ت ،)٧٨٩ :واو
ابن عم صادبنا حممد بن حممد بن أمحد.
* مولده:

ولد ابن احملب يف شهر ذي القعدة ،سنة إددى وثالثني
وسبعمائة ،ال خالف يف اذا(.)2
* أسرته:

أسرة آل احملب من أشهر اوأسر احلنبلية ابلشام ،توارث أبناؤاا
جيال عن جيل ،من القرن السابع إىل التاسع ،وعميداا
العلم والسنة ً
حمب الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن
او اإلمام احملدث املفيد ُّ
إبراايم بن أمحد بن عبد الرمحن (ت ،)658:قال الذايب« :ويف
علم واعتناءٌ ابحلديث»(.)3
أوالده ٌ
(« )1الضوء الالمع» (.)269/11 ،167/4 ،194/9
( )2انظر« :اتري ابن قاضي شهبة» ( ،)207/3و«إنباء الغمر» (.)328/1
(« )3سري أعالم النبالء» (.)376/23
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واستقصاؤام ال حيتمله اذا املوضع ،وقد ذكر يوسف بن عبد
اهلادي يف «اتري الصاحلية» أنه ادفن منهم يف مقربة الروضة بسفح
ظ ،زااد،
قاسيون أكثر من عشرين ،مث قال« :كلُّهم أئمةٌ ،دفا ٌ
نبالء ،من أال العلم واحلديث»( .)1ولعل آخر من عارف منهم ابلعلم
والرواية ابنا صادبنا -1 :حممد بن حممد بن حممد بن أمحد (ت:
 ،)٨٢٨قال احلافظ ابن دجر« :واو بقية البيت من آل احملب
ابلصاحلية»(.)2وخلط ابن عبد اهلادي بينه وبني أبيه(.)3
 -٢وأمة اللطيف بنت حممد بن حممد بن أمحد (ت،)840 :
احملب الصامت وانصر الدين بن
مسعت من والداا وغريه ،وأجاز هلا ُّ
داود وغريمها ،وكانت خرية أصيلة ،ادفنت يف الروضة بسفح قاسيون
ابلقرٍ من الشي املوفق ،رمحهم هللا .ومن لطيف ما يف ترمجة ابنها
شهاٍ الدين حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن سليمان بن محزة
املعروف اببن ازريق (ت )842 :أن أابه تويف واو طفل ،فقرأ القرآن،
ومسع احلديث ،واشتغل ابلعلوم ،وانٍ يف القضاء ،يقول السخاوي:
«وملا ماتت ُّأمه رغب عن وظائفه ،واجنمع عن الناس ،وأقبل على
العبادة ،وكثر بكاؤه وندمه،
( )1انظر« :القالئد اجلوارية» (.)٥٩١
(« )2إنباء الغمر» (.)362/3
( )3انظر «:اجلوار املنضد» (.)١٤٠
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ومل يلبث أن مات بعد سنتني»(.)1
وقد اعتىن هبما ابن احملب ،ومسعهما احلديث يف صغرمها(.)2
ومن أال بيته اوأدنني ممن روى احلديث:

أسن
أخوه شهاٍ الدين أمحد ،احملدث الواعظ (ت ،)٧٧٦ :واو ُّ
منه ،مسع منه ابن دجي( ،)3وكانت له عنايةٌ ابحلديث وفضيلة(.)4
وابناه :عبد الرديم بن أمحد (ت ،)840 :وحممد بن أمحد (ت:
.)5()٨٠٣
وعمه :براان الدين إبراايم بن أمحد بن عبد هللا (ت.)6()٧٤٩ :
ُّ
وتقدمت اإلشارة إىل عمه عبد هللا (ت ،)٧٣٧ :وابنه حممد احملب
الصامت (ت ،)٧٨٧ :وأخويه :أمحد (ت ،) 749 :وعمر (ت:
.)781
وقد قرأ صادبنا ابن احملب على ابن عمه اإلمام احملب الصامت
بعض آتليف شي اإلسالم ابن تيمية وأجوبته ،ومن ذلك :قراءته
جواٍ
(« )1الضوء الالمع» (.)84/2
( )2انظر« :اتري ابن قاضي شهبة» (.)207/3
( )3انظر« :املقصد اوأرشد» ( ،)511/2و«القالئد اجلوارية» ()570
( )4انظر« :الدرر الكامنة» ( ،)244/1و«إنباء الغمر» ()80/1
( )5انظر« :ذيل التقييد» (.)129/1
( )6انظر« :الرد الوافر» (« ،)173الدرر الكامنة» (.)8/1
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شي اإلسالم عن سؤال أيب ديان يف اوأدرف السبعة ،وكتب
احملب الصامت« :قرأاا كاتبها أبو عبد هللا حممد بن حممد بن أمحد
بن احملب علي ،بسماعي من أيب حممد عبد هللا بن يعقوٍ
االسكندري ،بسماعه من الشي  ...،يف حمرم سنة اثنتني وستني
وسبعمئة .كتبه حممد بن عبد هللا بن أمحد بن احملب»(.)1
وجتتمع مع آل احملب يف نسبهم أسرةٌ علميةٌ أخرى من أسر احلنابلة
املهاجرة من بيت املقدس إىل الشام ،اي :أسرة عبد الوادد بن أمحد
بن عبد الرمحن ،أخو إبراايم جد بين احملب ،ومن أشهر أعالم اده
اوأسرة :احلافظ الكبري اإلمام ضياء الدين حممد بن عبد الوادد
املقدسي ،صادب التصانيف (ت ،)٦٤٣ :وابن أخيه :مسند الدنيا
احملدث فخر الدين ابن البخاري (ت.)٦٩٠:
* شيوخه:

أما رواية احلديث ،فبكر به أبوه على عادة أال بيته ،فحضر واو
يف الثالثة سنة  734على الشيخني امللك أسد الدين عبد القادر بن
عبد العزيز ،وأيب بكر بن حممد الرضي املقدسي(.)2ومسع مشائل
شيخا ،منهم :احلافظ املزي،
الرتمذي على ثالثني ً
( )1جمموع خبط مشس الدين ابن احلبال (ق  /33و).
( )2انظر« :معجم السماعات الدمشقية» (.)30
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دضورا يف الثالثة يف يوم الثالاثء
وزينب بنت الكمال املقدسية،
ً
العشرين من رجب سنة .)1(٧٣٣
ودضر على أمساء بنت صصرى يف الثانية جزء إسحاق بن رااويه،
ويف الرابعة على أيب احلسن علي بن غامن(.)2
وعلى حممد بن أيب بكر بن عبد الدائم ،وزينب بنت اخلباز،
وخالئق غريام(.)3
كثريا من
ومسع على عمر بن دسن بن أميلة جامع الرتمذي ،و ً
ذلك بقراءته ،وذلك من قوله يف اجلزء العاشر« :ابٍ ما جاء يف دد
السكران إىل آخر الكتاٍ» ،ومشيخة الفخر ابن البخاري .وقرأ على
صالح الدين حممد بن أمحد بن أيب عمر مشيخة ابن البخاري ،مع
ذيل احلافظ املزي عليها ،واجلزءين اوأولني ،على النجم أمحد بن النجم
إمساعيل بن أمحد بن أيب عمر املقدسي(.)4
وأما يف غري احلديث ،فأبرز شيوخه :اإلمام احملقق أبو عبد هللا
حممد بن أيب بكر ،ابن قيم اجلرزية (ت ،)751 :وابنه العالمة املتفنن
براان

( )1انظر« :ذيل التقييد» (.)358/1
( )2انظر« :املقصد اوأرشد» (.)511/2
( )3انظر« :اتري ابن قاضي شهبة» ( ،)207/3و«إنباء الغمر» (.)328/1
( )4انظر« :ذيل التقييد» (.)189 ،62/3 ،187/2 ،358/1
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الدين إبراايم (ت .)٧٦٧ :قال تلميذه ابن دجي« :اشتغل
على براان الدين ابن قيم اجلوزية ،وأدرك أابه»(.)1
وقد نقل مشس الدين ابن احلبال رسالة الراان ابن القيم يف الكالم
على سنة اجلمعة والرد على الشي زين الدين القرشي الشافعي ،عن
نسخة عليها ُّ
خط صادبنا ابن احملب ،كما نقل عن خطه دعاء ختم
القرآن ،وقال« :نقل الشي اإلمام العالمة مشس الدين أبو عبد هللا
نقلت من خط شيخنا براان
حممد بن احملب املقدسي احلنبلي ،قال :ا
الدين إبراايم بن شيخنا احلافظ مشس الدين حممد بن قيم اجلوزية،
رمحهما هللا تعاىل ،خلتم القرآن.)2( »...
* تالميذه:

جلس ابن احملب لوعظ الناس ،وتعليمهم ،ورواية ما مسعه وتلقاه
عن شيوخه من كتب السنة ،فكان كما يقول شهاٍ الدين ابن
دجي« :يقرأ مواعيد احلديث على الكراسي ابجلامع اوأموي وغريه،
كثريا من طباق
ويقصد مجاعةٌ مواعيده» ،وأخرب أنه كتب خبطه اجليد ً
السماع(.)3
( )1انظر« :اتري ابن قاضي شهبة» ( ،)207/3و«املقصد اوأرشد» (،)511/2
و«القالئد اجلوارية» (.)570
( )2جمموع خبط ابن احلبال (ق /26ظ ،ق /90و).
( )3انظر« :اتري ابن قاضي شهبة» ( ،)207/3و«املقصد اوأرشد» (.)511/2
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يعمل املواعيد على الكراسي»(.)1
وقال التقي الفاسي« :وكان
ا
تعقد للتذكري والوعظ والتعليم ،وتلقى دفظًا أو
دروس عامةٌ ا
واملواعيدٌ :
مصطلح كثري الورود يف تراجم تلك الفرتة(،)2
قراءةً من كتاٍ ،واو
ٌ
وليس املراد هبا :الدروس اليت تلقى على الطلبة يف أوقات حمددة ،كما
ظن بعضهم(.)3
جيلس على كرسي
قال ات الدين السبكي« :قارئ الكرسي ،واو من ا
يقرأ على العامة شيئًا من الرقائق ،واحلديث ،والتفسري»(.)4
وممن مسع من ابن احملب :احلافظ شهاٍ الدين أبو العباس ابن

(« )1ذيل التقييد» (.)358/1
( )2انظر أمثلة له يف «البداية والنهاية» (،652 ،507 ،396 ،213 ،83/18
 ،)699و «أعيان العصر» (،474 ،373/3 ،284 ،649 ،402 ،339/2
 ،)643و«إنباء الغمر» (،405 ،381 ،357 ،352 ،282 ،221 ،86 ،80/1
،438 ،280 ،247 ،184 ،174 ،124 ،122 ،29/2 ،538 ،503 ،406
،517 ،508 ،446 ،424 ،339 ،291 ،285 ،112 ،109/3 ،469
 .)231 ،229 ،67/4 ،527ومن تصانيف العالئي« :النفحات القدسية» ،قال
الصفدي يف «الوايف» (« :)411/13يشتمل على تفسري آايت وشرح أداديث ،ذكره
مواعيد دفظًا ابملسجد اوأقصى».
( )3انظر :التعليق على «النجوم الزاارة» (.)494/15
(« )4معيد النعم ومبيد النقم» (.)113
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دجي( ،)1وترجم له يف اترخيه ،واي أقدم مصادر ترمجته ،إال أهنا يف
القسم الذي مل يصلنا من كتابه.
كما مسع منه :حممد بن حممد بن أيب بكر بن عبد العزيز احملدث
شرف الدين أبو الفضل املعروف ابلقدسي(.)2
* مؤلفاته:

ال أعرف البن احملب يللي ًفا غري اذه الزايدات على تفسري ابن
تيمية لسورة املسد ،ومل يسم له مرتمجوه شيئًا من التصانيف ،وإمنا
كثريا من اوأجزاء وطباق السماع وغرياا.
ذكروا أنه كتب خبطه احلسن ً
* صلته اببن تيمية:

مل يلتق ابن احملب بشي اإلسالم ابن تيمية ومل يدركه ،إال أنه كان
التعصب البن
عظيم اإلجالل له ،دىت اوصف أبنه« :كان شديد
ُّ
تيمية»( ،)3وقال ابن دجي« :واو من حميب ابن تيمية الشديدي
التعصب له»(.)4
ُّ
وما اذا مبستغرٍ ،فلم يزل آل احملب كذلك ،تربطهم اببن تيمية
آصر قوية اوأسباٍ ،موثقة العرى ،ممتدة اجلذور ،فتوارثوا دبه،
ٌ
( )1انظر« :اتري ابن قاضي شهبة» ( ،)207/3و«املقصد اوأرشد» (.)511/1
(« )2ذيل التقييد» (.)36/2 ،370/1
(« )3إنباء الغمر» (.)328/1
(« )4اتري ابن قاضي شهبة» (.)207/3
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واالنتصار له ،والعناية بعلمه ،جيمعهم االنتساٍ ملذاب اإلمام أمحد،
السنة.
ويؤلف بينهم صفاء املشرٍ ،وتعظيم ُّ
حمب الدين عبد هللا بن أمحد (ت،)٧٣٧ :
وأوهلم :اإلمام العامل ُّ
وحيب قراءته(.)1
واو من أصحاٍ ابن تيمية ،وكان ابن تيمية حيبُّه ُّ
مث ابنه :اإلمام احلافظ املتقن حممد بن عبد هللا ،املعروف ابحملب
صغريا ،ومسع منه
الصامت (ت ،)٧٨٩ :وقد أدرك ابن تيمية
ً
احلديث ،وأجازه مبروايته ومؤلفاته(.)2
كثريا ،وكان
قال احلافظ ابن دجر« :بيض من مصنفات ابن تيمية ً
معتنيًا به ،حمبًا فيمن حيبُّه»(.)3
ومن كالمه فيه قوله يف طبقة مساعه عوايل مسند احلارث بن أيب
أسامة عليه« :ومسعتها على شيخنا اإلمام الرابين ،شي اإلسالم ،إمام
اوأئمة اوأعالم ،حبر العلوم واملعارف ،أيب العباس أمحد بن عبد احلليم
بن عبد السالم بن تيمية ،أاثبه هللا اجلنة»(.)4
ودسب
أوااما يسرية وقعت البن تيمية« :
وقال بعد أن ذكر ً
ا
شيخنا مع

( )1انظر« :البداية والنهاية» (.)396 ،300/18
( )2انظر« :الرد الوافر» (.)203 ،113
(« )3إنباء الغمر» (.)344/1
(« )4الرد الوافر» (.)113
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نقال وحبثًا،
وعقالً ،
مسعا ً
اتساعه يف كل العلوم إىل الغاية والنهايةً ،
أن يكون اندر الغلط»( ،)1واو من دالئل إنصافه وجترده.
وتقدمت اإلشارة إىل قراءة ابن احملب على ابن عمه اإلمام احملب
الصامت بعض آتليف شي اإلسالم ابن تيمية وأجوبته(.)2
وأخوه :احملدث الفقيه براان الدين إبراايم بن أمحد (ت،)749 :
قال ابن انصر الدين« :كان شديد االعتناء بكالم الشي تقي الدين
وكتابته خبطه املليح ،وترمجه بشي اإلسالم غري ما مرة ،وبعض ذلك
وجدته خبطه(.)3
عددا من
وقد نقل صادبنا ابن احملب عن خط عمه إبراايم اذا ً
فصول وفتاوى شي اإلسالم(.)4
* ثناء أهل العلم عليه:

أثىن على ابن احملب مرتمجوه ،ووصفوه ابإلمام العامل احملدث(،)5

(« )1الرد الوافر» ()113
(( )2ص.)14 :
(« )3الرد الوافر» (.)173
( )4جمموع خبط ابن احلبال (ق  /106ظ /136 ،و /139 ،و /143 ،ظ).
(« )5املقصد اوأرشد» ( ،)512/2و«ذيل التقييد» ( ،)358/1و«اتري ابن قاضي
شهبة» (.)207/3
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وانفرد ابن العماد  -وتبعه ابن محيد  -فوصفا ٥ابحلافظ( ،)1وال
أظنه يبلغ ذلك ،ومل أر من ذكره يف طبقات احلفاظ.
مقتصدا ،فقال:
وأثىن عليه تلميذه شهاٍ الدين ابن دجي ثناء
ً
خريا(...،)2وعنده فضيلة»(.)3
«كان ً
رجال ً
* وفاته:

تويف ابن احملب رمحه هللا يوم اوأربعاء ،سابع مجادى اوأوىل ،سنة
وصلي عليه بعد الظهر
مثان ومثانني وسبعمئة ،بصاحلية دمشق ،ا

ودفن بوصية منه يف الروضة ،عن ست وسمسني
ابجلامع املظفري ،ا
سنة ،وسمسة أشهر ،وسبعة أايم(.)4
وقال ابن دجر« :وله سبع وسمسون سنة»( ،)5فإن مل يكن
تصحي ًفا فإنه جرب الكسر.
والروضة :مقربةٌ كبرية بسفح قاسيون ،قيل يف سبب تسميتها
بذلك:

(« )1شذرات الذاب» ( ،)522/8و«السحب الوابلة» (.)1038
جيدا».
(« )2املقصد اوأرشد»  ,و«القالئد اجلوارية»ً « :
(« )3اتري ابن قاضي شهبة» (.)207/3
( )4انظر« :املقصد اوأرشد» ( ،)512/2و«القالئد اجلوارية» (.)571 ،570
(« )5إنباء الغمر» (.)328/1
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()1
ودفن فيها مجاعةٌ
أهنا رؤيت غري مرة أهنا روضة من رايض اجلنة  ،ا
من العلماء والزااد ،كاملوفق بن قدامة ،وابن مفلح ،وابن عبد اهلادي،

ومجاعةٌ من بين احملب فوق العشرين( ،)2وأورد ابن طولون طائفة ممن
اختار أن يدفن هبا(.)3

(« )1القالئد اجلوارية» (.)589
(« )2القالئد اجلوارية» (.)592 -590
(« )3القالئد اجلوارية» (.)589 -568
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توثيق نسبة الكتاب
وصلتنا رسالة شي اإلسالم ابن تيمية ابذه يف تفسبري سبورة املسبد،
وزايدات مش ببس ال ببدين اب ببن احمل ببب عليه ببا ،ض ببمن جمم ببوع نف ببيس خبب بط
مشس الدين ابن احلببال ،نقبل أكثبره مبن خبط اببن احملبب ،وج ُّبل مبا فيبه
فصول ورسائل ومسائل البن تيمية.
ٌ
وال ريب أن لشي اإلسالم يللي ًفا أفرده لتفسري سورة املسد ،ذكره
العارف خبطه :أبو عبد هللا بن رشيق ،يف رسالته اليت مسى
له صادبه
ا

ت،
فيها مؤلفاته ،فقال« :فمما رأيته من التفسري .... :سورة تََّبَّ ْ

فسراا يف حنو عشر ورقات(.)1
والرسالة اليت معنا يف حنو اذا املقدار.
وابن رشيق كما يقول ابن عبد اهلادي« :من أخص أصحاٍ
ودرصا على مجعه»(.)2
شيخنا ،وأكثرام كتابة لكالمه،
ً

(« )1أمساء مؤلفات شي اإلسالم» (.)231 ،222
(« )2العقود الدرية» (.)40
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كما ذكره له الصفدي( ،)1واو من طبقة أصحابه ،وليس منهم.
ومنهج ابن تيمية يف التفسري ،وطريقته يف حبث املسائل وتقريراا،
وعرض اوأقوال ومناقشتها ،واستطراده ،وعبارته وأسلوبه يف البيان ،كل
ظاار يف الرسالة ال حيتا إىل استدالل.
أولئك ٌ
وقد وقف الشي اإلمام حممد بن عبد الوااٍ (ت)1206 :
على الرسالة ،وخلص مقاصداا يف صفحة واددة ،وطبع ضمن
«املسائل اليت خلصها من كالم شي اإلسالم»( ،)2وأتى بعده الشي
ابن قاسم ،فأدر ذلك امللخص يف «جممع الفتاوى»(.)3

(« )1الوايف ابلوفيات» (« ،)24/7أعيان العصر» (.)240/1
( )2جمموعة مؤلفاته ( ،)71/13ويف «الدرر السنية» (.)448/13
(.)602/16( )3
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موضوع الكتاب ،ومنهجه ،وفضله
يشتمل الكتاٍ كما علمت على رسالتني يف موضوع وادد ،او
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب.)1(
ب َوتَ َّ
تفسري سورة تََّبَّ ْ
فصل حمرٌر يف تفسري السورة لشي اإلسالم ابن
فالرسالة األوىل ٌ
تيمية.

ايدات على تفسري ابن تيمية البن احملب
والرسالة الثانية ز ٌ
املقدسي.
يلليف شي اإلسالم ،قوة عارضة،
* فأما اوأوىل فحسبك أهنا
ا
وظهور دجة ،ونور بصرية ،وسداد هنج ،وسعة إطالع ،مث دسبك
تعلم تواتر كلمة أال العلم يف عصره وبعد
أهنا يف تفسري القرآن ،وقد ا
عصره على الشهادة له ابإلمامة يف اذا الفن ،والتضلع من أسراره،
والغوص على دقائقه ،دىت لقبه اإلمام الذايب «درب القرآن»(،)2
وقال« :ومعرفته ابلتفسري إليها املنتهى»( ،)3وقال احلافظ أبو الفتح
ابن سيد الناس اليبع امري« :إن تكلم

( )1وتسمى« :سورة املسد» ،و«سورة تبت»« ،سورة أيب هلب».
(« )2العقود الدرية» (.)15
(« )3الرد الوافر» (.)87
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يف التفسري فهو دامل رايته»( ،)1إىل آخر تلك الكلمات
املشهورة .وملا ادبس  -قدس هللا روده  -يف آخر عمره ،طلب إليه
تفسريا على مجيع القرآن ،مرتبًا على
تلميذه ابن ارشيق أن يكتب
ً
بني يف نفسه ،وفيه ما
ُّ
السور ،فأجابه بقوله« :إن القرآن فيه ما او ٌ
بينه املفسرون يف غري كتاٍ ،ولكن بعض اآلايت أشكلت على
ني له
يطالع اإلنسان عليها عدة كتب وال يب ا
مجاعة من العلماء ،فرمبا ا
تفسريا وتفسري نظرياا
ادد يف آية
ف الو ا
تفسريااا ،ورمبا كتب املصن ا
ً
أام من غريه ،وإذا
بغريه،
فقصدت تفسري تلك اآلايت ابلدليل؛ وأنه ُّ
ا
تبني معىن آية تبني معاين نظائراا»(.)2
عملي هلذا القصد ،ومرآة كاشفة
تطبيق
وتفسريه لسورة املسد
ٌّ
ٌ
ملنهجه يف التفسري ،ومنوذ ٌ صادق الداللة على طريقته يف االختيار،
ومسلكه يف الرتجيح ،وفيما يلي بعض مالمح ذلك:

* تفسري القرآن ابلقرآن :فقد قرر رمحه هللا أن أصح الطرق يف
التفسري أن يفسر القرآن ابلقرآن؛ فما أامجل يف مكان فإنه قد فاسر يف
موضع آخر ،وما اختاصر يف مكان فقد باسط يف موضع آخر(،)3
يصا عليه ،متخ ًذا
وامتثل ذلك يف تفسريه اذا ،فرأيناه دفيًّا به ،در ً
السورة وآايمها ،ابملعىن الواسع للبيان.
إايه طري ًقا لبيان املراد بكلمات ُّ
(« )1أجوبة أيب الفتح اليعمري عن سؤاالت ابن أيبك الدمياطي» (.)221/2
(« )2أمساء مؤلفات شي اإلسالم ابن تيمية» البن رشيق (.)221
(« )3مقدمة يف أصول التفسري» ( ،)93وضمن «جمموعة الفتاوى» (.)363 /13
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ت يَ َدا
فمن تفسري الكلمات :تفسريه للتباٍ يف قوله تعاىل :تََّبَّ ْ
أيَِب ََلَ ٍ
ب أبنه اخلسار ،كما قال تعاىل يف اآلية اوأخرىَ  :وَما
ب َوتَ َّ
َك ْي ُد في ْر َع ْو َن إيََّّل يِف تََّبَاب.)1(
وتفسريه للحطب يف قوله تعاىلَ  :و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب أبنه
وقودا لنار جهنم ،كما قال تعاىل :إينَّ ُك ْم َوَما
احلطب الذي يكون ً
ا
ون َّي
تََّ ْعب ُدو َن يمن ُد ي
َّم ،وقال تعاىل :فَيإ ْن ََلْ تََّ ْف َعلُوا
اَّلل َح َ
ْ
ُ
صُ
ب َج َهن َ
ي
 ْ
ارةُ أ يُع َّد ْ
َّار الَّيت َوقُ ُ
َّاُ َوا ْحل َج َ
َولَ ْن تََّ ْف َعلُوا فَاتََّّ ُقوا الن َ
ود َها الن ُ
ي ي
َّاُ
س ُك ْم َوأ َْهليي ُك ْم ََن ًرا َوقُ ُ
ل ْل َكاف ير َ
ود َها الن ُ
ين ،وقال تعاىل :قُوا أَنَّْ ُف َ
وا ْحليجارةُ َعلَيَّها م َالئي َكةٌ يغ َال ٌ ي
صو َن َّ
اَّللَ َما أ ََم َرُه ْم
ظ ش َدا ٌد ََّل يََّ ْع ُ
َ َ َ َْ َ

َويََّ ْف َعلُو َن َما يَُّ ْؤَم ُرو َن.)2(ؤومن تفسري اآلايت :بيانه أن العذاٍ
ي
ي ي
س ٍد
املذكور حلمالة احلطب يف قوله تعاىل :يِف جيد َها َح ْب ٌل م ْن َم َ
او نظري قولهُ  :خ ُذوهُ فََّغُلُّوهُ * ُُثَّ ا ْْل يحيم صلُّوهُ * ُُثَّ يِف يسل ي
ْسلَ ٍة
َ َ َ
ا
اسلُ ُكوهُ ،وقوله :إي يذ ْاألَ ْغ َال ُل يِف أَ ْعنَاقي يه ْم
َذ ْرعُ َها َس ْبَّعُو َن يذ َر ً
اعا فَ ْ
الس َال يس ُل يُ ْس َحبُو َن * يِف ا ْحلَ يم ييم ُُثَّ يِف النَّا ير يُ ْس َج ُرو َن.)3(
َو َّ
ي
ي ي
س ٍد بيا ٌن الستمكان
وأن قوله تعاىل :يِف جيد َها َح ْب ٌل م ْن َم َ
احلطب
(( )1ص.)59 :
(( )2ص.)61 :
(( )3ص.)62 :
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يلزمه عملاه ،كما قال
على ظهراا ،ولزومه إاياا؛ فإن كل عامل ا
يي
سبحانه :وُك َّل إينْ ٍ
ي
ج لَهُ يََّ ْوَم ال يْقيَ َام ية
سان أَل َْزْمنَاهُ طَائ َرهُ يِف عُنُقه َو ُُنْ ير ُ
َ
َ
كيتَ ًااب يََّ ْل َقاهُ َم ْن ُ
ورا ،وقالَ  :وََّل تَ يزُر َوا يزَرةٌ يوْزَر أُ ْخ َرى َوإي ْن تَ ْدعُ
شً
ُمثَّْ َقلَةٌ إي َىل يمحْلي َها ََّل ُُْي َم ْل يم ْنهُ َش ْيءٌ َولَ ْو َكا َن ذَا قَُّ ْرَب.)1(
ويظهر من اذه اوأمثلة فضل عنايته جبمع النظائر القرآنية،
سبيال للرتجيح بني حمتمل اوأقوال يف املعاين واوأساليب.
واختاذاا ً
يناسب ذكره انا :اإلشارة إىل استفادته من بعض القراءات
ومما
ا
الشاذة يف بيان معىن القراءة املتواترة ،كما فعل يف قوله تعاىل :إينَّ ُك ْم
ون َّي
وما تََّ ْعب ُدو َن يمن ُد ي
َّم ،فقال مبينًا أن املراد
اَّلل َح َ
ْ
ََ ُ
صُ
ب َج َهن َ
َّم.)2(»
ابحلصب يف اآلية احلطب« :وقد قرئَ  :ح َ
صُ
ب َج َهن َ
ومن املهم كذلك التنبيه إىل أن قراءة شي اإلسالم ابن تيمية وأال
الشام لعصره اي قراءة أيب عمرو( ،)3ويظهر جليًّا يف اذه الرسالة
أمهية إثبات اآلايت يف كتبه وفق تلك القراءة؛ ليستقيم سياق كالمه
يف املواضع

(( )1ص.)67 :
(( )2ص.)61 :
( )3قال ابن اجلزري (ت )833 :يف «غاية النهاية» (« :)292/1فالقراءة اليت عليها
أددا يلقن
الناس اليوم ابلشام واحلجاز واليمن ومصر اي قراءة أيب عمرو ،فال تكاد جتد ً
القرآن إال على درفه».
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أشرت إليه عند
اليت خيتلف فيها املعىن ابختالفها خاصة ،كما
ا
قوله تعاىلَ  :و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَ َة ا ْحلَطَ ي
ب.)1(

* تفسري القرآن ابلسنة :واو الطريق إن مل جتد معىن اآلية يف

القرآن ،كما قال ابن تيمية« :فإن أعياك ذلك [أي تفسري القرآن
ابلقرآن] فعليك ابلسنة؛ فإهنا شاردةٌ للقرآن وموضحةٌ له»( ،)2وعلى
سبيال لبيان معىن قوله تعاىل يف السورةَ  :وَما
ذلك مضى ،فسلكه ً
النيب « :إن
ب ،فذاب إىل أن ذلك ا
يتناول ولده ،كما قال ُّ
سَ
َك َ
رجل يمن َك ْسبه ،وإن ول َده يمن َك ْسبه»(.)3
َ
أطيب ما أكل ال ُ

ويدخل يف ذلك بيان سبب النزول ،فقد ساق دديث الصحيحني
الوارد يف سبب نزول السورة ،ونص عليه(.)4
* تفسري القرآن أبقوال السلف :من الصحابة واتبعيهم ،كما قال
يف يلصيل ذلك« :إذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف السنة رجعنا يف
ذلك إىل أقوال الصحابة؛ فإهنم أدرى بذلك؛ ملا شاادوه من القرآن
اختصوا هبا ،وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح
واوأدوال اليت
ُّ
والعمل الصاحل»(،)5
(( )1ص.)60 :
(« )2مقدمة يف أصول التفسري» ( ،)93وضمن «جمموع الفتاوى» (.)363/13
(( )3ص.)59 :
(( )4ص.)57 :
(« )5مقدمة يف أصول التفسري» ( ،)93وضمن «جمموع الفتاوى» (.)363/13
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ومن تطبيقه له يف تفسري السورة :بيانه وأن قوله تعاىلَ  :وَما

يتناول ولده ،فقال« :كما فسر ذلك من فسره من
ب
ا
سَ
َك َ
السلف»( ،)1وقد روي اذا التفسري عن عائشة وابن عباس وجمااد
وعطاء ،مث أيده ابن تيمية مبا دلت عليه السنة.
* تفسري القرآن بلغة العرب وأساليب كالمها :ويظهر اذا من

خالل ترجيحه بني اوأقوال من جهة العربية ،ومن أمثلته :قوله يف آية

َ و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ ا ْحلَطَب« :ال خيلو :إما أن يكون «امرأته» معطوفًا
صلَى ،...أو يكون مجلةً مبتدأة ،لكن
على الضمري يف قولهَ  :سيَ ْ
العطف على
اوأول أرجح؛ النتظام الكالم بذلك» ،مث قال« :و ا
عددا من اآلايت اليت
الضمري املرفوع مع الفصل ٌّ
عريب فصيح» ،وذكر ً
ورد فيها اذا االستعمال( .)2ويدخل يف ذلك :حتريره لدَّلَّل ْ

صلَى
األلفاظ،كما فعل يف حترير داللة لفظ «الصلي» يف قولهَ  :سيَ ْ
مجيعا(.)3
ََن ًرا ،فبني أنه يفيد الدخول يف النار واالدرتاق ً
* حتقيق اختالف املفسرين :وبيان مآخذ أقواهلم ،ومتييز راجحها

أدسن ما يكون
من مرجودها ،واو املنهج الذي اندى به يف قوله « :ا
يف دكاية
(( )1ص.)60 :
(( )2ص.)61 :
(( )3ص.)60 :
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اخلالف :أن تاستوعب اوأقو اال يف ذلك املقام ،وأن ينبه على
الصحيح منها ،ويابطل الباطل ،وتاذكر فائدة اخلالف ومثرته؛ لئال
يطول النزاع واخلالف فيما ال فائدة حتته ،فياشتغل به عن اوأام.
فأما من دكى خالفًا يف مسألة ومل يستوعب أقوال الناس فيها
اٍ يف الذي تركه .أو حيكي اخلالف
فهو انقص؛ إذ قد يكون الصو ا
أيضا .فإن
انقص ً
وياطل اقه وال ينبه على الصحيح من اوأقوال؛ فهو ٌ
جااال فقد
عامدا فقد تعمد الكذٍ ،أو
ً
صحح غري الصحيح ً
أخطأ .كذلك من نصب اخلالف فيما ال فائدة حتته ،أو دكى أقو ًاال
معىن = فقد ضيع
متعددة لفظًا،
ويرجع داصلها إىل قول أو قولني ً
ا
الزمان ،وتكثر مبا ليس بصحيح ،فهو كالبس ثويب زور»(.)1
ظاار الظهور كله يف تطبيق ابن
و ُّ
احلق أن اذا التأصيل النظري ٌ
تيمية إذ يفسر السورة ،ومن أمثلته :كالمه على اخلالف يف املراد بقوله
ب * يِف يج ي
تعاىل عن امرأة أيب هلبَ  :و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
يد َها َح ْب ٌل
يم ْن َم َس ٍد ،فقد دصر اوأقوال املذكورة فيه ،وادتج ملا يراه احلق
منها ،وأورد على اوأقوال اوأخرى ما يبني ضعفها ويأيها عن
الصواٍ( .)2ومن شوااد صدق متثُّله هلذا املنهج يف عامة أمره قول
اإلمام الربزايل
(« )1مقدمة يف أصول التفسري» ( ،)101وضمن «جمموع الفتاوى» (.)368/13
(( )2ص.)67 -60 :
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عنه « :كان إذا ذكر التفسري أهبت الناس من كثرة حمفوظه،
ُّ
يستحقه من الرتجيح
كل قول ما
ودسن إيراده ،وإعطائه َّ
ا

والتضعيف واإلبطال»( .)1وحنوه قول الذايب« :ولفرط إمامته يف
التفسري ،وعظمة إطالعه ،ي
يبي خط كث ٍري من أقوال املفسرين،
ي
أقواَّل عديدة ،وينصر قوًَّل واح ًدا مواف ًقا ملا َّ
دل عليه
ويوهي ً
ُ
القرآن واحلديث»(.)2اذه ومضةٌ ،كومض البارق املتألق ،من فضل
اذا اوأثر التيمي يف تفسري سورة املسد ،ويف الكتب اليت اختصت
يد بيان وتفصيل(.)3
بدراسة منهجه يف التفسري مز ا
* وأما الرسالة الثانية :واي زايدات احلافظ مشس الدين ابن احملب

على تفسري ابن تيمية لسورة املسد ،فلقد أدسن فيها ما شاء ،واي
درجات بعضها فوق
عند النظر على أقسام ثالثة ،وتلك اوأقسام
ٌ
بعض -1 .ف عالها :تلك النقول البديعة اليت استخرجها من دواوين
اللغة وأمات كتب احلديث والتفسري وعلوم القرآن وغرياا ،مما يتصل
بتفسري
( )1ذكره يف معجم شيوخه .انظر «الرد الوافر» (.)243
(« )2الدرة اليتيمية يف السرية التيمية» للذايب (.)41
( )3انظر« :ابن تيمية وجهوده يف التفسري» إلبراايم خليل بركة ،و«منهج ابن تيمية يف
تفسري القرآن» لصربي املتويل ،و«اختيارات ابن تيمية يف التفسري» للبادثني :حممد زيلعي
وحممد املسند وإبراايم احلميضي ،ويف الباٍ مما مل ينشر رسائل جامعية كثرية من دول
خمتلفة ،وجهود متفرقة.

تفسري سورة املسد

33

السورة ،واذه عماد زايداته وعاظم مادمها.

نقول عن طائفة من التصانيف العزيزة النادرة اليت
وذروة سنامهاٌ :

مل تصلنا ،وتاذكر اليوم يف عداد املفقود من كتب الرتاث ،واي كذلك

ثالث يف العزة والندرة :فمنها :ما كان معروفًا عند أال العلم،
اتب ٌ
مر ا
متداوال بينهم ،على تفاوت يف ذلك ،ككتاٍ
مسموعا
مقروءًا
ً
ً
«املغازي» لسعيد بن حيىي اوأموي ،و«إعراٍ القرآن» لقطرٍ،
و«معاين القرآن» للكسائي ،و«القراءات» وأيب عبيد ،مث غاض
ماؤاا ،وتناقص الوقوف عليها ،دىت مل نقف هلا اليوم على خرب فيما

مفهرس خطأ
أعلم ،ولعل بعضها خمبوءٌ يف زاوية مكتبة عتيقة ،أو
ٌ
اسم مؤلفه ابلسؤال عنه ،أو مما
ابسم كتاٍ آخر ال يغري عنوانه و ا
ذابت اوأايم بورقته اوأوىل وفيها ما يهدي إىل عنوانه وصادبه ،إىل
آخر وجوه اذه احلسرات .ومما يلحق هبذا :تلك الكتب اليت وصلتنا

يف نس خمطوطة انقصة ،وكان نقل ابن احملب عن القسم املفقود
منها ،ككتاٍ «التفسري» لسفيان الثوري ،و«معاين القرآن» للنحاس،
ط من النسخة اليت ناشر
أو كان الكتاٍ
مطبوعا وبعض النقل ساق ٌ
ً
عنها ،كب «غريب القرآن» البن قتيبة.
مذكورا يف ترمجة مؤلفه
ومنها :ما ال نعرف عنه اليوم إال جمرد امسه
ً

أددا صرح ابلنقل عنه سوى ما يف كتابنا
ضمن جريدة مؤلفاته ،ومل نر ً
اذا ،وذلك ككتاٍ «غريب القرآن» البن السكيت ،و«التفسري»
البن عبدوس
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احلراين.

ذكرا يف غري اذا
ومنها وهو
ُّ
األعز األعجب :ما ال جند له ً
الكتاٍ ،فلم نقف له على خرب يف شيء مما علمناه من كتب الرتاجم
والتواري واوأثبات ،ومل نسمع له من ركز يف كتب التفسري وعلوم
أددا ينقل عنه أو يعرف منهجه،
القرآن وغريااً ،
فضال عن أن جند ً
ومن اذا اللون :كتاٍ «التفسري» حلجا بن حممد املصيصي،
و«الوقوف» وأيب بكر حممد بن عبد هللا بن شاكر ،و«غريب القرآن»
وأيب إسحاق النجريمي.
مجيعا أبمرين:
وقد متيز ْ تلك النقود ً

تلخيصا لكالم أصحاهبا ،أو
نصوص اتمة ،فليست
األول :أهنا
ٌ
ً
إشارة إىل اختيارامهم ومذاابهم.

والثاين :أهنا منقولةٌ عن مصادراا اوأصلية .فهي على ما ترى من

جديدا إىل املكتبة القرآنية؛ إذ
الغناء والثراء ،واي دقيقةٌ أبن تضيف ً
تصورا مقارًاب لتلك التآليف ،نتبني من خالله منااج مؤلفيها
متنحنا ً
وطرائقهم يف معاجلة مسائلها ،ومواضعها من كتب الفن ،وأثراا فيما
تالاا ،ودظها مما تقدمها .وال عجب من وقوف ابن احملب رمحه هللا
على اذه املصادر النادرة اليت مل يقف على بعضها كثريٌ من املتأخرين،
فمكتبة املدرسة الضيائية بدمشق منه على طرف الثمام ،وخزنتها ام
(عمه اإلمام حمب الدين عبد هللا بن أمحد ،مث ابنه
أقاربه من آل احملب ُّ
اإلمام احلافظ مشس الدين
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حممد احملب الصامت) ،كما قال ابن عبد اهلادي عنهم« :وكانت
معهم خزانة الضيائية؛ فمن مث كثار مساعهم واتسعت معرفتهم
بذلك»( .)1ويف املكتبة الضيائية يومئذ «كتب الدنيا»( ،)2ونفائس
التصانيف ،وغرر التآليف ،ونوادر اوأصول اليت كانت نوامها ما دصله
احلافظان عبد الغين والضياء حممد بن عبد الوادد املقدسيان يف
ردالمهما اليت طوفا فيها الدنيا طلبًا حلديث رسول هللا  ،مث اوقفت
أوقاف كثرية بعد ذلك ،دىت ابلغ بعضهم فزعم أنه كان فيها
عليها
ٌ
ُّ
خط اوأئمة اوأربعة(.)3
وجل
ومن نظر يف فهرس كتب يوسف بن عبد اهلادي اليت أوقفهاُّ ،
ما فيها من الضيائية ،علم جاللة ما كان فيها من الذخائر.
علمت من الكتب اليت كانت فيها :نسخة من
ومن طريف ما
ا
«فصوص احلكم» البن عريب الطائي ،عليها خطُّه ،وعليها دواش
لإلمام احلافظ احملب الصامت(.)4
(" )1اجلوار املنضد" البن عبد اهلادي (.)121
(« )2القالئد اجلوارية» ()138
(« )3القالئد اجلوارية» ( . )138ويف دراسيت لرسالة احلافظ حممد بن عبد الوادد
الدقاق اوأصبهاين (اليت دصلها اإلمام احلافظ عبد الغين املقدسي يف ردلته إلصبهان
واستقرت بعد ذلك يف الضيائية) دديث عن أنفس خمطوطات الضيائية وأقدمها مما وصل
إلينا اليوم (ص)185 -184 :
( )4انظر « :القول املنيب» للسخاوي (. )47 ،46 /2
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تعليقات كثرية خبطه املعروف( )1على كتب الضيائية
وهلذا اإلمام
ٌ
وأجزائها(« ،)2وقل جزءٌ من أجزاء الضيائية أو من كتب احلديث إال
وعليه خطُّه»( ،)3ويف مصنفاته من النقول العزيزة عن نوادر املصادر
العتيقة ما يداش اوألباٍ.
مروايت ساقها
 -2القسم الثاين :من زايدات ابن احملب:
ٌ
أثر موقوف على ابن
أبسانيده عن شيوخه ،منها:
ٌ
دديث مرفوع ،و ٌ
عباس رضي هللا عنهما ،وآخر عن عطية اجلديل يف التفسري.
واي ذوات اوأرقام ( -3 )41 ،24 ،20القسم الثالث :فوائد
ات انفعة ،درراا بقلمه ،كبيانه
دسنة ،وتقرير ٌ
( )1واو يشبه خط اإلمام الذايب ،دىت إن الشي اوألباين تردد يف بعض ما رآه ال
او خطه أم خط الذايب ؟ انظر« :السلسلة الضعيفة» (. )442 /6 ،631 ،126 /1
( )2آلت بعد ذلك إىل املكتبة العمرية ،مث إىل املكتبة الظاارية ،مث إىل ما يسمى اليوم
مبكتبة اوأسد الوطنية .ونقل الشي اوألباين كثرياً من تعليقات احملب الصامت على
«الفوائد» لتمام ،و«حترمي النرد والشطرنج واملالاي» لآلجري ،و«مسند الشهاٍ»
للقضاعي ،و «اوأربعني» للسلفي ،و«الفوائد» البن عليك النيسابوري ،و«فضل رمضان»
البن عساكر ،وجزء « املصافحة» للضياء ،وغرياا .انظر« :السلسلة الصحيحة»
( ،)193 /5 ،537 /4 ،535 ،469 /4 ،299/1و« السلسلة الضعيفة» (/1
،261 /5 ،96 ،93 ،75 /4 ،468 ،466 ،292 ،284 /3 ،601 ،433
. )131 /11 ،416 ،19 /8 ،192 /6 ،484 ،293
( )3انظر « :اجلوار املنضد» البن عبد اهلادي ()121
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لعدد آايت سورة املسد ،وكلمامها ،ودروفها ،وأنه ليس فيها
نس .
وكتعليقه على ابٍ املماثلة من أبواٍ البديع ،وأن ما وقع يف
السورة من اذا الباٍ.
وكتخريج بعض الرواايت وعزواا ملوضعها من كتب السنة.
وكتقسيم أعمام النيب  إىل ثالثة أقسام من ديث اإلميان به
ونصرته ،وسبب ختفيف العذاٍ عن عمه أيب طالب.
وكإشارته وأن إخبار القرآن عن أيب هلب أنه من أال النار يدخل
ديث كان ذلك اإلخبار يف دياته ،مث مات ومل
يف املعجزات النبوية؛ ا
ياسلم ،كما أخرب  عن الرجل الذي كان يقات ال معه أنه يف النار،
دىت تعجب الصحابة ،فلما قتل نفسه تبني هلم اوأمر.
واي ذوات اوأرقام (.)42 ،22 ،8 ،7 ،2 ،1
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وصف األصل اخلطي املعتمد

تقع رسالة ابن تيمية يف تفسري سورة املسد ،وزايدات مشس الدين
عثرت عليه صيف عام
ابن احملب عليها ،ضمن جمموع خطي نفيس ا
 1434ابملكتبة السليمانية ،من حمفوظات مكتبة أاي صوفيا برقم
(.)1596
واو خبط مشس الدين حممد بن موسى بن إبراايم بن عبد الرديم
بن علي بن دامت بن عمر بن حممد بن يوسف بن أمحد بن حممد،
من ولد عبد الرمحن بن سعد بن عبادة سيد اخلزر  ،اوأنصاري،
احلراين ،الشهري اببن احلبال ،احلنبلي.
كذا ساق الناس امسه ورفع نسبه يف مواضع من اجملموع ،وذكر
ط سبط الشي حممد بن قوام الصاحلي (ت ،)1()658 :أي
أنه سب ا
من جهة أمه ،ومن اذه الطبقة :عائشة بنت أيب بكر بن حممد بن
عمر بن أيب بكر بن قوام الصاحلية (ت.)2()803 :

( )1انظر« :اتري اإلسالم» ()902 /14
( )2انظر «إنباء الغمر» (. )179 /2
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عدد من أال
ومل أجد له ترمجةً فيما نظرت ،ومن آل بيت احلبال ٌ
العلم ينسبون إىل دران ،وبعضهم إىل بعلبك ،وذلك أن أصوهلم من
دران( ،)1مث سكن بعضهم بعلبك ،وبعضهم طرابلس ،وبعضهم
دمشق .منهم :الشي املسند مجال الدين يوسف بن عبد هللا بن علي
بن دامت بن حممد بن يوسف الببعلي ،الدمشقي ،ابن احلبال (ت:
.)778
اضح دسن ،وعنايته ابلضبط وعالمات اإلمهال
وخط الناس و ٌ
تدل على فضله واشتغاله ،وال خيلو من حتريف قليل لعل بعضه من
عسر اخلط الذي ينقل عنه.
ومن دالئل عنايته مقابلته لنسخته ،كما نرى يف طرة (ق/42ظ):
«بلغ مقابلة مع قاضي القضاة ابن احلبال احلنبلي» ،واو الشي
الردلة شهاٍ الدين أمحد بن علي بن عبد هللا بن علي بن
اإلمام ُّ
دامت بن عمر بن حممد بن يوسف ،البعلي ،احلنبلي ،قاضي القضاة
(ت .)2()838 :وآاثر املقابلة من اللحق والتصحيح ابديةٌ على
صفحامها ،وكان يفصل بني فقرات الزايدات بدائرة منقوطة على طريقة
احملدثني ،والنقط عالمة املقابلة.
( )1قال اليونيين يف «ذيل مرآة الزمان» ( )55 /4عن داود بن دامت بن عمر بن احلبال
(ت« :)679 :أصل أجداده من دران» .وانظر« :البداية والنهاية» (. )568 / 17
( )2انظر« :املقصد اوأرشد» (. )502 /2 ،185 ،147 /1

تفسري سورة املسد

41

ومل يذكر اوأصل الذي نقل عنه رسالة ابن تيمية وزايدات ابن
احملب ،ويغلب على ظين أنه ينقل عن خط ابن احملب؛ إذ صرح يف
أغلب رسائل اجملموع أبهنا منقولةٌ عن خطه ،ولعل ابن احملب ينقل
عن خط شي اإلسالم ابن تيمية ،كما صرح به كذلك يف مواضع (ق
 /75ظ /112 ،و /114 ،و /118 ،ظ /173 ،ظ).
ذكر لتاري نسخهما ،واوأشبه أهنما اكتبتا يف
وليس يف الرسالتني ٌ
شهر ربيع اآلخر أو مجادى اوأوىل سنة  ،793كما يدل عليه تتبُّع
التواري اليت قيداا ابن احلبال لرسائل اجملموع ،فإان جنده قبل الرسالتني
(ق /12ظ) كتب اتري نسخه إلددى الرسائل يف سادس شهر
ربيع ،ويف (ق /26ظ) :خامس وعشرين شهر ربيع اآلخر ،مث جند
بعد الرسالتني يف (ق  /135و) :سابع وعشرين من مجادى اوأوىل،
مث يف (ق  /173ظ) :اثلث شهر رجب الفرد اوأصب من شهور
سنة ثالث تسعني وسبعمئة .وتقع رسالة ابن تيمية يف اوأوراق (/40
ظ /44 -ظ) ،وكتب الناس أوهلا« :قال الشي اإلمام أبو العباس
ت يَ َدا أيَِب
أمحد بن تيمية رمحه هللا تعاىل :فصل يف تفسري سورة تََّبَّ ْ
ََلَ ٍ
ب ،...ويف آخراا« :انتهى ما ذكره شي اإلسالم».
ب َوتَ َّ
أما زايدات ابن احملب فقد جاءت على قسمني :تقدمةٌ سبقت
وتذييل بعداا ،يف اوأوراق ( /39ظ /40 -ظ) و
رسالة ابن تيمية،
ٌ
معا.
( /44ظ /50 -و) فضممتهما ً
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ايدات على تفسري شي اإلسالم
وكتب الناس مطلعها« :اذه ز ٌ
أيب العباس ابن تيمية  ،»وختمها بقوله« :آخر الزايدة ،وذلك من
يلليف الشي اإلمام العالمة مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن حممد
بن أمحد بن احملب احلنبلي رمحه هللا تعاىل».
وتقييدات انفعة ،تتعلق
وعلى رسالة ابن تيمية دواش مفيدة،
ٌ
بتخريج بعض أداديثها ،ومقابلة نصوصها على مصادر أخرى ،وتنبيه
على بعض الفوائد والنكات ،إال أنه مل يسم صادبها ،وال يبعد أن
تكون لشمس الدين ابن احملب ،علقها على نسخته ،ونقلها ابن
احلبال كما اي ،وذلك من وجوه عنايته ابلرسالة يضاف إىل زايداته
عليها ،كما وقع يف رسالة أخرى ضمن اذا اجملموع (ق  /72ظ)
صرح ابن احلبال أبن دواشيها منقولةٌ عن خط ابن احملب .ومن
نقال عن «مغازي اوأموي» ،وقد
القرائن اليت تشهد هلذا :أن فيها ً
أثبت
صرح ابن احملب ابلنقل عنها كذلك يف زايداته .و ًّأاي ما كان فقد ُّ
تلك احلواشي يف مواضعها؛ لتكون بني يدي القارئ ،فيفيد منها
كثريا من مسائل
وينتفع هبا .بقي أن أشري إىل أن اذا اجملموع ُّ
يضم ً
ورسائل شي اإلسالم ،بعضها مما سبق نشره ضمن «جمموع الفتاوى»
أعددت ما مل يبانشر منها ،مع ضمائم من
انقصا ،وقد
وغريه ًّ
ا
اتما أو ً
غرياا ،لتطبع يف اجملموعة الثامنة من «جامع املسائل» عن دار عامل
الفوائد ،ضمن سلسلة آاثر شي اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل.
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منهج التحقيق

ليس من جديد أذكره يف منهج حتقيقي هلذا النص غري ما ذكرته
من قبل يف صدر حتقيقي ملفتاح دار السعادة البن القيم ،واالنتصار
وأال اوأثر البن تيمية ،وغريمها ،وغاية مرامي فيما أعاجل من اذا
نصا بريئًا من غوائل التحريف،
اوأمر أن أضع بني يديك أيها القارئ ً
خالصا من أغاليط النساخ ،يكون أدىن ما يكون إىل صورته اليت
ً
ارتضااا مؤلفه.
ودرصت أال أخالف اوأصل الذي وصفته آن ًفا إىل غريه إال ديث
غلب على ظين أنه من حتريف الناس أو من ينقل عنه ،مع ذكري يف
احلاشية ما وقع يف اوأصل؛ لتكون على بينة من أمرك.
أما التعليق على النص ،فجعلته معينًا على فهمه و اإلداطة به،
دون إسراف أو استكثار مبا ال داجة بك إليه ،إال يف زايدات ابن
احملب خاصة ،فإين رأيته ينقل عن مصادر اندرة ال عهد لكثري من
الناس هبا ،فأغراين ذلك أن أعرف هبا و أبصحاهبا بعض التعريف،
موقعا دسنًا إن شاء هللا.
وأرجو أن يقع منك ً
مث إين خرجت قراءاته ،وأداديثه ،وآاثره ،وأشعاره ،ووثقت نقوله،
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على ما مضت به سنة نشر النصوص.
وقدمت بعد ذلك بني يديه بدراسة مقتصدة عنه ،توطئةً له،
وتذكرة لك ،ضمت ترمجة حمررة البن احملب ،ملا ددثتك عنه يف
التقدمة ،مث مبادث موجزة لتوثيق نسبة الرسالتني ،والداللة على
فضلهما ،ومنهج مؤلفيهما ،ووص ًفا لألصل اخلطي الذي اعتمدته يف
نشرمها.
وبعد؛ فما أان ابملزكي لعلمه ،املفتون برأيه ،الغافل عن عيوبه ،ولئن
وجنوت من اوأئمة ،إين إ ًذا ملن الفائزين.
خرجت من التبعة،
ا
ا
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مناذج من األصل اخلطي
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تفسري سورة املسد
لشيخ اإلسالم
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن
تيمية
()728 -661
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ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب...
ب َوتَ َّ
فصل ِف تفسري سورة  تََّبَّ ْ
ٌ
اذه السورة أنزهلا هللا تعاىل يف اذا الرجل وامرأته ،ومها من أشرف
بطنني يف قريش :بين ااشم ،وبين عبد مناف(.)1
()2
عم النيب .
فهو أبو هلب
عبد العازى بن عبد املطلبُّ ،
ا

وقد قيل :إن هللا ذكره بكنيته دون امسه وأن امسه فيه تعبي ٌد للصنم،

تنبيها على داله يف اآلخرة ،كما يقال« :لكل أدد من
ووأن يف كنيته ً
(.)3
نصيب»
امسه
ٌ
بنت درٍ بن أمية بن عبد مشس بن عبد
وأما امرأته ُّ
فأم مجيل ا
عم علي ،واذه عمة معاوية ،واذان البطنان مها اللذان
مناف واذا ُّ
تداوال

( )1كذا يف اوأصل  ،ولعله سبق قلم  ،أراد  :عبد مشس.
( )2يف طرة اوأصل« :داشية :ذكر عبد الغين بن عبد الوادد أن أابه كناه أاب هلب حلسن
وجهه» .انظر« :خمتصر سرية النيب  »للحافظ عبد الغين (. )98
( )3انظر« :نفح الطيب» ( ،)480 /6و «املدخل» البن احلا (. )27 /2
وللمناسبة بني اوأمساء ومسميامها «:مفتاح دار السعادة» ( ، )681،1561و«زاد
املعاد» ( ، )236/2و«حتفة املودود» (.)67،211
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اخلالفة يف اوأمة :بنو ااشم ،وبنو أمية ،وجتمعاهما :املنافية()1؛
فإن عبد مشس أخو ااشم ،وكان عثمان بن عفان من بين أمية ،وكان
علي من بين ااشم.
ٌّ
أبعد من بين عبد مناف نسبًا من
وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتني ا
النيب  ،أبو بكر من تبيم بن مرة بن كعب بن لؤي ،وعمر من بين
عدي بن كعب بن لؤي ،ومها اللذان قال فيهما النيب « :اقتدوا
ابللذين من بعدي :أيب بكر ،وعمر»( ،)2واتفقت اوأمةا عليهما ويف
عهدمها ما مل تتفق على من بعدمها ويف واليته ،وإن كانت يف عهد
عثمان كانت أعظم اتفاقًا.
( )1أي كوهنم من بين عبد مناف .انظر« :منها السنة» ()170 /6
( )2يف طرة اوأصل« :داشية :رواه الرتمذي ،وقال :دديث دسن ،وابن ماجه ،من
دديث ربعي عن دذيفة».
قلت :أخرجه أمحد ( ،)23245والرتمذي ( ،)3662وابن ماجه ( )97وغريام.
وصححه ابن دبان ( ،)6902واحلاكم ( ،)75 /3واجلورقاين يف «اوأابطيل واملناكري»
( ،)288 /1وقال العقيلي يف « الضعفاء» ( « :)308 /5يروي عن دذيفة عن النيب
 إبسناد جيد اثبت».
وأعله أبو دامت وابن عبد الرب وغريمها أبنه من رواية عبد امللك بن عمري عن موىل ربعي،
واو جمهول ،عن ربعي .انظر« :العلل» البن أيب دامت ( ،)446 /6و«علل الرتمذي
الكبري» ( ،)371ومنتخب «اإلرشاد» للخليلي ( ،)378 /1و «جامع بيان العلم
وفضله» ( ،)1166و «البدر املنري» ( . )581 /9واو كما قالوا ،لكنه روي من وجوه
أخري تقويه من دديث دذيفة وغريه .انظر« :الروض البسام» جلاسم الفهيد (/4
. )283 ،282
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قوم
شيعاٌ ،
وملا وقعت الفتنة بقتل عثمان تفرقت اوأمة وصارت ً
تال
وقوم مييلون إىل علي ،وجرى بني الطائفتني ق ٌ
مييلون إىل عثمانٌ ،
ودروٍ ،وكان كثريٌ منهم يفعل ذلك يلخذه هلما أو وأددمها محيةا
النسب املنايف؛ لقربه من النيب .
أفضل من غريام ،كما أن املذكور منهم
وإن كان بنو ااشم ا
أقرٍ و ا
أشرف من املرأة.
الرجل يف اجلملة
ا
يف اآلية ٌ
رجل ،و ا
ومل يبانزل هللا يف القرآن ذم أدد من الكفار ابلنيب  ابمسه إال اذا
الرجل وامرأته ،ويف اذا العربة والبيان أن اوأنساٍ ال عربة هبا ،بل
جيب عليه من
يف يكون ُّ
يب الشر ا
ذمه وعقابه على ختلُّفه عما ا
النس ا

اإلميان والعمل الصاحل أشد ،كما قال تعاىل وأزوا النيب َ  :م ْن
ْ ْ يم ْن ُك َّن بيَف ي
ف ََلَا الْع َذاب ي
َي ي
ض ْع َف ْ ي
ك
اع ْ
اح َ
ي َوَكا َن ذَلي َ
ش ٍة ُمبََّينَ ٍة يُ َ
ضَ
َ ُ
َ
َعلَى َّي ي
ريا[ سورة االدزاٍ.)1(]30 :
اَّلل يَس ً
وسبب نزوَلا :ما أخرجاه يف الصحيحني

()2

عن اوأعمش ،عن

عمرو بن مرة ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما:
«ملا نزلت
( )1انظر« :منها السنة» ( ،)605 /4و«الصارم املسلول» ( ،)315و«اجلواٍ
الصحيح» ( )444 /1و«جمموع الفتاوى» (. )231 /35
متصال ابحلاشية السابقة
( )2البخاري ( ،)4971ومسلم ( . )208ووقع يف اوأصل ً
وموضعه انا« :ورواه النسائي يف اليوم والليلة لسفيان عن دبيب عن سعيد».
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ي ي
ي[ الشعراء ]214 :ورهطك منهم
ريتَ َ
ك ْاألَقَّ َْربي َ
َ وأَنْذ ْر َعش َ
املخلصي( ،)1خر رسول هللا  دىت صعد الصفا ،فهتف :اي
صباداه ،فقالوا :من اذا ؟ فاجتمعوا إليه ،فقال :أرأيتم إن أخربتكم
خيال ختر ا من سفح اذا اجلبل ،أكنتم امصدقي ؟ قالوا :ما جربنا
أن ً
نذير لكم بني يدي( )2عذاٍ شديد ،فقال
عليك ً
كذاب ،قال :فإين ٌ
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب
أبو هلب :تبًّا لك ،ما مجعتنا إال هلذا ؟! فأنزل هللا  تََّبَّ ْ
ب ،)3(...اكذا قرأاا اوأعمش(.)4
َوتَ َّ

( )1قال القرطيب (« :)143/13ظاار اذا أنه كان قرآانً يتلى ،وأنه نس  ،إذ مل يثبت
نقله يف املصحف وال تواتر» .وانظر« :إكمال املعلم» (. )594/1
( )2يف طرة اوأصل« :داشية :تثنية اليد يف القرآن :انا ،ويف بل ي َداهُ مبسوطَتَ ي
ان، 
َ ْ َ َْ ُ
ت ي َداهُ ، فََصبح يَّ َقليب َك َّفي يه ، إيََّّل َكب ي
اس يط َك َّف ْي يه، 
َْ َ ُ ُ ْ
َ
َّم ْ َ
يََّ ْو َم يََّ ْنظُُر ال َْم ْرءُ َما قَد َ
اع ْيه.»
َ وَك ْلبَُّ ُه ْم َاب يس ٌ
ط يذ َر َ
( )3يف طرة اوأصل« :داشية :الفعل يضاف إىل العضو ،وإىل النفس؛ فيقال :كذٍ
يده ،وبطش ،ومسعت أذناه ،ومسع ،وأبصرت عيناه ،وأبصر».
فاوه ،وكذٍ ،وبطشت ا
«داشية :قال الفراء :ويف قراءة عبد هللا( :وقد تب) ،فاوأول دعاء ،والثاين خرب .كما تقول
للرجل :أالكك هللا ،وقد أالكك .أو تقول :جعلك هللا صاحلًا ،وقد جعلك» .انظر:
«معاين القرآن» (. )298/3
( )4قال احلافظ ابن دجر يف «الفتح» (« :)503/8وليست اذه القراءة فيما نقل
الفراء عن اوأعمش ،فالذي يظهر أنه قرأاا داكياً ال قارائً ...،واحملفوظ أهنا قراءة ابن
مسعود ودده» .وانظر« :معاين القرآن» للفراء ( ،)298 /3وتفسري الطربي

=
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ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب
فذكر سبحانه تبباٍ يديه ،وتبابه يف نفسه ،بقوله  :تََّبَّ ْ
اٍ :اخلسار ،قال تعاىلَ  :وَما َك ْي ُد في ْر َع ْو َن إيََّّل يِف
َوتَ َّ
ب ،...والتبب ا
تََّبَ ٍ
اب[غافر.)1(]37 :وذكر أنه ما أغىن عنه المالاه وال و الده()2؛ فإن قوله:
يتناول ولده ،كما فسر ذلك من فسره من السلف( ،)3وكما
ب ا
سَ
َ وَما َك َ
النيب « :إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ،وإن ولده من كسبه»(.)4
قال ُّ

=
( ،)714 /24و «اهلداية» ملكي (. )8482 /12
قال ابن العريب يف «أدكام القرآن» ( )467 /4عن اذه القراءة وقراءة (وراطك منهم
املخلصني)« :ومها شاذاتن ،وإن كان العدل روامها عن العدل ،ولكنه كما بينا ال يقرأ إال
بني الدفتني واتفق عليه أال اإلسالم».

ب خرب ،ويف
ت يَ َدا دعاءٌ عليهَ  ،وتَ َّ
( )1يف (م) انا زايدة« :قال النحاس :تََّبَّ ْ
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب دعاءٌ عليه
قراءة عبد هللا( :وقد تب) » ويف (ف)« :قال النحاس :تََّبَّ ْ
ابخلسر ،ويف قراءة عبد هللا( :وتب) ».
ي
( )2يف طرة اوأصل« :داشيةَ  :ما أَ ْغ ََن َع يين َماليَ ْهَ  ، واتََّّبََّ ُعوا َم ْن ََلْ يَ يز ْدهُ َمالُهُ َوَولَ ُدهُ
ي
ت َع ْنَّ ُه ْم آ يََلَتَُّ ُه ُم الَّيت
س ًارا ، فَ َما أَ ْغ ََن َع ْنَّ ُه ْم َما َكانُوا يَ ْك يسبُون ،فَ َما أَ ْغنَ ْ
إ ََّّل َخ َ
ٍ
ون َّي ي
ي ْدعُو َن يمن ُد ي
وه ْم غَْيَّ َر تََّ ْتبي ٍ
يب.» 
اء أ َْم ُر َربي َ
ك َوَما َز ُ
اد ُ
ْ
َ
اَّلل م ْن َش ْيء ل ََّما َج َ
( )3أخرجه عبد الرازق ( )130 /9عن عائشة وجمااد وعطاء .وأخرجه احلاكم (/2
 )539عن ابن عباس.
( )4أخرجه أمحد ( ،)24148والنسائي ( ،)4551وغريمها من دديث عائشة رضي
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وهبذه اآلية استدل طائفةٌ من أصحابنا -كأيب دفص
اوأكل منه(.)2
فيجوز له
على أن ولد الرجل من كسبه ،ا
ا

()1

وغريه-

ا ْ ََلَ ٍ
ب؛ فأخرب خبسارته وبعذابه،
صلَى ََن ًرا َذ َ
مث أخرب أنه َ سيَ ْ
بزوال اخلري وحبصول الشر.

يي
احملرتق
مجيعا ،فصايل النار :الداخ ال
ا
والصل ُّي :الدخول واالدرتاق ً
فيها:
ي
ي ي
وقولهَ  :و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
س ٍد
ب * يِف جيد َها َح ْب ٌل م ْن َم َ
ال خيلو:

()3

* إما أن يكون «امرأته» معطوفًا على الضمري يف قوله
صلَى
َ سيَ ْ

=

هللا عنها ،وصححه الرتمذي ( ،)1358وابن دبان (. )4260
ويف إسناده اختالف .انظر« :العلل» للدار قطين (. )250 /14
وأعله اإلمام أمحد ابالضطراٍ ،كما يف منتخب «العلل للخالل» (. )308
اختالف غري قادح ،وإليه ذاب أبو دامت وأبو زرعة يف «العلل» ()246 /4
واوأشبه أنه
ٌ
 .وله شاا ٌد من دديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.
( )1عمر بن إبراايم بن عبد هللا ،أبو دفص العكربي ،شي احلنابلة ،تويف سنة .387
انظر« :طبقات احلنابلة» ( ،)291 /3و« اتري اإلسالم» ()618 /8
( )2مل أقف عليه .وانظر« :املغين» (. )263 /8
( )3كذا قرأ أبو عمرو ،واي قراءة املصنف وأال الشام لعهده ،وهبا يستقيم سياق كالم
املصنف.
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او َ و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب.
* أو يكون مجلة مبتدأة.

لكن اوأول أرجح؛ النتظام الكالم بذلك.
عريب فصيح ،كقوله:
العطف على الضمري املرفوع مع الفصل ٌّ
و ا
ي
صليي َعلَْي ُك ْم َوَم َالئي َكتُهُ[ اوأدزاٍ ،]43 :وقوله
ُ ه َو الَّذي يُ َ
ي
ي
تعاىل :أ َّ
َن َّ
ي َوَر ُسولُهُ[التوبة ،]3 :وغري
اَّللَ بَ يريءٌ م َن ال ُْم ْش يرك َ
ذلك .ويكو ان قولهَ  :محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
بصفة ،واوأنسب مبا تقدم أن
متصال مبا قبله ،أي :وامرأته محالةا احلطب الذي
يكون ذلك
ً
وقودا لتلك النار ،كما قال تعاىل :إينَّ ُك ْم َوَما تََّ ْعبُ ُدو َن يم ْن
يكون ً
ون َّي
ُد ي
ب
اَّلل َح َ
َّم[اوأنبياء ،]98 :وقد قارئ :حط ُ
صُ
ب َج َهن َ
()1
َّار
َج َهنَّم ، وقال تعاىل :فَيإ ْن ََلْ تََّ ْف َعلُوا َولَ ْن تََّ ْف َعلُوا فَاتََّّ ُقوا الن َ
ود َها النَّاُ وا ْحليجارةُ أ يُع َّد ْ ي ي
ين[ البقرة،]24 :
الَّيت َوقُ ُ
ُ َ ََ
 ْ ل ْل َكاف ير َ
َّاُ
س ُك ْم َوأ َْهليي ُك ْم ََن ًرا َوقُ ُ
ود َها الن ُ
وقال تعاىل :قُوا أَنَّْ ُف َ
وا ْحليجارةُ َعلَيَّها م َالئي َكةٌ يغ َال ٌ ي
صو َن َّ
اَّللَ َما أ ََم َرُه ْم
ظ ش َدا ٌد ََّل يََّ ْع ُ
َ َ َ َْ َ
َويََّ ْف َعلُو َن َما يَُّ ْؤَم ُرو َن[التحرمي.]6 :
( )1قراءة شاذة ،رويت عن علي وعائشة وابن الزبري وغريام ،انظر« :احملتسب» البن
جين ( ،)67 /2وخمتصر يف شواذ القرآن البن خالويه ( ،)93وتفسري الطربي (/16
. )412
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ي
ي ي
س ٍد ،واجليد :العنق( ،)1واملسد:
يِف جيد َها َح ْب ٌل م ْن َم َ
دبل من ليف وأجل احلطب الذي
الليف .وإذا كان يف الرقبة ٌ
خشن
حيمله كان ذلك زايدةً يف العذاٍ؛ وأن الليف
ٌ
ي
ي ي
س ٍد نظريا قوله:
مؤذي.وذك اره يف اآلخرة يِف جيد َها َح ْب ٌل م ْن َم َ
ُ خ ُذوهُ فََّغُلُّوهُ * ُُثَّ ا ْْل يحيم صلُّوهُ * ُُثَّ يِف يسل ي
ْسلَ ٍة ذَ ْرعُ َها
َ َ َ
اسلُ ُكوهُ[احلاقة ،]32 -30 :وقوله تعاىل :إي يذ
َس ْبَّعُو َن يذ َر ً
اعا فَ ْ
الس َال يس ُل يُ ْس َحبُو َن * يِف ا ْحلَ يم ييم ُُثَّ يِف
ْاألَ ْغ َال ُل يِف أَ ْعنَاقي يه ْم َو َّ
النَّا ير يُ ْس َج ُرو َن[ غافر .]72 -71 :فهذا الكالم(:)2

يوقد به يف
* إما أن يكون وص ًفا حلملها احلطب :الذي ا
الدنيا ،كما يظُّنه من يظُّنه .فيقال :اي مل تكن كذلك ،وليس يف
()3
عمل
اذا
فإن
؛
ذلك ذمٌّ هلا
ٌ
( )1يف طرة اوأصل« :داشية :قال ابن جرير :يقول :يف عنقها .والعرٍ تسمي العنق
جيدا ،ومنه قول ذي الرمة:
ً
وجيدك إال أهنا غري عاطل
فعيناك عينااا ولونك لوهنا
ذكر من قال ذلك :ددثين يونس ،أخربان ابن واب ،قال :قال ابن زيد :يِف يج ي
يد َها
ي
س ٍد قال :يف رقبتها» .تفسري الطربي (. )722 /24
َح ْب ٌل م ْن َم َ
ي
ي ي
( )2يعين قوله تعاىلَ  :و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
س ٍد. 
ب * يِف جيد َها َح ْب ٌل م ْن َم َ
الثعليب بنحو ذلك يف «الكشف والبيان» ( . )327 /10وقال ابن قتيبة يف
( )3ضعفه
ُّ
=

=
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مباح ،وقد كان يفعله طائفةٌ من خيار اذه اوأمة ،كعبد هللا
بن سالم( ،)1وأيب اريرة( ،)2وسلمان الفارسي( ،)3مع كوهنما كاان
أمريين ،وكذلك ثبت يف الصحيح أن أال الصفة كانوا
حيتطبون( ،)4ويف الصحيح عن النيب  قال« :وأن أيخذ أددكم
دبله على ظهره فيحتطب خريٌ له من أن يسأل الناس ،أعطوه أو
مثال لنميمتها يف الدنيا ،فيكون
منعاوه»( * .)5وإما أن يكون ً
وص ًفا لعملها السوء؛ فإن كالم النم اام ياوق اد القلوٍ ،وياضرام النار
احلطب يف النار ،فتكون محالةً حلطب القلوٍ
يفعل
ا
فيها ،كما ا
أعظم
والنفوس.واذا قد يقال :إن غايته أن يكون منامةً ،وذنباها ا
يد َها حبل يمن م ٍ
من ذلك .وقد قال :يِف يج ي
ومحل النميمة
َْ ٌ ْ َ َ
سد ،ا
يوصف بذلك.
ال
ا

=

«يلويل مشكل القرآن» (« :)160وقال بعض املتقدمني :كانت تعري رسول هللا 
ابلفقر كثرياً ،واي حتتطب على ظهراا حببل من ليف يف عنقها! ولست أدري كيف اذا ؟!
وأن هللا عز وجل وصفه ابملال والولد».
( )1أخرجه أمحد يف (الزاد» ( ،)1025والضياء يف «املختارة» (. )454 /9
( )2أخرجه أبو داود يف «الزاد» ( ،)284وأبو نعيم يف «احللية» (. )384/1
( )3أخرجه ابن سعد يف «الطبقات» (. )82 ،81 /4
( )4يف «صحيح البخاري» ( )4090من دديث أنس :أن الفقراء من اوأنصار كانوا
حيتطبون يف النهار ،ويف «صحيح مسلم» ( )677أهنم كانوا حيتطبون مث يبيعونه ويشرتون
به الطعام وأال الصفة .وانظر « :جمموع الفتاوى» (. )44 /11
( )5أخرجه البخاري ( )1470ومسلم ( )1042من دديث أيب اريرة .
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* وإما أن يكون وص ًفا حلاهلا يف اآلخرة ،كما وصف دال
()2
()1
انرا ذات هلب ،واذه حتمل( )3احلطب
سيصلى
فهو
،
ببعلها
ً
يف عنقها حببل( )4من مسد ،فتس اجر به النار عليه؛ فإهنا يف الدنيا
كانت اي املعينة له على الكفر وعداوة النيب  ،فتكون يف
اآلخرة كذلك.
ويكون قولهَ  :محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب الالم لتعريف املعهود؛ وأن
النار تستدعي دطبًا ،فذك ار صلي النار يقتضي دطبها ،فقيل:
امرأته محالةا احلطب.
()5

َّ ي
ين ظَلَ ُموا
اح ُ
ويكون اذا [كما] يف قولهْ  :
ش ُروا الذ َ
اج ُه ْم[الصافات.]22 :
َوأَ ْزَو َ

ويكون يف اذا عربةٌ لكل متعاونبني على اإلمث والعدوان ،وإن
كاان شريفي النسب ،قريببني يف النسب إىل أفضل اخللق؛ أهنما
خاسران ال يقدران مما كسبا على شيء ،وأهنما معذابن يف اآلخرة
مبا ادتبقباه من اإلمث.
( )1اوأصل :فعلها .واو حتريف .وعلى الصواٍ يف (م) و (ف) .
( )2اوأصل :فهي ستصلى .حتريف.
( )3اوأصل :حلمل .حتريف.
( )4اوأصل :دبل .حتريف.
( )5اوأصل :ان .حتريف.
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املذكور يف القرآن من دال الزوجني قد عم اوأقسام
ويكون
ا
املمكنة ،واى أربعة:
 -1فإن الزوجني إما أن يكوان سيعيدين ،كإبراايم اخلليل
وأال بيته ،وحممد  وأال بيته.
 -2و إما أن يكون شقيبني ،كأيب هلب وامرأته محالة احلطب.
سعيدا واملرأة شقيةً ،كنوح ولوط
ً
 -3وإما أن يكون الزو ا
عليهما الصالة والسالم.
ب َّ
 -4وإما ابلعكس ،كفرعون وامرأته .قال تعاىلَ  :
اَّللُ
ض َر َ
ي
وح وامرأَةَ لُ ٍ
يي
ت َع ْب َديْ ين يم ْن
وط َكانََّتَا َحتْ َ
َمثَ ًال للَّذ َ
ين َك َف ُروا ا ْم َرأَ َة نُ ٍ َ ْ َ
اُهَا فََّلَم يَّ ْغنييا َع ْنَّهما يمن َّي
ي
اد ََن ص ي
يعب ي
احلَْ ي
يل
َ
َ
ي فَ َخانََّتَ ُ ْ ُ َ ُ َ َ
اَّلل َش ْيَّئًا َوق َ
ا ْد ُخ َال النَّار مع َّ ي ي
يي
ب َّ
ين آ ََمنُوا اي ْم َرأَةَ
ي * َو َ
الداخل َ
ض َر َ
َ ََ
اَّللُ َمثَ ًال للَّذ َ
ت َر ي
ب ابْ ين يِل يع ْن َد َك بََّ ْيَّتًا يِف ا ْْلَن يَّة َوَين يين يم ْن
في ْر َع ْو َن إي ْذ قَالَ ْ
ي
ي
ي
يي
ي
ي[ التحرمي-10 :
ف ْر َع ْو َن َو َع َمله َوَين يين م َن الْ َق ْوم الظَّال يم َ
ت يع ْم َرا َن الَّيت
 ،]11مث ذكر من ال زو هلا فقال َ وَم ْرََيَ ابَّْنَ َ
ييي ي
ت بي َكليم ي
ا ْ َريهبَا
صنَ ْ
أْ
َح َ
ت فََّ ْر َج َها فََّنََّ َف ْخنَا فيه م ْن ُروحنَا َو َ
ص َّدقَ ْ َ
وُكتبي يه وَكانَ ْ ي
ي. فحمالةا احلطب :املرأة اليت أعانت
ت م َن الْ َقانيتي َ
َُ َ
زوجها على معاصي هللا ،وامرأة نوح وامرأة لوط :املرأة اليت عصت
زوجها يف طاعة هللا ،وامرأة فرعون ممن عصت زوجها يف معصية
هللا.
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الوصف املذكور يف امرأته مستقيم ،سواءٌ كان قوله:
واذا
ا
َ و ْام َرأَتُهُ معطوفًا أو مبتدأ.
وإذا كان معطوفًا وقوله َ محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
بصفةً هلا = استقام أن

ومحل الوقود
محل احلطب حبمل النميمة والذنوٍ يف الدنيا ،ا
يبافسر ا
يف اآلخرة؛ فإن جزاء اآلخرة من جنس عمل العبد يف الدنيا ،فمن
كان له لساانن يف الدنيا كان له لساانن من انر يوم القيامة(،)1
وشا
دوشا أو سما ً
ومن سأل الناس وله ما يباغنيه جاءت مسألتاه اخ ً
دودا يف وجهه يوم القيامة( ،)2وال تزال املسألةا أبددام دىت
أو اك ً
يلقى هللا يوم القيامة وليس يف وجهه امزعة حلم(.)3وقوله تعاىل:
ي
ي ي
س ٍد بيا ٌن الستكمان احلطب
يِف جيد َها َح ْب ٌل م ْن َم َ
( )1أخرجه البخاري يف «اوأدٍ املفرد» ( ،)1310وأبو داود ( ،)4873والدارمي
( )2806وغريام من دديث عمار بن ايسر  مرفوعاً .قال علي بن املديين :إسناده
دسن .انظر« :مهذيب الكمال» ( . )482 /29وصححه ابن دبان (،)5756
ودسنه العراقي يف « املغين عن محل اوأسفار» ( . )1052وله شوااد كثرية .انظر:
«الروض البسام» (. )358 -355 / 3
( )2أخرجه أمحد ( ،)3675وأبو داود ( ،)1626والرتمذي ( ،)657وابن ماجه
( )1840وغريام من دديث ابن مسعود  مرفوعا إبسناد ضعيف .انظر« :السنن
الكربى» للنسائي ( ،)2384و«العلل» للدار قطين ( ،)215 /5و تنقيح التحقيق»
(. )157 /3
( )3أخرجه البخاري ( ،)1474ومسلم ( )1040من دديث ابن عمر رضي هللا
عنهما.
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يلزمببه عملاببه ،كمببا
علببى ظهراببا ،ولزومببه إاياببا؛ فببإن كببل عامببل ا
يي
قال:وُك َّل إينْ ٍ
ي
ج لََّهُ يََّ َّْوَم ال يْقيَ َام يَّة
سَّان أَل َْزْمنََّاهُ طََّائ َرهُ يِف عُنُقَّه َو ُُنَّْ ير ُ
َ
َ
ي
َّورا[ اإلس براء ،]13 :وقببال تعبباىلَ  :وََّل تََّ َّ يزُر
َّااب يََّ ْل َق ََّّاهُ َم ْن ُ
ش َّ ً
كتََّ ً
ي
يي
َوا يزَرةٌ يوْزَر أُ ْخَّ ََّرى َوإي ْن تََّ ْدعُ ُمثَّْ َقلََّةٌ إي َىل محْل َهََّّا ََّل ُُْي َمَّ َّْل م ْنََّّهُ َشَّ َّْيءٌ
َولََّ َّْو َكََّّا َن ذَا قَُّ َّْرَب[فبباطر.]18 :فلمببا كانببت يف الببدنيا حتمب ابل إىل

زوجها ما تاضرام به انر الفتنة يف قلبه وقلبها من الكالم دىت يبعظبام
كفب ابره ،متقلبد ًة ذلببك يف عنقهببا = كانببت يببوم القيامببة دامببل الوقببود
الذي تاضرام ببه عليهمبا النبار .قبال اببن إسبحاق يف «السبرية»( )1ملبا
ذكر امهاجر من ااجر مبن الصبحابة إىل احلبشبة ،قبال«:فلمبا رأت
يش أن أصببحاٍ رسببول هللا  قببد نزل بوا بلب ًبدا أصببابوا فيببه أمنًببا
ق بر ٌ
وق بر ًارا ،وأن النجاش ببي ق ببد من ببع م ببن جل ببأ إلي ببه م ببنهم ،وأن عم ببر ق ببد
أس ب ببلم ،وك ب ببان ا ب ببو ومح ب ببزة ب ب ببن عب ب ببد املطل ب ببب م ب ببع رس ب ببول هللا 
بالم يبف اش بو يف القبائ ببل=اجتمعوا وائتم ببروا أن
وأص ببحابه،وجعل اإلس ب ا
كتااب يتعاقدون فيه على بين ااشبم وببين املطلبب،على أن ال
يكتبوا ً
يبانكح بوا إليهم،والينكحوام،واليبيعببوام شببيئًا،واليبتاعوا منهم.فلمببا
اجتمعوا لذلك كتبوا يف صحيفة ،مث تعاادوا واتفقوا على ذلك،
( )1انظر « :دالئل النبوة» وأيب نعيم اوأصبهاين ( ،)631و «السرية» البن اشام (/1
 ،)375و «الروض اوأنف» ( . )282 /3وليس يف القطعة املطبوعة من سرية ابن
إسحاق.
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كيدا على أنفسهم.
مث علقوا الصحيفة يف جوف الكعبة تو ً
يش اجنازت بنو ااشم وبنو املطلب إىل أيب
فلما فعلت ذلك قر ٌ
طالب بن عبد املطلب ،فدخلوا معه يف شعبه ،واجتمعوا إليه،
وخر من بين ااشم أبو هلب عب اد العزى بن عبد املطلب إىل
قريش ،فظااراام(.»)1
قال« :وددثين دسني بن عبد هللا( )2أن أاب هلب لقي اند
يشا ،فقال:
بنت عاتبة بن ربيعة دني فارق قومه وظاار عليهم قر ً
اي ابنة عاتبة ،ال نصرت الالت والعزى ،وفارقت من فارقهما
خريا اي أاب عاتبة(.»)3
وظاار عليهما ؟ فقالت :نعم ،فجزاك هللا ً

ثت أنه كان يقول يف بعض ما يقول:
ودد ا
قال ابن إسحاق « :ا
يع ادين
( )1يف طرة اوأصل إشارة إىل أن يف نسخة« :وظاارام عليه» ،واي كذلك يف رواية أيب

نعيم اوأصبهاين لسرية ابن إسحاق يف «دالئل النبوة» ( )632مث كتب« :من مغازي

األموي  :قال ابن إسحاق :فحدثين دسني بن عبد هللا ،عن عكرمة ،عن ابن عباس :أنه
يش عليه،
ما كان أبو هلب إال من كفار قومه ،مااو إال..دىت خر منا دني حتالفت قر ٌ
وظاارام».
( )2احلسني بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس بن عبد املطلب.
( )3يف طرة اوأصل« :داشية :له كنيتان غلبت عليه إددامها ،وبنوه :عتبة ،ومعتب،
ودرة ،هلم صحبة» .انظر« :مجهرة أنساٍ العرٍ» البن دزم ( ،)72و«خمتصر سرية النيب
 »للحافظ عبد الغين املقدسي ( ،)98و «ذخائر العقىب» للمحب الطربي (. )414
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يزعم أهنا كائنةٌ بعد املوت ،فماذا
حمم ٌد أشياء ال أرااا ،ا
وضع( )1يف يدي بعد( )2ذلك ؟ مث ينف ا يف يديه ،ويقول :تبًّا

ت
لكما ،ما أرى فيكما شيئًا مما يقول حممد! فأنزل هللا فيه :تََّبَّ ْ
يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب.»
ب َوتَ َّ
()3
ت :خسرت .والتباٍ:
قال عبد امللك بن اشام « :تََّبَّ ْ
اخلسار( )4قال دبيب بن خدرة( )5اخلارجي ،أدد بين االل بن
عامر بن

( )1كتب الناس يف اوأصل فوقها خبط صغري« :وقع» ،وفوقها :خ .أي يف نسخة
أخرى.
( )2كتب الناس فوقها كذلك خبط صغري« :من» ،وفوقها :خ .فتكون العبارة« :فماذا
وقع يف يدي من ذلك» .ويف «دالئل النبوة» وأيب نعيم (« :)632فماذا وضع يف يدي
من ذلك» .واملثبت من اوأصل موافق لسرية ابن اشام.
(« )3السرية» البن اشام (. )377 /1
(« )4السري»« :اخلسران».
( )5قال أبو ذر اخلشين يف إمالئه على السرية (« :)190 /1وقع يف الراوية انا على
أيضا :جدرة جبيم مكسورة ودال ساكنة،
وجوه ،فروي :جدرة جبيم ودال مفتودتني ،وروي ً
أيضا :خدرة خباء معجمة
أيضا :خدرة خباء معجمة مضمومة ودال ساكنة ،وروي ً
وروي ً
مكسورة ودال ساكنة ،واكذا قيده الدار قطين .والدال فيه مهملة يف اذه الوجوه كلها».
وانظر هلذا اخلالف وما دار دوله« :الكامل» للمربد ( ،)1371 /3و «التنبيه على
ددوث التصحيف» حلمزة اوأصفهاين ( ،)91و «شرح ما يقع فيه التصحيف» وأيب
أمحد العسكري ( ،)118 ،26و «أخبار املصحفني» له ( ،)42و«اتري بغداد» (/4
 ،)603و «اإلكمال» البن ماكوال ( ،)128 /3و«توضيح املشتبه» (. )405 /3
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مس َّ َّ ََّّعاتم ِف التَّب َّ َّ ََّّار والتَّب َّ َّ ََّّب

وذكر قصة الشعب ،قبال« :ورسبول هللا  علبى ذلبك يبدعو قومبه
بارا ،امب بباد ًاي أبم ببر هللا ،ال يتق ببي في ببه أد ب ًبدا م ببن
بارا ،وس ب ًّبرا وجه ب ً
ل ببيًال وهن ب ً
وقومبه مبن
يش دني منعه هللا تعاىل منها ،وقام ُّ
الناس .فجعلت قر ٌ
عمه ا
بين ااشم وبين املطلب دونه ،ودبالوا بيبنهم وببني مبا أرادوا مبن الببطش
به= يهمزونه ،ويستهزؤون به ،وخياصمونه.وجعل القرآ ان ينزل يف قريش
أبدبداثهم( ،)2ويف مبن نصببب لعداوتبه ،مببنهم مبن امسبي لنببا ،ومبنهم مببن
نببزل فيببه القببرآ ان يف عامببة مببن ذكببر هللا مببن الكفار.فكببان ممببن امسببي لنببا
()3
عمببه أبببو هلببب بببن عبببد املطلببب،
مببن ق بريش ممببن نببزل فيببه القببرآن ُّ :
ت دببرٍ بببن أميببة ،محال بةا احلطب،وإمنببا مسااببا هللا:
وامرأتببه ُّأم مجيببل بن ب ا
()4
حتمل الشوك
«محالة احلطب» وأهنا كانت -فيما بلغين
ا
( )1مل أجده يف مصدر آخر ،وقد فات إدسان عباس يف مجعة لشعر دبيب بن خدرة
يف «شعر اخلوار » (. )215 -210
( )2كذا يف اوأصل وعامة املصادر .أي :أبفعاهلم .ووقع استعماهلا هبذا املعىن يف مواضع
أخري من السرية .انظر. )184 ،182 /2( :
( )3يف طرة اوأصل« :يف مغازي اوأموي :ممن كان يؤذي النيب  ،ويستهزئ به،
وخياصمه».
( )4اوأصل «يبلغين» .واملثبت من «السرية» واملصادر ،واو املعهود من كالم ابن=

=
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فتطرد ببه عل ببى طري ببق رس ببول هللا  دي ببث مي ب ُّبر ،ف ببأنزل هللا فيه ببا:
ا
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
صلَى
ب َوتَ َّ
تََّبَّ ْ
ب * َسيَ ْ
سَ
ب * َما أَ ْغ ََن َع ْنهُ َمالُهُ َوَما َك َ
ي ي
َّب * َو ْام َرأَتَُّ ََّّهُ َمحَّالََّ َّةَ ا ْحلَطََّ َّ ي
ا ْ ََلَََّّ ٍ
َّل يمَّ َّ َّْن
ََن ًرا ذَ َ
َّب * يِف جيَّ ََّّد َها َح ْبَّ َّ ٌ
س ٍد.)1(»
َم َ
قال عبد امللك بن اشام« :اجليد :العانق.
قال أعشى بن قيس بن ثعلبة:

يََّّوم تَُّ ْب َّ يدي لنََّّا قتيلََّّة عََّّن جيَّ َّ

َّ َّ َّ َّ ٍَّد أسَّ َّ َّ َّ ٍ
َّيل تزينَّ َّ َّ ََّّه األطَّ َّ َّ ََّّوا

()2

ومجعاه :أجياد.

شجر ياد ُّق كما ياد ُّق الكتان ،فتابفتل منه دبال.
واملسدٌ :

قال النابغة الذبياين:
مقذوف َّ َّ ٍَّة ب َّ ََّّدخي الَّ َّ َّنَّحض اب يزَُلَّ َّ َّا

سَّد
صَّ ير ٌ
صَّ ير ُ
يف َ
لََّّه َ
يف ال َق ْعَّو ابملَ َ

وواددها( :)4مسدة»(.)5

=

إسحاق.
(« )1السرية» البن اشام (. )380 /1
( )2اوأصل( :اوأطراف) ،واو حتريف .والبيت يف ديوان اوأعشى ( ،)209ومعاجم اللغة
(تلع) .
( )3ديوان النابغة ( ،)16ويصف انقته .وفسر الصريف طرة اوأصل ،فقال :صوت.
( )4وادد املسد .ويف «السرية)« :وواددته» .وكالمها جائز.
(« )5السرية» البن اشام (. )381/1

()3

72

تفسري سورة املسد

قال ابن إسحاق« :ف اذكر يل أن أم مجيل «محالة احلطب»
دني مسعت ما نزل فيها ويف زوجها من القرآن ،أتت رسول هللا
جالس يف املسجد عن الكعبة ،ومعه أبو بكر الصديق
 واو
ٌ
 ، ويف يداا فهٌر من دجارة ،فلما وقفت عليهما أخذ هللا
ببصراا عن رسول هللا  ،فال ترى إال أاب بكر ،فقالت :اي أاب
يهجوين ،واتهلل لو وجدتاه
بكر ،أين صادبك ؟ فقد بلغين أنه ا
بت هبذا الفهر فاه ،أما وهللا إين لشاعرة:
لضر ا
ُم َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّذممًا عص َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّينا
وأمَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّره أَبََّ ْينَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّا

ودينََّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّه قََّلَْين َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّا
مث انصرفت .فقال أبو بكر :اي رسول هللا ،أما ترااا رأتك ؟!
فقال :ما رأتين ،لقد أخذ هللاا ببصراا عين»(.)1
(« )1السرية» البن اشام ( . )382 /1وأخر اخلرب من غري طريق ابن إسحاق:
احلميدي ( - )325ومن طريقه ابن أيب دامت يف «التفسري» ( , )3472 /10وأبو نعيم
يف (دالئل النبوة» ( ،- )294وأبو يعلى ( ،)53و اوأزرقي يف «أخبار مكة» (/1
 ،)316والواددي يف «الوسيط» ( )110 /3من دديث سفيان ين عيينة ،عن الوليد
بن كثري ،عن ابن تدرس ،عن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما ،وصححه احلاكم (/2
 ) 361ومل يتعقبه الذايب ،وال أبس إبسناده إن سلم من إرسال أيب الزبري ،واو ابن
تدرس ،حممد بن مسلم بن تد ارس ،أبو الزبري املكي ،التابعي املشهور ،كما بينه احلافظ ابن
دجر يف «إحتاف املهرة» (, )848 /16

=
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قال ابن اشام« :قوهلا« :ودينه قبلينا» عن غري ابن إسحاق».
يش إمنا تسمي رسول هللا :
قال ابن إسحاق« :وكانت قر ٌ
ويهجون امذممًا.
امذممًا ،مث ُّ
يسبونه ا

رسول هللا  يقول :أال تعجبون لما صرف هللا عين من
فكان ا
ويهجون امذممًا ،وأان حممد»(.)1
أذى قريش ؟! ُّ
يسبون ا
انتهى ما ذكره شيخ اإلسالم

=

وغريه دسني سليم أسد يف نشرته ملسند احلميدي إىل «تدرس» ،وقال يف احلاشية« :يف
أيضا :ابن تدرس ،والصواٍ أن الراوي عن أمساء او تدرس
أصولنا ومصادراا التخريج ً
جد أيب الزبري»!!
وله شااد من دديث ابن عباس رضي هللا عنهما ،أخرجه البزار ( ،)15والدار قطين يف
«اوأفراد» كما سيأيت (ص ،)92 :وأبو يعلى ( ،)2358 ،25وأبو نعيم يف «دالئل
النبوة»( ،)293وغريام ،وصححه ابن ديان ( ،)6511وخرجه الضياء يف «املختارة»
( ،)292ودسنه ابن دجر يف «الفتح» (. )738 / 8
(« )1السرية» البن اشام ( . )382 /1واو يف صحيح البخاري ( )3533من
دديث أيب اريرة .

74

تفسري سورة املسد

تفسري سورة املسد

75

زايدا ْ
ٌ
على تفسري سورة املسد لشيخ اإلسالم ابن تيميَّة
لشم

الدين حممد بن حممد بن أمحد ابن احملب املقدسي
()788 -731
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زايدا ْ على تفسري شيخ اإلسالم أِب العباُ بن
هذه
ٌ
تيمية : 
ثالث وعشرون كلمة ،وسبعةٌ وسبعون
 .1سورة «تبت» ٌ
بَ  ،وَما
سمس آايت ،ليس فيها اختالف :وتَ َّ
درفًا ،واي ا
ي
ا ْ ََلَب ،ا ْحلَطَ ي
س ٍد.
بَ  ،ذ َ
سَ
بَ  ،ح ْب ٌل م ْن َم َ
َك َ
*****
 .2ليس فيها انس ٌ وال منسوخ.
*****
 .3قال اوأصمعي يف «خلق اإلنسان»(« :)1مث العانق،
واو :العانق،

( -198( )1الكنز اللغوي).
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واجليد ،واهلادي ،والتليل ،والكرد ،والرقبة .وما أقبل من العانق
فهو احللق( .)1وموصل العنق يف الرأس يقال له :الفهقة ،واي
أول فقرة تلي الرأس من العانق».
ا
*****
العرٍ من
 .4قال ابن قتيبة يف ابٍ «ما تتكلم به
ا
الكالم اوأعجمي»« :والكراد العانق( ،)2وأصله ابلفارسية:
كردن .وأنشد:

َّوده
وكنَّ َّ ََّّا إذا القيس َّ َّ َُّّي نََّ َّ َّ
َّب َعتُ َّ َّ ُ

ي ()3

ضََّّربناهُ دون األنثيَ َّ َّْي علََّّى ال َكَّ َّْرد

()4

واوأنثيان :اوأذاانن»

*****

( )1حترف يف مطبوعة «خلق اإلنسان» إىل« :احللم» .وانظر« :التلخيص يف معرفة أمساء
اوأشياء» وأيب االل (.)57
( )2اوأصل« :والكرد والعنق» .والتصويب من «أدٍ الكاتب».
 ) (3البيت للفرزدق يف ديوانه ( ،)313و«العني» ( ،)326 /5و«اجلمهرة»
( ،)1323و «طبقات فحول الشعراء» ( ،)555 /2و«احلجة» وأيب علي (،)56 /2
وغرياا.
ويروى لذي الرمة من أبيات انتحلها الفرزدق .انظر« :املعاين الكبري» (،)994
و«مهذيب اللغة» ( ،)146 /15و «املوشح» (.)107
(« )4أدٍ الكاتب» (.)495
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كب العانق .قال:
 .5وقال غريه :النض ُّي :العانق .وقيل :مر ا
ول ي
* وطُ ي
أنضيَة األعنا ي واللَّ َم يم(*)1
*****

 .6قال احلافظ أبو العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين املقرئ

النحوي اللغوي يف كتاٍ «البيان عن ماءات القرآن»(َ « :)2ما
ب  يم ْن َش ير َما
نفي ،وقيل:
ا
سَ
استفهام نفيَ  .وَما َك َ
أَ ْغ ََنٌ 
َخلَ َق مصدران».
*****
 .7قال بعض من صنف [يف] أبواٍ البديع(« :)3ابٍ
املماثلة .واو أن تتماثل بعض اوألفاظ يف الزنة دون التقفية،

اك َما
كقوله تعاىلَ  :وَما أَ ْد َر َ

( )1عجز بيت وأيب دابل اجلمحي من كلمة يف ديوانه ( ،)95ويروى مع آخر للشمردل
بن شريك الريبوعي يف «احليوان» (« ،)91 /3الشعر والشعراء» ( ،)704ويف شعره
اجملموع ( -320 /18جملة معهد املخطوطات) ،ونسبه ابن بري لليلى اوأخيلية،
«اللسان» (نصا) ,ويف «احلماسة» ( )279 /2دون نسبة .وصدره:
*يشبهون ملوًكا يف جتلتهم*.
مانيسا).
(( )2ق  /86و -نسخة ً
( )3انظر« :حترير التحبري» البن أيب اإلصبع (.)297
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ي
ب * إي ْن ُك ُّل نََّ ْف ٍ لَ َّما َعلَْيَّ َها
الطَّا ير ُ * الن ْ
َّج ُم الثَّاق ُ
متماثالت
ظ[الطارق ،]4-2 :فالطارق واحلافظ والثاقب
َحافي ٌ
ٌ

يف الزنة دون التقفية .وقد تتفق يف املماثلة التقفيةا من غري
قصد ،كقول امرئ القيس(:)1

فت َّ ََّّور القي َّ ََّّام( )2قطي َّ ََّّع الك َّ ََّّالم

تفَّ َّ َّ ََّّرتُّ عَّ َّ َّ ََّّن ذي غَّ َّ َّ ََّّروب أشَّ َّ َّ ََّّر

ك َّ َّ َّ َّن املَّ َّ ََّّدام وصَّ َّ ََّّوب الغمَّ َّ ََّّام

وريَّ َّ َّ ََّّح اخلزامَّ َّ َّ ََّّي ونشَّ َّ َّ ََّّر القطَّ َّ َّ ََّّر

قلت :واذه السورة من اذا اللباٍ.
*****
 .8يف «صحيح البخاري»( ) 4عن عروة ،عن زينب بنت
أيب سلمة ،عن أم دبيبة بنت أيب سفيان أهنا قالت :اي رسول
هللا ،انكح أخيت بنت أيب سفيان ...احلديث .قال عروة :وثباويبة
موالةٌ وأيب هلب ،كان أبو هلب أعتقها ،فأرضعت النيب ،
بعض أاله بشر ديببة ،فقال له :ماذا
فلما مات أبو هلب أاريه ا
( )1ديوانه ()157
( )2اوأصل« :الكالم» .حتريف
( )3كذا يف اوأصل .ورواية ومجهرة املصادر« :خصر» .واخلصر :البارد .والغروٍ :ددة
اوأسنان.
(.)5101( )4

()3
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يت يف
خريا ،غري أين اسق ا
لقيت ؟ فقال أبو هلب :مل ألق بعدكم ً
اذه بعتاقيت ثباوبية.
ويف رواية« :وأشار إىل النبُّقرية اليت بني اإلهبام واليت تليها من
(.)1
اوأصابع» .اي يف اثين من «احلنائيات»
*****
 .9قال سعيد األموي( :)2ددثنا أيب ،ددثنا عبد هللا بن
عبد هللا بن
(« )1احلنائيات» وأيب القاسم احلسني بن حممد احلنائي ،ختريج احلافظ عبد العزيز
النخشيب ( ،)430 /1وأخرجها كذلك البيهقي يف «السنن الكبري» ( ،)262 /7كالمها
يف جزء دديث أيب اليمان (.)4
ويف مصنف عبد الرازق ( )13955عن معمر عن الزادي عن عروة.
( )2لعله يف «املغازي» ،ويف إسناده ضعف ،أبو أويس عبد هللا بن عبد هللا أويس ليس
ابلقوي ،لكنه مل ينفرد به ،اتبعه ورقاء بن عمر عند أمحد ( ،)8825وشعيب بن أيب محزة
عند النسائي ( ،)3438وسفيان بن عيينة عند البخاري كما سيأيت ،وغريام.
و«املغازي» لسعيد بن حيىي اوأموي (ت ،)249 :وينسبها بعضهم وأبيه ،ولعل لكل
منهما تصنيفا مستقال ،أو يكون اوأصل لألٍ ثو زاد فيه االبن ،واو «كتاٍ جليل مجع
فيه غالب الرواايت عن ابن إسحاق مع زوائد كثرية» كما يقول الصاحلي يف «سبل
اهلدي والرشاد» ( ،)23/4ومل يصل إلينا فيما أعلم ،والنقل عنه كثري

=
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أويس ،عن أيب الزاند ،عن عبد الرمحن اوأعر  ،عن أيب اريرة
شتم
 قال :قال رسول هللا « :انظروا كيف ياصر ا
ف عين ا
قريش ولعناهم ،يشتامون امذممًا ،ويلعنون امذممًا ،وأان حممد».
ورواه البخاري لسفيان بن عيينة ،عن أيب الزاند(.)1
*****
.10

يف «تفسري حجاج»( :)2عن ابن جريج،

أخربين عطاء ،عن

=

مستفيض .انظر« :مصادر السرية النبوية وتقوميها» ( ،)107و«أعالم السرية النبوية يف
القرن الثاين للهجرة» ( )49كالمها لفاروق محادة ،و «مصادر السرية النبوية» حملمد
يسري (.)105
وتقدم النقل عن مغازي اوأموي يف دواشي ابن احملب (ص.)68 :
(.)3533( )1
( )2أبو حممد دجا بن حممد املصيصي اوأعور ،اإلمام احلجة احلافظ ،تويف سنة
 ،206ترمجته يف «السري» ( ،)447 /9ومصادراا يف داشيته.أكثر يف تفسريه عن
شيخه ابن جريج ،وروى عن غريه ,كجرير بن دازم ،وشعبة ،وعثمان بن عطاء ،وايب
كثريا يف
معشر ،وسواام ،وله «انس القرآن ومنسوخه» مسعه منه أبو عبيد  ،وروى عنه ً
كتابه.
وقل من يذكر تفسريه اذا ،واملشهور عندام تفسري سنيد احلسني بن داود ،الذي جل
روايته فيه عن دجا  ،وروى قليًال عن غريه .انظر« :طبقات احملدثني أبصبهان» وأيب
الشي ( ،)457 /3و «اتري بغداد» ( ،)333/4و(ذيل اتري مولد العلماء ووفيامهم»
وأيب حممد الكتاين ( ،)145و«اإلكمال» البن ماكوال

=
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=

( ،)571 /4و«تقييد املهمل» للجياين (« ،)1112 ،1075اتري دمشق» (/6
 ،)401 /45 ،276و «العلو» للذايب ( ،)1091و «العجاٍ» البن دجر (/1
 ،)219و «اإلصابة» ( ،)245/11والنقل عنه مستفيض ،ويرويه ابن جرير من طريق
القاسم بن احلسن ،عن سنيد ،ويوشك أن يكون قد استوعبه يف كتابه ،ومجعت مروايته يف
رسائل جامعية.
سندا وأصدق نسبة تفسري ابن جريج ،مسعه منه دجا إمالء ،واو
وأقدم منهما وأعلى ً
عند املتقدمني أشهر منه عند املتأخرين .انظر« :العلل» لإلمام أمحد (-312 ،69 /2
رواية عبد هللا) ,و«التمهد» البن عبد الرب ( ،)53 /8و«صلة اخللف» (،175
 ،)176ومجعت مروايته كذلك يف رسائل جامعية.
ويظهر من تصريف أولئكم البادثني إغفال تفسري دجا  ،وجعله وتفسري سنيد شيئا
اددا ،والصواٍ ما قدمت من أهنا ثالثة كتب يف التفسري ابوأثر ،أوهلا :البن جريج،
و ً
كثريا
مسعه منه دجا ورواه عنه ،واو أصل التفاسري الثالثة .واثنيها :حلجا  ،روى فيه ً
عن شيخه ابن جريج ،وزاد بعض رواايت عن غريه .واثلثها :لسنيد ،وجل ما فيه عن
ذكرا.
دجا  ،وقليل عن غريه ،واو أوسع الثالثة وأسرياا ً
واذه ظاارةٌ كثرية النظائر واوأشباه يف مدوانت الرتاث املروي ابوأسانيد ،ويقع االشتباه
كثريا يف حترير النسبة ،كما وقع يف تفسري آدم بن أيب إايس ونسبته جملااد؛
والتنازع بسببها ً
وأن جل مروايته من طريق ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جمااد ،وأشهر أسباهبا :زايدة
التلميذ على كتاٍ شيخه بعض مروايته عن غريه ،كما وقع انا ،وكما مر يف «املغازي»
لسعيد بن حيىي اوأموي ،وكما وقع يف «اجلامع» املطبوع املنسوٍ ملعمر أو لراويه عبد
الرازق (انظر مقال حمققه الشي دبيب الرمحن اوأعظمي يف جملة «البعث اإلسالمي»،
العدد العاشر ،اجمللد التاسع

=
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حتمل الشوك ،فتلقيه
عكرمة :أن أم مجيل ابنة درٍ كانت ا

ت.
على طريق النيب  ،فنزلت ،يعين تََّبَّ ْ
*****

يف «تفسري سفيان الثوري» :عن ابن أيب
.11
جنيح ،عن جماادَ  :و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب ،قال« :كانت
متشي ابلنميمة»(.)1
*****
يف «غريب القرآن» وأيب عبد الرمحن
.12
اليزيدي(  :)2ي
س ٍد :من انر».
م
ن
م
ْ
َ
َ
*****

=

والعشرون ،رجب .)1405
 (1ليس يف املطبوع من «تفسري سفيان الثوري» ،إذ النسخة اليت طبع عنها تنتهي بسورة
الطور .وتفسري جمااد علقه البخاري يف «الصحيح» ( ،)180 /6ووصله آدم بن أيب
إايس ( ،)759وابن أيب الدنيا يف «الصمت» ( ،)263و«ذم الغيبة والنميمة» (،)127
وابن جرير ( ،)720 /24وغريام.
.)215( (2
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ويف «غريب القرآن» البن السكيت(:)1

.13
ليف يتخ اذ من جريد النخل .وقيل :من حلاء
س ٍدٌ :
«َ م َ
شجر» (.)2
*****
()3
ضفر
.14
وقال ابن قتيبة « :إمنا املسد ُّ
كل ما ا
وفاتل من الليف وغريه».

*****
.15
ا ْحلَطَ ي
ب يعين:

وقال يف «غريب القرآن»(َ « :)4محَّالَ َة

( )1مل يصلنا اليوم فيما أعلم ،والنقل عنه عزيز يف املصادر .وذكره ابن قاضي شهبة يف
«طبقات النحاة واللغوين » ( /2ق  )307يف مؤلفات ابن السكيت ،وتبعه فيما أرجح
إمساعيل ابشا يف «ادية العارفني» ( ،)536 /2وحترف امسه يف النسخة التيمورية من
(طبقات النحاة) إيل «عشرين القرآن» ،كما ذكر د .رمضان عبد التواٍ يف مقدمته جلزء
«معاين احلروف» البن السكيت ( ،)74وقد ذكر مرتمجو ابن السكيت أنه كان عاملا
ً
بعلم القرآن .انظر( :إنباه الرواة» ( )62 ،61 /4وغريه ،واتليفه اذا من شوااد ذلك.
تفسري مبسو ٌط للمسد.
( )2يف «مهذيب اللغة» ( )380 /12عن ابن السكيت ٌ
( )3يف «يلويل مشكل القرآن» (.)161
(« )4غريب القرآن» البن قتيبة (.)542
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ب علي؛ إذا أغرى به.
النميمة .ومنه يقال :فال ٌن حيط ا
حبل يمن م ٍ
دبل امسد( ،)1أي :فاتل.
َْ ٌ ْ َ َ
سد أيٌ :

س يف فمه،
يقال :او السلسلة اليت ذكراا هللا يف احلاقة ،تاد ُّ
وختر ا من ادبره ،ويبالوى سائاراا على جسده.
ا
يف املقل(.)2
وقيل :املسد :ل
ا ا
دبال من ضروٍ من أوابر اإلبل.
وقيل :املسدٌ :

فتال من أي شيء كان .يقال:
وقيل :املسد:
احلبل املحك ام ً
ا
ا
مسدت احلبل إذا أدكمت فبتبله .ويقال :امرأةٌ ممسودة ،إذا
اٍ»(.)3
كانت ملتفة اخللق ،ليس يف خلقها اضطر ٌ
*****
.16
َ و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ

البخاري يف صحيحه(« :)4قوله:
وقال
ُّ

دبل امسد» ساقط من مطبوع «غريب القرآن».
( )1قوله« :أيٌ :
شجر يشبه النخل.
( )2املقل :مثر شجر الدوم ،واو ٌ
ط أيضا من املطبوع ،ونقله ابن عزيز
( )3من قوله« :تدس يف فمه »..إيل آخر النص ساق ٌ
يف كتابه «غريب القرآن» ( )417بال تصريح ،على عاداته يف النقل عن ابن قتيبة دون
أن يسميه.
(« )4صحيح البخاري» ( ،)180 /6وما بني املعكوفني منه ،وسقط على الناس

=
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ب[ ،وقال جماادَ  :محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ا ْحلَطَ ي
ب :]متشي ابلنميمة.

يِف يج ي
يف املقل،
يد َها َح ْب ٌل يم ْن َم َس ٍد يقال :من مسد :ل
ا
ا
واي السلسلة اليت يف النار».
*****
.17

قال الفراء(« :)1ويف قراءة عبد هللا( :وامرأته

محَّالةً للحطب) نكرة منصوبة ،وكانت تن ُّم بني الناس ،فذلك
ش بني الناس ،فتوق اد بينهم العداوة.
محلاها احلطب .يقول :احتر ا
ي
س ٍد ،واي السلسلة اليت يف النار.
وقالَ  :ح ْب ٌل م ْن َم َ
يف املقل».
س ٍد او ل
وقيل  :يم ْن َم
ا
َ
ا
*****

()2
.18
قال سعيد األخفش « :وقولهَ  :و ْام َرأَتُهُ
َمحَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب يقول :وتصلى امرأته محالة احلطب ،وَ محَّالَ َة
ا ْحلَطَ ي
ب من صفتها.

ونصب بعضهم َ محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
بعلى الذم؛ كأنه قال:
ذكرامها محالة احلطب.

النتقال نظره.
( )1يف «معاين القرآن» (.)299 /3
( )2يف «معاين القرآن» (.)588 /2

=
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وجيوز أن يكون َ محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
بنكرةً ناوي هبا التنوين/
داال المرأته ،فتنتصب بقوله :تصلى(.»)1
فتكون ً
*****
 .19قال سعيد بن منصور( :)2ددثنا ااشيم ،عن عوف،
عن ابن سريين يف قولهَ  :محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب ،قال« :كانت امرأة

أيب هلب تن ُّم على رسول هللا  وعلى أصحابه إىل املشركني».
*****

.20قال( :)3أخربان الذايب ،أخربان إمساعيل الفراء ،أخربان
ابن قدامة ،أخربان ابن البطي ،أخربان ابن خريون،
أخربان ابن بطحا ،أخربان أبو

( )1كذا يف اوأصل و«معاين القرآن» .ونص اآلية سيصلى ، أراد املعىن ومل يارد
التالوة.
( )2يف التفسري من (السنن) (.)2545
( )3أي :ابن احملب.
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بكر الشافعي ( ،)1أخربان أمحد بن حممد بن عيسى الربيت،
ددثنا مسلم بن إبراايم ،ددثنا قرة ،عن عطية -او
اجلديل( -)2يف قوله عز وجلَ  :محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب ،قال« :كانت

حتمل العضاه( ،)3فتضعها على طريق النيب  ،فكأمنا خطا على
ا
كثيب رمل».
ورواه ابن جرير( ،)4فقال :ددثين أبو اريرة الضُّبعي حممد

بن فراس ،قال :ددثنا أبو عامر ،عن قرة بن خالد ،عن عطية،
فذكره ،ولفظه« :فكأمنا يطأ به على كثيب».
*****
يطوف على
أيت النيب 
ا
 .21دديث ربيعة بن عباد« :ر ا
الناس مبىن

( )1احلافظ حممد بن عبد هللا بن إبراايم (ت ،)354 :له أجزاء دديثية وفوائد ،طبع
منها :الفوائد « الغيالنيات» ،وليس اوأثر فيها.
تصرف ابن كثري يف تفسريه
( )2قرة بن خالد ،وعطية بن سعد اجلديل العويف ،وظاار ُّ
( )497 /14أن عطية اجلديل غري عطية العويف .ومها وادد ،كما قال حيي بن معني يف
«التاري » ( -500 /3رواية الدوري) ،واخلطيب يف «املوضح وأواام اجلمع والتفريق»
( .)311 ،310 /2وانظر« :التاري اوأوسط» للبخاري (.)137 /3
كل شجر له شوك.
( )3واي ُّ
(.)719 /24( )4
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يف منازهلم ،قبل أن يهاجر إىل املدينة ،يقول :اي أيها الناس،
رجل يقول:
إن هللا أيمركم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئًا .ووراءه ٌ
اي أيها الناس ،إن اذا أيمركم أن ترتكوا دين آابئكم .فسألت:
من اذا الرجل .؟ فقالوا :أبو هلب» .رواه الطرباين واإلمام
أمحد(.)1
*****
 .22فأعمام النيب  * :منهم من آمن ونصر ،كحمزة،
والعباس ،وصفية ،رضي هللا عنهم.
* ومن عكس ذلك ،كأيب هلب.
* ومنهم من نصر ومل يؤمن ،كأيب طالب .وقيل :نزل فيه

َ و ُه ْم يََّ ْنَّ َه ْو َن َع ْنهُ َويََّ ْن َْو َن َع ْنهُ كان ينهى عن أذاه وينأى عن
اإلميان به(.)2

( )6رواه أمحد ( ،)19004وابنه عبد هللا يف زايدات املسند (،)16027 -16020
والطرباين يف «الكبري» ( ،)61 /5وغريمها من وجوه بعضها صحيح.
( )2أخرجه احلاكم ( )315 /2من دديث محزة الزايت عن دبيب بن أيب اثبت عن
سعيد بن جبري عن ابن عباس ،وإسناده منكر  .واحملفوظ ما رواه الثوري يف «التفسري»
( )264عن دبيب بن أيب اثبت عمن مسع ابن عباس.
واتبعه :محاد بن شعيب عند سعيد بن منصور يف التفسري من «السنن» (.)874
وقيس بن الربيع عند ابن إسحاق يف «السرية» ( ،)238وابن جرير (،)204 /9

=
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وكان يقول الشعر يف أيب هلب ينهاه عن مشايعة من أراد
النيب  بسوء ،وأيمره بنصره وذود العدى عنه( )1؛ فلهذا كان
عذااب(.)2
أاون أال النار ً
*****

 .23قال ابن عازيز( )3يف َ محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب« :كانت متشي

توقع بني الناس
ومحل احلطب كنايةٌ عن النمائم؛ وأهنا ا
ابلنمائم ،ا
الشر ،وتاشع ال بينهم النريان ،كاحلطب الذي تاذكى به النار.

حتمل احلطب
ويقال :إهنا كانت اموسرة ،وكانت لفرط خبلها ا
على ظهراا ،فنعى هللا عليها اذا القبيح من فعلها .ويقال:إهنا
فتطرده يف طريق رسول هللا 
تقطع الشوك،
ا
كانت ا

=

واكين عنده أبيب حممد اوأسدي ،فتومهه أبو فهر رجالً آخر ،وتردد فيه الشي سعد احلميد
يف تعليقه على سنن سعيد بن منصور) ،والطرباين يف «الكبري» ( )133/12ووقع فيه:
عن دبيب بن أيب اثبت عن ابن عباس ،واوأشبه أنه غلط) ،وابن عساكر يف «اتري
دمشق» (.)323 /16
وروي سبب النزول اذا عن غري وادد من السلف .انظر« :أسباٍ النزول» للواددي
( ،)369و«الدر املنثور» (.)35 /6
( )8انظر :ديوان أيب طالب ( -178صنعة أيب افان وعلي بن محزة).
مرفوعا.
( )2أخرجه مسلم ( )212من دديث ابن عباس ً
( )3يف «غريب القرآن» (.)210
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معين به الشوك يف اذا
وأصحابه؛ لتؤذيهم بذلك ،فاحلطب ٌّ
اجلواٍ» .24 .أخربان حممد بن دازم ،أخربان حممد بن
الكمال ،أخربان ابن امالعب ، ،أخربان حممد بن عمر ،أخربان

عبد الصمد بن علي ،أخربان الدارقطين( ، )1ددثنا أبو عبد
هللا احلسني بن حممد بن سعيد البزاز وحممد بن اارون
احلضرمي ،قاال :ددثنا حممد بن منصور الطوسي ،ددثنا أبو
الزبريي ،ددثنا عبد السالم -واو ابن درٍ ،-عن عطاء
أمحد ُّ
بن السائب ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس رضي هللا
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
بجاءت امرأة
ب َوتَ َّ
عنهما قال« :ملا نزلت تََّبَّ ْ

أيب هلب إىل النيب  ،ومعه أبو بكر ،فلما رآاا قال:اي رسول
هللا ،إهنا امرأةٌ بذية ،فلو قمت ال تؤذيك ،قال:إهنا لن تراين،
فجاءت ،فقالت :اي أاب بكر ،صادباك اجاين ،قال :ال ،وما
يقول الشعر،قالت :أنت عندي امصدق ،وانصرفت .قلت :اي
يسرتين عنها جبناده».
رسول هللا ،مل تبرك ؟ قال :ال ،مل يزل ٌ
ملك ا

( )1يف «اوأفراد» .انظر« :أطراف الغرائب واوأفراد» البن طاار ( ،)2368و«الدر
املنثور» (.)368 /9
ورواه من طريقه كذلك ابن سيد الناس يف «عيون اوأثر» (.)121 /1
وتقدم الكالم على احلديث (ص.)73 :
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لفظهما( )1وادد.
يب من دديث عطاء بن
قال الدار قطين« :اذا
ٌ
دديث غر ٌ

السائب ،عن سعيد بن جبيري ،عن ابن عباس ،تفرد به عبد
الزبريي حممد بن عبد
السالم بن درٍ عنه ،وتفرد به أبو أمحد ُّ
هللا بن الزبري عن عبد السالم».
ورواه أبو يعلى املوصلي عن حممد بن منصور الطوسي(.)2
*****
 .25قال أبو عبيد(« :)3قول هللا عز وجلَ  :و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ
شيخا الدار قطين :احلسني بن حممد البزاز ،وحممد بن اارون احلضرمي.
(ً )1
(« )2مسند أيب يعلى» ( ،)2358 ،25ومن طريقه ابن دبان ( ،)6511والضياء يف
أيضا :أبو نعيم يف
«املختارة» ( .)292وأخرجه من طريق حممد بن منصور الطوسي ً
«دالئل النبوة» (.)293
( )3يف كتاٍ «القراءات» ،كما يدل عليه السياق ،ومل يصل إلينا فيما أعلم ،وأبو عبيد
«أول إمام معترب مجع القراءات يف كتاٍ» كما يقول ابن اجلزري يف «النشر» (،)33 /1
يلليف يف القراءات
وقال الذايب يف «معرفة القراء الكبار» (« :)363 /1وله من الكتب ٌ
مل يصنف أد ٌد قبله مثله» ،وظاار كالمه يف «تذكر احلفاظ» ( )418 ،417 /1أنه مل
يقف عليه ،واو اوأشبه ،فما ينقله عنه فبواسطة.
وانظر بعض أخبار الكتاٍ ومجلة من النصوص املنقولة عنه يف «جهود اإلمام أيب عبيد يف
علوم القراءات» للدكتور أمحد بن فارس السلوم ( ،)228 -199ومما مل يذكره :رواية
الزجا لكتاٍ أيب عبيد واعتماده عليه يف «معاين القرآن» ،كما

=
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ا ْحلَطَ ي
ب :قرأاا أبو جعفر ،وشبية ،وانفع ،واوأعمش ،وأبو
عمرو ،ومحزة ،والكسائيَ  :محَّالَةُ ا ْحلَطَ ي
ب ابلرفع.
النصب َ محَّالَةَ ،ورفعاها.
اختالف :
وروي عن عاصم فيها
ٌ
ا

وأما ابن أيب إسحاق فقرأاا نصبًا؛ ددثنا احلجا  ،عن
اارون ،عنه.
قال أبو عبيد :وأدسبه ذاب به إىل الذم.
قال أبو عبيد :وقراءتنا الرفع؛ وأن املسلمني عليها ،مع دجة
ارويت عن عبد هللا للرافعني :ددثنا دجا  ،عن اارون(،)1

قال :يف قراءة عبد هللا :وُم َريَّته(َ )2محَّالةٌ للحطب(.»)3

=

قال (« :)180/1وأكثر ما أرويه من القراءة يف كتابنا اذا فهو عن أيب عبيد مما رواه
إمساعيل بن إسحاق عن أيب عبد الرمحن عن أيب عبيد».
( )1اارون بن موسى اوأزدي اوأعور ،ثقةٌ مأمون ،صادب قراءة ،قال أبو دامت
السجستاين« :كان أول من مسع ابلبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها» انظر:
«مهذيب الكمال» ( ،)115 /30و«غاية النهاية» (.)348 /2
كثريا من دروف القراءات وأخباراا.
وأبو عبيد يروي عن دجا بن حممد عنه ً
( )2يف بعض املصادر :امريئته .ويف بعضها :امريته ،بال مهز ،وكذلك وقع يف اوأصل.
ودكي الوجهان ونسبا البن عباس يف «البحر احمليط» (.)567 /10
ا
( )3اوأصل« :محالة احلطب» ،واو خطأ .واملثبت من «الكشف والبيان» للثعليب (/10
 )327وقد روي اوأثر من طريق أيب عبيد .وانظر« :احلجة» وأيب علي (/6

=
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*****
 .26قال أبو بكر بن جماهد البغدادي(:)1
«ذكر اختالفهم يف سورة تبت:
قرأ ابن كثري :يَ َدآ أيَِب ََلَ ٍ
ب ساكنة اهلاء .وقرأ الباقون:
أيَِب ََلَ ٍ
ب حمركة اهلاء(.)2
وقرأ عاصمَ  :محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب نصبًا( .)3وقرأ الباقون:
َ محَّالَةُ ا ْحلَطَ ي
رفعا».
بً 
*****

=

 ،)451و«احملتسب» البن جين ( ،)375 /2و«إعراٍ القراءات السبع» البن خالويه
(.)542/2
أيضا قراءمها ابلنصب «محالةً للحطب» .انظر:
وعبد هللا او ابن مسعود  .وروي عنه ً
«معاين القرآن» للفراء ( ،)299/3وغريه
( )1يف كتاٍ «السبعة» (.)700
( )2انظر« :التذكرة» البن غلبون ( ،)649/2و «التيسري» للداين (.)470
( )3انظر« :التبصرة» ملكي ( ،)734و «التلخيص» وأيب معشر الطربي ()485
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 -27قال أبو العز الواسطي(« :)1روى ناصري :يِف
يج ي
يد َها ابإلمالة».
*****
 -28قال معمر بن املثىن يف كتاٍ «اجملاز»(:)2
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب أبو هلب.
ب َوتَ َّ
«تََّبَّ ْ

ا ْ ََلَ ٍ
ضا.
صلَى ََن ًرا ذَ َ
َ سيَ ْ
ب وامرأته ستصلى أي ً

ينصب َ محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب؛ وأنه ذمٌّ هلا.
وكان عيسى بن عمر
ا

حبل يمن م ٍ
احلبل من الليف
َْ ٌ ْ َ َ
سدمن النار ٌ
دبل .واملسد :ا
وما أشبهه»(.)3

( )1يف «الكفاية الكربى» ( .)325وانظر« :جامع البيان» وأيب عمرو الداين (،747
 ،)1731و«املستنري» البن سوار ( ،)548 /2و« املبهج» لسبط اخلياط (/2
.)897
(« )2جماز القرآن» ( .)315 /2وفيه بعض اختالف عما انا.
دبال تكون من ضروٍ» وكذا
( )3كذا يف اوأصل .ويف «اجملاز»« :واملسد عند العرٍ ٌ
يف «إيضاح الوقف واالبتداء» وأيب بكر اوأنباري ،كما سيأيت بعد قليل ،وبنحوه يف
«غريب احلديث» إلبراايم احلريب (.)519 /2
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وذكر بيت النابغة :مقذوفة. )1(...
قال :وقال عقيل( )2اهلاجيمي:
ي ()3
سَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ٍد أُيمَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّر م َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّن أاينيَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّق
َ
وم َ
صَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْه ٍ
ب يعت َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّا ٍ ذا ْ م َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ٍَّخ ( )4زاه َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ يَّق
ُ
*****
 .29قال أبو بكر اوأنباري يف كتاٍ «الوقف
()5
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
وقف دسن.
ب َوتَ َّ
واالبتداء» « :تََّبَّ ْ
بٌ 
َ و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب يف «املرأة» ثالثة أوجه:

( )1تقدم البيت (ص )71:وخترجيه ،وليس يف مطبوعة «اجملاز»
( )2مل يسم الراجز يف مطبوعة «اجملاز» ،ويف «التنبيه واإليضاح» البن بري (:)53/2
«وقال أبو عبيدة :او لعقبة اهلجيمي» .وما يف اوأصل أشبه ابلصواٍ ،ولعله عقيل بن
عبد هللا اهلجيمي .انظر« :خلق اإلنسان» لألصمعي ( -197الكنز اللغوي) ،و«خلق
وينسب الرجز لعمارة بن طارق.
اإلنسان» لثابت ( ،)191و«البارع» للقايل (.)459
ا
انظر« :الصحاح» (.)539/2
( )3اوأصل« :أايريق» ،واو حتريف.
( )4حترف يف مطبوعة «اجملاز» إىل «منح» .وانظر« :العني» (.)7 /3
(« )5إيضاح الوقف واالبتداء» (.)991 ،990
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صلَى،
إحداهن :أن ترفعها على النسق على ما يف َ سيَ ْ
الوقف عليها ،مث تبتدئَ  :محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب على معىن:
فيحسن ا

اي محالةا احلطب.

والوجه الثاين :أن ترفع «املرأة» مبا عاد من اهلاء واوألف يف
ي ي ي
حيسن الوقف من اذا الوجه على
قولهِ :ف جيد َها ،فال ا
(املرأة).
والوجه الثالث :أن ترفع «املرأة» بب َ محَّالَ َة ،وَ محَّالَةَهبا،
()1
الوقف على َ محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب ،مث
حيسن
ا
ومن اذا الوجه ا
يد َها حبل يمن م ٍ
تبتدئ :يِف يج ي
فرتفع «احلبل» ٍ
سد ،ا
َْ ٌ ْ َ َ
يِف .وقرأ ابن أيب إسحاق ،وعيسى بن عمرَ  :محَّالَ َة
ا ْحلَطَ ي
ب ابلنصب على الذم والشتم ،كما تقول :قام زي ٌد
الفاسق اخلبيث.

النصب على احلال ،كأنه قال :محالةً للحطب.
وجيوز
ا

ويف قراءة عبد هللا :ومريََّّتُه َمحَّالَةً للحطب و َ ح ْب ٌل يم ْن
س ٍد او السلسلة اليت يف النار.
َم َ
ليف املقل .وقال أبو عبيدة :املسد عند
وقال قوم :او
ا ا
دبال تكون من ضروٍ».
العرٍ ٌ

( )1اوأصل« :واذا» ،واملثبت من «إيضاح الوقف واالبتداء» ،كنظائره.
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*****
 .30قال أبو بكر حممد بن عبد هللا بن شاكر( )1يف كتاٍ

ب اتمٌّ يف قول اوأخفش ،ويعقوٍ،
«الوقوف»« :قولهَ  :وتَ َّ
وأيوٍ( ،)2وأيب دامت( .)3وقال أبو دامت :املعىن :وتب او.
ب اتمٌّ يف قول أيب دامت.
سَ
قولهَ  :وَما َك َ

وقولهَ  :و ْام َرأَتُهُ اتمٌّ يف قول اوأخفش ويعقوٍ.

أيضا،
وقال أبو دامت :او كاف ،أي :سيصلى او وامرأته ً
مث ابتدأ
( )1حممد بن عبد هللا بن شاكر ،أبو بكر الضرير ،الرملي الصرييف ،من شيوخ القراء يف
متصدر
ئ
القرن اخلامس ،قال ابن اجلزري يف «غاية النهاية» (« :)179 /2مقر ٌ
ٌ
معروف» .وانظر« :املستنري» البن سوار ( .)390 /1ترمجته عزيزة ،ومل أر من ذكر له
كتااب يف الوقف واالبتداء.
ً
ويظهر من اذا النقل عن كتابه عنايته أبقوال أئمة البصرة وقرائها ،فاوأخفش ويعقوٍ
وأيوٍ وأبو دامت كلهم بصريون ،وقد عرض او القراءة على أيب سعيد العسكري عن أيب
دامت /كما يف «الغاية» (.)321 /1
ئ ،له اختيار (ت )200 :انظر:
( )2أيوٍ بن املتوكل البصري الصيدالين ،إمام مقر ٌ
«اتري بغداد» ( ،)456/7و «معرفة القراء الكبار» (.)316 /1
( )3سهل بن حممد بن عثمان السجستاين ،البصري ،املقرئ ،النحوي ،اللغوي ،صادب
التصانيف (ت ،)255 :وله يف الوقف كتاٍ «املقاطع واملبادي» .انظر «إرشاد
اوأريب» ( ،)1407و «سري أعالم النبالء» (.)268 /12
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َ محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب على البدل من «امرأته»؛ وأن َ و ْام َرأَتُهُ
معرفة ،وَ محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
تبعا للمعرفة.
ب نكرة ،وال تكون النكرة ً
ونصبها عيسى على احلال والشتم.
قال أبو دامت :والوجه أن ترفع «امرأته» ابالبتداء ،وَ محَّالَ َة
بدل منها ،و يج ي
ا ْحلَطَ ي
يد َها َح ْب ٌلخرب املبتدأ».
بٌ 
*****

()1

يف كتاٍ «إعراب القرآن ولغته»:

 .31قال قاطرٍ
«أما َ محَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
احلطب بعينه.
ب فيكو ان
ا
ب دطباً ،يف النميمة.
وقالوا :دطب حيط ا
()2
شرا.
ويكو ان على :جلب نفسه ًّ

( )1أبو علي حممد بن املستنري (ت ،)206 :ولعل كتابه اذا أول يلليف مستقل يف علم
«إعراٍ القرآن» ،واو غري كتابه يف «معاين القرآن» ،فقد ذكر االثنني يف مؤلفاته الندمي
يف «الفهرست» ( ،)149 ،148 /1وايقوت يف «إرشاد اوأريب» ( .)2647والنقل
عنه مستفيض .ويرويه أبو جعفر النحاس عن علي بن سليمان ،عن أيب سعيد السكري،
عن حممد بن دبيب ،عن قطرٍ ،انظر« :إعراٍ القرآن» (.)170 /1
( )2كذا يف اوأصل .أي جلب لنفسه.
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ي
ٍ
احلبل من الليف والقد.
وأما م ْن َّم َسدفهو ا
وقال أبو داود(:)1

ك َّ َّ َّ ََّّل لي َّ َّ َّ َّ ٍ
َّث ِف ال َّ َّ َّ ََّّوغى ي َّ َّ َّ ََّّردي ب َّ َّ َّ ََّّه

س َّ َّ َّ َّ َّد
مقَّ َّ َّ َّ ََّّرع اَلَّ َّ َّ َّ ََّّادي طمَّ َّ َّ َّ ََّّر كاملَ َ

وتبواب.
وأما «تب»ُّ :
وتبااب ً
يتب تبًّا ً

وقال امرؤ القيس:

أرى ط َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّول احلي َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاة وإن ين َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّا

()2

ي ()3

َّدهور إىل تب َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاب
تص َّ َّ َّ َّ َّ َّ يَّريه الََّّ َّ َّ َّ َّ َّ ُ

احلبل من الليف أو القد .يقال:
«املس اد» عن العرٍ:
ا
مسده فبتبله.
ت:
*
مشكل إعراب تََّبَّ ْ
ُ

ب * َما أَ ْغ ََن َع ْنهُ َمالُهُ فب َ مآ أَ ْغ ََن
أما قولهَ  :وتَ َّ
أي شيء أغىن
منقطعةٌ من (تبت) يف موضع نصب[ ،أي]ُّ :
عنه مالاه وما كسب ؟
()4
أيضا.
والذي يف موضع رفع ً

( )1اوأايدي ،ويقال :دؤاد .ومل أجد البيت يف مصدر آخر.
( )2يف «العني»« :يلتى» .وكالمها حمتمل.
وام وشطره
( )3البيت يف «العني» ( )110 /8دون نسبة ،وما يف داشيته من التخريج ٌ
الثاين يف «املعمرون والوصااي» ( )55من أبيات جلروة الطائي.
( )4أي :وجيوز أن تكون مبعىن (الذي) .انظر« :مشكل إعراٍ القرآن» ملكي (/2

=
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وأما َ و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
بفيكون على الوصف
لب«امرأته» ،ورفعها بب«يصلى» .وقد يكون َ محَّالَةَ على خرب
«املرأة» ابتداء ،وال تعمل «يصلى» يف «املرأة».
وأما النصب فيكون على :وتصلى امرأته محالة احلطب ،أي:
داال.
محالةً للحطب ،على النكرة ،وتصري ً
وعلى الشتم ،أعين محالة احلطب ،أو يشتا ام.

خربا المرأته ،وتكون «املرأة» على
وأما َ محَّالَةَ فيكون ً
االبتداء .ولو كانت على «يصلى» النتصب «محالةً للحطب»
على احلال؛ وأهنا نكرة».
*****
 .32قال أبو جعفر أمحد بن النحاُ النحوي(« :)1ليس
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب
بدعاءٌ عليهَ  ،وتَ َّ
اذا تكر ًيرا؛ معىن تََّبَّ ْ
خربٌ ،كما تقول :أالكه هللا ،وقد الك .ويف قراءة عبد هللا:
(وقد تب)

=

 ،)386وما سيأيت يف كالم املهدوي (ص.)111 :
( )1ليس يف كتابه «إعراٍ القرآن» .ولعله يف «معاين القرآن» ،وسورة املسد من مجلة ما
مل يصلنا من آخره.
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وقيل( :تبت يداه» معناه :تب عملاه.
كذا قال ابن زيد« :اليدان ااانا العمل».
يقال :صليت اوأمر إذا قاسيت دره وشدته .وصليته:
شويته .ويف احلديث« :شاةٌ مصلية» أي :مشوية .فإن ألقيته يف
النار لتحرقه قلت :أصليتاه».
*****
 .33قال الكسائي يف كتاٍ «معاين القرآن»(:)1

«َ و ْام َرأَتُهُ

( )1من أوائل املصنفات يف «معاين القرآن» ،ذكره عامة مرتمجي الكسائي ،وممن رواه
بسنده وصرح ابالعتماد عليه :الثعليب يف «الكشف والبيان» ( ،)84 /1وأبو منصور
كتاٍ يف معاين
اوأزاري يف «مهذيب اللغة» ( ،)423/6 ،16/1وقال« :وللكسائي ٌ
دسن ،واو دون كتاٍ الفراء يف املعاين».
القرآن ٌ
وقد مجع د .عيسى شحاتة طائفة من أقوال الكسائي واختياراته املبثوثة يف كتبه وكتب
أال العلم ،مما تعرض فيه لبعض اآلايت من جهة القراءة ،أو الرسم ،أو العربية ،وحنو ذلك
مما تشتمل عليه كتب معاين القرآن ،وزعم أهنا إعادة بناء لكتابه «معاين القرآن»! واو
زعم بعي ٌد عن الصواٍ من وجهني:
ٌ
اوأول :أن عامة تلك اوأقوال املنقولة مل يانص على أهنا من كتاٍ «معاين القرآن»
للكسائي ،فما مينع أن تكون من مصنفاته اوأخرى يف علوم القرآن ،ككتبه يف القراءات،
ومقطوع القرآن وموصوله ،واهلاءات املكىن هبا يف القرآن ،وغرياا ،فضال عن مؤلفاته
اوأاخري يف النحو واللغة ككتبه يف النوادر (الكبري ،واوأوسط،

=
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َمحَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
بيباقرأ( )1على النصب ،والرفع:

=

واوأصغر) ،واحلروف ،واهلجاء ،والعدد ،واملصادر ،وغرياا من الكتب اليت كانت أبيدي
أولئك العلماء املتقدمني الذين نقلوا تلك اوأقوال ،كأيب جعفر النحاس ،ومكي ،وغريمها ؟!
وال يلزم من كوهنم نقلواا يف كتبهم يف تفسري القرآن أهنا من كتاٍ معاين القرآن ،فإن من
اديهم املعهود يف التأليف االستفادة من كل ما مسعوه أو وجدوه من كتب من تقدمهم يف
شىت فنون العلم ،ووضعها يف داق مواضعها من تصانيفهم.
وطائفة من اوأقوال الواردة يف الكتاٍ منقولة من بعض كتب الكسائي اوأخرى ،ككتابة
«ما تلحن فيه العامة» ،وكتاٍ «اختالف مصادف أال املدينة وأال الكوفة وأال
البصرة» ،دون أن يشري فيها الكسائي لكتابه«معاين القرآن» .انظر،138 ،25 ،13( :
 ،241 ،174وغرياا).
وطائفةٌ أخري من اوأقوال اجملموعة من غري كتب الكسائي تتصل ابلقراءة واختالف
القراء ،واوأليق إن كان وال بد أن تكون من كتابه يف «القراءات».
بل إن املؤلف توسع فذكر بعض كالم الكسائي على مفردات اللغة وإن مل يرد فيه ذكر
أصال! كما يف (.)130
لآلية ً
الثاين :أن بعض تلك اوأقوال إمنا اي تلخيص لرأي الكسائي ،وذكر الختياراته ،وليست
دكاية لنص كالمه.
انفع وأقوال الكسائي واختياراته يف معاين القرآن وما يتصل
مجع ٌ
واحلق أن اذا الكتاٍ ٌ
هبا ،إال أنه شيءٌ آخر غري إعادة بناء كتابه املفقود ،وال يصح أن يسمي ابسم كتابه.
انظر« :كتب الرتاث بني احلوادث واالنبعاث» للدكتور دكمت بشري ايسني (-133
.)140 ،134
( )1أي« :محالة» .ويف اوأصل« :رفع يقرأ».
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الرفع فعلى النعت.
فأما ا

متصال «امرأته» ،وسقط شيء(.)1
وإن شئت :مبتدأ ً

واملعىن يف النصب على الذم؛ محالة احلطب يصالاا يِف
ي
ي ي
س ٍد
جيد َها َح ْب ٌل م ْن َم َ
ي
ي ي
س ٍد.)2(»
وإن شئت ابتدأت :يِف جيد َها َح ْب ٌل م ْن َم َ
*****

( )1كذا يف اوأصل .
( )2يظهر من اذا النص اقتصاد الكسائي يف العبارة والبيان .وقد قال أبو عمرو الدوري:
«قرأت اذا الكتاٍ -معاين الكسائي -ويف مسجد السواقني ببغداد على أيب مسحل،
وعلى الطوال ،وعلى سلمة ،ومجاعة .قال :فقال أبو مسحل :لو قرئ هذا الكتاب عشر

مرا ْ َّلحتاج من يقرؤه أن يقرأه»« .اتري بغداد» ( ،)345 /13و(إنباه الرواة» (/2

 .)265وجعل د .رمضان عبد التواٍ يف مقدمة حتقيقه لب «ما تلحن فيه العامة» ()66
كتااب صعب الفهم .واوأشبه أن
اذا القول إشارة إىل أن «معاين القرآن» للكسائي كان ً
حيمل على معىن قول املزين يف رسالة الشافعي« :كتبت كتاٍ الرسالة منذ زايدة على
أربعني سنة ،وأان أقرؤه ،وأنظر فيه ،ويقرأ علي ،ما من مرة قرأته أو قرئ علي إال واستفدت
منه شيئاً مل أكن أدسنه»« .اتري دمشق» ( .)367 /51وقوله« :قرأت كتاٍ الرسالة
للشافعي سمسمئة مرة ،ما من مرة منها إال واستفدت فائدة جديدة مل أستفداا يف
اوأخرى»« .مناقب الشافعي» للبيهيقي (.)236 /1
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()1
ت
 .34قال أبو بكر حممد بن احلسن بن زايد النقاش يف تََّبَّ ْ

ب« :وأاسكنت التاء اوأوىل وأهنا املؤنث ،وفاتحت اوأخرى
وَ وتَ َّ

وأنه مذكر(.)2

فالتباٍ اوأول :اخسر املال والعمل ،والثاين :اهلالك.
ا

ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب
ب َوتَ َّ
أبو عبد هللا حممد بن جعفر :تََّبَّ ْ
س افل مث س افل دىت انتفى من بين ااشم ،وانتمى إىل بين أمية،
وقال :ال أكون من قوم منهم كذاٍ!
قال :وقال آخرون :كره هللا أن ينسب عبوديته إىل غريه ،فلم
يقل« :تبت يدا عبد العزى» ،ولو قال« :تبت يدا الذي
يسمى عبد العزى» لطال الكالم ،وخر عن حممود كالم
العرٍ يف اإلجياز والقصد .ويقال :اكين أبيب هلب وأن وجنتبيه
ضعيف واه.
قول
ب منها النار .واذا ٌ
ٌ
كانتا محراوين ،كأمنا تبله ا
أخت أيب سفيان بن
قال :وامرأته ُّأم مجيل امساها :صخرة ،ا
درٍ ،ولقبها( :)3فاخته .وكانت عوراء ،وكان أبو هلب أدول.

ودقق بعضه يف رسائل جامعية.
( )1لعله يف تفسريه «شفاء الصدور» ،ومل يطبعه بعد ،ا
( )2انظر« :معاين القرآن» لألخفش (.)588
( )3كذا يف اوأصل ،وحيتمل أن تكون حمرفة عن« :وأمها» ،فإن أمها اي فاختة بنت
عامر الثقفي ،كما يف «نسب قريش» ( ،)123و«أنساٍ اوأشراف» (،)1854

=
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ويف قوله َ  :و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب داللةٌ على أن نكاح
نكادا اثبتًا مل يقل هللا:
أال الشرك صحيح ،ولو مل يكن
ً

َ و ْام َرأَتُهُ.

ي
س ٍديقول :يف عنقها سلسلةا دديد؛ وأهنا اشتهرت
َ ح ْب ٌل م ْن َم َ
يرفع
بعداوة رسول هللا  ،فشهراا هللا يف جهنم بعالمة كحبل البكرة ا
وختفضها مرًة يف النار.
وخيفضه ،كذلك ترفعاها مرًة
الدلو
ا
ا
ويقال :ذاكر ابلكنية وأهنا موافقةٌ لرؤوس اآلي.
ذما،
الرجل ابلكنية ليضع منه ،فيكون دعاؤه هبا ًّ
ويقال :رمبا ادعي ا
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب.»
ومن ذلك تََّبَّ ْ
*****
 -35يف كتاٍ «قراءة احلسن البصري»( :)1أنه قرأ (سياصلى)

بضم الياء(.)2

=

وغريمها .ومل أجتاسر على تغيريه وأين وجدت ابن دبان يذكر يف «الثقات« ( )118/3أن
اسم أم مجيل :فاختة ،فال يبعد أن يكون لقبا هلا.
وذكر السهيلي يف «التعريف واإلعالم» ( )188أن امسها العوراء.
(« )1مفردة احلسن البصري» وأيب علي اوأاوازي (.)571
( )2قال القسطالين يف «لطائف اإلشارات» (« :)4430اي قراءةٌ يف غاية احلسن».
وقرأاا كذلك :ابن أيب عبلة ،وابن أيب إسحاق ،وغريمها .انظر :خمتصر يف شواذ

=

تفسري سورة املسد

108

*****
 -36قال أبو إسحاق إبراايم بن السري الزجا (« :)1ويباقرأ:

صلَى ََن ًرا.
َ سيَ ْ

لده .موضع (ما) رفع.
وقال :املفسرون قالوا( :ما كسب) اا انا و ا
لده.
املعىن :ما أغىن عنه مالاه وكسباه ،أي :و ا

العطف على ما يف
وام َرأَتُهُ ارفع من وجهني ،أددمها:
ْ 
ا
صلَى ،املعىن :سيصلى او وامرأته .وتكون َ محَّالَةَ احلَطَ ي
ب
َ سيَ ْ
نعتًا له.

ومن نصب فعلى الذم ،واملعىن :أعين َ محَّالَةَ احلَطَ ي
ب. 

وام َرأَتُهُ على االبتداء ،ومحَّالةُ من نعتها ،ويكون
رفع ْ 
وجيوز ا
ي
ي ي
س ٍد خرب االبتداء.
اخلرب :يِف جيد َها َح ْب ٌل من َّم َ
وجاء يف التفسري(َ  :)2محَّالَ َة احلَطَ ي
ب أهنا ُّأم مجيل ،وأهنا كانت

=

القرآن من كتاٍ البديع البن خالويه ( ،)182و«الكامل» للهذيل ( ،)663وما سيأيت
(ص.)112:
( )1يف «معاين القرآن» (.)375/5
( )2أي التفسري املأثور ،وإذا أطلق الزجا اذا يف كتابه فإمنا يريد به يف الغالب ما رواه
من تفسري اإلمام أمحد ،واو يرويه عن ابنه عبد هللا ،كما قال يف (:)166/4

=
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متشي ابلنميمة.
قال الشاعر(:)1

صَّ َّطَ ْد عل ََّّى ظَ ْهَّ َّر َّلم َّ ٍَّة
م ََّّن البيَّ َّيض َل تُ ْ

الرطَّْ َّ ي
وَل مت َّ ي
ب
َّش ب ََّّي احل َّ يَّي ابحلَ يظَّ َّر َّ

أي :ابحلطب الرطب ،أي :ابلنميمة.
وقيل :إهنا كانت حتمل الشوك ،شوك العضاه ،فتطرده يف طريق
النيب  وأصحابه».
*****
 -37قال عبد الراز ( :)2عن معمر[ ،عن] عبد هللا بن عثمان
بن اخثيم ،عن أيب الطفيل ،قال :كنت عند ابن عباس رضي هللا
يوما ،فجاء بنو أيب هلب خيتصمون يف شيء بينهم ،فاقتتلوا
عنهما ً
عنده يف البيت ،فقام

=

«ومجيع ما ذكرانه يف اذه القصة مما رواه عبد هللا بن أمحد بن دنبل عن أبيه ،وكذلك
أكثر ما رويت يف اذا الكتاٍ من التفسري من كتاٍ التفسري عن أمحد بن دنبل» .وانظر
لذلك (.)210 /5،8 /4
ورأيته يروي يف مواضع عن شيخه إمساعيل بن إسحاق القاضي .انظر، 126 /1( :
.)85 – 81 /5 ، 334 ، 216 ، 181
( )1يصف امرأة .والبيت يف «يلويل مشكل القرآن» ( ،)161و«إعراٍ ثالثني سورة»
البن خالويه ( ،)226و«مهذيب اللغة» ( ،)394/4وغرياا دون نسبة.
( )2يف تفسريه (.)406 /2
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حيج از بينهم ،فدفعه بعضهم ،فوقع على الفراش ،فغضب ابن
أخرجوا عين الكسب اخلبيث
عباس رضي هللا عنهما ،مث قال « :ا

()1
ب يعين :ولده.
اخلبيث َ  ،ما أَ ْغ ََن َع ْنهُ َمالُهُ َ
سَ
وما َك َ

ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب ،فقال:
عن معمر ،عن قتادة ،يف قوله :تََّبَّ ْ
سب.
خسرت يدا أيب هلب ،وخسرَ  ،ما أَ ْغ ََن َع ْنهُ َمالُهُ َ
وما َك َ

وام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ احلَطَ ي
ب
عن معمر ،عن قتادة ،يف قوله تعاىلْ  :
ب الكالم ،متشي ابلنميمة.
قال :كانت حتط ا

قال معمر ،وقال بعضهم :كانت تاعري النيب  ابلفقر ،وكانت
حتطب ،فعاريت أبهنا كانت حتطب.
ب
ددثنا معمر ،عن قتادة ،عن ابن عباس يف قولهَ  :
سَ
وما َك َ

قال :او الولد.

ي
ي ي
س ٍد قال:
عن معمر ،عن قتادة ،يف قوله يِف جيد َها َح ْب ٌل من َّم َ

قالدةٌ من ودع».

*****

( )1كذا تكررت الكلمة يف اوأصل ،وليست يف املطبوع من تفسري عبد الرازق وال عند من
روى اوأثر من طريقه.
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 -38قال أبو العباس أمحد بن عمار بن أيب العباس التميمي
املهدوي(« :)1وقيل أاب هلب أراد يرمي النيب  حبجر ،فمنعه هللا من
ت يَ َدا أَيِب ََلَ ٍ
ب؛ للمنع الذي وقع به.
ب وتَ َّ
ذلك ،وأنزل :تََّبَّ ْ
ب جيوز أن تكون [(ما)] نفيًا،
َ ما أَ ْغ ََن َع ْنهُ َمالُهُ َ
سَ
وما َك َ
جيوز أن تكون مبعىن (الذي)،
وجيوز أن تكون
استفهاما ،و(ما) الثانية ا
ا
ً
مصدرا.
وجيوز أن تكون مع الفعل
ا
ً
ومعىن (ما كسب) :ما كسب من جاه ،وقال جمااد :من ولد.

ب
قال :وقيل :املعىن :محالة اخلطااي والذنوٍ ،من قوهلم :فال ٌن حيط ا
على نفسه.
وقيل :املعىن :محالة احلطب يف النار.
أجياد.
ومجع اجليدٌ :
ا

دبل من انر يكو ان يف عنقها يف جهنم.
وقيل :او ٌ

قال عكرمة :اي احلديدةا اليت اي وسط البكرة(.)2
ت يَ َدآ أيَِب ََلَ ٍ
ب أي :خسرت يداه ،وخسر .فاوأول
ب وتَ َّ
تََّبَّ ْ
فيه معىن
( )1يف «التحصيل لفوائد التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل» (.)186 – 184 /7
( )2أخرجه ابن جرير (.)725 /24
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الدعاء ،والثاين خربٌ خمصوص( ،)1واملعىن :وقد تب.

خالف املرسوم.
اوأعمش( :وما اكتسب) ( ،)2واو
ا

()3
انرا ذات هلب)
حمبوٍ ،عن امساعيل ،عن ابن كثري  ،ا
(سيصلى ً
()4
ورويت عن
بضم الياء ،وروااا دسني ،عن أيب بكر ،عن عاصم  .ا
احلسن( ،)5وغريه.

(ومريته محالة احلطب) (.)6
وعن ابن مسعود وأيب :ا
وعن أيب قالبة( :وامرأته داملةٌ( )7للحطب).

( )1يف بعض نس «التحصيل»« :خرب حمض».
( )2انظر :خمتصر يف شواذ القرآن البن خالويه ( ،)182و«الكشف والبيان» (/10
 ،)325و«احملرر الوجيز» (.)707 /8
( )3اوأصل« :ابن أيب كثري» .واو خطأ .وانظر« :شواذ القراءات» للكرماين (.)526
( )4انظر« :املبسوط» البن مهران ( ،)477و«اهلداية» ملكي ( ،)8485و«جامع
البيان» للداين (.)1731
( )5حترف يف اوأصل إىل« :احلسني» .وقد تقدمت قراءة احلسن (ص.)107 :
( )6تقدمت قراءة ابن مسعود (ص .)94 :وانظر لقراءة أيب بن كعب« :احلجة» وأيب
علي (.)452 /6
( )7اوأصل« :ودامله» .واو حتريف .انظر :خمتصر يف شواذ القرآن البن خالويه
( ،)182و«شواذ القراءات» للكرماين ( ،)526و«إعراٍ القراءات الشواذ» .للعكربي
( ،)757 /2و «البحر احمليط» (.)567 /10
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واااتن القراءااتن ابختالف املرسوم».
*****
( )1

 -39قال أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن عب ادوس احلراين
يف تفسريه« :التباٍ :او اخلسرا ان واخليبة ،يقول تعاىل :خسر وخاٍ
وعدوه اخلاسر.
من أضاف اخلسران إىل حممد ،واو الرابحُّ ،
واذا من متام حمبة هللا لنبيه ،أجاٍ عنه من تبببه وخسره ،وأعاد
التباٍ عليه وكفره ،وتوىل املناضلة عنه ،واخلصام دونه.
وأضاف التباٍ إىل يديه ،ودون سائر جوارده ،وأن الكسب غالبًا
يده ،كأنه عرب بذكر اليدين
يقع فيما
تكسب ا
ابليد ،والربح واخلسران ا
ا
عن ذكر عمله هبما ،أي :خسر فيما عمل».
أشرف من الكىن ،وأن الكىن عواري ،وما كان هللا
وقال« :اوأمساء
ا
ابلذي يسميه ابوأشرف ،إمنا يسميه ابسم العارية ،أال ترى هللا مسى
مجيع أنبيائه أبمسائهم ؟

ظ مفسر ،تويف سنة  .599قال ابن رجب« :تفقه ويرع يف الفقه
دنبلي واع ٌ
ٌّ
( )1فقيهٌ
تفسري كبري ،واو
والتفسري والوعظ ،والغالب على كالمه التذكري وعلوم املعامالت ،وله
ٌ
مشحو ٌن هبذا الفن» .انظر« :ذيل طبقات احلنابلة» ( ،)90 /2و«املقصد اوأرشد» (/2
بعد فيما أعلم.
 .)242ومل يباعثر على تفسريه ا
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وقيل :اي كنيةٌ كناه هللا هبا مبتدأةً على وجه الذم ،مشتقةً من
مصريه إىل اللهب».
الوصلة
قال« :وفيه وجهٌ شاذٌّ :أاعطي اذه الكنية حلارمة النيب  ،و ا
اليت بينهما من النسب .وذلك أن هللا أمر موسى واارون أن يقوال
قوال لينًا ،يعين الكنية ،كنياه أبيب الوليد؛ وأجل ادرمة الرتبية
لفرعون ً
الوصلة من اإلدسان .فكىن تعاىل عم نبيه عليه الصالة والسالم
وا
حبارمة القرابة.
مضاف إىل يديه فيما كسب ،والثاين إىل
اوأول
باٍ ا
ٌ
وقال بعضهم :الت ا
مجلته».
وقال يف َ محَّالَةَ احلَطَ ي
ب« :وامسها مجيلةا بنت احلارث».
قلت :تقدم أهنا ُّأم مجيل بنت درٍ(.)1

«ومن القصة :أن هللا تعاىل وعداا على فعلها ،فقال :يِف يج ي
يد َها
ي
س ٍد.
َح ْب ٌل من َّم َ

املسد :الشيءا املمسود ،واملفتول ،املحكم ،وكل ما مسدته فقد
ا
فتلته ،قال الشاعر(:)2
(( )1ص.)109 ، 106 ، 84 ، 72 ، 71 ، 55 :
( )2اوأبيات لدعبل ،يف «التشبيهات» البن أيب عون ( ،)136و«احلماسة البصرية»
( ،)1452و«احلماسة املغربية» ،)1315( :ويف شعره اجلموع ( )381مزيد

=
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أع َّ َّ َّ ََّّوذُ اب م َّ َّ َّ ََّّن لي َّ َّ َّ َّ ٍَّل يق َّ َّ َّ َّ يَّربين
وقع َّ َّت
إين ملسَّ َّ ُ
َّت نواحيهَّ ََّّا فمَّ ََّّا َ
ِف كَّ يَّل جنَّ ٍ
صَّ ُّ
َّك بََّّه
َّب َلََّّا عظَّ ٌَّم تَ ُ
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ٍ
ي
س َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ يد
إىل مضَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّاجعة كالَّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّّدلْك ابملَ َ
َّت( )1يَّ َّ َّ ََّّدي إَّل علَّ َّ َّ ََّّى َوتَََّّ َّ َّ َّ يد
ملََّّ َّ َّ َّا لَ َم ْسَّ َّ َّ َّ ُ
جسَّ َّ ََّم َّ
ضَّ َّ يَّحي واهَّ َّ ََّي اْلسَّ َّ يَّد
الض َّ َّجي يع فيُ ْ
*****

 -40قال أبو إسحاق إبراايم بن عبد هللا النجريمي( )2يف كتاٍ
ت مكية.
«غريب القرآن»« :تََّبَّ ْ
وتبااب.
تََّبَّ ْ
ت خسرت ،تبت تبا وتبابةً ً

=

ختريج .وقال أبو متام يف «احلماسة» (« :)427 /2وقال أبو اخلندق اوأسدي ،وقيل إنه
لدعبل» .ونسبت لبعض اوأعراٍ يف «عيون اوأخبار» (.)234 /3
( )1كذا يف اوأصل .ويف جل املصادر :مما ملست.
( )2من أئمة اللغة والنحو يف القرن الرابع ،صحب الزجا وأكثر من اوأخذ عنه ،وردل
أخبار تدل على أدبه وسرعة
من بغداد إىل مصر يف أايم كافور ،واتصل به ،وله معه ٌ
بديهته ،تويف سنة  ،343وصفه احلاصري مث املقريزي أبنه كان مليح التأليف ،ومل يصلنا من
تواليفه سوى كتابه« :أميان العرٍ» واو مطبوع ،ومل أر من ذكر له كتااب يف غريب القرآن،
فهو من فرائد كتابنا .ترمجته يف« :زار اآلداٍ» ( ،)673 ،671 /3و«إرشاد اوأريب»
( ،)87 /1و«إنباه الرواة» ( ،)170 /1و«الوايف» ( ،)34/6و«املقفي» (.)239 /1
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ب أي :وما كسب من الولد.
َ
سَ
وما َك َ

َ محَّالَةَ احلَطَ ي
ب علي
ب كنايةٌ عن النميمة ،من قولك :فال ٌن حيط ا

عند فالن ،أي :يباغري يب.

حبل يمن َّم ٍ
كل دبل امسد
تقاد إىل النار .و ُّ
سد مث ٌل ،أي :أهنا ا
َْ ٌ
َ

عبد الغين بن سعيد اوأزدي احلافظ
مي اذا :روى ا
َّجري ُّ
فهو مس ٌد» .الن َ

يف أول «املختلف واملؤتلف»( )1عن أيب عمران موسى بن عيسى
احلنيفي عنه قوله( ،)2واو يف «مشيخه أيب عبد هللا الرازي»(.)3
*****

 -41أخربان ابن املزكي ،قال :أخربان ابن عساكر ،أنبأتنا زينب
الشعرية ،أخربان عبيد هللا بن جامع ،أخربان أبو صاحل املؤذن ،أخربان
علي

( ،)49( )1ومن طريقه اخلطيب يف «اجلامع» ( ،)629 /1والقاضي عياض يف
«اإلملاع» ( ،)154والدبيثي يف «ذيل اتري بغداد» (.)121 /2
( )2واو« :أوىل اوأشياء ابلضبط أمساء الناس؛ وأنه شيء ال يدخله القياس ،وال قبله
شيءٌ يدل عليه ،وال بعده شيءٌ ُّ
يدل عليه».
( )244( )3عن أيب عبد هللا القضاعي عن احلافظ عبد الغين ،ومن طريقه أبو سعد
السمعاين يف «أدٍ اإلمالء واالستمالء» (.)172
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بن أمحد احلافظ ،أخربان أبو احلسن أمحد بن عابيد البصري(،)1
ددثنا حممد بن الفضل بن جابر السقطي ،ددثنا إمساعيل بن عبد
هللا بن ازرارة الرقي ،ددثين عبد العزيز بن عبد الرمحن القرشي ،ددثنا
اخصيف ،عن جمااد ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال« :أول
ك الَّ يذي َخلَ َق،
ما أنزل هللا على نبيه  من القرآن :اقْرأْ ياب ْس يم َربي َ
مث ن والْ َقلَم ،مث َ اي أَيَُّّ َها املَُّزيم ُل ،مث َ ايأَيَُّّ َها ال ُْم َّدثيُر ،مث
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب ،مث إي َذا َّ
 ْ ،مث َ سبي يح
ب َوتَ َّ
الش ْم ُ ُك يوَر ْ
تََّبَّ ْ
شى ،مث َ والْ َف ْج ير ،مث
ك األَ ْعلَى ،مث َ واللَّْي يل إذَا يََّ ْغ َ
اس َم َربي َ
ْ
ُّحى ،فهذا متام عشر اسور ،اوأول فاوأول ،يتول بعضها
َ والض َ
ص ير ،مث
بعضا ،واو مبكة ،مث أَََلْ نَ ْش َر ْح ،مث َ وال َْع ْ
ً
ي
اداي ي
 ْ ،وذكر بقية السور(.)2
َ وال َْع َ
( )1احلافظ أبو احلسن الصفار ،مصنف كتاٍ «السنن» الذي ياكثر اإلمام البيهقي من
التخريج منه يف تواليفه ،كما يقول الذايب يف «السري» ( ،)439 /15و«تذكرة احلفاظ»
(.)876
( )2رواه البيهقي يف «دالئل النبوة» ( )143 /7من طريق علي بن احلافظ أمحد بن
عبدان عن أيب احلسن أمحد بن عبيد ،وإسناه واه ،عبد العزيز بن عبد الرمحن القرشي متهم
ابلكذٍ .ذكر عبد هللا بن اإلمام أمحد يف «العلل» ( )318 /3أنه عرض على أبيه
أداديث مسعها من إمساعيل بن عبد هللا بن زرارة الرقي عن عبد العزيز بن عبد الرمحن
القرشي عن خصيف ،فقال له« :عبد العزيز – واو الذي يروي عن خصيف – اضرٍ
كذٍ ،أو قال :موضوعة» .قال البيهقي عقبه« :وهلذا احلديث شاا ٌد
على أداديثه ،اي ٌ
يف تفسري مقاتل وغريه من أال التفسري،

=
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*****
 -42وقد ياذكر اذا اخلربا عن أيب هلب أنه من أال النار يف
ديث كان يف دياته ،مث مات ومل ياسلم( ،)1كما
املعجزات النبوية؛ ا
أخرب عن الرجل الذي كان يقات ال معه أنه يف النار ،دىت تعجبوا ،فلما
قتل نفسه تبني هلم اوأمر(.)2
آخر الزايدة ،وذلك من أتليف الشيخ اإلمام العالمة مش
الدين أِب عبد هللا حممد بن حممد بن أمحد بن احملب احلنبلي رمحة
هللا تعاىل.
*****

=

مع املرسل الصحيح الذي تقدم ذكره» يريد :مرسل احلسن البصري وعكرمة الذي أخرجه
( .)142 /7وانظر« :اإلتقان» (.)57 – 48 /1
( )1ذكر اذا غري وادد من أال العلم .انظال« :أدكام القرآن» للجصاص (،)377 /5
و«البسيط» للواددي ( ،)420 /24و«اجلامع الدكام القرآن» للقرطيب (/22
 ،)555وغرياا.
( )2أخرجه البخاري ( ،)3062ومسلم (.)111
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فهرُ اآلاي ْ
سورة البقرة

َّاُ َوا ْحلي َج َارةُ
َّار الَّيت َوقُ ُ
فَإن ََّلْ تََّ ْف َعلُوا ولَن تََّ ْف َعلُوا فَاتََّّ ُقوا الن َ
ود َها الن ُ
سورة األنعام

()23

61

وه ْم يََّ ْنَّ َه ْو َن َع ْنهُ ويََّ ْنَّئََّ ْو َن َع ْنهُ
ُ 

()26

90

ي
ي
أ َّ
َن َّ
ي َوَر ُسولُهُ
اَّللَ بَ يريءٌ م َن ال ُْم ْش يرك َ
وُك َّل إنس ٍ
ان أَل َْزْمنَاهُ طَائيَرهُ يِف عُنُ يق يه
َ
ون َّي
إنَّ ُكم وما تََّ ْعب ُدو َن يمن ُد ي
ب
اَّلل َح َ
ْ َ ُ
صُ
ي ي
ي
ريتَ َ
ك األَقَّ َْربي َ
وأَنذ ْر َعش َ

سورة التوبة
()3

61

سورة اإلسراء
()13

67

سورة األنبياء
()98

61

سورة الشعراء
()214

58

سورة األحزاب

ْ ْ يمن ُك َّن بيَف ي
ف ََلَا الع َذاب ي
من َي ي
ض ْع َف ْ ي
يُ  ه َو
اع ْ
اح َ
ش ٍة ُّمبََّينَ ٍة يُ َ
ضَ
َ ُ
َ َ
الَّ يذي ي ي
ومالئي َكتُهُ
َُ
صلي َعلَْي ُك ْم َ

()30

56

()43

61
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سورة فاطر
ي
يي
وَّل تَ يزُر وا يزَرةٌ وْزَر أُ ْخ َرى وإن تَ ْدعُ ُمثَّْ َقلَةٌ َإىل محْل َها َّل ُُْي َم ْل م ْنهُ
َش ْيءٌ
سورة الصافا ْ

()18

67

اح ُ َّ ي
اج ُه ْم
ْ
ين ظَلَ ُموا وأَ ْزَو َ
ش ُروا الذ َ

()22

64

سورة غافر
()37
()71

وما َك ْي ُد في ْر َع ْو َن إَّلَّ يِف تََّبَ ٍ
اب
َ

والس ي
الس ُل يُ ْس َحبُو َن
 يإذ األَ ْغ ُ
الل يِف أَ ْعنَاقي يه ْم َّ

59
62

سورة التحرَي
()6

َّاُ وا ْحلي َج َارةُ
س ُك ْم وأ َْهليي ُك ْم ََن ًرا وقُ ُ
ود َها الن ُ
قُوا أَن ُف َ

َ ْ ل ٍ
يي
ب َّ
ُوط
َ ْ نُ ٍ
وام َرأ َ
ين َك َف ُروا ْام َرأ َ
َ
وح ْ
ض َر َ
اَّللُ َمثَالً للَّذ َ
يي
ب َّ
َ ْ في ْر َع ْو َن
آمنُوا ْام َرأ َ
و َ
ض َر َ
ين َ
اَّللُ َمثَالً للَّذ َ
ومرََي ابَّن َ ي
ت فََّ ْر َج َها
صنَ ْ
َ ْ َ َْ
ت ع ْم َرا َن الَّيت أ ْ
َح َ

()10
()11
()12

61
66
66
66

سورة القلم
ن والْ َقلَ يم

()1

117

سورة احلاقة

خ ُذوهُ فََّغُلُّوهُ * ُُثَّ اْل يحيم صلُّوهُ * ُُثَّ يِف يسل ي
اسلُ ُكوهُ
ْسلَ ٍة ذَ ْرعُ َها َس ْبَّعُو َن يذ َر ً
اعا فَ ْ
َ َ َ

62
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سورة املزمل
()1

َ اي أَيَُّّ َها ال ُْم َّزيم ُل

117

سورة املدثر
َ ايأَيَُّّ َها ال ُْم َّدثيُر
إي َذا َّ
 ْ
الش ْم ُ ُك يوَر ْ

()1
سورة التكوير
()1

َ والْ َف ْج ير
شى
َ واللَّْي يل إيذَا يََّغْ َ
ُّحى
َ والض َ

117

سورة الطار
80

ي
ب * إي ْن ُك ُّل نََّ ْف ٍ ل ََّما َعلَْيَّ َها
َ وَما أَ ْد َر َ
اك َما الطَّا ير ُ * الن ْ
َّج ُم الثَّاق ُ
ظ
َحافي ٌ
سورة األعلى
ك ْاألَ ْعلَى
اس َم َربي َ
َ سبي يح ْ

117

()1

117

سورة الفجر
()1

117

سورة الليل
()1

117

سورة الضحى
()1

117
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سورة الشرح

()1

أَََلْ نَ ْش َر ْح

117

سورة العلق
ك الَّ يذي َخلَ َق
اقَّ َْرأْ ياب ْس يم َربي َ

()1

117

سورة العاداي ْ
()1

ي
اداي ي
 ْ
َ وال َْع َ

117

سورة العصر
()1

ص ير
َ وال َْع ْ

117

سورة املسد
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب
ب َوتَ َّ
تََّبَّ ْ

()1

ب
سَ
َ ما أَ ْغ ََن َع ْنهُ َمالُهُ َوَما َك َ

()2

ا ْ ََلَ ٍ
ب
صلَى ََن ًرا َذ َ
َ سيَ ْ

()3

َ و ْام َرأَتُهُ َمحَّالَةَ ا ْحلَطَ ي
ب

()4

،84 ،77 ،71 ،69 ،59 ،58 ،55
،101 ،99 ،97 ،96 ،95 ،92
،111 ،110 ،107 ،106 ،102
117 ،115
،101 ،99 ،79 ،77 ،71 ،59
116 ،111 ،110
،108 ،107 ،96 ،77 ،71 ،60
112
،84 ،77 ،71 ،66 ،64 ،61 ،60
،93 ،91 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85
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ي
ي ي
س ٍد
 يِف جيد َها َح ْب ٌل م ْن َم َ

()5

،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94
،108 ،107 ،103 ،102 ،100
116 ،114 ،112 ،110
،77 ،71 ،66 ،63 ،62 ،60
،100 ،98 ،96 ،86 ،85 ،84
،110 ،108 ،107 ،105 ،101
116 ،114

سورة الفلق
()2

 يم ْن َش ير َما َخلَ َق
*****

79

126
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فهرُ األحاديث واآلاثر

()1

أقتدوا ابللذين من بعدي :أيب بكر وعمر

56

* أخرجوا عين الكسب اخلبيث (ابن عباس)

110

* أن أم مجيل كانت حتمل الشوك (عكرمة)

84

* أول ما أنزل هللا على نبيه من القرآن (ابن عباس)

117

* محل أيب اريرة احلطب

63

* محل سلمان الفارسي احلطب

63

* محل عبد هللا بن سالم احلطب

63

* خسرت يدا أيب هلب وخسر (قتادة)
ي
س ٍد ﴾ (قتادة)
* قالدة من ودع ،يف تفسري ﴿ َح ْب ٌل من َّم َ
* كان أال الصفة حيتطبون

110
63

* كانت امرأة أيب هلب تنم (ابن سريين)

88

* كانت حتطب الكالم (قتادة)

110

* كانت حتمل العضاه فتضعه على طريق رسول هللا (عطية اجلديل)

89

* كانت متشي ابلنميمة (جمااد)

110

87 ، 84

* كنت عند ابن عباس يوما (أبو الطفيل)

109

* ملا مات أبو هلب أريه بعض أاله (عروة)

80

ب﴾ (ابن عباس)
سَ
* او الولد ،يف تفسري ﴿ َوَما َك َ

110

إخبار النيب  عن رجل كان يقاتل معه أنه من أال النار

118

أال تعجبون ملا صرف هللا عين من أذى قريش

73

( )1ما سبق بنجمة فهو أثر.

128
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إن أطيب ما كل الرجل من كسبه

59

انظروا كيف يصرف عين شتم قريش

81

إهنا لن تراين

92

رأيت النيب  يطوف على الناس مبىن

89

ال ،مل يزل ملك يسرتين عنها جبناده

92

ال تزال املسألة أبددام دىت يلقى هللا يوم القيامة

66

وأن أيخذ أددكم دبله على ظهره فيحتطب
ي ي
ي
ريتَ َ
ك األَقَّ َْربي َ
ملا نزلت وأَنذ ْر َعش َ
ت يَ َدا أيَِب ََلَ ٍ
ب
ب وتَ َّ
ملا نزلت تََّبَّ ْ

63

ما رأتين ،لقد أخذ هللا ببصراا عين

58
92
72

من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشا

66

من كان له لساانن يف الدنيا كان له لساانن من انر يوم القيامة

66

اي أيها الناس إن هللا أيمركم أن تعبدوه

90

اي رسول هللا انكح أخيت

80

يسبُّون ويهجون مذمماً ،وأان حممد

73
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فهرُ القواِف

البحر

القافية

القائل

العدد

الصفحة

تباٍ

وافر

1

امرؤ القيس

101

والتبب

بسيط

1

دبيب بن خدرة اخلارجي

70

الرطب

طويل

1

ابملسد

بسيط

1

ابملسد

بسيط

3

115

الكرد

طويل

1

78

109
النابغة الذبياين

71

كاملسد

رمل

1

أبو داود اإلايدي

101

أشر

متقارٍ

2

امرؤ القيس

80

أاينق

مشطور الرجز

اوأطواق

خفيف

1

واللمم

بسيط

شطر

عصينا

منهوك الرجز

شطرين عقيل اهلجيمي

3

اوأعشى

97
71
79

أم مجيل بنت درٍ
*****

72

130
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فهرُ األعالم

()1

إبراايم اخلليل عليه السالم

65

إبراايم بن عبد هللا النجريمي

116 ، 115
98 ،94

ابن أيب إسحاق
ابن أيب جنيح

84

ابن البطي

88

ابن السكيت

85

ابن املزكي

116

ابن بطحا

88

ابن جريج

82

ابن جرير

89

ابن خريون

88

ابن سريين

88

ابن عزيز

91

ابن عساكر

116

ابن قتيبة

85 ،78

ابن قدامة

88

ابن كثري

112 ،95
92

ابن مالعب

93 ،92

أبو أمحد الزبريي

( )1ميزت أصحاٍ الكتب اليت نقل عنها املؤلف بلون أمحر,
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أبو الزاند

83 ،82

أبو الطفيل

109

أبو العز الواسطي

96

أبو العالء اهلمذاين العطار

79

أبو بكر اوأنباري

97

أبو بكر الشافعي

89

أبو بكر الصديق

92 ،72 ،56

أبو بكر بن عياش

112

أبو بكر بن جمااد

95

أبو جعفر املدين

94

أبو جعفر النحاس

102

أبو دامت السجستاين

100 ،99

أبو دفص العكربي

60

أبو داود اإلايدي

101

أبو صاحل املؤذن

116

أبو طالب

90 ،68

أبو عامر

89

أبو عبد هللا الرازي

116

أبو عبيد القاسم بن سالم

93

أبو عبيدة معمر بن املثىن

98 ،96

أبو عمرو البصري

94

أبو قالبة

112

أبو هلب

،80 ،71 ،68 ،65 ،58 ،55
،111 ،106 ،96 ،92 ،90
118
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أبو اريرة 
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82 ،63

أبو اريرة الضبعي

89

أبو يعلى املوصلي

93

أيب بن كعب

112

أمحد بن دنبل

90

أمحد بن عبيد البصري

117

أمحد بن عمار املهدوي

111

أمحد بن حممد بن عيسى الربيت

89

اوأخفش

99 ،87

إمساعيل الفراء

88

إمساعيل بن خالد املكي

112

إمساعيل بن عبد هللا بن زرارة

117

اوأصمعي

77

أعشى بن قيس بن ثعلبة

71

اوأعمش
أم مجيل بنت درٍ بن أمية

112 ،94 ،58 ،57
،106 ،84 ،72 ،71 ،55
113 ،109

أم دبيبة بنت أيب سفيان

80

امرأة فرعون

65

امرأة لوط

65

امرأة نوح

65

امرؤ القيس

101 ،80

أيوٍ بن املتوكل
البخاري

99
86 ،82
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ثويبة موالة أيب هلب

80

مجيلة بنت احلارث

113

دبيب بن خدرة اخلارجي

69

دجا بن حممد املصيصي

95 ،82

احلسن البصري

112 ،108

دسني بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس

68

دسني بن علي اجلعفي

112

احلسني بن حممد البزاز

92

محزة الزايت

94

محزة بن عبد املطلب

90 ،67

خصيف

117

الدار قطين

92

الذايب

88

ربيعة بن عباد

89

الزجا

109

زينب الشعرية

116

زينب بنت أيب سلمة

80

سعيد بن جبري

93 ،92 ،57

سعيد بن منصور

88

سعيد بن حيىي اوأموي

81

سفيان الثوري

84

سفيان بن عيينة

82

سلمان الفارسي

63
94
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شيبة بن نصاح
صفية بنت عبد املطلب

90

الطرباين

90

عاصم بن أيب النجود

112 ،96 ،94

العباس بن عبد املطلب

90

عبد الرمحن اوأعر

82

عبد الرمحن بن زيد بن أسلم

103

عبد الرزاق الصنعاين

109

عبد السالم بن درٍ

93 ،92

عبد الصمد بن على

92

عبد العزيز بن عبد الرمحن القرشي

117

عبد الغين بن سعيد اوأزدي

115

عبد هللا بن سالم

63

عبد هللا بن عباس

،110 ،109 ،93 ،92 ،57
117

عبد هللا بن عبد هللا بن أويس

81

عبد هللا بن عثمان بن خثيم

109

عبد هللا بن مسعود

112 ،102 ،97 ،95 ،87

عبد امللك بن اشام

73 ،71 ،69

عبد مشس

56

عبد مناف

56 ،55

عبيد هللا بن جامع

116

عثمان بن عفان

57 ،56

عروة بن الزبري

80
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عطاء بن أيب رابح

82

عطاء بن السائب

93 ،92

عطية اجلديل

89

عقيل اهلجيمي

97

عكرمة موىل ابن عباس

111 ،84

علي بن أيب طالب

57 ،55

علي بن أمحد عبدان

117

علي بن عمر بن أمحد بن عبدوس

113

عمر بن اخلطاٍ

56

عمرو بن مرة

57

عوف بن أيب مجيلة

88

عيسى بن عمر

100 ،98 ، 96

الفراء

87

فرعون

65

قتادة بن دعامة

110

قرة بن خالد

89

قطرٍ

100

الكسائي
لوط عليه السالم
جمااد

103 ،94
65
117 ،87 ،84

حمبوٍ بن احلسن

112

حممد بن إسحاق

73 ،72 ،68 ،67

حممد بن احلسن بن زايد النقاش

106
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حممد بن الفضل السقطي

117

حممد بن الكمال

92

حممد بن جعفر

106

حممد بن دازم

92

حممد بن عبد هللا بن شاكر

99

حممد بن عمر

92

حممد بن منصور الطوسي

93 ،92

حممد بن اارون احلضرمي

92

مرمي بنت عمران

65

مسلم بن إبراايم

89

معاوية بن أيب سفيان

55

معمر بن راشد

110 ، 109

املهدوي

111

موسى بن عيسى احلنيفي

116

موسى عليه السالم

113

النابغة الذبياين

97 ،71

انفع املدين

94

النجاشي

67

نصري بن يوسف

96

نوح عليه السالم

65

اارون بن موسى اوأعور

94

اارون عليه السالم

113

ااشم

57 ،56 ،55
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اشيم

88

اند بنت عتبة

68

حيىي اوأموي

81

اليزيدي

84

يعقوٍ احلضرمي

99

*****
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فهرُ القبائل واْلماعا ْ
أصحابنا = أصحاٍ أمحد

60

أعمام النيب 

91

اوأنبياء

113

أال البيت

65

أال الصفة

63

أال بيت إبراايم عليه السالم

65

بنو أيب هلب

109

بنو املطلب

70 ،68 ،67

بنو أمية

106 ،56

بنو عبد مناف

56 ،55
56

بنو عدي بن كعب

،67 ،57 ،56 ،55
106 ،70 ،68

بنو ااشم
بنو االل بن عامر بن صعصعة

69

تيم بن مرة بن كعب

56

السلف

59

الصحابة

67
،73 ،70 ،68 ،67
82

قريش

108

املفسرون

*****
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فهرُ الكتب

()1

إعراٍ القرآن ولغته لقطرٍ

100

البيان عن ماءات القرآن وأيب العالء اهلمذاين العطار

79

تفسري ابن عبدوس

113

تفسري دجا بن حممد

82

تفسري سفيان الثوري

84

احلنائيات

81

خلق اإلنسان لألصمعي

77

السرية البن إسحاق

67

الصحيح

63

صحيح البخاري

86 ،80

الصحيحان

57

غريب القرآن البن السكيت

85

غريب القرآن البن قتيبة

85

غريب القرآن للنجريمي

115

قراءة احلسن البصري

84

قراءة احلسن البصري

107

جماز القرآن وأيب عبيدة

96

( )1اذا الفهرس ملا ذكر امسه صرادة من أمساء الكتب ،واناك كتب كثرية ذكرت أبمساء
مؤلفيها ،كان يقول« :قال الفراء» ،والنص يف كتابه «معاين القرآن» ،وحنو ذلك مما
يلتمس من فهرس اوأعالم ،وقد ميزمهم اناك بلون أمحر.
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املختلف واملؤتلف لعبد الغين بن سعيد اوأزدي

116

مشيخة أيب عبد هللا الرازي

116

معاين القرآن للكسائي

103

الوقف واالبتداء البن اوأنباري

97

الوقف البن شاكر

99

*****
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فهرُ الفوائد املنثورة
 -نسبة بين احملب إىل سعد بن عبادة 

7

 -اجرة املقادسة إىل دمشق

9

 -سبب تسمية الصاحلية هبذا االسم

9

 -بعض من اشتهر اببن احملب

10

 -دفن يف روضة قاسيون أكثر من عشرين من بين احملب

12

 -آخر من عرف ابلعلم والرواية من بين احملب

12

 -دزن شهاٍ الدين ابن زريق على وفاة أمه

13

 -رسالة شي اإلسالم يف اوأدرف السبعة جواٍ عن سؤال وأيب ديان

14

 -أسرة احلفاظ الضياء املقدسي

14

 -تسمية املردود عليه يف رسالة سنة اجلمعة للرباان ابن القيم

16

 -التعريف مبصطلح «املواعيد» و «قارئ الكرسي»

17

 -تعصب ابن احملب لشي اإلسالم ابن تيمية

18

 -صلة آل احملب بشي اإلسالم

19

 -التعريف مبقربة الروضة يف سفح قاسيون وبعض من دفن فيها

21

 -ابن رشيق من أخص أصحاٍ ابن تيمية وأكثرام كتابة لكالمه

23

كثريا من املسائل اليت خلصها الشي
 أدر الشي ابن قاسم يف «جمموع الفتاوي» ًحممد بن عبد الوااٍ من كالم ابن تيمية

24

 -ثناء اوأئمة على علم ابن تيمية ابلتفسري

25

 -عناية ابن تيمية بتفسري اآلايت اليت أشكلت على مجاعة من املفسرين

26

 قراءة ابن تيمية وأال الشام يف عصره اي قراءة أيب عمرو ،وأمهية إثبات اآلايت يفكتبه وفق تلك القراءة

28
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 -طريقة ابن تيمية يف حتقيق خالف املفسرين ومناقشة أقواهلم

32

 -بعض الكتب املؤلفة يف منهج ابن تيمية واختياراته يف التفسري

32

 -مكتبة املدرسة الضيائية وما فيها من نوادر التصانيف

34

 -آل احملب ام خزنة الضيائية

34

 -جل كتب يوسف بن عبد اهلادي من الضيائية

35

 من طريف ما يف الضيائية :نسخة من «فصوص احلكم» البن عريب عليها خطه،وعليها دواش للمحب الصامت

35

 -تعليقات احملب الصامت ودواشيه على الكتب

36

 -خط احملب الصامت يشبه خط الذايب

36

 -آل احلبال من بيوت العلم ،وأصلهم من دران

40

 -لكل أدد من أمسه نصيب

55

 -املناسبة بني اوأمساء ومسميامها

55

 -سبب تكنية «أيب هلب» هبذه الكنية

55

 -اخلالفة يف اوأمة كانت يف بين ااشم وبين أمية ،وجتمعهما :املنافية

56

 -الرجل يف اجلملة أشرف من املرأة

57

 -مل ينزل هللا يف القرآن ذم أدد من الكفار ابلنيب ابمسه إال أاب هلب وامرأته

57

 -االستدالل على أن ولد الرجل من كسبه فيجوز له اوأكل منه

60

 -الصلي يشمل الدخول يف النار واالدرتاق فيها

60

 -العطف على الضمري املرفوع مع الفصل عريب فصيح

61

 -االدتطاٍ ومحل احلطب عمل فعله طائفة من خيار اوأمة

63

 -ذكر القرآن لألقسام املمكنة يف دال الزوجني يف السعادة والشقاوة

65

 -جزاء اآلخرة من جنس عمل العبد يف الدنيا

66

 -وأيب هلب ثالثة أبناء هلم صحبة

68
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 -اخلالف يف ضبط اسم والد دبيب بن خدرة اخلارجي

69

 -بيت حلبيب بن خدرة فات إدسان عباس يف "شعر اخلوار "

70

 جب برأة دس ببني س ببليم أس ببد عل ببى تغي ببري م ببا ثب ببت يف أص ببول مس ببند احلمي ببدي ومص ببادرالتخريج يف موضع من حتقيقه للمسند

73

 -حتريف يف مطبوعة املستشرق افنر لب «خلق اإلنسان» لألصمعي

78

« -املغازي» لسعيد بن حيىي اوأموي أو وأبيه ؟

81

 -تفسري دجا بن حممد واملقارنة بينه وبني تفسريي ابن جريج وسنيد

82

 -من أسباٍ االشتباه والتنازع يف حترير نسبه بعض الكتب

83

تفسري سفيان الثوري طبع عن نسخة انقصة تنتهي عند سورة الطور

84

 -عزة النقل عن «غريب القرآن» البن السكيت

85

 -سقط من مطبوعة «غريب القرآن» البن قتيبة

86

كثريا عن ابن قتيبة دون أن يسميه
 -ابن عزيز ينقل يف «غريب القرآن ً

86

 -عطية اجلديل او عطية العويف

رجال آخر ،وتردد فيه الشي سعد احلميد
 حترير راو وام تومهه أبو فهر ً -نقل من «اوأفراد» للدار قطين

89
91
93

 -مل يقف الذايب على كتاٍ أيب عبيد يف القراءات

93

 -ممن صرح ابالعتماد على كتاٍ أيب عبيد :الزجا يف «معاين القرآن»

93

 أببو عبيببد يبروي عببن دجبا بببن حممببد عبن اببارون ببن موسبى اوأزدي اوأعبور كثبريا مببندروف القراءات وأخباراا

94

 -سقط وحتريف يف مطبوعة «جماز القرآن» وأيب عبيدة

97

 -عناية ابن شاكر أبقوال أمثة البصرة وقرائها يف كتابه «الوقوف»

99

 -لقطرٍ كتاابن :أددمها يف إعراٍ القرآن ،واآلخر يف معاين القرآن

100

 -نقل عن القسم املفقود من «معاين القرآن» للنحاس

102
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 -نقد ما ازعم أنه إعادة بناء لكتاٍ «معاين القرآن» للكسائي

103

 -اقتصاد الكسائي يف العبارة والبيان ،وتفسري عبارة قيلت عن كتابه

105

 -اسم أم مجيل بنت درٍ «محالة احلطب»

106

 -تضعيف النقاش ملا قيل يف سبب تكنية أيب هلب هبذه الكنية

106

 -االستدالل على أن نكاح أال الشرك صحيح

107

 -رمبا يكون دعاء الرجل ابلكنية ذما له

107

 إذا أطلق الزجا يف كتابه «معاين القرآن»« :جاء يف التفسري» فمراده التفسري املبأثور،وغالب ما ينقله عن تفسري اإلمام أمحد

109

 -نقل عن تفسري ابن عبدوس احلراين

113

 -اوأمساء أشرف من الكىن  .وتعليل ذلك

113

 -ترمجة أيب إسحاق النجريمي ،ونقل عزيز عن كتابه «غريب القرآن»

115

 للح ببافظ أيب احلس ببن أمح ببد ب ببن عبي ببد الص ببفار كت بباٍ «الس ببنن» ،يكثب بر البيهق ببي م ببنالتخريج منه يف تواليفه

117

 -من املعجزات النبوية

118

*****
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فهرُ املصادر واملراجع

-1

األابطيََّّل واملنََّّاكري والصََّّحاح واملشََّّاهري :للجورقََّّاين ،حتقيببق :عبببد

-2

إحتََّّاف املهََّّرة ابلفوائََّّد املبتكََّّرة مََّّن أط َّراف العشََّّرة :البببن دجببر
العسببقالين ،حتقيببق مجاعببة ،الطبعببة اوأوىل  ،1415جممببع امللببك فهببد
لطباعة املصحف ،املدينة.

-3

اإلتقان ِف علوم القرآن :للسيوطي ،حتقيق :مركز الدراسات القرآنية،
الطبعة اوأوىل  ،1426جممع امللك فهد لطباعة املصحف ،املدينة.

-4

أجوبة أِب الفَّتح اليعمَّري عَّن أسَّئلة ابَّن أيبَّك الَّدمياطي :حتقيبق:

الرمحن الفريوائي ،اجلامعة السلفية ،اهلند.

حممد الراوندي ،الطبعة اوأوىل  ،1410وزراة اوأوقاف املغربية.
-5

األحاديَّث املختَّارة ممَّا َل ررجََّّه البخَّاري ومسَّلم ِف صََّّحيحيهما:
للض ببياء املقدسب ببي ،حتقيب ببق :عبب ببد امللب ببك بب ببن داب ببيش ،الطبعب ببة الرابعب ببة
 ،1421دار خضر ،بريوت.

-6

اإلحص ََّّان ِف تقري ََّّب ص ََّّحيح اب ََّّن حب ََّّان :الب ببن بلب ببان الفارس ببي،
حتقيببق :شببعيب اوأرانؤوط ،الطبعببة اوأوىل  ،1408مؤسسببة الرسببالة،
بريوت.

-7

أحك ََّّام الق ََّّرآن :وأيب بكببر ال برازي اجلص بباص ،حتقيببق :حممببد ص ببادق

-8

أحكَّام القَّرآن :وأيب بكبر ببن العبريب ،حتقيبق :علبى البجباوي ،مطبعبة
عيسى البايب احلليب ،تصوير :دار املعرفة ،بريوت.

-9

أخبَّ ََّّار املصَّ ََّّحفي :وأيب أمحب ببد العسب ببكري ،حتقيب ببق :إب ب براايم صب بباحل،

القمحاوي ،تصوير :دار إدياء الرتاث العريب ،بريوت.

الطبعة اوأوىل  ،1416دار البشائر ،دمشق.
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 -10أخبََّّار مكََّّة :وأيب الوليببد اوأزرقببي ،تصببحيح وتعليببق :رشببدي الصبباحل
ملحس ،الطبعة اوأوىل  ،1352املطبعة املاجدية ،مكة.
 -11أدب اإلمَّ ََّّالء واَّلسَّ ََّّتمالء :للسب ببمعاين ،حتقيب ببق :أمحب ببد حممب ببد عبب ببد
الرمحن الطبعة اوأوىل ،املطبعة احملمودية ،جدة.
 -12أدب الكاتَّ ََّّب :وأبب ببن قتيبب ببة ،حتقي ببق :حممب ببد أمحب ببد الب ببدايل ،مؤسسب ببة
الرسالة ،بريوت.

 -13األدب املفرد :للبخباري ،حتقيبق :علبي عببد الباسبط مزيبد وعلبي عببد
املقصود رضوان ،الطبعة اوأوىل  ،1423مكتب اخلاجني ،القاارة.
-14

إرش ََّّاد األري ََّّب إىل معرف ََّّة األدي ََّّب :لي بباقوت احلم ببوي ،حتقي ببق :إدس ببان

عباس ،الطبعة اوأوىل 1993م ،دار الغرٍ اإلسالم ،بريوت.
-15

اإلرشاد ِف معرفة علماء احلديث :للخليلي ،انتخاٍ أيب طاار السلفي،

حتقي ب ببق :حمم ب ببد س ب ببعيد إدري ب ببس ،الطبع ب ببة اوأوىل  ،1409مكتب ب ببة الرش ب ببد،
الرايض.
-16

أسباب النزول :للواددي ،حتقيبق :مباار الفحبل ،الطبعبة اوأوىل ،1426
دار امليمان ،الرايض.

-17

أمسََّّاء مؤلفََّّا ْ شََّّيخ اإلسََّّالم ابََّّن تيميََّّة :البببن رشببيق ،ضببمن :اجلببامع
لسببرية شببي اإلسببالم ابببن تيميببة ،حملمببد عزيببز مشببس وعلببى العمبران ،الطبعببة
اوأوىل ،دار عامل الفوائد ،مكة.

-18

اإلصََّّابة ِف متييََّّز الصََّّحابة :البببن دجببر العسببقالين ،حتقيببق :مركببز اجببر
للبحوث والدراسات ،الطبعة اوأوىل  ،1429دار اجر ،القاارة.

-19

أطَّراف الغرائََّّب واألفَّراد للََّّدارقطين :حملمببد بببن طبباار املقدسببي ،نسببخه
وصححه :جابر السريع ،الطبعة اوأوىل .1428 ،

-20

إعَّ َّراب القَّ َّراءا ْ الس ََّّبع وعلله ََّّا :الب ببن خالوي ببه ،حتقي ببق :عب ببد ال ببرمحن
العثيمني ،الطبعة اوأوىل  ،1413مكتبة اخلاجني ،القاارة.
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 -21إعراب القراءا ْ الشواذ :وأيب البقاء العكبربي ،حتقيبق :حممبد السبيد
أمحد عزوز ،الطبعة اوأوىل  ،1417عامل الكتب ،بريوت.

 -22إعَّ َّراب الق ََّّرآن :وأيب جعف ببر النح بباس ،حتقي ببق :زا ببري غ ببازي زاادب بب،
الطبعة الثانية  ،1405عامل الكتب ،مكتبة النهضة العربية ،بريوت.
 -23إعراب ثالثي سورة :البن خالويه ،حتقيق ،املستشرق كرنكبو والشبي
عبد البرمحن املعلمبي ،الطبعبة اوأوىل  ،1360دائبرة املعبارف العثمانيبة،
اهلند ،مطبعة دار الكتب املصرية ،القاارة.
 -24أعالم السرية النبوية ِف القرن الثاين للهجرة :لفاروق محبادة ،الطبعبة
اوأوىل  ،1425جممع امللك فهد لطباعة املصحف ،املدينة,

 -25أعيان العصر وأعوان النصر :للصفدي ،حتقيق مجاعة ،الطبعة اوأوىل
 ،1418مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث ،ديب.
 -26إكمال املعلم بفوائَّد مسَّلم :للقاضبي عيباض اليحصبيب ،حتقيبق حيبىي
إمساعيل ،الطبعة اوأوىل  ،1419دار الوفاء ،مصر.

 -27اإلكمَّ ََّّال ِف رفَّ ََّّع اَّلرتيَّ ََّّاب عَّ ََّّن املؤتلَّ ََّّف واملختلَّ ََّّف ِف األمسَّ ََّّاء
والكَن واألنساب :الببن مباكوال ،حتقيبق :عببد البرمحن املعلمبي ،دائبرة
املعارف العثمانية ،اهلند.

 -28آل قدامة والصاحلية :لشاكر مصطفى ،احلولية الثالثة ،الرسالة الرابعة
عشرة  ،1402دوليات كلية اآلداٍ ،جامعة الكويت.
 -29اإلملََّّاع إىل معرفََّّة أصََّّول الروايََّّة وتقييََّّد السََّّماع :للقاضببي عيبباض
اليحص ببيب ،حتقي ببق :الس ببيد أمح ببد ص ببقر ،الطبع ببة اوأوىل  ،1389دار
الرتاث ،القاارة ،واملكتبة العتيقة ،تونس.
 -30اإلمََّّالء املختصََّّر ِف شََّّرح غريََّّب السََّّري :وأيب ذر اخلشببين ،حتقيببق:
عبد الكرمي خليفة ،الطبعة اوأوىل 1991م ،دار البشري ،عمان.
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-31

إنب ََّّاء الغم ََّّر أببن ََّّاء العم ََّّر :البببن دج ببر العسببقالين ،حتقيببق :دس ببن
دبشي ،الطبعة اوأوىل  ،1389اجمللس اوأعلى للشئون اإلسالمية ،مصر.

-32

إنباه الرواة على أنباء النحاة :للقفطي ،حتقيبق حممبد أببو الفضبل إببراايم،
تصوير :دار الفكر العريب ،القاارة ،ومؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت.

-33

أنسََّّاب األش َّراف :للبببالذري ،حتقيببق سببهيل زكببار ورايض زركلببي ،الطبعببة
اوأوىل  ،1417دار الفكر ،بريوت.

 -34إيضَّ ََّّاح الوقَّ ََّّف واَّلبتَّ ََّّداء :البب ببن اوأنبب بباري ،حتقيب ببق :حميب ببي الب ببدين
رمضان ،الطبعة اوأوىل  ،1390جممع اللغة العربية ،دمشق.
 -35الب َّ ََّّارع :وأيب عل ب بي الق ب ببايل ،حتقي ب ببق :ااش ب ببم الطع ب ببان ،الطبع ب ببة اوأوىل
1975م ،مكتبة النهضة ،بغداد ،دار احلضارة العربية ،بريوت.
 -36البحََّّر احملََّّيط :وأيب ديببان اوأندلسببي ،حتقيببق :صببدقي حممببد مجيببل،
طبعة  ،1420دار الفكر ،بريوت.
 -37البدايَّة والنهايََّّة :البببن كثبري ،حتقيببق :مركببز البحبوث والدراسببات بببدار
اجر ،الطبعة اوأوىل  ،1419دار اجر ،القاارة.

 -38البدر املنري ِف ختَّريج األحاديَّث واآلاثر الواقعَّة ِف الشَّرح الكبَّري:
الب ببن امللق ببن ،حتقي ببق مص ببطفى أب ببو الغ ببيط وعب ببد هللا س ببليمان وايس ببر
كمال ،الطبعة اوأوىل  ،1425دار اهلجرة.
 -39البسَّ ََّّيط :لعل ببي ب ببن أمح ببد الواد ببدي ،حتقي ببق مجاع ببة ،الطبع ببة اوأوىل
 ،1430جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الرايض.
 -40البي ََّّان ع ََّّن م ََّّاءا ْ الق ََّّرآن :وأيب الع ببالء اهلم ببذاين ،نس ببخة مكتب ببة
مانيسا ،رقم  ،7167تركيا.
 -41التََّّاريخ :ليحببىي بببن معببني ،روايببة عببباس الببدوري ،حتقيببق :أمحببد نببور
سببيف ،الطبعببة اوأوىل  ،1399مركببز البحببث العلمببي ،جامعببة امللببك
عبد العزيز.
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 -42اتريَّ ََّّخ ابَّ ََّّن قاضَّ ََّّي شَّ ََّّهبة ،حتقي ببق عب ببدانن دروي ببش ،الطبعب ببة اوأوىل
1994م ،املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية ،دمشق.

 -43اتري ََّّخ اإلس ََّّالم :لل ببذايب ،حتقي ببق :د .بش ببار عب بواد مع ببروف ،الطبع ببة
اوأوىل  ،1424دار الغرٍ اإلسالمي ،بريوت.
 -44التََّّاريخ األوسََّّط :للبخبباري ،حتقيببق :تيسببري أبوديمببد وحيببىي الثمببايل،
الطبعة اوأوىل  ،1426مكتبة الرشد ،الرايض.
 -45اتريخ بغدد :للخطيب البغدادي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،الطبعة
اوأوىل  ،1422دار الغرٍ اإلسالمي ،بريوت.
 -46اتريََّّخ دمشََّّق :البببن عسبباكر ،حتقيببق عمببرو غرامببة العمببروي ،الطبعببة
اوأوىل  ،1415دار الفكر ،بريوت.
 -47أتويل مشكل القرآن :البن قتيبة ،شرده :السبيد أمحبد صبقر ،الطبعبة
الثانية  ،1393دار الرتاث ،القاارة.
 -48التبصََّّرة ِف الق َّراءا ْ السََّّبع :ملكببي بببن أيب طالببب ،حتقيببق :حممببد
غوث الندوي ،الطبعة الثانية  ،1402الدار السلفية ،اهلند.
 -49حترير التحبري :البن أيب اإلصبع املصري ،حتقيق :دفين حممبد شبرف،
الطبعة اوأوىل  ،1383اجمللس اوأعلى للشؤون اإلسالمية ،القاارة.

 -50التحصيل لفوائد التفصيل اْلامع لعلوم التنزيل :للمهدوي ،حتقيبق:
حمم ب ببد زايدة وف ب ببرح نص ب ببري ،الطبع ب ببة اوأوىل  ،1435وزارة اوأوق ب بباف،
قطر.
 -51حتفة املودود أبحكام املولود :البن قيم اجلوزيبة ،حتقيبق :عثمبان مجعبة
ضمريية ،الطبعة اوأوىل  ،1431دار عامل الفوائد ،مكة.
 -52تََّّذكرة احلفََّّاظ :للببذايب ،حتقيببق :عبببد الببرمحن املعلمببي ،دائببرة املعببارف
العثمانية ،اهلند.
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-53

-54

التذكرة ِف القراءا ْ الثمان :وأيب احلسن بن غلبون ،حتقيق :أميبن سبويد،
الطبعة اوأوىل  ،1412اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن ،جدة.
التش ََّّبيها ْ :الب ببن أيب عببون ،تص ببحيح :حممببد عب ببد املعيببد خ ببان ،مطبع ببة

جامعة كمربد .

 -55التعريف واإلعَّالم فيمَّا أهبَّم ِف القَّرآن مَّن األمسَّاء واألعَّالم :وأيب
القاسببم السببهيلي ،حتقيببق :عبببد اوأمببري مهنببا ،الطبعببة اوأوىل 1987م،
دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -56التفسريَّ :لبَّن أِب حَّام ،حتقيبق :أسبعد حممبد الطيبب ،الطبعبة اوأوىل
 ،1417مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة.

 -57التفسََّّري :لسببفيان الثببوري ،حتقيببق :امتيبباز علببى عرشببي ،الطبعببة اوأوىل
 ،1385مكتبة رضا رامبور ،اهلند.

 -58التفس ََّّري :لعب ببد ال ببرزاق الص ببنعاين  ،حتقي ببق :مص ببطفى مس ببلم ،الطبع ببة
اوأوىل  ،1410مكتبة الرشد ،الرايض.
 -59تفسََّّري آدم بََّّن أِب إايُ :املنسببوٍ إىل جمااببد ،حتقيببق :حممببد عبببد
السب ببالم أبب ببو النيب ببل ،الطبعب ببة اوأوىل  ،1410دار الفكب ببر اإلسب ببالمي،
القاارة.
 -60تفس ََّّري الق ََّّرآن العظَّ ََّّيم :الب ببن كث ببري ،حتقي ببق مجاع ببة ،الطبع ببة اوأوىل
 ،1421مكتبة أوالد الشي  ،مؤسسة قرطبة ،القاارة.,
* تفسري القرطيب = اجلامع وأدكام القرآن
* تفسري ابن كثري = تفسري القرآن العظيم

* تفسري جماهد = تفسري آدم بن أيب إايس

-61

تقييََّّد املهمََّّل ومتييََّّز املشََّّكل :وأيب علبي الغسبباين اجليبباين ،حتقيببق :حممببد
عزيز مشس وعلي العمران ،الطبعة اوأوىل  ،1421دار عامل الفوائد ،مكة .
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 -62التلخََّّييف ِف الق َّراءا ْ الثمََّّان :وأيب معشببر الطببربي ،حتقيببق :حممببد
دسن عقيل موسى ،الطبعة اوأوىل  ،1414اجلماعبة اخلرييبة لتحفبيظ
القرآن ،جدة.
 -63التلخََّّييف ِف معرفََّّة أمسََّّاء األشََّّياء :وأيب اببالل العسببكري ،حتقيببق:
عزة دسن ،الطبعة الثانية 1996م ،دار طالس ،دمشق.
 -64التمهيََّّد ملََّّا ِف املوطَّ مََّّن املعََّّاين واألسََّّانيد :البببن عبببد الببرب ،حتقيببق
مجاعة ،وزارة اوأوقاف ،املغرٍ.
 -65التنبيََّّه علََّّى حََّّدوي التصََّّحيف :حلمببزة اوأصبببهاين ،حتقيببق :حممببد
أس ببعد طل ببس ،الطبع ببة الثاني ببة  ،1412جمم ببع اللغ ببة العربي ببة ،دمش ببق،
تصوير :دار صادر ،بريوت.
 -66التنبيه واإليضاح عما وقع ِف الصحاح :وأيب حممد بن بري ،حتقيق:
مص ب ببطفى دج ب ببازي ،الطبع ب ببة اوأوىل 1980م ،جمم ب ببع اللغ ب ببة العربي ب ببة،
القاارة.

 -67تنق ََّّيح التحقي ََّّق ِف أحادي ََّّث التعلي ََّّق :الب ببن عب ببد اهل ببادي ،حتقي ببق:
سببامي بببن حممببد بببن جبباد هللا وعبببد العزيببز بببن انصببر اخلببباين ،الطبعببة
اوأوىل  ،1428دار أضواء السلف ،الرايض.
 -68تذيب الكمال ِف أمساء الرجَّال :وأيب احلجبا املبزي ،حتقيبق :بشبار
عواد معروف الطبعة اوأوىل  ،1400مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 -69ت ََّّذيب اللغ ََّّة :وأيب منصببور اوأزا ببري ،حتقيببق مجاع ببة ،الببدار املص برية
للتأليف والرتمجة ،القاارة.
 -70توضََّّيح املشََّّتبه :البببن انصببر الببدين الدمشببقي ،حتقيببق :حممببد نعببيم
العرقسوسي ،الطبعة اوأوىل  ،1414مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 -71التيسَّ ََّّري ِف الق َّ َّراءا ْ السَّ ََّّبع :وأيب عمب ببرو الب ببداين ،حتقيب ببق :دب ببامت
الضامن ،الطبعة الثانية  ،1432مكتبة الرشد ،الرايض.
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 -72الثقََّّا ْ :البببن دبببان البسببيت ،الطبعببة اوأوىل  ،1393دائببرة املعببارف
العثمانية ،اهلند.

 -73اْلَّ َّ ََّّامع :للرتم ب ببذي ،حتقي ب ببق :بش ب ببار ع ب ب بواد مع ب ببروف ،الطبع ب ببة اوأوىل
1998م ،دار الغرٍ اإلسالمي ،بريوت.
-74

جََّّامع البيََّّان عََّّن أتويََّّل آي القََّّرآن :البببن جريببر الطببربي ،حتقيببق :مركببز

البح ب ببوث والدراس ب ببات ب ب ببدار اج ب ببر ،الطبع ب ببة اوأوىل  ،1422دار اج ب ببر،
القاارة.
-75

جامع البيان ِف القراءا ْ السبع :وأيب عمرو الداين حتقيق مجاعة ،الطبعة

اوأوىل 1428ب جامعة الشارقة.
-76
-77

جَّامع بيَّان العلََّّم وفضَّله :البببن عببد البرب ،حتقيببق :أيب اوأشببال الببزاريي،
الطبعة اوأوىل  ،1414دار ابن اجلوزي ،السعودية.
اْلَّ َّ ََّّامع ألحكَّ َّ ََّّام القَّ َّ ََّّرآن :للق ب ببرطيب ،الطبع ب ببة اوأوىل  ،1427مؤسس ب ببة

الرسالة ،بريوت.
-78

اْلََّّامع ألخََّّال ال َّراوي وآداب السََّّامع :للخطيببب البغببدادي ،حتقيببق:
حممد عجا اخلطيب ،الطبعة الثالثة  ،1416مؤسسة الرسالة ،بريوت.

-79

ج ََّّزء ح ََّّديث أِب اليم ََّّان :حتقيببق :انفببذ دسببني مح بباد ونببور احليلببة ،جمل ببة
جامعة اوأزار ،غزة ،اجمللد  ،13العدد 2011 ،1م.

-80

مجهرة اللغة :البن دريد ،حتقيق :رمزي بعلبكبي ،الطبعبة اوأوىل 1987م،
دار العلم للماليني ،بريوت.

-81

مجهَّرة أنسَّاب العَّرب :الببن دبزم  ،ب حتقيبق :عببد السبالم ابارون ،الطبعبة
اخلامسة ،دار املعارف ،القاارة.

 -82جهود اإلمام أِب عبيد ِف علوم القراءا ْ :وأمحد ببن فبارس السبلوم،
الطبعة اوأوىل  ،1427دار ابن دزم ،بريوت.
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 -83اْلواب الصَّحيح ملَّن بَّدل ديَّن املسَّيح :الببن تيميبة ،حتقيبق :علبى
بب ببن انصب ببر وعبب ببد العزيب ببز العسب ببكر ومحب ببدان احلمب ببدان ،الطبعب ببة الثانيب ببة
 ،1419دار العاصمة ،الرايض.
 -84اْلََّّوهر املنضََّّد ِف طبقََّّا ْ مت َّ خري أصََّّحاب أمحََّّد :ليوسببف بببن
احلسببن بببن عبببد اهلببادي ،حتقيببق :عبببد الببرمحن العثيمببني ،الطبعببة اوأوىل
 ،1407مكتبة اخلاجني ،القاارة.

 -85احلجَّ ََّّة للق َّ َّراءة السَّ ََّّبعة :وأيب علب بي الفارس ب بي ،حتقي ببق :ب ببدر ال ببدين
قهوجي وبشري جوجيايب ،الطبعة اوأوىل  ،1413دار املأمون ،دمشق.
 -86حلية األولياء :وأيب نعيم اوأصبهاين ،مطبعة السعادة ،مصر ،تصبوير:
دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -87احلماس َّ َّ ََّّة :وأيب مت ب ب ببام ،حتقي ب ب ببق :عب ب ب ببد هللا عس ب ب ببيالن ،الطبع ب ب ببة اوأوىل
 ،1401جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الرايض.

 -88احلماسَّ ََّّة البص َّ َّرية :لعلب ببي بب ببن أيب الفب ببر البصب ببري ،حتقيب ببق :عب ببادل
سليمان مجال ،الطبعة اوأوىل  ،1420مكتبة اخلاجني ،القاارة.
 -89احلماسة املغربية :وأيب العباس اجلبراوي ،حتقيبق :حممبد رضبوان الدايبة،
الطبعة الثانية  ،1426دار الفكر املعاصر ،دمشق.
 -90احلنائيا ْ :وأيب القاسم احلنبائي ،ختبريج النخشبيب ،حتقيبق :خالبد رزق
أبو النجا ،الطبعة اوأوىل  ،1428دار أضواء السلف ،الرايض.
 -91احليوان :للجادظ ،حتقيق وشبرح :عببد السبالم ابارون ،الطبعبة الثانيبة
 ،1384مطبعة مصطفى البايب احلليب ،القاارة.

 -92خالص ََّّة األث ََّّر ِف أعي ََّّان الق ََّّرن احل ََّّادي عش ََّّر :للمح ببيب ،املطبع ببة
الوابية ،مصر 1868م ،تصوير :دار صادر.
* خلق اإلنسان لألصمعي = الكنز اللغوي
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 -93خل ََّّق اإلنس ََّّان :لثاب ببت ب ببن أيب اثب ببت ،حتقي ببق :عب ببد الس ببتار فب برا ،
الطبعة الثانية 1985م ،وزارة اإلعالم ،الكويت.

 -94ال ََّّدر املنث ََّّور ِف التفس ََّّري ابملَّ َّ ثور :للس ببيوطي ،حتقي ببق :مرك ببز اج ببر
للبحوث والدراسات ،الطبعة اوأوىل  ،1424دار اجر ،القاارة.
 -95الََّّدرة اليتيميََّّة ِف السََّّرية التيميََّّة :للببذايب ،ضببمن  :تكملببة اجلببامع
لسببرية شببي اإلسببالم ابببن تيميببة ،مجببع وحتقيببق :عل بي العمبران ،الطبعببة
اوأوىل ،دار عامل الفوائد ،مكة.
 -96الََّّدرر السََّّنية ِف األجوبََّّة النجديََّّة :مجببع وترتيببب :عبببد الببرمحن بببن
حممد بن قاسم ،الطبعة السادسة  ،1417الرايض.

 -97الدرر الكامنة ِف أعيَّان املائَّة الثامنَّة :الببن دجبر العسبقالين ،دائبرة
املعارف العثمانية ،اهلند.
 -98دَّلئل النبوة :وأيب نعيم اوأصبهاين( ،من الفصل الرابع عشر إىل آخر
الفص ب ببل العش ب برين) ،حتقي ب ببق :فاطم ب ببة بن ب ببت حمم ب ببد الزويه ب ببري ،رس ب ببالة
دكتوراه ،جامعة أم القري.1431 ،
 -99دَّلئََّّل النبََّّوة :للبيهقببي ،حتقببق :عبببد املعطببي قلعجببي ،الطبعببة اوأوىل
 ،1408دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -100ديََّّوان أِب دهبََّّل اْلمحََّّي :روايببة أيب عمببرو الشببيباين ،حتقيببق :عبببد
العظيم عبد احملسن ،الطبعة اوأوىل  ،1392النجف.
 -101ديََّّوان أِب طالََّّب :صببنعة أيب افببان وعلبي بببن محببزة البصببري ،حتقيببق:
حمم ب ببد دس ب ببن آل ايس ب ببني ،الطبع ب ببة اوأوىل  ،1421مكتب ب ببة اهل ب ببالل,
بريوت.
 -102ديََّّوان األعشََّّى الكبََّّري :شببرح :حممببد حممببد دسببني ،مكتبببة اآلداٍ
ابجلماميز ،مصر.
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 -103ديوان الفَّرزد  :خمطبوط مكتببة أاي صبوفيا ،نشبره املستشبرقان بوشبيه
وجوزيف ال.

 -104دي ََّّوان النابغ ََّّة ال ََّّذبياين :حتقي ببق :حمم ببد أب ببو الفض ببل إب براايم ،الطبع ببة
الثانية ،دار املعارف ،القاارة.
 -105ديَّ ََّّوان امَّ ََّّرئ القَّ ََّّي  :حتقي ببق :حمم ببد أب ببو الفض ببل إبب براايم ،الطبع ببة
اخلامسة ،دار املعارف ،القاارة.
 -106ذخ ََّّائر العق ََّّى ِف مناق ََّّب ذوي الق ََّّرِب ،للمح ببب الط ببربي ،حتقي ببق:
اكرم البوشي ،الطبعة اوأوىل  ،1415مكتبة الصحابة ،جدة.
 -107ذم الغيب ََّّة والنميم ََّّة :الب ببن أيب ال ببدنيا ،حتقي ببق :بش ببري حمم ببد عي ببون،
الطبعة اوأوىل  ،1413دار البيان ،دمشق.
 -108ذيَّل التقييََّّد ملعرفََّّة رواة السََّّنن واملسََّّانيد :للتقببي الفاسببي ،حتقيببق:
حممد صاحل مراد ،الطبعة اوأوىل  ،1418جامعة أم القرى ،مكة.
 -109ذيل اتريخ مدينة السالم (بغداد) :البن الدبيثي ،حتقيق :بشار عبواد
معروف ،الطبعة اوأوىل  ،1427دار الغرٍ اإلسالمي ،بريوت.
 -110ذيل اتيخ مولد العلماء ووفياتم :وأيب حممد الكتاين ،حتقيق :عبدهللا
احلمد ،الطبعة اوأوىل  ،1409دار العاصمة ،الرايض.

 -111ذيََّّل طبقََّّا ْ احلنابلََّّة :البببن رجببب ،حتقيببق :عبببد الببرمحن العثيمببني ،
الطبعة اوأوىل ،مكتبة العبيكان ،الرايض.
 -112ذيََّّل مََّّرآة الزمََّّان :لقطببب الببدين اليببونيين ،دائببرة املعببارف العثمانيببة،
اهلند.
 -113الََّّرد الََّّوافر علََّّى مََّّن زعََّّم أن مََّّن مس َّى ابََّّن تيميََّّة شََّّيخ اإلسََّّالم
كََّّافر :البببن انصببر الببدين الدمشببقي ،حتقيببق :زاببري الشبباويش ،الطبعببة
اخلامسة  ،1432املكتب اإلسالمي ،بريوت.
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 -114رسالة احلَّافظ حممَّد بَّن عبَّد الواحَّد الَّدقا األصَّبهاين ِف وصَّف
حال ََّّه وأم ََّّره :دراس ببة وحتقي ببق :عب ببد ال ببرمحن ب ببن دس ببن قائ ببد ،الطبع ببة
اوأوىل  ،1435املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 -115الروض األنف :للسهيلي ،شرح سرية ابن اشبام ،تعليبق :عببد البرمحن
الوكيل ،الطبعة اوأوىل  ،1387دار الكتب اإلسالمية ،القاارة.

 -116الروض البسام برتتيب وختريج فوائد متَّام :جلاسبم الفهيبد الدوسبري،
الطبعة اوأوىل  ،1408دار البشائر اإلسالمية ،بريوت.
 -117زاد املعََّّاد ِف هََّّدي خََّّري العبََّّاد :البببن قببيم اجلوزيببة ،حتقيببق :شببعيب
اوأرنببؤوط وعبببد القببادر اوأرنببؤوط ،الطبعببة السببابعة والعشببرون ،1415
مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 -118الزه ََّّد :وأيب داود السجسببتاين ،حتقي ببق :ايسببر بببن اب براايم وغنببيم ب ببن
عباس ،الطبعة اوأوىل  ،1414دار املشكاة ،مصر.
 -119الزهد :وأمحد بن دنبل ،حتقيق :حيىي ببن حممبد سبوس ،الطبعبة الثانيبة
2003م ،دار ابن رجب ،مصر.
 -120زهََّّر اآلداب و ََّّر األلبََّّاب :وأيب إسببحاق احلصببري ،ضبببط وشببرح:
زكببي مبببارك ،دققببه وزاد يف شببرده :حممببد حميببي الببدين عبببد احلميببد ،
تصوير :دار اجليل ،بريوت.
 -121السبعة :البن جمااد ،حتقيق :شوقي ضيف ،دار املعارف ،القاارة.
 -122سبل اَلدى والرشاد ِف سرية خَّري العبَّاد :للصباحلي ،حتقيبق مجاعبة،
الطبعة اوأوىل  ،1418اجمللس اوأعلى للشؤون اإلسالمية ،القاارة.
 -123السحب الوابلة على ضرائح احلنابلَّة :الببن محيبد النجبدي ،حتقيبق:
عبببد الببرمحن العثيمببني وبكببر أبببو زيببد ،الطبعببة اوأوىل  ،1416مؤسسببة
الرسالة ،بريوت.
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 -124سلسََّّلة األحاديََّّث الصََّّحيحة وشََّّيء مََّّن فقههََّّا وفوائََّّدها :حملمببد
انصر الدين اوألباين ،مكتبة املعارف ،الرايض.

 -125سلسََّّلة األحاديََّّث الضََّّعيفة واملوضََّّوعة وأثرهََّّا السََّّيء ِف األمََّّة:
حملمد انصر الدين اوألباين ،مكتبة املعارف ،الرايض.
 -126السنن :البن ماجه ،حتقيق :شبعيب اوأرانؤوط ومجاعبة ،الطبعبة اوأوىل
 ،1430دار الرسالة العاملية ،بريوت.
 -127السنن :وأيب داود السجستاين ،حتقيق :شعيب اوأرنؤوط وحممد كامل
قرة بللي ،الطبعة اوأوىل  ،1430دار الرسالة العاملية ،بريوت.
 -128الس ََّّنن :للنس ببائي ،اعت ببىن ب ببه ورقم ببه :عب ببد الفت بباح أب ببو غ ببدة ،مكت ببب
املطبوعات اإلسالمية ،دلب.
 -129السََّّنن الك َّ ى :للنسببائي ،حتقيببق :دسببن عبببد املببنعم شببليب ،الطبعببة
اوأوىل  ،1421مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 -130السََّّنن الكبََّّري :للبيهقببي ،حتقيببق :مركببز اجببر للبحببوث والدراسببات،
الطبعة اوأوىل  ،1432دار اجر ،القاارة.
 -131سنن سعيد بن منصور :حتقيبق :فريبق مبن الببادثني إبشبراف د .سبعد
احلميد و د .خالد اجلريسي ،الطبعة اوأوىل .1433

 -132سري أعالم النبالء :للذايب ،حتقيق خنبة مبن احملققبني ،الطبعبة السبابعة
 ،1410مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 -133السََّّرية :حملمببد بببن إسببحاق ،حتقيببق :حممببد محيببد هللا ،الطبع ببة اوأوىل
 ،1396معهد الدراسات واوأحباث للتعريب ،املغرٍ.
 -134السَّ ََّّرية النبويَّ ََّّة :لعبب ببد املل ببك ب ببن اشب ببام ،حتقي ببق :مص ببطفى السب ببقا
وإبراايم اوأبيباري وعببد احلفبيظ شبليب ،الطبعبة الثانيبة  ،1375مطبعبة
مصطفى البايب احلليب ،القاارة.
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 -135شذرا ْ الذهب ِف أخبار مَّن ذهَّب :الببن العمباد احلنبلبي ،حتقيبق:
حممود اوأرنؤوط ،الطبعة اوأوىل  ،1411دار ابن كثري ،دمشق.

 -136شََّّرح مََّّا يقََّّع فيََّّه التصََّّحيف :وأيب أمحببد العسببكري ،حتقيببق :عبببد
العزيببز أمحببد ،الطبعببة اوأوىل  ،1383مطبعببة مصببطفى البببايب احللببيب،
القاارة.
 -137شََّّعر اخلََّّوارج :مجببع وتقببدمي :إدسببان عببباس  ،الطبعببة الثانيببة ،مكتبببة
الثقافة ،بريوت.
 -138شََّّعر الشََّّمردل الريبََّّوعي :مجببع وحتقيببق :نببوري القيسببي ،جملببة معهببد
املخطوطات العربية ،اجمللد الثامن عشر ،ربيع الثاين .1398

 -139شََّّعر دعبََّّل بََّّن علََّّى اخلزاعََّّي :صببنعة عبببد الكببرمي اوأشببرت ،الطبعببة
الثانية  ،1403جممع اللغة العربية ،دمشق.
 -140الشَّ ََّّعر والشَّ ََّّعراء :البب ببن قتيبب ببة ،حتقيب ببق وشب ببرح :أمحب ببد شب بباكر ،دار
املعارف ،القاارة.

 -141ش ََّّواذ القَّ َّراءا ْ :لرض ببي ال ببدين الكرم بباين ،حتقي ببق :مشب بران العجل ببي،
الطبعة اوأوىل 2001م  ،مؤسسة البالغ ،بريوت.
 -142الصارم املسلول على شام الرسول :البن تيميبة ،حتقيبق :حممبد عببد
هللا عمببر احلل بواين وحممببد كبببري أمحببد شببودري ،الطبعببة اوأوىل ،1417
رمادي للنشر ،الدمام.
 -143الصحاح :للجبواري ،حتقيبق :أمحبد عببد الغفبور عطبار ،الطبعبة الثالثبة
 ،1404دار العلم للماليني ،بريوت.

* صحيح ابن حبان = اإلدسان يف تقريب صحيح ابن دبان
 -144صحيح البخاري :مصورة عن السلطانية ،عنايبة :حممبد زابري الناصبر،
الطبعة اوأوىل  ،1422دار طوق النجاة ،بريوت
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 -145ص ََّّحيح مس ََّّلم :ت ببرقيم وتعلي ببق :حمم ببد ف بؤاد عب ببد الب بباقي ،دار إدي بباء
الكتب العربية ،عيسى البايب احلليب ،مصر.

 -146ص ََّّلة اخلل ََّّف لوص ََّّول الس ََّّلف :لل ببروداين ،حتقي ببق :حمم ببد دج ببي،
الطبعة اوأوىل  ،1408دار الغرٍ اإلسالمي ،بريوت.
 -147الصمت :البن أيب الدنيا ،حتقيق :أيب إسحاق احلبويين ،الطبعبة اوأوىل
 ،1410دار الكتاٍ العريب ،بريوت.
 -148الض َّ ََّّعفاء :للعقيل ب ببي ،اعت ب ببىن ب ب ببه :م ب ببازن السرس ب بباوي ،الطبع ب ببة الثاني ب ببة
 ،1429مكتبة دار ابن عباس ،مصر.
 -149الضَّ ََّّوء الالمَّ ََّّع ألهَّ ََّّل القَّ ََّّرن التاسَّ ََّّع :للسب ببخاوي ،الطبعب ببة اوأوىل
 ،1353مكتبة القدسي ،القاارة.
 -150طبقَّ ََّّا ْ احلنابلَّ ََّّة :الب ببن أيب يعل ب بى ،حتقي ببق :عب ببد ال ببرمحن العثيم ببني،
الطبعة اوأوىل  ،1419الرايض.
 -151الطبقََّّا ْ الكبََّّري :حملمببد بببن سببعد الزاببري ،حتقيببق :علبي حممببد عمببر،
الطبعة اوأوىل  ،2001مكتبة اخلاجني ،القاارة.
 -152طبقا ْ احملدثي أبصبهان والواردين عليهَّا :وأيب الشبي اوأصببهاين،
حتقيب ب ببق :عبب ب ببد الغفب ب ببور البلوشب ب ببي ،الطبعب ب ببة اوأوىل  ،1412مؤسسب ب ببة
الرسالة ،بريوت.
 -153طبقََّّا ْ النحََّّاة واللغََّّويي :البببن قاضببي شببهبة ،نسببخة التيموريببة رقببم
.2146
 -154طبقَّا ْ فحََّّول الشَّعراء :البببن سبالم اجلمحببي ،قبراه وشببرده :حممببود
حممد شاكر ،الطبعة الثانية ،مطبعة املدين ،القاارة.
 -155العجََّّاب ِف بيََّّان األس ََّّباب :البببن دجببر العسببقالين ،حتقيببق :عبببد
احلكيم اوأنيس ،الطبعة اوأوىل  ،1418دار ابن اجلوزي ،الدمام.

تفسري سورة املسد

162

 -156العقود الدرية ِف ذكر بعض مناقب شيخ اإلسالم ابَّن تيميَّة :الببن
عبببد اهلببادي ،حتقيببق :عل بي العمبران ،الطبعببة اوأوىل ،دار عببامل الفوائببد،
مكة.
 -157العلل :الببن أيب دبامت البرازي ،حتقيبق :فريبق مبن الببادثني إبشبراف د.
سعد احلميد و د .خالد اجلريسي ،الطبعة اوأوىل .1427
 -158العل ََّّل :لل ببدار قط ببين ،اجل ببزء  5حتقي ببق :حمف ببوظ ال ببرمحن الس ببلفي ،دار
طيب ببة ،الب برايض .واجل ببزء  14عارض ببه أبصب بوله وعل ببق علي ببه :حمم ببد ب ببن
صاحل الدابسي ،دار ابن اجلوزي.
 -159علََّّل الرتمََّّذي الكبََّّري :برتتيببب أيب طالببب القاضببي ،حتقيببق :صبببحي
السامرائي وأيب املعاطي النوري وحممود خليل الصعيدي ،الطبعة اوأوىل
 ،1409عامل الكتب ،مكتبة النهضة العربية ،بريوت.
 -160العل ََّّل ومعرف ََّّة الرج ََّّال :وأمح ببد ب ببن دنب ببل ،رواي ببة عب ببد هللا ،حتقي ببق:
وصي هللا عباس ،الطبعة الثانية  ،1422دار اخلاين ،الرايض.
 -161العلََّّو للعلََّّي العظََّّيم وإيضََّّاح صََّّحيح األخبََّّار وسََّّقيمها :للببذايب،
حتقيق :عبد هللا الرباك ،الطبعة اوأوىل  ،1420دار الوطن ،الرايض.
 -162الع َّ ََّّي :للخلي ب ببل ب ب ببن أمح ب ببد الفرااي ب ببدي ،حتقي ب ببق :إب ب براايم الس ب ببامرائي
ومهدي املخزومي ،وزارة الثقافة واإلعالم ،العراق.

 -163عيََّّون األثََّّر ِف فنََّّون املغََّّازي والشََّّمائل والسََّّري :البببن سببيد النبباس
اليعمببري ،حتقيببق :حممببد العيببد اخلط براوي وحميببي الببدين مسببتو ،مكتبببة
دار الرتاث ،املدينة ،دار ابن كثري ،دمشق.
 -164عيََّّون األخبََّّار :البببن قتيبببة ،حتقيببق :منببذر أبببو شببعر ،الطبعببة اوأوىل
1429املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 -165غاي َّ َّ ََّّة النهاي َّ َّ ََّّة ِف طبق َّ َّ ََّّا ْ القَّ َّ َّ َّراء :الب ب ب ببن اجل ب ب ببزري ،حتقي ب ب ببق. :
برجسرتاسر ،تصوير :مكتبة ابن تيمية.
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 -166غري ََّّب احل ََّّديث :إلب براايم احل ببريب ،حتقي ببق :س ببليمان العاي ببد ،الطبع ببة
اوأوىل  ،1405مركز البحث العلمي ،جامعة أم القرى ،مكة.

 -167غريب القَّرآن :الببن قتيببة ،حتقيبق :السبيد أمحبد صبقر ،الطبعبة اوأوىل
 ،1398تصوير :دار الكتب العلمية ،بريوت.
*غريب القرآن َّلبن عزيز = نزاة القلوٍ يف تفسري غريب القرآن العزيز.

 -168فتح الباري بشرح صحيح البخاري :البن دجر العسقالين ،املطبعة
السلفية ،تصوير :دار املعرفة ،بريوت.
 -169الفهرست :حملمد ببن إسبحاق النبدمي ،حتقيبق :أميبن فبؤاد سبيد ،الطبعبة
اوأوىل  ،1430مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ،لندن.
 -170القالئ َّد اْلوهريََّّة ِف اتريََّّخ الصََّّاحلية :البببن طولببون ،حتقيببق :حممببد
أمحد دمهان ،الطبعة الثانية  ،1401جممع اللغة العربية ،دمشق.
 -171القول املنيب عن ترمجة ابن العَّرِب :للسبخاوي ،حتقيبق :خالبد العبريب
مدرك ،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى.1421 ،

 -172الكامَّ ََّّل :للمب ببربد ،حتقيب ببق :حممب ببد أمحب ببد الب ببدايل ،الطبعب ببة الثالثب ببة ،1418
مؤسسة الرسالة ،بريوت.

 -173الكامل ِف القراءا ْ العشر واألربعي الزائدة عليها :وأيب القاسم اهلذيل،
حتقي ب ببق :مج ب ببال الش ب ببايب ،الطبعب ب ببة اوأوىل  ،1428مؤسس ب ببة مس ب ببا للنشب ب ببر
والتوزيع.

 -174الكشََّّف والبيََّّان :للثعلببيب ،حتقيببق :أيب حممببد بببن عاشببور ،الطبعببة اوأوىل
 ،1422دار إدياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -175الكفاية الك ى ِف القَّراءا ْ العشَّر :وأيب العبز القالنسبي ،تعليبق :حممبد
مجال شرف ،الطبعة اوأوىل 2003م ،دار الصحابة ،طنطا.

 -176الكنَّ ََّّز اللغَّ ََّّوي ِف اللسَّ ََّّن العَّ ََّّرِب :رس ببائل يف اللغ ببة ،س ببعى يف نش ببراا:
أوغست افنر ،املطبعة الكاثوليكية ،بريوت.
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 -177حلََّّظ األحل ََّّاظ بََّّذيل طبق ََّّا ْ احلف ََّّاظ :البببن فهببد املكببي ،الطبعببة اوأوىل
 ،1419دار الكتب العلمية ،بريوت.

 -178لسان العرب :البن منظور ،الطبعة الثالثة ،دار صادر ،بريوت.

 -179لطائف اإلشارا ْ لفنون القراءا ْ :للقسطالين ،حتقيبق :مركبز الدراسبات
القرآنيب ببة ،الطبعب ببة اوأوىل  ،1434جممب ببع امللب ببك فهب ببد لطباعب ببة املصب ببحف،
املدينة.

 -180مََّّا تلحََّّن فيََّّه العامََّّة :للكسببائي ،حتقيببق :رمضببان عبببد الت بواٍ ،الطبعببة
اوأوىل  ،1403مكتبة اخلاجني  ،القاارة.

 -181املبسوط ِف القراءا ْ العشر  :وأمحد بن احلسني بن مهران  ،حتقيبق
 :سب بببيع د ب بباكمي  ،الطبع ب ببة اوأوىل  ، 1402جمم ب ببع اللغ ب ببة العربي ب ببة ،
دمشق.
 -182املبهج ِف القَّراءا ْ الثمَّان وقَّراءة األعمَّش وابَّن حميصَّن واختيَّار
خلََّّف واليزيََّّدي :لسبببط اخليبباط ،حتقيببق :خالببد أبببو اجلببود ،الطبعببة
اوأوىل  ،1433دار ابن دزم ،بريوت.
 -183جماز القرآن :وأيب عبيدة معمر بن املثىن ،عارضه أبصوله وعلبق عليبه:
فؤاد سزكني ،مكتبة اخلاجني ،القاارة.

 -184جمل ََّّة البع ََّّث اإلس ََّّالمي :اجملل ببد التاس ببع والعش ببرون ،الع ببدد العاش ببر،
رجب .1405

 -185جمموع الفتاوى :لشي اإلسالم ابن تيمية ،مجع وترتيبب :عببد البرمحن
ب ببن حمم ببد ب ببن قاس ببم ،ومس بباعدة ابن ببه حمم ببد ،الطبع ببة اوأوىل ،تص ببوير:
مكتبة ابن تيمية ،القاارة.
 -186جمم ََّّوع مؤلف ََّّا ْ الش ََّّيخ اإلم ََّّام حمم ََّّد ب ََّّن عب ََّّد الوه ََّّاب :ص ببنفها
وأعداا للتصحيح :عبد العزيز الرومي وحممد بلتباجي وسبيد دجباٍ،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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 -187احملتسَّب ِف تبَّي وجَّوه شَّواذ القَّراءا ْ :الببن جببين ،حتقيبق :،علبي
النج ب ببدي انص ب ببف وعب ب ببد الفت ب بباح ش ب ببليب ،اجملل ب ببس اوأعل ب ببى للش ب ببؤون
اإلسالمية ،القاارة.
 -188احملَّ ََّّرر الَّ ََّّوجيز ِف تفسَّ ََّّري الكتَّ ََّّاب العزيَّ ََّّز :لعبب ببد احل ببق ب ببن عطيب ببة
اوأندلس ببي ،حتقي ببق مجاع ببة ،الطبع ببة الثاني ببة  ،1428وزارة اوأوق بباف،
قطر.

 -189خمتصََّّر سََّّرية النََّّيب  :لعبببد الغببين املقدسببي ،حتقيببق :خالببد الشببايع،
الطبعة الثانية  ،1424مكتبة بلنسية ،الرايض.

 -190خمتصََّّر ِف شََّّواذ القََّّرآن مََّّن كتََّّاب البََّّديع :البببن خالويببه ،عببين بنشببره:
برجسرتاس ببر ،النش ب برايت اإلس ببالمية ،مجعي ببة املستش ب برقني اوأملاني ببة ،املطبع ببة
الرمحانية ،مصر.

 -191املدخل :البن احلا العبدري ،مكتبة الرتاث ،القاارة.

 -192املدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحَّد :لبكبر ببن عببد هللا أببو زيبد ،الطبعبة
اوأوىل ،دار العاصمة ،الرايض.

 -193املستدرك علَّى الصَّحيحي :للحباكم النيسبابوري ،الطبعبة اوأوىل 1340
دائرة املعارف العثمانية ،اهلند.

 -194املسََّّتنري ِف القَّراءا ْ العشََّّر :البببن سبوار ،حتقيببق :عمببار الببددو ،الطبعببة
اوأوىل  ،1426دار البحوث للدراسات اإلسالمية ،ديب.
 -195املسََّّند :وأيب يعلبى املوصببلي ،حتقيببق :دسببني سببليم أسببد الببداراين ،الطبعببة
الثانية  ،1410دار املأمون ،دمشق.

 -196املسند :وأمحد بن دنبل ،حتقيق :شعيب اوأرانؤوط ومجاعبة مبن الببادثني،
الطبعة اوأوىل  ،1421مؤسسة الرسالة ،بريوت.

 -197املسََّّند :للببزار ،املطبببوع ابسببم :البحببر الزخببار ،حتقيببق :حمفببوظ الببرمحن
زين هللا ،الطبعة اوأوىل  ،1415مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة.
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 -198املسند :للحميدي ،حتقيق :دسني سليم أسد الداراين ،الطبعبة اوأوىل
1996م ،دار السقا  ،دمشق.

 -199مشكل إعراب القرآن :ملكي بن أيب طالبب ،حتقيبق :دبامت الضبامن،
الطبعة اوأوىل  ،1424دار البشائر ،دمشق.
 -200مش ََّّيخة أِب عب ََّّد هللا الَّ َّرازي :ق برأه وعل ببق علي ببه :الش بريف د ببامت ب ببن
عارف العوين ،الطبعة اوأوىل  ،1415دار اهلجرة ،السعودية.
 -201مصَّ ََّّادر السَّ ََّّرية النبويَّ ََّّة وتقو هَّ ََّّا :لفب بباروق محب ببادة ،الطبعب ببة الثالثب ببة
 ،1424دار القلم ،دمشق.
 -202مص ََّّادر الس ََّّرية النبوي ََّّة ومقدم ََّّة ِف ت ََّّدوين الس ََّّرية :حملم ببد يس ببري
سالمة ،الطبعة اوأوىل  ،1431دار اجلربيت ،دار الندوة ،مصر.
 -203املص ََّّنف :لعب ببد ال ببرزاق ب ببن مه ببام الص ببنعاين ،حتقي ببق :دبي ببب ال ببرمحن
اوأعظمي ،الطبعة اوأوىل  ،1390املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 -204معاين احلروف :البن السبكيت ،حتقيبق :رمضبان عببد التبواٍ ،الطبعبة
اوأوىل  ،1402مكتبة اخلاجني ،القاارة.
 -205معَّ َّ ََّّاين القَّ َّ ََّّرآن :لألخف ب ببش ،حتقي ب ببق :ا ب ببدي قراع ب ببة ،الطبع ب ببة اوأوىل
 ،1411مكتبة اخلاجني ،القاارة.

 -206معاين القرآن :للفراء ،حتقيق :حممد على النجار وأمحد يوسف جنبايت،
دار الكتب املصرية ،تصوير :دار عامل الكتب ،بريوت.
 -207معاين القرآن :للكسائي ،أعاد بناءه وقدم له :عيسى شحاتة ،الطبعة
اوأوىل  ،1998دار قباء ،القاارة.
 -208معََّّاين القََّّرآن وإعرابََّّه :للزجببا  ،حتقيببق :عبببد اجلليببل شببليب ،الطبعببة
اوأوىل  ،1408عامل الكتب ،بريوت.
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 -209املعََّّاين الكبََّّري :البببن قتيبببة ،حتقيببق :املستشببرق كرنكببو والشببي عبببد
ال ب ببرمحن املعلم ب ببي ،الطبع ب ببة اوأوىل  ،1368دائ ب ببرة املع ب ببارف العثماين ب ببة،
اهلند.

 -210معج ََّّم الس ََّّماعا ْ الدمش ََّّقية املنتخب ََّّة م ََّّن س ََّّنة  550إىل 750هَّ ََّّ:

لياسب ب ببني الس ب ب بواس ومب ب ببأمون الصب ب بباغرجي وسب ب ببتيفن ليب ب ببدر ،الطبعب ب ببة اوأوىل،
2000م ،املعهد الفرنسي للدراسات العربية ،دمشق.

 -211املعج ََّّم الكب ََّّري :للطب برباين ،حتقيب بق :مح ببدي عب ببد اجملي ببد الس ببلفي ،الطبع ببة
الثانية ،تصوير :دار الكتب العلمية ،بريوت.

 -212معرفة القراء الكبار على الطبقا ْ واألعصار :للبذايب ،حتقيبق :د .طيبار
اليت قوال  ،الطبعة اوأوىل  ،1416استانبول.

 -213املعمَّرون والوصَّااي :وأيب دببامت السجسبتاين ،عبين بتصببحيحه :حممبد أمببني
اخلاجني ،الطبعة اوأوىل  ،1323مطبعة السعادة ،القاارة .

 -214معيد النعم ومبيد النقم :لتا البدين السببكي ،حتقيبق :حممبد علبي النجبار
وأب ببو ش ببليب وحمم ببد أب ببو العي ببون ،الطبع ببة الثاني ببة  ،1413مكتب ببة اخل بباجني،
القاارة.

 -215املغََّّين :البببن قدامببة ،حتقيببق :عبببد الفتبباح احللببو وعبببد هللا الرتكببي ،الطبعببة
الثالثة  ،1417دار اجر ،القاارة.

 -216املغين عن محل األسفار ِف األسفار ِف ختريج ماِف اإلحياء من األخبار:
للعراقببي ،اعتببىن بببه :أشببرف عبببد املقص بود ،الطبعببة اوأوىل  ،1415مكتبببة
طربية ،الرايض.

 -217مفتََّّاح دار السََّّعادة ومنشََّّور وَّلي ََّّة العلََّّم واإلرادة :البببن قببيم اجلوزيببة،
حتقي ببق :عب ببد ال ببرمحن ب ببن دس ببن قائ ببد ،الطبع ببة اوأوىل  ،1432دار ع ببامل
الفوائد  ،مكة.

 -218مفردة احلسن البصري :وأيب علي اوأاوازي ،حتقيق :عمر يوسف محدان،
الطبعة اوأوىل  ،1427دار ابن كثري ،عمان.
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 -219مقدمة ِف أصول التفسري :البن تيمية ،حتقيق :عدانن زرزور ،الطبعبة
الثانية.1392

 -220املقصد األرشد ِف ذكر أصحاب اإلمام أمحد :الببن مفلبح ،حتقيبق:
عبد الرمحن العثيمني ،الطبعة اوأوىل  ،1410مكتبة الرشد ،الرايض.

 -221املقفى الكبري :لتقي الدين املقريزي ،حتقيق :حممد اليعالوي ،الطبعة اوأوىل
 ،1411دار الغرٍ اإلسالمي ،بريوت.

 -222مناق ََّّب الش ََّّافعي :للبيهق ببي ،حتقي ببق :الس ببيد أمح ببد ص ببقر ،الطبع ببة اوأوىل
 ،1391مكتبة دار الرتاث ،القاارة.

 -223منتخََّّب العلََّّل للخََّّالل :البببن قدامببة املقدسببي ،حتقيببق :طببارق عببوض هللا
حممد ،الطبعة اوأوىل  ،1419دار الراية ،الرايض.

 -224منه ََّّاج الس ََّّنة النبوي ََّّة :الب ببن تيمي ببة ،حتقي ببق :د .حمم ببد رش بباد س ببامل،
الطبع ببة الثاني ببة  ،1409جامع ببة اإلم ببام حمم ببد ب ببن س ببعود اإلس ببالمية،
الرايض.

 -225املوشح :للمزابين ،الطبعة اوأوىل  ،1343مجيعة نشر الكتب العربية،
القاارة ،املطبعة السلفية.
 -226املوضََّّح ألوهََّّام اْلمََّّع والتفريََّّق :للخطيببب البغببدادي ،حتقيببق :عبببد
الرمحن املعلمي ،دائرة املعارف العثمانية ،اهلند.

 -227النجَّوم الزاهََّّرة ِف ملََّّوك مصََّّر والقََّّاهرة :الببن تغببري بببردي ،الطبعببة
اوأوىل  ،1348دار الكتب املصرية ،القاارة.
 -228نزهَّ َّ ََّّة القلَّ َّ ََّّوب ِف تفسَّ َّ ََّّري غريَّ َّ ََّّب القَّ َّ ََّّرآن العزيَّ َّ ََّّز :الب ب ببن عزي ب ببز
السجس ببتاين ،حتقي ببق :يوس ببف املرعش ببلي ،الطبع ببة اوأوىل ،دار املعرف ببة،
بريوت.
 -229نسََّّب قَّريش :للمصببعب البزبريي ،حتقيببق :بروفنسببال ،الطبعببة الثالثببة،
دار املعارف ،القاارة.
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 -230النشََّّر ِف الق َّراءا ْ العشََّّر :البببن اجلببزري ،أشببرف علببى تصببحيحه:
علي حممد الضباع ،تصوير دار الكتب العلمية ،بريوت.

 -231نفح الطيب من غصن األندل

الرطيب :للمقبري ،حتقيبق :إدسبان

عباس ،الطبعة اوأوىل  ،1388دار صادر ،بريوت.
 -232اَلداية إىل بلوغ النهاية :ملكبي ببن أيب طالبب ،حتقيبق مجاعبة ،الطبعبة
اوأوىل  ،1429جامعة الشارقة ،اإلمارات.
 -233هديَّ ََّّة العَّ ََّّارفي أمسَّ ََّّاء املَّ ََّّؤلفي وآاثر املصَّ ََّّنفي :إلمساعيب ببل ابشب ببا
البغدادي ،تصوير :دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -234الواِف ابلوفيا ْ :للصفدي ،حتقيق مجاعة ،فرانز شتايز ،أملانيا.

 -235الوس ََّّيط  :لعل ببي ب ببن أمح ببد الواد ببدي ،حتقي ببق مجاع ببة ،الطبع ببة اوأوىل
 ،1415دار الكتب العلمية ،بريوت.
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