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املقدمة

قائه منيال  ،سبحانه من ٍ
الحمد هلل حمداً يكون لرضائه كفيالً  ،وللفوز بل ِ
أشهد
إله أسدى جميالً  ،وأعطى جزيالً  ،و
ُ
أوضح لمعالم اإلسالم سبيال  ،و ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ِ
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ،وأشهد َّ
عبدهُ ورسوله شهادةُ تشفي من ظمأ القلوب غليال  ،صلى هللا وسلم عليه وعلى آله
أن سيدنا محمداً ُ
ِ
يك وتَرضيه وترضى بها َّ
َّ
المسلم
يوفق لها
عنا  ،وتُدخَلنا بها يوم القيامة ظالً ظليال
وأصحابه ،
ً
صالة تُرض َ
.وبعد:فإن من أفضل األعمال التي ُ
َ
ٍ
علم الحديث الذي ال
هو َ
طلب العلوم الشرعية ،ونشرها ،وتحقيقها؛ إليصالها لألجيال على أنقى ،وأصفى صورة ،وبأسلوب ُمميز ،ومن ذلك ُ

ِ
ٍ
فحول المحدثين
ويتعلمها،
يجب على طالب العلم ْ
ُ
أن َيْفَق َههاَ ،
ويخوض في ميادينهاُ ،مستمداً مما َ
َيخفى على ُكل ذي لُب أنه من العلوم التي ُ
ُ
ذكرهُ

يبعث في القلب أنوارهُّ ،
من العلماء األجالء الذين َّ
ويبث فيه روحه ،وحياته ،وكان من هؤالء العلماء الشيخ العالمةُ
صنفوا في هذا الميدان مما ُ
عبد الرحمن الجامي ،في رسالته المسماة( :تفسير القنوت) ،وهو من المؤلفات التي ينبغي ِ
أن يجول فيه
لك
مضمار علوم الحديث ْ
لكل َمن َس َ
َ
تحقيق هذه الرسالة ،وإخراجها بصورٍة الئقة ،راجياً من هللا –سبحانه وتعالى -أن يحيي قلوبنا بذكره،
أحببت
ويتمعن بمفرداته؛ فلذلك
بناظ ِره،
ُ
ُ
َ

وشكره ،وحسن عبادته.

أهمية الكتاب:

من خالل بحثي ومطالعتي لهذا الكتاب وجدتُه من الكتب التي تدرس شرح أحد األحاديث الدائمة التردد على ألسنة القانتين ،وهو حديث القنوت،
فمن خالله يفهم المصلي معنى ما يقوله ،وما يبتغيه من رب العالمين.

سبب اختياري للموضوع:

وكانت وراء اختياري لتحقيقه أسباب منها:

ِ
ِ
لطلبة العلم على أهميتها ،وضرورة
الجمة المفيدة لألجيال ،وتنبيهاً مني
 -1رغب ًة مني في إحياء التراث اإلسالمي ،وإبراز ما فيه من العلو ِم
إحيائهاِ ،
وبث روح التحقيق فيها.
يحتاج إلى التوضيح منها.
 -2اهتماماً مني بكتب الحديث  ،وتوضيحاً لما
ُ
 -3حرصاً مني لبيان أهمية هذا الكتاب ،وإخراجه بصو ٍرة الئقة ،وجديدة.
الخطة:

سرت عليها في تحقيق هذا الكتاب أن يكون على مبحثين ،وكما يأتي:
اقتضت الخطةُ التي ُ
• المبحث األول :حياة اإلمام عبد الرحمن الجامي ،وكتابه:
•
•

المطلب األول :حياته الشخصية ،والعلمية.
المطلب الثاني :دراسة الكتاب.

•

المبحث الثاني :النص المحقق.

•

ثم ذكرت المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق.

يتقبل مني ما قدمتهَّ ،إنه جواد رحيم ،وصلى هللا على سيدنا محمد ،وعلى آله وصحبه
أن َيجعَل ُه خالصاً لوجهه الكريم ،و ْ
أسأل ْ
أن َ
وهللا –سبحانهُ -

وسلم تسليماً كثي اًر.

املبحث األول :حياة اإلمام عبد الرمحن اجلامي ،وكتابه

املطلب األول :حياته الشخصية ،والعلمية:

الجامي(.)1
أوالً :اسمه ،ونسبه ،ولقبه:هو :الشيخ العارف باهلل نور الدين عبد الرحمن بن أحمد بن محمد َ
ثم صحب
اشِت َغال َحتَّى برع في َج ِميع المعارفَّ ،
اسان سنة817( :ه) ،واشتغل بالعلوم أكمل ْ
ثانياً :المولد والنشأة:ولد بجام من قصبات ُخ َر َ
ِ
ِ
ِ
اسانَ ،و َغيرَها من الديارَ ،وأ ُْرِسل إليه بجوائز سنية من السالطين ،فسافر
َم َشايِخ ُّ
الصوِفيَّة فنال من َذلك حظاً واف اًرَ ،وَك َ
ان َل ُه شهرة باْلعل ِم في ُخ َر َ

ِ
طان َحتَّى
امر ُّ
سله ُّ
السْل َ
السْل َ
اسان ِإَلى ِج َهات الروم بأمر من السلطانَ ،فَل َّما ْانتهى إلى َه َ
ال للذي ْأر ُ
مدانَ ،ق َ
طان اليه إني قد امتثلت ْ
من ب َالد ُخ َر َ
َّ
ِ
وصلت إلى ُه َناَ ،وبعد َذلِك أتشبث بذيل ِاال ْعِت َذار؛ ألني َال أقدر على ُّ
ان َغ َرض
اعونَ ،وَك َ
يها من مرض الط ُ
الد ُخول إلى ِب َالد الروم لما أسمع ف َ
طان ِفي استدعائه أَنه خطر َل ُه فى بعض ْاأل َْوَقات ِاال ْخِت َالف مابين ُّ ِ
ُّ
السْل َ
صاحب التَّْرَج َمة حكماً
الصوفيَّة وعلماء اْل َك َالم والحكماءَ ،فأ ََرَاد أَن َي ْج َعل َ
()2
َبين َه ِذه الطوايف َف َما تم ذلك األمر .
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ثالثاً :شيوخه وتالميذه:تلقى تعليمه على أَيدي كبار العلماء من الصوفية آنذاك ،فقد قال صاحب "الشقائق النعمانية"( :تلقن كلمة التَّْو ِحيد من
ِ
َّ
ان يذكر ِفي كثير من
أتم
الش ْيخ اْل َع ِارف ِب َّ
صحب َم َع خواجه عبيد هللا َّ
السمرَق ْن ِدي ،وانتسب إليه َّ
االنتسابَ ،وَك َ
اهلل تَ َعاَلى سعد الدين كاشغريَ ،و َ

ان مشته اًر ِباْلعل ِم َواْلفضلَ ،وبلغ صيت َفضله إلى اآلفاق)(.)3
تصانيفه أوصاف خواجه عبيد هللاَ ،ويذكر محبته َل ُهَ ،وَك َ
أما تالميذه :فلم أقف على من ذكر من أهل التراجم والطبقات أحداً منهم ،إال َّ
تثبت َّأنه كان له تالميذ ،لكن لم يشتهروا ،أو لم
أن مكانته العلمية ُ

يصرحوا بهم ،وهللا أعلم.
رابعاً :مؤلفاته:

لإلمام عبد الرحمن الجامي مؤلفات كثيرة ،نذكر منها ال على سبيل الحصر:
 .1إرشادية(.)4
.2
.3
.4
.5

أشعة اللمعات ِفي شرح لمعات العراقي(.)5
بهارستان ِفي اللطائف َواْلحكم َفارسي(.)6
تَ ِاريخ هراة(.)7
تَْف ِسير اْلُق ْرآن(.)8

 .6جالء الروح قصيدة فارسية(.)9
 .7الدرة الفاخرة ِفي تَحِقيق م َذ ِ
الصوِفيَّة والحكماء(.)10
اهب ُّ
ْ
َ
ديوان شعر(.)11
َ .8

 .9شرح فصوص الحكم َّ
للش ْيخ األكبر(.)12
.10اْلَف َو ِائد الضيائية ِفي شرح الكافية ِال ْب ِن اْل َحا ِجب(.)13
الشهود على ُقلُوب أرباب َّ
ُّ
الذ ْوق والجود ِفي شرح القصيدة الخمرية الفارضية(.)14
.11لوامع أنوار اْل َك ْشف َو ُ
ط َبَقات اْل َم َشايِخ(.)15
.12نفحات األنس من حضرات اْلُقدس ِفي َ

خامساً :وفاته :توفي اإلمام عبد الرحمن الجامي –رحمه هللا -بهراة سنة898( :هـ)(.)16

املطلب الثاني :دراسة الكتاب:

أوالً :اسم الكتاب ،وصحة نسبته للمؤلف:
لم يذكر أهل الفهارس ،وال المؤلف اسم هذا الكتاب ،غير ما هو موجود في أول النسخ المخطوطة َّ
أن اسمه (تفسير القنوت)(.)17

أن نقول َّ
أن اسم هذا الكتاب هو (تفسير القنوت).
يمكن ْ
فعليه ُ
أما نسبته إلى مؤلفه فقد ذكرت في بداية النسخة (د) َّ
نصه( :تفسير القنوت لعبد الرحمن
حيث جاء فيها ما ُّ
أن هذا المؤلف لعبد الرحمن الجاميُ ،
الجامي)(.)18
يظهر لنا صحة نسبة الكتاب إلى اإلمام عبد الرحمن الجامي.
فعليه
ُ
ثانياً :منهج المؤلف:
نهج المؤلف في هذا المؤلف وفق النقاط التالية:

 -1شرع المؤلف رسالته هذه بذكر البسملة مجردة ،ولم يذكر معها الحمدلة ،وال الصالة والسالم على رسول هللا ؛ ولعل سبب ذلك أنه ذكرها
تلفظاً ،ولم يذكرها كتابة ،وهللا أعلم.

 -2لم يخرج الحديث الذي ذكره في القنوت ،بل شرع مباشرة في ذكر تفسيره.
ثم يشرع ببيان معناها أما من كتب اللغة ،أو من كتب شروح الحديث ،أو من غيرهما.
أن يذكر مفردة الحديثَّ ،
 -3كان منهجه في التفسير ْ
 -4اعتمد في شرحه على بعض المصادر ،منها( :شرح المشارق ،وكتاب المغرب ،والصحاح للجوهري ،وشرح الفناري على سورة الفاتحة،
وتفسير سورة الفاتحة للتفتازاني ،وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب ،وغيرها).
استدل بالقرآن الكريم واألحاديث النبوية الصحيحة في غالب الكتاب ،إال في بعض المواضع ،عند الحاجة إلى بيان معنى من المعاني.
-5
َّ
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ثالثاً :وصف النسخ الخطية :اعتمدنا في عملنا هذا على أربعة نسخ ،وكما يأتي:
النسخة (أ):

وهي نسخة موجودة في مكتبة الحرم المكي ضمن مجموع برقم.3823/9 :
عدد أوراقها 3 :لوحات:
عدد األسطر 17 :سط اًر.

عدد الكلمات في السطر الواحد.12-11 :
المالحظات :نسخة جيدة أصابها بعض الرطوبة.

الناسخ :مجهول.
تاريخ النسخ :مجهول.
النسخة (ب):

وهي نسخة موجودة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض ضمن مجموع برقم.2 /2085 :

عدد أوراقها 2 :لوحات:

عدد األسطر :غير منتظم.
عدد الكلمات في السطر الواحد :غير منتظم.
المالحظات :نسخة جيدة مكتوبة بخط التعليق.
الناسخ :مجهول.

تاريخ النسخ :مجهول.
النسخة (ج):

وهي نسخة موجودة في كتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض ضمن مجموع برقم.8 /959 :

عدد أوراقها 3 :لوحات:
عدد األسطر 17 :سط اًر.

عدد الكلمات في السطر الواحد.12-11 :

النسخ.
المالحظات :نسخة جيدة مكتوبة بخط ْ

الناسخ :مجهول.

تاريخ النسخ :مجهول.
النسخة (ب):

وهي نسخة موجودة في مكتبة قصيدة جي سليمان سري ضمن مجموع برقم ،757 :من.7-5 :
عدد أوراقها 3 :لوحات:
عدد األسطر 27 :سط اًر.

عدد الكلمات في السطر الواحد.10-9 :
المالحظات :نسخة جيدة مكتوبة بخط التعليق.

الناسخ :مجهول.
تاريخ النسخ :مجهول.
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صور من النسخ الخطية

اللوحة األولى من النسخة (أ)

اللوحة األخيرة من النسخة (أ)
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اللوحة األولى من النسخة (ب)

اللوحة األخيرة من النسخة (ب)
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اللوحة األولى من النسخة (ج)

اللوحة األخيرة من النسخة (ج)
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اللوحة األولى من النسخة (د)

اللوحة األخيرة من النسخة (د)
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املبحث الثاني :النص احملقق

الرحمن الجامي]
[لموالنا عبد َّ
تفسير القنوت َ
بسم هللا الرحمن الرحيم
ِ
َّ
"الم ِ
شهور ُّ
اعةُ ،و َّ
غر ِب"(.)20
عاء ،وقولُ ُهم:
(القنوت) الط َ
الم ُ
دعاء القنوت إضافةٌ بيانيَّة ،كذا في ُ
القيام ،و َ
ُ
الد ُ
الد ُ
عاء ،و ُ
(الله َّم) الميم المشددة [فيه]( )21عوض عن ِ
فالوجه فيه َّ
ياء النداء؛ َّ
حذف إذا كان
ألن معناه :يا هللا كذا ،في "الصحاح"(،)22
أن حرف النداء ال ُي ُ
ُ
ً
)
23
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قال في وعد:
ظ هللا إذا كان المنادي  ،إال مع إبدال
المستغاث ،و
الجنس ،واإلشارة ،و
المنادى
المندوب ،ومنها لف ُ
ُ
ُ
ُ
الميمين منه في آخره ،كما ُي ُ
()24
ِِ ِ
ِ
ِ
عدة فصار اللهم؛ َّ
فلما حذف
ألن َّ
جلَّ ،
حق ما فيه الالم ْ
جل ،أو باس ِم اإلشارة ،نحو :يا هذا الر ُ
أن يتص َل إلى ندائه [بأي يا ،نحو]  :يا أَيُّها الر ُ
فعوض الميمان( )27عنها ،كذا في َش ِرِح الر ِ
ِ
يحذف حرف َّ
ِ
َّضي(.)29()28
النداء لم
[استعمال]( )25لفظ هللاِ في
الوسيل َة؛ لكثرِة
لئال يكون( )26إجحافاًَّ ،
ْ
َ
()31()30
البعد بين ِ
اللهم لعدم ِ
ٍ
ِ
ِ
العبد و ِ
ذكرهُ الزمخشر ُّي
الرب()32؛ لقوله تعالى :ﱩ ﭮ ﭯ
فحينئذ كيف
ُّ
يصح قولكَّ :
فإن َ
ْ
قلت :بالنداء البعيد على ما َ
()19

بة المدعو ِ
ِ
به
االستقصار
ﭰ ﭱ ﭲﭳﱨ(،)33ﱩﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﱨ()34؟.قلت :هذا
ُ
ُ
العبد الداعي ،واستبعادهُ عن قر َ
ِ
"الكشاف"( ،)36أو؛ َّ
صح()35؛ َّ
ألن كلمة "يا" قد تستعمل في نداء القريب أيضاً ،كذا في "الصحاح"(( .)38()37إَّنا
ألن بينهما بعداً رتب ًة ،كذا في
َي ُّ
()40
ِ
ِ
ِ
ِ
الطاعة(ِ ،)39
المعصية؛ َّ
بعصمت ِه
معصية هللا تعالى إال
حول عن
ثابت عقالً [ونقالً]
وترك
منك العون على
َن ْس َتعين َك) ،أي:
ألنه ٌ
نطلب َ
ُ
َّأنه ال َ
ِ ()41
ِ
ِ
ِ
الحق َّأنه قدرة ِ
العبد ال ِ
ِ
ِ
له ،واإلعان ُة المطلوب ُة
الجازمة
الداعية
الفعل إال مع
تؤث ُر في
طاعته تعالى إال
قوة على
بتوفيق ِه ،و ُّ
تعالى ،وال َ
لخلق هللا ُ
ِ ()43
ِ
ِ
المتكل ِم مع ِ
ِ
الغير هنا ،وفيما بعدهُ إشارًة إلى َّ
أن مقبولية
قال موالنا الفنار ُّي( )42في
من هللا تعالى ]105[ ،كذا َ
"تفسير الفاتحة"  .وفي صيغة ُ
ِ
ِ
بالجماعة أَرجى(( .)45()44وَنس َتهديك) ،أي :نطلب منك الهداي َة إلى الصر ِ
الد ِ
ُّ
العامة ،أي :عام ُة
اط المستقيم ،و[هي]( )46ثالث ُة أَقسام :هداية
عاء
َ ْ ْ َ
ُ
ِ
ِ
الحيوانات إلى ِ
صارِعها( ،)47كقوله تعالى :ﱩ قَا َل َربُّنَا الَّذِي أَ ْع َ
وسلب َم ِ
الخاصة،
ش ْيءٍ خ َْلقَهُ ث ُ َّم َه َد ٰى ( ،)48والثاني :هداي ُة
ط ٰى ُك َّل َ
منافعها،
جلب
َّ
()49
ِ
ِ
الثالث :هدايةُ األ ِ
الحقيقية إلى هللا تعالى :ﱩ َوقَا َل إِنِِّي
َخص وهي الهداي ُة
أي :المؤمنين إلى
الجنة ،كقوله تعالى :ﱩ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﱨ  ،و ُ
ِ
ِ
ون ِب َّ
ِ
اللْي ِل
ِين ( ،)50ونحوه(( .)52()51وَن ْس َت ْغفر َك) ،أي:
ذَاهِبٌ إِلَى َربِِّي َ
سيَ ْهد ِ
للذنوب ،كما قال تعالىَ (( :يا ِعَبادي ِإَّن ُك ْم تُ ْخطئُ َ
منك المغفرةَ
نطلب َ
ُ
()56
()55( )54
الذنُوب ج ِميعاَ ،فاستَ ْغِفروِني([ )53أ ْ ِ
َغِفر ُّ
ِ
َو َّ
لمن ال
وجه
ظاهر لمن له
لت :هذا
االستغفار ْ
فإن ُق َ
َغف ْر َل ُك ْم] )) ْ .
الذنوب  ،فما ُ
ٌ
ُ
ْ ُ
َ َ ً
الن َه ِارَ ،وأ ََنا أ ْ ُ

ِ
ص ِ
ِ
كالرسول؟ .قلنا(َّ :)58
دور
فاستغفارهُ عن
ذنب له
ذنب له من المعصو ِم(،)57
كان َّ
إن كان َّ
مم ْن له الذنب فيهاْ ،
ستغفر و ْ
فإن َ
ُ
مم ْن ال َ
الم َ
إمكان ُ
إن ُ
()60
ِ
صدق بوحد ِ
ِ
الذنوب( )59ال عن ِ
ِ
انيت َك ،ومالئكتك(،)61
فاستغفارهُ َّإنما هو بهذا
وقوعها،
االعتبار ،وكذا في "شرِح المشار ِق" ( .ون ْؤمن ب َك) ،أيُ :ن ُ
ُ
ِ
ِ
ُِ
ِ
ِ
كل
االستهداء[ ،وا
االستعانة ،و
تقديم اإليمان على
َصل
وبالقدر خيرك
ورسلِ َك ،وباليو ِم اآلخر،
الستغفار]()62؛ إذ ُّ
فإن َ
وشركْ ،
َ
قلت :واأل ُ
وكتُب َكُ ،
ُ
ِ
الرا ِكعِينَ ﱨ( ،)63إذ
ذلك بعد
قلت :هذا كتقدي ِم السجوِد على الركوِع ،كما في قولِ ِه تعالى :ﱩ َيا َم ْر َي ُم ا ْقنُتِي ل َِر ِبِّكِ َوا ْس ُجدِي َو ْ
ار َكعِي َم َع َّ
اإليمانُ .
()65
ِ
ِ
وبوا إلى
جع عن
الو ُاو العاطفةُ( )64ال
تيب [( .]106وَنتوب ْ
الذنوب ،ونتوج ُ
َّه إليك في كل األُمورش ،كما قال (( :تُ ُ
توجب التر ُ
ُ
إلي َك) ،أي :نر ُ
الحقيقة استدعاء المحب ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مائ َة َّ ٍ
َّة؛ َّ
قال :ﱩ ان هللا يحب التوابين [ ويحب
مرة))( ،)66وهو في
اليو ِم َ
َتوب إلى هللا في َ
هللا فإني أ ُ
ألن هللا تعالى َ
ُ
ِ ()70
ٍ
آخر عند أَهل َّ
السن ِة -رحمهم هللا تعالى ،-وكذا من
يصح التوبةُ من
النووي(:)69
المتطهرين]()67ﱨ( .)68قال
ُّ
ُّ
الذنب و ْ
إن كان ُمص اًر على ذنب َ
ذنب ،ثُ َّم عاد ِ
إليه كتب ذلك الذنب ِ
تبطل التوب ُة(( .)71وَن َتوَّكل علي َك) ،أي :ن ِ
عتم ُد على ِ
ِ
تاب عن ٍ
فضل َك ،وكرِم َك ،كما قال تعالى:
الثاني ،ولم
َ
َْ
َ
َ
َ
)
73
(
)
72
(
الع ِ
وكل ِنصف ِ
ِ
ليس ُّ
الكسب ،أو عن
التوك ُل عبارةٌ عن
الم
َ
َ
ومن يتوكل على هللا فهو حسبه ﱨ  ،ونحوه ،قال (( :التَّ ُّ ُ ْ ُ
حققونَ :
بادة))  .وقال ُ

()74
طه إلى هللاِ تعالى ،وقالوا :مصدا ُقه فيمن جاءه األَسد من ِ
سكون ِ
فإن التََف َت إليه خرَج عن ُّ
يلفتهِ ،
التوك ِل،
خلف ِه ،فلن
ترِك ِه ،بل هو
ُ
ُ
ُ
القلب ،ورب ُ ُ
ُ َ ْ َُ
صب على َّأنه مفعول ن ْثِني ،أو على المصدري ِ
المتوكلين على هللاِ تعالى(( .)75ون ْثني علي َك َ (ِ )76
ِ
الثناء
َّة ،أيُ :ن ِثني عليك
فلم يكن من
َْ
َ
الخْيَر ) ُن َ
َ
ُ ُ َ
()78
الخافض( ،)77أيِ :
ِ
ِ
ِ
ِ
مدح،
َقسامه
يشعر بالتَّعظيمِ ،وأ
إتيان ما
بالخبر،
عليك
نثني
الخير ،أو على نزِع
فالثناء [هو] ُ :
َ
بحسب االستقراء ثالثةٌٌ :
ُ
ُ
ُ
()80()79
ِ
ِ
ِ
باللسان على
الثناء
َكثرون هو:
اصطلح األ
الحمد على ما
[مطلقاً]
الثناء
فالمدح :هو
وشكر،
وحمد،
ٌ
َ
.و ُ
ٌ
َ
ُ
باللسان على الوصف الجميل ُ
ُ
ُ
)
82
(
)
81
(
ِ
ِ
 .و ُّ
كر هوِ ٌ :
باللسان ،وبالجوارِح و ِ
ِ
يكون
الجنان ،كذا قال
الجميل االختيارِي قصداً مطلقاً
المنعمِ؛ لكوِنه ُمنعماً ،وهو ُ
الش ُ
فعل ُينبئُ عن تعظي ِم ُ
ِ ()86()85
()84
ِ ()83
ٍ
يكون بعض ُّ
الش ِ
ِ
تلخيص ما ذكرهُ موالنا التفتازاني
ثناء ،وهذا
فحينئذ
باللسان،
بعض ُهم :الثناء ُمختص
ُ
وقال ُ
ُ
ُ
بعض العلماء َ .
كر ٌ
)
88
(
)
87
(
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
بدل من جملة ُنثني؛ َّ
في"تفسير الفاتحة" ( .كله) َّ
الفعل من الفعل إذا كان
يدل
تأكيد
ألنه قد ُّ
بالنصب [ُ ]107
الخير َ( .ن ْشكر َك) هذه الجملةُ ٌ
ُ
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ِ
ِ
اعتبر تساوي
يكون تأكيداً لها لو
أن
البيان ،كقوله تعالى :ﱩ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱨ(،)89
اجح
ُ
َ
ويجوز ْ
فعل الثاني ر ُ
َ
البيان ،كقولِ ِهم" :إن تَنصر تُ ِعز أ َْنصرك( ")90في "شرِح الر ِ
ِ
َّضي"(.)92()91
ْ
ُ َ
ْ
ِ ()95
()94
()93
إن
قلت :الجمل ُة التأْكيديَّة
معدود[ ،فهذه]
أما معنوي ،وهو
قلت:
أن َّ
األول ،و َّ
ظ َّ
التأكيد َّ
يتكرر اللف ُ
ٌ
ْ
ْ
منهما ُ .
أما لفظي ،وهو ْ
ُ
فإن َ
ْ
ليست ُ
)
98
(
)
97
(
)
96
(
ِ
األول في المعنى كانت من التأ ِ
ُنزَل ْت منزل َة التراد ِ
ْكيد المعنوي ،كقوله تعالى :ﱩ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﱨ  ،وأ ِ
ف
لت منزل َة َّ
ْ
نز ْ
َ
ُ

()101
التأكيد(ِ )99
ِ
ِ
ِ
العاطف،
بحذف
يكون َمعطوفاً على ما قبلِها
أن
اللفظي ،نحو :ﱩ ﭚ ﭛ ﭜ ﱨ( ،)100كذا في
كانت من
َّ
وي ُ
َ
جوز ْ
"المطول" َ .
كما في قوله تعالى :وال على الذين اذا ما اتوك لتحملهم( ،)102قلت ،أي :قلت :كذا في "شرِح الر ِ
ِ
بعض
وجود الواو في
ويدل عليه
َّضي"(ُّ ،)103
ُ
ُ
ُ
الن ِ
ِ
النسخة المصح ِ
ِ
إشاعة ِ
ان ُينِبئُ عن ِ
نستر نعمتَ َك؛ َّ
ستر
عمة،
الشكر ُينبئُ عن
ألن
َّحة( .وَال َن ْكفر َك) ،أي :ال
ُ
فيكون ضدهُ ،وهو الكفر ُ
َ
ُ
ِ
النعمة(.)105()104

ِ
ِ
عطف على تَ ِ
ون ِلقي الظاهر َّ
فسير لـ
الكاف
بضم
ِ
جملة "ونُ ِثني"(( .)106وَن ْترك)
أن هذه الجملة معطوفةٌ على
(وَن ْخَلع) بفت ِح الالمِ ،أي :نطرُحُ ،
ٌ
)
108
(
()107
ِ
النو ِ
اهي ،وهذه الجملةُ صلةُ "م ْن" َّ .
خالفك في األَو ِ
امر ،و َّ
(الله َّم
وي
َ
عصي َكُ ،
(م ْن َي ْفجر َك) مفعول به لـ "نخَل َع" ،أي :نطرُح من َي َ
َ"نخَل َع" َ .
َ
للعبد فهو أَثر العبودي ِ
ٍ
وبهجة حصل ِ
ِ
كل ٍ
ِ
المفعول للتَّ
ِ
َّة هلل تعالى؛ َّ
خصيص؛ َّ
مفتاح
ألنها
كمال،
تقديم
بالعبادة؛ إذ
نخص َك
ألن َّ
اك َن ْعبد) ،أيُّ :
َّإي َ
ُ
ُ
َ
ُ
)
109
(
ِ
ِ ِ
ِ
[الخير ِ
اللهم ِإني
أن
ات]
وي عن ٍ
لك َعبداًَّ ،
أن أ َ
َ
تكون َرباً ،وكفاني َف ْخ اًر ْ
يقول( :كفاني ع اًز ْ
َكون َ
[ ]108وينبوعُ الكراماتُ ،
علي  كان ُ
ور َ
ِ ()111
()110
ِ
ِ
ولوج ِه َكِ ،
َوجدتُّ َك إلهاً كما أ َّ
متعلق بنُصلِي
قوله لك
كما أ ُ
ولر َ
ض َ
ائك َخالصاً ال للرياء ( .ن َصل ْي) ُ
ٌ
َردت) َ .
َردتْ ،
(وَل َك) ،أيُ :
فاجعلني َعبداً َ
()113
ِ
ِ
ِ
ِ
العبادة ،فما الفائدةُ في ِذ ِ
َّ
نعبد؟
تحت
قد َم
[للتخصيص]()112؛ إذ العبادةُ ُم َّ
كر ُنصلِي بعد قولهُ :
قلت :الصالةُ داخل ٌة َ
فإن َ
ختص ٌة باهلل تعاَلى ْ .
ألن الصالة منهم العبادة ،كما قال -عليه الصالة والسالم(( :-بين ِإسال ِم(ِ )115
ِ
الخاص( )114بعد ِ
العام لالهتمامِ؛ َّ
وب ْي َن
ِ
ذكر
ذكر
َ
ُ
َْ َ
العبدَ ،
َ
قلتُ :
)
116
(
الص ِ
ِ
ِ
وفس َر الشر ُ ِ
الك ِ
بالمستحيل،
التأويل
جاز
الصالة فهو
َقام
الة)) َّ ،
رك َّ
ُ
إن َ
ٌ
كافر ،و ْ
َ
فر تَ ُ
مؤمن ،ومن تَ َرَكها فهو ٌ
ُ
اح بقولهمَ :يعني من أ َ
)
118
(
)
117
(
ِ
ِ
القيامة الصالة ،فإن صُلح ْت فقد أَفلح ،وإن َفسد ْت فقد خسر  .وقال الم ِ
وبكفر ِ
النعمة؛ و َّ
كل
يوم
ألن أََّول ما ُي
ان
قونُّ :
ُ
حق َ
َ ْ ََ
حاسب ُ
ََ
ُ ْ َ َ
ُ
ُ
العبد َ
ان ،والتوجُّه بالكلي ِ
ِ
ٍ
ِ
االنخالعُ عن األَكو ِ
العقوبة أَسرعُ؛ َّ
َّة
طَل ْت صالتُ ُه فهو إلى
خشع َب َ
ألن صالتَهم هو ْ
ُ
صالة لم َي ْ
المصلي ،ولم َي ْ
حضر فيها ُ
قلب ُ
ٍ ()120
ات الم ِ
بلذ ِ
ِ
حمن ،واالستغراق َّ
السجود ،وهذا أَيضاً من َق ِ
باحات( )119في ِ
بيل ِ
ٍ
إلى الر ِ
ذكر
ص لك
مكان
كل
وزمان َ ( .وَن ْسجد) ،أيُ :
َ
ُ
ونخص ُ
ُ
()122
()121
السجدة ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الصالة؛ إتماماً ِ
ِ
لشأن ِه؛ َّ
كفر(،)123
َخص
داخل في
السجود
الخاص بعد العامِ ،و
ألن ُه أ ُّ
العبادات باهلل تعالى؛ إذ َّ ُ
ُ
لغير هللا تعالى ٌ
ٌ
()124
ِ
ِ
اع ،وإلى ِو ِ
طاعِت َك
تحي ٌة ففيها
أما َّ
و َّ
ص اإلسر َ
صالك بواسطة [َ ]109
ُ
المشاي ِخ ،كذا في "الب اززية" ،وغيره َ .
(وإ ْلي َك َن ْس َعى) ،أيُ :نخص ُ
َ
اختالف َ
ِ ()125
ٍ
سر ِ
ِ
ِ
وك ِ
ِ
على ُح ِ
عطف
الفاء ،وهو اإلسراعُ،
الم
ضى
هملتينَ ،
وعدكَ ،
ٌ
سن ُمقتَ َ
َ
ظهر ُ
فحينئذ َي ُ
وجه التأْخير عن الصالة ( .وَن ْحفد) بالدال والحاء ُ
تفسيري لنسعى(َ(.)126نرجوا رحم َتك) هذه الجملة بدل من ج ِ
ِ
ِ
ملة َ"ن ِ
تفصيله في
مر
بحذف
تأكيد لها ،أو َمعطوف ٌة عليها
العاطف على ما َّ
َ
حف ُد" ،أو ٌ
ْ ََْ َ
ُ
ٌ
ُ
َ
)
127
(
ِ
ِ
تذكر  .فإن ُقلنا :ما وجه كتابة األ ِ
يكتب إال بعد و ِاو الجم ِع ،والواو في نر ُجوا من ِ
َلف في َنر ُجوا؛ َّ
الجمع؟
نفس الكلمة ،ال واو
ِ
ْ
ُ
ُ
"نترك" َّ ْ
ألنه ال ُ
()128
يكتب األلف بعد الو ِاو أَيضاً في ِ
نفس المتكل ِم مع ِ
أكثر الناس عن
الغير إذا كان واوياً،
ُ
ونظيرهُ قوله تعالى :قل اندعوا من دون هللاﱨ  ،و ُ
ُ
قلتُ :
()130
ِ ()129
ِ
ِ
الناس ُّ
كلهم من ِ
احد من أَهل
عذابك( ،)131كما قال
نخاف
ذاب َك) ،أي:
هذه القاعدة
أهل الجنة فو ٌ
َ
َ
المحققون :إذا َ
َ
غافلون (.وَن ْخ َشى َع َ
ُ
كان َّ ُ
()133
ِ
ِ
ِ
يفتح ،يعني :أَعوُذ
َكون ذلك(َّ .)132
أن أ َ
َخاف ْ
ذاب َك بالكَّفار مْل َح ٌ
(إن َع َ
النار ،وأَنا أ ُ
ق) ،أي :الح ٌق فأَْل َح َق ِب َم ْعَنى َلح َق ،كذا في "المغرب"  .قد ُ
ِ ()136
()134
ِ
َكون من أ ِ
الكفارَّ ،
َهل َّ
"إن" في َّ
بكلمة َّ
بالكَّف ِار ِإشارًة
[لحوق العذاب]
عذاب َك(")135
وتحقيقه
المعذبون بها،
فإن ُهم
الن ِار وهم
ُ
َ
أن أ َ
ُ
بك من ْ
َ
ُ
"إن َ
ُ
ِ
ِ
دي َن َّ
َّبون َّ
إلى َّ
الن َار أَماتَ ُهم
قال
أن
إن كان ال ُم َ
الموحدين فهم المؤد َ
بالن ِار ْ
َ
الموح ْ
رسول هللا ِ(( :إذا أ َْد َ
ُ
قالَ :
عذبون بها ،وعن أَبي ُهريرَة َ 
خل هللاُ ُ
ِ ()137
اب ِتْلك َّ ِ
ِ
المشار ِق"(.)138
الشيخ الكالباذي
قال
خر ُجوا ِم ْنها أ َّ
رحمه هللا -في َُ
ف ْيها ،فِإ َذا أَرُادوا أ ْ
العذ ِ َ
َلم َ
َن َي ُ
الساعة)) ،كذا َ
"شرِح َ
َمس ُهم أ ُ

املصادر واملراجع

 -القرآن الكريم.

 -1اإلبانة الكبرى ،ألبي عبد هللا عبيد هللا بن محمد بن محمد بن حمدان الع ْكبري المعروف بابن ب َّ
طة العكبري (ت387هـ) ،تحقيق :رضا
َ
ُ َ
معطي ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط 1415 ،2هـ  1994 -م.
 -2أبكار األفكار في أصول الدين ،لعلي بن محمد بن سالم التغلبي ،أبي الحسن ،سيف الدين اآلمدي (ت631هـ) ،تحقيق :أ .د .أحمد
محمد المهدي ،دار الكتب والوثائق القومية – القاهرة ،ط1424 ،2هـ 2004-م.
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 -3إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،ألحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري ،أبي العباس ،شهاب
الدين (ت923هـ) ,المطبعة الكبرى األميرية ،مصر ،ط1323 ،7ه.

 -4أسرار الصالة والفرق والموازنة بين ذوق الصالة والسماع ،لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
(ت751هـ) ،دار ابن حزم2003 ،م.
 -5أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ،لمحمد بن محمد درويش ،أبي عبد الرحمن الحوت الشافعي (ت1277هـ) ،تحقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط1418 ،1هـ 1997-م.

 -6األعالم  ،لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (ت1396هـ)  ،دار العلم للماليين  ،ط2002 -15
م.

 -7البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،للشوكاني ،محمد بن علي بن محمد اليمني (ت1250هـ) ،دار المعرفة ،بيروت1409 ،هـ،

د.ط.

 -8بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،لعبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت 911هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،المكتبة العصرية ،لبنان – صيدا.
 -9تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم ,لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت748هـ) ,تحقيق:
الدكتور بشار عواد معروف ,دار الغرب اإلسالمي ,ط2003 ،1م.

 -10تاريخ بغداد ،ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي( ،ت463هـ) ،تحقيق :الدكتور بشار عواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي  -بيروت ،ط1422 ،1هـ 2002 -م.
 -11الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،لعبد القادر بن محمد بن نصر هللا القرشي ،أبي محمد ،محيي الدين الحنفي (ت775هـ) ،مير
محمد كتب خانه – كراتشي .

 -12حاشية السيد على المطول ،لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت816ه) ،تحقيق :رشيد أعرضي ،دار الكتب العلمية -بيروت ،ط،1
2007م.
 -13الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (ت852هـ)  ،تحقيق:
محمد عبد المعيد ضان ،مجلس دائرة المعارف العثمانية  -صيدر اباد /الهند ،ط1392 ،2هـ1972-م.

 -14ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين ,لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز
الذهبي (ت748هـ) ,تحقيق :حماد بن محمد األنصاري ,مكتبة النهضة الحديثة – مكة ,ط1387 ،2هـ 1967 -م.

 -15سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،لمصطفى بن عبد هللا القسطنطيني العثماني المعروف بـ «حاجي خليفة» (ت1067هـ) ،تحقيق:
محمود عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة إرسيكا ،إستانبول – تركيا ،د.ط ،د.ت.
محمد كامل
 -16سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني (ت273هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد َّ -

قره بللي َ -عبد اللطيف حرز هللا ،دار الرسالة العالمية ،ط1430 ،1هـ 2009 -م.
 -17شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،عبد الحي بن أحمد بن بن العماد الحنبلي (ت1089هـ) ،تحقيق :محمود األرناؤوط ،دار ابن
كثير -دمشق ،ط1406 ،1هـ .
 -18شرح الرضي على الكافية البن الحاجب ،لرضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي (ت 686هـ) ،تحقيق :أ .د .يوسف حسن عمر،
جامعة قار يونس – ليبيا1395 ،ه1975 -م.

 -19شرحان على مراح األرواح في علم الصرف ،لشمس الدين أحمد المعروف بديكنقوز أو دنقوز (ت855هـ) ،شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،ط 1379 ،3هـ  1959 -م.

اش ُك ْبري َزَاد ْه (ت968هـ) ،
 -20الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية  ،ألحمد بن مصطفى بن خليل ،أبي الخير ،عصام الدين ط ْ
دار الكتاب العربي – بيروت ،د.ط ،د.ت.
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 -21الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت393هـ) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار،
دار العلم للماليين – بيروت ،ط1407 ،4هـ 1987 -م.

 -22صحيح مسلم ،لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (ت261هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي
– بيروت.

 -23الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي
(ت902هـ) منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت.

 -24طبقات الشافعية الكبرى ,لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت771هـ) ,تحقيق :د .محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح
محمد الحلو ,هجر للطباعة والنشر والتوزيع ,ط1413 ،2ه.
 -25العقيدة الوسطى وشرحها ،لإلمام أبي عبد هللا محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي (ت895ه) ،تحقيق :السيد يوسف أحمد،
كتاب اي أن سي ،د.ط ،د.ت.

 -26عين األعيان –كتاب تفسير الفاتحة ،لمحمد بن حمزة بن محمد الفناري الرومي (ت834ه) ،دار سعادت1325 ،ه.

 -27غريب الحديث ،ألبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276هـ) ،تحقيق :د .عبد هللا الجبوري ،مطبعة العاني – بغداد،
ط1397 ،1ه.

 -28فتاوى قاضي خان ،لفخر الدين أبي المحاسن الحسن بن منصور  ،المعروف بقاضي خان األوزجندي الفرغاني (ت592ه) ،تحقيق:
سالم مصطفى البدري ،دار الكتب العلمية ،لبنان – بيروت ،ط2009 ،1م.

 -29فتح اإلله في شرح المشكاة ،ألبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري ،شهاب الدين شيخ اإلسالم،
(ت974هـ) ،تحقيق :أحمد فريد المزيدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان2015 ،م.
 -30الفصول المفيدة في الواو المزيدة ،لصالح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي (ت761هـ) ،تحقيق :حسن
موسى الشاعر ،دار البشير – عمان ،ط1410 ،1هـ1990 -م.

 -31قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ،لمحمد بن علي بن عطية الحارثي ،أبي طالب المكي
(ت386هـ) ،مكتبة دار التراث2001 ،م.
ِ
ِ
ِ
َّ
ِِ
َّ
َحمدَّ ،
َّللا (ت538هـ)َ ,دار اْل ِكتَاب اْل َع َربِي –
الزَم ْخ َشرِي َجار َّ
 -32اْل َكشاف َعن َحَقائق َغ َوامض الت ْن ِزيل ،ألَبي اْلَقاسم َم ْح ُمود بن َع ْم ٍرو بن أ ْ َ
َب ْي ُروت ,ط1407 ,3ه.

 -33الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،أليوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ،أبي البقاء الحنفي (ت1094هـ) ،تحقيق:
عدنان درويش  -محمد المصري ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،د.ط ،د.ت.

 -34مبارق األزهار شرح مشارق األنوار ،لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن ملك ابن الحسن الصنعاني ،دار القلم ،بيروت-
لبنان ،ط1406 ،1م1986-م.

 -35مخطوطة حاشية التفتازاني على الكشاف ،سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاني (ت793:هـ) ،كتابخانة مجلس شوارى
ملى -إيران ،برقم حفظ.13102 :

 -36مخطوطة شرح مشارق األنوار ،لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني  ،المعروف بابن ملك الحنفي
(ت801ه) ،جامعة ميشغان ،األمريكية ،برقم حفظ.)1.361B.( :

 -37مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت751هـ)،
تحقيق :محمد المعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العربي – بيروت ،ط 1416 ،3هـ 1996 -م.

 -38مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ,لعلي بن سلطان محمد ،أبي الحسن نور الدين المال الهروي القاري (ت1014هـ) ,دار الفكر،
بيروت – لبنان ,ط1422 ،1هـ 2002 -م.

 -39معجم الفروق اللغوية ،ألبي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت نحو 395هـ) ،تحقيق:
الشيخ بيت هللا بيات ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بـ «قم» ،ط1412 ،1هـ.
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ط ِرزِى (ت610هـ)،
الم َ
 -40المغرب فـي ترتيب المعرب ,لناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن على ،أبي الفتح ،برهان الدين الخوارزمي ُ
د.ط ،دار الكتاب العربي -بيروت ،د.ت.

 -41المفصل في صنعة اإلعراب ،ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا (ت538هـ) ،تحقيق :د .علي بو ملحم،
مكتبة الهالل – بيروت ،ط1993 ،1م.
 -42المنفرجتان ،لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبي يحيى السنيكي (ت926هـ) ،تحقيق :عبد المجيد دياب ،دار
الفضيلة – القاهرة.

 -43المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ,ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ) ,دار إحياء التراث العربي –
بيروت ,ط1392 ،2ه.
 -44نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ،ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى

الحنفى بدر الدين العينى (ت855هـ) ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية – قطر ،ط1429 ،1هـ -

2008م.
 -45هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إلسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت1399هـ) ،دار إحياء
التراث العربي بيروت – لبنان ،د.ط1951 ،م.

اهلوامش
( )1ينظر :سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،لمصطفى بن عبد هللا القسطنطيني العثماني المعروف بـ «حاجي خليفة» (ت1067هـ) ،تحقيق:
محمود عبد القادر األرناؤوط ،مكتبة إرسيكا ،إستانبول – تركيا ،د.ط ،د.ت.251/2 ،

( )2ينظر :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،للشوكاني ،محمد بن علي بن محمد اليمني (ت1250هـ) ،دار المعرفة ،بيروت،
1409هـ ،د.ط327/1 ،؛ واألعالم  ،لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي (ت1396هـ)  ،دار العلم
للماليين  ،ط 2002 -15م.296/3 ،

طاش ُك ْبري َزَاد ْه (ت968هـ)  ،دار
( )3الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية  ،ألحمد بن مصطفى بن خليل ،أبي الخير ،عصام الدين ْ
الكتاب العربي – بيروت ،د.ط ،د.ت ،ص.159
( )4لم أقف عليه مطبوعاً وال مخطوطاً .ينظر :هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إلسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم
الباباني البغدادي (ت1399هـ) ،دار إحياء التراث العربي بيروت – لبنان ،د.ط1951 ،م.543/1 ،

( )5مطبوع بتحقيق :إبراهيم بن بزركمهر -وهادي رستكار مقدم كوهرى ،طبعته بوستان كتاب قم ،قم-إيران1383 ،ه.
( )6لم أقف عليه مطبوعاً وال مخطوطاً .ينظر :هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،للبغدادي.543/1 ،
( )7لم أقف عليه مطبوعاً وال مخطوطاً .ينظر :المصدر نفسه.543/1 ،

( )8مطبوع أوله بتحقيق :عبد اللطيف عبد الرحمن ،في دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان2019 ،م.
( )9مطبوع مع شرحه ،طبعته الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ،العراق-بغداد.

( )10مطبوع بتحقيق :نيكالس هير وعلي موسوي بهبهاني ،طبعته دانشكاه بهلوي ،طهران-إيران1358 ،ه1979-م.
( )11مخطوط ،توجد نسخة منه في مكتبة آستان قدس ،إيران ،برقم حفظ.)1352( :

( )12مطبوع بتحقيق :الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي الحسيني الشاذلي الدرقاوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان1425 ،ه2004-م.
( )13مطبوع بتحقيق :أحمد عزو عناية وعلي محمد مصطفى ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت-لبنان ،ط1430 ،1ه2009-م.
( )14مخطوط توجد نسخة منه في المكتبة الحميدية ،برقم حفظ.)1188/1( :

( )15مطبوع بتحقيق :محمد أديب الجادر ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،ط2003 ،1م.
( )16ينظر :الشقائق النعمانية ،لطاشكبري زادة ،ص.150

( )17ينظر :اللوحة األولى من النسخة (أ)( ،ب)( ،ج)( ،د).
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( )18ينظر :اللوحة األولى من النسخة (د).
)

19

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل و (ب) و (ج) الزيادة من (د).

ط ِرزِى (ت610هـ)،
الم َ
( )20ينظر :المغرب فـي ترتيب المعرب ,لناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن على ،أبي الفتح ،برهان الدين الخوارزمي ُ
د.ط ،دار الكتاب العربي -بيروت ،د.ت ،مادة (قنت) ،ص.394

)

21

) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج) و (د).

( )22الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت393هـ) ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار،
دار العلم للماليين – بيروت ،ط1407 ،4هـ 1987 -م ،مادة (لهم).2037/5 ،
23

) في (ب) و (ج) و (د) منادي.

24

)

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل و (ب) والزيادة من (ج) و (د).

)

25

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل و (ب) والزيادة من (ج) و (د).

26

)

) في (د) يلزم.

27

) كلمة (الميمان) ساقطة من (ب).

)
)

صاحب " شرح الكافية ِال ْب ِن اْل َحا ِجب"َّ ،ال ِذي لم يؤلف َعَل ْي َها ،بل َوَال ِفي َغالب
( )28هو :محمد بن الحسن الرضي األستراباذي ،نجم الدينَ ،
كتب َّ
مثلها ،جمعا وتحقيقاَ ،وحسن تَ ْعلِيل ،توفي سنة 686( :ه) .ينظر :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،لعبد الرحمن بن أبي
الن ْحو َ
بكر ،جالل الدين السيوطي (ت 911هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية ،لبنان  -صيدا567 /1 ،؛ وشذرات الذهب
في أخبار من ذهب ،عبد الحي بن أحمد بن بن العماد الحنبلي (ت1089هـ) ،تحقيق :محمود األرناؤوط ،دار ابن كثير -دمشق ،ط،1
1406هـ .691 /7 ،
( )29ينظر :شرح الرضي على الكافية البن الحاجب ،لرضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي (ت 686هـ) ،تحقيق :أ .د .يوسف حسن
عمر ،جامعة قار يونس – ليبيا1395 ،ه1975 -م.383/1 ،

النحويُّ ،
( )30هو :محمود بن عمر بن محمد بن عمر ،العالمة ،أبو القاسم َّ
الل َغوي ،المتكلم ،المعتزلي ،المفسر،
الزَم ْخ َشرِيُ ،
الخ َو َارْزميْ َّ ،
ولِد َبزم ْخ َشر ،في رجب سنة467( :ه) ،له" :الكشاف" ،و"الفائق" في غريب الحديث ،و"أساس البالغة" ،وغيرها ،تُ ِ
وفي بجرجانية خوارزم َلْيَلة
َ
ُ
َع َرَفة من سنة538( :ه) .ينظر :تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم ,لشمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز
الذهبي (ت748هـ) ,تحقيق :الدكتور بشار عواد معروف ,دار الغرب اإلسالمي ,ط2003 ،1م697 /11 ،؛ والجواهر المضية في طبقات
الحنفية ،لعبد القادر بن محمد بن نصر هللا القرشي ،أبي محمد ،محيي الدين الحنفي (ت775هـ) ،مير محمد كتب خانه – كراتشي /2 ،
.160

( )31ينظر :المفصل في صنعة اإلعراب ،ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار هللا (ت538هـ) ،تحقيق :د .علي بو
ملحم ،مكتبة الهالل – بيروت ،ط1993 ،1م ،ص.413

)

32

) عبارة (بين العبد والرب) ساقطة من (ب) و (د).

( )33سورة الحديد :اآلية .4
( )34سورة ق :اآلية .16
)

35

) في (ب) و (د) تعالى.

ِ
ِ
ِ
َّ
ِِ
َّ
َحمدَّ ،
َّللا (ت538هـ)َ ,دار اْل ِكتَاب
الزَم ْخ َشرِي َجار َّ
( )36ينظر :اْل َكشاف َعن َحَقائق َغ َوامض الت ْن ِزيل ،ألَبي اْلَقاسم َم ْح ُمود بن َع ْم ٍرو بن أ ْ َ
اْل َع َربِي – َب ْي ُروت ,ط1407 ,3ه.383/4 ،

 ))37عبارة (بالنداء البعيد على ما ذكره ..أيضاً ،كذا في الصحاح) ساقطة من (ج).
( )38ينظر :الصحاح ،للجوهري ،مادة (يا).2562/6 ،
39

) في (ج) طاعة هللا تعالى.

)

40

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل و (ب) و (د) والزيادة من (ج).

)
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)

41

) في (ب) و (د) وبخلق.

(42هو :محمد بن حمزة بن محمد الفناري الرومي ،شمس الدين ،القاضي ِ
المفسر ،العالم بالمنطق واألصول ،من فقهاء الحنفية ،من تصانيفه:

"عين األعيان في تفسير القرآن" ،و"الفوائد الفنارية على إيساغوجي" ،توفي سنة834( :ه) .الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،لشمس الدين
أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت902هـ) منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت،

ص155؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،البن العماد.512 /9 ،

( )43ينظر :عين األعيان –كتاب تفسير الفاتحة ،لمحمد بن حمزة بن محمد الفناري الرومي (ت834ه) ،دار سعادت1325 ،ه ،ص.54
)

44

) في (أ) أرضى ،وفي (ب) أرحى ،والصحيح ما أثبته من (ج).

( )45ينظر :فتح اإلله في شرح المشكاة ،ألبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري ،شهاب الدين شيخ
اإلسالم( ،ت974هـ) ،تحقيق :أحمد فريد المزيدي ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان2015 ،م.85/6 ،
46

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل و(د) والزيادة من (ب) و (ج).

47

)

) في (ج) و (د) مضارها.

)

( )48سورة طه :اآلية .50
( )49سورة يونس :اآلية .9

( )50سورة الصافات :اآلية .99
)

51

) كلمة (ونحوه) ساقطة من (ب) و (ج).

( )52ينظر :أسرار الصالة والفرق والموازنة بين ذوق الصالة والسماع ،لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
(ت751هـ) ،دار ابن حزم2003 ،م ،ص.91
)

53

)

54

) في (أ) فاستغفروا لي ،والصحيح ما أثبتناه من (ب)( ،ج).

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل والزيادة من (ب) و (ج).

( )55صحيح مسلم ،لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (ت261هـ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي
– بيروت ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب تحريم الظلم ،1994/4 ،برقم.2577 :
 ))56في (ب) و (ج) و (د) الذنب.

تمنع صاحبها من الفجور ويتوقف على العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات .أبكار األفكار في أصول
( )57العصمةَ :مَلك ٌة نفسانيَّة ُ
الدين ،لعلي بن محمد بن سالم التغلبي ،أبي الحسن ،سيف الدين اآلمدي (ت631هـ) ،تحقيق :أ .د .أحمد محمد المهدي ،دار الكتب والوثائق
القومية – القاهرة ،ط1424 ،2هـ 2004-م.208 /2 ،
)

58

)

59

) في (ج) و (د) قلت.
) في (ج) الذنب.

( )60ينظر :مخطوطة شرح مشارق األنوار ،لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكرماني  ،المعروف بابن ملك الحنفي
(ت801ه) ،جامعة ميشغان ،األمريكية ،برقم حفظ ،)B.1.361( :لوحة.35 :
61

) كلمة (مالئكتك) ساقطة من (ب).

)

62

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل و(ب) والزيادة من (ج).

)

( )63سورة آل عمران :اآلية .43

 ))64عبارة (إذ الواو والعاطفة) ساقطة من (ج).
( )65ينظر :الفصول المفيدة في الواو المزيدة ،لصالح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي (ت761هـ) ،تحقيق:
حسن موسى الشاعر ،دار البشير – عمان ،ط1410 ،1هـ1990 -م ،ص.67

( )66صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب استحباب االستغفار واالستكثار منه ،2075/4 ،برقم.2702 :
)

67

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل و(ب) و (د) والزيادة من (ج).
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( )68سورة البقرة :اآلية .222

( )69هو :يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام ابن محمد بن جمعة النووي ،الشيخ اإلمام العالمة محيي الدين أبو زكريا،

َّح َمن ْبن نوح المقدسي،
ولد في العشر األواسط من المحرم سنة631( :ه) ،أخذ عن :كمال الدين ِإ ْس َحاق المغربي ،وشمس الدين َع ْبد الر ْ
وغيرهما ،له تصانيف كثيرة منها " :روضة الطالبين " ،و" المنهاج في شرح صحيح مسلم" ،و" منهاج الطالبين " ،توفي سنة676( :ه).

ينظر :طبقات الشافعية الكبرى ,لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت771هـ) ,تحقيق :د .محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح
محمد الحلو ,هجر للطباعة والنشر والتوزيع ,ط1413 ،2ه395 /8 ،؛ واألعالم ،للزركلي.149 /8 ،

)

70

) في (د) من العبد.

( )71ينظر :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ,ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت676هـ) ,دار إحياء التراث العربي
– بيروت ,ط1392 ،2ه.59/17 ،
( )72سورة الطالق :اآلية .3

حيث قال في "مدارج السالكين"( :التََّوُّك ُل
( )73لم أقف عليه فيما لدي من المصادر الحديثية ،ولعل الصحيح َّأنه من قول ابن القيم الجوزيةُ ،
ِ
ِنصف ِ
ِ
ف الثَّ ِاني ِْ
الد ِ
اسِت َع َانةٌ َو ِع َب َادةٌ) .مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،لمحمد بن أبي بكر
اإلَن َابةَُ ،فِإ َّن الد َ
صُ
ْ ُ
ين ْ
ينَ ،والن ْ

بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت751هـ) ،تحقيق :محمد المعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العربي – بيروت ،ط،3

 1416هـ 1996 -م.113/2 ،
)

74

) في (ب) ولم ،وفي (ج) و(د) فلم.

( )75ينظر :قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ،لمحمد بن علي بن عطية الحارثي ،أبي طالب المكي
(ت386هـ) ،مكتبة دار التراث2001 ،م ،ص.934
)

76

)

) في (ب) و (ج) زيادة الخير كله.

77

) في (د) الخافضية.

78

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل والزيادة من (ب) و (ج) و (د).

79

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل و(ب) و (د) والزيادة من (ج).

)
)

( )80ينظر :الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،أليوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ،أبي البقاء الحنفي (ت1094هـ)،
تحقيق :عدنان درويش  -محمد المصري ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،د.ط ،د.ت ،ص.857

 ))81كلمة (مطلقاً) ساقطة من (ج) و (د).
( )82ينظر :معجم الفروق اللغوية ،ألبي هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت نحو 395هـ)،
تحقيق :الشيخ بيت هللا بيات ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بـ «قم» ،ط1412 ،1هـ ،ص.201

( )83قاله أبو هالل العسكري .ينظر :المصدر نفسه ،ص.201
84

) في (أ)( ،ج) يختص ،والصحيح ما أثبتناه من (ب)( ،د).

)

85

) في (د) الفناري.

)

( )86هو :مسعود بن عمر بن عبد هللا الشيخ سعد الدين التفتازاني ،اإلمام الكبير صاحب التصانيف المشهورة المعروف بـ "سعد الدين" ،ولد
بتفتازان في صفر سنة 722( :ه) ،أخذ عن :القطب الرزاي ،والعضد اإليجي ،وغيرهما ،من تصانيفه" :شرح العضد" ،و"شرح التلخيص"،

و"حاشية على الكشاف" ،توفي بسمرقند سنة791( :ه) .ينظر :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد
بن أحمد بن حجر العسقالني (ت852هـ)  ،تحقيق :محمد عبد المعيد ضان ،مجلس دائرة المعارف العثمانية  -صيدر اباد /الهند ،ط،2
1392هـ1972-م112 /6 ،؛ والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول  ،للقنوجي ،ص.464
( )87ينظر :مخطوطة حاشية التفتازاني على الكشاف ،سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاني (ت793:هـ) ،كتابخانة مجلس

شوارى ملى -إيران ،برقم حفظ ،13102 :لوحة.4 :
)

88

) عبارة (كله) بالنصب تأكيد الخير) ساقطة من (ج).
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( )89سورة الفرقان :اآلية .69-68
90

) في (أ)( ،ب)( ،ج) نحو تنصركم ،والصحيح ما أثبتناه من (د).

)

91

) عبارة (البيان كقولهم  ...في شرح الرضي) ساقطة من (ج) ،وفي (د) شرح رضي الدين.

)

( )92ينظر :شرح كافية ابن الحاجب ،للشريف الرضي.393/2 ،
93

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل والزيادة من (ب) و (ج) و (د).

)

95

) في (د) الثانية.

96

) كلمة (نزلت) ساقطة من (ب).

( )94ينظر :شرح كافية ابن الحاجب ،للشريف الرضي.285/2 ،
)
)

( )97سورة البقرة :اآلية .2
98

) في (ب) و(د) وإن نزلت.

99

)

) كلمة (التأكيد) ساقطة من (ب).

)

( )100سورة البقرة :اآلية .2
( )101حاشية السيد على المطول ،لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت816ه) ،تحقيق :رشيد أعرضي ،دار الكتب العلمية -بيروت،

ط2007 ،1م ،ص.280

( )102سورة التوبة :اآلية .92
( )103ينظر :شرح كافية ابن الحاجب ،للرضي.484/1 ،
)

104

) كلمة (النعمة) ساقطة من (ج).

( )105ينظر :العقيدة الوسطى وشرحها ،لإلمام أبي عبد هللا محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي (ت895ه) ،تحقيق :السيد
يوسف أحمد ،كتاب اي أن سي ،د.ط ،د.ت ،ص.24

( )106ينظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ,لعلي بن سلطان محمد ،أبي الحسن نور الدين المال الهروي القاري (ت1014هـ) ,دار
الفكر ،بيروت – لبنان ,ط1422 ،1هـ 2002 -م.953/3 ،
( )107ينظر :المصدر نفسه.953/3 ،

( )108ينظر :نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ،ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين

الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت855هـ) ،تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية – قطر ،ط1429 ،1هـ

 2008م.369/4 ،)

109

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل و(ب) والزيادة من (ج) و (د).

( )110ينظر :المنفرجتان ،لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبي يحيى السنيكي (ت926هـ) ،تحقيق :عبد المجيد
دياب ،دار الفضيلة – القاهرة ،ص.136
)

111

)

112

) عبارة (أي ولوجهك ولرضائك خالصاً ال لرياء) ساقطة من (ب).

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل والزيادة من (ب) و (ج) و (د).

( )113ينظر :نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ،للعيني.369/4 ،
114

) في (ج) في ذكرها بعد العبارة قلت :ذكر الخاص.

)

115

) كلمة (إسالم) ساقطة من (ج) و (د).

)

محمد كامل
( )116سنن ابن ماجه ،البن ماجة أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني (ت273هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد َّ -
قره بللي َ -عبد اللطيف حرز هللا ،دار الرسالة العالمية ،ط1430 ،1هـ 2009 -م ،أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ،باب ما جاء فيمن
ترك الصالة ،181/2 ،برقم .1078 :قال األرنؤوط :إسناده صحيح.

)

117

) في (ج) ،أو بكفران.
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( )118ينظر :مبارق األزهار شرح مشارق األنوار ،لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن ملك ابن الحسن الصنعاني ،دار القلم،
بيروت-لبنان ،ط1406 ،1م1986-م.301/1 ،
)

119

) في (ب) و (ج) و(د) بالذات والمناجات.

( )120قاله الحسن البصري .ينظر :إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،ألحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطالني القتيبي
المصري ،أبي العباس ،شهاب الدين (ت923هـ) ,المطبعة الكبرى األميرية ،مصر ،ط1323 ،7ه.485/1 ،
121

) في (ب) و (ج) و (د) إذ السجود.

)

122

) في (أ) ال خص ،والصحيح ما أثبتناه من (ب)( ،ج)( ،د).

123

) في (ج) عبادة كفر.

)
)

( )124لم أقف عليه في الفتاوى الب اززية ،لمحمد بن شهاب البزاز الكردري ،ولعل الصحيح َّ
أن ذلك موجود في :فتاوى قاضي خان ،لفخر

الدين أبي المحاسن الحسن بن منصور  ،المعروف بقاضي خان األوزجندي الفرغاني (ت592ه) ،تحقيق :سالم مصطفى البدري ،دار الكتب

العلمية ،لبنان – بيروت ،ط2009 ،1م.571/3 ،
( )125ينظر :نخب األفكار ،لبدر الدين العيني.369/4 ،

( )126ينظر :غريب الحديث ،ألبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276هـ) ،تحقيق :د .عبد هللا الجبوري ،مطبعة العاني –

بغداد ،ط1397 ،1ه.170/1 ،
)

127

) جملة (في نرك تذكر) ساقطة من (ج).

( )128سورة األنعام :اآلية .71
)

129

) كلمة (القاعدة) ساقطة من (د).

( )130ينظر :شرحان على مراح األرواح في علم الصرف ،لشمس الدين أحمد المعروف بديكنقوز أو دنقوز (ت855هـ) ،شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ،ط 1379 ،3هـ  1959 -م ،ص.27
131

) عبارة (أي نخاف عذابك) ساقطة من (ج).

)

134

) في (ج) هم المعذبون بها وفي تحقيق.

الع ْكَبري
( )132هذا الكالم مروي عن أبي بكر الصديق  .ينظر :اإلبانة الكبرى ،ألبي عبد هللا عبيد هللا بن محمد بن محمد بن حمدان ُ
المعروف بابن ب َّ
طة العكبري (ت387هـ) ،تحقيق :رضا معطي ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الرياض ،ط 1415 ،2هـ  1994 -م.750/2 ،
َ
( )133ينظر :المغرب ،للمطرزي ،مادة (لحق) ،ص.395
)

135

) في (ب) و (د) وفي تحقيق لحوق العذاب بالكفار ،عبارة (بكلمة أن في إن عذابك) ساقطة من (ج).

136

) ما بين المعقوفتين ساقطة من األصل و(ب) والزيادة من (ج).

)
)

َّللا بن واصل ،وعبد الصمد بن الفضل ،له" :بحر
الباذيَ ،روى َعنُ :عبيد َّ
( )137هوَ :عبد َّ
ثي َ
َّللا بن ُم َح َّمد بن يعقوب أ َُبو محمد الحار ُّ
الك َ
الفوائد" ،و"التعرف لمذهب أهل التصوف" ،وغيرهما ،توفي سنة 340( :ه) .ينظر :تاريخ بغداد ،ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد
بن مهدي الخطيب البغدادي( ،ت463هـ) ،تحقيق :الدكتور بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي  -بيروت ،ط1422 ،1هـ 2002 -م،
349 /11؛ وتاريخ اإلسالم ،للذهبي.737 /7 ،

( )138بحر الفوائد (المشهور بمعاني األخبار) ،ألبي بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكالباذي البخاري الحنفي (ت380
هـ) ،تحقيق :وجيه كمال الدين زكي ،دار السالم – القاهرة ،ط 1429 ،1هـ  2008 -م ،381/1 ،برقم .384 :هذا الحديث ِف ِ
يه اْلحسن بن
علي بن راشد ،ذكره َّ
الذ َهِبي ِفي ُّ
الض َعَفاء .ينظر :ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين ,لشمس الدين أبي عبد هللا
َ
َ
محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز الذهبي (ت748هـ) ,تحقيق :حماد بن محمد األنصاري ,مكتبة النهضة الحديثة – مكة ,ط1387 ،2هـ

1967 -م ،ص83؛ وأسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ،لمحمد بن محمد درويش ،أبي عبد الرحمن الحوت الشافعي (ت1277هـ)،

تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط1418 ،1هـ 1997-م ،ص.38



 



