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 لخصامل

البحث وحت  : موضوع  يف   السَِّنيَّةِ "اللَّْمَعُة  :  رسالةقيق  دراسة  اإللَقاء  ََتِْقيق  يف 
 . الكوراين  ،براهيم بن حسنإل ،"األُْمِنيَّة 

ة الغرانيق، التي هلا تعلق بعصمة  ـصـق  الةـالرس   هذه  مؤلف يفـال  أورد  ه:ــ تـميـأه 

   .×النبي 
  .الرسالة  هذهقيق وحت دراسةإىل  هذا البحث هيدف أهدافه:

  ،هب  س  ون   ،هاسم  :من حيث ؛دراسة حياة املؤلف البحث:منهج      
 ب  س  ون 

، ه، ووالدتهت 

ووفاته. ومؤلفاته،  وتالميذه،  وشيوخه،  ورحالته،  من    ؛الرسالةدراسة  و  ونشأته، 

اسم :  حيث املؤلف هاحتقيق  ومصادر  حمتوياهتا،  وبيان  للمؤلف،  نسبتها  وتوثيق   ،

 حتقيقا علميا. هانصحتقيق و، هلاوصف النسخ اخلطية وجه فيها، فيها، ومنه

إ  ذهب املؤلف  أهم النتائج: ابن  معتمدا عىل أثر  ،  قصة الغرانيق أصل  ثبات  إىل 

وما  ،  عباس القصة،  يف  املروي  ابن ،  فأثر  عليه؛  يوافق  ال  املؤلف  إليه  ذهب 

 .×مة النبي عص يف ايف إثبات القصة قدح  أن  كام  ،عباس ال يصح
 ، عصمة األنبياء.تفسري، الغرانيق  :املفتاحية  الكلمات
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 املقدمة
رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني، نبينا حممد  احلمد هلل  

 وعىل آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد: 

ابن عباس ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ ىل:  عات  يف تفسري قوله    فقد ُروي  عن 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

  ، قرأ سورة النجم  ×النبي    أن    -[52]احلج: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

اآليات:   هذه  بلغ  -19]النجم:  ﴾ ۓ ڭ ڭ ۓ ھ ے ے﴿ فلام 

رح املرشكون رتجتى(. ففشفاعتهن ل  وإن    ،العىل  (1)الغرانيق قال بعدها: )تلك  ،  [20

آهلت  ،بذلك ذكر  قد  جربيل  .  نا وقالوا:  عل    ،فجاءه  اقرأ  به.   فقال:  جئتك  ما 

 الغرانيق )تلك  ،[20-19]النجم:﴾ۓ ڭ ڭۓھ ے ے﴿ :فقرأ

أتيتك هبذا  وإن    ،العىل ما  فقال:  اهلل    ،شفاعتهن لرتجتى(،  فأنزل  الشيطان.  هذا من 

آخر   ،[52]احلج: ﴾ک ک ک گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿تعاىل:   إىل 

القصة  (2) اآلية. يفاملفرس  ضعب  ذكرها وهذه  بعضهم  ين  وأفردها  تفاسريهم،   

مستقل، املؤلفات  (3) بمؤلف  هذه  أيدينا  التي  الرسالة  ههذ  :ومن  بـ:   ةاملعنون  ،بني 

،  حسن الكوراين   : إبراهيم بناملؤلفه،  "األُْمِنيَّة"اللَّْمَعُة السَِّنيَِّة يف ََتِْقيق اإللَقاء يف  

مدا عىل اآلثار املروية  معت  قصة،الل  وقد ذهب املؤلف يف هذه الرسالة إىل إثبات أص

 أن  و ، وبعض التابعني، وهو يرى صحة املروي عن ابن عباس،  سعن ابن عبا

 
ي  الغرانيق: املراد هبا ها هنا األصنام، وهي يف األص(  1) ل الذكور من طري املاء، واحدها غرنوق وغرنيق، ُسمِّ

تقرهبم من اهلل وتشفع هل أن  األصنام  تزعم  لبياضه، وكانت قريش  بالطيبِّ فُش   ،مبه  تعلوا يف  هت  التي  ور 

 (.3/364ثر، البن األثري )حلديث واألالنهاية يف غريب ا السامء وترتفع. انظر: 
 (. 30-29سيأيت ختريج هذا األثر )ص (2)
هناك مؤلفات كثرية تناولت قصة الغرانيق، ومن أشهرها: نصب املجانيق لنسف قصة الغرانيق، ملحمد (  3)

 لبي. ودراية، لعل بن عبد احلميد احلبطال قصة الغرانيق، رواية ودالئل التحقيق إل  نارص الدين األلباين،
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اهلل   رسول  لسان  عىل  ألقى  العىل):  ×الشيطان  الغرانيق   عتهن شفا  وإن  ،  تلك 

  بإلقاء امللك، الـُمل ب س    نطق هبا حقيقة، عن إلقاء الشيطان  ×النبي    وأن  لرتجتى(،  

 علة  أن  و  ،×القول بعصمة النبي  و   تعارض بني إثبات القصةأن ال  ملؤلفاى  وير

هو لالبتالء واالمتحان،   -بتلك الكلامت   نطق حتى  -×الشيطان من النبي    متكني

، األدلة والرباهنيببعض  ، وأيد رأيه  خمالفيهوقد دافع عن رأيه هذا ورد عىل بعض  

-  ،  فأثر ابن عباسه،  فق عليال يوا  هما ذهب إلي  أن  ، إال  التي تؤيد ما ذهب إليه
يف    اقدحيف إثبات القصة    أن  ، كام  (1) ال يصح   -يف إثبات أصل القصةاعتمده  الذي  

الشيطان متكن منه حتى زاد يف القرآن ما   أن  من إثباهتا حيث يلزم ، ×عصمة النبي 

 . ليس منه

  ؛ كارهانإ  عىلومجهورهم    ،أورد مجع من املفرسين هذه القصة يف تفاسريهموقد  

 .×انيدها عن ابن عباس، وملا فيها من القدح بعصمة النبي س ألضعف 
 أمهية موضوع الرسالة:

 .×هلا تعلق بعصمة النبي  التيقصة الغرانيق، هذه الرسالة تناقش  -1

الرسالة   -2 هذه  يف  املؤلف  إليه  ذهب  أصل  -ما  إثبات  الغرانيق من    -قصة 

القل إال  عليه  يوافقه  مل  العلامء،  يلقول  حجج ما    فإن  ذال  من  من  املؤلف  أورده 

 ُتعد فريدة من نوعها.   وبراهني لتقوية رأيه

ت   -3 من  كل  عليه  أثنى  حيث  كبرية،  علمية  مكانة  وله  ج  ر  للمؤلف  له،  م 

  (2) مؤلفات كثرية تربو عىل املائة، وقد ناقش رأيه بعض املفرسين وردوا عليه. 

 
عباس،    (1) ابن  عن  املروي  األثر  أن  إىل  األلباين  الغر ذهب  قصة  يف  يثبت  ،  ال  نصب  عنهانيق  انظر:   ،

 . (17-12)صاملجانيق، لأللباين 
(2)  ( املعاين،  روح  األلويس يف  املؤلف:  ردوا عىل  الذين  لنسف  نصب    (، واأللباين يف9/169من  املجانيق 

 (.66قصة الغرانيق )ص
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 :البحث ةخط

 مني، وخامتة.، وقسمقدمة :إىل يف دراسة وحتقيق الرسالة قسمت عمل

 ، واملنهج املتبع فيه. البحث ية موضوع الرسالة، وخطة وفيها بيان أمه املقدمة:

 الدراسة: وتتكون من املباحث اآلتية:  القسم األول:

األول: املؤلف  املبحث  ترمجة  املؤلف  ،وفيه  اسم  عن:  فيه    ، هب  س  ون    ،وحتدثت 

 ب  س  ون  
 اته.يذه، ومؤلفاته، ووفتالمه، ووخشيه، ووالدته، ونشأته، ورحالته، وت 

 الة، وتوثيق نسبتها للمؤلف.وفيه اسم الرس  املبحث الثاين:

بالرسالة، وبيان حمتوياهتا، ومصادر املؤلف فيها،    وفيه تعريف    املبحث الثالث:

 ومنهجه فيها. 

 وفيه وصف النسخ اخلطية للرسالة.  املبحث الرابع:

 القسم الثاين: نص الرسالة احملقق.
 وفيها أهم نتائج الدراسة والتحقيق.  متة:ااخل

 لرسالة:  قيق امنهج َت 
 وقد جعلته عىل النحو اآليت: 

الرسالة   -1 نص  )أ(من  -حترير  األصلية  اإلمالء    -النسخة  قواعد  وفق  عىل 

 احلديثة، مع مقارنة النص باملراجع األصلية التي ينقل منها املؤلف. 

األصلية -2 النسخة  عىل  األخرى  النسخ  وت)  مقابلة  مأ(،  من ثبيت  بينها  ا 

 فل الصفحات يف اهلامش. بوضعه يف أس فروقات، وذلك 

 وتثبيت ذلك يف هامش الرسالة. اإلشارة إىل مواضع التحريف والسقط واخلطأ،   -3

السورة،   -4 الرسالة، وذلك بذكر اسم  الواردة يف أصل  القرآنية  عزو اآليات 

 ورقم اآلية، وتثبيت ذلك يف صلب الرسالة.
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؛ إال إذا ، وبيان أحكام العلامء عليها صحة وضعفا  ويةالنبث  ديختريج األحا -5

وذل فقط،  إليهام  بالعزو  أكتفي  فإين  الصحيحني  يف  الكانت  عىل  ك  األمة  تفاق 

 صحتهام. 

 ختريج اآلثار وعزوها إىل مصادرها. -6

 رشح األلفاظ الغريبة، وذلك بالرجوع إىل كتب اللغة والغريب.  -7

ال -8 العلامء  وأقوال  النصوص  املذكرهي  تيتوثيق  بعزوها  ا  وذلك  إىل ؤلف، 

 مصادرها.

 ماكن والبلدان. ف باألالتعري -9

املخطوط،  -10 نسخ  من  نسخة  كل  من  ورقة  كل  هناية  مواضع  إىل  اإلشارة 

  اهلامش.وتثبيت ذلك يف 

 استعامل عالمات الرتقيم؛ كالنقطة، والفاصلة، واألقواس، وغريها.  -11

 ق الرسالة.حتقي يف  هالياخلامتة: وفيها عرض أهم النتائج التي توصلت إ -12

 فهرس املصادر واملراجع.  -13
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 قسم األول: الدراسةلا

   ( 1) املبحث األول: ترمجة املؤلف

 :وَنَسِبه، وِنْسَبِتهأوالً: اسم املؤلف 
هو: إبراهيم بن حسن، الكوراين، الشهرزوري، الكردي، الشهراين، الشافعي،  

 . ندي النقشبصويف، ل ا ، أبو الوقتبرهان الدين، 

ايني ر  ف  أ س  قرى  من  وهي  ان،  ُكور  إىل  نسبة  من  ،  والكوراين:  ُبل يدة  ايني:  ر  ف  وأ س 

الطريق من جرجان اليوم    ،نواحي نيسابور، عىل منتصف  إيرانية  وأسفرايني  مدينة 

  (2) ، وكوران أحد قراها. تقع يف حمافظة خراسان الشاملية

ُزور، ر  ه  اليوم  ،  املوصل ومهدان  ة بنيي بلدهو  والشهرزوري: نسبة إىل ش  وهي 

   (3) .، شامل العراق نيةالسليامحمافظة يف ، تقع صغرية قرية

 شامل غربيف  اليوم    تسكن،  وهي طائفة معروفة  ،إىل األكرادنسبة    :الكرديو

  (4) .تركيا جنوبجزء من ، وسوريا وشامل ،عراق ال وشامل  ،إيران

  (6) .لكردبال ا ج نم، (5)شهرانبالد والشهراين: نسبة إىل 

   (7) والنقشبندي: نسبة إىل الطريقة النقشبندية.

 
ر يف أعيان  (، وسلك الدر479/ 1ة املؤلف من الكتب اآلتية: الرحلة العياشية، للعيايش )ترمجأفدت يف    (1)

(، 1/117ثار يف الرتاجم واألخبار، للجربيت )(، وتاريخ عجائب اآل 1/5القرن الثاين عرش، للمرادي )

 (.1/11لقرن السابع، للشوكاين )ع بمحاسن من بعد اوالبدر الطال
 .وخرائط جوجل،  (1/177(، )489/ 4لحموي )، لانظر: معجم البلدان (2)
 .وخرائط جوجل ، (2/216، البن األثري )انظر: اللباب يف هتذيب األنساب (3)
 . (3/92)اللباب يف هتذيب األنساب، البن األثري و ،(450/ 4البلدان، للحموي )انظر: معجم  (4)
 . ن هرابلدة يف جبال الكرد اسمها ش البلداناملعاجم ود يف كتب أج مل (5)
ع، ـرن السابــقـد الـع ـب  نـن مـاسـح ـالع بمـ در الطـ(، والب1/479ايش )ـة، للعيــ يـاشـة العيـلـالرحر:  ـظـان  (6)

 (.1/11للشوكاين )
األالنقشبندية:    (7) الدين،  هباء  حممد  إىل  ُتنسب  صوفية  اطريقة  البخاري،  نقشبند  وييس،  بشاه  =  ملعروف 



 (ه1444 خرة مجادى اآل)     ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

527 

 شأته ورحالته:الدته وناثنيا: و 
، ببالد شهران، من جبال الكرد، ونشأ يف عفة طاهرة، فأخذ  هـ(1025)ولد سنة  

املعاين  ثم قرأ يف  العربية واملنطق واحلساب واهليئة واهلندسة، وغري ذلك،  يف بالده 

واألصو بالده؛  والتف  والفقه  لوالبيان  غري  يف  مجاعة  عن  احلديث  سمع  ثم  سري، 

واحل ومرص  يفكالشام  وكان  واحلرمني،  املنورة    جاز  املدينة  إىل  رحل  قد  أمره  آخر 

 واستوطنها. 

 اثلثا: شيوخه: 
هو  ذكر  وقد  العلامء،  من  كبري  املختلفة عن عدد  الكوراين علومه  العالمة  أخذ 

امل كتابه  ثبت مشاخيه يف  بـوس وبنفسه  كُ (1))األمم إليقاظ اهلمم(  :م  ر، ومن ثُ ، وهم 

 :(2) أشهرهم 

 القشايش.  ،دأمحد بن حمم  -1

 الشنأوي.  ،علأمحد بن  -2

 الكوراين. ،حممد رشيف بن يوسف -3

 الكوراين. ،عبد الكريم بن أيب بكر احلسيني -4

 الغزي. ،حممد بن حممد العامري -5

 سلطان بن أمحد املزاحي. -6

 البابل.  ،حممد بن عالء الدين -7

 احلنبل.  ،قيد البابع -8

 
النقشبندية  هـ( 791)ت:= بيعة الشيخ و، وتقوم آداب  تقديسه، ويدعي بعض املتأخرين من عىل أساس 

بكر وعل  أن  أتباعها   بأيب  تتصل  بني   ،هلا سلسلة  النهر،  وراء  ما  بالد  الطريقة يف  هذه  نشأت  وقد   ،

اهلنود من  أتباعها  ومعظم  وإيران،  واألترا  العراق  اواألكراد  الطريقة  انظر:  وأعالمها،  ك.  لنقشبندية 

 (.21عل يف رشح كتاب األخرضي، للشنقيطي )صومنح ال (،21-10لدرنيقة )ص
 هـ.1328أباد الدكن، يف اهلند، سنة ُطبع بمجلس دائرة املعارف النظامية، بحيدر  (1)
 (.  1/5انظر: سلك الدرر، للمرادي ) (2)
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 : ( 1) رابعا: تالميذه

 العلامء، ومن أشهرهم: غفري من  تتلمذ عىل العالمة الكوراين مجع  

  (2) املنويف. ،درييسإلا ،سعيد بن جعفر احلسنيبن إبراهيم بن حممد  -1

   (3) الدمياطي. ،أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغني -2

  (4) . ينأمحد بن حممد بن أمني الدين، املعروف بالدارا -3

  (5) املقديس.  ،إسحاق بن عمر بن حممد بن أيب اللطف -4

   (6).باخلاين املعروف الدين، صالح بن  الغني عبد -5

  (7) البرصي. ،عبد اهلل بن سامل بن عيسى -6

  (8) احلموي. ،مصطفى بن فتح اهلل -7

   (9) سعيد بن أيب بكر، احلسيني، البغدادي.بن حممد  -8

 خامسا: مؤلفاته:  
الكوراين حيثكثريةلفات  ؤم  للعالمة  عىل   ،  تنيف  أهنا  الشوكاين  ذكر 

تلميذه عبد القادر بن    أفردها، وقد  (11)ىل املائةي أهنا تربو ع، وذكر املراد(10) الثامنني 

 
دت (، فقد أف15حقيق: أمحد رجب أبو سامل )صبت  راهيم الكوراين،إلب  كر والروايات،انظر: إعامل الف  (1)

 حقق يف عرض تالميذ املؤلف. من امل
 (.1/427انظر: تاريخ عجائب اآلثار، للجربيت )( 2)
 (.1/141ريخ عجائب اآلثار، للجربيت )انظر: تا( 3)
 (. 1/356انظر: خالصة األثر، للحموي )( 4)
 (.1/394األثر، للحموي ) انظر: خالصة( 5)
 (.2/434انظر: خالصة األثر، للحموي ) (6)
 (.1/132جائب اآلثار، للجربيت )تاريخ ع انظر:( 7)
  (.1/125ر: تاريخ عجائب اآلثار، للجربيت )انظ( 8)
 (.1/332: تاريخ عجائب اآلثار، للجربيت )انظر (9)
 (.12/ 1) ، للشوكاينانظر: البدر الطالع (10)
 (. 1/5) ي، للمرادسلك الدررانظر:  (11)
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 ، وسأقترص عىل ذكر بعض ما وقفت عليه مطبوعا منها:(1)خاص مؤلفب ،أيب بكر

   (2) إحتاف اخللف بتحقيق مذهب السلف. -1

  (3) إظهار القدر ألهل بدر.  -2

  (4) ر والروايات يف رشح حديث إنام األعامل بالنيات.الفك إعامل -3

   (5) لة التكوين.أ حترير مسملبني يفالقول ا -4

  (6) عجالة ذوي االنتباه يف حتقيق إعراب ال إله إال اهلل.  -5

   (7) مد الفيء يف تقرير ليس كمثله يشء. -6

   (8)مسلك االعتدال إىل فهم آية خلق األعامل. -7

 
امللك    (1) جامعة  مكتبة  يف  خمطوطة  نسخة  منه  )ال يوجد  بعنوان: سعود  املخطوطات،  قسم  سابقا(،  رياض 

 (. 837/5ق-3881، برقم )"مؤلفات الشيخ إبراهيم الكردي الكوراين"
و  (2) األوىل،  الورقة  الكوراين،  مؤلفات  للمرادي  انظر:  الدرر،  و6/ 1)سلك  الطا(،  للشوكاين  البدر  لع، 

والكتاب1/21) العلوم اإلسالمية، جامعة    (،  كلية  امنشور يف جملة  بتحقيق: عابد 60لعدد )بغداد،   ،)

 أمحد البشدري.
اب منشور يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، انظر: مؤلفات الكوراين، الورقة الثانية، والكت  (3)

 (، بتحقيق: أكرم بايز حممد. 59العدد )
الانظر:    (4) للشوكاين  البدر  أ1/12)طالع،  رجب  أمحد  بتحقيق:  منشور  والكتاب  سامل،(،  دار   بو  النارش: 

 الكتب العلمية. 
(، والكتاب منشور يف جملة كلية 1/6)رادي  سلك الدرر، للمانظر: مؤلفات الكوراين، الورقة الثانية، و  (5)

 . عابد أمحد البشدري(، بتحقيق: 53العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، العدد )
و  (6) الثانية،  الورقة  الكوراين،  مؤلفات  الدرر انظر:  للمرادسلك  جملة  1/6)ي  ،  يف  منشور  والكتاب   ،)

 (، بتحقيق: حممد حممود فجال. 5األمحدية، اإلمارات، العدد )
(7)   ( للبغدادي  املكنون،  إيضاح  اإلسالمية، ج4/455انظر:  العلوم  كلية  منشور يف جملة  والكتاب  امعة (، 

 . األسعدمحد حممود أ(، بتحقيق: حازم عدنان 64) بغداد، العدد
(، والكتاب منشور يف جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية، 4/479)  ، للبغدادي كنون إيضاح املانظر:    (8)

 (، بتحقيق: فرات سمري فرج، ووليد طوينة احلمزة.10املجلد )(، 42العدد )
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 سادسا: وفاته: 
ا المالع  تويف سنة  لكوراين  ة  األوىل،  مجادى  شهر  من  عرش،  الثامن   يف 

ن  يف البقيع. هـ(1101)
  (1) ، يف املدينة النبوية، وُدف 

 
 

 

 
 (.1/12)البدر الطالع، للشوكاين و (،1/117) للجربيت ،انظر: تاريخ عجائب اآلثار( 1)
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 املبحث الثاني
 يق نسبتها للمؤلفاسم الرسالة، وتوث 

 أوالً: اسم الرسالة: 
له، وهو:   املخطوط عىل ذكر اسم واحد  َتقيق   ة يف لسني ا  عة"اللم اتفقت نسخ 

النسخة )أ(  لقاء يف األمنية"اإل التسمية جاءت يف صدر  ب ت بخط  التي كُ -، وهذه 
ت 

التسمية ، والنسخة )ب(، والنسخة )ج(، والنسخة )هـ(، وهذه  -، كام يظهراملؤلف

، الورقة األوىل، لتلميذه عبد القادر بن ""مؤلفات الكوراينجاءت أيضا يف خمطوط:  

 . (1) غدادي، للبني"العارف"هدية  : أيب بكر، وكتاب

 اثنياً: توثيق نسبة الرسالة للمؤلف: 
املؤلف اسم  خ    ُكت ب  الُنس  و)هـ(،    يف صدر  و)ج(،  )ب(،  املخطوط:  من  اآلتية 

يف   أيضا  عبد   هنايةوُكت ب  تلميُذه  الكوراين:  إىل  الكتاب  هذا  ب   ون س  )د(،  النسخة 

"هدية دادي يف:  ه إليه البغنسب، و"ينرا"مؤلفات الكو القادر بن أيب بكر، يف خمطوط:  
 ( 2) عارفني".ال

 

 

 
 

 
 (. 1/63)هدية العارفني  (1)
 املرجع السابق. (2)
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 املبحث الثالث
 ؤلف فيها، ومنهجه فيهاة، وبيان حمتوياتها، ومصادر املالتعريف بالرسال 

 التعريف ابلرسالة، وبيان حمتوايهتا:أوالً:  
املحكية رة، شهواملق قصة الغراني  الرسالة هيف هذ -رمحه اهلل تعاىل -تناول املؤلف 

گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿تفسري قوله تعاىل:  يف

 : الرسالة ه هذ لتي أوردها املؤلف يف  ومن أبرز املوضوعات ا   ، [ 52]احلج:    ﴾ گ ڳ

 هلا ثالث طرق، رجاهلا رجال الصحيح.  وأن  ، أصل القصةإثبات  -1

 الرد عىل من أنكر القصة، كعياض، وغريه. -2

 ا. عليه ورده، ةقصالل حوعرض الشبهات التي أثريت  -3

اآلث ـقـن -4 عــل  الواردة  ابـار  عبـ ن  وبعض  اس،  ـن  إثبات  ـالتابعي،  يف  ن 

 أصل القصة. 

 رشح معنى هذه اآلثار. -5

نطق بلسانه:    ×النبي    بأن  بيان املؤلف لرأيه يف معنى هذه اآلثار، وتقريره   -6

 .(شفاعتهن ترجتى وإن    ،تلك الغرانيق العىل)

 .×ة النبي لة عىل عصم واآليات الدا ر  ثاآلا توفيق املؤلف بني هذه -7

 يه. يف تفسري اآلية، ورده عل  نقل املؤلف لرأي البيضاوي -8

 نقل املؤلف لرأي ابن حجر العسقالين يف تفسري اآلية، ورده عليه. -9

حتى   ×يف علة متكني الشيطان من النبي    ،نقل املؤلف لكالم الزخمرشي  -10

 .قللنبتلك الكلامت، وتأييده هلذا ا ينطق جعله 

املؤلف    -11 قولهتفسري  ا -تعاىل    ملعنى  اآلية  ونقله  -لكريمةيف  )متنى(،   :

 تفسري ابن عباس هلا.

وتوفيقه  -12 )متنى(،  تعاىل:  قوله  ملعنى  الرتمذي  احلكيم  لتفسري  املؤلف  نقل 

 بينه وبني تفسري ابن عباس.  
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تلك الكلامت يف حالة نعاس، نطق ب ×النبي  أن  توفيق املؤلف بني رواية  -13

 يف حالة سهو. نطقها نهأ يةوروا 

  ﴾ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿"  ف لقراءة ابن عباس:ملؤلاقل  ن -14

ث ،[52]احلج:  عىل رأيه.  ذه القراءةهب واستدالله، "وال حُم د 

هريرة،   -15 أيب  حلديث  املؤلف  من  نقل  املرفوع،  األمة    أن  ،  هذه  يف 

ثون،   ، وتبنيه له.  ،منهم عمر بن اخلطاب وأن  حُم د 

د  اخلم اللكنقل املؤلف  -16  ث. طايب يف معنى امُلح 

 ثني. د  ح  الدالة عىل أنه من املُ  ، ،لقصة عمر بن اخلطابنقل املؤلف  -17

بيان   -18 يف  الرتمذي  احلكيم  لكالم  املؤلف  والوالية، نقل  النبوة  بني  الفرق 

 وتبنيه له. 

الشيطان ألقى تلك الكلامت حماكيا    بأن    :رد املؤلف عىل من فرس اإللقاء -19

 .× اهللل نغمة رسو

من مقتىض    وأن  صادق يف كل ما يأيت به،    ×النبي   بأن  ف كتابه  ختم املؤل -20

به،    أن  اإليامن   آمن  الذي  متبوعه  مشى  إذا  إذا    وأن  يميش صاحبه  يقف 

 يرجع إذا رجع.   وأن  وقف، 

 اثنياً: مصادر املؤلف يف الرسالة:  
ام يل  وفي  ادر،صاملعىل عدٍد من    -بعد القرآن الكريم -ه  اعتمد املؤلف يف رسالت

 ت مؤلفيها: حسب وفيا رها مرتبةك  ذ  

 . هـ(256)صحيح البخاري، للبخاري، تويف  -1

 .هـ(292)مسند البزار، للبزار، تويف  -2

 .هـ(320)ختم األنبياء، للرتمذي، تويف  -3

 .هـ(360)املعجم الكبري، للطرباين، تويف  -4
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 . هـ(388)، تويف أعالم احلديث، للخطايب -5

 .هـ(538)للزخمرشي، تويف  زيل،التنض امالكشاف عن حقائق غو -6

 .هـ(544)الشفا بتعريف حقوق املصطفى، للقايض عياض، تويف  -7

 هـ(. 643)األحاديث املختارة، للضياء املقديس، تويف  -8

 . هـ(685)أنوار التنزيل وأرسار التأويل، للبيضاوي، تويف  -9

 .هـ(852)فتح الباري، البن حجر، تويف  -10

 .هـ(911)تويف  ،وطيللسيور، أث ملالدر املنثور يف التفسري با -11

 رب الدال عىل وجود القطب واألوتاد، للسيوطي. خلا -12

 احلاوي للفتاوي، للسيوطي. -13

 هـ(.974)املنح املكية برشح اهلمزية، البن حجر اهليتمي، تويف  -14

 اثلثاً: منهج املؤلف يف رسالته: 
 .الغرانيق عىل سؤال ورد إليه عن مسألة كتب املؤلف هذه الرسالة جوابا  -1

يث ذهب إىل إثبات أصل ة، ومعنى اآلية، حرأيه يف هذه القص   املؤلف  ني  ب -2

العىل،  نطق   ×النبي    وأن  القصة،   الغرانيق  )تلك  لرتجتى(  وإن  :  عن شفاعتهن   ،

 ء.بإلقاء امللك، بتمكني اهلل تعاىل ابتالالـُمل ب س إلقاء الشيطان 

هد، وسعيد جما، و ،  د املؤلف رأيه هذا باآلثار املروية عن ابن عباسأي   -3

وق جبري،  وعكرمة،بن  العالية،  وأيب  عىل    تادة،  بظاهرها  تدل  والتي    أن  والسدي، 

 .  ×الناطق بتلك الكلامت هو رسول اهلل 
 ا. أجاب عنهثريت حول القصة، واملؤلف الشبهات التي أُ  عرض -4

 ورد عليهم.  ،أورد املؤلف رأي املخالفني له يف إثبات أصل القصة -5

 . ×واآليات الدالة عىل عصمة النبي   ، اآلثار املروية يف القصة   بني ف  املؤل  ف ق و   -6
 املؤلف بني الروايات املختلفة التي رويت يف القصة.  ف ق و   -7
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البيضاوي، وابن حجر   -8 مي، تقالين، وابن حجر اهليعسال نقل املؤلف رأي 

 . عليهم ورد ،ميف تفسري اآلية، وانتقده 

الشيطان ع -9 تسليط  من  احلكمة  املؤلف  بتلك    ×  بيلنا  ىلذكر  نطق  حتى 

 ت. الكلام

عىل الدر    -التي استدل هبا عىل إثبات القصة-اقترص املؤلف يف مجع اآلثار   -10

 املنثور، للسيوطي. 

بام يدعم رأيه يف إثبات أصل    ،عن احلكيم الرتمذيل  نقأكثر املؤلف من ال  -11

 القصة. 
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 املبحث الرابع
 ( 1)ةوصف النسخ اخلطية للرسال 

 ، وفيام يل بياهنا:سالةللر  خطيةوقفت عىل مخس نسخ 

 النسخة األوىل: )األصل(: وجعلت هلا الرمز )أ(: 
املجموع، حمفوظة يف   الثامنة يف  الزوهي نسخة ضمن جمموع، وهي  اوية  خزانة 

بعنوان:  النا املغرب،  متكروت،  يف  يف رصية،  اإللقاء  َتقيق  يف  السنية  "اللمعة 
امل  ، "األمنية  ن  (2) (، 8/ 691ع )وم جورقم  مركز مجعة سخة مصورة يف  ويوجد منها 

 (. 576799املاجد، يف ديب، برقم )

اللمعة السنية يف حتقيق "وهي نسخة كاملة تبدأ صفحتها األوىل بعنوان الرسالة: 

األمنيةاإلل يف  والصالة "قاء  بالبسملة،  الرسالة  تبدأ  ثم  املؤلف،  اسم  ذكر  دون   ،

اهلل   امل "نتهي بقول املؤلف:  ت و ،  ×والسالم عىل رسول  : -اهلل عنه   ( 3) عفا -ؤلف  قال 

عن الفراغ  اخلميس،    وقع  يوم  سنة:    14التبييض،  فاحتة  احلرام،    ، هـ1078حمرم 

وفاحت ختامها،  اهلل  ب أحسن  وختامها،  بعدها  ما  رش ة  عن  وعصمنا  وفضله،  منه 

سلط  له  جيعل  وال  وساوسه،  من  القدر  به  سبق  ما  حكم  عنا  وأزال    ا انالشيطان، 

فتوفنا غري مفتونني، شاء قدير، اللهم وإذا أردت فتنة بقوم  علينا، بعزته، إنه عىل ما ي

النبيني خاتم  حممد،  املصطفى،  نبيك  عدد  ،  ×  بجاه  أمجعني،  وصحبه  آله  وعىل 

ا عىل  وسالم  املبني،  احلق  امللك  اهلل،  بدوام  اهلل،  رب  خلق  هلل  واحلمد  ملرسلني، 

امل من  الفراغ  وكان  اخلميس،  دوسالعاملني.  يوم  احلجة    8ة،  سنة:  ذي  احلرام، 

 
ورة من مركز مجعة املاجد، يف ديب، مصمجيع نسخ املخطوط التي اعتمدهتا يف التحقيق تم احلصول عليها    (1)

زيل الشكر  ات العامل، فلهم جواملركز له جهود كبرية يف مجع وتصوير وفهرسة املخطوطات من شتى مكتب

 عىل هذا العمل.
 (. 3/801ت خزانة الزاوية احلمزية العياشية بإقليم الرشيدية )اانظر: الفهرس الوصفي ملخطوط( 2)
ب تيف األصل  (3)

 والصواب ما أثبته. ،"عفى": ُكت 
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الصالة  ه1074 أفضل  صاحبها  عىل  الرشيفة،  املدينة  بظاهر  بمنزيل،  وكالمها  ـ، 

 . "لق اهلل عىل الدوام. انتهىوالسالم، عدد خ

وواضح،   مقروء  جيدة، وخطها  بحالة  وهي  النسخ،  بخط  النسخة  هذه  ُكتبت 

ب ت بخ
ة األصل ؤلف، لذا فقد جعلتها النسخملاط  ويظهر من تذييل الرسالة أهنا ُكت 

 .  يف التحقيق 

النسخة:   هذه  أوراق  يف    4وعدد  صفحة    8ورقات،  كل  ومقاس  صفحات، 

سطرا، ومتوسط   23وسط عدد األسطر يف كل صفحة  سم(، ومت15سم× 20.5)

 كلمة. 13عدد الكلامت يف كل سطر 

 النسخة الثانية: وجعلت هلا الرمز )ب(: 
مسة يف املجموع،  ة، وهي اخلا( رسال11ل عىل )م تيشوهي نسخة ضمن جمموع  

بعنوان:  حم  دمشق،  يف  الظاهرية،  الكتب  دار  يف  َتقيق فوظة  يف  السنية  "اللمعة 
يف )األمنية"  اإللقاء  املجموع  ورقم  يف    (1) (، 1346،  مصورة  نسخة  منها  ويوجد 

 (. 247507مركز مجعة املاجد، يف ديب، برقم )

ا صفحتها  تبدأ  كاملة  نسخة  الرسالة:  ىلوألوهي  بعنوان  يف السنية  اللمعة  " 
والثناء   تعاىل  ، ثم اسم املؤلف، ثم تبدأ الرسالة بحمد اهلل"َتقيق اإللقاء يف األمنية

ب  عليه، اـقـوتنتهي  ال ـق "خ:  ـاس ـلن ول  عنه-مؤلف  ـال  اهلل  يوم  -عفا  تسويده:  تم   :

سنة:    8اخلميس،   احلرام،  احلجة  وه1074ذي  ختامها،  اهلل  أحسن  العام  حتفاـ،  ة 

وما عىلبعدها،    املقبل  املنورة،  املدينة  بظاهر  بمنزيل،  آمني،  وكرمه،  ساكنها    بمنه 

 . "م اهلل، واحلمد هلل رب العاملني أفضل الصالة وأتم السالم، عدد خلق اهلل، بدوا

  ُكتبت هذه النسخة بخط النسخ، وهي بحالة ممتازة، وخطها مجيل، وكاتبها هو 

ال  دمحم ناسخ املجموع، واسمه:   طيب، كتبها يف دمشق، رزاق اخلبن حممد بن عبد 

 
 (.1/348انظر: فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية ) (1)
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 .هـ(1087)-هـ(1085)بني سنتي 

النسخة:   هذه  أوراق  يف    5وعدد  صف  9ورقات،  كل  ومقاس  حة  صفحات، 

ومتوسط   سطرا،  21سم(، ومتوسط عدد األسطر يف كل صفحة  15سم× 20.5)

 كلامت.  10عدد الكلامت يف كل سطر 

 )ج(: زم لر ة الثالثة: وجعلت هلا االنسخ
جمموع،   ضمن  نسخة  الوهي  اخلزانة  يف  املغرب، حمفوظة  يف  الرباط،  يف  عامة، 

اإللقاء يف األمنية"بعنوان:   السنية يف َتقيق  بر "اللمعة   ، ( ويوجد    (1) ك(، 474قم 

 (. 578183منها نسخة مصورة يف مركز مجعة املاجد، يف ديب، برقم )

تبدأ   كاملة  نسخة  الوهي  بعنوان  األوىل  يف "ة:  لارس صفحتها  السنية  اللمعة 
، ثم اسم املؤلف، ثم تبدأ بالبسملة، والصالة والسالم عىل "اإللقاء يف األمنية  َتقيق

: وقع الفراغ -اهلل عنه  ( 2)عفا-قال املؤلف  "، وتنتهي بقول الناسخ:  ×رسول اهلل  

اخلميس،   يوم  التبييض،  سنة:    14عن  فاحتة  احلرام،  اهلل   هـ،1078حمرم  أحسن 

وفضله، وعصمنا عن رش الشيطان، وأزال    وختامها، بمنه حتة ما بعدها  افو  ختامها،

انا علينا، بعزته، إنه عىل  سبق به القدر من وساوسه، وال جيعل له سلطعنا حكم ما  

للهم وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غري مفتونني، بجاه نبيك املصطفى،  ما يشاء قدير، ا

النبيني،   خاتم  وصح×حممد،  آله  وعىل  عددأ  به،  بدوام  مجعني،  اهلل،  اهلل،    خلق 

الفراغ من   ، واحلمد هلل رب العاملني.امللك احلق املبني، وسالم عىل املرسلني وكان 

اخلميس،   يوم  سنة:    ذي  8املسودة،  احلرام،  بمنزيل،  1074احلجة  وكالمها  هـ، 

عىل  اهلل  خلق  عدد  والسالم،  الصالة  أفضل  صاحبها  عىل  الرشيفة،  املدينة  بظاهر 

 . "ام. انتهى ودال

 
  املخطوط موجود يف اخلزانة العامة يف الرباط، ولكني مل   ن  أركز مجعة املاجد  ذكر مفهرسو املخطوط يف م  (1)

 . "فهرس املخطوطات العربية املحفوظة يف اخلزانة العامة يف الرباط"أجده يف كتاب: 
ب تألصل ا  يف (2)

 ، والصواب ما أثبته."عفى": ُكت 
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 وهي بحالة جيدة، وخطها مقروء.خة بخط مغريب، ُكتبت هذه النس

النسخة:   هذه  أوراق  يف  و   4وعدد  كل   8رقات،  ومقاس  صفحة    صفحات، 

صفحة  س 15سم× 20) كل  يف  األسطر  عدد  ومتوسط  ومتوسط    21م(،  سطرا، 

 كلامت.  10عدد الكلامت يف كل سطر 

 : )د(النسخة الرابعة: وجعلت هلا الرمز
الرابعة يف    ي نسخة ضمن جمموع يشتمل عىلهو املجموع، أربع رسائل، وهي 

يف الظاهرية،  الكتب  دار  يف  بعنوان:حمفوظة  دمشق،  الغرانيق"،      برقم "مسألة 

ديب،    (1) (،8461) يف  املاجد،  مجعة  مركز  يف  مصورة  نسخة  منها  برقم ويوجد 

(244865 .) 

، اسم املؤلف يف آخر الرسالة  بت  وهذه النسخة مل ُيذكر فيها عنوان الرسالة، وكُ 

اهلل   رسول  عىل  والسالم  والصالة  بالبسملة،  الناسخ:    ، ×وتبدأ  بقول  وتنتهي 

وبار" وسلم  صل  وأصحابه،  اللهم  آله،  وعىل  حممد،  وموالنا  سيدنا  عىل  ك 

يوم  إىل  ترتدد  موصولة  الطاهرين، صالة  الطيبني،  بيته؛  وأهل  وذريته،  وأزواجه، 

هلل   واحلمد  املنسا   ربالدين،  الرسالة  متت  وويل عرصه لعاملني.  زمانه،  لعالمة  وبة 

إ املال:  ونفعناوأوانه، سيدنا  بقاءه،  اهلل  أطال  الكوراين،  آمني. حتريرا يف:    براهيم  به 

صاحبها  عىل  النبوية،  اهلجرة  من  وألف،  وثامنني  أربع  سنة  احلرام،  حمرم  منتصف 

 . "أفضل الصالة والتحية 

 هـ(. 1084) وقد كتبها سنة  املجموع،  وكاتبها هو ناسخ    ن، حس ُكتبت هذه النسخة بخط  

النسخة:   هذه  أوراق  يف  و   5وعدد  كل   9رقات،  ومقاس  صفحة    صفحات، 

سطرا، ومتوسط   21سم(، ومتوسط عدد األسطر يف كل صفحة  14سم× 19.5)

 كلامت.  10عدد الكلامت يف كل سطر 

 
 (. 2/38انظر: فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية ) (1)
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 )هـ(:النسخة اخلامسة: وجعلت هلا الرمز
جم  ضمن  نسخة  عىل    ع،مووهي  وهي  يشتمل  رسائل،  يف تسع  السادسة 

العر اللغة  جممع  يف  حمفوظة  بعنوان:    بية،املجموع،  دمشق،  يف "يف  السنية  اللمعة 

ويوجد منها نسخة مصورة يف  (1) (، 652، ورقم املجموع )"ق اإللقاء يف األمنيةحتقي

 (. 666038مركز مجعة املاجد، يف ديب، برقم )

صفحته تبدأ  كاملة  نسخة  الرسالة:  األا  وهي  بعنوان  االلم "وىل  يف عة  لسنية 
األمنية يف  اإللقاء  امل"َتقيق  اسم  ثم  تب،  ثم  والصالة ؤلف،  بالبسملة،  الرسالة  دأ 

:  -عفا اهلل عنه-قال املؤلف  "، وتنتهي بقول الناسخ:  ×والسالم عىل رسول اهلل  

  هلل ا   هـ، أحسن1176خلت من رجب الفرد، سنة:    9تم تسويده: يوم اإلثنني، يف  

 .  "رب العاملني. تم   واحلمد هلل   كرمه، آمني، قبل وما بعدها، بمنه و وفاحتة العام امل ختامها، 

هو من كالم الناسخ، وليس من كالم    -يف آخر هذه النسخة-املثبت    أن    ويظهر

 هـ. 1176املؤلف؛ ألن املؤلف تويف قبل هذا التاريخ املذكور، وهو 

بها هو  ة ممتازة، وخطها مجيل، وكاتالبحُكتبت هذه النسخة بخط النسخ، وهي  

 ناسخ املجموع. 

صفحات، ومتوسط عدد األسطر    8ورقات، يف    5  هذه النسخة:وعدد أوراق  

 كلامت.  10سطرا، ومتوسط عدد الكلامت يف كل سطر  20يف كل صفحة 

 مناذج من نسخ املخطوط املعتمدة يف التحقيق: 

 

          

 
، يف دمشق، ومل "بيةرجممع اللغة الع "املخطوط موجود يف    أن  مركز مجعة املاجد    مفهرسو املخطوط يف( ذكر  1)

لظاهرية، التي هي من صنع ا  أمتكن من الوقوف عليه يف فهارس املجمع، ومل أجده يف فهارس دار الكتب

 املجمع.



 (ه1444 خرة مجادى اآل)     ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

541 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولى من النسخة )أ(ال  قةور صورة ال
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 النسخة )ب( الورقة الولى من صورة 
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 صورة الورقة الولى من النسخة )ج( 
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 صورة الورقة الولى من النسخة )د( 
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 صورة الورقة الولى من النسخة )هـ( 
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 )هـ( من النسخة  رةخي صورة الورقة ال 
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 القسم الثاني
 ققنص الرسالة احمل

الرحيم الرمحن  اهلل  نستعني   ، بسم  حممد  ،وبه  سيدنا  عىل  اهلل  آله   ،وصىل  وعىل 

 (2) (1) . وصحبه وسلم

 :القائل ؛إال اهلل ال إله أن  وأشهد  ،الذين آمنوا إىل رصاط مستقيم ياحلمد هلل هاد

سيدنا    (4)أن  وأشهد    [،11]التغابن:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  (3) ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

يُ   ،املؤيد بإحكام اآليات  ،ولهعبده ورس   احممد  (5) ونبينا  ،لقيه الشيطانبعد نسخ ما 

احلكيم العليم  اهلل  وأصحابهوعىل    ،(7) عليهاهلل    (6) صىل  ،بتمكني  صالة   ،(8) آله 

الربكاتوسالما   اهللال  عىل  ،فائيض  خزائن  من  والالحق  الفضل    (9) ذي  ،سابق 

 : عدأما ب، العظيم

  ، املشهورةالغرانيق  (12) مسألةعن  -(11) أهيا األخ  ،(10) تعاىل  أيدك اهلل -فقد سألت  

 
ثبت من )أ(، ، واملهـ(اقطة من )، س"وبه نستعني، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم"(  1)

 و)ج(، و)د(.
، ساقطة من "ه نستعني، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه وسلمببسم اهلل الرمحن الرحيم، و"( 2)

 ، و)ج(، و)د(.واملثبت من )أ()ب(، 
 ."هيد": )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د( ويف، "هيدي": هـ(يف ) (3)
 ، بياض يف )ب(. "وأشهد أن" (4)
 .هـ(قطة من )أ( و)ج(، و)د(، واملثبت من )ب(، و)، سا"ونبينا" (5)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."وصىل": هـ(، و)(يف )ب (6)
 ."وسلم"و)د(: زيادة يف )ب(، و)ج(،  (7)
 .هـ(، واملثبت من )"، وعىل آله وصحبه وأصحابه×"يف )أ(:  (8)
 د(.من )أ(، و)ج(، و) ، واملثبت"ذو"، ويف )ب(: "ذوا": هـ(يف )( 9)
 )ج(، و)د(. املثبت من )ب(، و، وهـ(، ساقطة من )أ(، و)"تعاىل" (10)
 مل أقف عىل اسم السائل.  (11)
ب ت النسخ  يف مجيع    ( 12) 

 احلديث. بته بناء عىل قواعد اإلمالء املتعارف عليها يف العرص ، والصواب ما أث "مسئلة ":  ُكت 
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هلا    وأن    ،هلا أصال أصيال   أن  بعد إثبات    ،العلامء أطالوا يف األجوبة عنها  أن  وذكرت  

طرق ـث  رجـالـرج  ،الث  الصـها  ملال ـخ  (1) ،ح ـحيـ ال  أصلهافا  من  القصة  أنكر    ؛ ن 

تر  ك  أن  وذكرت    ،وغريه  ،(2) كعياض فلم  األجوبة  تأملت 
من   ( 3)  يسلم  منها جوابا 

ابن حجر    ،ءيش الشيخ  ارتضاه  ما  اهلمزية  ،(4) ميتاهليخصوصا    : وأيده  ،يف رشح 

س    ×النبي    أن  من  " الشيطان    ،ةن أصابته   (6) / شبهيُ   بصوت(5)تهءقرافحاكى 

فيه    ،الخ  (7)،"صوته بالقرآن  أن  إذ  الوثوق  يرفع    : همنالذي    ،(9) مجيعه  ( 8)هذا 

أنك   ،[52]احلج:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿ وذكرت 

بعد  رأي ذلكح  رص    البيضاوي    (11) أن    (10) ذلكت  سورة (12) بمثل  يف 

  .وإزالة هذه الشبهة ،(15)لةأاملأمول حترير هذه املس وأن   ،(14) (13) احلج

 
 (.8/439يف فتح الباري ) ،ده من ابن حجرأفا، "رجال الصحيحهلا ثالث طرق، رجاهلا "قول املؤلف:  (1)
 . (2/512)، للقايض عياض تعريف حقوق املصطفىالشفا بانظر:  (2)
 ، و)د(.، واملثبت من )أ(، و)ج("ترى": هـ(يف )ب(، و)( 3)
ب تيف مجيع النسخ   (4)

   .هو الصواب والذي أثبته بالثاء، ،"اهليثمي": ُكت 
 ملثبت من )ب(، و)د(. ، وا"قراته": هـ()يف )أ(، و)ج(، و( 5)
 النسخة )أ(.  /أ[ من1هناية ]ق (6)
 (.258املكية برشح اهلمزية، البن حجر اهليتمي )صانظر: املنح   (7)
 .هـ(واملثبت من )ب(، و)د(، و) ،"القرءان"يف )أ(، و)ج(: ( 8)
 ."مجيعه"، وهي مدرجه فوق قوله: "يف سورة احلج"يف )د(: زيادة: ( 9)
 .هـ(من )د(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و) ، ساقطة"بعد ذلك" (10)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.هـ( )ب(، و)اقطة من ، س"أن"( 11)
 . "بعد ذلك"يف )د(: زيادة:  (12)
 . هـ(، ساقطة من )د(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"ورة احلجيف س" (13)
 .(4/75) ، للبيضاويلانظر: أنوار التنزيل وأرسار التأوي (14)
جـف(  15) كُ ـميـي  النسخ  ما  "املسئلة"ت:  ب  ت  ع  والصواب  يف  أثبته  ،  عليها  املتعارف  اإلمالء  قواعد  عىل  بناء 

 العرص احلديث. 
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التوفيق -فأقول   السيوطي    :-وباهلل  الدين    -رمحه اهلل تعاىل-قال احلافظ جالل 

يف   (5) ءوالضيا  ،(4) ( 3)دويهوابن مر  ،(2) والطرباين  ،(1) وأخرج البزار"  :ورثنمليف الدر ا

بن  ،ثقات  (7) هرجال  بسندٍ   ،(6) املختارة سعيد  طريق  عباس  ،جبري  (8) من  ابن    ،عن 

،  ( 11() 10) /ۓ ۓ ھ ے ے﴿  :(9) قرأ  ×اهلل  ول  رس   إن    :قال  

العىل )   [، 20-19]النجم:  ﴾ ڭ ڭ الغرانيق   ، ( ى جت لرت  ( 12) / شفاعتهن   وإن    ، تلك 

املرشكون   آهل  :وقالوا  ،بذلكففرح  ذكر  فقال  (13) هفجاء  .تناقد   ( 14) اقرأ   :جربيل 

عل  
به  (15)  جئتك  ( 17) ۓ ۓ ھ ے ے﴿   :(16) فقرأ  .ما 

 ﴾ ڭ ڭ 

  . ( (20) ىــجـرتـت ـل  ( 19) / ن ه ت ـ اع ف ـ ش  ( 18) / وإن    ، ىل ـ ع ـ ق ال ـ ـ ي ـ ران ـ غ ـ ك ال ـ ل ـ ت )   ، [ 20-19]النجم: 

 
 (. 11/296انظر: مسند البزار )( 1)
 (.12/53انظر: املعجم الكبري، للطرباين ) (2)
 .هـ(، و)، واملثبت من )ب(، و)ج("مردوية"يف )أ(، و)د(:  (3)
تفسري  :  انظر  (4) يف  الواقعة  واآلثار  األحاديث  )للزيل،  الكشافختريج  ابن (2/394عي  عن  نقله  حيث   ،

 ، مسندا. مردويه
 ج(، و)د(.. واملثبت من )أ(، و)"والضيا": هـ(يف )ب(، و)( 5)
 . (10/89) ، للضياء املقديسانظر: األحاديث املختارة (6)
 و)د(. ثبت من )أ(، و)ج(،، وامل"رجال": هـ(يف )ب(، و) (7)
 . هـ()و)ب(، و)ج(، و، واملثبت من )أ(، "ابن"يف )د(:  (8)
 .هـ(، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)"قراء"يف )ب(، و)د(:  (9)
 (. /أ[ من النسخة )د1هناية ]ق( 10)
 . "ومنات": هـ(، ويف )ب(، و)ج(، و)د(، و)"ومنواة"يف )أ(:  (11)
 /أ[ من النسخة )ج(. 1هناية ]ق (12)
  .هـ()و و)د(، )ج(،، و)أ(، واملثبت من "فجاء"يف )ب(:  (13)
 و)ب(، و)ج(.، واملثبت من )أ(، "اقراء": (هـيف )د(، و) (14)
 ، و)د(.  ج( ، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)هـ(ساقطة من ) ،"عل" (15)
 ج(.)أ(، و، واملثبت من )"فقراء": هـ(، و)و)د(يف )ب(،  (16)
 . "ومنات": هـ()ب(، و)ج(، و)د(، و، ويف )"ومنواة"يف )أ(:  (17)
 )ب(. النسخة /أ[ من 1هناية ]ق (18)
 . هـ([ من النسخة )ب/1ة ]قهناي (19)
  .هـ()و و)د(، )ب(، و)ج(،من  واملثبتساقطة من )أ(،   ،"لرتجتى"( 20)



 عبد العزيز القصيّ  أمحد بند.                                           ء يف األُْمِنيَّةيف ََتِْقيق اإللَقا َعُة السَِّنيَّةِ اللَّمْ 

554 

ڈ ڈ ژ ﴿  :(2)فأنزل اهلل تعاىل  .انالشيطن  م  هذا  ،هذاـك بـ تـيـا أتـم  :(1) الــقـف

(3)ژ ڑ ڑ
(4)ک ک ک ک گ گ 

 ، [52]احلج: ﴾(5)گ گ ڳ 

الرواية    .انتهى(  7) . "(6) اآليات أنه    -الصحيحة -وهذه   تلك   (8) قرأ  ×رصحية يف 

هباال ونطق  اإللقاء  :أوال  ،كلامت  القر  :وثانيا  ،عند  منه  جربيل  طلب   (9) ة ءاعند 

عىل    ،عليه دليل  صح  ىنعم  أن  وهو  سع  ما  بنعن  يف -جبري    ( 10)يد  قوله  من 

الش ـفألق"  :-احلديث علـط ـيـى  لسـان  العىل)  :هـانـى  الغرانيق    . "الخ  (11) . "(تلك 

عـلـثـوم ابـه  عـن  العـوأب  ، (12) اسـب ـن    ، ( 15) كرمةـوع  ،(14) ادةــتـ وق  ،(13) ةـيـ الـي 

 
 .هـ()و و)د(، )ب(،، واملثبت من "قال": ، و)ج(يف )أ( (1)
 .ـ(هد(، واملثبت من )، ساقطة من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"تعاىل" (2)
 )أ(، و)ج(، و)د(.   ، واملثبت من"وما أرسلنا من رسول": هـ(يف )ب(، و)( 3)
 .هـ(، ساقطة من )أ(، و)ج(، واملثبت من )ب(، و)د(، و)"ألقى"( 4)
 ، واملثبت من )د(. هـ(، ساقطة من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"ان يف أمنيتهالشيط" (5)
 ، و)ج(.ت من )أ(، واملثبهـ()و د(،و) )ب(، ساقطة من ،"اآليات" (6)
وهذا اللفظ الذي ذكره املؤلف هو لفظ ابن    ،(6/65ثور، للسيوطي )التفسري باملأانظر: الدر املنثور يف    (7)

يف ضعفه األلباين  واألثر    عن ابن عباس، به.د، عن سعيد بن جبري،  عثامن بن األسو، من طريق  مردويه

 .(12نصب املجانيق )ص
 . هـ(و)ج(، و))أ(، و)ب(،  ، واملثبت من"قراء"يف )د(: ( 8)
 املثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.، و"القراة": هـ(يف )ب(، و) (9)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."ابن": هـ(يف )ب(، و) (10)
 ،([3/239(، وابن أيب حاتم يف تفسريه ]كام يف تفسري ابن كثري )9/176ابن جرير يف تفسريه )  أخرجه  (11)

 (، والسيوطي8/394(، وصحح إسناده: ابن حجر يف الفتح )310)صيف أسباب النزول    والواحدي

 (. 45)ص و   ، ( 10(، واأللباين يف نصب املجانيق )ص 201(، ويف لباب النقول )ص 65/ 6يف الدر املنثور ) 
  .املؤلف هو لفظ الطرباينيف الصفحة السابقة، وهذا اللفظ الذي ذكره سبق خترجيه ( 12)
ابن    (13) )أخرجه  تفسريه  يف  )9/176جرير  الفتح  يف  حجر  ابن  قال  عىل  مرس"(:  8/439(،  رجاله  ل، 

الصحيحنيرش )"ط  املنثور  الدر  يف  السيوطي  إسناده  وصحح  نصب 6/68.  يف  األلباين،  ووافقهام   ،)

 (. 45(، و)ص21نيق )صاملجا
(14)  ( تفسريه  يف  الرزاق  عبد  يف  3/40أخرجه  جرير  ابن  طريقه:  ومن   ،)( وصححه  (9/178تفسريه   ،

 (.45(، و)ص23يف نصب املجانيق )صاأللباين 
 . (، وعزاه لعبد بن محيد6/69املنثور ) لسيوطي يف الدرذكره ا (15)
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 (2) . "ت لامه تلك الكفألقى الشيطان يف في":  ومعنى ما ُروي  عن جماهد  .(1) والسدي 

الشيطان    ،×الناطق هبا رسول اهلل    (3) أن  هو    ،الخ إلقاء  بإلقاء الـُمل ب س  عن  عليه 

 ان حماكيا ال الشيط  ،بعدهاللحكم املذكورة يف اآليات    ؛ابتالء من اهلل احلكيم  ،امللك

الرواية (  7)وضحهتكام    ،(6) ابن حجر(  5) كام ارتضاه الشيخ  ،(4)عاسنغمته يف حالة نُ 

حتى أتى عىل   ،(9) فقرأ  ؛ "ما جئتك به  عل    (8) اقرأ "  :جربيل ملا قال له  أن    نم  ،السابقة

الكلامت إ  بناء عىل  ،تلك  من  أتيتك هبذا"  :فقال  ، لقائهأنه  الشيطان  ،ما  من    ، "هذا 

 
 . أيب حاتم يف تفسريه(، وعزاه البن 6/69ذكره السيوطي يف الدر املنثور ) (1)
 . محيد(، وعزاه لعبد بن 6/69ذكره السيوطي يف الدر املنثور )( 2)
  .هـ()و و)د(، )ب(، و)ج(،من  ة من )أ(، واملثبتساقط ،"أن"( 3)
 .هـ()و و)د(، )ب(،واملثبت من  ، و)ج(،من )أ(ساقطة  ،"نعاس يف حالة" (4)
 .هـ(من )ب(، و) ، ساقطة من )أ(، و)ج(، و)د(، واملثبت"الشيخ" (5)
 : وهو قوله ،يستنكر مما هافي وقع ما تأويل تعنيوإذا تقرر ذلك "(: 8/440قال ابن حجر يف فتح الباري ) (6)

لسانه  عىل  الشيطان  ال)  :ألقى  العىلتلك  لرتجتى  وإن    ،غرانيق  عىل    (؛شفاعتهن  محله  جيوز  ال  ذلك  فإن 

إذا كان مغايرا ملا جاء به  ،وكذا سهوا ،رآن عمدا ما ليس منهيزيد يف الق  أن   ×ألنه يستحيل عليه  ؛ظاهره

التوحيد العل  ،ملكان عصمته  ؛من  املسالك  "...امء يف ذلك مسالكوقد سلك  ثم ذكر هذه  قال:    أن  إىل  . 

النبي    :وقيل" الكلامت  ×كان  بتلك  ونطق  السكتات  من  سكتة  يف  الشيطان  فارتصده  القرآن   ، يرتل 

وما ذهب  .  "وهذا أحسن الوجوه  :قال  ،ه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعهابحيث سمع   ،حماكيا نغمته

املؤلُف  القابن    أن  من  -  إليه  هذا  ارتىض  حجر    غري  -ولحجر  ابن  ألن  يُ صحيح؛  أيا  مل  هذه   رجح  من 

األخري  األقوال، بقوله:    والقول  الوجوه"ختمه  أحسن  وهذا  فقوله"قال:  القائل    بأن  وحي  ي،  "قال":  ، 

هو القايض عياض؛ ألن ابن حجر ينقل املسالك عنه، والقايض عياض قد   ،"من أحسن الوجوه  وهذا"

هذا   فعال  يفاملسلكاعتمد  قال  حيث  الشفا،     ( املصطفى  حقوق  يظهر "(:  2/130بتعريف  والذي 

تأويله    ويرتجح تسليمه-يف  املحققني عىل  من  وعند غريه  يرتل   ×النبي    أن    -عنده  ربه  أمره  كام  كان 

ترتيالالق تفصيال  ،رآن  اآلي  قراءته  ، ويفصل  عنه  ،يف  الثقات  رواه  لتلك    ،كام  الشيطان  ترصد  فيمكن 

ن دنا إليه من  بحيث يسمعه م   ،×حماكيا نغمة النبي    ،ه من تلك الكلامتقختلفيها ما ا   هودسِّ   ،السكتات

 (.694صري )صديث املشكلة، ألمحد القوانظر: األحا ."وأشاعوها ×فظنوها من قول النبي  ر،الكفا
 ، واملثبت من )د(. "يوضحه": هـ(يف )أ(، و)ب(، و)ج(، و)( 7)
 . هـ()ج(، و)ت من )أ(، و)ب(، و، واملثب"اقراء"يف )د(:  (8)
 و)ب(، و)ج(. ، واملثبت من )أ(،"فقراء": هـ(يف )د(، و)( 9)
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 (2) ×مل يكن النبي    ،يف حالة نعاسالناطق هبا لو كان الشيطان حماكيا    ن  إف  (1) . الخ

ما   (7) ةاءمل يطلب إال قرألنه    ؛(6) عليه  (5) ةءراالق  (4) يلجربمنه  حني طلب    (3) يقرؤها

عن    (10) / (9)   ×يتكلم هبا النبي    أنه مل  والغرض  ،هبا قطعا  وأنه مل يأت    ،به  (8)هجاء

الشيطان هب  ،إلقاء  الناطق  حالة   ،الشيطان  (12) /  (11) اوإنام   . حماكيا   ،نعاس  (13) يف 

يقرؤها وجه  طلب  (15) عىل جربيل  (14) فبأي  هو   ،له  جهو  الا  ممهذا    ،منه   هحني  كام 

النقل    وإذا علمت    ،واضح جدا عند اإلنصاف الكلامت    بأن  -صحة  بتلك  الناطق 

إل  ،×اهلل    رسول اعن  امللك الـُمل ب س  لشيطان  قاء  تعاىلبتمكني    ،بإلقاء   ( 16) اهلل 

 ( 18) ساق الرواية  أن  بعد  -  عىل هذا الوجه  ،(17)  ،البيضاوي   رد    أن  ظهر    -ابتالء

 
 .هـ())د(، و)ب(، و ، واملثبت من، و)ج(ساقطة من )أ( ،"الخ"( 1)
 . هـ(ن )د(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)، ساقطة م"×"( 2)
 .هـ(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"يقراءها"(: يف )د  (3)
 واملثبت من )أ(، و)ج(.، "جربيل منه ": هـ(و)د(، و)يف )ب(،  (4)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."القراة": هـ()ب(، و)يف  (5)
 ت من )أ(، و)ج(، و)د(. ، واملثبهـ(، ساقطة من )ب(، و)"عليه"( 6)
 املثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(.، و"قرأة": هـ(يف )د(، و) (7)
 ملثبت من )أ(، و)د(. ، وا"جاء": هـ(و) يف )ب(، و)ج(،( 8)
 . هـ(أ(، و)ب(، و)ج(، و)، ساقطة من )د(، واملثبت من )"×" (9)
 /ب[ من النسخة )أ(. 1هناية ]ق (10)
 .هـ()ب(، و)د(، و) ، واملثبت من"به"يف )أ(، و)ج(:  (11)
 [ من النسخة )د(. /ب1هناية ]ق( 12)
 .هـ(ج(، و)د(، و)، ساقطة من )أ(، واملثبت من )ب(، و)"حالة"( 13)
 .(هـ، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"يقراءها"يف )د(:  (14)
 ، مكررة يف )أ(."عىل جربيل"( 15)
 .هـ(من )ب(، و)د(، و)، واملثبت "بتمكني اهلل العزيز احلكيم"يف )أ(، و)ج(:  (16)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(.هـ(، ساقطة من )ب(، و)د(، و)""( 17)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(. هـ(من )ب(، و)، ساقطة "الرواية ساق أن  بعد "( 18)
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املحققني   مردود  و  وه"  :بقوله صح"  :( 2) قولهو  .مردود  -(1) ."عند  فابتالء   ؛وإن 

الذي يشهد    ،هو الصحيح  (5) . "فيه  (4) /زل املتزل  (3) نم   ،به الثابت عىل اإليامنيتميز  

الصحيح النقل  الكالم  .له  بقية  من  تعاىل  ،(6) /ويستفاد  قوله   ﴾ ۀ﴿:من 

 : يف قوله تعاىل-  يضاوي قاللبا  إن  حتى    ،(8) / اآليات الثالث   (7)إىل آخر،  [53]احلج:

آخره،  [53]احلج: ﴾ۀ﴿ منه"  :-(9)إىل  الشيطان  لتمكني  يف    (10) ."علة  وقال 

زاد املنافقون به شكا   ،ان متكني الشيطان من ذلك حمنة من اهلل وابتالءكو " :كشافال

وإيقانا  ة،وظلم  نورا  له    ،واملؤمنون  سبحانه  من    أن  واهلل  شاء  بام  عباده  يمتحن 

املحن ال  ،صنوف  قلت  (12) .انتهى  (11) . "فتنوأنواع  املذكور    ( 13) :فإن  النقل 

تعاىلعار  مُ  لقوله   [، 4-3جم:لن]ا ﴾(14)ٿٺ ٺ ٿ ٿ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿  :ض 

 وئ﴿ :تعاىل (15) ولقوله ،اآلية، [44]احلاقة: ﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿ :ولقوله تعاىل

(16)﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
عند  (17)ةعارضال مُ   :قلت  .اآلية ،  [74]اإلرساء:

 
 (.  4/75وار التنزيل وأرسار التأويل، للبيضاوي )انظر: أن( 1)
 و)ج(، و)د(.، واملثبت من )أ(، "قوله": هـ(يف )ب(، و) (2)
 ، واملثبت من )ب(. "عن": هـ(ج(، و)د(، و)يف )أ(، و)( 3)
 . النسخة )ج(/ب[ من 1هناية ]ق (4)
 (.  4/75التنزيل وأرسار التأويل، للبيضاوي ) انظر: أنوار (5)
 /ب[ من النسخة )ب(. 1هناية ]ق (6)
 . هـ(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"إلخ"يف )د(: ( 7)
 . هـ([ من النسخة )/أ2هناية ]ق (8)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(."إلخ": هـ(ب(، و)د(، و)يف ) (9)
 (.  4/67للبيضاوي )وأرسار التأويل،  انظر: أنوار التنزيل (10)
 (. 3/165يل، للزخمرشي )انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنز( 11)
 .هـ(و) و)د(، ، واملثبت من )أ(، و)ب(،، ساقطة من )ج("انتهى" (12)
 .هـ(و) و)ج(، و)د(، واملثبت من )ب(،، ض يف النسخة )أ(، بيا"انتهى فإن قلت"قوله: ( 13)
 . "يوحى": ، و)ج(، و)د()أ(، و)ب( ويف، "ينوح": هـ(يف ) (14)
 . هـ(ب(، و)ج(، و)د(، و)، واملثبت من )"وقوله"يف )أ(:  (15)
 ، واملثبت من )ج(.هـ(، ساقطة من )أ(، و)ب(، و)د(، و)"إليهم" (16)
 ملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.، وا"معارض": هـ(يف )ب(، و) (17)
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املذكولنا  ألن    ؛اإلمعان أنه    (1) وإن دل    ،وما يف معناه من األحاديث  ،رقل    ×عىل 
كلكن  ،الكلامت   (2)تلكبنطق   دااآليها  أنه  ة  عىل  إلقاء   ×لة  عن  هبا  نطق  إنام 

الـُمل ب س الشيطان  
وكلام كان النطق هبا    ،ابتالء   (4)بتمكني اهلل تعاىل  ،بإلقاء امللك(  3) 

وال ركونا إليهم   ،عىل اهلل  تقوالوال    ،وىاهلن  مل يكن ذلك نطقا ع  ،لإللقاء  (5)تابعا

  ، ار منه ابتداءن النطق عن اختيتأتى إال إذا كان ذلك ال يألن شيئا م  ؛(6) / شيئا قليال

تابعي   غري  لإللقاء  من  باطل  ،عليهالـُمل ب س  ة  عىل    ؛والالزم  اآلية    أن  لداللة رصيح 

ألق األمنية  (7) ىالشيطان  امل  ،يف  الروايات  املفرسِّ اضتعوداللة  لآليةدة   أن  عىل    ،ة 

فكذا    ،(11)ابتداء  ال عن اختيار منه  ،(10) ءقاإللا  (9) لذلك  كان عن تبعية  (8)هبا  النطق 

حاشاه    ،وال ركون إليهم شيئا قليال  ،وال تقول عىل اهلل  ،فال نطق عن اهلوى  ،امللزوم

ذلك   )رسِّ  فُ   :( 13) قولنثم    .(12)   ×من  املشهور  :(متنى:   : (14) / وبمعنى  ،بمعناه 

املشرسِّ  فُ   (،ة ــي ـنـاألم)  (16) ك ـذل ـوك  (15) ، رأـق بمعناها  ال  ـق  .(17) ةءراـوبالق  ،هورت 

 
 بت من )أ(.، واملث"دلت": هـ(يف )ب(، و)ج(، و)د(، و) (1)
 ، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د(."تلك": هـ() يف (2)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."املتلبس": هـ()ب(، و)يف ( 3)
 .هـ(بت من )ب(، و)د(، و)، ساقطة من )أ(، و)ج(، واملث"تعاىل"( 4)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(."تبعا": هـ(يف )ب(، و)د(، و) (5)
 من النسخة )د(.  /أ[2هناية ]ق( 6)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."ألقا": هـ(يف )ب(، و)( 7)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(.هـ(، ساقطة من )ب(، و)د(، و)"هبا"( 8)
 )د(.، واملثبت من )أ(، و)ج(، و(هـ، ساقطة من )ب(، و)"لذلك" (9)
 و)د(. ، واملثبت من )أ(، و)ج(،"لإللقا": هـ(، ويف )"لإللقاء"يف )ب(:  (10)
 .هـ(، ساقطة من )أ(، و)ج(، واملثبت من )ب(، و)د(، و)"ءابتدا "( 11)
 .هـ(، ساقطة من )أ(، و)ج(، واملثبت من )ب(، و)د(، و)"×" (12)
 و)ج(، و)د(. أ(، و)ب(،، واملثبت من )"يقول": هـ(يف )( 13)
 /أ[ من النسخة )أ(. 2هناية ]ق( 14)
 . هـ(و)ج(، و) ، واملثبت من )أ(، و)ب(،"قراء"يف )د(: ( 15)
 .هـ(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"ولذلك"يف )د(:  (16)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."وبالقراة": هـ(يف )ب(، و)( 17)



 (ه1444 خرة مجادى اآل)     ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

559 

 س  يُ  أن  أمنيته " :ابن عباس
الرسول  (3) أمنية" :وقال احلكيم الرتمذي (2) .(1) "همم قول 

عباس  (4) . "خطرات ابن  قول  ينايف  ال  جُي   ،وهذا  أمنيته    ؛امعهبل  ل م   أن  ألن  ُيس 
 (5) 

نوع اخلطر  (6)قومه  تدل   ،اتمن  الروايات  بعض  يف   أن  عىل    (7) ثم  كان  اإللقاء 

أنه    ،(9) عاسنُ   (8) /حالة عىل  علوبعضها  اهلل  ويمكن   ،سهىوسلم    (10)/يهصىل 

اخلطرات  بأن    (11)/اجلمع عن  عبارة  السهو  أمنيته  ؛يكون  هي   س  يُ   أن    (12) التي 
م ل 

نُ   وأن    ،قومه حالة  يف  ذلك  قرا  (13) تلكفربزت    ،عاسيكون  يف    ، ( 14)تهءالكلامت 

 . واهلل أعلم ،الـُمل ب سء تبعا لإللقا ،×عىل لسانه  :(15) أي

احلافظ  الدر-السيوطي  (16)قال  محيد"  :-راملنثو  يف  بن  عبد  وابن   ،أخرج 

ابن  :قال  ،عن عمرو بن دينار  -يف املصاحف-األنباري   يقرأ  (17) كان    : ( 18) عباس 

 
 و)د(.، و)ج(، )أ(، و)ب(، واملثبت من "قوته" :ـ(ه) يف( 1)
 (، وعزاه لعبد بن محيد. 6/65ذكره السيوطي يف الدر املنثور )( 2)
 .هـ(ت من )ب(، و)ج(، و )د(، و)، واملثب"أمنيته" يف )أ(:( 3)
 . "فأمنية النفس خطرات"(: 355م األنبياء، للرتمذي )صيف املطبوع من كتاب خت (4)
 .هـ(و)(، و)ج(، ، واملثبت من )أ(، و)ب"تسلم"يف )د(:  (5)
 .هـ(، ساقطة من )د(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"نوع" (6)
 .هـ(بت من )ب(، و)، واملث"يدل")د(: يف )أ(، و)ج(، و( 7)
 . هـ(/ب[ من النسخة )2هناية ]ق (8)
 .هـ(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"النعاس"يف )د(:  (9)
 /أ[ من النسخة )ج(. 2هناية ]ق (10)
 أ[ من النسخة )ب(. /2]قهناية ( 11)
 . هـ(، واملثبت من )ب(، و)ج(، و)د(، و)"أمنية"يف )أ(: ( 12)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(. هـ((، و) ساقطة من )ب(، و)د، "تلك" (13)
 ، واملثبت من )ج(، و)د(. "قراته": هـ(يف )أ(، و)ب(، و) (14)
 . (هـ، ساقطة من )ج(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)د(، و)"أي" (15)
 ، بياض يف النسخة )ب(."ال احلافظق" (16)
 ضحة يف )ج(.، واملثبت من )أ(، و)د(، وغري وا"بن": هـ(يف )ب(، و) (17)
 .هـ(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"يقراء" )د(: يف (18)



 عبد العزيز القصيّ  أمحد بند.                                           ء يف األُْمِنيَّةيف ََتِْقيق اإللَقا َعُة السَِّنيَّةِ اللَّمْ 

560 

ث  ،[52]احلج: ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿ حُم د   (2) وأسند  (1) ."وال 

هريرة  -يف صحيحه -ي  ار بخلا أيب  النبي    ،  ،عن  قال  ،×عن  قد كان »:  أنه 
إنه  ف  (4)/هم نم هذه  كان يف أميت  (3)إنْ   وإنه   ،نو ثمضى قبلكم من األمم حمدَّ فيما  

املهملة املشددة-ث  د  ح  واملُ "  :قال اخلطايب  (6) .«(5) عمر بن اخلطاب   :هو  -(7)بفتح 
أحاديث يف رسالة -السيوطي  (10) ظافاحلل اق (9) (8) ."ى الشيء يف روعه لقيُ   ،لهماملُ 

من طريق    ،صخلِّ ملُ ا  (12) عن أيب طاهر":  -(11) من فتاويه احلديثية  بدالألواالقطب  

 : كتب عمر إىل أيب عبيدة  :(14) واقال  ،(13) وسهل  ،طلحةو  ،عن حممد  ،سيف بن عمر

 
(1)  ( للسيوطي  املنثور،  الدر  واألثر(6/65انظر:   ،  ( مسنده  يف  راهويه  بن  إسحاق  (، 2/480أخرجه 

(،  7/51يف أواخر جامعه، ومن طريقه: عبد بن محيد ]كام يف فتح الباري البن حجر )  عيينةبن    وسفيان

الت )وتغليق  له  )  ([،4/65عليق،  اآلثار  مشكل  رشح  يف  يف 4/341والطحاوي  داود  أيب  وابن   ،)

 (. 4/65(، وتغليق التعليق )7/51(، وصحح إسناده ابن حجر يف فتح الباري )193املصاحف )ص
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."أوسند": هـ(و)ب(، يف ) (2)
 )ج(.ت من )أ(، و)ب(، و، ومطموسة يف )د(، واملثبهـ(، ساقطة من )"إن"( 3)
 /ب[ من النسخة )د(. 2هناية ]ق( 4)
 .""زيادة:  :هـ(يف )ب(، و) (5)
 .(4/174أخرجه البخاري يف صحيحه ) (6)
 .هـ()ب(، و)د(، و) من، واملثبت "واملشددة"يف )أ(، و)ج(:  (7)
و)  (8) املشددة-واملحدث  ":  هـ(يف )ب(،  املهملة  يُ   -بفتح  امللهم،  ،  "هلقى اليشء يف روعقال اخلطايب: هو 

 واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.
الباري )(،  3/1571للخطايب )  انظر: أعالم احلديث،  (9) ث: هو  د  ح  املُ "(:  7/50وقال ابن حجر يف فتح 

أُ ،  الرجل الصادق الظن  لقي يف روعه يشء من قبل املأل األعىل، فيكون كالذي حدثه غريه به.  وهو من 

 . "د لسانه من غري قصوقيل: من جيري الصواب عىل
 ، بياض يف النسخة )ب(."قال احلافظ"( 10)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(.هـ(، ساقطة من )ب(، و)د(، و)"ه احلديثيةمن فتاوي" (11)
 واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.، "ظاهر": هـ(يف )ب(، و) (12)
أثبته، حيث و"عن حممد بن طلحة، وسهل"( يف مجيع النسخ:  13) الدال    رد يف كتاب: اخلرب، والصواب ما 

للسيوطي )ص واألوتاد،  القطب  كتاب  "وطلحة، وسهل  عن حممد،"(:  4عىل وجود  كذلك يف  وهو   ،

 (، والذي نقل عنه السيوطي. 295/ 1) ر  وتاريخ دمشق، البن عساك  (،2/292احلاوي للفتاوي، للسيوطي )
النسخ:    (14) الدال عىل وجو"قال"يف مجيع  كتاب: اخلرب  القطب واألوتاد،، وهو كذلك يف    = للسيوطي   د 
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دمشق    إذا من  فرغت  تعاىل  (1)شاء  إن  -أنت  إىل   -(2)اهلل  العراق  أهل  فارصف 

مام إلوقال ا  .األثر بطوله  (4) ."ستفتحوهنالقي يف روعي أنكم  أُ   (3) قد فإنه    ،ق راالع

ر  س  دِّ قُ   ،عل احلكيم الرتمذيأبو عبد اهلل حممد بن 
 (6) (5) ءوليااأليف كتاب ختم -ه رس 

النبوة والوالية»  :-له ومعه روح    ،من اهلل وحياالنبوة كالم ينفصل    أن    :الفرق بني 

فيه توخي  ،يحلوا  (7) فينقيض   ،من اهلل    ، حديثهاهلل    (9) ملن وىل والوالية    ،(8) مه بالروح 

قلب  ،(10) اخلزائنعىل طريق   إىل  احلديثفأوصل  ذلك    ،(11) ه    ( 12) ديثاحلوينفصل 

 
 (، وهو الذي يقتضيه السياق.1/952(، واملثبت من تاريخ دمشق، البن عساكر )4)ص=

 .هـ(و)ب(، و)ج(، و)، واملثبت من )أ(،  "إنشاء"يف )د(:  (1)
 .هـ(، ساقطة من )أ(، و)ج(، و)د(، واملثبت من )ب(، و)"عاىلت" (2)
 )ج(.واملثبت من )أ(، و، هـ(، ساقطة من )ب(، و)د(، و)"قد" (3)
ضعيف؛ من أجل سيف بن عمر، فإنه ضعيف    (، وإسناده1/295أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )(  4)

ه السيوطي يف كتاب: اخلرب الدال عىل  رد(. واألثر أو262)صن حجر  يف احلديث؛ كام يف التقريب، الب

 البن عساكر يف تارخيه. (، وعزاه  292/ 2ي ) (، واحلاوي للفتاو 4وجود القطب واألوتاد والنجباء واألبدال )ص 
 ، واملثبت من )ب(، و)ج(. "األوليا": هـ(يف )أ(، و)د(، و)( 5)
ابنُ   (6) هذا، خاصة    احلكيم  تيمية    انتقد  كتابه  املالرتمذي يف  فقال  بالواليةعلق  تكالمه  الفتاوى يف  ،  جمموع 

وله من الكالم   ،ة كان فيه فضل ومعرفوإن  -رمحه اهلل تعاىل    (الرتمذياحلكيم  يريد  )وهو  ":  (2/222)

ومن أشنعها ما ذكره    ،ففي كالمه من اخلطأ ما جيب رده  -مودةاحلسن املقبول واحلقائق النافعة أشياء حم

، ونقل الذهبي يف سري أعالم النبالء  (11/363ا: جمموع الفتاوى )يضوانظر أ  . "(الواليةيف كتاب )ختم  

ترمذ    أن  (:  13/441) بالرتمذي    كيمأخرجوا احلأهل  بالكفر، وذلك بسبب لدهممن  عليه  ، وشهدوا 

لألولياء خامتا كاألنبياء هلم    إن  :  يقول   إنه:  وقالوا   ،(الرشيعة  علل)  وكتاب  ،(لواليةاتصنيفه كتاب )ختم  

الرتمذي أمر  نقله الذهبي من تكفري أهل ترمذ للحكيم  قلت: وما    .النبوة   عىل  الوالية   ُل ضِّ ف  ه يُ نأو ،  خاتم

 ومل يكفره. فانتقده  حيث أنصفه    ، وما أمجل كالم ابن تيمية فيه يسوغ هلم هذا، وال  ،هو منكر يوافقون عليه، بل ال 
 ."فيقىض"(: 346يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص (7)
 ."وخيتم بالروح؛ فبه قبوله"(: 346)صاملطبوع من كتاب ختم األولياء  يف (8)
 . ( 346، و)د(، وهو كذلك يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص ثبت من )ب(، و)ج( ، وامل "ويل ":  هـ( يف )أ(، و)  (9)
 . "أخرى"(: 346، ويف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص"اخلزائن"يف مجيع النسخ مكتوب: ( 10)
 ."فأوصله إليه، فله احلديث "(: 346األولياء )صيف املطبوع من كتاب ختم  (11)
 (. 346ص )   األولياء ، وهو كذلك يف املطبوع من كتاب ختم  هـ( و)د(، و) واملثبت من )ب(،    ، "بحديث "يف )أ(، و)ج(:   (12)
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اهلل   السكينةمن  معه  احلق  لسان  املحد    ،عىل  قلب  يف  السكينة  فيقبله   ،(1) ث فتلقيه 

من   (5) كذلك   ،اهلل  نم  وةالنب  أن  كام  "  :قال  أن    (4) إىل  (3) ."إليه  (2) ويسكن  احلديث 

ذكرت    ،اهلل ما  جهة  والروح  أن  وكام    ،لك عىل  بالوحي  حمروسة  لك  كذف  ،النبوة 

والسكينة باحلق  حمروس  الوحي  ،احلديث  هبا  يأيت  قرين  ،فالنبوة    ، (6) هوالروح 

ألهنا    ؛(10)ميت سكينةُس وإنام    .(9) / (8) والسكينة قرينه  ،(7) /به احلق واحلديث يأيت  

اسك  تُ  باحلديث    ،(11) واحلرارةريب  ال  عنب  للقن  احلق  ورد  اهللإذا   ، عن 

عملها    ، الروح  (12) /فكذلك  القلبيعمل  الوحي  ،(13) عىل  ورد  اهلل    (14) /إذا  عن 

للعدو    :(16) قيل   فإن    .(15)تعاىل سبيلفليس  هذا  يف    :قلنا  (17) ؟ مع  كسبيله  سبيله 

 
 ."تتلقاه السكينة، التي يف قلب املحدث"(: 346يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص (1)
(2)  ( ختم  "ويسكنه":  هـ(يف  كتاب  من  املطبوع  يف  كذلك  وهو  و)د(،  و)ج(،  و)ب(،  )أ(،  من  واملثبت   ،

 (.346اء )صاألولي
 (. 346ظر: ختم األولياء )صان (3)
 . هـ(بت من )ب(، و)ج(، و)د(، و)، ساقطة من )أ(، واملث"إىل" (4)
 . "فكذلك"(: 934يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص( 5)
 . هـ(، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)"قرينة"و)د(: ب(، ) يف (6)
 /ب[ من النسخة )أ(. 2هناية ]ق (7)
 . هـ(ثبت من )أ(، و)ج(، و)، وامل"قرينة")د(: يف )ب(، و( 8)
 . ـ(ه/أ[ من النسخة )3هناية ]ق( 9)
 ."وإنام سميت السكينة سكينة"(: 349يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص (10)
، واملثبت من )د(، وهو كذلك يف املطبوع من  "واخلرازة"، ويف )ج(: "واحلزازه": هـ((، و))بويف )أ(،  (11)

 (.350ولياء )صكتاب ختم األ
 /ب[ من النسخة )ب(. 2هناية ]ق (12)
 . "وكذلك الروح يعمل عمله يف القلب"(: 503م األولياء )صيف املطبوع من كتاب خت (13)
 /ب[ من النسخة )ج(. 2هناية ]ق( 14)
 .هـ(، ساقطة من )أ(، و)ج(، و)د(، واملثبت من )ب(، و)"عاىلت" (15)
 ، بياض يف النسخة )ب(. "فإن قيل" (16)
 ."ذا سبيل؟قال له قائل: أفليس للعدو مع ه"(: 350تاب ختم األولياء )صيف املطبوع من ك ( 17)
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ي ـفر  ــك األمـذل  هللا  رك ـل تـفه  ؟كـذلـول بـالرس   ( 2) لـ تُ ـد ابـس قـي ـأل  ،(1) يـالوح

قــألي   ؟سـلب نـس  اهلل  ـ سـد  ألـمخ  الشي ـقـا  آي  ،(3) / انــطـى  ا ـم ـوإن  ؟هــاتــوأحكم 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿   :اهلل تعاىل  (4) ال ــــوق   ،دةــرة واحـــك مـان ذلـك

ابــكــف  ،[52]احلج:   ﴾ڳ ک ک گ گ گ گ عـان  يـبـ ن    : (5) اـــهؤر ـقـاس 

 ،بذلك اجلارود  (6)حدثنا  ؛كر  تىل ثم تُ يُ ا  ـم ـان مـك كـذل  أن    رــخب ـ يُ   ."ث د  ـحـوال م"

إىل    " (9). (10)  ،عن ابن عباس  ،بن دينار   (8)عن عمرو  ،عيينة  ن بنسفيا  (7)حدثنا

العدو"  :قال  أن   وجد  الوحي  (11) تىحسبيال    فإنام  يف  وسوسته   ( 12) ةبأمني  ،أدرج 

خطرات  (13) ، النفس الرسول  ابتُ   ،فأمنية  العدو    ،ةحدوابخطرة  ل  فإذا  وجد 

الواحـبت  (14) سبيال اخل  ؛دةـلك  صاـطـألن  التفت  إذا  فتق إليها  حبها  رة    ( 15) فقد 

 
 ."الوحيقال: سبيله ههنا، كسبيله يف "(: 350يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص (1)
 ."ابتىل"(: 350يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص (2)
 [ من النسخة )د(. أ/3هناية ]ق (3)
 . هـ(ت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)، واملثب"قال"د(: يف ) (4)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(."يقراءها"، ويف )د(: "يقرأها": هـ(يف )ب(، و) (5)
 ، بياض يف النسخة )ب(."حدثنا" (6)
(:  351، ويف املطبوع من كتاب ختم األولياء )صهـ(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"ثنا"  يف )د(:  (7)

 املخطوط.الصواب املثبت يف ، و"وحدثنا"
 ، والصواب املثبت يف املخطوط. "مرع "(: 351يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص (8)
(9) "" (و ،)(. جمن )أ(، و)املثبت ، وهـ(، ساقطة من )ب(، و)د 
 (. 351-350انظر: ختم األولياء )ص (10)
 (. 354كتاب ختم األولياء )ص   ذلك يف املطبوع من ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(، وهو ك "حني "  : هـ( يف )ب(، و)  (11)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."بأمنيته": هـ(يف )ب(، و)( 12)
سبيال  إىل قلبه، حتى أدرج وسوسة   العدوإنام وجد  و"(:  354األولياء )صيف املطبوع من كتاب ختم    (13)

 . "يف الوحي، بأمنية النفس
 ."و سبيال  إىل قلبهوجد العد"(: 535)صيف املطبوع من كتاب ختم األولياء  (14)
كذلك  ، واملثبت من )أ(، و)د(، وهو  "فقد"، دون قوله:  "فتق"(:  ، ويف )ج"فتدقيق":  هـ(يف )ب(، و)(  15)

 (.355صختم األولياء ) يف املطبوع من كتاب
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العدو    ،(2) ق املرت    (1) الباب ر وصا  ،الكلمةت  فمر    ،(4) الفتق ذلك    يف  (3)كلمةفرمى 

رتقاال كان  باب  الكلمة  ،كام  يف    ،وجرت  اهللمندرجة   ، األمنية  (5) طاء غيف    ،كالم 

عن مستورة  إذا  ،بللقا   خمفية  القلب    (6) حتى  نُ انتبه  اهلول   (7) ، بهملا  من   (8) وأخذه 

 ،من أجل ذلكاملصيبة التي حلت به  اهلل بعظم    (9)هاعز    ، حياط به وصفاع ما الوالفز

  ، هذا   به   حل    ، [ 52]احلج:   ﴾   ک ک گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿   : ( 10) فقال 

 ، كلمة الشيطاننه  لسا  نعملا حدث لينسخ اهلل  فإنام نبه    ،ل هبذابأول من ابتُ   فلست  

من  (13)ءما جا ل  ب  قد ق  أليس  ؟دة مرة واحالإفهل كان هذا  (12) ،آياته (11) وحيكم اهلل

يل   د تبنيإنه ق  :(16) فقال  (15) ؛وقلبه بعد ذلكوهل اهتم نفسه    (14) ؟ الوحي بعد ذلك

 
 .هـ(، ساقطة من )د(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"الباب" (1)
ت ُق: إحلام الف (2)  . (5/126) ، للخليل بن أمحدالعني تق وإصالحه. انظر:الر 
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(.هـ((، و)د(، و)، ساقطة من )ب"كلمة" (3)
 )ج(، و)د(.من )أ(، و)ب(، و، واملثبت  "ويف ذلك الفتق": هـ(يف )( 4)
 ، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د(."عطاء": هـ(يف ) (5)
 . هـ((، و)د(، و)ملثبت من )أ(، و)ب، ساقطة من )ج(، وا"إذا" (6)
 ."ملا فيه"(: 553يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص (7)
 ."الذهول"(: 355األولياء )صيف املطبوع من كتاب ختم  (8)
ه": هـ() يف (9)  واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د(.، "عز 
ت به، من أجل ذلك املصيبة، التي حل  عزاه اهلل بعظم"(:  355يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص  (10)

 ."قال تعاىل
 .هـ(و)ج(، و)د(، واملثبت من )ب(، و)، ساقطة من )أ(،  "اهلل" (11)
هلل عز وجل بام جرى، لينسخ عن لسانه كلمة وإنام نبه ا"(:  355املطبوع من كتاب ختم األولياء )صيف    (12)

 . "الشيطان وحيكم آياته
 )د(.ت من )ب(، و)ج(، و، واملثب"جا": هـ(يف )أ(، و) (13)
قد قبل النبي عليه الصالة والسالم من الوحي    أفليس"(:  355يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص  (14)

 ."ما جاء بعد ذلك؟
 . "فيام كان بعد ذلك"(: 355ولياء )صمن كتاب ختم األيف املطبوع  (15)
 . "بل قال"(: 355يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص( 16)
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فهل وقع    ؟عىل قلبي بعد هذا  دُ ر  ما ي    (1)صدق أ  ال  بأن  فكيف يل    ؟ ما تبنيمن أمري  

 عىل قلبه حتىين عمل الروح  أف  (4) ؟بعد ذلك  (3) من ،من الوحي  (2) ءجا  امم  يبيف ر 

مل يرتكه اهلل    ،(6) / حل به مثل ذلك  إن  ث  املحد    (5) / فكذلك  ؟مقبواليصري الوحي  

يتداركهوذلك   رمي    تىوح  ،حتى  عن  حديثه  يف  اندرج  ما  قلبه  عن  ينسخ 

ذلك    (7) ،الشيطان بعد  يطمئن  ماثم  احلد  (8) إىل  من  عمل   (10) فأين   (9) ،يثيرد 

أعظم من ث  أن املحد  شف  ؟(12) / ؤه عن اهللوأدااحلق    (11) / وأين حراسة  ؟السكينة

ه ،انتهى كالمه (14) ."بحديثه  (13) / خف  ست  يُ  أن   ر
س  رس   . ُقدِّ

الـُمل ب س  يطان  شعن إلقاء ال-بتلك الكلامت    ×رسول اهلل    طق ن  أن  واملقصود  

ت  (15) ءابتال  -امللكبإلقاء   اهلل  عصم   ،ىلعامن  ينايف  يُ   ،(16)تهال  اآليات عارض  وال 

 
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."أال صدق ن  بأ": هـ( )ب(، و)يف( 1)
 . "جاء"، بعد قوله: "به": زيادة: هـ(د(، و)يف )ب(، و) (2)
 .هـ(، و))أ(، و)ب(، و)ج(، ساقطة من )د(، واملثبت من  "من"( 3)
 ."فهل وقع يف ريب مما جاء به الوحي بعد ذلك"(: 635يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص (4)
 ب[ من النسخة )د(. /3]قهناية  (5)
 . هـ(/ب[ من النسخة )3هناية ]ق (6)
  قلبه ما اندرج يف مل يرتكه اهلل حتى يتداركه فينسخ عن  "(:  356يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص  (7)

 ."حديثه، عن رمي الشيطان
 . هـ(، ساقطة من )أ(، واملثبت من )ب(، و)ج(، و)د(، و)"ما" (8)
 ما يرد بعد ذلك  د ذلك، إىلـع ـأن بـطمـى يـ حت"(:  356اء )صــم األوليـت ـاب خـكتن  ـ وع مـمطبـالي  ـف  (9)

 ."من احلديث
 . "وإال فأين"(: 356يف املطبوع من كتاب ختم األولياء )ص (10)
 النسخة )أ(.  /أ[ من3هناية ]ق (11)
 /أ[ من النسخة )ب(. 3هناية ]ق (12)
 /أ[ من النسخة )ج(. 3هناية ]ق( 13)
 (. 356-354ياء )صاألولانظر: ختم  (14)
 )ب(، و)ج(، و)د(.، واملثبت من )أ(، و "ابتال": هـ(يف ) (15)
 ، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د(."عصمة": هـ(يف )( 16)
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ينسخ ما يلقي    (1) سبحانه  ألن اهلل  ؛ ختليط الوحي بالوسوسةوال يلزم منه    ،املذكورة

آياته  ،الشيطان عن لسانه يقع  ،ثم حيكم اهلل  الوحي  يف ريب  فال   ، هو  ،يف يشء من 

العلم أوتوا  الذين  آمنوا  ،وال  الذين  دح ذلك يف قي  (3)مل  (2) وإنام  ،كام سيتضح  ،وال 

وعصمته مقامه  يصدر    ؛علو  مل  إألنه  اتمنه  الالئق   ،اإللقاءباع  ال  هو   ( 4) وذلك 

النبوة اإللقاابتاله    (5)تعاىل  اهلل   أن  غري    ،بمنصب  غطالشيطاين    (6) ءباختفاء  اء يف 

إىل   [،53]احلج:  ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿  :للحكم املذكورة يف قوله تعاىل  ،منيةاأل

اآليـآخ عصمته  أن    نـيبـتد  ـوق  ،الثـ الثات  ـر  يف  يقدح  ال  علو   ،ذلك  ينايف  وال 

ابتداء  (7)إذ  ،×  ،مقامه اختيار  عن  النطق  يكن  تبعية  ،(8) مل  عن  مُ   بل    بسٍ ل  إلقاء 

 . وباهلل التوفيق  ،واهلل أعلم ،(9) ءابتال

الشيطان نغمة رسول   (11) ةبمحاكا-  (10) ءتفسري اإللقا  أن  ظهر    ، ر هذاتقر  وإذا

تلك    ،(12)   ×  اهلل أكلالوإلقائه  الواقع  -ارضينسامع احلامت يف   ، تفسري بخالف 

  أن  عىل الدالة  ،للرواية الصحيحة (13)/مع كونه معارضا ،هذافإن كانوا إنام ارتكبوا 

 
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(.هـ(و) ة من )ب(، و)د(،، ساقط"سبحانه" (1)
 . هـ(و)ج(، و)، ساقطة من )د(، واملثبت من )أ(، و)ب(، "وإنام" (2)
 . هـ(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"ومل"يف )د(:  (3)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."والالئق": هـ( )ب(، و)يف (4)
 أ(، و)ج(. ، واملثبت من )(هـ، ساقطة من )ب(، و)د(، و)"تعاىل" (5)
 ، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د(."اإللقا": هـ(يف ) (6)
 . هـ()أ(، و)ب(، و)ج(، و) املثبت من، و"إذا"يف )د(:  (7)
 ، واملثبت من )ج(، و)د(. "اابتد": هـ(يف )أ(، و)ب(، و) (8)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."ابتال": هـ(يف )ب(، و)( 9)
 واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)د(.، "اإللقا": هـ(يف )( 10)
 و)ج(، و)د(. ، واملثبت من )أ(، و)ب(،"بمحاكات": هـ(يف ) (11)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.هـ( ، ساقطة من )ب(، و)"×" (12)
 /أ[ من النسخة )د(. 4هناية ]ق (13)
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أنه    ،النبوة عن مثل هذاملقام    تنزهيا  -كام مر-  ×الناطق هبا رسول اهلل   ظنا منهم 

  ، ىض الرواية الصحيحةت مقالتنزيه حاصل عىل القول ب أن  فقد علمت  ،ينايف العصمة

النبي  وأن   الكلامتب  (1) ×  نطق  لإللقاء    ،تلك  يف    ،ابتالءالـُمل ب س  تبعا  يقدح  ال 

العصمة  ،عصمته آيات  يعارض  حاجة    ،وال  ارتكبوهفال  ما  ذكرن  ،إىل  ال   ،(2) اهملا 

الق  (5) / لخُي من أنه  "  ؛(4)    ذكره البيضاوي  (3)ملا ألنه   (7) ؛ "(6) رآنبالوثوق عىل 

 .[52:]احلج ﴾ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿ :ولهبقع مندف

ق ر  حيتمله عند الف  أردتم أنه    إن    :قلنا  (8) ."ألنه أيضا حيتمله  ؛وال يندفع به"  :قوله

عىل انتفاء   (10)لداللة اآلية اآلتية  ؛نوعو ممفه  ،بعدهااملذكورة يف اآليتني    ،(9) /األربع

وإن    ،بعد النسخ واإلحكام  رةكواملذ  ،األربعق  ر  الف  من    (11) / عند فريقني  ،االحتامل

حيتمله أنه  اجلملة  (12)/أردتم  بعض  :أي  ،يف  دون  بعض  مُ   ،عند  وغري   ،مل  س  فهو 

  ، والذين آمنوا   ،عند الذين أوتوا العلم   ،(13) إخالله بالوثوق عىل القرآن لعدم    ،رضمُ 

قلوهبم مرض  (14) وأما الذين يف  إىل  بالنسبة  مراد  ،قلوهبموالقاسية    ،إخالله   ؛ فهو 

 
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.هـ( ، ساقطة من )ب(، و)"×" (1)
 .هـ(و)ج(، و)، ساقطة من )د(، واملثبت من )أ(، و)ب(، "ملا ذكرناه"( 2)
 . هـ(، و)ن )أ(، و)ب(، و)ج(، واملثبت م"إىل"يف )د(: ( 3)
 )أ(، و)ج(. ، واملثبت منهـ(، ساقطة من )ب(، و)د(، و)""( 4)
 . هـ(/أ[ من النسخة )4هناية ]ق (5)
 .هـ(، واملثبت من )ب(، و)د(، و)"القرءان"يف )أ(، و)ج(:  (6)
 (.4/75وأرسار التأويل، للبيضاوي )انظر: أنوار التنزيل ( 7)
 (.4/75لبيضاوي )وأرسار التأويل، لانظر: أنوار التنزيل  (8)
 /ب[ من النسخة )ب(. 3هناية ]ق( 9)
 .هـ(و) ، ساقطة من )د(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(،"تيةاآل " (10)
 /ب[ من النسخة )ج(. 3هناية ]ق (11)
 من النسخة )أ(. /ب[ 3هناية ]ق( 12)
 . هـ(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)د(، و)"القرءان"يف )ج(:  (13)
 . هـ(ملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)، وا"وإنام")د(:  يف (14)
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واهلل سبحانه   ،وقوعهوما أراده اهلل البد من    ،أريد به هذا التقسيم  (1) ءذا ابتالهن  أل

  ، إال عن الذين أوتوا العلم  ،بعد النسخ واإلحكام  ،ما نفى الريب واالحتاملوتعاىل  

 ما جيعل    أن  فأراد اهلل    ،والقاسية قلوهبم  ،وأما الذين يف قلوهبم مرض  ،منواوالذين آ

هلي فتنة  الشيطان  وصفه  (2)افيكونو  ،ملقي  وئ ۇئ ﴿  :بقوله  (4) تعاىلاهلل    (3) م كام 

مرية  .اآلية،  [55]احلج: ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئۇئ  يف  يزالون  ال  لعدم   ؛وإنام 

وال يشء منهام    ،أو باإليامن  ،ال حيصل إال بالعلم  (6) ألن التمييز   ؛عندهم  (5) التمييز

الذين   قلوهبم مرضعند  يكنوإنام    ، مقلوهب  (7) / والقاسية  ، يف  يلقي   (8) نسخ  مل  ما 

إحكام    ،الشيطان الذين    ،(11) واملريةلالحتامل    (10)ورثام  ،اآليات  (9)اهللثم  عند 

ألن الذين أوتوا العلم يميزون بمقتىض العلم بني الغي    ؛والذين آمنوا  ،أوتوا العلم

 ح  ما أُ  :أي- فيعلمون أنه ،الرشدو
من  هو احلق  -ما يلقيه الشيطان (12)م بعد نسخك 

نسخه    ،ربه ما  الشيطانك  نمال  اآلهلة  ،الم  ملدح  القلبي   ،املوهم  املرض  عند ذوي 

وإن مل يكن هلم    ،وأما الذين آمنوا  ،قلوهبم   (14) فتخبت له  ،فيؤمنوا به  ،(13) والقسوة

 
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(."تالاب": هـ(يف )ب(، و) (1)
 من )أ(، و)ج(.، ويف )د(: مطموسة ال يمكن قراءهتا، واملثبت "فيكونون": هـ(يف )ب(، و) (2)
 بت من )أ(، و)ج(.، ويف )د(: مطموسة ال يمكن قراءهتا، واملث"وصفه": هـ( )ب(، و)يف (3)
 كن قراءهتا، واملثبت من )أ(، و)ج(.، ويف )د(: مطموسة ال يمهـ( ، ساقطة من )ب(، و)"تعاىل"( 4)
 .هـ(، واملثبت من )ب(، و)"التميز"ج(، و)د(: يف )أ(، و)( 5)
 .هـ(، ويف )د(: مطموسة ال يمكن قراءهتا، واملثبت من )ب(، و)"التميز"ج(: يف )أ(، و) (6)
 )د(.  /ب[ من النسخة4]ق هناية (7)
 من )أ(، و)ج(. ، واملثبت"وإنام كان نسخ": هـ(يف )ب(، و)د(، و)( 8)
 واملثبت من )أ(، و)ج(، و)د(.، هـ( ، ساقطة من )ب(، و)"اهلل" (9)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(."المزي": هـ(يف )ب(، و)د(، و) (10)
 )أ(، و)ج(. ، واملثبت منهـ(، ساقطة من )ب(، و)د(، و)"واملرية" (11)
 .هـ(، ساقطة من )د(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)"نسخ"( 12)
 ج(. ، واملثبت من )أ(، و) هـ( ، ساقطة من )ب(، و)د(، و) "لقسوة املوهم ملدح اآلهلة، عند ذوي املرض القلبي وا " (13)
 . هـ(، ساقطة من )أ(، واملثبت من )ب(، و)ج(، و)د(، و)"له" (14)
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التمييز  النورالناشئ    التصديق   لكن هلم  ،العلمي  (1) هذا  القلب  ،من    ، املقذوف يف 

الصدررب  ع  املُ  برشح  عنه  عن  التنزيل  يف   ،    ، (2) /×اهلل  رسول    دق ص  الكاشف 

 ،صادق يف كل ما يأيت به من النفي واإلثبات  ×النبي    بأن    ،ومطابقة أقواله للواقع

واإلحكام يعلموا  ،والنسخ  مل  ذلك  (3)وإن  عىل  كان    ،دليال  يبق   ملكذلك  وكلام 

أيضا احتامل  كام    ،عندهم  األمر  (5) ې﴿:تعاىل  (4) اهلل قال  إذ 
(6) ې ى 

ى  

ويذر  ،(8)   ×  (7) /ينبال بصدق    ،[54]احلج: ﴾ائ يأيت  ما  املحتوي عىل    ،يف كل 

الكلامت    أن    :جربيل  (10) عن   (9) هقول جاءتلك  مما  من    ،هبا  هليست  هي  وإنام 

نسخها  ،الشيطان م  (12)تعاىل  اهلل   (11) / وقد  التمييز  ،ستقيمإىل رصاط    ني ب   (13) هو 

ا  إذ ه  يميش صاحب  أن    ، (14) /فإن مقتىض اإليامن   ،والرشك والتوحيد  ،الغي والرشد

به  (15)مشى آمن  الذي  وقف  وأن    ،متبوعه  إذا  رجع  وأن    ، يقف  إذا  واهلل    ، يرجع 

 ( 16) .وباهلل التوفيق  ،أعلم

 
 .هـ(ن )ب(، و)د(، و)، واملثبت م"لتميزا"يف )أ(، و)ج(:  (1)
 . هـ(/ب[ من النسخة )4هناية ]ق (2)
 ."هلم": زيادة: هـ(يف )ب(، و)د(، و) (3)
 .هـ(ساقطة من )أ(، و)ج(، واملثبت من )ب(، و)د(، و) ،"اهلل"( 4)
 . "وإن": )ج(، و)د( ويف،  "إن": هـ()أ(، و)ب(، و)يف  (5)
 . "هلاد": )أ( ويف، "اديهل": هـ(يف )ب(، و)ج(، و)د(، و)( 6)
 /أ[ من النسخة )ج(. 4هناية ]ق( 7)
 )ج(، و)د(.، واملثبت من هـ(ن )أ(، و)ب(، و) ، ساقطة م"×"( 8)
 واملثبت من )أ(، و)ج(.، "قول": هـ(يف )ب(، و)د(، و) (9)
 .هـ(ساقطة من )د(، واملثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و) ،"عن" (10)
 (. /أ[ من النسخة )ب4هناية ]ق (11)
 ، واملثبت من )أ(، و)ج(. هـ(اقطة من )ب(، و)د(، و)، س"تعاىل" (12)
 .هـ(ثبت من )ب(، و)، وامل"التميز")أ(، و)ج(، و)د(: يف  (13)
 النسخة )أ(. /أ[ من 4هناية ]ق( 14)
 . هـ(ثبت من )أ(، و)ب(، و)ج(، و)، وامل"مشا"يف )د(:  (15)
 إىل هنا هناية املخطوط.  (16)
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 ـاتـمـةاخل
، وقد خرجت بحمد الرسالة  هدراسة وحتقيق هذمتام  احلمد هلل الذي من  عل  بإ

 ، وهي:ن النتائجهلل تعاىل بجملة ما

حسن   -1 بن  إبراهيم  هو:  الرسالة  هذه  من  كوالمؤلف  التحقق  وتم  راين، 

الرس  من  ُكت  ؛  ذاهتاالة  ذلك:  املخطوطحيث  نسخ  بعض  يف  املؤلف  اسم  ومن ب   ،

 ته هذه. رسالإىل  كتب الرتاجم التي ترمجت للمؤلف، حيث أشارتبعض خالل 

وله  -2 له،  ترجم  من  كل  عليه  أثنى  حيث  كبرية،  علمية  مكانة    للمؤلف 

 مؤلفات كثرية تربو عىل املائة. 

املؤل -3 إثباترسال  يفف  ذهب  إىل  هذه  الغرانيق   أصل  ته    أن  ويرى  ،  قصة 

اهلل   رسول  لسان  عىل  ألقى  العىل،  ):  ×الشيطان  الغرانيق  شفاعتهن   وإن  تلك 

 . بإلقاء امللكالـُمل ب س نطق هبا حقيقة، عن إلقاء الشيطان  ×نبي ال وأن  لرتجتى(، 

 الذي -  فأثر ابن عباس،  هذا الذي ذهب إليه املؤلف ال يوافق عليه،   -4

القصة إثبات أصل  القصة    أن  ال يصح، كام    -اعتمده يف  إثبات  يف عصمة   اقدحيف 

 . ×النبي 
   ة يف القصة.يف نقله لآلثار الوارد املؤلف عىل الدر املنثور للسيوطي قترصا -5

س   -6 بعلم احلديث، حيث  املؤلف عىل دراية  يكن  يف   الواردةللروايات    م  ل  مل 

 دراسة منه وحتقيق يف أصل ثبوهتا.القصة، دون 

أعلم واهلل  آله    ،هذا  وعىل  حممد،  ونبينا  سيدنا  عىل  وبارك  وسلم  اهلل  وصىل 

 به وسلم. وصح
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 ملصادر واملراجعفهرس ا

 القرآن الكرمي.  -1
 هـ. 1420: عبد امللك بن دهيش، النارش: دار خرض،  حتقيق   األحاديث املختارة، للمقدسي،  -2

الكرمياألحا -3 القرآن  تفسي  يف  الواردة  املشكلة  ألمحد  ديث  ابن  ،  دار  النارش:  القصري، 

 . ـه1430اجلوزي، 

نـأسب -4 الق ــاب  للواحرآن ــــزول  احلـصـع  ق:ـيـحقـ تدي،  ـ ،  الــمي ـام  دار  ـاشـندان،  ر: 

 . ـه1412اإلصالح،  

الـــأع -5 للخطايب،  ث ــديـحـ الم  جام  حتقيق:،  النارش:  سعود،  آل  سعد  بن  أم  حممد  عة 

 . ـه1409  القرى،

أبو سامل، النارش: دار    ، إلبراهيم الكوراين، حتقيق: أمحد رجب الفكر والرواايت ل  عماإ -6

 الكتب العلمية، األوىل.  

بمجلس دائرة املعارف النظامية، بحيدر  راهيم الكوراين، ُطبع  ، إلباألمم إليقاظ اهلمم  -7

 هـ. 1328أباد الدكن، يف اهلند، سنة 

التــــأن -8 للبيضاوي،  ل ـــزيــنـــوار  املرع  حتقيق:،  الرتاث  شل حممد  إحياء  دار  النارش:   ،

 هـ. 1418العريب،  

ا -9 إحياء  ملكنون إيضاح  دار  النارش:  بالتقايا،  الدين  رشف  حممد  عناية:  للبغدادي،   ،

 رتاث العريب. ال

 ، للشوكاين، النارش: دار املعرفة. طالع مبحاسن من بعد القرن السابع البدر ال -10

 . ـه1415: دار الفكر،  ارش: عمرو العمروي، الن حتقيقالبن عساكر،   ،اتريخ دمشق  -11

 ، للجربيت، النارش: دار اجليل. واألخباراتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم  -12

عي، حتقيق: عبد اهلل السعد،  ، للزيل تفسي الكشافختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف  -13

 .ـه1414النارش: دار ابن خزيمة، 

الـــليـغ ـت -14 البق ــــليـع ـتـق  حــ،  سعيقـيـحقـتر،  ــ جـن  القــ:  النـد  تب  املكر:  ــاشـزقي، 

 هـ. 1405اإلسالمي،  

العظيم  -15 القرآن  كثريتفسي  البن  ابن  ،  دار  النارش:  احلويني،  إسحاق  أبو  حتقيق:   ،

 هـ. 1418اجلوزي، 



 عبد العزيز القصيّ  أمحد بند.                                           ء يف األُْمِنيَّةيف ََتِْقيق اإللَقا َعُة السَِّنيَّةِ اللَّمْ 

572 

 هـ. 1410مسلم، النارش: مكتبة الرشد، ، حتقيق: مصطفى الرزاقتفسي عبد   -16

 هـ. 1406: حممد عوامة، النارش: دار الرشيد،  حتقيق، البن حجر، بتقريب التهذي -17

الـام ـج -18 عــيـبع  تـان  الق ــ أويـن  آي  النارش:  رآنـــل  الطربي،  جرير  البن  الكتب  ،  دار 

   هـ. 1412العلمية،  

 هـ. 1424،  ، للسيوطي، النارش: دار الفكراحلاوي للفتاوي -19

حتقيق: عبد اهلل الغامري، النارش:  ، للسيوطي،  على وجود القطب واألواتد  اخلرب الدال  -20

 هـ. 1434مكتبة القاهرة،  

 لبنان. يف   ،حتقيق: عثامن حييى، النارش: املطبعة الكاثوليكية ذي، للرتم ،ختم األنبياء -21

 . ، للحموي، النارش: دار صادرخالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر  -22

 الفكر.  ، للسيوطي، النارش: دارفسي ابملأثور الدر املنثور يف الت -23

التـــدالئ -24 إلبــيـق ـحـل  قـــطـق  الغ ـــصـ ال  لعقــــيـرانـــة  الـلـ،  النـ حلبـي  مـــاشـي،  ة ـــبـكتـر: 

 هـ. 1412ة،  ــــبا ـالصح

 م. 2006الفاضل، النارش: دار السويدي، للعيايش، حتقيق: سعيد  الرحلة العياشية، -25

عل عبد الباري    حتقيق:  أللويس،، ل سبع املثاينروح املعاين يف تفسي القرآن العظيم وال  -26

 هـ. 1415ية، النارش: دار الكتب العلمية، ـعط

الـلــس -27 فـك  أعـدرر  الق ــــيــي  الثـان  عشـانـرن  للمرادي،  ر ـــي  البشائر  النا ،  دار  رش: 

 هـ. 1408اإلسالمية، 

أعــــيــس -28 ا ـ ر  شعيب  الءــــبـلنالم  إرشاف:  للذهبي،  مؤسسة  األرنؤوط ،  النارش:   ،

 . ـه1405، الرسالة

مشك  -29 اآلاثر شرح  للطحاوي،  ل  مؤسسة  قيق حت،  النارش:  األرنؤوط،  شعيب   :

 هـ. 1415الرسالة، 

 هـ. 1409  ، للقايض عياض، النارش: دار الفكر،الشفا بتعريف حقوق املصطفى -30

البـ حيـص -31 الطباريــــخـح  الس ــ عـ،  ببوالق  ــعـمطبـبالة،  ــيـانـلطـة  األمريية،  الكربى  ة 

 هـ. 1311مرص، 

 النارش: جروس برس. قة، ملحمد درني، ريقة النقشبندية وأعالمهاالط -32

 . : مهدي املخزومي، النارش: دار ومكتبة اهلالل، للخليل بن أمحد، حتقيق العني -33



 (ه1444 خرة مجادى اآل)     ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم
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 . ـه1379نارش: دار املعرفة،  ر، ال، البن حج فتح الباري شرح صحيح البخاري  -34

إبقل -35 العياشية  احلمزية  الزاوية  خزانة  ملخطوطات  الوصفي  الرشيدية الفهرس  إرشاف  يم   ،

 يف املغرب.   ،ف والشؤون اإلسالميةالنارش: وزارة األوقا وتنسيق: محيد حلمر، 

، وضعه: ياسني السواس، النارش: جممع اللغة  فهرس خمطوطات دار الكتب الظاهرية  -36

 ـهـ. 1403 دمشق، يف ، بيةالعر

النـشـخـزمـ، للل ـــــ زيـــنـــض التـــوام ــق غـــائـق ـحن  ـاف عــــشـالك -37 اب  ـ ر: دار الكتــاشـ ري، 

 هـ. 1407العريب،  

 إحياء العلوم، بريوت. للسيوطي، النارش: دار ، لباب النقول يف أسباب النزول  -38

 ، البن األثري، النارش: دار صادر. اللباب يف هتذيب األنساب  -39

مع امللك فهد  الرمحن بن قاسم، النارش: جم  عبد  يق:حتق، البن تيمية،  جمموع الفتاوى -40

 هـ. 1416ملصحف الرشيف، لطباعة ا

 . ـه1437صيل، النارش: دار التأ البن راهويه،   ،مسند إسحاق بن راهويه  -41

 ، للبزار، حتقيق: حمفوظ الرمحن، النارش: مكتبة العلوم واحلكم. ار مسند البز  -42

عبده، املصاحف  -43 بن  حممد  حتقيق:  داود،  أيب  البن  احلديثة،    النارش:  ،  الفاروق 

 هـ. 1423

 م. 1995النارش: دار صادر،   ، للحموي،معجم البلدان  -44

 ارش: مكتبة ابن تيمية. محدي السلفي، الن  حتقيق:، للطرباين،  املعجم الكبي -45

العلي يف شرح كتاب األخضري  -46 النارش:  منح  العبد،  أباه  الشنقيطي، حتقيق:  ، ملحمد 

 هـ. 1426حممد حمفوظ،  

 هـ. 1426  النارش: دار املنهاج،، البن حجر اهليتمي، اهلمزية ية بشرح املنح املك  -47

الكوراين   -48 الكردي  إبراهيم  الشيخ  بكر،  مؤلفات  أيب  بن  القادر  لعبد  امللك  ج ،  امعة 

 (. 5/ 837ق -3881ض سابقا(، قسم املخطوطات، برقم ) سعود )الريا

الغرانيق  -49 قصة  لنسف  اجملانيق  انصب  األلباين،  الدين  نارص  ملحمد  ا،  ملكتب  لنارش: 

 هـ. 1417،  اإلسالمي

، البن األثري، حتقيق: طاهر الزاوي، النارش: املكتبة  واألثر   النهاية يف غريب احلديث  -50

 . هـ1399العلمية،  
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