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 لخص:الم

من أىم العموم التي ينبغي لكل مسمم اإلىتمام بيا تعممًا وتعميمًا وعماًل: عمم 
 الحديث النبوي الشريف .

 من سقيمو ، دراية ورواية ،حفظًا وفقيًا ،سندًا ومتنًا ،وتميزًا لصحيح الحديث
 وذلك ألن بيان الدين كمو عند محمد صمي اهلل عميو وسمم وحده ال غيره .

قاال سابحانو وتعاالي فاي كتاباو الكاريم : ل وأنزلنااا إلياك الاذكر لتباين لمنااس ماا ن ااز ل  
إن العماال بالحاااديث الصاااحيح بعااد الت,باات مناااول يقااود إلاا  الحياااة السااعيدة إلااييم ولعمياام ل 
 د إل  الجنة والبعد عان النار بإذن اهلل؛ في الدنيا ,م يقو 

و إن من كتب الحاديث غير المدروساة كتاااب ذكار الناار أجارناا اهلل مناايا لمحاافظ 
عباااد الغاااني المقدساااي فقااد رأياات أن فااي دراسااة جانااب ماان احادي,ااو فا اادة و أ ااافة لمعماام 

تأتي أىميااة البحااث السااتكمال الاادور الااذي نيااض بااو عمماااا األمااة وماانيم الحااافظ وأىمااو،
عبد الغني المقدسي في جمع المرويات التي تتعما  بمو اوع واحاد وىاو التصانيف عما  

بااراز األبااواب تكمااان و ،مياراتااو فااي توظياااف النصااوص التفساايرية ألغااراض المحااد,ين وا 
اإلمااام عبااد الغنااي المقدسااي ومااا  مشااكمة البحااث فااي جمااع مروريااات تفساايرية فااي كتاااب
و المااانيل الاااذي اتبعتاااو فاااي كتاباااة  درجاااة تماااك المروياااات مااان حياااث الصاااحة وال اااعف،

أكتاااااب فااااي ىااااذا العااااانوان  ولقااااد وفقنااااي اهلل تعااااال  بااااأن البحااااث ىااااو الماااانيل االسااااتقرا ي،
المرويات التفاااااسيرية فااااي كتااااااب لذكاااار النااااارل لمحااااافظ عباااااد الغاااااني المقدساااااي المساااام  
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 دراسااة حدي,يااة تفساايرية( ( ويكفينااي شاارًفا أن أكااون فااي  أنموذجااامااريم سااورة ى( ٓٓٙ ت
 قافمة الذين يسمكون طريا  العمم، والعمماا، وخدمةل ىذا العمم الشريف، وأىمو.

 لحافظ عباد الغااني المقدساايا ، كتاب ذكر النار،المرويات التفاسيريةالكممات المفتاحية:  
.) 

The explanatory narratives in the book “Remembrance of 

Fire” by Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi (d. 600 AH) Surat 

Maryam as a model (modern explanatory study) 

Thanaa Wajih Juma Diab/ University of Anbar College of 

Education for Human Sciences/ Department of Quranic 

Sciences and Islamic Education 

dr. Abdullah Karim Aliwi Al-Nasiri / University of Anbar 

College of Education for Human Sciences / Department of 

Quranic Sciences and Islamic Education 

 

Abstracts: 

One of the most important sciences that every Muslim should pay 

attention to in terms of learning, teaching and work: The science 

of the Prophet’s hadith. 

Knowledge and narration, from memorization and jurisprudence, 

from a chain of narrators and texts, and to distinguish the 

authentic hadith from its defective ones, because the statement of 

the entire religion is with Muhammad, may God’s prayers and 

peace be upon him alone, and no one else. 

The Almighty said in his Noble Book: “And We sent down to you 

the Reminder so that you may make clear to the people what was 

revealed to them, and perhaps to them.” Acting on the authentic 

hadith after verifying it leads to a happy life in this world and then 

leads to Heaven and away from Hell, God willing; 

And one of the books of hadith that is not studied is the book 

“Remembrance of the Fire, may God protect us from it” by Al-

Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. It is related to one topic, which is 

the classification on the doors and highlighting his skills in 

employing explanatory texts for the purposes of the modernists. 

The problem of the research lies in collecting explanatory 
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passages in the book of Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi and what 

is the degree of those narratives in terms of health and weakness, 

and the approach that I followed in writing the research is the 

inductive approach, and I have May God Almighty enable me to 

write in this title called (Explanatory Narratives in the book 

“Remembrance of Hell” by Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi (d. 

600 AH) Surat Maryam as a model (modern explanatory study)). 

The noble science, and its people. 

Keywords: (Explanatory Narratives, Book of Remembrance of 

Fire, Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi (.  

 
 المبحث االول: التعريف بعبـد الغـني المقدسـي

 المـطمب األول: أسمو ": 
 عباد الغانيل بانل عبااد الواحاد باانل، عمااي باانل سارور باانل رافاع باانل حساان باانل جعاافرل ،

الكبيار، محادث ,م الدمشاقي، الحنبامي، الصالحي اإلماام، الحااافظ  المقدساي، الجماعيمي،
 .(ٔ اإلسالم، وأحد األ مة األعالم، صاحب لالتصانيف النافعة

 .أباو محماد :وكنيتو
 وقيل  ياا الدين. تقي الدين، :و لقبو

 المـطمب الثاني: مولده، ونشاتو: 
ولااد بجماعياال ىاااي: قريااة فااي جبااال نااابمسل مااان أرض فمسااطين فااي ربياااع ا خاارل سنااااةل 

الحااافظ فاي بيات  عااش دمشاا   انتقال الالكنو سارعان ماا ل األقواللارجح  وىو  ،ىٔٗ٘
نشاأة عممياة دينياة قوياة لطماب العمام و خالو لالشيخ الصالح أحمادل بانل محماد بانل قدامةل 

لمنذ الصغر وكاان ميماو لمحاديث ، تمقا  فاي ال,ال,اة عشار مان عماره عاان شايخو ليوساف 
الحاديث وكتبل العقيدة ,م انزل في بانل آدم الدمشاقي ل كان ك,ير الكتاابة و النسخ لكتب 

 .(ٕ ماصر
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 المـطمب الثالث: رحالتو، وطمبو العمم:
، ى ٔٙ٘كان الحاافظ المقدسايل يحب الرحمة لسماع الحاديث ،رحل ال  بغداد فاي سنااةل 

وىااو فااي العشاارين، وسااافر الحاااافظ إلاا  ماااصر واإلسااكندرية، ,اام عاااد إلاا  دمشااا ، وناازل 
بيا، وعاد إل  بغاداد، ,م رحل إل  أصبيان، فسامع بيا، ,م عاد إلا  إل  الجزيارة، فسمع 

، ,ام رجاع الا  (ٖ دمشا  فأخذ يقارأ الحاديث، في روا  الحنابمة من مسجاد دمشاا  األماوي
، وكااان غزياار الحفااظ ماان أىاال االتقاااان والتجويااد قيمااا ى ٓٓٙماااصر ومااات فييااا سناااةل 

ورع عااام  قااانون الساامف ، وجمااع وصاان ف، بجميااع فنااون الحاااديث وىااو ك,ياار العبااادة والاا
 .(ٗ وكان ,قاة ,بتًا د يِّنًا مأمونًا، حسان التصنيف

 
 المـطمب الرابع: بعـض شيوخو وتالميذه:

 شيوخو :
تتممااذ الحاااافظ عباااد الغاااني عااام  يااد طا فااة ماان الشاايوخل االعااالم و فحااول عصااره و ماان 

 أبااومااصر ب  ،  وسامعاهلل الجيالنايالشيخ عبد القادر أباو محماد بان عباد : واشير شيوخ
البطااي  ، وىبااة اهلل بااانل ىااالل وابااانلىااالل  المكااارم بااانل وأباا دمشااا و ب، الطاااىر الساامفي

ببغااادادل وأباااا الف ااال الطوساااي بالموصااال، وعبااااد الااارزا  باااانل إساااماعيلل القرمااااني  فاااي 
 .(٘ وأبي سعد الصا غ بأصبيان، وغيرىم  بيمذان، والحاافظ أبا موس  المديني،

 
 تالميذه:

قاد حادث الحااافظ عباااد الغااني فاي ك,يار ماان الابالد التاي دخمياا، وكااان يجتماع لاو الخماا   
الك,ير، فتتممذ عام  يديو طا فة من التالميذ الحفاظ، منايم أوالده ال,ال,ة ، والشايخ موفا  

و ساميمان الدين، والحاافظل عزل الدين محماد، والحااافظ أبااول موسا ل عباد اهللل، والفقياو أباا
لأوالده، والحاااافظ ال ااياا، والخطياااب سااميمانل الياااونيني، والاازين ابااانل عبااااد الاادا م، وأبااااو 
الحجاج بانل خميل، والتقي اليمداني، والشياب القوصاي، اباانل خميال، واباانلل عبااد الادايم، 

 .(ٙ ومحماد بانل ميميلل الحسيني، وغيرىم  
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 المـطمب الخامس:  محنتو و وفاتو:
الحاافظ عباد الغاني المقدساي لممحنة، كما تعرض االمام، أحماد باانل، حنباال لكان تعرض 

تختمااف قمااياًل فكالىمااا أ متحنااا ب,بااات عقيدتااو الصاااحيحة ، فوقااف عااام  مصاانفل لمحااافظ 
أبااي نعاايم فااي أساااماا لالصااحابة فأخااذ فاااي مناقشااتو: فااي أماااكن، مااان الكتااااب فااي ما اااة 

يل ماان ذلااك، وتعصاابوا عمااايو وأخرجااوه :منااايا وتسااعين مو ااعا، فغ ااب بااان و الخجنااد
مختفيااا فااي إزار، ولمااا دخاال فااي طرياااقو إلاا  الموصاال ساامع كتاااابل العقيمااي فااي الجاارح، 
والتعديل، ف,ار عمايو الحنفية بسبب أبيل حنيفة، فخرج منايا أي ا خا فا يترقب، فمما ورد 

بماة فاي جاامع دمشاا  دمشا  كاان يقاارأ الحااديث بعاد صاالة الجمعاة ومعاو جماع مان الحنا
قبول، فحسده الدماشاقة  فيجتمع النااس إليو، وكان رقي  القمب، سريع الدمعة، فحصل لو

، وجيزوا الناصح ابانل الحنباامي، فاتكمم تحات النسار، حتا  يشاوش عماايو، فحاول عبااد (ٚ 
الغاااني ميعاااده إلاا  بعااد العصاار، فااذكر ياااوما عقيدتااو عااام  الكرسااي، ف,ااار عمااايو القا ااي 

ي الاادين ابااانل الزكااي، والخطيااب  ااياا الاادين الاادولعي، وعقااد لااو مجمسااا فااي القمعااة محياا
يااااوم اال,ناااين الراباااع والعشااارين مااان ذي القعااادة سنااااةل خماااس وتساااعين ،وتكمماااوا معاااو فاااي 

وطااال الكااالم، حتاا  قاااالل لااو  مساااألة العمااو ومساااألة الناازول، ومساااألة الحاارف والصااوت،
الا عااام  ال اااللة، وأناات عااام  الحاا ع قاااالل: نعاام. الصااارم بزغاااش والااي القمعااة: كاال ىااؤ 

فغ ب بزغش لمن ذلك وأمره بالخروج من البمد، فارتحل بعاد ,االث إلا  بعمباك، ,ام إلا  
الديار المصارية، فآواه الطحانون، فكان يقارأ الحاديث بياا، ف,اار عماايو، الادين باانل شاكر، 

تاااااب يااااوم اال,ناااين ال,الاااث، فاااأمر باااانفيو إلااا  المغااارب، فماااات فاااي مااااصر قبااال وصاااول الك
، ولااو ساابع وخمسااون سناااةلل، ودفاان بالقرافااة ى ٓٓٙوالعشاارين ماان ربيااع األول فااي سناااةل 

 .(ٛ عاند الشيخل أبي عمرو بانل مرزو ل حسان
  المـطمب السادس: مكانتو، وثناء العمماء عمـيو:

الحافظ المقدسي: الذىبي عن أ,ن  الحفاظ، واأل مة عام  فيمو، وحذقو وحفظو فقد قاالل 
قد كتب الحااافظ أبااو موسا ل  ،لاإلمام العالم الحافظ الكبير الصاد  العابد األ,ري المتبعل

المديني: يقول أباو موس  عفا اهلل عانو: قل من قدم عماينا من األصحاب ،من يفيم ىاذا 
 توفااايقا، الشاأن كفياام اإلماام  ااياا الادين عبااادا الغاااني باانل عباااد الواحاد المقدساااي زاده اهلل
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وقاالل أباو عبد اهللل ،بانل النجار: حدث بالك,ير، وصنف في الحااديث تصاانيف حسنااةل. 
وكاااان غزياااار الحفاااظ، مااان أىااال االتقااااان والتجوياااد، قيماااا بجمياااع فناااون الحااااديث، عارفاااا 
بقوانينو، وأصاولو، وعمماو، وصااحيحو، وساقيمو، وناساخو، ومنساوخو، وغريباول، ومشاكمو، 

 .(ٜ و، و بطل أسماا رواتووفقيو، ومعاني
 

 المـطمب السابع :بعـض من مصنفاتو: 
ل الكمااال فاي -صنف الحاافظ لعباد الغاني المقدسايل الك,ير من التصاانيف المفيادة مناايا:

لاألحكااام الكبياارل ولاألحكااام الصااغيرل، ولدرر األ,اارل ،  أسااماا الرجاااالللل لمكتااب السااتة،
م ت في النصيحة في »معرفة الصحابة عام  أبي ن ع يمل ، و  ولتبيين اإلصابة ألوىام ح ص 

 (ٓٔ .أشراط الساعة ل، وغير ذلك من المصنفات النافعة، ل «األدعية الصاحيحة
 صفاتو الخمقية:

قال ال ياا: ل كان ليس باالبيض االمي  ، بل يميل ال  السامرة ، حسان الشاعر ، كاث 
كاان الناور يخارج مان وجياو، وكاان  المحية ، واسع الجبين ، عظيم الخم  ، تاام القاماة ،
 .ٔٔقد  عف بصره من البكاا، و النسخ و المطالعةل

 األوىلالروايت 
أخبرناا عماي بان إباراىيم، أخبرناا عبدالصابور قال الحافظ عبد الغني المقدسي: 

اليروي، أخبرنا محمود بن القاسم األزدي، أخبرنا عبدالجبار بن محمد، حد,نا محماد بان 
، حد,نا محمد بن عيس ، حاد,نا عباد بان حمياد، أخبرناا عبياد اهلل بان ٕٔبوبأحمد بن مح

موساا ، عاان إساارا يل، عاان الساادي، قااال: سااألت ماارة اليمااداني ؛عاان قااول اهلل عااز وجاال: 
، فحد,ني أن عبداهلل بان مساعود حاد,يم قاال: قاال رساول اهلل (ٖٔ چ گ  گ ک ک چ
  كممااح الباار  ,اام كااالريح ,اام (: ياارد الناااس النااار ,اام يصاادرون منيااا بأعماااليم فااأوليم

 .(ٗٔ كح ر الفرس ,م كالراكب في رحمة ,م كشد الرجل في كمشيو
 تخريج الحديث:أوال: 
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، ماان طرياا : عبيااد اهلل عاان (ٚٔ الحاااكمو  ،(ٙٔ ، و الترمااذي(٘ٔ أخرجااو الاادارمي
 إسرا يل عن السدي عن مرة اليمداني عن عبداهلل بن مسعود: بو.

 ترجمة رجال اإلسناد:ثانيا: 
بن نجا بن غنا م األنصاري، أبو الحسن الواعظ، يعرف باابن عمي بن إبراىيم:  .1

نجياااة، روى عااان: أباااا البركاااات عباااد الوىااااب الغسااااني، عباااد الصااابور بااان عباااد 
روى عناااو:  الساااالم الياااروي، وأباااا الف ااال محماااد بااان ناصااار الحاااافظ، وغيااارىم،
وأباااو المظفااار  القا اااي أباااو القاسااام عبياااد اهلل بااان الفاااراا، وعباااد الغناااي المقدساااي،

 .(8ٔ ىٜٜ٘محمد الدوري، وغيرىم ، قال الصفدي : صدو ، توفي سنة
: باان أبااي الف اال التاااجر، أبااو صااابر، عبــد الصــبور بــن عبــد الســالم اليــرو  .ٕ

روى عاان: أبااي إسااماعيل عبااد اهلل باان محمااد األنصاااري، ومحمااود باان القاساام، 
لياس بن م ر بن إلياس، وغيرىم، روى عناو: أحماد بان الحسان ا لعااقولي، و وا 

: الاااذىبي ابااان السااامعاني، وأباااو الحسااان عماااي ابااان نجاااا الاااواعظ، وغيااارىم، قاااال
 . (9ٔ ىا ٕ٘٘صدو ، توفي سنة 

 باان محمااد أبااو عااامر األزدي القا ااي اليااروي، روى عاان:محمــود بــن القاســم:  .ٖ
عبد الجبار بن محمد، جده القا ي أبو منصور، وبكار بان محماد الماروروذي، 

عبد الصبور  ويحي  اليروي، العالا صاعد بن سيار،أبو  وغيرىم، روى عنو :
: ىاو جميال القادر، كبيار المحال، لاذىبي قاال ا بن عبد السالم الياروي، وغيارىم،

 .(ٕٓ ىٚٛٗعالم فا ل، توفي سنة 
بان عباد اهلل بان أبااي الجاراح الماروزي أباو محمااد، روى  عبـد الجبـار بــن محمـد: .ٗ

لواحااد باان محمااد، وغياارىم، عاان: أبااي العباااس محمااد باان أحمااد المحبااوبي، عبااد ا
روى عنااو: أبااو إسااماعيل األنصاااري، وأبااو عااامر محمااود باان القاساام، وأبااو عبااد 

 .(ٕٔ ىٕٔٗ: ,قة، توف  سنةذىبي اهلل محمد بن محمد العال ي، وغيرىم ، قال ال
ـــن أحمـــد: .5 بااان محباااوب بااان الف ااايل التااااجر أباااو العبااااس، روى عااان:  محمـــد ب

عباااد  عيسااا ، وغيااارىم، روى عناااو:محماااد بااان  الترماااذي، ساااعيد بااان مساااعود، و
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الجبااااار باااان محمااااد، أبااااو عبااااد اهلل باااان مناااادة األصاااابياني، إسااااماعيل باااان ينااااال، 
 .(ٕٕ  ىٖٖٚ: ,قة، توفي سنة بن حجرقال ا وغيرىم،

بن سورة بن موس  بن ال حاك السمم ، أبو عيس   محمد بن عيسى: .ٙ
 عبد اهلل بن محمد الزىري، عمي بن حجر، الترمذي، روى عن: البخاري،

، محمد بن يوغيرىم، روى عنو :حماد بن شاكر الورا ، عبد بن محمد النسف
 .(ٖٕ ىا ٜٕٚ: ,قة، توفي سنةيالخميم وغيرىم، قال أحمد بن محبوب،

، أبااو محمااد وقياال اساامو: عبااد الحمياادل روى باان نصاار الكشااي عبــد بــن حميــد: .ٚ
عن: يزيد بن ىاارون، وحباان بان ىاالل، و عبياد اهلل بان موسا ، وغيارىم، روى 
عنااو: مساامم باان الحجاااج، ومحمااد باان عيساا  الترمااذي، وأبااو معاااذ العباااس باان 
إدرياااس بااان الفاااارج الكشاااي، وغيااارىم، قااااال ابااان حجااار: ,قااااة حاااافظ، تاااوفي ساااانة 

 .(ٕٗ ىاٜٕٗ
بان المختاار العبساي أباو محماد، روى عان: إساماعيل بان  سـى:عبيد اهلل بـن مو  .ٔ

أباااا  خالااااد، وسااااميمان باااان ميااااران، وع,مااااان باااان األسااااود، وغياااارىم، روى عنااااو: 
: ,قاة، معاين ابان البخاري، وعمار بن رجاا، وأحمد بن أبي ساريل، وغيارىم، قاال

 .(ٕ٘ ىٖٕٔتوفي سنة 
أباو يوساف السابيعي اليماداني، روى عان: بن يونس بن أبي إسـحاق:  إسرائيل .ٛ

مجزأة بان زاىار، وأباو إساحا  جاده، إساماعيل بان عبادالرحمن السادي، وغيارىم، 
روى عنااو: عبيااد اهلل باان موساا ، ويحياا  باان آدم، ومحمااد باان يوسااف الفريااابي، 

 .(ٕٙ ىٓٙٔوغيرىم، قال ابن سعد: ,قة، توفي سنة 
الكاوفي، روى عان: أناس  أباو محماد القريشاي إسماعيل بن عبدالرحمن السد : .ٜ

باان مالااك، وماارة اليمااداني، ويحياا  باان عباااد، وغياارىم، روى عنااو: إساارا يل باان 
سااماك باان حاارب، وغياارىم، قااال اباان حجاار: صاادو  و وساافيان ال,ااوري،  ،يااونس

 .(ٕٚ ه  ٕٚٔييم، توفي سنة 
باان شااراحيل البكيماا ، أبااو إسااماعيل الكااوف ، المعااروف بماارة  مــرة اليمــداني: .ٓٔ

طالاااب ل  أباااير، روى عااان: عمااار بااان الخطااااب، وعماااي بااان الطياااب و مااارة الخيااا
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وعبد اهلل بن مسعود، وغيرىم، روى عنو: إسماعيل بان عبادالرحمن السادي، أباو 
قااااااال العجمااااااي: ,قااااااة، تااااااوفي إسااااااحا  الساااااابيعي، وعماااااارو باااااان ماااااارة، وغياااااارىم، 

 .(ٕٛ ىٙٚسنة
أباااو عباااد الااارحمن  (:ملسو هيلع هللا ىلصعبـــداهلل بـــن مســـعود بـــن  افـــل بـــن حبيـــب اليـــذلي  .ٔٔ

 ، الخطااااب بااان عمااار ، ملسو هيلع هللا ىلص النباااي: عااان روى ،(ملسو هيلع هللا ىلص صااااحب رساااول اهلل 
 حباايش، باان زر و عباااس، اباان اهلل عبااد: عنااو روى وغياارىم، ، معاااذ باان وسااعد
 .(ٜٕ ىٖٖ سنة توفي وغيرىم، اليمداني، ومرة

 الحكم عمى الحديث:ثالثا: 
الحاااديث متصااال بعاااد دراساااة الحاااديث و ترجماااة رجاااال اإلساااناد تباااين أن إساااناد 

؛ قال الحاكم: ىذا حديث صاحيح عما  (ٖٓ ؛ قال الترمذي: ىذا حديث حسنورجالو ,قات
 .(ٖٔ شرط مسمم ولم يخرجاه

 المطائف اإلسنادية:رابعا: 
 في اإلسناد أربع رواة كوفيين. .ٔ
اإلسناد بصيغة اإلخبار في خمس موا اع و التحاديث أربعاة موا اع والعنعناة  .ٕ

 في مو عين.
  ريب الحديث: خامسا: 
 .(ٕٖ النظرة؛ وقد لمح البر  والنجم والبصر لمحا؛ إذا لمع :َكَمْمِح اْلَبْرقِ  .ٔ
ــِر اْلَفــَرسِ  .ٕ وأح اار يح اار فيااو مح اار إذا  و؛ال اام : العاادالح اار ب :كُحْض

 .(ٖٖ عدا
 ثانيتالروايت ال

أخبرنااا محمااد باان عبااد الباااقي باان سااميمان،  :قــال الحــافظ عبــد الغنــي المقدســي
أخبرناا أبااو الف اال أحماد باان الحساان باان خيارون، أخبرنااا أبااو عمااي الحسان باان أحمااد باان 
إبااراىيم باان شاااذان، أخبرنااا أبااو محمااد عبااد اهلل باان إسااحا  باان إبااراىيم باان الخراساااني، 
ن حاااد,نا عباااد اهلل بااان الحسااان، حاااد,نا ساااميمان بااان حااارب، أخبرناااا أباااو صاااالح غالاااب بااا
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سميمان، عن ك,ير بن زياد البرساني، عن أباي سامية، قاال: اختمفناا ىاا ىناا بالبصارة فاي 
الااورودع فقاااال: قاااوم ال يااادخميا ماااؤمن، وقاااال: قاااوم يااادخمونيا جميعاااا ,ااام ينجاااي اهلل الاااذين 
اتقوا؛ فأتيت جابر بن عباد اهلل فساألتو، فقمات: إناا قاد اختمفناا فياو بالبصارة، فقاال: قاوم ال 

وقال: آخرون يدخمونيا جميعا ,م ينجيا  اهلل الاذين اتقاوا فاأىوى بأصابعيو يدخميا مؤمن، 
( يقاول: الاورود الادخول إل  أذنيو، وقال: صمتا إن لم أكن يعني، سمعت رسول اهلل  

ال يبقااا  بااار وال فااااجر إال دخمياااا فتكاااون عمااا  الماااؤمنين باااردا وساااالما كماااا كانااات عمااا  
جا مان باردىم ,ام ينجاي اهلل الاذين اتقاوا وياذر إبراىيم حت  إن لمنار أو قال: لجينم  اجي

 .(ٖٗ الظالمين فييا ج,يا
 أوال: تخريج الحديث:

: مان طريا  ساميمان (ٖٚ ، والحااكم(ٖٙ ، و عباد بان حمياد(ٖ٘ أخرجو األمام أحماد
باان حاارب، عاان أبااو صااالح غالااب باان سااميمان، عاان ك,ياار باان زياااد البرساااني، عاان أبااي 

 سمية: بو.
 اإلسناد:: ترجمة رجال اثاني  

أباو الفاتح بان البطاي، روى عان:  محمد بن عبـد البـاقي بـن أحمـد بـن سـممان .ٔ
أبااو الف اال أحمااد باان الحساان باان خياارون، و أبااو محمااد جعفاار باان الحساان باان 
الساااراج ، وأباااي عباااد اهلل الحميااادي وغيااارىم، روى عناااو: أباااو محماااد بااان قداماااة، 

ال الاااذىبي: الحاااافظ عباااد الغناااي المقدساااي، أباااو ساااعد السااامعاني ، وغيااارىم، قااا
 . (ٖٛ ىٗٙ٘صدو ، توفي سنة 

روى عنااو :  :أبــو الفضــل الحــافظ أحمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن خيــرون .ٕ
 ،وغيارىم ،وأبو عمي بان ساكرة، أبو عمي الحسن بن أحمد بن إبراىيمالخطيب، 
إباراىيم بان ، بان البطايا محمد بن عبد الباقي، محمد بن عبد الممك: روى عنو

  .(9ٖ ى ٛٛٗ، توفي سنة ,قة، وغيرىم، قال ابن حجر: محمد الييتي
 أباوأحماد بان إباراىيم بان الحسان بان محماد بان شااذان،  الحسن بـن أبـي بكـر: .ٖ

عماااي، البغااادادي، روى عااان: أباااي محماااد عباااد اهلل بااان إساااحا  بااان إباااراىيم بااان 
و أحمااد باان السااماك،   الخراساااني، وع,مااان باان أحمااد باان عبااد اهلل باان يزيااد
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، وغيرىم، روى عناو : أحماد بان الحسان بان أحماد بان النجاد سممان بن الحسن
خيرون، و أحمد بن الحسين بن عمي بن موس ، ومحمد بن الحسان بان أحماد 

 .(ٓٗ ىا ٖٖٛ: صدو ، توفي سنة  البغدادي بن الحسن، وغيرىم، قال الخطيب
الخرسااني، روى  : بن عبد العزياز بان المرزباانعبد اهلل بن إسحاق بن إبراىيم .ٗ

قالبااة عبااد المماااك باان محماااد باان عباااد اهلل، و  وأباااوبااد اهلل بااان الحساان، عاان: ع
روى عنو :أبو عمي الحسان بان أحماد ، محمد بن إسماعيل بن يوسف، وغيرىم

و محماد بان عباد  بن إبراىيم بن شاذان، وأبو القاسم عماي بان محماد بان عماي،
 .(ٔٗ ىاٜٖٗتوفي سنة  ،اهلل بن الحكم، وغيرىم، قال الذىبي: صدو 

بن محمد بن إساماعيل بان عماي بان عباد اهلل بان العبااس  اهلل بن الحسن: عبد .٘
أباو العبااس الياشامي، روى عان: روح بان عباادة بان العاالا،  بان عباد المطماب

روى عنااو  وغياارىم، وعبااد اهلل باان بكاار باان حبيااب، ويزيااد باان ىااارون باان زاذي،
ص، وعباد أحماد بان عيسا  الخاوا:عبد اهلل بن إسحا  بن إباراىيم الخراسااني، و 

تاااوفي سااانة  ،: ,قاااة البغااادادي قاااال الخطياااب وغيااارىم، ،اهلل بااان إساااحا  البغاااوي
 .(ٕٗ ىٜٕٚ

أبااو أيااوب األزدي، البصااري، روى عاان :أبااي    : باان بجياالســميمان بــن حــرب .ٙ
صالح غالب بن سميمان، وأيوب بن أبي تميمة : كيسان، وبساطام بان حرياث، 

ساعيد بان صاخر، وأحماد وغيرىم، روى عنو: عبد اهلل بان الحسان، و أحماد بان 
تااوفي  ، وقااال اباان حجاار: ,قااة، باان محمااد باان حنباال باان ىااالل باان أسااد، وغيااره

 .(ٖٗ ىآٗٔ سنة
، روى عاان: ك,يار بان زياااد أباو صااالح، ويقاال: أباو ساممة:  الـب بـن ســميمان .ٚ

وغياااارىم، روى عنااااو: ، ، وال ااااحاك باااان ماااازاحم، والزبياااار باااان صااااراخالبرساااااني
وان، يد، وعبد الوارث بان ساعيد بان ذكاسميمان بن حرب، وجرير بن حازم بن ز 

 .(ٗٗ هٔ٘ٔ، توفي سنة وغيرىم، قال أبو حاتم: ,قة
البرسااااني، األزدي، العتكاااي، روى عااان : أباااو  أباااو سااايل كثيـــر بـــن زيـــاد: .ٛ

والحساان البصااري، و عماارو باان دينااار، وغياارىم، روى عنااو :غالااب باان  ساامية،
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باان حجاار: ,قااة  ، وغياارىم، قااال احماااد باان زيااد سااميمان، وجعفاار باان سااميمان، و
 .(٘ٗ هٕٔٔ توفي سنة

 ىكذا ورد اسمو( روى عن جابر، وروى عناو: ك,يار بان زيااد  مان  أبو سمية: .ٜ
الطبقااااة الرابعااااة( ، ذكااااره اباااان حبااااان فااااي كتاااااب ل ال,قااااات، قااااال اباااان حجاااار : 

    .(ٙٗ مقبول
: باان عماارو باان حاارام، أبااو عبااد اهلل الخزرجااي األنصاااري، جــابر بــن عبــد اهلل .ٓٔ

بااان جبااال،  بااان كعاااب ، ومعااااذ و أباااي(، عااان النباااي  صاااحابي جميااال، روى 
وغيرىم، روى عنو: أبو سمية، و جابر بن زيد، و سممان بن موس ، وغيارىم، 

 .(7ٗ  ىإٚ توفي سنة
 الحكم عمى الحديث: ثالثا:

بعاااد دراساااة الحاااديث و ترجماااة رجاااال اإلساااناد تباااين أن رجالاااو ,قاااات و اإلساااناد 
، قاال (ٛٗ ىذا حديث صحيح اإلساناد ولام يخرجااهواإلسناد صحيح؛ قال الحاكم:  ،متصل

 .(ٜٗ)اليي,مي: رجالو ,قات
 رابعا: المطائف اإلسنادية:

موا اع والعنعناة  ةاإلسناد بصيغة اإلخبار في خماس موا اع و التحاديث ,ال,ا .ٔ
 مو عين.

اإلسناد الصحابي جابر بن عبد اهلل بن عمرو بان حارام وىاو مان المك,ارين  يف .ٕ
 من رواية الحديث.

 اإلسناد فيو أربع رواة بغداديون، و,ال,ة بصريون. .ٖ
 خامسا:  ريب الحديث:

 . (ٓ٘ أي مدىا نحوه وأماليا إليو :فأىوى بيده إليو ل .ٔ
 العام: سادسا: المعنى

 في قولو( مرور الناس كميم عم  النار، و بين النبي   الشريف  وفي الحديث
سايدخل  (ملسو هيلع هللا ىلصمن كاالم نبيناا  و الظااىر  جميع النااسخطاب عام لسبحانو وتعال  بالورود 

كل حساب عمماو، فيتفااوتون  المتقين ينجون منيا  أن ين,م بالنار المؤمن وغير المؤمن 
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في المرور بأعماليم الصالحة فمنيم مارورىم كمماح البار  الساريع سارعتو ىا ماة ىام أىال 
وره تقاوى وأعماال حسانة ومانيم ماان تكاون سارعتو م,ال سارعة الااريح ومانيم مان يكاون ماار 

ومنيم من يكون مروره م,ل عدو الفرس وجريو ومنيم من يكاون  م,ل عدو الفرس وجريو
م,ال سارعة الرجال فاي  سيره ومروره م,ل سير ركوبتو التي تقطع بو المسافات في السافر

 .(ٔ٘ يخمد فييا الجاحدينجريو وعدوه ومنيم من تزل قدمو ف
افرين وال يشامل الماؤمنين؛ ذىب بعض أىل العمم إل  أن الخطااب فاي ا ياة خااص بالكا

عن ابن عبااس ر اي اهلل  فقد ذكر الطبر   رحمو اهلل(؛ ودليل ا ية وارد في أىل النار
 لال:، قااااااإ٘چگ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ    گک  ک  گ   گچ عنيمااااااا، قولاااااااو: 

والذي يقاوي ىاذا قولاو تعاال  فاي ا ياة التالياة ل ياة  ؛وم,مو رو عن ابن مسعود ل؛يدخميا
 . (ٖ٘ (ٕٚ مريم: چ ڻ ڻ  ڻ    ڻ   ں   ں ڱ ڱ ڱ چمو ع الحديث: 

ار ىاااو الماااارور روى جماعاااة عااان اباااان مساااعود : أن ورود النااا :لقاااال األلوساااي
. وأخارج  ل، ألن النااس تمار عما  الصاراط ، وىاو جسار منصاوب عما  ماتن جيانمعمييا

عبد بن حميد وابن األنباري والبييقي عن الحسن : الورود المرور عمييا من غير دخول 
 .(ٗ٘ ذلك أي ا عن قتادة ، وروي

وقااد اختمااف الناااس فااي ىااذا الااورود، فقياال: الااورود الاادخول، ل :قااال الشااوكاني 
 .(٘٘ لويكون عم  المؤمنين بردا وسالما، كما كانت عم  إبراىيم

أن الورود المذكور في ا ية ىو الادخول، وأن جمياع النااس : ورجح الشنقيطي 
 ..(ٙ٘ دا وسالما، كما كانت عم  إبراىيميدخمونيا، وتكون عم  المؤمنين بر 

وقااد توقااف ك,ياار ماان العمماااا عاان تحقياا  ىااذا الااورود، وحممااو عماا  الخالصــة: 
وال    چ  ائ ائ ى ى   ې ې ې ې    ۉ ۉ چظااااااااىره؛ لقولاااااااو تعاااااااال  : 

يخف  أن القول بأن الورود ىو المرور عما  الصاراط أو الاورود عما  جيانم وىاي خامادة 
فيااو جمااع بااين األدلاااة ماان الكتاااب والساانة فينبغاااي حماال ىااذه ا يااة عمااا  ذلااك، ألنااو قاااد 
حصل الجمع بحمل الاورود عما  دخاول الناار ماع كاون الاداخل مان الماؤمنين مبعادا مان 

الصااراط وبااو تعماام أن ماارور الناااس جميعااا عماا  عااذابيا، أو بحممااو عماا  الم ااي فااو  
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النار ح ، وأن جميع الناس يردون الناار بانص القارآن، وأن ورودىام ىاو دخاوليم جميعاا 
فييااا، ,اام ينجااو المؤمنااون، أو ىااو ماارورىم جميعااا عماا  الصااراط، ,اام ينجااي اهلل المااؤمنين 

 ويذر الظالمين فييا ج,يا.
 

 الفوائد المستفادة من الحديث:
 الكفااار جااا,ين عماا  ركاابيم حااول جياانم، فياام لشاادة مااا ىاام فيااو ماان يح اار اهلل .ٔ

 . (ٚ٘ األىوال ال يقدرون عم  القيام
 .(ٛ٘ بيان صور مراحل القيامة وكيفية المرور عم  الصراط المستقيم .ٕ
 .(ٜ٘ إن ورود جميع الخال   عم  النار أمر واقع ال محالة .ٖ
تنفااع صاااحبيا يااوم الحااث عماا  اإلك,ااار ماان العبااادات واألعمااال الصااالحة التااي  .ٗ

 .(ٓٙ القيامة
 (ٔٙ يخمص اهلل المتقين من نار جينم، ويترك الكافرين مخمدين عم  الدوام .٘
 . (ٕٙ تأكيد عم  يوم القيامة آتي ال ريب فيو .ٙ
 .(ٖٙ كل إنسان سيمر فو  صراط .ٚ
 .(ٗٙ األعمال في الدنيا ىي التي من تحدد كيفية مرور اإلنسان عم  الصراط .ٛ

 الهوامش:

                                                           
ــــ : ينظــــر(ٔ) ــــداد تاري ــــ ، لل بغ ــــدادي خطي ـــد ،  (،ٖٕٚ/ ٘ٔ)البغ ــــ  التقيي ــــات(، ٖٓٚنقطـــة) :  الب   علمـــاء طبق

 .(ٚٗٔ/ ٗ، للصالحي)الحـديث
النجوم الزاىـرة،  (ٕٖٚ/ ٙٔكثير)  البـ  والنهاية ،  ،البداية (ٖٛٔ/ ٕٕ) الجـوزي ابـ  : مرآة الزمان ، سبط ينظـر(ٕ)

 .(٘ٛٔ/ ٙتغري ) ابـ  
ـــي, : المعجــم المخــتص بالمحــدثي ينظـــر(ٖ) شــذرات  (ٗٗٗ/ ٕٗ) للذىبـــي اإلســالم ،  تاريـــ ( ٕٓٔ) :    للذىب

 .(ٓ٘/ ٔ) العـماد البـ  ، الذىـ 
 .(ٕٓٗ/ ُٙقطُلوبَغا) البـ  ( الثقات مم  لم يقع في الكت  الستة، ٕٔ/ ٜٔ) للصفـدي: الوافي بالوفيات، ينظـر(ٗ)
 (.ٕٔٔ/ ٗ) للذىبـي ، تذكـرة الحفاظ(, ٗ/ ٖرج  ) البـ  الحنابلة،  طبقـات ذيـل: ينظـر(٘)
 .(ٛٛٗالحفاظ، للسيوطي ) :  طبقـات(, ٙٗٗ/ ٕٔ) للذىبـي سير أعالم النبالء , ينظـر: (ٙ)
 .(ٖٗٚ-ٖٖٚ/ ٙٔكثير)  البـ  البداية والنهاية، , (ٜٖٔ/ ٕٕ) الجـوزي ابـ  مرآة الزمان ،سبط :ينظـر (ٚ)
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 .(ٖٗ٘/ ٔالمحاضرة ، للسيوطي) حسـ (، ٖٗٚ-ٖٖٚ/ ٙٔكثير)  البـ  البداية والنهاية ,: ينظـر (ٛ)
 تاريـ (، ٜٗٔ/ ٗ، للصالحي )الحـديث علماء  طبقـات(،  ٕٚٔ/ ٕٔ)البغـدادي خطيـ ، للبغـداد ري اتـا: ينظـر (ٜ)

 .(ٕٗٓٔ/ ٕٔ)للذىبـي اإلسالم ، 
األعـالم، للزركلـي  (ٜٗ/ ٔ)للصفــدي، شـذرات الذىــ (،ٜٖٔ/ ٕٕ) الجــوزي ابــ  مـرآة الزمـان ، سـبط : ينظـر (ٓٔ)

(ٗ /ٖٗ). 
ٔٔ
  
 والتصويب من مصادر ترجمتو.في المطبوع ل محمودل  ٕٔ
 (.ٔٚسورة مريم ، ا ية   (ٖٔ 
 (.ٜٛل برقم  ٔٓٔذكر النارل لعبد الغني المقدسي:  (ٗٔ 
 (.ٕٕ٘ٛل برقم  ٖ٘ٛٔ/ ٖسنن الدارميل كتاب الرقا ل باب في ورود النار:  (٘ٔ 
 (. ٜٖ٘ٔل برقم  ٖٚٔ/ ٘سنن الترمذيل أبواب ف ا ل القرآن ل باب: ومن سورة مريم:  (ٙٔ 
 (.ٕٖٔٗل برقم  ٚٓٗ/ٕالمستدرك عم  الصحيحين لمحاكم:  (ٚٔ 
 لٙ٘ٗ/ ٔل اإلكمااالل الباان نقطااة: ل إكمااأٔ-ٓٔ/ٛٔينظاار: تاااريخ بغااداد، الخطيااب البغاادادي:  (ٛٔ 

 .ٚ/ ٕٓالوافي بالوفيات، الصفدي: 
ال,قاات ممان لام يقاع فاي ل و ٜٗ/ ٕٔتااريخ اإلساالمل الاذىبي: ل و ٖٙٛالبان نقطاة:  التقييادلينظر:  (ٜٔ 

 .ٖٖ٘/ ٙبن ق ْطم ْوب غ ا:  الكتب الستةل
ل وطبقااات الشااافعية ٖٗ/ ٜٔل وسااير أعااالم الناابالال  لمااذىبي: ٕٗٗباان نقطااة: ال ينظاار: التقييااد، (ٕٓ 

 .ٕٖٚ/ ٘الكبرىل لمسبكي: 
ل والااااوافي ٕ٘ٓ/ ٜل وتاااااريخ اإلسااااالمل لمااااذىبي: ٖٗٔ/ ٕينظاااار: إكمااااال اإلكمااااالل الباااان نقطااااة:  (ٕٔ 

 .ٖٕ/ ٛٔبالوفيات، لمصفدي: 
ل و لساان الميازانل البان حجار: ٜٙ/ٙٔتياذيب الكماالل لممازي: و  لٚٗالتقييادل البان نقطاة: ينظر:  (ٕٕ 

ٚ/٘ٔٛ. 
، ٜ٘ٓ/ ٖل واإلرشاااد فااي معرفااة عمماااا الحااديث، لمخميمااي: ٖ٘ٔ/ ٜال,قاااتل الباان حبااان:  ينظاار: (ٖٕ 

 .ٕٛٚ/ ٗوفيات األعيانل البن خمكان: 
تقريااااب ل و ٕٚ٘ -ٕٙ٘/ ٛٔل وتيااااذيب الكمااااالل لمماااازي: ٔٓٗ/ ٛينظاااار: ال,قاااااتل الباااان حبااااان:  (ٕٗ 

 .ٖٛٙالتيذيبل ابن حجر: 
(ل ٖٖٗ/ ٗرواية الدوري   -ل و تاريخ ابن معين ٓٓٗ/ ٙ ينظر: الطبقات الكبرىل البن سعد:(ٕ٘ 

 .ٖٖٗ/ ٘والجرح والتعديلل البن أبي حاتم: 
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ل ورجاال صاحيح ٙ٘/ ٕل والتااريخ الكبيار لمبخااري: ٖٗٚ/ ٙينظر: الطبقات الكبارىل البان ساعد:  (ٕٙ 

 .ٜ٘/ ٔالبخاري ل أبو نصر الكالباذي: 
ل و تياذيب ٗٛٔ/ ٕوالجرح والتعديل البن أباي حااتم :  لٖٔٙ/ ٔينظر: التاريخ الكبيرل لمبخاري:  (ٕٚ 

 .ٖٖٔ/ ٔالتيذيبل البن حجر: 
ال,قااات الباان حبااان: ل و ٕٓٚ/ ٕل وال,قااات لمعجمااي: ٔٚٔ/ ٙينظاار: الطبقااات الكباارىل الباان سااعد:  (ٕٛ 

٘/ٗٗٙ. 
/ ٕل واإلصااابةل الباان حجااار: ٕٙ٘/ ٖل وأساااد الغابااةل الباان األ,يااار: ٜٚٛ/ ٖينظاار: االسااتيعاب:  (ٜٕ 

ٜٗ٘ٗ. 
 (. ٜٖ٘ٔل برقم:  ٖٕٕ/  ٘جامع الترمذي:  (ٖٓ 
 (.ٜٖٛٛل برقم:  ٙٛ٘/ ٗالمستدرك عم  الصحيحين: لمحاكم:  (ٖٔ 
ينظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديثل ألبو موس ل  من باب الالم مع المايم( لمح(:  (ٕٖ 

 .ٕٓٓٓ/ ٗل والمعجم االشتقاقي المؤصلل د. محمد حسن حسن جبلل مادة  لمح(: ٘ٗٔ/ٖ
ينظااار: مجماااع بحاااار األناااوارل محماااد طااااىر بااان عماااي الصاااديقيل بااااب الحااااا ماااع ال ااااد  ماااادة  (ٖٖ 

 .ٕٔٓ/ ٗولسان العرب ل البن منظور ل فصل الحاا الميممة: ل ٖٔ٘/ٔح ر(: 
 ( ٜٜل برقم  ٕٓٔ: لعبد الغني المقدسي لاب ذكر الناركت (ٖٗ 
 (.٘ٚٙٗٔل برقم  ٕٖٚٓ/ ٙمسند أحمد بن حنبل:  (ٖ٘ 
 (.ٙٓٔٔل برقم ٖٖٖ/ ٔالمنتخب من مسند عبد بن حميد:  (ٖٙ 
 (.ٕٗٛٛل برقم  ٚٛ٘/ ٗالمستدرك عم  الصحيحين:  (ٖٚ 
ل وسااااير أعااااالم ٖٛل والتقيياااادل الباااان نقطااااة: ٖٗ/ ٘ٔينظاااار: تاااااريخ بغاااادادل لمخطيااااب البغاااادادي:   (ٖٛ 

 .ٖٛٗ/ ٕٓالنبالال لمذىبي: 
/ ٔل لسااان المياازانل الباان حجاار: ٙٗ/ ٔينظاار: غايااة النيايااة فااي طبقااات القااراال الباان الجاازري:  (ٜٖ 

 .ٜٛٔ/ ٙالوافي بالوفياتل لمصفدي:  ل٘٘ٔ
، وشااااذرات ٘ٔٗ/ٚٔ، وسااااير أعااااالم الناااابالا: ٖٔ/٘ينظاااار: تاااااريخ بغااااداد، لمخطيااااب البغاااادادي : (ٓٗ 

 .ٖٖٗ/ٗالذىب، البن العماد:
، وشاذرات الاذىب، ٖٗٗ/ٗ، ولسان الميزانل البن حجر: ٕٜٖ/ٕ( ينظر: ميزان االعتدال، لمذىبي:ٔٗ 

 .ٕٚ٘/ٗالبن العماد :
ل ٜٖٙ/ ٕٚوتاااااريخ دمشااا ، البااان عساااااكر: ،ٖٜ/  ٔٔينظااار: تااااريخ بغااااداد: لمخطياااب البغااادادي (ٕٗ 

 .ٚٔٔ/ ٕٔومختصر تاريخ دمش ل البن منظور: 
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، و تياذيب التياذيبل ٖٕ٘/  ٕ، و الكاشفل لمذىبي: ٖٗٛ/  ٔٔ( ينظر: تيذيب الكمال: لممزي ٖٗ 
 . ٓٛٔ/ ٗالبن حجر 

 وتقرياااب لٛٗ/  ٚوالتعاااديلل البااان أباااي حااااتم:  ، والجااارحٔٓٔ/ٚينظااار: التااااريخ الكبيااار، لمبخااااري  (ٗٗ 
       .٘ٚٚ/ ٔالتيذيبل البن حجر: 

وتقريااب التيااذيبل الباان  ٛ٘/ٗ، والكاشااف: لمااذىبي: ٕ٘ٔ/ ٚينظاار: التاااريخ الكبياارل لمبخاااري:  (٘ٗ 
 .ٚٓٛ/ٔحجر: 

، وتقرياااب ٜٙ٘/٘ل وال,قاااات، البااان حباااان :ٖٛٛ/ ٜ( ينظااار: الجااارح والتعاااديلل البااان أباااي حااااتم: ٙٗ 
 .ٚ٘ٔٔالتيذيبل البن حجر: 

ل واإلصااابةل ٕٕٓ/ ٔاالسااتيعابل الباان عبااد الباار: ل و ٖٛٗ/ ٔ( ينظاار: معجاام الصااحابةل لمبغااوي: ٚٗ 
 .ٕٓٔ/ٕالبن حجر 

 (.ٕٗٛٛل برقم:  ٚٛ٘/ٗالمستدرك عم  الصحيحين:  (ٛٗ 
 .ٖٓٙ/ٓٔمجمع الزوا د ومنبع الفوا د: لميي,مي:  (ٜٗ 
ااَديَث و اأْل , اار  (ٓ٘  َريااَب اْلح  اا -ينظاار: النِّي اي ااة  َفااي غ  ااع  اْل:  -ْرف  اْلي اااَا ح  ل ولسااان ٕٗٛ/ ٘ب اااب  اْلي اااَا م 

ْرف  اْلي اَا  -العرب   .ٗٔٔ/ ٘ٔىوا:  –ح 
ل مرقااااة المفااااتيح شااارح ٜٔٔ/ٖل التفساااير الوسااايط لمواحااادي: ٖٖٛ/ ٕينظااار: تفساااير السااامرقندي:  (ٔ٘ 

 .ٚٔٔ/ ٕٗالكوكب الوىاج شرح صحيح مسمم:  لٖٔٚ٘/ ٛمشكاة المصابيح: 
 .ٔٚسورة مريم:   ٕ٘
 .ٚٙٗ/ ٘ٔتفسير الطبري:  (ٖ٘ 
 .ٛٓٔ/ ٕٙروح المعاني ل لْْل ل وَسّي:  (ٗ٘ 
 .ٛٓٗ/ ٖفتح القدير لمشوكاني:  (٘٘ 
 .ٕٛٗ/ ٖأ واا البيان في إي اح القرآن بالقرآنل لمشنقيطي:  (ٙ٘ 
 .ٚٗٔ/ ٙٔالتفسير المنير لمزحيمي:  (ٚ٘ 
 ، بترقيم الشاممة آليا.ٗ/ ٓٔشرح األربعين النووية لعطية سالم:  (ٛ٘ 
 .ٚٗٔ/ ٙٔالتفسير المنير لمزحيمي:  (ٜ٘ 
 .ٜٚينظر: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحل لمدِّىموي: /  (ٓٙ 
 .ٛٗٔ/ ٙٔينظر: التفسير المنير لمزحيمي:  (ٔٙ 
 .ٕٛٗ/ ٖالبن بطال:  يينظر: شرح صحيح البخار  (ٕٙ 
 .ٗٙٗ/ ٘ينظر: المفاتيح في شرح المصابيحل لمم ْظَيري:  (ٖٙ 
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 .ٕ٘ٔٔ/ ٗينظر: الميسر في شرح مصابيح السنة لمتوربشتي:  (ٗٙ 

 المصادر :
 انًصادس: انمشاٌ انكشٌى

انًؤنف: فضم اهلل تٍ دسٍ تٍ دسٍٍ تٍ ،  انًٍسش فً ششح يصاتٍخ انسُح .ٔ

انًذمك: د. ، هـ( ٔٙٙ)انًتىفى:  ٌىسف أتى ػثذ اهلل، شهاب انذٌٍ انتُّىِسِتْشِتً

انطثؼح: انثاٍَح، ، انُاشش: يكتثح َضاس يصطفى انثاص، ػثذ انذًٍذ هُذاوي

 .هـ 8ٕٓٓ -هـ  9ٕٗٔ

اإلرشاد في معرفة علماء الحـديث، أبـو يعـلى الخليلي، خليل بـ   عبد اهلل  بـ   أحمـد بـ    .ٕ
محمـد سعيد عمر إدريس، مكتبة  ىـ(، تحقيق: د.ٙٗٗإبراىيم بـ   الخليل القزويني )ت: 

 .ٜٓٗٔ، ٔالرياض، ط –الرشد 
اإلصابة في تمييز الصحابة، أبـو الفضل أحمـد بـ   علـي بـ   محمـد بـ   أحمـد بـ   حجر  .ٖ

ىـ(، تحقيق: عادل أحمـد عبـد الموجود وعـلى محمـد معوض، دار ٕ٘ٛالعسقالني )ت: 
 ىـ. ٘ٔٗٔ، ٔبيروت، ط -الكت  العلمية 

م، خير الدي  بـ   محمود بـ   محمـد بـ   علـي بـ   فارس، الزركـلي الدمشـقي األعال .ٗ
 م. ٕٕٓٓ، ٘ٔىـ(: دار العلم للماليي ، ط ٜٖٙٔ)ت:

َرة بـ  ( محمـد بـ   ىبيرة الذىلي  .٘ اإلفصاح عـ  معاني الصحاح، المؤلف: يحيى بـ   )ُىبَـيـْ
المحقق: فؤاد عبـد المنعم أحمـد،  ىـ(،ٓٙ٘الشيبانّي، أبـو المظفر، عون الدي  )المتوفى: 

 ىـ,ٚٔٗٔالناشر: دار الوط ، سنـة  النشر: 
اإلكمال في رفع االرتياب عـ  المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب، سعد  .ٙ

ىـ(، دار الكت  ٘ٚٗالملك، أبـو نصر علـي بـ   ىبة اهلل بـ   جعـفر  بـ   ماكوال )ت: 
  م.ٜٜٓٔ-ىـٔٔٗٔ، ٔطبيروت، لبـ  ان، -العلمية 

البداية والنهاية، أبـو الفداء إسماعيل بـ   عمر بـ   كثير القرشـي  البصري ثم الدمشـقي  .ٚ
 -، ىـ ٛٓٗٔ، ٔىـ(، تحقيق: عـلى شيري، دار إحياء التراث العربي، طٗٚٚ)ت: 
 م. ٜٛٛٔ

ِجردي البعـث والنشور للبيهقـي،، أحمـد بـ   الحسي  بـ   علـي بـ   موسى الُخْسَروْ  .ٛ
ىـ(، الحـافظ أبي بكر أحمـد بـ   الحسي  البيقهـي ٛ٘ٗالخراساني، أبـو بكر البيقهـي )ت: 
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ىـ(، تحقيق: الشي  عامر أحمـد حيدر، مركز الخدمات واألبحاث الثقافية،  ٛ٘ٗ)ت: 
 م.ٜٙٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔ، ٔبيروت، ط

ق الحسيني، أبـو الفيض تـاج العروس م  جواىر القاموس، محمـد بـ   محمـد بـ   عبـد الرزّا .ٜ
 ىـ(، تحقيق: مجموعة م  المحققي ، دار الهداية.ٕ٘ٓٔالملّق  بمرتضى، الزَّبيدي )ت: 

تـاري  ابـ   يونس المصـري ، المؤلف: عبـد الرحـم    بـ   أحمـد بـ   يونس الصدفي، أبـو  .ٓٔ
 ىـ.ٕٔٗٔى، ىـ(، الناشر: دار الكت  العلمية، بيروت، الطبعة: األولٖٚٗسعيد )المتوفى: 

تـاري  اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم، شمس الدي  أبـو عبد اهلل  محمـد بـ   أحمـد  .ٔٔ
ىـ(، تحقيق: د. بشار عّواد معروف، دار الغرب ٛٗٚبـ   عثـمان بـ   قَاْيماز الذىبي )ت: 

 م. ٖٕٓٓ، ٔاإلسالمي، ط 
ىيم بـ   المغيرة البـخاري، أبـو عبد التـاري  الكبير، المؤلف: محمـد بـ   إسماعيل بـ   إبرا .ٕٔ

الدك ، طبع تحت  –ىـ(، الطبعة: دائرة المعارف العثـمانية، حيدر آباد ٕٙ٘اهلل  )المتوفى: 
 مراقبة: محمـد عبـد المعيد خان.

تـاري  بغداد، المؤلف: أبـو بكر أحمـد بـ   علـي بـ   ثابت بـ   أحمـد بـ   مهدي الخطي   .ٖٔ
ىـ(، المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب ٖٙٗالبغدادي )المتوفى: 

 م. ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔبيروت، الطبعة: األولى،  –اإلسالمي 
تـاري  دمشـق، أبـو القاسم علـي بـ   الحسـ  بـ   ىبة اهلل المعروف بابـ   عساكر )ت:  .ٗٔ

 ٜٜ٘ٔ -ىـ  ٘ٔٗٔىـ(، تحقيق: عمرو بـ   غرامة العمروي ، دار الفكر للطباعة ،ٔٚ٘
 م.
تذكـرة الحفاظ، شمس الدي  أبـو عبد اهلل  محمـد بـ   أحمـد بـ   عثـمان بـ   قَاْيماز  .٘ٔ

 م.ٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔ، ٔلبـ  ان، ط -ىـ(، دار الكت  العلمية، بيروتٛٗٚالذىبي )ت: 
تفسير الماتريدي )تأويالت أىل السنـة (، محمـد بـ   محمـد بـ   محمود، أبـو منصور  .ٙٔ

بيروت،  –ىـ(، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكت  العلمية ٖٖٖدي )ت: الماتري
 م. ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔ، ٔلبـ  ان، ط

تفسير الماوردي = النكت والعيون، أبـو الحسـ  علـي بـ   محمـد بـ   محمـد بـ   حبي   .ٚٔ
ىـ(، تحقيق: السيد ابـ   عبـد ٓ٘ٗالبصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

 بيروت، لبـ  ان. –قصود بـ   عبـد الرحيم، دار الكت  العلمية الم
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المؤلف: اب  بطال أبو الحس  علي ب  خلف ب  عبد  شرح صحيح البخارى الب  بطال .ٛٔ
 -تحقق: أبو تميم ياسر ب  إبراىيم دار النشر: مكتبة الرشد  ىـ(ٜٗٗالملك )المتوفى: 

  مٖٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔالسعودية، الرياض الطبعة: الثانية، 
تقري  التهذي ، أبـو الفضل أحمـد بـ   علـي بـ   محمـد بـ   أحمـد بـ   حجر العسقالني  .ٜٔ

 .ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ، ٔسوريا، ط –ىـ(، تحقيق: محمـد عوامة، دار الرشيد ٕ٘ٛ)ت: 
تقري  التهذي ، أبـو الفضل أحمـد بـ   علـي بـ   محمـد بـ   أحمـد بـ   حجر العسقالني  .ٕٓ

 .ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ، ٔسوريا، ط –قيق: محمـد عوامة، دار الرشيد ىـ(، تحٕ٘ٛ)ت: 
التقييد لمعرفة رواة السن  والمسانيد، محمـد بـ   عبـد الغـني بـ   أبي بكر بـ   شجاع، أبـو  .ٕٔ

ىـ(، تحقيق: كمال يوسف ٜٕٙبكر، معي  الدي ، ابـ   نقطة الحنبـلي البغدادي )ت: 
 م. ٜٛٛٔ - ىـ ٛٓٗٔ، ٔالحوت، دار الكت  العلمية، ط

تهذي  الكمـال في أسماء الرجـال  ، يوسف بـ   عبـد الرحـم    بـ   يوسف، أبـو الحجاج،  .ٕٕ
ىـ(، تحقيق: د. ٕٗٚجمال الدي  ابـ   الزكي أبي محمـد القضاعي الكلبي المزي )ت: 

 .ٜٓٛٔ – ٓٓٗٔ، ٔبشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
لمؤلف: ابـ   الملق  سراج الدي  أبـو حفص عمر بـ   التوضيح لشرح الجامع الصـحيح، ا .ٖٕ

ىـ(، المحقق: دار الفالح للبحث ٗٓٛعلـي بـ   أحمـد الشافعي المصـري  )المتوفى: 
ىـ  ٜٕٗٔسوريا، الطبعة: األولى،  –العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر، دمشـق 

 م. ٕٛٓٓ -
ألول مرة عـلى نسخة خطية فريدة بخطِّ  الثقات مم  لم يقع في الكت  الستة )يُنشر .ٕٗ

ىـ(، المؤلف: أبـو الفداء زي  الدي   ٕٜٓالحـافظ شمس الدي  السَّخاوي المتوفى سنـة  
قاسم بـ   ُقْطُلْوبـََغا السُّْوُدْوِني )نسبة إلى معتق أبيو سودون الشيخوني( الجمالي الحنفي 

بـ   سالم آل نعمان، الناشر: مركز ىـ(، دراسة وتحقيق: شادي بـ   محمـد ٜٚٛ)المتوفى: 
النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمـة صنعاء، اليم ، الطبعة: 

 م. ٕٔٔٓ -ىـ  ٕٖٗٔاألولى، 
الثقات، محمـد بـ   حبان بـ   أحمـد بـ   حبان بـ   معاذ بـ   َمعبـد، التميمي، أبـو حاتم،  .ٕ٘

طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت  ىـ(،ٖٗ٘الدارمي، الُبستي )ت: 
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مراقبة: الدكتور محمـد عبـد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثـمانية، دائرة المعارف 
 م.ٖٜٚٔ -  ىٖٜٖٔ، ٔالعثـمانية بحيدر آباد الدك  الهند، ط

جامع البيان في تأويل القرآن، محمـد بـ   جرير بـ   يزيد بـ   كثير بـ   غال  اآلملي، أبـو  .ٕٙ
، ٔىـ(، تحقيق: أحمـد محمـد شاكر، مؤسسة الرسالة طٖٓٔجعـفر  الطبري )ت: 

 م. ٕٓٓٓ -ىـ ٕٓٗٔ
 الجامع المسند الصـحيح المختصر م  أمور رسـول  اهلل صلى اهلل علـيو وسلم وسننو وأيامو .ٕٚ

= صـحيح البـخاري، محمـد بـ   إسماعيل أبـو عبد اهلل  البـخاري الجعفي، تحقيق: محمـد 
 ىـ.ٕٕٗٔ، ٔزىير بـ   ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

الجرح والتعديل، أبـو محمـد عبـد الرحـم    بـ   محمـد بـ   إدريس بـ   المنذر التميمي،  .ٕٛ
 -ىـ(، طبعة مجلس دائرة المعارف العثـمانية ٕٖٚالحنظلي، الرازي ابـ   أبي حاتم )ت: 

 م.ٕٜ٘ٔىـ  ٕٔٚٔ، ٔالهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط –بحيدر آباد الدك  
حسـ  المحاضرة في تـاري  مـصر والقاىرة، المؤلف : عبـد الرحـم    بـ   أبي بكر، جالل  .ٜٕ

لفضل إبراىيم، الناشر : دار ىـ(، المحقق : محمـد أبـو أٜٔالدي  السيوطي )المتوفى : 
 -ىـ  ٖٚٛٔمـصر، الطبعة : األولى  –عيسى البابي الحلبي وشركاه  -إحياء الكت  العربية 

 م. ٜٚٙٔ
ذيـل طبقـات الحنابلة، المؤلف: زي  الدي  عبـد الرحـم    بـ   أحمـد بـ   رج  بـ    .ٖٓ

ىـ(، المحقق: د عبـد ٜ٘ٚ الحسـ ، السـالمي، البغدادي، ثم الدمشـقي، الحنبـلي )المتوفى:
الرياض، الطبعة: األولى،  –الرحـم    بـ   سليمان العثيمي ، الناشر: مكتبة العبيكان 

 م. ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕ٘ٗٔ
رجـال   صـحيح مسـلم، المؤلف: أحمـد بـ   علـي بـ   محمـد بـ   إبراىيم، أبـو بكر ابـ    .ٖٔ

بيروت،  –لليثي، الناشر: دار المعرفة ىـ(، المحقق: عبد اهلل  إَٛٗمْنُجويَو )المتوفى: 
 .ٚٓٗٔالطبعة: األولى، 

سير أعالم النبالء، شمس الدي  أبـو عبد اهلل  محمـد بـ   أحمـد بـ   عثـمان بـ   قَاْيماز  .ٕٖ
ىـ(، تحقيق: مجموعة م  المحققي  بإشراف الشي  شعي  األرناؤوط، ٛٗٚالذىبي )ت: 

 م.ٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔ، ٖمؤسسة الرسالة، ط
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رات الذىـ  في أخبار م  ذى ، عبـد الحي بـ   أحمـد بـ   محمـد ابـ   العماد شذ .ٖٖ
ىـ(، تحقيق: محمود األرناؤوط، دار ابـ   كثير، ٜٛٓٔالَعكري الحنبـلي، أبـو الفالح )ت: 

 م. ٜٙٛٔ -ىـ  ٙٓٗٔ، ٔخرج أحاديثو: عبـد القادر األرناؤوط، دمشـق، بيروت، ط
يح المسمى بـ )الكاشف عـ  حقائق السن (، المؤلف: شرح الطيبي عـلى مشكاة المصاب .ٖٗ

ىـ(، المحقق: د. عبـد الحميد ىنداوي، ٖٗٚشرف الدي  الحسي  بـ   عبد اهلل  الطيبي )
 -ىـ  ٚٔٗٔالرياض(، الطبعة: األولى،  -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 

 م. ٜٜٚٔ
  أبي بكر، جالل الدي  السيوطي )المتوفى: طبقـات الحفاظ، المؤلف: عبـد الرحـم    بـ  .ٖ٘

 .ٖٓٗٔبيروت، الطبعة: األولى،  –ىـ( ،الناشر: دار الكت  العلمية ٜٔٔ
طبقـات الحنابلة، المؤلف: أبـو الحسي  ابـ   أبي يعـلى، محمـد بـ   محمـد )المتوفى:  .ٖٙ

 بيروت. –ىـ(، المحقق: محمـد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة ٕٙ٘
ت الكبرى، أبـو عبد اهلل  محمـد بـ   سعد بـ   منيع الهاشمي بالوالء، البصري، الطبقـا .ٖٚ

ىـ(، تحقيق: محمـد عبـد القادر عطا، دار الكت  ٖٕٓالبغدادي المعروف بابـ   سعد )ت: 
 م. ٜٜٓٔ -ىـ  ٓٔٗٔ، ٔبيروت، ط -العلمية 

بـ   عبـد الهادي طبقـات علماء الحـديث، المؤلف: أبـو عبد اهلل  محمـد بـ   أحمـد  .ٖٛ
ىـ(، تحقيق: أكرم البوشي، إبراىيم الزيبق، الناشر:  ٗٗٚالدمشـقي الصالحي )المتوفى: 

 -ىـ  ٚٔٗٔلبـ  ان، الطبعة: الثانية،  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 م. ٜٜٙٔ

جزري، محمـد بـ   غاية النهاية في طبقـات القراء، المؤلف: شمس الدي  أبـو الخير ابـ   ال .ٜٖ
 ىـ(، الناشر: مكتبة ابـ   تيميةٖٖٛمحمـد بـ   يوسف )المتوفى: 

فتح الباب في الكنى واأللقاب، أبـو عبد اهلل  محمـد بـ   إسحاق بـ   محمـد بـ   يحيى  .ٓٗ
 –ىـ(، تحقيق: أبـو قتيبة نظر محمـد الفاريابي، مكتبة الكوثر ٜٖ٘بـ   َمْنَده العبـدي )ت: 

 م.ٜٜٙٔ -ىـ ٚٔٗٔالرياض، 
الكاشف في معرفة م  لو رواية في الكت  الستة، شمس الدي  أبـو عبد اهلل  محمـد بـ    .ٔٗ

ىـ(، تحقيق: محمـد عوامة أحمـد محمـد ٛٗٚأحمـد بـ   عثـمان بـ   قَاْيماز الذىبي )ت: 
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ىـ ٖٔٗٔ، ٔمؤسسة علوم القرآن، جدة، ط -نمر الخطي ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية 
 م.ٕٜٜٔ -
لسان العرب، محمـد بـ   مكرم بـ   عـلى، أبـو الفضل، جمال الدي  ابـ   منظور األنصاري  .ٕٗ

 ه.ٗٔٗٔ، ٖبيروت، ط –ىـ(، دار صادر ٔٔٚالروي فعى اإلفريقي )ت: 
لسان الميزان، أبـو الفضل أحمـد بـ   علـي بـ   محمـد بـ   أحمـد بـ   حجر العسقالني  .ٖٗ

الهند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات  –المعرف النظامية  ىـ(، تحقيق: دائرةٕ٘ٛ)ت: 
 م.ٜٔٚٔ-ىـ ٜٖٓٔ، ٕبيروت، ط

الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدي  علـي بـ   أبي بكر  -مجمع الزوائد  .ٗٗ
 ه.ٔٓٗٔالهيثمي، دار الفكر بيروت، 

ناشر: مكتبة مختار الصحاح، المؤلف: محمـد بـ   أبي بكر بـ   عبـدالقادر الرازي، ال .٘ٗ
، تحقيق: محمود ٜٜ٘ٔ – ٘ٔٗٔبيروت، الطبعة طبعة جديدة،  –لبـ  ان ناشرون 

 خاطر.
مرآة الزمان في تواري  األعيان، المؤلف: شمس الدي  أبـو المظفر يوسف بـ   ِقْزُأوغلي بـ    .ٙٗ

ىـ(، تحقيق وتعلـيق: ]بأول كل  ٗ٘ٙ - ٔٛ٘« )سبط ابـ   الجـوزي»عبد اهلل  المعروف بـ 
زء تفصيل أسماء محققيو[محمـد بركات، كامل محمـد الخراط، عمار ريحاوي، محمـد ج

رضوان عرقسوسي، أنور طال ، فادي المغربي، رضوان مامو، محمـد معتز كريم الدي ، زاىر 
سوريا،  –إسحاق، محمـد أنس الخ ، إبراىيم الزيبق، الناشر: دار الرسالة العالمية، دمشـق 

 م. ٖٕٔٓ -ىـ  ٖٗٗٔالطبعة: األولى، 
المسـتدرك عـلى الصـحيحي ، أبـو عبد اهلل  الحاكـم محمـد بـ   عبد اهلل  بـ   محمـد بـ    .ٚٗ

حمدويو بـ   نُعيم بـ   الحكـم الضبي الطهماني النيسأبـوري المعروف بابـ   البيع )ت: 
 ٔٔٗٔ، ٔبيروت، ط –ىـ(، تحقيق: مصطفى عبـد القادر عطا، دار الكت  العلمية ٘ٓٗ

– ٜٜٔٓ. 
مسند اإلمام أحمـد بـ   حنبـل، أبـو عبد اهلل  أحمـد بـ   محمـد بـ   حنبـل بـ   ىالل بـ    .ٛٗ

عادل مرشد، وآخرون، إشراف:  -ىـ(، تحقيق: شعي  األرناؤوط ٕٔٗأسد الشيباني )ت: 
 م. ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔ، ٔد عبد اهلل  بـ   عبـد المحسـ  التركي، مؤسسة الرسالة، ط
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صـحيح المختصر بـ  قل العدل عـ  العدل إلى رسـول  اهلل صلى اهلل علـيو وسلم، المسند ال .ٜٗ
ىـ(، ٕٔٙالمؤلف: مسـلم بـ   الحجاج أبـو الحسـ  القشيري النيسأبـوري )المتوفى: 

 بيروت. –المحقق: محمـد فؤاد عبـد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
المعجم المختص بالمحدثي ، المؤلف: شمس الدي  أبـو عبد اهلل  محمـد بـ   أحمـد بـ    .ٓ٘

ىـ(، تحقيق د. محمـد الحبي  الهيلة، الناشر: ٛٗٚعثـمان بـ   قَاْيماز الذىبي )المتوفى: 
 م. ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔمكتبة الصديق، الطائف، الطبعة: األولى، 

 
والقاىرة، المؤلف: يوسف بـ   تغري بردي بـ   عبد اهلل  النجوم الزاىرة في ملوك مـصر  .ٔ٘

ىـ(، الناشر: وزارة الثقافة ٗٚٛالظاىري الحنفي، أبـو المحاس ، جمال الدي  )المتوفى: 
 واإلرشاد القومي، دار الكت ، مـصر.

ىـ(، ٗٙٚالوافي بالوفيات، صالح الدي  خليل بـ   أيبك بـ   عبد اهلل  الصفدي )ت:  .ٕ٘
 -ىـٕٓٗٔبيروت ، –د األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث تحقيق، أحمـ

 م..ٕٓٓٓ
محمد بن عمر بن أحمد  المؤلف: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث .ٖ٘

 المحق : ىا(ٔٛ٘بن محمد األصبياني المديني، أبو موس   المتوف :  بن عمر
حياا  جامعة أم القرى، مركز البحث الناشر: عبد الكريم العزباوي العممي وا 

دار ، و مكة المكرمة -التراث اإلسالمي، كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 الطبعة:ل  المممكة العربية السعودية -المدني لمطباعة والنشر والتوزيع، جدة 

 .األول 
 د وىبة ب  مصطفى الزحيلي المؤلف : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج .ٗ٘
 .ىـ ٛٔٗٔالثانية ،  الطبعة : دمشق –دار الفكر المعاصر  الناشر :
انًؤنف: ػثذ انذك تٍ سٍف انذٌٍ ، نًؼاخ انتُمٍخ فً ششح يشكاج انًصاتٍخ .٘٘

هـ(  9٘8انًىنىد تذههً فً انهُذ سُح )»تٍ سؼذ انهَّه انثخاسي انذِّههىي انذُفً 

األستار  تذمٍك وتؼهٍك: «هـ( سدًه انهَّه تؼانى ٕ٘ٓٔوانًتىفى تها سُح )

اانطثؼح:  سىسي –انُاشش: داس انُىادس، ديشك  انذكتىس تمً انذٌٍ انُذوي

 .و ٕٗٔٓ -هـ  ٖ٘ٗٔاألونى، 
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انًؼجى االشتمالً انًؤصم ألنفاظ انمشآٌ انكشٌى )يؤصَّم تثٍاٌ انؼاللاخ تٍٍ  .ٙ٘

 انًؤنف: د. يذًذ دسٍ دسٍ جثم أنفاظ انمشآٌ انكشٌى تأصىاتها وتٍٍ يؼاٍَها(

 و. ٕٓٔٓانطثؼح: األونى،  انماهشج –يكتثح اَداب انُاشش: 

، انًؤنف: أتى ػٍسى يذًذ تٍ ػٍسى انتشيزي انجايغ انكثٍش "سٍُ انتشيزي" .7٘

انُاشش: داس انجٍم ـ تٍشوخ + داس انغشب  انًذمك: د. تشاس ػىاد يؼشوف

 و998ٔانطثؼح: انثاٍَح  اإلساليً ـ تٍشوخ

تٍ ػثذ اهلل انشىكاًَ انًًٍُ  انًؤنف: يذًذ تٍ ػهً تٍ يذًذ فتخ انمذٌش .8٘

 ديشك، تٍشوخ -انُاشش: داس اتٍ كثٍش، داس انكهى انطٍة  هـ(ٕٓ٘ٔ)انًتىفى: 

 هـ ٗٔٗٔ -انطثؼح: األونى 

انًؤنف : يذًذ األيٍٍ تٍ يذًذ  أضىاء انثٍاٌ فً إٌضاح انمشآٌ تانمشآٌ .9٘

داس انُاشش :  هـ(9ٖٖٔانًختاس تٍ ػثذ انمادس انجكًُ انشُمٍطً )انًتىفى : 

 -هـ  ٘ٔٗٔػاو انُشش :  نثُاٌ –انفكش نهطثاػح و انُشش و انتىصٌغ تٍشوخ 

 .يـ 99٘ٔ

انًؤنف: أتى انًؼانً  سوح انًؼاًَ فً تفسٍش انمشآٌ انؼظٍى وانسثغ انًثاًَ .ٓٙ

يذًىد شكشي تٍ ػثذ اهلل تٍ يذًذ تٍ أتً انثُاء األنىسً )انًتىفى: 

 تٍشوخ -هـ( انُاشش: داس إدٍاء انتشاث انؼشتً ٕٖٗٔ

انًؤنف : أتى انهٍج َصش تٍ يذًذ تٍ إتشاهٍى  تذش انؼهىو ـ يىافك نهًطثىع .ٔٙ

تذمٍك: د.يذًىد  تٍشوخ –داس انُشش : داس انفكش  انسًشلُذي انفمٍه انذُفً

 .يطشجً

انًؤنف: أتى انذسٍ ػهً تٍ أدًذ تٍ يذًذ  انىسٍط فً تفسٍش انمشآٌ انًجٍذ .ٕٙ

تذمٍك وتؼهٍك:  هـ(8ٙٗانًتىفى: تٍ ػهً انىادذي، انٍُساتىسي، انشافؼً )

انشٍخ ػادل أدًذ ػثذ انًىجىد، انشٍخ ػهً يذًذ يؼىض، انذكتىس أدًذ 

 يذًذ صٍشج، انذكتىس أدًذ ػثذ انغًُ انجًم، انذكتىس ػثذ انشدًٍ ػىٌس

انُاشش: داس انكتة انؼهًٍح،  لذيه ولشظه: األستار انذكتىس ػثذ انذً انفشياوي

 .و 99ٗٔ -هـ ٘ٔٗٔاألونى، انطثؼح:  نثُاٌ –تٍشوخ 

انًؤنف: ػهً تٍ )سهطاٌ( يذًذ، أتى  يشلاج انًفاتٍخ ششح يشكاج انًصاتٍخ .ٖٙ

انُاشش: داس انفكش،  هـ(ٗٔٓٔانذسٍ َىس انذٌٍ انًال انهشوي انماسي )انًتىفى: 

 .وٕٕٓٓ -هـ ٕٕٗٔانطثؼح: األونى،  نثُاٌ –تٍشوخ 

أتى يذًذ ػثذ اهلل تٍ ػثذ  انًؤنف: يسُذ انذاسيً انًؼشوف تـ )سٍُ انذاسيً( .ٗٙ

ػثذ انصًذ انذاسيً، انتًًًٍ انسًشلُذي  انشدًٍ تٍ انفضم تٍ َتهشاو تٍ
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انُاشش: داس انًغًُ نهُشش  تذمٍك: دسٍٍ سهٍى أسذ انذاساًَ هـ(ٕ٘٘)انًتىفى: 

 .و ٕٓٓٓ -هـ  ٕٔٗٔانطثؼح: األونى،  وانتىصٌغ، انًًهكح انؼشتٍح انسؼىدٌح

َّى:انكىكة انىهاج ششح صذٍخ  .٘ٙ انكىكة انىهَّاج وانشَّوض انَثهَّاج  يسهى )انًس

انذجاج(جًغ وتأنٍف: يذًذ األيٍٍ تٍ ػثذ اهلل  فً ششح صذٍخ يسهى تٍ

يشاجؼح:  اأُلَسيً انَؼَهىي انَهَشسي انشافؼً، َضٌم يكح انًكشيح وانًجاوس تها

انًستشاس تشاتطح  نجُح يٍ انؼهًاء تشئاسح انثشفسىس هاشى يذًذ ػهً يهذي

انطثؼح:  داس طىق انُجاج -يكح انًكشيحانُاشش: داس انًُهاج  -نؼانى اإلساليً ا

 .و 9ٕٓٓ -هـ  ٖٓٗٔاألونى، 

انًؤنف: أتى يذًذ ػثذ انذًٍذ تٍ دًٍذ تٍ  انًُتخة يٍ يسُذ ػثذ تٍ دًٍذ .ٙٙ

انًذمك:  هـ(9َٕٗصش انَكّسً وٌمال نه: انَكّشً تانفتخ واإلػجاو )انًتىفى: 

انُاشش: يكتثح انسُح  ئً , يذًىد يذًذ خهٍم انصؼٍذيصثذً انثذسي انسايشا

 988ٔ - 8ٓٗٔانطثؼح: األونى،  انماهشج –

انًؤنف: جًال انذٌٍ،  يجًغ تذاس األَىاس فً غشائة انتُضٌم ونطائف األخثاس .7ٙ

 هـ(98ٙيذًذ طاهش تٍ ػهً انصذٌمً انهُذي انَفتًَُِّ انكجشاتً )انًتىفى: 

 -هـ  87ٖٔانطثؼح: انثانثح،  انًؼاسف انؼثًاٍَحانُاشش: يطثؼح يجهس دائشج 

 و9ٙ7ٔ

 


