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ABSTRACT 

It is well known that Islamic scientists have a crucial role in serving their religion by 

doing extra-0rdinary efforts in many aspects of its cultural and academic era, and this 

contribution is distinguished among them regardless of their origins or languages. 

One of these aspects, reviving the Islamic heritage and manuscripts verification. 

Because they were considered as a valuable treasure , not be weight out by any mean. 

So that Islamic manuscripts is considered as a source of dignity and start point for 

development of the whole nation. One of those characters, was the study field of 

research "Imam AlQastalany" who had contributed by many manuscripts in Hadith 

Interpretation, Holy Quran Tagweed, Holy Quran reciting methods , Holy Quran 

sciences and Prophet Mohammed Biography "Syrah Nabawiah". So that , this needs 

study of his method in interpretation, via an aspect of his book "Sharh Irshad Al Sari 

in Sahih Al Bokhari" , to clarify his scientific manuscripts in different Islamic fields. 

Which need following many research methods like theoretical and analytical paths. 

This study has reached to a conclusion that, Imam AlQastalany, has different 

methods in interpretation , using interpretation by point of views and by following 

the previous says. Imam AlQastalany, has many manuscripts exist now a day in many 

Islamic countries, un verified yet. The study recommend researchers in the future to 

verify and study these manuscripts.    

Key words: Interpretative, formulation, Al-Qastany, clarification, manuscripts 
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 ملخص ال

 
قسامه العةلمي ، أإن لةلعةلماء املسةلمني عةلى اختالف لغاهتم وأوطاهنم الدور الريادي يف خدم  الدين اإلسالمي عةلى خمتةلف 

 ا كنزا  ألهنم كانوا يعتربوهنا من النفائس اليت ال تقدر بثمن وهلذا نراهم اعتربوه ؛ومنها إحياء الرتاث وحتقيق املخطوطات
حيفظ لألم  كياهنا ووجودها ورقيها بني األمم، وهو السبيل لةلحفاظ عةلى هويتها، ومن العةلماء الذين أسهموا يف  معرفيا  

الصناع  التفسريي  هو اإلمام القسطالين وله خمطوطات يف التفسري واحلديث والتجويد والقراءات وعةلوم القرآن والسرية، 
ه خالل كتابه شرح ارشاد الساري يف صحيح البخاري، وبيان خمطوطات وهذا األمر يستةلزم دراس  منهجه يف التفسري من

التفسري بالرأي  يفاملنهج االستقرائي والتحةليةلي يف دراس  منهجه،  وقد استخدمت الدراس العةلمي  يف شىت العةلوم، 
 اآلن.  إىلواملأثور، وله خمطوطات خمتةلف  يف العامل اإلسالمي مل حتقق 

 ناعة، التفسيرية، القسطالني، المخطوطات. الكلمات االفتتاحية: الص
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 المقدمة

إّن األّم  العربّي  واإلسالمّي  يف عصرنا احلاضر تواجه محالت شرس  إلبعادها وتغريبها عن دينها، كما أّن الفنت اليت متوج 
مةلّح   ت احلاج واصبحوتعرض عةلى القةلوب تسّبب ابتعاد كثرٍي من املسةلمني عن دينهم وشريعتهم وهدي نبيهم، 

لتوضيح معاين آيات القرآن الكرمي لةلّناس من جديد حىّت يتذاكروا دينهم باستمرار ويتعةّلموا أحكام شريعتهم الّشامةل  
الكامةل  اليت تتالءم مع كّل عصٍر وحني، فالقرآن الكرمي مل يأت لزمان معنّي وإّّنا أتى لكل األزمان والعصور حىّت قيام 

 الّساع .

لةلقسطالين دور بارز يف التفسري يف القرآن الكرمي، حيث خاض يف اجلانب وأدىل بدلوه، وال سيما يف كتاب التفسري و 
من ضمن كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، وقد تناول أهم املباحث اليت يستعني هبا املفسر يف تفسريه 

ه وندعمه باآليات ول اجلانب التفسري باملأثور والذي هو ما سنبحثلآليات هو تفسريها لغويا مث بالغيا وفقهيا، ومن مث يتنا
واألدل  من الكتاب والسن  وآراء العةلماء فيه وذلك باستخدام املنهج االستقرائي والتحةليةلي لةلوصول إىل الغاي  املنشودة 

 من هذه الدراس .

سطالين كثريا ما ن القأيالحظ بصورة جةلي   رشاد الساري لألمام القسطالينإإن الدارس واملطةلع عةلى كتاب التفسري يف 
جلأ اىل التفسري باملأثور، وذلك ألمهي  التفسري باملأثور ولقوة حجته عةلى اآلراء األخرى مىت ما تأكد من ضبطه وصح  

 نقةله والعتماده من قبل أعظم املفسرين لةلقرآن احلكيم.

رثا كبري يف إرك ت فقدنشاط كبري يف جمال التأليف،  وحياته العةلمي  يالحظ أن لهومن خالل دراس  نشأة القسطالين 
ويد، ىل ألوان شىت من املؤلفات، فنجد منها مصنفات يف عةلم القراءات والتجإجمال التأليف وتنوع نشاطه يف هذا اجلانب 

ت القيم  اوأخرى يف احلديث وعةلومه، واخرى يف السرية، وكذا يف األدب واخرى يف األدعي  واألذكار، وغريها من املؤلف
واملهم ، ولةلقسطالين مؤلفات كثرية، واليت ما هو حمقق وما هو غري حمقق، خمطوطات خمتةلف  يف العامل اإلسالمي مل حتقق 

 حلد اآلن وحتتاج اىل العناي  يف التحقيق.
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 أبراج القةلع ، يفهم طائف  من املماليك الذين كانوا جيةلبون من بالد الُكرْج، )جورجيا اآلن(، وعين السةلطان املنصور قالوون باإلكثار منهم , وتربيتهم  1

رقوق الذي كان من املماليك سةلطان بفُعرفوا من مث )بالرُبجي (، وازداد نفوذهم بعد ذلك لتصبح هلم الدول  يف مصر بعد انتهاء عهد املماليك البحري  وتويل ال
 م، بدخول السةلطان سةليم العثماين اىل مصر. 1516هـ / 922م، وانتهت دولتهم سن 1383هـ / 784الربجي ، وكان ذلك سن  

 رجب سن  م، و أمه جاري  تركي  و بويع بعد موت أبيه يف1243هـ /640م وت 1192هـ / 588هو أبو جعفر منصور بن الظاهر بأمر اهلل ، ولد  2
ي  ر م، فنشر العدل يف الرعايا و بذل اإلنصاف يف القضايا و قرب أهل العةلم و الدين و بىن املساجد و الربط واملدارس وبىن املدرس  املستنص1226هـ /623

 يف بغداد و أقام منار الدين و قمع املتمردة و نشر السنن و كف الفنت و محل الناس عةلى 
م، مةلك التتار، ومقدمهم ،كان طاغي  من أعظم مةلوك التتار وكان شجاع ا ،مقدام ا، حازم ا ،مدبر ا 1266هـ /664جنكزخان،تهوالكو بن توىل قان بن  3

امل ،ومجع حكماء ع، ذا مه  عالي  ،وسطوة ،ومهاب ، وخربة باحلروب , وحمب  يف العةلوم العقةلي  من غري أن يتعقل منها شيئا ، اجتمع له مجاع  من فضالء ال
غل يف عدم التقييد بدين ، لكن زوجته تنصرتممةل

ُ
وهوالكو  ، كته، وأمرهم أن يرصدوا الكواكب، وكان يطةلق الكثري من األموال والبالد وهو عةلى قاعدة امل

 م1258هـ /656أباد املةلوك وقتل اخلةليف  املستعصم وأمراء العراق ، سن 
م ، 1213هـ / 609حممد بن الناصر أمحد بن املستضئ اهلامشي العباسي البغدادي ، ولد سن  أبو أمحد عبد اهلل بن املستنصر باهلل منصور بن الظاهر  4

 م ،1261هـ /659م ، كان متدينا متمسكا بالسن  كأبيه و جده ، وقتل عةلى يد التتار عام 1243ه/640بويع له باخلالف  عند موت أبيه عام 
 403ص 1السيوطي،ط 5

 

 حياة القسطالني

ينّ رمحه اهلل يف مصر اليت كانت عاصم  لسةلطن  املماليك الذي الشام واحلجاز.  ن بسطوا نفوذهم عةلىعاش اإلمام الَقْسطالا
ينّ يغةلب عةليه  1وكانت الدول  آنذاك لةلمماليك اجلراكس ، الذين كانوا يعرفون باملماليك البـُْرجي  وقد كان عصر الَقْسَطالا

لذي ااالستقرار واهلدوء، إال ما ختةلةله من اضطرابات متفرق  يف اجلانبني السياسي واالقتصادي، وميكن إمجال حال  العصر 
يّن، البد لنا أن نرجع قةليال  عرب الزمان لنرى بداي  هذا  يّن ففي اجلانب السياسي لعصر اإلمام الَقْسَطالا عاش فيه الَقْسَطالا

 النظام الذي ساد البيئ  املصري  وبيئ  الشام قراب  ثالث  قرون من الزمان.

ين  كانت ولكنها يف حقيق  األمر وقف  عةلى حقيق  مع وليست حماول  الرجوع لةلتعرف عةلى هذه النشأة رغب  يف اإلطال ،
 ذات أثر بالغ يف هذا العصر كةله، وال ميكن ملن يتصدى لدراس  أي  ناحي  فيه أن يغفل هذه احلقيق . 

تةلك احلقيق  اليت نريد التنبيه إليها هي سقوط بغداد عةلى أيدي التتار الذين اجتاح غزوهم العامل اإلسالمي يف القرن 
ع اهلجري، ولقد اختذت الغزوات املغولي  طابعا وحشي ا عنيف ا يدمر كل ما جيد من حضارات، ويهدم ما يةلقى من الساب

جبيش هزموا به التتار  2م وبعث اخلةليف  املستنصر باهلل1238هـ/635بناء، وقد تعرضت بغداد هلجوم التتار يف عام 
الذي  3م، بقيادة هوالكو1258 1ه /656غداد يف سن  هزمي  عظيم ، ومل يةلبث التتار أن عاودوا هجومهم عةلى ب

  5آخر اخلةلفاء العباسيني ببغداد.  4استوىل عةلى بغداد وقتل اخلةليف  املستعصم باهلل
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  507 – 499ص ،1م،ج  1998ه ،1418، املقريزي ، 6
ان يف دول  املنصور كقطز بن عبد اهلل املعزي، سيف الدين، ثالث مةلوك الرتك املماليك مبصر والشام. كان ممةلوكا  لةلمعز " أيبك " الرتكماين ، وترقى إىل أن   7

خرج من مصر، فةلقي جيشا منهم يف " عني م وهنض لقتال " التتار " و 1259هـ/ 657بن املعز أتابك " العساكر ، مث خةلع املنصور، وتسةلطن مكانه سن  
م، وطارد فةلوله إىل " بيسان " فظفر هبم، ودخل دمشق يف موكب عظيم، وبينما هو يف الطريق تقدم منه 1260ه/ 658جالوت " بفةلسطني، فكسره سن  

 م .1260هـ / 658ل إىل القاهرة.سن  أتابك عسكره و وراءه عدد كبري من أمراء اجليش، فتناولوه بسيوفهم فقتةلوه , ودفن بالقصري , مث نق

 

هكذا سقطت اخلالف  العباسي  يف بغداد، ومل يكن سقوطها يف حقيق  األمر يعين هناي  حكم العباسيني وحسب بقدر و 
هز كيان العامل اإلسالمي كةله، ولقد شعر املسةلمون مبدى اخلسارة اليت حلقتهم بسقوط بغداد ما كان يعين حدثا  خطريا  

عةلى أيدي التتار الذين دمروا كل ما كان اخلةلفاء العباسيون قد مجعوه خالل مخس  قرون، ومل يقف الغزو املغويل عند هذا 
سفك يهم وحيدث هبا من الفظائع والتخريب و احلد بل تعداه إىل بالد الشام حيث أخذت مدن الشام تتساقط يف أيد

 6.الدماء مثةلما حدث ببغداد

م، بغزو جيش املغول والتتار هلا بقيادة هوالكو الةلعني وقتل اخلةليف  العباسي املستعصم باهلل 1258إن سقوط بغداد سن  
واّنا كان  سيني فقطنستخةلص منه حقيق  جيب ان نفهمها وندركها، أن سقوط بغداد هذا ال يعين هناي  حكم العبا

 .فاجع  عظيم  تصيب األم  االسالمي  ،ملا كانت متثةله لألم ، فهي كانت احلاضرة و العمق الروحي والعمق التارخيي 

فقد أوغةلوا يف أهةلها قتال وأحرقوا  م عندما غزاها األمريكان،2003وهذه الفاجع  واالنتكاس  تكررت عةلى بغداد ،سن  
، وكل ما له عالق  يف ماضيها وحاضرها الذي كان سببا يف رقيها، بل أهنم فتنوا أهةلها وأغةلوا مكتباهتا، وهنبوا متاحفها

 احلقد وزرعوا الطائفي  بني أبنائه، وهذا مامل يفعةله املغول من قبل.

 نووصل الغزو املغويل إىل غزة، وجاء دور مصر اليت كان حيكمها املماليك، ويف هذه الظروف احلرج  استطاع سيف الدي

أن يتمةلك زمام األمور وأن ينحي سةلفه مستندا  إىل أنا املسةلمني حباج  إىل زعيم قوي يوحد صفوفهم ضد الغزو  7.قطز
 املغويل، الذي كان يهدد املسةلمني.

وحضر رسل هوالكو يطةلبون من السةلطان التسةليم بكتاب يتهددون فيه ويتوعدون ويطةلبون إليه تسةليم مصر هلم، مما 
سةلطان قطز، فقبض عةليهم وأمر بقتةلهم، وأبدى كثري ا من الشجاع  ورباط  اجلأش يف مجع الصفوف أثار حفيظ  ال

 والدعوة إىل اجلهاد عةلى الرغم مما كان حياوله بعض األمراء من النكوص عن اجلهاد والتخاذل.
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. ت 1، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،البداي  والنهاي ، دار إحياء الرتاث العريب ، ط1988هـ،  1408الدمشقي،  8

 م،حتقيق : عةلي شريي1373هـ/774
 ص518، 1م،ج1998ه ، 1418، املقريزي،  9

 

 

هم وتناسوا ا  يف وجه عدو ومل يكن مث  مناص من حدوث الصدام املسةلح بني التتار واملماليك، وقد أظهر األخرون متاسك
يف تةلك املرحةل  احلرج  ما كان بينهم من خالفات، وبدوءا يف الزحف ملالقاة عدوهم حىت انتهى هبم املسري إىل عني 
جالوت حيث حدثت املوقع  اليت تعد من أهم معارك املسةلمني يف التاريخ، وقد استطاع املسةلمون بقيادة السةلطان قطز، 

 8.رزوا انتصار ا ساحق ا عةلى عدوهم وأن يتابعوا عدوهم قتال  وتنكيالوحبسن بالء بيربس أن حي

ويبدو لةلوهةل  األوىل أناين فّصةلت إىل حد ما القول يف معرك  عني جالوت عةلى الرغم من بعدها نسبي ا عن العصر الذي 
أثر يف  احلدث ملا كان له مننود لو نرسم صورة واضح  ملعامله، ولكن حقيق  األمر تستدعي أن نةلقي الضوء عةلى هذا 

العصر املمةلوكي بصف  عام ، فةلقد ترتب عةلى هذه املوقع  آثار خطرية منها أنا املماليك قد بسطوا نفوذهم عةلى مصر 
م م  والشام كما أهنا بفضل هذا االنتصار أكسبوا حكمهم صف  الشرعي  اليت كانوا يفتقرون إليها يف نظر الشعب ألهنا

م من أصل غري حر من جه  أخرى، ولقد كانت النقط  األخرية سببا يف ثورة مغتصبون لةلبيت األ يويب من جه ، وأهنا

يّن، وتةلقى عةلمه وتأثر هبا  9.األعراب عةليهم قبل هذه املوقع  بقةليل وإذا كانت القاهرة هي املدين  اليت نشأ فيها الَقْسَطالا
ت طيةل  عصر ملميزات عةلى أثر هذا االنتصار، وظةلت تتمتع هبذه املميزاوأثر فيها، فإنا هذه املدين  قد اكتسبت كثري ا من ا

املماليك، فقد احتفظت القاهرة مبا هلا من حضارة وحيوي  حيث مل متتد إليها معاول التدمري املغويل اليت مشةلت غريها من 
ال  ن وجه الغزاة، وحبكم احلمدن الشرق اإلسالمي، وأصبحت مةلجأ  ومالذ ا لةلعةلماء واملفكرين وسائر الناس الفارين م

السياسي  فقد أصبحت مصر والشام دول  واحدة قوي  تعقد عةليها آمال املسةلمني يف الشرق والغرب حيث مل يكن 
لةلمسةلمني دول  ذات شوك  غريها، وحةلت القاهرة حمل بغداد يف كل شيء وأصبحت وارث  هلا يف تركتها سياسي ا وحضاري ا 

 وثقافيا. 

 ان بغداد مات فيها العةلم والعةلماء، أو أن العةلم قد ذهب من عقول رجاهلا، صحيح أن املغول أستطاع لكن هذا ال يعين
 ان يهزم جيشها ويسقط حكمها, إال انه مل يستطيع أن ميحي العةلم من ذاكرة ابنائها، ومل يستطع أن ميحي العةلم واملعرف  
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من عقول رجاهلا، صحيح أن املغول استطاعوا ان يصبغوا ماء هنرها )دجةل ( بالةلون األزرق وهو حرب ومداد عةلمائها، ال  
كنه فشل يف أن ميحوا نور وشعاع معرفتها ألهنا انتشرت بني أبناء األم  اإلسالمي  يف بقاع األرض بأكمةلها، والدليل 

جامعاهتا وتبحث يف مصادرها، جتد ان هذا املصدر او املؤلف يقول  انك عندما تذهب ألي بةلد يف العامل وتدرس يف
 فيه، قال البصريون كذا، وذلك يقول قال الكوفيون كذا.....اخل. 

وقد متيز عصر املماليك يف مصر بصف  عام  بالعصبيات بني طوائفه املختةلف  والتناحر من أجل الوصول إىل السةلط  
ريق العصبيات وأهم هذه العصبيات ما كان بني طوائف املماليك الرتك وطائف  الوصول إىل العرش يتم دائما  عن ط

املماليك اجلراكس ، ولذلك فإنا الفنت السياسي  الداخةلي  مل تنقطع خالل هذه املرحةل  فاألمري القوي الذي يستطيع أن 
عد وفاة السةلطان  السةلطن  بيؤلب طوائف املماليك عةلى غريه وأن جيمع غالبيتهم حوله هو الذي يستطيع الوصول إىل

 أو بتنحيته عن احلكم. 

وهكذا فةلقد كانت الفنت الداخةلي  واملنازعات بني أمراء املماليك من أجل الوصول إىل السةلطن  هي طابع ذلك العصر 
ومل تكن ختمد هذه الفنت إال من خالل حكم سةلطان قوي يستطيع بدهائه وقوته مواجه  هذه الصعاب والتغةلب عةليها، 

هذه الفنت الداخةلي  فةلقد طبع هذا العصر ببعض االضطرابات اخلارجي  اليت تعود سالطني املماليك مواجهتها  وفضال عن
 وهي خروج أمراء الشام عةلى طاعتهم، وكذلك تعرض البالد لغزوات املغول، وغارات األعراب املتكررة.

 منهج األمام القسطالني في التفسير المأثور

ت منهج القسطالين يف التفسري املأثور، هو من اهم املباحث يف عةلم التفسري فبه يعرف معىن اآليا ال ريب يف ان مبحث
وداللتها التفسريي  بل ويظهر معناها احلقيقي من خالل الرجوع اىل التفسري باألثر، ومما الشك فيه أن العةلم بذلك يتوقف 

 دره من اهلل سبحانه وتعاىل وانه من ضمن املعجزات لةلنيبعةلى كمال األميان، إن هذا العةلم وهو التفسري باملأثور مص
صةلى اهلل عةليه وسةلم ،حيث ان تفسري كل ايه من القرآن جند هلا معىن فيما اثر عن النيب او صحابته او التابعني وسيتناول 

 راي القسطالين يف هذا الذي ذكر واثر عن النيب والصحاب  والتابعني. األولاملبحث 
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 . 448/ص2القاهرة/ج –أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين الناشر: مؤسس  قرطب  مسند اإلمام أمحد بن حنبل املؤلف:  10
شهاب الدين )املتوىف:  ،]إْرَشاُد الساارِي ِلشرح َصِحيح البَخاري[ـ املؤلف: أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد املةلك القسطالين القتييب املصري، أبو العباس 11

 .ه 1323مريي ، مصر الطبع : السابع ، هـ( الناشر: املطبع  الكربى األ923
 

املتوىف: )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري املؤلف: أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد املةلك القسطالين القتييب املصري، أبو العباس، شهاب الدين 12
 .4/ص7هـ/ج 1323هـ( الناشر: املطبع  الكربى األمريي ، مصر الطبع : السابع ، 923

 

م القرآن باملأثور ، إذ أن ذلك له أمهي  كبرية يف فه القسطالين يف التفسري املهم  هو معرف  منهج اإلمام ومن املباحث
 من فوائد هذا العةلم وهذا ما سيتناوله املبحث الثاين، حيثالكرمي ، ومعرف  دالل  اآليات ، وأسباب نزوهلا وغري ذلك 

 تفسري باملأثور.عرض آراء املفسرين اآلخرين لةلقرآن الكرمي يف اليس

 ومن أهم املباحث اليت يستعني هبا املفسر يف تفسريه لآليات هو تفسريها لغويا مث بالغيا وفقهيا، ومن مث يتناول اجلانب
 .األدل  من الكتاب والسن  وآراء العةلماء فيهبالتفسري باملأثور والذي هو ما سنبحثه وندعمه 

إن الدارس واملطةلع عةلى كتاب التفسري يف ارشاد الساري لألمام القسطالين يالحظ بصورة جةلي  أن القسطالين كثريا ما 
لقوة حجته واقع  ما، وذلك ألمهي  التفسري باملأثور و  أوجأ اىل التفسري باملأثور أو عندما يريد ان يستدل عةلى حكم ما يةل

 م. املفسرين لةلقرآن احلكي كثري منمن قبل   والعتمادهصح  نقةله د من التأكضبطه و إذا مت عةلى اآلراء األخرى 

 نماذج من تفسيره بالمأثور مع ذكر اراء بعض لمفسرين لنفس اآليات

 استشهاده باحلديث الشريف، عندما أختةلف حول تسمي  سورة الفاحت  بأم الكتاب.

يرة رضي املأثور، حيث أستدل باحلديث الذي رواه أيب هر أي انه فسر القرآن بالسن  ،وهذا النوع هو أحد أنواع التفسري ب

 10: )احلمد هلل أم القرآن وأم الكتاب(-َصةلاى الةلاُه َعةَلْيِه َوَسةلامَ -اهلل تعاىل عنه قال رسول اهلل 

: -َوَسةلامَ ةَلْيِه َصةلاى الةلاُه عَ -حبديث أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه قال رسول اهلل  11وأجيب: )أي األمام القسطالين( 
"احلمد هلل أم القرآن وأم الكتاب" صححه الرتمذي، لكن قال) الفاقسي هذا التعةليل مناسب لتسميتها بفاحت  الكتاب 

 ، وقد ذكر بعض احملققني أن السبب يف تسميتها أم الكتاب اشتماهلا عةلى كةليات املعاين اليت يف 12ال بأم الكتاب(
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وما قاله املؤلف هو معىن قول البيضاوي: وتسمى أم القرآن ألهنا مفتحه ومبدؤه أي القرآن من الثناء عةلى اهلل تعاىل. 
 يفتتح هبا كتاب  املصاحف ويبدأ بقراءهتا يف الصالة، وقيل ألهنا تفتح أبواب اجلن  وهلا أمساء أخر ال نطيل هبا ومسيت أُما 

يُن اجلَْزَاُء يفاْلِكَتاِب أَناُه يـُْبَدأُ ِبِكَتابَِتَها ىِف اْلَمَصاِحِف   اخلَْرْيِ َوالشارِّ َكَما َتِديُن تدان َوقَاَل َويـُْبَدأُ بِِقرَاَءهِتَا ىِف الصاالَِة، َوالدِّ
يِن بِاحلَِْساِب }َمِديِننَي{ حُمَاَسِبنَي. وما قاله املؤلف هو معىن قول البيضاوي: وتسمى أم القرآن ألهنا مفت ه حجُمَاِهٌد: بِالدِّ

 ا.تح هبا كتاب  املصاحف ويبدأ بقراءهتا يف الصالة، وقيل ألهنا تفتح أبواب اجلن  وهلا أمساء أخر ال نطيل هبومبدؤه أي يفت

لكن خالف السيوطي ما ذهب اليه القسطالين حول تسمي  سورة الفاحت  بأم الكتاب فقد استدل السيوطي مبا وأخرجه 
َهِقّي َعن أيب ُهَريـْرَة قَاَل: قَاَل َرُسول اهلل صالطابَـرَاينّ يف اأْلَْوَسط َواْبن مروديه يف تـَفْ  ةلى اهلل َعةَلْيِه َوسةلم: احلَْمد هلل ِسريه َواْلبَـيـْ

ُقْرآن َوِهي لْ رب اْلَعاملني{ سبع آيَات }ِبسم اهلل الرامْحَن الراِحيم{ ِإْحَداُهنا َوِهي السابع املثاين َواْلُقْرآن اْلَعِظيم َوِهي أم ا
ا فنزلنا ِبقوم من ْلكتاب( َعن أيب سعيد اخْلُْدرِّي قَاَل: بعثَنا َرُسول اهلل صةلى اهلل َعةَلْيِه َوسةلم يف َسرِيا  َثاَلِثنَي رَاِكب  اْلَفاحِتَ  ا

أفعل  اْلَعَرب فسألناهم َأن يضيفونا فَأَبَوا فةلدغ سيدهم فأتونا فـََقاُلوا: ِفيُكم أحد يرقي من اْلَعْقَرب َفقةلت: نعم أَنا َوَلِكن اَل 
َها }احلَْمد{ سبع َمراات فربأ فـَةَلماا  بضنا اْلغنم عرض قَحىتا تعطونا َشْيئا قَاُلوا: فَإناا نعطيكم َثاَلِثنَي َشاة فـََقاَل: فـََقَرأت َعةَليـْ

َنا النايب َفذَكرنَا َذِلك َلُه قَاَل أما عةلمت أَنـاَها ر  َها َفَكَفْفَنا َحىتا أَتـَيـْ  ي  اقتسموها واضربوا يل َمعُكْم ِبَسْهمقيف أَنـُْفسَنا ِمنـْ

وأخرج ابن الضريس يف فضائل القرآن عن أيوب أن جممد بن سريين كان يقول : يكره أن يقول : أم القرآن، ويقول : 
 قال اهلل )وعنده أم الكتاب( ولكن فاحت  الكتاب. 

 عةليه وسةلم قال : قال رسول اهلل صةلى اهلل وأخرج الدار قطين وصححه والبيهقي يف السنن عن أيب هريرة رضي اهلل عنه
 إذا قرأمت }احلمد{ فأقرأوا }بسم اهلل الرمحن الرحيم{ إهنا أم القرآن وأم الكتاب.

 منهج القسطالني في التفسير بالرأي

إن التفسري بالرأي من التفاسري املهم  يف حياة كل مسةلم ، حيث انه امتداد اىل التفاسري األخرى لفهم وادراك معاين  
كتاب اهلل العزيز القدير الذى ال يأتيه الباطل او الزيغ ومنزه عن التحريف او القول فيه من غري عةلم ودراي  عةلمي  وتعمق 

سري ه من غري أخذ عدة وسالح املعرف  التام  والواسع  فيه، وهلذا نرى عةلماء التففيه، بل ال جيب الغوص يف حبره معاني
 قد وضعوا شروط وضوابط صارم  ، عةلى من يريد ان يفسر القرآن وفق التفسري بالرأي، وذلك باألدل  النصي  القاطع  
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  24سورة حممد : 13
  83النساء:  14
 59النساء :  15

 

اثبتوا ذلك بنصوص وتفسري حممود و لتفسريه وفق هذا النهج، بل أهنم قسموا التفسري بالرأي اىل نوعني تفسري مذموم 
 قرآني  واحاديث صحيح  عن رسول صةلى اهلل عةليه وسةلم .

فقد ورد احلّث يف عدة آيات عةلى التفّكر والتدبّر يف آيات القرآن، وأشارت بعض اآليات األوىل إىل أّن أصحاب العقول 
 طريق االجتهاد والعقل.والفهم ميكنهم االستنباط من القرآن والوصول إىل املطالب القرآني  عن 

َوَلْو ، ومنها اآلي  اّليت تشري إىل مسأل  االستنباط من القرآن وهي: قوله تعاىل:  13أََفالَ يـََتَدبـاُروَن اْلُقْرآنَ قال تعاىل: 
ُهمْ  ُهْم َلَعةِلَمُه الاِذيَن َيْسَتنِبطُونَُه ِمنـْ  .14َردُّوُه ِإىَل الراُسوِل َوِإىَل أُْويل اأَلْمِر ِمنـْ

 وال معىن ألن حيثّنا اهلل سبحانه وتعاىل عةلى استخدام العقل والتدبّر مثّ يقف حائال  دون استعمال االجتهاد والنظر والرأي

واجلواب: لقد خةلط هؤالء بني مورد التفسري بالرأي مع التفسري العقةلي والتدبّر يف فهم القرآن، فما ورد يف هذه اآليات 
دبّر يف فهم القرآن، وأنّه ال جيوز االجتهاد واالستنباط من اآليات إاّل بعد مراجع  القرائن هو الرتغيب واحلّث عةلى الت

م العقةلي  والنقةلي  والتدبّر فيها. أّما بالنسب  إىل املفّسر بالرأي فإنّه يعةلن رأيه الشخصي قبل الرجوع إىل هذه القرائن ويقو 
 القرآن. بالرأي ال يعين عدم جواز التدبّر والتفّكر يف آيات بتحميل نظره الشخصي عةلى اآليات، فاملنع من التفسري

قال: نزلت  15أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم)عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما( يف قوله تعاىل: 
ن رضي اهلل ايف عبد اهلل بن حذاف  بن قيس بن عدي( القرشي السهمي من قدماء املهاجرين تويف مبصر يف خالف  عثم

ببعض الطريق وأوقدوا  يف سري ( وكانت فيه دعاب  أي لعب فنزلوا -َصةلاى الةلاُه َعةَلْيِه َوَسةلامَ -تعاىل عنهما )إذ بعثه النيب 
نار ا يصطةلون عةليها فقال: عزمت عةليكم إال تواثبتم يف هذه النار فةلما هما بعضهم بذلك قال: أجةلسوا إّنا كنت أمزح 

 يب فقال: "من أمركم مبعصي  فال تطيعوه" رواه ابن سعد.فذكروا ذلك لةلن

وبّوب عةليه البخاري فقال: سري  عبد اهلل بن حذاف  السهمي وعةلقم  بن جمزز املدحلي ويقال إهنا سري  األنصاري مث  
 م أن يطيعوه فغضب هسري  واستعمل رجال  من األنصار وأمر  -َصةلاى الةلاُه َعةَلْيِه َوَسةلامَ -روي عن عةلّي قال: بعث النيب 
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 59النساء آي   16
 محدي أمحد سامل/كةلي  العةلوم االسالمي / جامع  املدين  العاملي . املؤلف: 17

 

فجمعوا فقال:  أن تطيعوين؟ قالوا: بةلى قال: فامجعوا يل حطب ا -َصةلاى الةلاُه َعةَلْيِه َوَسةلامَ -فقال: أليس قد أمركم النيب 
 -َسةلامَ ةلاى الةلاُه َعةَلْيِه وَ صَ -أوقدوا نار ا فأوقدوها، فقال ادخةلوا فهّموا، وجعل بعضهم ميسك بعض ا ويقولون: فررنا إىل النيب 

فقال: )لو دخةلوها ما  -َصةلاى الةلاُه َعةَلْيِه َوَسةلامَ -من النار فما زالوا حىت مخدت النار فسكن غضبه، فبةلغ ذلك النيب 
خرجوا منها إىل يوم القيام  (الطاع  يف املعروف واختالف السياقني يدل عةلى التعدد، ال سيما وعبد اهلل بن حذاف  

ث عةلّي أنصاري، وقد اعرتض الداودي عةلى القول بأن اآلي  نزلت يف عبد اهلل بن حذاف  مهاجري قرشي والذي يف حدي
بأنه وهم من غري ابن عباس ألن اآلي  إن كانت نزلت قبل هذه القص  فكيف خيص عبد اهلل بن حذاف  بالطاع  دون 

 يعوه؟.غريه، وإن كانت بعد فإّنا قيل هلم إّنا الطاع  يف املعروف وما قيل هلم مل مل تط

ألن أهل  16فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسولوأجاب يف الفتح بأن املراد من قص  ابن حذاف  قوله تعاىل: 
السري  تنازعوا يف امتثال ما أمرهم به فالذين مهوا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال األمر بالطاع  والذين امتنعوا عارض عندهم 

 ينزل يف ذلك ما يرشدهم إىل ما يفعةلونه عند التنازع وهو الرد إىل اهلل إىل رسوله. الفرار من النار، فناسب أن

 لمخطوطات غير المحققة لألمام القسطالنيا

حيث  17.إن املطةلع عةلى حياة القسطالين أو الدارس لنشأته وحياته العةلمي  يالحظ ان له نشاط كبري يف جمال التأليف
يف  التأليف وتنوع نشاطه يف هذا اجلانب اىل الوان شىت من املؤلفات، فنجد منها مصنفاتانه ترك لنا ارثا كبري يف جمال 

عةلم القراءات والتجويد، وأخرى يف احلديث وعةلومه، واخرى يف السرية، وكذا يف األدب واخرى يف األدعي  واألذكار، 
ه و حمقق وما هو غري حمقق، ومن هذوغريها من املؤلفات القيم  واملهم ، ولةلقسطالين مؤلفات كثرية، واليت ما ه

 املخطوطات غري احملقق ، واليت سنشري اىل ارقامها واماكن تواجدها حسب ما تيسر وكما يةلي:
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االسالمي  (اعداد اجملمع املةلكي لبحوث احلضارة 2/466يراجع الفهرس الشامل لةلرتاث العريب االسالمي املخطوط)خمطوطات عةلوم القرآن والقراءات:- 18

 م. 1987بعمان:
 1519، ص2ينظر كشف الظنون : 19
 102، ص2الضوء الالمع : - 20
 102، ص1البدر الطالع: - 21

 

 أواًل: المخطوطات في علوم القرآن:

 ( : وهو شرح ملنظوم  )حرز األماين ووجه التهاين( يف القراءات السبع ، وهي18فتح الداين يف شرح حرز األماين)-1
( وهذا املؤلف خمطوط موجود باجلامع الكبري بصنعاء حتت 590القصيدة املشهورة بالشاطبي  لألمام الشاطيب/)ت

 1024( ورقه وكتب سن 172، وأوراقه )1/33(1549عنوان)توضيح املعاين من مرموز حرز االماين( وحيمل رقم)
 هجري  من دور املخطوطات املصري .

ى اهلمز: وهذا الكتاب غري موجود بدور املخطوطات املصري ، وال باملكتب  األزهري ، الكنز يف وقف محزه وهشام عةل -2
وكذلك غري موجود مبعهد املخطوطات التابع جلامع  الدول العربي ، واّنا نسبه لألمام القسطالين صاحب كشف الظنون، 

شيخ ايب العباس عةلى اهلمز لةل حيث قال يف سرده لةلمصنفات اليت افتتحت حبرف الكاف )الكنز يف وقف محزه وهشام
(، 20( وكذا ذكره السخاوي ضمن مؤلفات االمام القسطالين )19هجري ) 923املتوىف سن  -امحد بن حممد القسطالين

 (.21وكاألمام الشوكاين يف البدر الطالع حني ذكر مؤلفات الشيخ )

 مخطوطات.مصنفات عدة في تجويد القران الكريم. وكما قلنا سابقا سنتناول ال -ثانيا 

(عام 93110شرح الواضح  يف جتويد الفاحت : وهو مؤلف صغري وال يزال خمطوطا باملكتب  االزهري  بالقاهرة حتت رقم)-1
(خاص هو خمطوط صغري احلجم عدد اوراقه ال يتجاوز ثالث عشر ورق  من القطع الصغري، وهذا املؤلف 1880رقم)

ه، وذلك ألن الشيخ قد خص الفاحت  مبؤلف مستقل يربز احكامها وإن كان صغريا فهو عميم الفائدة وفريد من نوع
 التجويدي ، وهو ما مل نسمع به من قبل، واهلل اعةلم.

 اآللئ السني  يف شرح املقدم  اجلزري :-2 -1
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 وهذا املؤلف شرح ملنظوم  مشهورة يف عةلم التجويد/لألمام ابن اجلزري/ واليزال هذا املؤلف خمطوطا بدار الكتب املصري 
( يف تصنيف تفسري تيمور عريب، 482( ورقم احلفظ هو )43894( قراءات، ورقم امليكروفيةلم اخلاص هبا )6حتت رقم)

( 1648( وخاص)8876وعدد أوراقها اربع وسبعون، وتوجد نسخ  من املخطوط باملكتب  االزهري  أيضا حتت رقم عام )
ولكن هذه النسخ  برقم خمتةلف وهو )العقود السني  ( جماميع 1183( وخاص )7325قراءات، ونسخ  اخرى برقم عام)

 ( خاص قراءات.263( عام )22270يف شرح املقدم  اجلزري ( ونسخ  ثالث  حتت رقم )

هداي  القرآن: وهو مصنف يف جتويد القرآن، وحيتوي عةلى بعض املوضوعات يف عةلوم القرآن الكرمي، اال ان موضوعات -3 -2
(يف تصنيف تيمور عريب( 548ال هذا املصنف خمطوطا بدار الكتب املصري ، حتت رقم )التجويد هي الغالب  فيه ، وال يز 

 ( ويقع يف مائه واثنتني وسبعني ورق ، 28455ورقم امليكروفيةلم)

 مؤلفاته في السنة وعلومها:-ثالثا 

 شرح القسطالني على مختصر الزبيدي.  -1

 ( يف تصنيف احلديث.5647( وخاص)86034وهو خمطوط باملكتب  االزهري  بالقاهرة حتت رقم عام )

 العقود السنية في شرف خير البرية:  -2

 ( يف تصنيف احلديث.242( وخاص )1729وهو خمطوط موجود باملكتب  االزهري  حتت رقم عام)

( عام 20700م )األوىل: حتمل رق -ويوجد منه ست نسخ باملكتب  االزهري الفتح المبين في شرح االربعين النووية:  -3
 ( خاص حديث .....اخل641( ورقم)5665خاص يف تصنيف احلديث والثاني  حتمل رقم)( 188، و)

( حديث. وهو موجود باملكتب  23824وهو خمطوط بدار الكتب املصري  حتت رقم)مناهج الهداية لمعالم الرواية:  -4
 ( خاص)جماميع(.1856( عام )92536االزهري  ايضا حتت رقم)

ال يزال وهو حيتوي عةلى جمموع  من احاديث الرتغيب ، و الترغيب والترهيب: منتقى تحفة الحبيب بما زاده على -
 ( ورقه، وعدد 64(حديث طةلعت عريب وعدد اوراقه )523هذا الكتاب خمطوطا يف دار الكتب املصري  حتت رقم )
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 .558، ص1كشف الظنون   - 22
 28، ص6اخلطط التوفيقي  لعةلي مبةلرك : 23
 .968، ص2فهرس الفهارس لكتاين  24

ه كان اعةلم الناس بكالم العرب وانساهبم مات مسموما   476هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصيب البسيت عامل املغرب. ولد سن   - )25(
 هجري . 544سن 

 

لألمام .ناسبا إياه (22)(سطرا وهو شرح لصحيح مسةلم، وهو مازال خمطوطا، ذكره صاحب كشف الظنون 22اسطره)
 (24( وذكره األمام الكتاين ضمن مؤلفات الشيخ.)23القسطالين ، وذكره كذلك صاحب اخلطط التوفيقي )

 تأويل مشكل الحديث:-

( حديث 2152وهو احد مؤلفات الشيخ يف احلديث وعةلومه ايضا واليزال خمطوطا بدار الكتب املصري  حتت رقم)
 سطرا. 17صفح  وعدد اسطره  138عريب ويقع هذا املخطوط 

(  97584وهو خمطوط موجود باملكتب  االزهري  بالقاهرة حتت رقم)تحفة السامع والقارئ بختم صحيح البخاري:  -5
 ( يف تصنيف اجملاميع، وهو ما ذكره اإلمامان السخاوي والشوكاين ضمن مؤلفات األمام القسطالين.2038وخاص )

 رابعاً: مؤلفات القسطالني في السيرة:

وهو  ( 25)القسطالين عةلى منت الشفا: واملراد مبنت الشفا )كتاب بتعريف حقوق املصطفى( لةلقاضي عياضحاشي  -1
وهو  ،مؤلف عظيم يف سرية املصطفى صةلى اهلل عةليه وسةلم، وهو شرحه أكثر من واحد من عةلمائنا.ومنهم القسطالين 

 وعدد أسطره ثالث وعشرون سطرا . ( ورقه124وعدد أوراقه ) ،(حديث14خمطوط بدار الكتب املصري  حتت رقم)

 خامسا مؤلفاته في التراجم:

النور الساطع املةلتقط من الضوء الالمع لةلسخاوي: ، لقد رأى امامنا القسطالين وهو تةلميذ السخاوي تقاصر مهم 
 (  عمعاصريه دون بةلوغ هنايته هذا الكتاب فاختصره يف كتاب صغري أمساه )النور الساطع املةلتقط من الضوء الالم
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كال  م، ، و 1945املكنون يف الذيل عةلى كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  إيضاح: البغدادي إمساعيل ،1090، ص2املصدر السابق،  - )26

 .684، ص2املعارف اجلةليةل  

 

( يف 2153القاهرة حتت رقم )-باملهندسني –ال يزال هذا املخطوط موجودا مبعهد املخطوطات العربي   (26)لةلسخاوي
 أثنني وستني واربعمائ  ورق .

 سادساً: المخطوطات في األدعية واالذكار: 

( ورقه 156وعدد اوراقه )( حديث، 938االستذكار بأحاديث االذكار: وهو خمطوط بدار الكتب املصري  حتت رقم ) -1
 من القطع الكبري.

( حديث عريب، لكن صاحب 938األنوار يف األدعي  واألذكار: وهو ايضا خمطوط بدار الكتب املصري  حتت رقم) -2
 الكواكب ذكر أن القسطالين اختصر هذا الكتاب وامساه )قبس الةلوامع(.

 سابعاً: مؤلفاته في فنون أخرى:

صالة عةلى النيب املصطفى: وهو خمطوط بدار الكتب امل صري  موجود منه ثالث نسخ، مسالك احلنفا إىل مشارع ال  -3
(م 100( تصوف تيمور، والثالث  حتمل رقم)1624( تصوف عريب، والثاني  حتمل رقم )1067األوىل حتمل رقم )

( أدعيه  79( عام ورقم )7563تصوف عريب والكتاب موجود باملكتب  االزهري  يف ثالث نسخ االوىل حتمل رقم )
( عام ورقم 83584( خاص تصوف والثالث  حتمل رقم)2424( عام ورقم )87572واوراد، والثاني  حتمل رقم )

 ( خاص ادب جماميع.2920)

 مشارق األنوار املضيئ  يف شرح الكواكب الدري :  -4

( شعر 354ريب، )دب عأ (302وهو خمطوط بدار الكتب املصري  يوجد منه عدة نسخ حتمل أرقاما متعددة منها ، )
( ادب لغ  حةليم عريب...اخل. ويوجد من الكتاب أيضا مخس نسخ 69( شعر تيمور عريب، و)998تيمور عريب، )
 باملكتب  االزهري 
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 .205، ص2املصدر السابق:،  - 27

 

 .(27)يقظ  ذوي االعتبار يف موعظ  اهل األغرتار ذكره صاحب الكشف ونسبه لةلقسطالين  -5

 ي من دور الكتب املصري . أالذي القسطالين ومل اعثر له عةلى خمطوط يف 

مام القسطالين : وهي مصنفات جامع  شامةله جلمع عظيم من الفنون والعةلوم. مما يدل هم خمطوطات اإلأوبعد هذه 
وارتفع شانه فأعطى  عةلى سع  اطالع هذا الرجل وغزارة عةلمه ، االمر الذي دعي بعض املؤرخني لسريته ان يصفه بقوله

ر عةليه ، التصانيف املقبول  اليت سارت هبا الركبان يف حياته ، ولعل احملققني عثرا مامل نعثالسعد يف قةلمه وكةلم ، وصنف 
 واهلل أعةلم.

 الخاتمة

فكان شرحه املسمى إرشاد الساري ه ( 923وبعد هذه جوله يف الرتاث الفكري لةلشيخ أمحد بن حممد القسطالين ت )
قد وأنفعها، وقد وجد الباحث فيه معينا  ثرا  ملباحث التفسري؛ لذا فلشرح صحيح البخاري من أجلِّ الشروحات وأمشةلها 

وجد بغيته وضالته يف هذا الكتاب، مع أنه يُعُد موسوع  يف العةلوم الشرعي ، والةلغوي  فضال  عن استحواذ احلديث عةلى 
التفسري اليت هي موضوع  معظم صفحاته وضم الكتاب بني دفتيه عةلوما  لغوي ، وحنوي ، وصرفي ، وفقهي ، ومادة غزيرة يف

دراس  الباحث والحظنا منهجه يف التفسري باملأثور، وأن له باع طويل يف هذا اجلانب ، إن الدارس واملطةلع عةلى كتاب 
التفسري يف ارشاد الساري لألمام القسطالين، يالحظ بصورة جةلي  أن القسطالين كثريا ما جلأ اىل التفسري باملأثور أو 

تدل عةلى حكم ما أو واقع  ما، وذلك لألمهي  التفسري باملأثور ولقوة حجته عةلى اآلراء األخرى مىت عندما يريد ان يس
ما تأكد من ضبطه وصح  نقةله والعتماده من قبل أعظم املفسرين لةلقرآن احلكيم، إن الدارس واملطةلع عةلى كتاب التفسري 

تدالل عةلى الين كثريا ما جلأ اىل التفسري باملأثور لألسيف ارشاد الساري لألمام القسطالين يالحظ بصورة جةلي  أن القسط
حكم ما أو واقع  ما وذلك لألمهي  التفسري باملأثور ولقوة حجته عةلى اآلراء األخرى مىت ما تأكد من ضبطه وصح  نقةله 

 والعتماده من قبل أعظم املفسرين لةلقرآن احلكيم.

كتب منها ما هو حمقق ومنها ما هو غري حمقق، كما أن له وكذلك أن لةلقسطالين مؤلفات كثرية يف شىت اجملاالت و 
 خمطوطات كثرية منتشرة يف شىت بقاع العامل.
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وهي دعوة لةلباحثني واملهتمني هبذا اجلانب يف أن يكمةلوا ما بدأ به القسطالين ، وذلك بتحقيق خمطوطاته اليت مل حتقق 
 ،دراج املكتباتأس  يف حمبو  بقيتالعناي  واالهتمام، وبعضها  مرمحه اهلل مل تةلق متا بعض مؤلفاتهألن  مل ينشر؛ونشر ما 

        .يف دار املخطوطات املصري ، وال سيما يف مجهوري  مصر العربي  حيث أغةلب مصنفاته هناك

 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي

هـ( ، زاد املسري يف عةلم التفسري، 597إبن اجلوزي : مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عةلي بن حممد اجلوزي )املتوىف:  •
 . 1404، 3بريوت ط –املكتب اإلسالمي 

إبن اجلوزي، ابو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عةلي بن حممد ، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، دار اإلمام النووي يف  •
 .1991 1األردن ، ط

هـ( البحر 745أثري الدين األندلسي )املتوىف:  إبن حيان : أبو حيان حممد بن يوسف بن عةلي بن يوسف بن حيان •
 بريوت. –احمليط يف التفسري ، احملقق: صدقي حممد مجيل ، دار الفكر 

، ابن كثري أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصروي مث الدمشقي،  91،  2إبن فارس، معجم مقاييس الةلغ ،  •
 م 1988 -، هـ 1408، 1إحياء الرتاث العريب، طالبداي  والنهاي ، حتقيق: عةلي شريي، دار 

ط وكال  – 2/684إيضاح املكنون يف الذيل عةلى كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  :إمساعيل البغدادي  •
 .م1945املعارف اجلةليةل  

. عادل بن داالصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين، تفسري الراغب األصفهاين، حتقيق:  •
 م.2003 -هـ  1424، 1الرياض، ط -عةلي الشِِّدي، دار النشر: دار الوطن 

البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع الصحيح املختصر، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا ،  •
 .1987 – 1407 3بريوت، ط –دار ابن كثري، اليمام  

هـ ، 1413عبد العزيز بن حممد األندلسي، املسالك واملمالك، دار الغرب اإلسالمي البكري، أبو عبيد عبد اهلل بن •
 م . 1992

•  



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO 4, 2016 

 
 72 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

•  
البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عةلي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، االعتقاد واهلداي  إىل سبيل الرشاد، دار  •

 ، بريوت.  1اآلفاق اجلديدة، ط
بكر، األمساء والصفات، حتقيق: عبد اهلل بن حممد احلاشدي، مكتب  السوادي ، جدة البيهقي، أمحد بن احلسني أبو  •

 م .1993هـ ، 1413، 1ط
احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي، معجم البةلدان، احلموي، دار صادر، بريوت، لبنان  •

 م.1995هـ ، 2،1416ط
لعكربي الدمشقي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، ، حتقيق: عبد القادر احلنبةلي، ابن العماد عبد احلي بن أمحد ا •

 م.1993هـ ، 1414لسن 1األرناؤوط و حممود األرناؤوط، دار ابن كثري ـ دمشق ـ ط
ه 1401الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان ، ط  •

 م .1981 -
هـ( ، الكشاف عن حقائق غوامض 538الزخمشري ، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهلل )املتوىف:  •

 هـ 1407 - 3بريوت ، ط –التنزيل ، دار الكتاب العريب 
ت، و السخاوي، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، منشورات دار مكتب  احلياة، بري  •

 لبنان.
الشنقيطي، حممد األمني بن املختار الشنقيطي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، دار اجليةلي ، بريوت ، لبنان  •

 م .1973
الشوكاين، حممد بن عةلي، البدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن السابع، ، حتقيق: حممد حسني حالق ، دار ابن كثري ــ  •

 م .2008هـ ، 1429، 2دمشق ، بريوت، ط
العيد روس، عبد القادر احلسيين احلضرمي، النور السافر عن أخبار القرن العاشر، حتقيق: أمحد حالو، وحممود األرناؤوط،  •

 م .2001هـ ، 1422،  1ط -بريوت  -دار صادر
مع املةلكي اعداد اجمل (2/466 الشامل لةلرتاث العريب االسالمي املخطوط)خمطوطات عةلوم القرآن والقراءات: الفهرس •

 1987لبحوث احلضارة االسالمي  بعمان:
 الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، املكتب  العةلمي  ، بريوت، لبنان. •



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO 4, 2016 

 
 73 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

•  
القسطالين، ابو العباس شهاب الدين امحد بن حممد، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، ضبط وختريج ومراجع  ،  •

 م .2007هـ ، 1428 1مجيل العطار ، دار الفكر لةلطباع  والنشر والتوزيع ، ط صدقي
الكبيسي، الدكتور حممد عياش، الصفات اخلربي  عند أهل السن  واجلماع  رسال  ماجستري ، بإشراف الدكتور حممد  •

 . 1992رمضان، جامع  بغداد ، كةلي  العةلوم اإلسالمي  سن  
 –حيىي بن شرف ، املنهاج شرح صحيح مسةلم بن احلجاج، دار إحياء الرتاث العريب النووي، أبو زكريا حميي الدين  •

 ه.1392، 2بريوت، ط
 

 

 

 


