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Abstract 
Abu al-fadl rashid al-din al-Maybudi is considered as a Sunni 
exegete in the sixth century of the Hijrah in Iran. His exegesis titled 
Kash al-Asrār Wa ʿUddah al-Abrār (Revealing the Secrets and 
Preparations of the Righteous) is a Persian gnostic exegesis of the 
Qur’an that It has not been translated into any other language 
except English. Also, it is not introduced to many scholars of 
Islamic word. The study aims to explore important information 
about al-Maybudi’s life and his interpretation based on a historical 
inductive analysis.   
Keywords: al-Maybudi, Kash al-Asrār Wa ʿUddah al-Abrār, 
exegesis. 

                                                 
 بندر لنجةقسم التفسري، املعهد العايل للدراسات اإلسالمية ألهل السنة واجلماعة جبنوب إيران، الدكتور واحملاضر يف    1

 )سلطان العلماء(.
 ماليزاي.-عميد أكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة مالاي داتؤ ذو الكفل حممد يوسف. د.أ  2
 zulkifliy@um.edu.my 

3  Dr. Iman Kana’ani is a, lecturer at Higher Institute for Islamic Studies of 
Ahl Sunnah Wal Jamaah in southern Iran, Bandar Lengeh, department of 
Tafsir. Email: iman200720@yahoo.com 



 ملخص البحث
دي، من مفسري أهل السنة واجلماعة فی القرن السادس من يُعّد أبوالفضل رشيد الدين امليبُ 

ويعترب تفسريه "كشف األسرار وعّدة األبرار" من التفاسري العرفانية أو الصوفية  .اهلجرة يف إيران
حياة امليبدي مل تكن من جهة أن و  حيث مل يعرفه كثري من أهل العلم يف العامل اإلسالمي.

، وتفسريه معلومات عن امليبدي والرتاجم معروفًة عند أهل العلم، ومل يوجد يف كتب األعالم
، اترخيية اعتماًدا على مستندات بكشف معلومات مهمة عن امليبدي وتفسريه، قامت الدراسة

 ، ودراسة استقرائية.وحتليالت عقلية
 

 وعّدة األبرار، التفسري.امليُبدي، كشف األسرار : کلمات دالة
 

 
 املقدمة

اجليل اإلسالمي  هو من أهم ما جيب أن يعتىن به لى الرتاث اإلسالمي واحلفاظ عليهالتعرف ع
 ، وكنز من الكنوز اإلسالمية"كشف األسرار وعّدة األبرار" من تراثنا الغايل تفسري يعترب. احلاضر
البحوث و ، أهل العلميعرفه كثري من  ملو ، ابللغة الفارسية امليبديرشيد الدين ه ألّفالذي 

  .قليلة جّدا ابللغة العربية أو اإلجنليزية عنهالعلمية والدراسات 
تشفي العليل، ما  وهتدف هذه املقالة بكشف عن امليبدي وحياته، وعقيدته، وتفسريه

 حتليالت عقلية، ودراسة استقرائية.اترخيية، و  مستنداتوتروي ظمأ الغليل اعتماًدا على 
الباحث الربيطاين" إانبل كيلر" عن هذا ومن دراسات اليت يستفد منها الباحث ما كتبته         

 . 4التفسري ابإلجنليزية حتت العنوان " اهلرمنيوطيق الصوفية: تفسري القرآن لرشيد الدين امليبدي"

                                                 
4 Annabel Keeler, Sufi Hermeneutics: The Qur'an Commentary of Rashid 

al-Din Maybudï, (London, Oxford, published in the U.S.A, 2006). 
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ن قسمت "اانبل كيلر" كتابه إىل ثالثة أقسام الرئيسية. القسم األول تكلمت"كيلر" ع
، الثاين يشمل املذهب اإلشاري، والثالث التفسري اإلشاري امليبدي حول قصص 5اهلرمنيوطيقا

قام "كيلر" يف املقدمة اليت حتتوي و األنبياء، الذي كلها تشكل عن عشرة فصول، مع املقدمة. 
ن حياة امليبدي وأعماله، بتوضيح أمهية تفسري امليبدي ابللغة الفارسية، وبيان اهلرمونيطيقا ع

 التفسري القرآين. 
حياة امليبدي والبحث احلايل خيتلف عن ما فعلته "إانبل كيلر" حيث أنه يركز على 

قوم الدراسة ت. ومن جهة أخرى استناًدا على شواهد اترخيية، وحتليالت عقلية جلزئياتأبكثر ا
 املنهج االستقرائي. بـ"كشف األسرار وعّدة األبرار" اعتماًدا على ببيان سبب تسمية هذا التفسري

 حتت العنوان ،ابللغة الفارسية رضا أستاديوكذلك يستفد البحث من ما كتبه 
. كتبه املؤلف يف مثان صفحات. مث قسم 6"أبوالفضل امليبدي وتفسريه كشف األسرار"

توضيحاته يف مثاين فقرات. وتكّلم يف الفقرة األوىل أبّن اشتهار امليبدي وعظمته نشأت بسبب 
كتاب هللا العزيز. مّث ذكر عظمة القرآن مبا نقل امليبدي من بعض األئمة حنو جعفر خدمته ل

الصادق )رضي هللا عنه( وحممد الباقر )رضي هللا عنه(. ويف الثانية، تكّلم عن أتليف "كشف 
األسرار وُعدة األبرار" ومؤلفه رشيد الدين امليبدي. والثالثة، أشار إىل تفسري خواجة عبد هللا 

اري وعالقته مع هذا التفسري. والرابعة، ذكر ما روي حول مؤلفات رشيد الدين امليبدي. األنص
واخلامسة: ذكر اإلجيابيات ونقاط القوة من "كشف األسرار وُعّدة األبرار. والسادسة: ذكر أنّه 
 وإن مل يورد إلينا خربًا من شيوخه، وتالميذه، وأتليفاته، ولكن ابلنظر يف تفسريه والدقة فيه،

نعلم أبنّه كان عاملًا ممتازاً يف التفسري، واحلديث، والفقه، والعرفان، واللغة الفارسية. والسابعة: 
نقد التفسري يف هذه الفقرة، وذكر بعض السلبيات اليت اعتقدها حنو اهتام على الشيعة والروافض، 

ر املصادر وترمجة غري صحيحة من النصوص على زعمها، وايراد األحاديث الضعيفة، وعدم ذك
                                                 

ويعين"  Hermeneiaويعين" يفسر"، واالسم  Hermeneueinأتيت كلمة "هرمنيوطيقا" من الفعل اليوانين  5
"، )مصر، القاهرة، الناشر: الرؤية للنشر والتوزيع، "مدخل إىل اهلرمونطيقاتفسري. ينظر: عادل مصطفى، فهم الفهم 

 .25م(، ص 2007، 1ط
. http://www.noormags.com، أبوالفضل ميبدي وتفسريه كشف األسرارأستادي، رضا،  6
2/10/2016. 

http://www.noormags.com/


وحنوها. ويف الفقرة األخرية ذكر أبّن هذا التفسري أحرى أبن يتوّجه إليه من مخسة جوانب؛ 
 جانب احلديث، واللغة الفارسية، والعقائد، والعرفان، والفقه.  

أنه اكثر ختصصاً يف ترمجة امليبدي،  حيثوالبحث احلايل خيتلف عن ما كتبه أستادي، 
   وكشف األسرار وعّدة األبرار. 

، آية التسمية يف تفسري " مقالة حتت العنوان ومن ما كتبت عن امليبدي وتفسريه، 
مقالته يف تسع صفحات. تكلم يف مقدمة مقالته  بيجي كتب .7كشف األسرار وُعّدة األبرار"

حول ترمجة القرآن بغري العربية، وفتاوى علماء املذاهب حوهلا مدى التاريخ. مث ذكر كل الرتاجم 
اليت نقلها امليبدي يف "بسم هللا الرمحن الرحيم" يف كّل تفسريه " كشف االسرار وُعّدة األبرار". 

واخلالصة أبّن مقالته تدور  ال أبّن تفسريها نقل يف تسع سور.قمّث بدأ بتفسري اآلية املذكورة و 
حول " بسم هللا الرمحن الرحيم" وما يتعلق هبا من شأن النزول، واللغة، والتفسري وغريها اليت 

 أشار إليها صاحب هذا التفسري )رمحه هللا تعاىل(.  
وسيكون هذا التفسري،  عنومن عنوان هذه املقالة وما حتتوي، يّتضح أبّّنا تتكلم جزئياً 

 .يف إيراد املعلومات عن كشف األسرار وعّدة األبرار، ومؤلفه البحث احلايل أمشل وأدق
إن طبيعة هذا البحث تقتضي أن يستخدم الباحث املناهج ومن الناحية املنهجية، 

خالل مليبدي، من عن ااملتناثرة  املعلوماتسيتم استقراء  :8املنهج االستقرائياألول:  اآلتية؛
وكذلك جديًدا.  املؤرخنيبعض  اكتشفهاه "كشف األسرار وُعّدة األبرار"، وكذلك ما تفسري 

وعّدة األبرار هبذا  حني يقوم ببيان سبب تسمية كشف األسراريعتمد الباحث على هذا املنهج 

                                                 
 آية التسمية يف تفسري "كشف األسرار وُعّدة األبرار"،حممد بيجي، شاهرخ،  7

http://www.noormags.com ،27/2/2016. 
يتمثل املنهج االستقرائي يف السري من اخلاص إىل العام، كما يشمل االستقراء خمتلف االستنتاجات العلمية املستندة  8

على املالحظة أو التجريب. والباحث حياول إثبات أن ما يصدق على الفرع أو اجلزء من خالل الفرضية القائلة أبن الفرع 
منهجية البحث العلمي: اجلزء يقع ضمن الكل. ينظر: عبيدات، حممد، وأبو نصار، حممد، و مبيضني، عقلة،  أو

. وهذا ما 48م(، ص1999ه/ 1419، 2، )األردن، عمان، الناشر: دار وائل، طالقواعد، واملراحل، والتطبيقات
زئياته مجيًعا، أو احلكم على الكلي مبا يوجد ذهب إليه أرسطو يعين بعبارة أخرى؛ هو احلكم على الكلي مبا يوجد يف ج

مناهج البحث العلمي يف الفكر يف بعض أجزائه، وهو االستقراء القائم على التعميم. ينظر: العيسوي، عبد الفتاح، 
 .84م(، ص 1997ه/ 1417، )مصر، القاهرة، دار الراتب اجلامعية، اإلسالمي والفكر احلديث

http://www.noormags.com/
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وحياته، امليبدي  وحتليل ما ذكرت عنوبه يقوم الباحث بتوصيف  :9املنهج التحليليو  .االسم
 سريه.وتف
 حياة امليبدي -1
 مولوده وامسه، وعائلته 1-1

أبوالفضل رشيد الدين امليبدي، من مفسري أهل السنة واجلماعة فی القرن السادس من اهلجرة. 
يف مركز إيران. ومل يُذكر اتريخ والدته، ووفاته ابلضبط،  10د بلدة قريب من يزديبُ د م  بلولد يف 

ولكن على حسب قوله أبنه قد شرع بتأليف تفسريه "کشف األسرار وعّدة األبرار" يف سنة 
، فيستنبط من ذلك أنه ولد يف آواخر القرن اخلامس، وتويف يف القرن السادس 11اهلجرية 520

ل وتفسريه لدى العلماء منذ قرون، ومل يكن هناك علم من اهلجرة. ومل يكن ذكر هلذا العامل اجللي
عن حياته ونسبه، ومكان والدته، وقد بذل الباحثون جهدهم الستطالع املعلومات عن حياة 

بتعريف هذا  مهمةرشيد الدين امليبدي )رمحه هللا تعاىل( وحياته، حىت استكشفت معلومات 
خ اخلطية لكشف األسرار وعّدة األبرار يف اجمللد العامل اجلليل للعامل وأهل العلم. ويف إحدى النس

"الشيخ اإلمام العبد الرشيد فخر اإلسالم ... أبی الفضل أمحد بن السابع جاء امسه الكامل
رشيد  ، بينما جاء يف نسخة أخرى هلذا اجمللد امسه "أبی سعيد ابن أمحد بن مهريزد امليبدی"

الشريعة رکن الطائفة کهف الطريقة أبو  الدين فخر اإلسالم معنی السنه اتج األئمة عز
ويف نسخة أخرى يف هرات أفغانستان  الفضل أمحد بن أيب سعد بن حممد بن أمحد مهريزد "،

                                                 
تبىن لشرح أغلب العلوم اخلاصة به، وهي اليت تعتمد على قواعد أو أنسقة حمددة ترتكز املنهج التحليلي وهو منهج يُ  9

عليها يف التحليل كالعلوم القانونية، واللغوية، واإلقتصادية، ويعطي أولوية للقواعد واألنسقة اليت حيلل يف ضوئها شارًحا هلا 
جًما وأبعاًدا، وينتهي مبقارنة بني القضية موضوع البحث أواًل، مث حيدد يف ابب اتيل الظاهرة أو القضية موضع البحث ح

يف املنهجية أو الظاهرة، وبني القاعدة أو التنسيق، ليحقق اهلدف الذي من أجله يبحث. ينظر: )رشدي، فكار، 
ة ، )املغرب، الرابط، الناشر: مطبعة أكدال، توزيع مكتبة املشعل ابملغرب، ومكتبة وهبواحلوار)من سلسلة إسالميات(

 .52، وص42م(، ص1983ه/ 1403، 2ابلقاهرة، ط
مدينة متوسطة بني نيسابور وشرياز وأصبهان معدودة يف أعمال فارس مث من كورة إصطخر وهو اسم للناحية وقصبتها  10

)لبنان،  معجم البلدان،يقال هلا كثة، بينها وبني شرياز سبعون فرسًخا. ينظر: احلموي، شهاب الدين ايقوت الرومي، 
 .435، ص 5ه( ج 1419، 2بريوت، دار صادر، ط

 .1، ص1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  11



رشيد الدين ابو الفضل بن أيب سعيد بن أمحد بن حممد بن .قدس هللا روحه"  " كتب امسه
أمحد بن أيب سعيد رشيد الدين أبو الفضل  إبسقاط كلمة، وذكر امسه يف كشف الظنون "

. واجلدير ابلذكر، بعد العثور على رمجة القربين املتعلقة أبخ رشيد الدين ميبدي وبنته 12ميبذي"
. وأما الرمجة املتعلقة 13يف منطقة يزد، أيقن الباحثون يف نسب امليبدي ومكانه، وحمل والدته

ة ليها اآلايت القرآنيوکتب عسنتيمرت(،  80يف  60أبخ رشيد الدين، كانت منكسرة ويف أبعاد )
"هذا قرب الشيخ الزاهد اإلمام السعيد العامل موفق الدين أيب جعفر واسم املتوّّف خبط كويف: 

بن أيب سعد بن أمحد بن مهريزد، رمحة هللا عليه ونور قربه يف صفر سنة سبعنی ومخسمائة. 
سنتيمرت(،  اليت  76يف  45وأما رمجة قرب املتعلقة ببنت امليبدي يف أبعاد ) .14عمل حممـ ]د["

" هذا قرب السعيد فاطمة بنت  تكون معلقة يف حمراب مسجد كبري ميبد كتب عليه خبط كويف
اإلمام سعيد رشيد الدين أيب الفضل بن أيب سعد بن أمحد مهريزاد رمحة هللا عليها توّّف يف 

                    . 15ننی وستنی ومخسمائة"مجادي االوىل سنة اث
ومن جانب آخر التشابه اإلمسي بني امليبدي وبني"مجال اإلسالم أيب سعيد بن أمحد         

 480بن مهريزد" الذي كان من صلحاء يزد، ، وكذلك بتطبيق سنة وفاة مجال اإلسالم يف )
أبّن رشيد الدين امليبدي قد يكون  ه(، ابن للمحققني 520ه(، واتريخ كتابة تفسري امليبدي )

. وقد ورد اسم مجال اإلسالم مرة 16من ذرية مجال اإلسالم أيب سعيد، الصاحل املعروف يف ميبد
شيخ اإلسالم سعيد مجال اإلسالم حممد بن أمحد بن حممد بن مهريزد بن  يف اتريخ يزد"

بن أمحد بن مهريزد"، مجال اإلسالم أيب سعيد حممد  ، ويف موضع آخر "17أنوشريوان عادل"

                                                 
ه(، التحقيق:  1427، )إيران، طهران، الناشر: أساطري، ط جامع مفيديمستويف ابفقي، حممد مفيد بن حممود،  12

 .944-943، ص 3إيرج أفشار، ج
جملة كلية األدب  ص الكشف األسرار وعدة االبرار، حممد رادمنش، تعريف املصادر يف قصرادمنش، حممد،  13

 .102، ص )والعلوم اإلنسانية جامعة طهران
 .1. ملحق 192- 190، ص 228، رقم: 1346، تري، جملة يغماأفشار، إيرج،  14
 .2. ملحق 440، ص 242، رقم: 1347، آابن، جملة يغماأفشار، إيرج،  15
 . 144، ص3ج،جامع مفيديمستويف ابفقي،  16
، 4، )إيران، طهران، الناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، طاتريخ يزد، جعفربن حممدبن حسن، جعفري 17

 .147ه(، التحقيق: إيرج أفشار، ص  1431
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، وذكر أيًضا "مجال اإلسالم أيب سعيد حممد بن أمحد بن مهريزداز"، 18من أوالد أنوشريوان عادل
شيخ مجال اإلسالم أيب سعيد حممد بن أمحد بن مهريزد"، وقال حمقق الكتاب  ومرة أخرى"

 .19)مهر+ايزد( يبدو أبنه ال فرق بني "مهريزد" و"مهريزداد"، ومهريزداد هو صورة مصّحفة من
وأغلب الظن أنَّ مجال اإلسالم هو أب رشيد الدين ميبدي  الذي كان من صلحاء،         

وعلماء وزهاد منطقته، وكان متقشًفا ووقف حياته للعبادة، قيل كان على جبينه آاثر الوالية 
، من الصغر، ادَّعى أبنّه رأى رسول هللا )صلى هللا وعليه وسلم( يف املنام ليلة، وأنّه بصق يف فمه

وأعطاه من شعره، فلما استيقظ كانت بعض أشعار النيب )صلى هللا وعليه وسلم( ال تزال يف 
ا»يده، وقال: 

ً
، وكان حافظًا للقرآن الكرمي، وقد كشف له من «أمسيت جاهاًل وأصبحت عامل

العلوم الظاهرة والباطنة، وأعطاه هللا الذرية الصاحلة، ومن ضمن هؤالء موالان غياث الدين علي 
نشي الذي كان أفضل عصره وقاضيًّا عاداًل، وكان له منزلة رفيعة عند سالطني بين مظفر، م

 .20وكذلك موالان شهاب الدين علي كان من أكابر عصره وصاحب التصانيف الكثرية
، 21إمام احلرمني لقيوكان جلمال اإلسالم دور كبري يف املباحثة مع علماء زمانه، وقد   

ا عند الناس وحماًل للزوار إىل العهد حمرتمً هـ(، وقربه كان  480يف)سنة وكما ذكران أبنّه توّّف 
 .22الصفوي
وأّما تصحيف اسم "يزدي" يف بعض النسخ إىل "بزداوي"، و"يزداوي"ال خيرج رشيد        

، وال يلزم القول والبحث عن بلدة ميبد يف منطقة خارج يزد، 23الدين أبنّه كان ميبدايًّ ويزدايًّ 
أو فارس لدالئل الواضحة الكثرية اليت اكتشفت وأشري إليها، وألجل استخدام يف خراسان 

كلمة منحصرة ألهل ميبد ويزد يف هذا التفسري. مثاًل ترجم امليبدي كلمة "دابة األرض" يف 

                                                 
ه(، التحقيق: إيرج  1399، )إيران، طهران، الناشر: أمري كبري، ط اتريخ جديد يزدابن علی، امحدبن حسني،  18

 .150أفشار، ص 
 .943، ص 3، ججامع مفيديمستوفی ابفقی،  19
 .148،ص اتريخ يزد، جعفري 20
 .147، ج اتريخ يزدجعفری،  21
 .944، ص 3، ججامع مفيديمستوفی ابفقی،  22
 .   944، ص3مستوفی ابفقی، املرجع السابق،ج 23



ن ا ع ل ْيِه اْلم ْوت  م ا د هلَُّْم ع ل ٰى م ْوتِِه ِإالَّ د ابَُّة اأْل ْرِض أت ْ  ، بـ 24ُكُل ِمنس أ ت ُه﴾اآلية: ﴿فـ ل مَّا ق ض يـْ
)تـ ْرِده(، يعين "األرضة"، وابقي النواحي يستخدمون "موراينه" لرتمجة هذه الكلمة إال أهل يزد 

 .25وميبد وكرمان يستخدمون هذه الكلمة )تـ ْرِده(
 

 بدي ومنزلته العلمية واالجتماعيةمكانة املي 2-1
 

والرتاجم مل يعثر الباحث على معلومات  بعد التفحص يف الكتب التارخيية، وما يتعلق ابلرجال
تتعلق برشيد الدين امليبدي ومكانته العلمية، واالجتماعية، ولكن قد يستنبط الشأن الكبري 

 للميبدي من اجلهات اآلتية:
 

من األلقاب اليت أشري إليها يف تسميته يبدو أبنّه كان ذو منزلة اجتماعية، ومكانة  اجلهة األوىل؛
بعد النظر يف اسم امليبدي ابن أبنه ورد يف شأنه  الناس. على سبيل املثالعلمية عالية عند 

فخر اإلسالم، معني السنة، اتج األئمة، عز الشريعة، رکن الطائفة، اإلمام، و ك  ألقاب كثرية
کهف الطريقة، وهي من األلقاب اليت ال يسمون هبا من ال يكون صاحب العلم والفقه يف 

 الشريعة.
عد إمعان النظر يف "كشف األسرار وعّدة األبرار" يتضح للقارئ سعة فهم ب اجلهة الثانية؛

مؤلفه، وعمق فقهه، وغزارة علمه يف العلوم النقلية، والعقلية. فقد يتألأل يف هذا الكتاب املتميز 
تفسري القرآن ابلقرآن، وأحاديث النيب )صلى هللا وعليه وسلم( بكثرة، واآلراء الفقهية واألصولية، 

والدراسة القرآن أبنواعها املختلفة، واآلراء العقائدية، واملسائل اللغوية، والعلوم الفلكية، وعلوم 
يشفي الغليل  والتبيينات العرفانية السامية، واألقوال اإلشارية وغريها على صورة مااإلحصائية، 

 يف عشر جملدات ضخمة.

                                                 
 .14السبأ  24
 .80، ص 64-61قم:(، ر 1374تري -، )جملة كلك، فروردينتـَْرِده در كشف األسرارأفشار، إيرج،  25
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ل عائلته عاملًا جلياًل مثقًفا  ليس من العجب أن يكون رشيد الدين امليبدي مث اجلهة الثالثة؛
صاحب منصٍب وجالٍل مثل أبيه "مجال اإلسالم"، وجده وإخوته كانوا من علماء عصرهم، 

 وفريد منطقتهم، ألّن اجليل املتميز ينشأ غالباً من عائالت املثقفني املتعلمني املعلمني.
الناس من أفغانستان، كان للمبيدي حسن صيت واسع بعد وفاته حىت أنَّ بعض   اجلهة الرابعة؛

. وال بد أن 26وبلخ، وخبارى كانوا أيتون مبواتهم ليدفنوهم جبوار قرب رشيد الدين امليبدي تربًكا
 سعة الصيت مليت ال تكون إال إذا كان مشهوراً يف حياته.

 
 رحالت امليبدي 3-1

مل تثبت رحالت امليبدي إىل أي بلد، ولكن يستنبط من منت "كشف األسرار وعّدة األبرار" 
أبنّه سافر إىل خراسان القدمية، والدليل على ذلك أبنّه استخدم يف تفسريه كلمات ومجالت 

. ونيسابور، وبلخ، ومرو، وهراة كانوا 27من اللهجة الفارسية الرائجة يف خراسان يف ذلك اليوم
خراسان اليت كانت يف ذلك الوقت منبت الرجال، ومعدن اآلمال، ومنبع العلوم،  من مدن

وُمربية العلماء واألجيال. ومن جهة أخرى، فليس ببعيد أبن امليبدي ذهب إىل خراسان ودرس 
فيها، أو ذهب إىل هرات لزايرة خواجه عبد هللا األنصاري اهلروي إذ طريق يزد إىل هرات كان 

والناس يف جنوب إيران، وغربه، كانوا يستخدمون هذا الطريق املشهور للوصول طريًقا مشهورًا، 
 . 28إىل خراسان يف ذلك الوقت

 
 رشيد الدين ميبدي ومكان دفنه اتريخ وفاة 4-1

مل يعلم اتريخ وفات امليبدي ابلتحديد، ولكن بتطبيق اتريخ كتابة "كشف األسرار وعّدة األبرار" 
هـ(،  570وكذلك سنة وفاة أخيه اإلمام موفق الدين يف سنة )ه( من اهلجرة،  520يف سنة )

                                                 
مطلبی در ابره آرامگاه رشيد الدين . وينظر: أمحد علی نيک زر، 83، ص تـَْرِده در كشف األسرارأفشار،   26

. http://meybod3.blogfa.com، 1387ميبد ــ آذر ماه ابوالفضل ميبدی )سلطان الرشيد(، 
(8/11/2016.) 

 .42، ص 3ه(، رقم:  1389، )جملة كلية األدب يف شرياز، سنة: كشف األسرار وعّدة األبرارعلی حممد،  مژده، 27
 .80، ص تـَْرِده در كشف األسرارأفشار،  28

http://meybod3.blogfa.com/


هـ(، نرّجح أبن وفاته  يف سنة )  562وابنته فاطمة بنت اإلمام سعيد رشيد الدين يف سنة )
 هـ( وهللا أعلم. 550إىل  530

التارخيية، أبنه رمحه هللا مات ودفن يف  املتبقية وأما مكان وفاته ودفنه، فيبدو من اآلاثر       
اترخيية كتبها  كتيبةبلدته ميبد، وهذا ليس ببعيد إذ ابنته مدفونة هناك كذلك. وأيًضا ابعتماد  

امليالدية  1877شخص غريب ضمن رحالته يف هذا املنطقة، فذكر أبنّه زار يف حوايل سنة 
سطح مقرمد مجيل، ولكن  كان ذوداير ميبد ورأى هنا بقعة يسّموّنا قرب سلطان رشيد، و 

أبّن هذه البقعة كانت شبيهة  30. كما يبدو يف الصورة29خربت معظمها ومل يبقى إال قلياًل منها
مبحراب، ولكن يف احلقيقة كان حتتها قرب رشيد الدين امليبدي ألن أهل ميبد يعرفونه بقرب 

األلقاب اليت  "سلطان، أو سلطون رشيد" ال مسجده، أو شئ آخر. و"سلطان" كان من
كانت رائجة لشيوخ وكرباء الصوفية، حنو أيب يزيد البسطامي بـ "سلطان العارفني"، أو جنيد بـ" 
سلطان الطائفة". وهذه البقعة كانت على منط البناء يف يزد يف القرن اخلامس والسادس، وهذا 

لون عن معمرين األثر كان موجود حىت خربوه ابلكامل وبنو ا عليه أحد شوارع ميبد، وهم ينق
منطقتهم صدرًا بصدر أبّن أهايل البلدان قريًبا وبعيًدا حىت من أفغانستان، وبلخ، وخبارى كانوا 
أيتون مبواتهم ليدفنوهم جبوار قرب رشيد الدين امليبدي تربًكا. وال يزال هذا يف السنوات األخرية 

املدفونة حوايل البقعة املخربة  بعد حفر املنطقة إلنشاء األبنية اجلديدة، فقد رأوا آاثر القبور
 .31للميبدي

 
 عقيدة امليبدي وكتبه -2
 عقيدة امليبدي 1-2

                                                 
. 195-194، ص 19هـ(، رقم:  1394)جملة فرهنگ إيران زمني، سنة  تلگرافچی فرنگی،سفرانمه أفشار، إيرج،  29

، 2هـ(، ج  1390اجنمن آاثر و مفاخر فرهنگي، )إيران، طهران، الناشر:  ايدگارهاى يزد،وينظر: أفشار، إيرج، 
 .858ص
 .3ملحق  30
مطلبی در ابره آرامگاه رشيد الدين . وينظر: نيک زر، أمحد علی، 83، ص تـَْرِده در كشف األسرارأفشار،   31

. http://meybod3.blogfa.com، 1387ميبد ــ آذر ماه ابوالفضل ميبدی )سلطان الرشيد(، 
(8/11/2016.) 

http://meybod3.blogfa.com/
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كان امليبدي على عقيدة أهل السنة واجلماعة، وشافعي املذهب وغالًبا مييل إىل آراء 
 وهذا بيدو يف تفسريه.  ،32الشافعية

متعددة أشار إىل ّنج امليبدي يف تفسريه على طريقة أهل السنة واجلماعة، ففي أماكن 
كثريًا، واعتربهم الفرقة الناجية، وذكر كذلك أمهية  ذلك بصراحة، وقام مبدح مذهب أهل السنة

السنة، استدالاًل هبذه اآلية: ﴿و أ نـْز ْلن ا إِل ْيك  الذِّْكر  لِتـُب نيِّ  لِلنَّاِس م ا نـُّزِل  ِإل ْيِهْم و ل ع لَُّهْم 
إىل كتاب هللا وسنة رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(، اللذين مها ، فاآلية تشري 33﴾يـ تـ ف كَُّرون  

، يف مواضع متعددة من تفسريه ما يعتقده أهل السنة، وتشري 34عمادان، وأصالن لالعتقاد
  الدراسة إىل بعض منها:

ُتْم خ رْي  أُمٍَّة ُأْخرِج ْت لِلنَّاِس أت ْ  ُمُرون  على سبيل املثال، قال امليبدي يف قوله تعاىل: ﴿ُكنـْ
: قال بعض املفسرين إّن هذه اآلية على 35﴾اِبْلم ْعُروِف و تـ نـْه ْون  ع ِن اْلُمْنك ِر و تـُْؤِمُنون  اِبّللَِّ 

، واألمة املرضية، وهم أهل السنة 36العموم، وترجع اآلية إىل أمة االتِّباع، وهم الفرقة الناجية
يقول: "أهل الّسنة يتبعون احلقَّ من رهبم ، ويوافق كالم امليبدي قول ابن تيمية حيث 37واجلماعة

اّلذي جاء به الّرسول، وال يكفِّرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم ابحلّق وأرحم ابخللق كما 

                                                 
مثاًل يذكر يف حكم قراءة سورة الفاحتة أن قراءة سورة احلمد واجبة يف مذهب الشافعي يف كل الركعات سواًءا كان  32

إماًما أو مأموًما دون أن يشري إىل مذاهب أخرى، واألمثلة يف هذا الباب كثرية ونكتفي بذكر هذا املثال. ينظر: امليبدي، 
 .3، ص 1، ج كشف األسرار وعّدة األبرار

 .44النحل:  33
 .394، ص 5، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  34
 .110آل عمران:  35
اْفرت  ق ِت اْليـ ُهوُد ع ل ى ِإْحد ى أ ْو ثِنـْت نْيِ و س ْبِعني  ِفْرق ًة، و تـ ف رَّق ِت النَّص ار ى ع ل ى ِإْحد ى أ ْو هذا إشارة إىل احلديث النبوي: ) 36

ٍث و س ْبِعني  ِفْرق ًة(. ينظر: أبوداود،  ت نْيِ و س ْبِعني  ِفْرق ًة، و تـ ْفرت ُِق أُمَّيِت ع ل ى ث ال   ، رقم197، ص 4، ج سنن أيب داودثِنـْ
 ، ابب: شرح السنة. قال األلباين: صحيح.4596احلديث: 

 .250، ص 2، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  37



ُتم خري أمة أخرجت للنَّاس﴾، وقال أبو هريرة: كنتم خري النَّاس للنَّاس.  وصفهم هللا بقوله: ﴿ُكنـْ
  .38و أهل الّسنة نقاوة اْلُمسلمني"

أمثلته قول امليبدي يف األخذ بظاهر اآلايت، دون أتويلها، حيث يقول أن أهل ومن 
السنة وضعوا أصل دينهم على السمع، والقبول، والتسليم دون التأويل، وذهبوا إىل ظاهر 

 . 39النصوص، وتركوا التأويل
وكذلك قال امليبدي يف خلق النار، واجلنة؛ أنه قد أمجع علماء السلف، واتفق أهل 

فالذي عليه أهل السنة أّنما ال تفنيان، كما قال  ،40ة على أّن اجلنة والنار حمدثتان أزليتانالسن
 .  41الطحاوي يف عقيدته املشهورة "واجلنة والنار خملوقتان، ال تفنيان أبًدا والتبيدان"

ومن عقيدة أهل السنة واجلماعة القول برؤية هللا يف اآلخرة، قال امليبدي يف قوله تعاىل: 
: الزايدة حسب أقوال 42﴾ي ْست ِجيُب الَِّذين  آم ُنوا و ع ِمُلوا الصَّاحِل اِت و ي زِيُدُهْم ِمْن ف ْضِلِه...﴿و  

﴿لِلَِّذين  أ ْحس ُنوا مفسري أهل السنة رؤية هللا جّل جالله، كما قال تعاىل يف موضع آخر: 
د ٌة... لرؤية حق ألهل اجلنة بغري إحاطة . وهذا كما أشار إليه الطحاوي: "ا43،44﴾احْلُْسىن  و زاي 

  .46"،45﴾﴿وجوه يومئذ انضرة إىل رهبا انظرة...وال كيفية كما نطق به كتاب ربنا: 

                                                 
، املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزالالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز،  38

م(، احملقق: 2009ه/1431، 3وث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط)السعودية، الناشر: الرائسة العامة إلدارة البح
 .341حمب الدين اخلطيب، ص 

 .13، ص 7، جاملرجع السابقينظر: امليبدي، 39
 .13، ص 7، جاملرجع السابقينظر: امليبدي،  40
الناشر: املكتب اإلسالمي، ، )لبنان، بريوت، الناشر: ختريج العقيدة الطحاويةأمحد بن حممد بن سالمة، الطحاوي،  41
 .73مـ(، شرح وتعليق: حممد انصر الدين األلباين، ص 1992ه/ 1414، 2ط
 .26الشورى:  42
 .26يونس:  43
 .33، ص9، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  44
 .26يونس:  45
 .43ص  ختريج العقيدة الطحاوية،الطحاوي،  46
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رٍ  ، أّن هذه 47﴾ومثال آخر، ذكر امليبدي يف قوله تعاىل: ﴿ِإانَّ ُكلَّ ش ْيٍء خ ل ْقن اُه ِبق د 
اآلية رّد على القدرية، واملعتزلة، واخلوارج حيث يرون أنَّ هللا غري خالق ألفعال العبد من خري 

اعتقاد أهل السنة أن اخلري والشر من كسب العبد، وشر، والعباد هم اخلالقون ألفعاهلم، ولكن 
، كما 48 وقدرهوهو يعاقب أو يثاب هبما، ولكن يصدر منه اخلري والشر مبشيئته، وبقضاء هللا

...  . 49﴾قال هللا تعاىل: ﴿...ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اّللَِّ
، هذه دليٌل على أنَّ 50﴾و لِيـ ْعل ُموا أ منَّ ا ُهو  إِل هٌ و اِحٌد....وأشار امليبدي يف قوله تعاىل: ﴿

اإلميان مسعي، وهلذا قال أهل السنة: ديننا مسموع غري معقول، ومن هنا فكل آية يف القرآن 
الكرمي ال داع هلا تدلُّ على أمساء هللا وصفاته، أو هي إشارة إىل ذاته تدخل حتت اآلية 

، واعتقد أهل السنة أنَّ العباد ال يصلون إىل معرفة هللا حىت يعّرف هللا نفسه هلم، ومن 51املذكورة
وهكذا  .52هنا قال علماء أهل السنة: " املعرفة جتب ابلّسمع، وتلزم ابلبالغ، وحتصل ابلتعريف"

مذهب أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات؛ " إّن أمساء هللا وصفاته توقيفية ال جمال 
للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فال يزاد فيها وال 

  .53ينقص
 

 كتب امليبدي  2-2

                                                 
 .26يونس:  47
فرق معاصرة عواجي، غالب بن علي، . وينظر: 399، ص 9، ج األسرار وعّدة األبراركشف ينظر: امليبدي،  48

)السعودية، جدة، الناشر: املكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر  تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها،
 .1169، ص 3م(، ج  2001هـ /  1422، 4والتسويق، ط

 .26الشورى:  49
 .52إبراهيم:  50
 .286، ص 5، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  51
 .467، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  52
، )السعودية، الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية كتاب أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةخنبة من العلماء،  53

 .92م(، ص 2000هـ/1421، 1واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط



كتاابن. فقد أشار امليبدي للميبدي ابإلضافة إىل تفسري "كشف األسرار وعّدة األبرار"  
إىل كتاب له مسمى بـ"األربعني" حيث قال يف   يف تفسريه "كشف األسرار وعّدة األبرار"

. ويبدو أبنّه 54تفسري سورة الرعد يف تفسري آية: "حنن شرحنا املسألة يف كتابنا أربعني مفصاًل"
 مفقود.

ف آخر للميبدي املسمى وإضافة إىل هذا الكتاب فقد أشار بعض أهل العلم إىل أتلي  
قيل أبن هذا الكتاب هو أتليف شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري  .،55بـ " كتاب الفصول"

اهلروي، ولكن اتضح بعد النظر يف نسخة خطية هلذا الكتاب أبّن امليبدي كتب هذا الكتاب 
ري اهلروي. كتب ابللغة الفارسية خبطه مستنبطًا أو ترمجة وشرًحا من كتاب شيخ اإلسالم األنصا

صّنفه الشيخ اإلمام األستاذ أبو القاسم يوسف بن  -"كتاب الفصوليف أّول النسخة: 
احلسنی بن يوسف اهلروي جعله هللا اجلنة مأواه، استخرجه الشيخ اإلمام احلافظ رشيد 
الدين امليبدي. وكتب هذه النسخة من خطه الشريف وهو أبو الفضل امليبدي املذكور 

 .56م رشيد"املعروف إبما
 

 التعريف عن "كشف األسرار وعدة األبرار" -3
قامت الدراسة يف هذا املبحث لكشف معىن عنوان تفسري امليبدي، وغرضه من اختيار عنوان 

ما روي عن الصوفية يف هذا اجملال، وكذلك "كشف األسرار، وعّدة األبرار" خالل تفسريه، و 
  بيان نبذة من حمتوى هذا التفسري.

 ن "كشف األسرار، وُعّدة األبرار"معىن عنوا 1-3
تشّكل عنوان تفسري امليبدي من جزأين؛ األول: "كشف األسرار"، والثاين "ُعّدة األبرار". ويف 
هذا املطلب تشري الدراسة إىل معىن كليهما يف اللغة، وعند الصوفية وامليبدي، وغرض امليبدي 

 من اختيار هذا العنوان.

                                                 
 .219، ص 5امليبدي، املرجع السابق، ج 54
، ص 16هـ(، رقم:  1390، )جملة فرهنگ إيران زمني، سنة فصول رشيد الدين ميبديحممد تفي،  پژوه،دانش  55

44-89 . 
 .44، ، ص فصول رشيد الدين ميبديدانش پژوه،  56
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 األسرار":األول: معىن "كشف 

. 57يطلق الكشف يف اللغة على رفـُْعك شيئًا عّما يواريه ويـُغ طِّيه كرفع الغطاء على الشَّيء 
رُّ من األ ْسرار اليت تكتم، والسر ما أ ْخف ْيت  واجلمع أ سرار . وقيل: اإلسرار خالف 58والسِّ

وأسررت إىل فالن  اإلعالن، ويستعمل يف األعيان واملعاين، والسر هو احلديث املكتم يف النفس.
 .59حديثا أفضيت إليه يف خفية

ويف اصطالح امليبدي تعريفه عن "الكشف" قريب من معناه اللغوي. عرب امليبدي يف        
تفسريه عن"الكشف" بـ"لسان الكشف" الذي يتعلق ابلعرفاء يف عّدة مواضع. ذكر امليبدي أن 

خدم امليبدي لسان الكشف لبيان . وغالًبا است60لعرفاء احلق لسان آخر وهو لسان الكشف
 . 61وجه خفي من ظاهر اآلايت، أو بيان رمز من الرموز

وأما األسرار عند امليبدي يطلق على أقسام خمتلفة. فقد جاء يف تفسريه السر خالف       
، 66، وأسرار احلق65، أسرار املوحدين64، وأسرار ألوهية، والربوبية63، وأسرار جاللة هللا62الظاهر

                                                 
ومكتبة اهلالل، د.ط(، حتقيق : د.مهدي ، )لبنان، بيريوت، الناشر: دار كتاب العنیاخلليل بن أمحد الفراهيدي،  57

 .297، ص 5املخزومي ود.إبراهيم السامرائي، ج 
، )بريوت، لبنان، الناشر: دار لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري،  58

 .356، ص 4هـ(، ج  1414، 3صادر، ط
 -، )بريوت، لبنان، الناشر: دار القلم، الدار الشامية، الطبعة: األوىل رآناملفردات يف غريب القالراغب األصفهاىن،  59

 .228م(، ص 1991هـ/ 1412
 .294، ص 3، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  60
 .59، ص 1، وج 717، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  61
 .165، ص 5، و ج 284، ص 7، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  62
 .219، ص 8ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  63
 .141، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  64
 .248، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  65
 .58، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  66



، وأسرار 70، وأسرار املوحدين69، وأسرار الفطرة، واحملبة68، وأسرار الطريقة67م احلقيقةأسرار علو 
 . 71الوالية

وأشار امليبدي أن هذه األسرار هلا أربعة متعلقات؛ بعضها يتعلق ابهلل عزوجل فقط        
وسلم( . وبعضها خاصة ابلنيب )صلى هللا وعليه 72كأسرار جاللة هللا، وأسرار األلوهية، والربوبية

، وأسرار متعلقة 74، وأسرار خاصة ابلصديقني،  ويقصد بذلك أهل التصوف73كأسرار الوالية
 .76، وأسرار يعلمها املؤمنون75ابلعرفاء كمنصور احلالج

وأما لتبيني معىن "كشف األسرار" الذي استخدمه امليبدي يف عنوان تفسيريه، فيبدو أن       
ن يتعلقان ابلعرفاء وأهل التصوف، واملؤمنني. وأّما النوعان قصد امليبدي من األسرار النوعان اللذا

اللذان يتعلقان فقط ابهلل ورسوله )صلى هللا وعليه وسلم( فال تدخل يف عنوانه. وعلى هذا 
"كشف األسرار" عند امليبدي معناه إزالة السرت والغطاء عن أسرار اآلايت اليت ليست علمها 

 مي.خاصة ابهلل ورسوله يف القرآن الكر 
 الثاين: معىن "ُعّدة األبرار" عند امليبدي:

]ع.د[ يف اللغة  "أصٌل صحيح واحد ال خيلو من الع ّد الذي هو اإلحصاء،  ومن اإلعداد 
الذي هو هتيئة الشَّيء. فالع دُّ: إحصاء الشيء. ومن الوجه اآلخر الُعدَّة. ما أُِعدَّ ألمٍر 

                                                 
 .728، ص 5ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  67
 .217، ص 3ر: امليبدي، املرجع السابق، ج ينظ  68
 .386، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  69
 .248، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  70
 .273، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  71
 .141، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  72
 .273، ص 10بق، ج ينظر: امليبدي، املرجع السا 73
 .761، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  74
 .385، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  75
 .550، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  76
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ُة ما أ عددته حلوادث77حيدث" الربُّ، "هو  . وأما78الدهر من املال والسالح" . وقيل "الُعدَّ
ْدُق والطاعُة، ومجع الرب ّ األ ْبراُر، ومجع الباّر الرب  ر ُة، وفالن ي رب ُّ خالق ه، ويـ ت رب َّرُه أ ي يطيعه" . 79الصِّ

 وعدة األبرار لغة يعين معّد مطيعي هللا. 
وأما يف تعبريات أهل التصوف يطلق األبرار على الذين هم خاصة هللا، ولكن درجتهم       

 . 80أقل من املقربني، استناًدا إيل هذا القول أبن "حسنات األبرار سيئات املقربني"
و ذكر امليبدي األبرار من الرب، والرب يطلق يف اللغة على أرض واسعة، وقد مسي املؤمنون      

ُ أ ْن يـ ْهِدي هُ ي ْشر ْح ص ْدر هُ ِلْْلِْسالِم﴾  ﴿ألن قلوب املؤمنني واسعة بقوله تعاىل:  ابألبرار ف م ْن يُرِِد اّللَّ
. وقال 83«وقال يف موضع: "اأْل ْبرار  يعىن: املؤمنني الّصادقني يف امياّنم، املطيعني لرهّبم. 82، 81

اّنم أبداء فرائض اّللَّ عّز وجّل، واجتناب يف موضع آخر: "األبرار هم اّلذين بّروا و صدقوا يف إمي
 .84معاصيه"

ويظهر من تعريف امليبدي أن قصده من األبرار يف العنوان ليس اجلمع اخلاص الذي يُطلق عند 
الصوفية، بل األبرار عند امليبدي يف العنوان هم املؤمنني الصادقني القائمني على الفرائض، 

موم املسلمني. وهذا املعىن أقرب إىل عنوان تفسريه إذ واجملتنبني عن املعاصي، وهو يشتمل ع
معظم تفسريه ُشّكل وُفّسر على طريق مفسري السلف، وفقط حدود ربع تفسريه ألّفت على 
املنهج العرفاين. لذلك القسم األول من العنوان يعين "كشف األسرار" إشارة إىل تفسريه العرفاين، 

ُعّدة األبرار" يشري إىل منهجه غري العرفاين الذي يشمل واإلشاري، والقسم الثاين من العنوان "
 مجيع العلوم اليت حيتاجها املؤمنون األبرار للوصول إىل فهم القرآن، وطلب رضا موالهم. 

                                                 
 هـ1399)بريوت، لبنان، الناشر: دارالفكر، الطبعة : معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  أمحد بن زكراي، أبو احلسني،  77
 .29، ص 4م(، احملقق: عبد السالم حممد هارون، ، ج 1979 -

 .281، ص 3ج  لسان العرب،ابن منظور،  78
 .51، ص 4املرجع السابق، ج  79
 .48ص گ تعبريات واصطالحات عرفانی، فرهنجعفر صيادي،  80
 .61البقرة   81
 .201، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  82
 .318، ص 10ج  ،رجع السابقامليبدي، امل 83
 .406، ص 10امليبدي، املرجع السابق، ج  84



 
 عن"كشف األسرار، وعّدة األبرار" معلومات -2-3

أول من ذكر اسم "كشف األسرار وعّدة األبرار"ومؤلّفه، نقاًل عن ماّل  85يعدُّ حاجي خليفة 
. قال يف كشف الظنون: "كشف األسرار لْلمام، رشيد الدين، 86حسني کاشفى سبزوارى

. ويف مكان آخر 87أيب الفضل أمحد بن أيب سعيد املبيدي، ذكره الواعظ يف: )حتفة الصالة("
للتفتازاين خطًئا، قال: " كشف األسرار، وعدة األبرار"، انتسب أيًضا كتااًب حتت هذا املسّمى 

 .88تفسري فارسي، للشيخ، العالمة، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين"
 

: مجع "كشف األسرار وعّدة األبرار"، وطبعه:  أوالا
هو أول من اهتم بتعريف وطبع هذا التفسري املبارك ومجعه. ذكر يف  89علي أصغر حكمت

إىل هذا التفسري كان يف فرتة انتبه كشف األسرار وعّدة األبرار"، أبنّه أّول مرة   مقدمة تفسري "

                                                 
هـ(، مؤرخ وكاتب سري تركي. ولد يف إستانبول، واشرتك  1067 -هـ  1017حاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا ) 85

ّكر أّن يف عدة محالت عسكرية. وملا زهد غي حياة الوظيفة عكف على الدرس والكتابة التارخيية، الحظ يف وقت مب
كتااًب أشهرها "كشف الظنون عن   22الفساد أخذ يدّب يف جسم الدولة العثمانية، فدعا إىل إصالحها. بلغت كتبه 

، املوسوعة العربية امليسرةأسامي الكتب والفنون" الذي قضى يف أتليفها عشرين عاًما. ينظر: نصار، حسني حممد، 
معجم أعالم . وينظر: البعلبكي، منري، 1301، ص 3هـ(،ج  1431، 1)لبنان، بريوت، الناشر: املكتبة العصرية، ط

 .168هـ(، ص  1413، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: دار العلم للماليني، ط املورد
ه( كاتب إيراين، اشتهر يف هراة على أايم حسني مريزا، من مؤلفاته "أخالقي  910حسني واعظ، كاشفي،  )ت  86

 .2637، ص 5،ج املوسوعة العربية امليسرة حمسين". ينظر: حسني حممد نصار،
املكتبة  ، )عراق، بغداد، الناشر:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا،  87

 .1487، ص 2ه(، ج 1362  املثىن،
كشف األسرار . وينظر: امليبدي، 1487، ص 2ج كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،حاجي خليفة،  88

 ، مقدمة ".1، جوعّدة األبرار
ه. أجداده كانوا من علماء، ومشاهري، وأطباء شرياز ،كان من حفظة  1314علي أصغر حكمت ولد يف شرياز عام  89

القرآن، بعد امتام دراسته يف املرحلة االبتدائية ذهب لتكميل دراسته إىل العاصمة، ومن مث إىل أرواب،كان رجاًل سياسًيا، 
وزير الداخلية، وزير اخلارجية، وزير الصحة، وزير العدل، أول رئيس جامعة  ومن أعماله؛ا، وكاتًبا، ومرتمجًا. وأديًبا، وشاعرً 

طهران من بداية أتسيسه، مؤسس املكتبة الوطنية وأمور كثرية أخرى. له مؤلفات كثرية منها؛ "أمثال القرآن"، و"اتريخ 
ر". فقد بذل رمحه هللا حياته املباركة لرتفيع وحتكيم أسس الثقافة والعلم، جامع األداين"، ومجع "كشف األسرار وعّدة األبرا
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ه( مقدمة حول "اتريخ علم التفسري"، وهنا رجع  1367تدريسه يف جامعة طهران يف سنة )
إىل املنت الذي كتبه املستشرق بروفيسور إستوري حول األدب الفارسي، الذي قال فيه بنسبة 

بـ"كشف األسرار وعّدة األبرار" إىل التفتازاين خطًئا، وأشار "إستوري" تفسري فارسي مسمى 
. 90يف دراسته إىل نسخة خمطوطة كاملة من "كشف األسرار" يف املكتبة "يين جامع" برتكيا

ومن مّث سافر حكمت إىل أفغانستان والحظ هنا النسختني املخطوطتني من هذا التفسري؛ 
ه "خليل هللا خان خليلي" من سورة الفاحتة إىل آل عمران، إحداها كان يف كابل متعلقة بصديق

ونسخة أخرى، يف مكتبة "غالم حيدر خان"، مسؤل ومتويّل ببقعة "شيخ اإلسالم األنصاري 
اهلروي" يف هرات، من سورة مرمي إىل سورة السجدة. ومن هنا اتضحت لـ"علي أصغر حكمت" 

أيب الفضل بن أيب سعيد أمحد بن حممد بن أبّن مؤلف التفسري هو"إمام السعيد رشيد الدين 
حممود امليبدي". وخالصة القول بعد رجوعه من أفغانستان ذهب إىل مشهد ورأى نسختني 

من سورة األنبياء  6من البقرة، وكذلك اآلية  192انقصتني منهما؛ من سورة الفاحتة إىل اآلية 
كذلك ست نسخ من هذا   من سورة الفرقان. وبعد رجوعه إىل طهران وجد 76إىل اآلية 

التفسري كلها انقصة، مث سافر حكمت رمحه هللا إىل تركيا، ووجد هنا النسختني املخطوطتني 
پ الكاملني من الفاحتة إىل الناس، إحداها يف املكتبة "يين جامع"، واألخرى املكتبة "تو 

ام بطبع هذا قاپوسراي"، وأخذ الصورة من كليهما، مّث مبساعدة إدارة النشر جامعة طهران ق
 . 91تراثنا اإلسالمي لذي يتألأل يفالتفسري املبارك ا

 
 اثنياا: حمتوى "كشف األسرار وعّدة األبرار"

هـ( ابللغة  520بدأ امليبدي بتأليف تفسريه"كشف األسرار وعّدة األبرار" يف سنة )
إليه  الفارسية يف عشرة جملدات، على عقيدة أهل السنة واجلماعة. وسبب أتليفه كما أشار

                                                 

ه. ينظر:  1401وترقية األفكار الدينية، حىت توفّاه هللا بعد مثان ومثانني من عمره املبارك يف سنة 
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38324 

web.ut.ac.ir/moddat/.../Pages60.p  (19/08/2016.) 
 ، املقدمة.1، جكشف األسرار وعّدةينظر: امليبدي،  90
 ، املقدمة.1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 91

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38324


، 92امليبدي يف مقدمة تفسريه، أبنه بعد رؤية ومطالعة تفسري خواجه عبد هللا األنصاري اهلروي
، وهلذا قد مُسي هذا التفسري عند بعض احملققني والباحثني 93همَّ ابلتوّسع، وانتشار الكالم فيه

 بتفسري خواجه عبد هللا األنصاري، وإن مل يكن كذلك. 
وأما تفسري أبو إمساعيل اهلروي فمفقود، ومل ُيش ر إليه، إال ما ذكره امليبدي، ونقل علماء        

أخرى كالسيوطي والداودي أبّن أاب إمساعيل اهلروي "فّسر القرآن زمااًن، وكان يقول: إذا ذكرت 
 .94التفسري فإمنا أذكره من مائة وسبعة تفسري

 ثالث نوب؛ يف النوبة األوىل، قام املؤلف برتمجة بسيطة فقد قسَّم امليبدي تفسريه إىل      
دقيقة عن اآلايت القرآنية، ابللغة الفارسية. ويف النوبة الثانية، سلك امليبدي منهج علماء السلف 
السابق يف التفسري، ابالهتمام ابملعقول واملنقول، كتفسري القرآن ابلقرآن، وابألحاديث النبوية، 

تمام بعلوم القرآن، واألقوال الفقهية، واللغة، والتفسري العلمي وغريها، وأقوال السلف، وااله
وهذه النوبة تتغطى معظم تفسريه. ويف النوبة الثالثة بىن تفسريه على اإلشارات الصوفية، وذكر 
املواعظ، واملناجاة العرفانية، بتسبيح هللا سبحانه وتعاىل، وذكر صفاته، وتنّزهه عن كل نقص، 

ًنا أبقوال خواجه عبد هللا األنصاري و علماء الصوفية، والتمسُّك ابألشعار الفارسية وإشارات مزيّـ 

                                                 
: شيخ خراسان يف عصره، من كبار هـ( 481 - 396عبد هللا بن حممد بن علي األنصاري اهلروي، أبو إمساعيل ) 92

احلنابلة، من ذرية أيب أيوب األنصاري، كان ابرعًا يف اللغة، حافظًا للحديث، عارفًا ابلتأريخ واألنساب. مظهرًا للسّنة 
داعياً إليها، امتحن وأوذي ومسع يقول: " عرضت على السيف مخس مرات، ال يقال يل ارجع عن مذهبك، لكن يقال 

عمن خالفك، فأقول: ال أسكت! " من كتبه "ذم الكالم واهله"، و" الفاروق يف الصفات "، و"األربعني "  يل اسكت
األعالم، يف التوحيد، و" األربعني " يف السنة، و" منازل السائرين" و " سرية اإلمام أمحد بن حنبل ". ينظر: الزركلي ، 

 .122، ص4ج
 .1، ص1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  93
)مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة وهبة،  طبقات املفسرين العشرين،السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين،  94
. وينظر: الداوودي، حممد بن علي بن أمحد، مشس الدين املالكي، 58ه(، التحقيق: علي حممد عمر، ص  1396، 1ط

. وينظر: األدنه وي، 255، ص1، )لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، د.ط(، جطبقات املفسرين للداوودي
ه(، التحقيق: سليمان بن 1417، 1السعودية، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم، ططبقات املفسرين، )أمحد بن حممد، 
 .137، ص 1صاحل اخلزي، ج
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والعربية، فضاًل عن العبارات احللوة الفارسية من أمجل أنواع السجع.  ويعترب اآلن عند علماء 
 .95األدب الفارسي من املصادر واملراجع لللغة الفارسية

 
 

 اخلامتة 
 

 أهم ما توّصلت إليها:خالصة من البحث و  ري الدراسة إىلويف اخلتام تش
 

: أبوالفضل رشيد الدين امليبدي، من مفسري أهل السنة واجلماعة فی القرن السادس من  أوالا
 .يف آواخر القرن اخلامسد م يُبد بلاهلجرة. ولد يف 

ألقابه، وعائلته، ا ظاهر من وهذ ،كان للميبدي شأن كبري عند الناس يف زمنه ومنطقته  اثنياا:
 وآاثره اليت بقى من بقعة قربه.علمه،  وغزارة
سافر امليبدي إىل خراسان القدمية لطلب العلم، والدليل على ذلك أبنّه استخدم يف  اثلثاا:

تفسريه كلمات ومجالت من اللهجة الفارسية الرائجة يف خراسان يف ذلك اليوم. وإذ طريق يزد 
إىل هرات كان طريًقا مشهورًا، والناس يف جنوب إيران، وغربه، كانوا يستخدمون هذا الطريق 

 ول إىل خراسان يف ذلك الوقت. املشهور للوص
هـ(، تطبيًقا أنه مت  كتابة  550إىل  530على غالب الظن وفات امليبدي كان يف سنة ) رابعاا: 

ه( من اهلجرة، وكذلك كان سنة وفاة أخيه  520"كشف األسرار وعّدة األبرار" يف سنة )
د رشيد الدين يف سنة هـ(، وابنته فاطمة بنت اإلمام سعي 570اإلمام موفق الدين يف سنة )

 هـ(. 562)
 كان امليبدي على عقيدة أهل السنة واجلماعة، وشافعي املذهب.  خامساا:
للميبدي ابإلضافة إىل تفسري "كشف األسرار وعّدة األبرار" كتاابن؛ "األربعني، و"  سادساا:

 كتاب الفصول".

                                                 
 ، املقدمة.1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  95



معىن "كشف األسرار" الذي استخدمه امليبدي يف عنوان تفسيريه، معناه إزالة السرت سابعاا: 
هذه األسرار والغطاء عن أسرار اآلايت اليت تتعلق ابلعرفاء وأهل التصوف، واملؤمنني وليست 

 .)صلى هللا وعليه وسلم( علمها خاصة ابهلل ورسوله
 

األبرار يف العنوان ليس اجلمع اخلاص الذي ويظهر من تعريف امليبدي أن قصده من اثمناا: 
يُطلق عند الصوفية، بل األبرار عند امليبدي يف العنوان هم املؤمنني الصادقني القائمني على 

 الفرائض، واجملتنبني عن املعاصي، وهو يشتمل عموم املسلمني.
اين، واإلشاري القسم األول من العنوان يعين "كشف األسرار" إشارة إىل تفسريه العرف اتسعاا:

اخلاص، والقسم الثاين من العنوان "ُعّدة األبرار" يشري إىل منهجه غري العرفاين الذي يشمل 
 مجيع العلوم اليت حيتاجها املؤمنون األبرار للوصول إىل فهم القرآن، وطلب رضا موالهم.

مجة بسيطة دقيقة قسَّم امليبدي تفسريه إىل ثالث نوب؛ يف النوبة األوىل، قام املؤلف برت  عاشراا:
عن اآلايت القرآنية، ابللغة الفارسية. ويف النوبة الثانية، سلك امليبدي منهج علماء السلف 
السابق يف التفسري، ابالهتمام ابملعقول واملنقول. ويف النوبة الثالثة بىن تفسريه على اإلشارات 

 الصوفية، وذكر املواعظ، واملناجاة العرفانية.
 
 
 

 
 
 

 رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن، َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنَی  َواحْلَْمُد َلِِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَی(())ُسْبَحاَن 
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 هرس املصادر واملراجعف

مّت ترتيب الفهرس على حروف املعجم، مع مراعاة ترتيب املراجع على أساس ما تنبيه: 
لالم. وكذلك بتفريق املراجع العربية، ااملؤلف من اسم، أو لقب بعد حذف األلف و اشتهر به 

 والفارسية، واإلجنليزية.

 املصادر واملراجع العربية 
، لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري، 

 هـ(.  1414، 3)بريوت، لبنان، الناشر: دار صادر، ط
)بريوت، لبنان، الناشر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أمحد بن زكراي، أبو احلسني، 

 م(، احملقق: عبد السالم حممد هارون. 1979 -هـ 1399دار الفكر، الطبعة: 
السعودية، الناشر: مكتبة العلوم طبقات املفسرين، )األدنه وي، أمحد بن حممد، 

 ه(. 1417، 1واحلكم، ط
، )لبنان، بريوت، الناشر: دار العلم للماليني، معجم أعالم املوردالبعلبكي، منري، 

 هـ(. 1413، 1ط
، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا، 

 ه(.  1362املكتبة املثىن،  )عراق، بغداد، الناشر:
 ه(.  1419، 2در، ط)لبنان، بريوت، دار صا معجم البلدان،احلموي، ايقوت، 

، )لبنان، بيريوت، الناشر: دار ومكتبة اهلالل، كتاب العنیاخلليل بن أمحد الفراهيدي، 
 د.ط(، حتقيق: د.مهدي املخزومي ود.إبراهيم السامرائي. 

لناشر: دار ، )لبنان، بريوت، اطبقات املفسرين للداووديالداوودي، حممد بن علي، 
 الكتب العلمية، د.ط(.



، )بريوت، لبنان، الناشر: دار القلم، املفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاىن، 
 م(. 1991هـ/ 1412 -الدار الشامية، الطبعة: األوىل 

، )املغرب، الرابط، الناشر: يف املنهجية واحلوار)من سلسلة إسالميات(رشدي، فكار، 
ه/ 1403، 2ابلقاهرة، طمطبعة أكدال، توزيع مكتبة املشعل ابملغرب، ومكتبة وهبة 

 م(. 1983
)مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة وهبة،  طبقات املفسرين العشرين،________، 

 ه(، التحقيق: علي حممد عمر.  1396، 1ط
)مصر، القاهرة، الناشر: الرؤية  فهم الفهم "مدخل إىل اهلرمونطيقا"،عادل مصطفى، 

 م(2007، 1للنشر والتوزيع، ط
منهجية البحث العلمي: و نصار، حممد، و مبيضني، عقلة، عبيدات، حممد، وأب

ه/ 1419، 2، )األردن، عمان، الناشر: دار وائل، طالقواعد، واملراحل، والتطبيقات
 م(. 1999

، مناهج البحث العلمي يف الفكر اإلسالمي والفكر احلديثالعيسوي، عبد الفتاح، 
 م(.   1997ه/ 1417)مصر، القاهرة، دار الراتب اجلامعية، 

، )لبنان، بريوت، الناشر: املكتبة املوسوعة العربية امليسرةنصار، حسني حممد، 
 هـ(.  1431، 1العصرية، ط

 املراجع الفارسية
، )إيران، طهران، الناشر: أمري كبري، ط اتريخ جديد يزد، امحدبن حسني، ابن علي

  ه(، التحقيق: إيرج أفشار. 1399
أستادي، رضا، أبوالفضل ميبدي وتفسريه كشف األسرار، 

http://www.noormags.com .2/10/2015 . 
هـ(،  1394)جملة فرهنگ إيران زمني، سنة  سفرانمه تلگرافچی فرنگی،أفشار، إيرج، 

 . 195-194، ص 19رقم: 

http://www.noormags.com/
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اجنمن آاثر و مفاخر فرهنگي، )إيران، طهران، الناشر:  ايدگارهاى يزد،_______، 
  .858، ص2هـ(، ج  1390

(، 1374تري -، )جملة كلك، فروردينتـَْرِده در كشف األسرار_______، 
 .  80، ص 64-61رقم:

، )إيران، طهران، الناشر: شرکت انتشارات اتريخ يزد، جعفربن حممدبن حسن، جعفري
  التحقيق: إيرج أفشار. ه(، 1431، 4علمی و فرهنگی، ط

، )جملة فرهنگ إيران زمني، سنة فصول رشيد الدين ميبديدانش پژوه، حممد تفي، 
 . 16هـ(، رقم:  1390

تعريف املصادر يف قصص الكشف األسرار وعدة االبرار، حممد رادمنش، حممد، 
 . )جملة كلية األدب والعلوم اإلنسانية جامعة طهرانرادمنش، 

آية التسمية يف تفسري " كشف األسرار وُعّدة األبرار"، حممد بيجي، شاهرخ، 
http://www.noormags.com ،27/2/2015 . 

، )جملة كلية األدب يف شرياز، سنة: كشف األسرار وعّدة األبرارعلی حممد،  مژده،
 . 3ه(، رقم:  1389
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 : الرمجة املتعلقة أبخ رشيد الدين، موفق الدين أيب جعفر بن أيب سعد  1ملحق 

 
 



 : الرمجة املتعلقة بفاطمة بنت اإلمام سعيد رشيد الدين 2ملحق 
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 : بقعة قرب سلطان رشيد الدين امليبدي 3ملحق 

 
 



 


