
دراسة وتحقيق
 د. عبداهللا بن حسين العمودي

تفسير المعوذتين
 للعالَّمة محمد بن محمد بن أحمد السنَّباوي (ت١٢٣٢هـ)

•  من مواليد عام ١٣٩٨هـ مبدينة جدة باململكة العربية السعودية.
•  خترج يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة عام ١٤٢هـ. 
•  نــال شــهادة املاجســتري مــن قســم الكتــاب والســنة بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن جبامعــة أم 
القرى عام ١٤٣٠هـ بأطروحته:"إرشــاد الرمحن ألســباب الرتول والنســخ واملتشــابه وجتويد 
القــرآن لإلمــام عطيــة األجهــوري (ت:١١٩٠هـــ)، مــن أول ســورة الشــورى إىل هنايــة ســورة 
الناس– دراسة وحتقيق"، كما نال منه شهادة الدكتوراه عام ١٤٣٤هـ بأطروحته: "االستنباط 
عنــد اإلمــام ابــن الَفــَرس األندلســي (ت:٥٩٧هـــ) يف كتابــه أحــكام القــرآن: دراســة نظريــة 

تطبيقية".

ة: مفهومها وجماالهتا". •  من أعماله املنشورة: "الوسطية يف القرآن والُسَنّ
•  الربيد الشبكي: 

أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بالكلية الجامعية بأملج- جامعة تبوك

al-amoudi3000@hotmail.com 
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 امللخص
 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد:

 العناية به هذه وكانتفقد اعتنى أهل العلم بكتاب رهبم أعظم عناية وأمتها، 

حممد بن حممد  مةالعاَل : فضالءومن بني هؤالء العلامء ال من مجيع جوانبه وعلومه،

لذي كان له إسهاٌم يف علم التفسري ، اهـ(1232)تبن أمحد الشهري باألمري املالكي 

من خالل تفسري بعض قصار السور أو آيات متفرقة من كتاب اهلل تعاىل، ومن بني 

 ."تفسري املعوذتني": يف مؤلفاته املخطوطة رسالته

مستعينًا باهلل -وملَا كانت مؤلفاته تتميز بدقة عباراهتا وجودة حتريراهتا؛ عزمُت 

، وجاء العمل يف مقدمة وقسمني فالفهارس الةه الرسهذعىل حتقيق  -تعاىل

 العلمية.

 املقدمة: فيها بيان خطة البحث، ومنهج الباحث.

فصلني: الفصل األول: التعريف باملؤلف،  وتتضمنالقسم األول: الدراسة، 

نسبه ونشأته العلمية. املبحث الثاين: اسمه ووفيه أربعة مباحث: املبحث األول: 

الثاين: الفصل مصنفاته. املبحث الرابع: وفاته.  الثالث: مكانته العلمية. املبحث

إىل اسم الرسالة ونسبتها التعريف بالرسالة، وفيه أربعة مباحث: املبحث األول: 

املخطوط. املبحث الثالث: نامذج من  نسخ املؤلف. املبحث الثاين: وصف

  سالته.. املبحث الرابع: مصادر املؤلف يف رالنسختني املعتمدتني يف التحقيق

 ثم الفهارس العلمية. القسم الثاين: نص الرسالة حمقًقا.

 تعاىل أن يتقبل هذا العمل، وجيعله خالصًا لوجهه الكريم.اهلل سائاًل 

 دراسة وحتقيق. تفسري، املعوذتني، حممد األمري املالكي،الكلمات المفتاحية: 
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 مةاملقد

أنزل عىل عبده الكتاب، هدًى وذكرى ألويل األلباب، وأشهد  احلمد هلل الذي

ا ليه متاب، وأشهد أن نبينا حممدً أن ال إله إالَ اهلل وحده ال رشيك له عليه توكلت وإ

املبعوث خلري أمٍة بأفضل كتاب، صىَل اهلل عليه، وعىل آله وأصحابه،  ،عبده ورسوله

 واحلساب. والتابعني ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم احلرش

فإَن كتاب اهلل تعاىل هو نور اهلل املبني، وحبله املتني، الذي من متسك به  أمَّا بعد:

نجا، ومن َحَكم به عدل، ومن َعِمَل به ُهدي إىل رصاٍط مستقيم؛ ومن هنا جاءت 

عرب العصور بكتاب رهبم  -رمحهم اهلل وجزاهم بخري اجلزاء-عناية علامئنا الفضالء 

متها: حفًظا وتعلياًم، وتدبًرا وتفسرًيا، فحظي هذا التنزيل العزيز بام مل أعظَم عناية وأ

من مجيع جوانبه وعلومه، وكثرة  اٌب ساموي آخر، وكانت العناية بهحيَظ به كت

 املؤلفات املطبوعة واملخطوطة شاهدٌة عىل مدى هذه العناية. 

أمحد الشهري  وكان من بني هؤالء العلامء األجالء: اإلمام حممد بن حممد بن

، الذي كان له إسهاٌم يف علم التفسري من خالل تفسري هـ(1232)تباألمري املالكي 

بعض قصار السور أو آيات متفرقة من كتاب اهلل تعاىل، ومن بني مؤلفاته املخطوطة 

 ، التي فرس فيها آيات السورتني تفسرًيا حتليلًيا. "تفسري املعوذتني"رسالته يف:

مستعينًا باهلل -ته تتميز بدقة عباراهتا وجودة حتريراهتا؛ عزمُت وملَا كانت مؤلفا

 كتاب اهلل تعاىل، خدمةمن باب  ؛عىل حتقيق رسالته يف تفسري املعوذتني -تعاىل

 .لعامل أثرى املكتبة اإلسالمية بمؤلفاته القيمة هذه الرسالة اللطيفةإخراج و

 خطة البحث: 
 نهج التحقيق.ـة وفيها بيان خطة البحث، وماملقدمـــ

 القسم األول: الدراسة، وتتضمن فصلني:

 الفصل األول: التعريف باملؤلف، وفيه أربعة مباحث:
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 نسبه ونشأته العلمية.اسمه واملبحث األول: 

 املبحث الثاين: مكانته العلمية.

 املبحث الثالث: مصنفاته.

 املبحث الرابع: وفاته.

 ة مباحث:الفصل الثاين: التعريف بالرسالة، وفيه أربع

 إىل املؤلف.اسم الرسالة ونسبتها املبحث األول: 

 املخطوط. نسخ املبحث الثاين: وصف

 .النسختني املعتمدتني يف التحقيقاملبحث الثالث: نامذج من 

 املبحث الرابع: مصادر املؤلف يف رسالته.

 القسم الثاين: النص املحقق.

 فهرس املوضوعات.الفهارس العلمية، ومها: فهرس املصادر واملراجع، و

 منهج التحقيق:
اعتمدت عىل النسخة )أ( وجعلتها أصاًل للتحقيق؛ لألسباب التي سيأيت  -1

 اإلشارة إليها عند وصف نسخ املخطوط.

 قابلت النسخة )أ( مع النسخة )ب(، وأثبت الفروق بينهام يف احلاشية. -2

تها يف عزوت اآليات إىل سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية، ووضع -3

 .املتن

 عزوت ما ورد من القراءات القرآنية إىل مصادرها من كتب القراءات.  -4

خرجت األحاديث الواردة من املصادر األصلية، فإن كان احلديث يف  -5

 الصحيحني أو يف أحدمها اكتفيُت به، إالَ إذا َنَص املؤلف عىل خترجيه من مصادر

 أخرى خَرجته من تلك املصادر.

 النصوص التي ذكرها املؤلف إىل مصادرها. عزوت -6
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 .عزوت األبيات الشعرية إىل دواوينها -7

 عند أول موضع يرد ذكرهم فيه. عرفت باألعالم من غري الصحابة  -8

 عرفت باملصطلحات العلمية واأللفاظ الغريبة. -9

 عَلقت عىل بعض املسائل العلمية التي حتتاج إىل تعليق. -10

اشية اسم الكتاب واجلزء والصفحة، وبقية بيانات النرش ذكرت يف احل -11

 يف فهرس املصادر واملراجع. ذكرهتا
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 القسم األول
 الدراسة

 وتتضمن فصلين:
 لؤلف  ويه  رربعة مااث الفصل األول: التعريف بامل

 نسا  ونشأت  العلمهةامس  واملاح  األول: 
 سبه:ناسمه و أواًل: 

هو حممد بن حممد بن أمحد بن عبدالقادر بن عبدالعزيز بن حممد الَسنباوي
(1)

 

املغريب
(2)

املالكي 
(3)

األزهري 
(4)

، وُيلقب باألمري الكبري، ُيكنى بأيب عبداهلل
(5)

. 

 ثانياً: نشأته العلمية:
ه إىل مرص وهو هـ(1154)ولد يف شهر ذي احلجة سنة  ، وارحتل مع والده وَجدِّ

ع سنني، وكانت عنايته بكتاب اهلل تعاىل منذ وقت مبكر، فقد أخذ القرآن يف ابن تس

نشأُت يف خدمته عزائمي، من قبل أن ُتناط "أول أمره عىل والده، يقول عن نفسه:

عني متائمي
(6)

، وهلل احلمد عىل ذلك، أماتنا اهلل عليه وأحيانا عليه، من كرمه تلقيته 

                                       
(. وسنبو حالًيا هي 3/261نسبًة إىل َسنَُبو، وهي قرية بالصعيد عىل غريب النيل. انظر: معجم البلدان ) (1)

 إحدى قرى حمافظة الغربية بجمهورية مرص العربية.

يص، وسكنوا الوهاب أيب التخص نسبًة إىل املغرب، وأجداده قد رحلوا إىل مرص ونزلوا عند سيدي عبد (2)

 (. 4/441بَسنَُبو. انظر: عجائب اآلثار )

 النتسابه ملذهب اإلمام مالك بن أنس يف الفروع الفقهية.  (3)

 لتلقيه العلم عن شيوخ اجلامع األزهر بمدينة القاهرة.  (4)

ب بالكبري للتفريق بينه وبني  (5) ابنه املَُلقب باألمري ألَن جده أمحد وأباه عبدالقادر كان هلام إمرة بالصعيد، وُلقِّ

-3/1266حلية البرش )(. وللمزيد من ترمجة املؤلف انظر: 4/441الصغري. انظر: عجائب اآلثار )

(، وفهرس الفهارس 363-1/362(، وشجرة النور الزكية )2/358وهدية العارفني ) (،1270

 (.3/139(، ومعجم املؤلفني )7/71(، واألعالم )134-1/133واألثبات )

 متيمة، والتميمة : يشء يعلق عىل األوالد يتقون به العني، وسميت متيمة؛ ألهنم يرون أنه يتم هبا دفعمجع  (6)
. والتامئم عىل قسمني: األول: ما كان من غري 1/178العني. انظر: القول املفيد عىل كتاب التوحيد 
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رمحه اهلل تعاىل، فقد كان من َأجالء محلته الذين  عَمن ال حُيىص كثرًة، منهم والدي

(1)"يتلونه حق تالوته
.  

أكابر  عنوالتحق فيام بعد باألزهر واجتهد يف حتصيل العلوم، وأخذ العلم 

علامء مرص يف زمانه، فقد ختم القرآن الكريم ثالث ختامت جمَُودة عىل الشيخ حممد 

رة والطيبة، من طريق الشاطبية  هـ(1199)تحسن السمنودي  وسمع رشح والدُّ

السعد التفتازاين عىل عقائد النسفي ورشح األربعني النووية عىل الشيخ حممد بن 

وسمع مسند الدارمي والطياليس  ،هـ(1176)تحممد احلسني املعروف بالبليدي 

وعبد بن محيد واملعجم الكبري للطرباين عىل شيخه يوسف بن سامل احلفني 

حني وموطأ مالك والشفاء للقايض عياض عىل الشيخ وسمع الصحي، هـ(1178)ت

وأخذ  هـ(1188)توالزم الشيخ حسن اجلربيت ، هـ(1183)تعيل بن حممد السقاط 

والزم دروس الفقيه املالكي الشيخ عيل بن  عنه الفقه احلنفي وغريه من الفنون،

يف الفقه واحلديث وغريمها، وأخذ عن الشيخ عطية  هـ(1189)تأمحد الصعيدي 

علم التفسري والبالغة، وغريهم من أهل العلم الذين  هـ(1190)تألجهوري ا

 ذكرهم يف كتابه )سد األَرب(
(2)

 . 

وبعد أخذه للعلم عن هؤالء األعالم تصَدر للتدريس واإلفادة، وأخذ عنه 

 الكثري من طالب العلم، ومن هؤالء الطالب الذين أخذوا عنه:

 هـ(1253)ت، وهو من فقهاء املالكية ابنه حممد املعروف باألمري الصغري -1
(3)

 . 

                                       
أو السنة النبوية فهو حمل خالف القرآن، فهذا غري جائز باتفاق العلامء. الثاين: ما كان من القرآن الكريم 

 .1/318ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة  بني أهل العلم، والراجح منعه.

 (.17انظر: سد األَرب ص) (1)

 ( فام بعدها.17انظر: ص) (2)

 (.7/72: األعالم )انظر (3)
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ث الديار  -2 عبدالرمحن بن حممد بن عبدالرمحن الكزبري الشافعي، حُمدِّ

 هـ(1262)ت، الشامية
(1)

. 

حممد بن صالح السباعي احلفناوي الشافعي، املفرس، له حاشية عىل تفسري  -3

 هـ(1268)ت، اجلاللني
(2)

. 

كان عاملًا و ،من أهل تونس، دَرس يف األزهر حممد بن عيل التميمي املغريب، -4

 هـ(1287)ت، ذكًيا، له حاشية عىل مرآة األصول
(3)

. 

حممد بن مصطفى بن حسن اخلرضي الشافعي، فقيه وعامل بالعربية، من  -5

مصنفاته: رسالة يف مبادىء علم التفسري، وحاشية عىل رشح ابن عقيل يف النحو، 

 هـ(1287)ت
(4)

. 

 مكانت  العلمهة  :املاح  الثاني
حممد األمري املالكي العلم عن أكابر العلامء يف شتى فنون العلم،  العاَلمةأخذ 

وشاع ذكره يف اآلفاق وذاع؛ وأثنى عليه املرتمجون له ثناًء عاطًرا يدل عىل رفيع 

اجلربيت الرمحن  ومن ذلك قول املؤرخ عبد منزلته وعلو مكانته العلمية،

مة، الفاضل الفَهامة، صاحب التحقيقات مل العاَل العا» يف ترمجته: هـ(1240)ت

الرائقة، والتأليفات الفائقة، شيخ شيوخ أهل العلم، وصدر صدور أهل الفهم، 

املتفنن يف العلوم كلها، نقليها وعقليها وأدبيها، إليه انتهت الرياسة يف العلوم 

نبط الفروع من بالديار املرصية، وباهت مرص ما سواها بتحقيقاته البهية، است

رر من بحور املعقول واملنقول، وأودع الطروس األصول، واستخرج نفائس الدُّ
(5)

 

                                       
 (.7/72(، واألعالم )836-2/833: حلية البرش )انظر (1)

 (.6/164: األعالم )انظر (2)

 (.300-6/299: املصدر السابق )نظرا (3)

 (.101-7/100: املصدر السابق )انظر (4)

 .(9/104) لسان العرب: انظرالطِّرس: الصحيفة، واجلمع أطراس وطروس.  (5)
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 .«فوائد، وقَلدها عوائد فرائد
 ىمهر وأنجب، وتصَدر إللقاء الدروس يف حياة شيوخه، وَنمَ » وقال أيًضا:

أمره، واشتهر فضله، خصوًصا بعد موت أشياخه، وشاع ذكره يف اآلفاق خصوًصا 

د املغرب، وتأتيه الصالت من سلطان املغرب وتلك النواحي يف كل عام، ووفد بال

عليه الطالبون لألخذ عنه والتلقي منه، وتَوجه يف بعض املقتضيات إىل دار 

السلطنة، وألقى هناك دروًسا حرضه فيها علامؤهم، وشهدوا بفضله، واستجازوه 

« وأجازهم بام هو جماٌز به من أشياخه
(1)

. 

شيخ حسن العطار شيخ اجلامع األزهر مثنًيا عىل ثبته يف اإلسناد هو وقال ال

ثبت عليه اآلن االعتامد يف طريق اإلسناد ثبت  جلِّ ومن أَ » ورفيقه الرشقاوي:

شيخنا األمري والرشقاوي، وغالب بقية األشياخ املرصيني عنهام آخٌذ وراوي، 

ثبتان من ُغرر مرويايت، ال نوثبتهام مشهور، وأمرمها يف الفضل غري منكور، فهذا

« وأفضل ما اكتسبته يف حيايت
(2)

. 

 مصنفات : املاح  الثال 
فنون متنوعة تدل عىل  مصنفات متعددة يفمة حممد األمري املالكي ترك العاَل 

وقد مجع بعض  وجودة حتريراته، والناظر يف مصنفاته يشهد له بذلك، غزارة علمه

آمل العرفان ألسامء مؤلفات األمري ":عنوانبتالميذه أسامء مؤلفاته يف جزء لطيف 

  ."ساناحلِ 

بعض الكتب يف التفسري أو الفقه ل ورشوح والغالب عىل مؤلفاته أهَنا حوايش

، وفيام ييل ذكر املؤلفمة بارزة يف مؤلفات العرص الذي عاش فيه أو اللغة، وهذه ِس 

 :ملصنفاته

                                       
 (.55-12/54(، واخلطط اجلديدة ملرص والقاهرة )4/442: عجائب اآلثار )انظر (1)

 .(1/134فهرس الفهارس واألثبات ): انظر (2)
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 أواًل: في التفسير وعلوم القرآن
درتفسري سورة الق -1

(1)
. 

تفسري سورة املعوذتني -3
(2)

. 

ۋ ۈۈ ٴۇ  ﴿:رسالة تتضمن الكالم عىل آيتني مها قوله تعاىل -4

 [19]األعراف: ﴾ھ  ھ   ھ  ہ  ﴿وقوله تعاىل: ،[35]البقرة: ﴾ۋ
(3)

. 

 [128]آل عمران: ﴾ہ  ہ      ہ  ھ   ھ ﴿رسالة يف قوله تعاىل: -5
(4)

. 

 ﴾ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ ڄ﴿ :ىـالـعـه تـولـى قــي معنـة فـالـرس -6

 [56 ]األحزاب:
(5)

.  

 هـ(1206)ترشح رسالة البسملة واحلمدلة للصبان  -7
(6)

. 

رسالة األمري يف حلن الُقَراء واإلنكار عىل من يقول بكفر الالحن -8
(7)

 . 

 ثانًيا: في الحديث وعلومه
النُّخبة البهية يف األحاديث املكذوبة عىل خري الربية -1

(8)
. 

املليح عىل مقدمة غرامي صحيحالرشح  -2
(9)

. 

                                       
قق من قبل الباحثة: د. منرية بنت حممد الدويري، ومنشور يف العدد التاسع من جملة الدراسات حم (1)

 القرآنية التابعة للجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان(. 

 خمطوط، وهي الرسالة التي أقوم بتحقيقها. (2)

 (.2/801مل للرتاث )دار الكتب املرصية. انظر: الفهرس الشاب هلا نسختان خمطوطتان (3)

 (.2/801هلا نسخة خمطوطة  بدار الكتب املرصية. انظر: الفهرس الشامل للرتاث ) (4)

 (.2/801: الفهرس الشامل للرتاث )انظرهلا نسخة خمطوطة  بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.  (5)

 (.2/801ث ): الفهرس الشامل للرتاانظرهلا تسع نسخ خمطوطة يف ِعَدة أماكن.  (6)

 . (1/78(. انظر: فهرس املكتبة األزهرية )38864صعايده ) (1228خمطوط يف املكتبة األزهرية برقم ) (7)

 بريوت. -مطبوع بتحقيق: زهري الشاويش، من مطبوعات املكتب اإلسالمي (8)

 بريوت.  -من مطبوعات املكتبة العرصية ،مطبوع (9)



 د. عبداهلل بن حسين العمودي دراسة وتحقيق:            (هـ1232)تمحمد األمير المالكي  تفسير المعوذتين للعالَّمة

284 

 ثالثًا: في العقيدة
حاشية عىل إحتاف املريد رشح جوهرة التوحيد -1

(1)
. 

الوظيفة الشاذلية -2
(2)

. 

مطلع النريين فيام يتعلق بالقدرتني -3
(3)

. 

يف شأن اإليراء ىحسن الذكر -4
(4)

. 

 رابًعا: في الفقه المالكي:
اإلكليل عىل خمترص الشيخ خليل -1

(5)
. 

ضوء الشموع عىل رشح املجموع -2
(6)

. 

حاشية عىل رشح العشاموية البن تركي -3
(7)

. 

حاشية عىل الشنشوري عىل الرحبية يف الفرائض -4
(8)

. 

 خامًسا: في علوم العربية:
حاشية عىل رشح الشيخ خالد عىل مقدمته األزهرية -1

(9)
. 

حاشية عىل مغني اللبيب عن كتب األعاريب -2
(10)

. 

                                       
 بريوت.-عات دار الكتب العلميةمطبوع بتحقيق: أمحد فريد، من مطبو (1)

 (.1/475نظر: معجم املطبوعات )امطبوع،  (2)

 (.4/442) عجائب اآلثارانظر:  (3)

 /حديث(. 1333بدار الكتب املرصية برقم ) ةخمطوطوهي رسالة (، 2/358انظر: هدية العارفني ) (4)

 .مطبوع بتصحيح: عبداهلل الصديق الغامري، من مطبوعات مكتبة القاهرة (5)

 يف الفقه املالكي، مطبوع من مطبوعات املكتبة األزهرية للرتاث.  (6)

 (.1/474: معجم املطبوعات )انظرمطبوع،  (7)

 (.4/442) عجائب اآلثار: انظر (8)

 (.1/473: معجم املطبوعات )انظرمطبوع،  (9)

 مرص. -مطبوع من مطبوعات دار إحياء الكتب العربية (10)
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ة عىل رشح شذور الذهب البن هشامحاشي -3
(1)

. 

حاشية عىل رشح امللوي عىل السمرقندية يف االستعارات -4
(2)

. 

إحتاف االنس يف الفرق بني اسم اجلنس وعلم اجلنس -5
(3)

. 

رشح األمري عىل أبيات )ال سيام( للسجاعي -6
(4)

. 

هبجة اإلنس واالئتناس رشح زارين املحبوب يف رياض اآلس -7
(5)

. 

 لفاته األخرى:ومن مؤ 
 ثمر الثُّامم رشح غاية اإلحكام يف آداب الفهم واإلفهام -1

(6)
. 

سد األَرب من علوم اإلسناد واألدب -2
(7)

. 

ابن مخيس عنهرفع التلبيس فيام ُسئل  -3
(8)

.  

 املاح  الرابع: ويات 

حممد األمري املالكي يف آخر حياته وضعفت قواه، حتى  عاَلمةاشتَد املرض بال

، ودفن رمحه اهلل تعاىل (هـ1232)ه املنية يف العارش من شهر ذي القعدة من سنة وافت

بالقرب من السلطان  ،الوهاب العفيفي بالصحراء بجوار مدفن الشيخ عبد

 قايتباي، وكثر عليه األسف واحلزن
(9)

. 

                                       
 هب البن هشام.مطبوع هبامش شذور الذ (1)

 (.1/474: معجم املطبوعات )انظرمطبوع،  (2)

 .(1/473: معجم املطبوعات)انظرمطبوع،  (3)

 مطبوع بتحقيق: د. أمحد بن حممد القريش.  (4)

 (.1/473: معجم املطبوعات )انظرمطبوع،  (5)

  .جدة -مطبوع من مطبوعات دار املنهاج (6)

 وي مروياته وشيوخه الذين أخذ عنهم. مطبوع من مطبوعات مطبعة حجازي، وحي (7)

 (. 114/2خمطوط بدار الكتب املرصية بالقاهرة برقم )(، 2/358انظر: هدية العارفني ) (8)

 (.4/443: عجائب اآلثار )انظر (9)
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 الفصل الثاني
 التعريف بالرسالة

 وفيه أربعة مباحث:
 املاح  األول

 إىل امللؤلفا اسم الرسالة ونساته 
 ملؤلف، وهي:إىل ا تها صحة نسبتسمية الرسالة وَثَمة أدلة ُتؤكد ثبوت 

فيقول حممد »»  أَن املؤلف َنَص يف أول رسالته عىل إمالئه هلذه الرسالة بقوله: -1

 .««بن حممد املدعو باألمري هذا كالم يتعلق باملعوذتني

  ومعرفة السابق خلًقا من»»  ما ذكره املؤلف عند تفسريه لسورة القدر بقوله: -2

  ﴾﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۇۇ﴿﴿ :اىلـه تعـولـع، وقـاج لسمـار حيتـل والنهـاللي
  ال يدل عىل أحدمها. وقد تعَرضنا لذلك يف تفسري الفلق ممَا كتبناه [37]يس:

««للمعوذتني
 (1)

. 

هذا ختم »»  :رابعة من نسخة املخطوط )أ(، ونصهما ُكتَِب عىل الورقة ال -3

 .««ي حممد بن حممد األمري عىل التامم والكامل، واحلمد هلل عىل إنعامهالعاَلمة سيد

هذا ختم »»  :سادسة من نسخة املخطوط )ب(، ونصهما ُكتَِب عىل الورقة ال -4

عىل األزهرية لشيخنا املحقق العاَلمة واملدقق الفَهامة سيدي وموالي الشيخ حممد 

 .««األمري الكبري، رمحه اهلل تعاىل ونفعنا به

حممد األمري  العاَلمةرسالة )تفسري املعوذتني( مذكورة ضمن مؤلفات  -5

التي ذكرها خري الدين الزركيل املخطوطة  املالكي
(2)

. 

                                       
 (.84ص) للعاَلمة األمري الكبري : تفسري سورة القدرانظر (1)

 (.77/71: األعالم )انظر (2)
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حممد األمري  العاَلمةورد ذكر رسالة )تفسري املعوذتني( ضمن مؤلفات  -6

قسم التفسري -املالكي يف الفهرس الشامل للرتاث
(1)

. 

 
 
 
 

                              

                                       
 (.2/801ل للرتاث ): الفهرس الشامانظر (1)
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 املاح  الثاني
 املخطوط نسخ وصف 
يف دار الكتب  نيري املعوذتني عىل نسختني حمفوظتاعتمدت يف حتقيقي لتفس

رمزت هلا بالرمز )أ( وهي األصل، وقابلتها  إحدامهااملرصية )اخلزانة التيمورية(، 

نسختني، مع النسخة األخرى التي رمزت هلا بالرمز )ب(، وفيام ييل وصف هلاتني ال

 مع اإلشارة إىل بقية نسخ املخطوط:

 النسخة )أ(:
 ( تفسري تيمور.400، برقم )"تفسري املعوذتني"عنواهنا عىل الغالف: -

مكتوب عىل ورقتها الرابعة: هذا ختم العاَلمة سيدي حممد بن حممد األمري  -

 واحلمد هلل عىل إنعامه. ،عىل التامم والكامل

( سطًرا، ومتوسط عدد الكلامت 25يف كل ورقة )( ورقة، 15عدد أوراقها ) -

( كلامت تقريًبا، مكتوبة بخط نسخ معتاد، وهي نسخة كاملة 8يف كل سطر )

وبحالة جيدة، ناسخها: صالح جمبور الشافعي، تم الفراغ من نسخها يف يوم األحد 

، وهي أوضح من (هـ1268) العرشين من شهر مجادى األوىل سنةالسادس و

 النسخة )ب(.

 لنسخة )ب(:ا
 ورقتها األوىل والثانية واخلامسة غري واضحة متاًما، والورقة السادسة ُمكَررة.  -

( 250، برقم )"تفسري املعوذتني"مكتوب عىل ورقتها الثالثة عنوان الرسالة: -

 تفسري تيمور.

مكتوب عىل ورقتها السادسة: هذا ختم عىل األزهرية لشيخنا املحقق  -

لكبري رمحه اهلل تعاىل لفَهامة سيدي وموالي الشيخ حممد األمري االعاَلمة واملدقق ا

 .ونفعنا به
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ومتوسط عدد الكلامت  ( سطًرا،29( ورقة، يف كل ورقة )19عدد أوراقها ) -

( كلمة تقريًبا، مكتوبة بخط نسخ معتاد، وهي نسخة كاملة 12) يف كل سطر

حممد اإلبرايش الشافعي  وبحالة جيدة، لكنَها غري واضحة يف تصويرها، ناسخها:

األزهري، تم الفراغ من نسخها يف يوم اخلميس السابع والعرشين من شهر ربيع 

 هـ.1233الثاين سنة 

 :(1)نسخ أخرى سبعوللمخطوط 
،  (1814) 1/33نسخة حمفوظة يف جامعة قاريونس املركزية ببنغازي برقم  -1

 ( ورقة.15عدد أوراقها )

(، 4488) 190-3/189لظاهرية بدمشق برقم نسخة حمفوظة يف املكتبة ا -2

 هـ.1270( ورقة، ُنسخت سنة 15عدد أوراقها )

( ضمن جمموع 363) 1/73نسخة حمفوظة يف املكتبة الوطنية بتونس برقم  -3

 ."رسالة عىل املعوذتني"هـ، وعنواهنا:1280ُنسخت سنة 

(، عدد 22227) 3/183نسخة حمفوظة يف مكتبة جامعة القاهرة برقم  -4

 ."تعليق عىل املعوذتني"( ورقة، وعنواهنا:15أوراقها )

نسخة حمفوظة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض برقم  -5

 هـ. 1316، ُنسخت سنة ات( ورق8(، عدد أوراقها )3327) 2/91

نسخة حمفوظة يف دار الكتب املرصية )اخلزانة التيمورية( بالقاهرة برقم  -6

 .(هـ1328) (، ُنسخت سنة139)جماميع  1/90

 ج(، وعنواهنا:683) 7نسخة حمفوظة يف مكتبة بلدية اإلسكندرية برقم  -7

 ."تعليقة عىل املعوذتني"

                                       
 (.2/801: الفهرس الشامل للرتاث )انظر (1)
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 مناذج من النسختني املعتمدتني يف التحقهقالثال : املاح  

  غالف النسخة )أ(
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 النسخة )أ( من الصفحة الرابعة
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 الصفحة الخامسة من النسخة )أ(
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 ة النسخة )أ(خاتم
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 الصفحة الثالثة من النسخة )ب(
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 الصفحة الثامنة من النسخة )ب(
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 الصفحة السابعة عشرة من النسخة )ب(
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 الرابع املاح 
      مصادر امللؤلف يف رسالت  

أفاد اإلمام األمري املالكي يف تفسريه للمعوذتني من عدٍد من املصادر العلمية، 

ًرا له شخصيته العلمية يف إالَ أَنه مل يكن جمرد ناقل  عمن سبقه، بل كان مناقًشا حُمرِّ

االختيار والتوجيه، وفيام ييل ذكر للمصادر التي َنَص املؤلف باإلفادة منها يف 

 رسالته:

 دره من كتب التفسير وعلوم القرآنأواًل: مصا
الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل -1

(1)
. 

نزيل وأيرار التأويلأنوار الت -2
(2)

. 

املجيد يف إعراب القرآن املجيد -3
(3)

. 

لباب التأويل يف معاين التنزيل -4
(4)

. 

حاشية حميي الدين شيخ زاده عىل تفسري القايض البيضاوي -5
(5)

. 

حاشية الشهاب اخلفاجي املوسومة بعناية القايض وكفاية الرايض عىل  -6

تفسري البيضاوي
(6)

. 

ي عىل تفسري البيضاويحاشية القونو -7
(7)

. 

                                       
 .(63،61،44انظر: ص) (1)

 .(58،52،45،42انظر: ص) (2)

 .(50انظر: ص) (3)

 .(56انظر: ص) (4)

 .(54،47،42انظر: ص) (5)

 .(45،42انظر: ص) (6)

 .(52انظر: ص) (7)
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 ثانًيا: مصادره من كتب الحديث
صحيح البخاري -1

(1)
. 

صحيح مسلم -2
(2)

. 

صحيح ابن ِحَبان -3
(3)

. 

 ثالثًا: مصادره من كتب اللغة
األمايل -1

(4)
. 

مغني اللبيب عن كتب األعاريب -2
(5)

. 

خمترص املعاين يف علم البالغة -3
(6)

. 

اللبيب رشح الَدماميني عىل مغني -4
(7)

. 

 
 
 
 

                              

                                       
 .(37انظر: ص) (1)

 .(28انظر: ص) (2)

 انظر: ذات الصفحة. (3)

 .(30انظر: ص) (4)

 .(33انظر: ص) (5)

 .(48انظر: ص) (6)

 .(55انظر: ص) (7)
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 النص احملقق
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نحمدك اللهم رب الفلق والناس، وُنصيلِّ وُنسلِّم عىل نبيك حممد ماحي الكفر 

واألرجاس
(1)

 ، وعىل آله املباركني وصحابته األكرمني، َأَما بعد: 

ا كالم يتعلق باملعوذتني، محلني عىل فيقول حممد بن حممد املدعو باألمري هذ

بحرضة مجاعة من هبام مجعه مع قصد التربك ختمي كتاب األزهرية املختوم 

العارفني، وأَنى ملثيل أن يقرن له كالًما بكالم اهلل؟ ومن أين له أن يقول يف معنى 

لعَل هذا مراد اهلل؟ لكن جرأين عىل ذلك سعة الفضل وقوة الرجاء، مع استنادي 

 الم العارفني، وثقتي بربِّ العاملني.لك

 سورة الفلق
وهي مخس آيات

(2)
. األَصحُّ أَن املعوذتني مدنيتان

(3)
؛ ملَِا أَن سبب نزوهلام واقعة 

السحر كام يأيت وهي باملدينة، فال عربة بخالفه
(4)

 . 

رأ ــــقــن تــك لــا، وإنَّ ــهمـلـثـزَل مــا أ ن  ـان مــورتــزَل عليَّ ســـن  د أ  ـقــل» :×ال ـوق
ن. رواه مسلمـوذتيـمعـي: الـنـعـي «اـمـهـنـد اهلل مـــنـى عــبَّ وال َأرضــسورتين َأح

(5)
 

                                       
 /6مجع رجس، والرجس: اليشء القذر، وقد ُيعرَب به عن احلرام والفعل القبيح. انظر: لسان العرب ) (1) 

106.) 
عد آي الكتاب  (، واملحرر الوجيز يف297يف مجيع العدد بال خالف، انظر: البيان يف عدِّ آي القرآن ص) (2) 

 (.196العزيز ص)
 ، وهذا القول منسوب إىل ابن عباس  عىل الراجح من قويل العلامء؛ حلديث عقبة بن عامر  (3) 

(، وزاد املسري 6/373يف أحد قوليه، وقتادة، وجماهد، وعطاء رمحهم اهلل. انظر: النكت والعيون )

 (.22/567(، واجلامع ألحكام القرآن )8/343)
. انظر: فضائل القرآن وما أنزل ل بعض أهل العلم بأهَنا مكية، وهي رواية عن ابن عباسوقا (4) 

 (. 33من القرآن بمكة وما أنزل باملدينة ص)
 النيسابوري، اإلمام، احلافظ، من مصنفاته: الصحيح، نيمسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي، أبو احلس (5) 



 د. عبداهلل بن حسين العمودي دراسة وتحقيق:            (هـ1232)تمحمد األمير المالكي  تفسير المعوذتين للعالَّمة

300 

انــبـن حــواب
(1)

 .

وهذا ]ونحوه[
(2)

يرد عىل من قال: ال يفضل القرآن بعضه عىل بعض 
(3)

، إالَ 

ملوىل، فال يناىف ثبوته من كالٌم أنزله ا أن يريد هذا القائل نفي التفضيل من حيث إَنه

مجلة أخرى بكثرة الثواب، أو بلوغ النهاية يف البالغة، أو كثرة املدلول أو أمهيته، 

ونحو ذلك مما يعلمه اهلل تعاىل، فيعود اخلالف لفظًيا كام يف ابن عبد احلق عىل بسملة 

شيخ اإلسالم
(4)

. 

                                       
(، وهتذيب التهذيب 2/588ته يف: تذكرة احلَُفاظ ). انظر ترمجهـ(261والُكنى واألسامء، )ت

( من حديث عقبة 1/364(. واحلديث أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقرصها )10/126)

ألم تَر آيات أنزلت الليلة لم  » (، ولفظه:814، باب فضل قراءة املعوذتني، حديث رقم:) بن عامر 
  .«﴾ڍ ڎ ڇ  ڇ   ﴿و ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴿يـ َر مثلهن قط؟ 

احلافظ، من مصنفاته:  ،حممد بن ِحَبان بن أمحد بن ِحَبان التميمي الدارمي، أبو حاتم البستي، اإلمام (1) 

(، وسري أعالم النبالء 94-3/920. انظر ترمجته يف: تذكرة احلفاظ )هـ(354)تالصحيح، والثقات، 

( من حديث عقبة بن عامر 3/75(. واحلديث أخرجه ابن ِحَبان يف كتاب الرقائق )16/92-102)

(:ولفظه:814، باب قراءة القرآن، حديث رقم ،) « ٿ  ٿ      ﴿ إنَّك لن تقرأ شيئاً أبلغ عند اهلل من

 . «﴾ٹ  ٹ
 ساقطة من )أ(. (2) 
اختلف أهل العلم يف مسألة: هل يف القرآن سور وآيات هلا فضل ومزية عىل سور وآيات أخرى؟ وذلك  (3) 

 عىل قولني:

األول: أَنه ليس بني سور القرآن وآياته فاضل ومفضول؛ ألَن اجلميع كالم اهلل تعاىل؛ ولئال ُيوهم  القول

 بكر الباقالين، وغريمها من أهل التفضيل نقص املُفضل عليه، وهو مذهب أيب احلسن األشعري، وأيب

 العلم.

باقي سور وآيات القرآن، وهو  وآيات هلا فضائل خمصوصة تفضل عن االقول الثاين: أَن يف القرآن سورً 

بكر بن العريب، والغزايل، والقرطبي، وابن تيمية، وهو الراجح؛ لألدلة  مذهب إسحاق بن راهويه، وأيب

التي وردت يف فضل سورة الفاحتة، وسوريت البقرة وآل عمران، وآية الكريس، وغريها. وملزيد من 

 (.2158-6/2139واإلتقان يف علوم القرآن )(، 44-1/38التفصيل انظر: الربهان يف علوم القرآن )

هـ( عىل 995هـ(، ورشح الشيخ أمحد بن عبداحلق السنباطي )ت926يعني: اإلمام زكريا األنصاري )ت (4) 

 رسالة البسملة لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري خمطوط مل يتيرس يل الوقوف عليه.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ا تأليف فال نتعرض هلا، وقد مجعت كالمً قد أفردت هذه اجلملة الرشيفة بال

حسنًا يتعلق هبا يف رسالة لطيفة
(1)

 . 

جحه أَن       و)قل( فعل أمر حيتمل أَن مجلة أعوذ إىل آخر السورة مفعوله؛ وُيرِّ

األصل ارتباط أجزاء الكالم بعضها ببعض وعدم انفكاكها، وهل هي مفعول به؟ 

اجلمهور: نعم ]قال ابن احلاجب
(2)

صواب أهنا مفعول مطلق مبني النوع: وال
(3)

 .

قال ابن هشام
(4)

: بل الصواب ما قاله اجلمهور
(5)

]
(6)

؛ ألن اجلملة ليست فعل 

 الفاعل، َأالَ ترى أَنه يصح اإلخبار عنها باسم املفعول، كام خيرب عن زيد من رضبُت 

                                       
 ."( هـ1206 )ت واحلمدلة للصبانح رسالة البسملة رش"يقصد رشحه ملعنى البسملة يف رسالته املوسومة بـ (1) 
عثامن بن عمر بن أيب بكر، أبو عمرو، املعروف بابن احلاجب، اإلمام، األصويل، النحوي، من مصنفاته:  (2) 

 هـ(. انظر ترمجته يف: وفيات األعيان646ت)ل،الكافية يف النحو، ومنتهى السول يف علم اجلدل واألصو

 ( .266-23/264عالم النبالء )(، وسري أ3/248-250)

واجلمل كلها يف موضع نصب للمصدر املؤقت للقول عند  » وعزاه ابن احلاجب إىل األكثرين بقوله: (3) 

املحققني، ويف موضع نصب عىل املفعول به يف قول األكثرين. والصحيح: أَن القول غري متعد، وأَن ما 

ه لو كان مفعوالً به لكان غريه مما تتوقف عقليته عليه، يذكر بعده من مثل ذلك مصدر. والدليل عليه أنَ 

القول، كام أَنك إذا قلت:  وليس كذلك، وبيان أَنه ليس غريه أنك إذا قلت: قلت فقد اشتمل داللة عىل

فقد َدَل عىل القعود، فكام أَنك إذا ذكرت قعوًدا خاًصا ال خترجه عن املصدرية يف قولك: قعدت  قعدت

تفاق، فكذلك إذا ذكرت قوالً خاًصا ال خترجه عن املصدرية. وزيد قائم يف قولك قلت: زيد القرفصاء با

قائم، قول خاص كالقرفصاء بالنسبة إىل القعود يف كوهنا قعوًدا خاًصا. فيجب أن حيكم عليهام مجيًعا 

ايل ابن احلاجب . انظر: أم« باملصدر أو باملفعول. وال قائل باملفعول ملا ذكرناه، فوجب احلكم باملصدر

(1/191.) 
عبداهلل بن يوسف بن أمحد بن هشام، أبو حممد، املعروف بابن هشام األنصاري، اإلمام النحوي، من  (4) 

مصنفاته: شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب. انظر ترمجته يف: 

رر الكامنة )  (.70-2/68(، وُبغية الوعاة )310-2/308الدُّ

 (.2/474انظر: مغني اللبيب ) (5) 
 ساقطة من متن النسخة )أ( ومستدركة عىل حاشيتها. (6) 
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زيًدا، فتقول اجلملة ]معرتضة[
(1)

 مرضوب. كام تقول: زيدٌ  مقولة، 

توضيحه أَن فعل الفاعل القول بمعنى التلفظ أي: الطرح والرمي، ُقلُت: و

خمرجة من خمارجها املعلومة  وهو واقع عىل اجلملة كام أهَنا مطروحة أي: مرمية أو

لفظت اللفظ فإذا :لَت فهي مفعول به جزًما، وهبذا تعلم أَنك إذا قُ 
(2)

أردت باللفظ  

 ﴾ٿ   ﴿ فهو مفعول به، وحيتمل أنَ  التلفظ فهو مفعول مطلق، وإذا أردت امللفوظ

فكأَنه ، [1]العلق:﴾چ چ چ  ﴿منزلة الالزم، كأَنه قيل: أوجد القول عىل حد ٌل نزَ مُ 

، فهو استئناف بياين ال حمل له من اإلعراب، وُيرجحه ا أقول فقيل:)أعوذ(قال وم

، فاألوىل أَنه أَنه إذا دار األمر بني كون اللفظ كالًما مستقاًل وكونه جزًءا من كالم

 كالم مستقل، وعىل هذا يصح الوقف عىل ))قل(( بخالف األول. 

إن ُقلَت: الوجه الثاين ال يصح ملَِا فيه من قطع العامل عن اجلملة مع هتيئته 

 للعمل فيها، وهو ممنوع كام ذكره النُّحاة يف منع )زيد رضبت(؟ 

ة ابن عامرُقلُت: هذا ليس شديد املنع إذ قد جاء يف النثر كقراء
(3)

وكٌل وعد ﴿

﴾اهلل احلسنى
(4)

برفع ))كٌل(( فقد قطع العامل وهو ))وعد(( عن [ 10]احلديد: 

نصب ))كل(( مع هتيئته له، وفيها أيًضا إعامل العامل املعنوي الضعيف وهو 

(5)"ساداتنا حيمدوخالد "كقوله:تداء مع وجود القوي، ويف الشعر االب
عيَل "، وقوله:

                                       
 ساقطة من )أ(. (1)

 يف )أ( فإن. (2)
ام، وثقه النسائي م اليحصبي الدمشقي، أبو عمران، ُمقرئ الشـميـن تـد بـزيـن يـر بـامـن عـداهلل بـبـع (3)

-5/292(، وسري أعالم النبالء )68-1/59طبقات الُقرَاء ) ي:ـه فـمتـهـ(. انظر ترج118ت) وغريه،

293.) 
))وعد اهلل(( اخلرب، وقرأ الباقون بالنصب ))وكاًل(( مفعوالً بالرفع ))وكٌل(( عىل أنه مبتدأ وقرأ ابن عامر  (4)

(، وإحتاف فضالء البرش 2/384لـ ))وعد(( تقدم عىل فعله. انظر: النرش يف القراءات العرش )

 (.2/520ءات األربعة عرش )بالقرا
 (.1/84البيت لألسود بن يعفر، ومل أقف عليه يف ديوانه. انظر: املقرب ) (5)
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(1)"عكله مل أصن ذنبا
بعكاظ يعشى"، وقوله:

(2)
(3)"الناظرين إذا هم ملحوا شعاعه 

 ،

( كام ذكره ابن ىفقطع )ملحوا( عن العمل يف )شعاعه(، مع هتيئته له وأعمل )يعش

هشام يف مغني اللبيب
(4)

 . 

 إن ُقلَت: مل يبلغ هذا من العشو ما حيمل عليه التنزيل؟

لتنزيله منزلة الالزم، وإناَم ُقلُت: احلق َأَنا نقول العامل هنا غري مهيأ 
(5)

يكون  

 ُمهيًئا حيث بقي عىل تعديه، ُثَم قطع يف تلك احلالة عن العمل.

إن ُقلَت: ال فائدة يف هذا الوجه إالَ التفصيل بعد اإلمجال الذي هو واقع يف 

النفس، وإناَم يكون ذلك إذا تأخر التفصيل وفصل بينه وبني اإلمجال فاصل، كقوله 

فيمن بناه للمجهول [36]النور: ﴾ُيَسبَُح له فيها بالغدو واآلصال﴿ تعاىل:
(6)

، ثم 

 ، أي: ُيسبِّح له رجال، فهو تفصيل إلهبام يسبح؟[37]النور: قيل:))رجال...((

ڇ ڇ ڇڇ    ﴿:ُقلُت: الفصل زيادة حسن ال واجب، َأالَ ترى قوله تعاىل

وىل مع تالصقهامفإَن الثانية تفصيٌل إلهبام األ[ 2-1]العلق:﴾ڍ ڍ ڌ
(7)

، وأَما 

  أخرى. ةـآي داء آخرـي ابتـوالثان ة،ـاألول آخر آياللفظي فبعيد مع كون  ه من التوكيدـكون

                                       
 البيت أليب النجم الِعجيل ونصه:  (1)

ـــدعي ـــار ت ـــبحت أم اخلي ـــد أص  ق

 

 عـــــيَل ذنًبـــــا كَلـــــُه مل َأصـــــنَعِ  

 (.256ديوانه ص) انظر: 
 (.10/162لذي ال يبرص بالليل. انظر: لسان العرب )الَعشى: سوء البرص بالليل والنهار، وقيل: ا (2)

 .(2/636) توضيح املقاصد واملسالكانظر:  .×البيت لعاتكة بنت عبداملطلب عمة النبي  (3)

 (.701ص) (4)
 يف )أ( إناَم. (5)

ة، رواية أبى بكر، وقرأ ابن كثري، ونافع، وأبو عمرو، ومحز قرأ هبا ابن عامر وعاصم يف ))ُيَسَبُح(( (6)

. انظر: بكرس الباء وتشديدها ))ُيَسبُِّح(( يف رواية حفص عاصمقرأ ، وبفتح الباء وتشديدها والكسائي

 (.299-2/298وإحتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش )(، 456السبعة يف القراءات ص)
ر املصون )6/403انظر: الكشاف ) (7)  (.11/56(، والدُّ
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مأموٌر بتبليغه، فِلَم خوطب بـ)قل(  ×سؤال هو أَن مجيع ما أنزل عليه  اوهاهن

ومل [ 1]الكافرون:﴾ٱ ٻ ٻ ﴿:يف بعض املواضع دون بعض، فقيل

 ؟  رب العاملني الرمحن الرحيم...(هلل يقل:)قل احلمد

چ ﴿ مأمور بتبليغ مجيع ما أوحي إليه ×وغاية ما أعرفه اآلن يف جوابه: أَنه 

كتفى هبذا األمر العام، وتارًة فتارًة يُ  ،[67]املائدة: اآلية ﴾چ چ چ ڇ ڇ

]إذ  جُيَدد له األمر لنكتة يعلمها اهلل، وتظهر بالتأمل يف أسباب النزول ومقتىض املقام

ذاك[
(1)

 . 

مثاًل ملَا كان سبب نزول الكافرون قوهلم يا حممد اعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلك 

سنة
(2)

. وملَا كانت الفاحتة ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿:قيل له: ُرَد عليهم وقل هلم، 

تعظياًم للثناء عليه تعاىل وهو مطلوب من كل أحد؛ ناسب أن ال ُيامل اخلطاب له 

 . مد هللبخصوصه، وأن ُيقال قل احل  ×

:)قل يا أهيا الكافرون( مثاًل يقتيض أَنه ×سؤال آخر هو: أَنه إذا قيل له 

مطلوب بأن يقول:)يا أهيا الكافرون( ُمنشًئا هلا من نفسه خماطًبا للكفار فال حيصل 

فال  ×كام كان يقع منه  ﴾ٱ ٻ ٻ   ﴿:االمتثال إالَ بذلك، أَما إن تال

 امتثال؛ ملَِا أَنه )حاٍك(
(3)

ل للمأمور به؟    لصيغة األمر ال حُمصِّ

وتوضيحه: إَنك إذا ُقلَت لزيد:)قل لعمرو افعل كذا( إَما أن حكى له مقولك 

وقال له:)قل لعمرو افعل كذا( فليس ممتثاًل. وجوابه: َأَنا ال ُنسلِّم أَن االمتثال 

اتصال يتوقف عىل إنشاء القول املخصوص من عند نفس املأمور، بل املدار عىل 

املعنى املراد للمأمور بالتبليغ له، َأالَ ترى أَن زيًدا لو قال لعمرو يف املثال: إَن فالًنا 

                                       
 ساقطة من )أ(.  (1)

 (. 745أسباب نزول القرآن ص) انظر: (2)

 . ايف )ب( حاكيً  (3)
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يعنيك قال يل:)قل لعمرو افعل كذا( كان ممتثاًل؟ وهذا هو الطريق الذي امتثل به 

كأَنه قال هلم:)إَن اهلل قال يل قل يا أهيا  ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿ ال:ــفهو إذا ت  ×

ال خياطبه بقل يا أهيا الكافرون إالَ املوىل تعاىل  × مَلا كان معلوًما أَنهالكافرون(، و

حذف مجلة القول األوىل، عىل أَنه ربام رَصح هبا يف صحيح البخاري
(1)

مجع  ×أَنه  

 .[28]األحزاب: «اآلية﴾ھ ھ ےھ﴿إنَّ اهلل تعالى يقول:»نساءه فقال هلَن:

كام نحن فيه،  تبليًغا، فام تصنع فيام ُأِمَر به استعاذةً إن ُقلَت: هذا ظهر فيام ُأِمَر به 

  ؟[1]الفلق: ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ﴿ أعني:

ُقلُت: معلوم أَنه يتعوذ به ملَِا أَنه كالم املوىل الذي أنزله، فيتعوذ به كام ُأنزل وال 

 حيذف منه يشء، ولكل حرٍف أيرار.

ا ُأنِزَل عليه الكافرون مثاًل ذهب ملَ  ×إن ُقلَت: مِلَ هذا التعب، وما املانع من أَنه 

 وقال هلم:))يا أهيا الكافرون((؟

يئ جب حب ﴿قال تعاىل: ،ُقلُت: ال يتجرأ عىل هذا بال نص، بل النص بخالفه

كان يقرأ كام يقرأ جربيل سواء بسواء، وهبذا يكون  ×فهو ،[18]القيامة: ﴾خب

ًغا وال يطلب بيشء آخر ُمبلِّ
(2)

. 

ويف صحيح البخاري
(3)

ن علقمةع 
(4)

 قال: بينام  بن مسعود ، عن عبد اهلل

                                       
حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلُْعفي، أبو عبداهلل البخاري، اإلمام احلافظ، من مصنفاته:  (1)

 -2/555هـ(. انظر ترمجته يف: تذكرة احلَُفاظ )256ت)يح، والتاريخ الكبري، والصغري، اجلامع الصح

-673(. واحلديث أخرجه البخاري يف كتاب التفسري ص)55 - 9/47ذيب )(، وهتذيب الته557

ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې     ې  ى   ﴿ (، باب674

 (. 4786، حديث رقم:)﴾ى
ليس له يف القرآن إالَ بالغه، ال أنه هو أنشأه من قِبَل  ×وحتت هذا من الرس أن النبي» قال ابن القيم: (2)

 (. 2/707. انظر: بدائع الفوائد )«هو املُبلِّغ عن اهللنفسه، بل 

 (. 4721، حديث رقم:)﴾وئ  وئ  ۇئ ﴿ (، باب655كتاب التفسري ص) (3)

احلافظ، الزم ابن مسعود حتى رَأَس يف العلم  ،علقمة بن قيس بن عبداهلل النخعي، أبو شبل، اإلمام (4)
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املدينة وهو يتوكأ عىل عسيٍب  َحْرِث يف  ×أنا أميش مع النبي 
(1)

معه، فَمَر بنفٍر من  

اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، فقال بعضهم: ال تسألوه ال جييء 

 تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنَه، فقام رجٌل منهم ف
ٍ
قال: يا أبا القاسم ما فيه بيشء

وئ وئ ﴿الروح؟ فسكت فقلُت إَنه يوحى إليه فقمت، فلاَم انجىل عنه قال:

قال . [85]اإليراء: ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

األعمش
(2)

 .﴾ۆئ ۆئ﴿ : هكذا يف قرآننا وما أوتوا، فانظر قد بلغهم بقوله:

حتوى عىل حكم : مثل املعوذتني ممَا مل حيتو عىل حكم رشعي، وما اإن ُقلَت 

 ، هل جيب تبليغه جلميع الناس؟﴾ھ ھ ھ ے﴿متعلق بمخصوص نحو:

چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿ُقلُت: اقتىض وجوب عموم التبليغ قوله تعاىل:

 فام من صيغ العموم وحذف املبلغ ُيؤذن ﴾ڇ ڇ
(3)

بالعموم، أي: لكل أحٍد  

   ھ ھ   ﴿ أي: مجيع ما أنزل إليك عىل حد[ 1]العلق:﴾چ چ چ   ﴿أمكن، وكذا:

، وحكمه التبليغ وإن مل حيتو عىل حكم التعبد بتالوة [2-1]املدثر:﴾ے ۓ ے

 األلفاظ واالستشفاء هبا، ونحو ذلك. 

وأيًضا ما تعَلق بمخصوص إذا بَلغ غريه تأسى به يف أموٍر كثرية، فمن سمع 

سهل عليه أمور الدنيا  ﴾ڭۓ    ۓ  ڭ ے   ﴿ ×خطاب نساء النبي 

ورغب يف األخرى
(4)

 . 

                                       
(، وهتذيب 61-4/53 أعالم النبالء )هـ(، وقيل غري ذلك. انظر ترمجته يف: سري62توالعمل، )

 (.  141-3/140التهذيب )

 (. 614أي: جريدة من النخل. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر ص) (1)
، وقيل هـ(147)تسليامن بن ِمْهران األسدي، أبو حممد، املَُلقب باألعمش، شيخ املقرئني واملحدثني،  (2)

 (.  111-2/109(، وهتذيب التهذيب )248-6/226م النبالء )غري ذلك. انظر ترمجته يف: سري أعال

 يف )ب( يأذن.  (3)

 يف )ب( اآلخرة.  (4)
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و))قل(( هذا فعل أمر موضوع للطلب، حيتمل أَن املراد به الطلب النفيس وهو 

حب النفس وميلها للمطلوب، لكن
(1)

ال 
(2)

ُيفهم من الصيغة إالَ لقرينة، لكن  

ُيشكل عىل هذا جعله إنشاء مع قوهلم اإلنشاء: ما ال
(3)

يتحقق مدلوله إالَ بالنطق  

به
(4)

، إذ النفس تطلب ولو
(5)

 . مل تنطق 

إن ُقلَت: نعم لكن ال يفهم املخاطب اجلاهل مدلوله
(6)

 إالَ بالنطق؟ 

مك أَن كل كالم فيلزُقلُت: كل كالم ال يفهم املخاطب مدلوله إالَ بالنطق به، 

إنشاء فلعَل تعريف اإلنشاء بام ذكر عىل هذا غري حمقق، والتحقيق ما قيل: اإلنشاء 

مه، واخلرب: ما قصد معنى ذلكما ال خارج له يقصد مطابقته له أو عد
(7)

 . 

ل ه: أَن اخلرب واإلنشاء لكٍل منهام خارج، وذلك أَنك إذا ُقلَت: ارضب فُمحصِّ

حيتمل أَنك طالب الرضب يف نفس األمر وأَنك غري طالب، لكن الفرق
(8)

أَن اخلرب  

فيؤتى به يقصد معه املطابقة تارة فيؤتى به مثبًتا فُيقال: قد رضب زيد، وتارة عدمها 

منفًيا وُيقال: ما رضب زيد، فالنسبة يف اإلثبات والنفي واحدة هي الثبوت، لكن يف 

األول مطابقة، ويف الثاين منتزعة غري مطابقة، واإلنشاء ال يتأتى فيه هذان 

 القصدان، وإن كان ُيوصف يف نفسه باملطابقة للخارج وعدمها عىل ما سبق. 

للفظي، لكن ال يصح أن ُيراد به نفس وحيتمل أَن األمر موضوع للطلب ا

                                       
 ساقطة من )أ(.  (1)

 يف )أ( ألَنه.  (2)

 ساقطة من )ب(.  (3)

 (. 69انظر: جواهر البالغة ص) (4)

 ساقطة من )أ(.  (5)

 يف )أ( ذلك بدالً من مدلوله.  (6)

 (. 41لوم البالغة ص)انظر: التلخيص يف ع (7)

 يف )أ( الفارق.  (8)
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الصيغة وال اإلتيان هبا، إذ كل منهام ال يصح موضوًعا له، بل املراد به احلَثُّ عىل 

املطلوب والتحضيض عليه بالصيغة، وظاهر أَن هذا ال يتحقق إالَ بالنطق به، وَأَما 

ء البيع، وحيتمل )أعوذ( فيحتمل أَنه إلنشاء التعوذ والتحصن، كام أَن )بعت( إنشا

 أَنه خربي.

 إن ُقلَت: عىل إَنه خرب هل عن احلال أو االستقبال فإَن املضارع صالح هلام؟

ُقلُت: ال يصح أَنه لالستقبال أو املتكلم به يقصد اإلخبار بأَنه سيحصل منه 

 استعاذة يف املستقبل، إناَم قصده أَن هذا الكالم هو استعاذته.

 من أصله غري صحيح؟ إن ُقلَت: اإلخبار 

ُقلُت: ال مانع من أَن )أعوذ( إخبار عن استعاذة حاصلة يف احلال بنفس التلفظ 

بأعوذ، كام قيل يف التكلم: حيتمل أَنه إخبار عن كالمه حاصل يف احلال بنفس 

التلفظ بأتكلم، ومنه يصح إن بعت مثاًل إخبار عن عقد حاصل يف احلال بنفس 

ته أَنه استعمل املايض يف احلال،التلفظ هبذه الصيغة غاي
 

وهو غري غريب مع استعامله 

 .[1]النحل:﴾ڈ ڈ ژ ﴿يف املستقبل نحو:

إن ُقلَت: تبني من هذا أَن أتكلم خرب حصل مدلوله بالنطق به، فريد عىل منع 

تعريف اخلرب بأَنه ما ال حيصل مدلوله بالنطق به، وعىل منع تعريف اإلنشاء بأَنه: ما 

 له بالنطق به؟ حيصل مدلو

ُقلُت: ُيراد أَن اخلرب ليس بالزم أن حيصل مدلوله بدون النطق به، أي: ال 

يتوقف مدلوله عىل النطق به، وال شك أَن أتكلم كذلك، إذ حتقق التكلم به يتوقف 

عىل خصوص النطق بأتكلم، بل يوجد بكالم آخر بأن ينطق بزيد قائم بدل قولك 

متى تلفظ بأتكلم فال يميز بحصول كالم غريه يف احلال  أتكلم، وهذا ال ينايف أَنه

وذلك التعذر ال يرض  ،الشتغال اللسان به، نعم يتأتى يف االستقبال الذي كأَنه حال

 ألَنه ملانع.
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إن ُقلَت: اإلنشاء ال يتوقف عىل خصوص النطق يف اللفظ َأالَ ترى أن طلب 

حصل )به وبقولك الرضب ال يتوقف عىل النطق بخصوص ارضب، بل حيصل 

 مثاًل؟  (عليك بالرضب)أو  (الرضب

ُقلُت: املراد أَن اإلنشاء يتوقف عىل خصوص ارضب وما رادفه ممَا وضع ملعناه 

  كهذه الصيغ، بخالف زيد قائم ليس مرادف ال تكلم.
قال البيضاوي ﴾ڤ﴿

(1)
لفظ رب هنا أوقع أسامئه، إذ اإلعاذة من املضار »:

«البدنية تربية
(2)

. 

حمشيه العاَلمة شهاب أفندي قال
(3)

املراد أوقع أسامئه التي يمكن إضافتها »:

للفلق كاخلالق واملوجد، فال يرد أَن اإلعاذة رمحة ورأفة أيًضا، وأَما املالك وإن جاز 

«إضافته فالَربُّ أنسب؛ ألَن املالك قد ال يريد الرتبية كمشرتي شاة للتضحية
 (4)

 . 

قال الشيخ زاده
(5)

ُيقال ما السبب يف أَنه تعاىل حني أمر باالستعاذة »شيته:يف حا 

عند افتتاح القرآن قال فاستعذ باهلل، وهنا عَلق االستعاذة باسم الرب مع أَن اهلل 

أرشف أسامئه تعاىل؟ وأجاب بأَن الرش املستعاذ منه يف هذه السورة الكريمة هو 

                                       
عبداهلل بن عمر بن عيل البيضاوي الشافعي، أبو اخلري، اإلمام املفرس، من مصنفاته: املنهاج يف علم  (1)

ترمجته يف: طبقات الشافعية الكربى  انظر. (هـ691ت) األصول، وأنوار التنزيل وأيرار التأويل،

 (. 1/242) (، وطبقات املفرسين للداودي8/157)

 (.5/348: أنوار التنزيل وأيرار التأويل )انظر (2)

أمحد بن حممد بن عمر شهاب الدين اخلفاجي املرصي، من مصنفاته: حاشية عىل تفسري البيضاوي،  (3)

ترمجته يف: طبقات املفرسين  انظرهـ(. 1069ت)رب من الدخيل، وشفاء العليل فيام يف كالم الع

 (.1/238األعالم )(، و416-415ص) لألدنه وي

 (.8/415: حاشية الشهاب اخلفاجي عىل تفسري البيضاوي )انظر (4)

الفقيه، من مصنفاته: حاشية  ،حممد مصلح الدين مصطفى القوجوي احلنفي املعروف بشيخ زاده، املفرس (5)

ترمجته يف: طبقات  انظر. هـ(951)تعىل تفسري البيضاوي، ورشح املفتاح للسكاكي يف البالغة، 

 (.7/99(، واألعالم )382ملفرسين لألدنه وي ص)ا
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ملضار البدنية، واإلعاذة من املضاف إىل عامل اخللق املحسوس الذي هو من االرش 

املضار البدنية تربية فناسب ذكر الرب، فكأَنه يقول: يا ربِّ كام ربيتني من أول 

الوقت هلذا الزمان بأنواع الرتبية فأدم ذلك عيَل، واحفظني من املضار، وال تقطعه 

«عني بالتقصري يف شكر نعمتك يا أكرم األكرمني
(1)

. 

ستعاذة عند القراءة من الشيطان استعاذة من مضاره ُقلُت: وُرَد عليه أَن اال

ربية اجلسم، فكان يذكر الرب الالحقة للروح، وهي تربية هلا، وهي أرشف من ت

 هناك.  أيًضا

وجُياب: بأَن تربية األجسام ظاهرة ال ينكرها أحد، وتربية األرواح خفية ال 

لشيطان تربية، يعرتف هبا إالَ العارفون، فأعرض عن كون االستعاذة من ا

 واملعاندون إذ ذاك أقرب يشء إىل اإلنكار. 

فيشري إىل أَنه ال يصح رمحن  «فألن اإلعاذة رمحة» وأَما قول الشهاب سابًقا:

الفلق مثاًل، وُيردُّ عليه أَن الفلق يأيت تفسريه بالصبح
(2)

، وعليه يصبح رمحن 

أيت تفسريه أيًضا بجميع الصبح، واإلضافة تأيت ألدنى مالبسة، أي: رمحن فيه، وي

املوجودات
(3)

 ، وظاهره أَنه ُيقال: رحيم املوجودات.    

إن ُقلَت: من املوجودات الكافر وال يناسب إيقاع الرمحة عليه، وإن كان ما من 

عذاب إالَ وَثَم ما هو أشد منه، فهو بالنسبة له نعمة؛ ملَِا يف ذلك من معارضة 

 ضب عليه؟ نصوص الرشع الواردة بمقته والغ

ُقلُت: ذلك يف إيقاعه عليه بخصوصه، ال إن اندرج مع غريه، فهو نظري ما قيل 

 يف تفضيل الكامل عىل الناقص. 

                                       
 .8/730 حاشية زاده عىل تفسري البيضاوي، و(190-32/189: التفسري الكبري )انظر (1)

 (.6/374: النكت والعيون )انظر (2)

 : املصدر السابق.انظر (3)
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«يقال فلقت اليشء أي: شققته» ال الشيخ زاده:ـق ﴾ٹ ﴿
(1)

ه . وَفرَس 

الزخمرشي
(2)

باملفلوق كاألرض عن النبات 
(3)

، فهو فعل بمعنى: مفعول، 

ه العاَلمة البيضاوي باملفلوق عنهوَفرَس  ،كالقصص بمعنى: مقصوص
(4)

 . 

وهو َحلُّ معنًى، وليس املراد أَنه من احلذف واإليصال؛ ألَنه مل » قال الشهاب:

«يسمع فلق عنه
(5)

واملراد منه مجيع املمكنات، واهلل تعاىل » ، ُثَم قال البيضاوي:

«خلق ظلمة العدم بنور اإلجياد
 (6)

 . 

ذا إىل القول بأَن املاهياتُقلُت: ربام يلوح ه
(7)

ليست بجعل جاعل وهي مسألة  

مبسوطة يف فن الكالم
(8)

إالَ بجعل  حاصلها: هل املاهية ال تكون هي هي، و

 جاعل، أو ليست بجعل جاعل؟ 

ا خمتفية يف ظالم العدم وجعل اجلاعل يظهرها، وهو قول غاية األمر أهن

                                       
 (. 8/728انظر: حاشية زاده عىل تفسري البيضاوي ) (1)

عمر اخلوارزمي الزخمرشي، أبو القاسم، العاَلمة املعتزيل، كان رأًسا يف حممود بن عمر بن حممد بن  (2)

. انظر ترمجته يف: سري هـ(538)تالبالغة والعربية، من مصنفاته: تفسريه الكشاف، واملَُفَصل يف النحو، 

 (.316-2/314(، وطبقات املفرسين للداودي )156-20/151أعالم النبالء )

  (.6/464انظر: الكشاف ) (3)

 (. 5/348انظر: أنوار التنزيل وأيرار التأويل ) (4)

 (.8/414: حاشية الشهاب اخلفاجي عىل تفسري البيضاوي )انظر (5)

 (.5/348: أنوار التنزيل وأيرار التأويل )انظر (6)

ما به اليشء هو هو، وهي من حيث هي »بقوله: هـ(818)ت أحد مصطلحات املتكلمني عرفها اجلرجاين (7)

 . انظر: التعريفات ص«جودة، وال معدومة، وال كيل، وال جزئي، وال خاص، وال عامهي ال مو

(251.) 

(. وقد ذكر شيخ 55-3/42ملزيد من اإليضاح حول رأي املتكلمني يف هذه املسألة انظر: رشح املواقف ) (8)

سنة واجلامعة الذي عليه أهل ال"اإلسالم ابن تيمية مذهب أهل السنة واجلامعة يف هذه املسألة بقوله:

وعامة العقالء أن املاهيات جمعولة، وأن ماهية كل يشء عني وجوده، وأنه ليس وجود اليشء قدًرا زائًدا 

اليشء الذي هو اليشء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته، وليس  عىل ماهيته، بل ليس يف اخلارج إالَ 

  (. 100-2/99اوى ). انظر: جمموع الفت"عىل ذلكا وجوده وثبوته يف اخلارج زائدً 
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املعتزلة
(1)

أَن للمعدوم ثبوًتا يف نفسه 
(2)

، وإناَم قلنا يلوح إلمكان أَن املراد املمكنات 

الثابتة يف علمه تعاىل، وقد خُيصُّ الفلق بالصبح، ووجه ختصيصه: أَنه وقت أفعال 

بديعة شبيهة بأفعال يوم القيامة، إذ اخللق يف الليل كاألموات ودورهم كالقبور، ُثَم 

خمتلف، فمنهم من خيرج خروجهم من دورهم بمنزلة بعثهم من القبور ُثَم هو 

مفلًسا عرياًنا ال يلتفت إليه، ومنهم من كان مديوًنا فُيجرُّ إىل احلبس، ومنهم من هو 

ملك مطاع ُمعَظم، فكذا يوم القيامة بعضهم مفلٌس عن الثواب عاٍر عن لباس 

التقوى، ومنهم من عليه من حقوق اهلل وحقوق عباده ما ال يطيق محله فُيجرُّ إىل 

بار، ومنهم من كان عبًدا مطيًعا لربه يف الدنيا فصار ملكًا ُمطاًعا يف امللك اجل

العقبى
(3)

ادٌر عىل دفع الرش ، فكأَنه قيل: القادر عىل تدبري هذه األحوال املختلفة ق

وأيًضا فانفالق ضوء الصبح يذهب وحشة الليل ومَهه، وتقبل  عني وال حمالة.

ضواء، ومشاهدات األمراض تتحرك فرحة النهار ويروره وترشق األرجاء باأل

لياًل وتسكن هناًرا، ففيه تبشري للمستعيذ بإزالة ما يكرهه
(4)

 . 

ُيقال السبب فيام تقَدم: أَن يوسف عليه السالم ملا ُألقي يف اجلب وجعته ركبته 

وجًعا شديًدا فبات ليلته ساهًرا، فلاَم َقُرَب الصبح نزل جربيل عليه السالم بإذن من 

تعاىل فأمره أن يدعو ربه، فقال: يا جربيل ادع أنت وأنا أؤمن ففعال، فلاَم  املوىل

طاب وقت يوسف عليه السالم قال جلربيل: وأنا أدعو أيًضا وأنت ُتؤمن، فسأل 

                                       
وا بذلك ملَا أعلن واصل بن عطاء بدعته يف الفاسق وأَنه بمنزلة  (1) فرقة قدمت العقل عىل النقل، وإناَم ُسمُّ

بني املنزلتني أي: بني الكفر واإليامن، فلاَم سمعه احلسن البرصي طرده من جملسه، فاعتزل إىل سارية من 

معتقدهم مخسة: املنزلة بني املنزلتني، والتوحيد،  انون عليهسواري مسجد البرصة. وأصوهلم التي يب

 . (1/38: امللل والنحل )وللمزيد انظروالعدل، والوعد والوعيد، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

 (. 31للمزيد انظر: اإلرشاد ص) (2)

 (.32/191: التفسري الكبري )انظر (3)

 (.8/729وي ): حاشية زاده عىل تفسري البيضاانظر (4)
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اهلل تعاىل أن يكشف الرض عن مجيع أهل البالد يف ذلك الوقت، فام من مريض إالَ 

وجيد فيه نوع خفة
(1)

 . 

وهذا كله مبني عىل أن يكون ضوء الصبح أصالً سابق يطرأ » قال الشيخ زاده:

ه ـه قولــدل عليـا يـس مـو عكـه، وهــق عنـارة وتنفلــره تـل فيستـة الليـه ظلمـعلي

فإَنه يدل عىل أَن  [37]يس: ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿تعاىل:

ا ظلمة الليل أصٌل يغشاه ضوء النهار عند طلوع الشمس فيصري كزنجي لبس ثوبً 

 ده تقديم الظلامت عىل النور يف قوله تعاىل:ـويؤيأبيض وينسلخ عنها عند الغروب، 

، ويشهد عليه العقل أيًضا، وال ضري أَن لكٍل [1]األنعام: ﴾پ پ پ﴿

«وجهة
(2)

. 

وال ضري أنَ » ُقلُت: قوله:
(3)

لعَل وجهه: أَن كون الليل سابًقا أو  «لكل وجهة 

ال لنفس األمر حتى يتناىف، وذلك أَن كالمها بار املعترب ناَم هو بالنظر العتالنهار إ

،  تنفلق أو بالعكسحمدث بعد عدم، فلك أن تتخيل أَن النهار سابق والظلمة تطرأ أو 

 والواقع يشء آخر بقطع النظر عنه. 

فلعَل وجهه: أَن النور إناَم يوجد عادًة بأسباب  «ويشهد له العقل» وَأَما قوله:

قمر واملصباح واألصل عدمها، فالعقل حيكم بأَن األصل الظلمة كالشمس وال

 والنور إناَم يطرأ بطروء أسبابه لعَل هذا وجهه، وإالَ فمن أين للعقل الكالم يف هذا؟ 

إذ ليس  «﴾...ۇ ۆ ۆ﴿:وهو عكس ما يدل عليه قوله تعاىل» وقوله:

                                       
(. وهذا من قبيل 8/729(، وحاشية زاده عىل تفسري البيضاوي )32/190: التفسري الكبري )انظر (1)

 اإليرائيليات التي ال دليل عىل صحتها، وقد ذكرها املؤلف بصيغة التمريض )ُيقال(.

 (.8/728: حاشية زاده عىل تفسري البيضاوي )انظر (2)

 زيادة من )أ(. (3)
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باملُتعنيِّ ففي خمترص السعد
(1)

عن العاَلمة 
(2)

ملفتاحيف رشح ا 
(3)

أَن السلخ قد يكون  

بمعنى النزع، مثل: سلخت اإلهاب
(4)

من الشاة، وقد يكون بمعنى اإلخراج نحو:  

سلخت الشاة عن اإلهاب، فذهب صاحب املفتاح إىل الثاين
(5)

ۋ    ﴿وَصَح قوله: ،

بالفاء واملفاجأة؛ ألَن النهار وإن توسط بني إخراج الضوء من الليل  ﴾ۋ ۅ

لكن لعظم شأن دخول شدة الظالم بعد اإلضاءة التامة، وكونه ممَا  وبني اإلظالم،

ال ينبغي أن ال حيصل إالَ يف أضعاف ذلك الزمان عن قريب أو جعل الليل كأَنه 

يفجأهم
(6)

عقيب إخراج النهار من الليل، فهذا يفيد أَن الظلمة طارئة، لكن الذي  

يف التلخيص هو ما ذكره زاده
(7)

.  

(8)((ر  ــــش))ن ــويـنـتـرئ بــقُ [ 2ق:ـلـ]الف﴾ڤ ٹ  ڤ   ڤ   ﴿
ه ــيـدت إلــنـتـاســف 

رــق الشــلـخـى ال يـالـعـه تــأنَ ـون بـلـائـقـال ةـــزلــتـعـمـال
(9)

ا( ـــن أَن )مـميـزاع 

                                       
عمر بن حممد، املعروف بالسعد التفتازاين، الفقيه، األصويل، من مصنفاته: حاشية عىل تفسري  مسعود بن (1)

رر الكامنة ) انظر. (هـ792 ت)َول رشح تلخيص املفتاح، الكشاف، واملُط (، 4/350ترمجته يف: الدُّ

 (. 168(. وُيراجع قول السعد التفتازاين يف كتابه )خمترص املعاين( ص)2/285)  وُبغية الوعاة

 هـ(. 739اخلطيب القزويني )ت (2)

 هـ(. 626كتاب )مفتاح العلوم يف البالغة( لرساج الدين يوسف السكاكي )ت (3)

 . (1/185اإلهاب: اجللد من البقر والغنم والوحش ما مل ُيدبغ. انظر: لسان العرب ) (4)

 (. 389: مفتاح العلوم ص)انظر (5)

 يف )أ( يغشاهم.  (6)

 (.8/728ة زاده عىل تفسري البيضاوي ): حاشيانظر (7)

قرأ هبا عمرو بن عبيد وبعض املعتزلة، وهي مبنية عىل مذهبهم الفاسد يف أن  ،وهي قراءة باطلة ال تصح (8)

 (.2/760(، وإعراب القراءات الشواذ )8/741انظر: املحرر الوجيز ) .اهلل مل خيلق الرش

اىل خالق اخلري والرش، ولكَن الرش ال ُينسب إىل اهلل عَز وجل من مذهب أهل الُسنَة واجلامعة أَن اهلل تع (9)

وهو سبحانه خالق اخلري والرش، فالرش يف  » هـ(:751قال ابن القيم )ت باب التأدب معه جَل جالله،

بعض خملوقاته ال يف خلقه وفعله، وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خرٌي كلُّه، وهلذا تنَزه سبحانه عن الظلم، 

ي حقيقته وضع اليشء يف غري موضعه، فال يضع األشياء إالَ يف مواضعها الالئقة هبا، وذلك خرٌي الذ

: انظر «كله، والرش وضع اليشء يف غري حمله، فإذا وضع يف حملِّه مل يكن رًشا، فُعلَِم أن الرش ليس إليه

 ( فام بعدها.   359شفاء العليل ص)
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ةـــيـافـن
(1)

، وأجيب بأهَنا موصولة بدل من رش، واألصل )من رش رش ما خلق(، 

ملضاف إليه مقامه ذكره الصفاقيسفحذف املضاف وأقيم ا
(2)

يف إعرابه 
(3)

. 

 (ما)بدل. غاية األمر  (ما خلق)ُقلُت: ال حاجة لتقدير املضاف، بل نقول نفس 

وهو ما استعاذ ،نريد به نوًعا من اخللق خاًصا
(4)

 منه بقرينة املقام.  

: من رشِّ أيِّ زائدة لتوكيد العموم، أي (ما)عىل أَن لنا جواًبا غري هذا فإَنا نقول: 

رش خلقه، أو أهَنا مصدرية واملصدر بمعنى املفعول صفة لرش، ُثَم الصفة ليست 

 خمصصة، بل إشارة إىل أَنه حيث كان الرش خملوقة، فال ضري يستعاذ به منه. 

إن ُقلَت: يلزم منه نعت النكرة باملعرفة
(5)

؛ ألَن املصدر املنسبك مضاف إىل 

 قدرت؟ ضمري الفاعل دائاًم كام 

ُقلُت: قد يدعي أَنه املصدر املؤول باسم املفعول ]ال يتعرف باإلضافة إذ هو يف 

املعنى اسم مفعول وإضافة اسم املفعول
(6)

]
(7)

لفظية سَلمنا أَنه معرفة فتجعله  

يتناول األرضار البدنية وغريها فيعرض ملا  ﴾ڤ   ڤ  ڤ   ﴿ ، ُثَم ال خيفاك أنَ بدالً 

                                       
وال جيوز أن تكون نافية؛ ألن النافية ال يتقدم عليها ما يف حيزها؛ » (:هـ616قال أبو البقاء الُعْكربي )ت (1)

. انظر: التبيان يف إعراب القرآن «فلذلك مل جيز أن يكون التقدير: ما خلق من رش، ثم هو فاسد يف املعنى

(2/1310.) 

ن مصنفاته: رشح خمترص املتفنن، م ،إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الصفاقيس املالكي، أبو إسحاق، العاَلمة (2)

رر الكامنة )(هـ742 ت)إعراب القرآن املجيد،  ابن احلاجب، واملجيد يف ،  (55 /1. انظر ترمجته يف: الدُّ

 (. 1/209وشجرة النور الزكية )

ر املصون )236انظر: املجيد يف إعراب القرآن املجيد ص) (3)  (. 11/158(، والدُّ

 يف )أ( يستعاذ.  (4)

صت وجوب التبعي (5) ة يف التعريف والتنكري هو مذهب اجلمهور، وأجاز األخفش نعت النكرة إذا ُخصِّ

ا بذلك  باملعرفة، وأجاز بعضهم كابن الطراوة وصف املعرفة بالنكرة برشط كون الوصف خاصًّ

  (. 2/949املوصوف. انظر: توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك )

 (.2/142ية ابن مالك )انظر: رشح األشموين عىل ألف (6)

 ساقطة من )ب(.  (7)
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سبق يف توجيه ذكر
(1)

اسم الرب دون غريه، فلعَل معنى ما سبق أَن االستعاذة هنا  

تشمل املضار البدنية ال أهنَا قارصة عليها، بخالفها حال االفتتاح يف القراءة فإهَنا ال 

تشملها، وإناَم غلبت فيها املضار البدنية ألهَنا املقصود األصيل، إذ سبب النزول 

بعامل   ﴾ڤ  ڤ     ﴿ يأيت، ُثَم إَن البيضاوي فرَسَ بالسحر كام ×تَوعك بدنه الرشيف 

وعامل امللك، ويقابله  ،اخللق وهو عامل املجسامت واملشاهدات، وُيقال عامل الشهادة

وعامل  ،عامل األمر ملا أَنه وجد بمجرد أمر كن من غري مادة، ويقال له: عامل الغيب

«وَخَصه النحصار الرش فيه» امللكوت. قال:
 (2)

.  

قال العاَلمة العصام
(3)

فهم عامل اخللق مما خلق بعيد، وأيًضا الرش يتوجه من »:

«عامل األمر أيًضا كمالئكة العذاب
(4)

. وَرَدُه الشهاب بأَنه ال ُبعد، إذ غايته قرص 

، [54]األعراف:  ﴾ں ں ڻ ڻ ﴿ :العام عىل بعض أفراده لغًة، وبه َفرَس قوله تعاىل

لرشع وعَرفه، واملراد أَن الرش من حيث إَنه رش ال يصدر من فلعَله ورد يف لسان ا

عامل األمر، والصادر من مالئكة العذاب لقصد االمتثال ال للرش
(5)

 .اهـ 

ه الُبْعد فضعفه غنٌي عن ُقلُت: أَما ردُّ
(6)

البيان، وأَما قوله 
(7)

ففيه  " ...واملراد":

ُيذمأَن املراد بالرش ُهنا ما رض اإلنسان ولو مل 
(8)

فاعله ويقل إَنه رشير، فيشمل ما  

                                       
 ساقطة من )أ(.  (1)

 (.5/348انظر: أنوار التنزيل وأيرار التأويل ) (2)

، من مصنفاته: (3)  إسامعيل بن حممد بن مصطفى القونوي احلنفي املعروف بعصام الدين، العاَلمة، املُفرسِّ

رر ). انظر ترمجت(هـ1195 )تية عىل تفسري البيضاوي(، )حاش (، واألعالم 1/258ه يف: سلك الدُّ

(1/325-326 .) 

 (.20/506انظر: حاشية القونوي عىل تفسري البيضاوي ) (4)

 (.8/415انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي ) (5)

 زيادة من )أ(. (6)

 يقصد قول الشهاب اخلفاجي املتقدم ذكره. (7)

 يف )ب( يقدم. (8)
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يصدر عن مالئكة العذاب، وال ضري َأَنا نستعيذ منه، كام نقول نعوذ باهلل من عذاب 

    اهلل، فاحلق مع العصام.
هو الليل عظيم الظلمة[ 3]الفلق: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

(1)
من غسقت  

الليل تنصب العني امتألت دمًعا فهو ممتلئ ظلمة، أو سال دمعها وانصَب، و

 ظلمته يف الكون. 

دخل ظالمه يف كل يشء ﴾ڄ ﴿و
(2)

ألَنه حمل ؛ ، وَخَصه مع شمول ما قبله له

هيجان اهلوام واجلانِّ واللصوص
(3)

، مع تعثر القوي
(4)

فيه. وقيل: هو القمر إذا  

غسق، أو أخذ يف املحاق، أو يف النقص، وذلك آخر الشهر، وفيه تتوفر أسباب 

ح يه املنجمونالسحر امُلصحِّ ة له، وُيسمِّ
(5)

إذ ذاك نحًسا 
(6)

، وهو أنسب بسبب 

النزول
(7)

، وقيل غري ذلك
(8)

 . 

كتفى بتسليط الرش عىل عطف عىل ما خلق وكذا ما بعده، ويُ  (وغاسق)ومل يقل 

اجلميع؛ لئال ُيتوهم أَنه رش واحد مضاف للجميع، وإناَم مل حتذف
(9)

من اجلارة ويقل  

                                       
 (. 2/659انظر: مفردات ألفاظ القرآن ) (1)

 املصدر السابق.انظر:  (2)

 (. 20/508انظر: حاشية القونوي عىل تفسري البيضاوي ) (3)

 يف )أ( الغوث. (4)

االستدالل عىل احلوادث األرضية باألحوال الفلكية، والتمزيج » بقوله: هـ(728)ت عَرفها ابن تيمية (5)

 (. 35/192فتاوى شيخ اإلسالم ) : جمموعانظر « بني القوى الفلكية والقوابل األرضية كام يزعمون

(. وهذا من التشاؤم والتطري املنهي عنه رشًعا، فاألمر 8/731: حاشية زاده عىل تفسري البيضاوي )انظر (6)

ا كان.    كله هلل، وعىل العبد أن يرىض ويسلم لقضاء اهلل وقدره أيًّ
، والقوالن اد به القمر أيًضااملفرسين، وكذلك ير كثري منالليل وهو قول  الغاسق يشمل معنيني: (7)

  متالزمان.

 (. 6/375انظر: النكت والعيون ) (8)

 يف )ب( حيذف. (9)
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يت اهتامًما بكل (شر)و مستعاذ منه، حيث ُعدِّ
(1)

له االستعاذة بمفرده، ولو حذفها  

 قال الشيخ زاده: ﴾ڦ ڄ ﴿لكانت متعدية للجميع بمن األوىل و)إذا( من قوله:

«معموله ألعوذ»
(2)

 .هـ.ا

ُقلُت: قد أسلفنا لك يف االستعاذة إناَم هي حاصلة اآلن، فعامل )إذا( هو الرش، 

ۆ ۆ  ﴿احلديث والنبأ يف )إذ(، كقوله تعاىل: أي: رشه يف وقت وقوبه، كام عمل

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿و[25-24]الذاريات:﴾ۋ ۅ ۅ ۉۈۈٴۇ

ذكره الدماميني[ 21]ص:﴾ڃ  چ   چ 
(3)

عىل املغني 
(4)

   . 

 إن ُقلَت: عىل كالمك هو استعاذة من الرش قبل حصوله؟ 

عىل  ﴾ڦ ڦ ڦ ﴿ُقلُت: ]ال مانع منها بل هي أبلغ، قال الشهاب وقوله:

هناره صائمَحدِّ 
(5)

]
(6)

يت ألدنى مالبسة، وظاهره حقيقة هم يقولون اإلضافة تأ 

  ليست كاإلسناد ألَنه أقوى.و

خــفـث: نـفـنـال [4ق:ـلـفـ]ال ﴾ڃڄ ڄ ڃ ڃ ﴿
(7)

ع ريقـم 
(8)

 ،

وكانوا إذا سحروا خلطوا عملهم بريقهم ليتكامل اخلبث، وَسَحرت اليهود
(9)

 

                                       
 يف )ب( عدت. (1)

 (. 8/731انظر: حاشية زاده عىل تفسري البيضاوي ) (2)

حممد بن أيب بكر بن عمر القريش املالكي، املعروف بالدماميني، اإلمام النحوي، من مصنفاته: حتفة  (3)

 /7انظر ترمجته يف: الضوء الالمع )هـ(. 827)تب يف رشح مغني اللبيب، ورشح البخاري، الغري

 (.67-1/66(، وبغية الوعاة )184-185

 (.1/357رشح الَدماميني عىل مغني اللبيب ) (4)

 (. 8/415انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي عىل تفسري البيضاوي ) (5)

 ساقطة من )أ(. (6)

 زيادة من )أ(. (7)

 (.6/465(، والكشاف )2/900انظر: مفردات ألفاظ القرآن ) (8)

 يف )ب( هيود. (9)
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فحصل له وعك ×النبي 
(1)

ل له يفعل األمر وال يفعله، وربام ُخيِّ 
(2)

، فنزل جربيل 

وأخربه بمكان السحر
(3)

، فأرسل علًيا، وعامر بن ياير، والزبري فأخرجوه من 

حمله، فإذا فيه إحدى عرشة عقدة مغروزة باإلبر، وهاتان السورتان إحدى عرشة 

 بسم اهلل أرقيك، من كل يشء» آية، وكلاَم قرأ آية انحلت عقدة، وجربيل يقول:

«يؤذيك، من رش كل نفس وعني حاسد، اهلل يشفيك
(4)

، فكأناَم َنِشَط من ِعَقال
(5)

 ،

 .×وَعَرف اليهودي ومل يلوح به يوًما من شدة حلمه 

ذهب إىل  ×وما سبق من أَن السحر خرج ربام ينافيه ما يف اخلازن أيًضا أَنه 

البئر التي كان فيها السحر
(6)

 نقاعة ماءها لكأنَّ واهلل » ، ُثَم رجع إىل عائشة فقال:
َأمَّا أنا » قالت: فأخرجته يا رسول اهلل؟ فقال:، «الشياطين رؤوس نخلهاو  الحناء،

 «فقد عافاني اهلل وشفاني، وقد خشيت  أن أ ثوِّر على الناس منه فتنة
(7)

 . 

ويمكن اجلمع: بأَنه ملَا امتنع من إخراجه بحرضة عامة األصحاب فتأخذهم 

ية عىل نبيهم فتقع الفتنة، أو يقول قريب العهد ضعيف اإلسالم لو احلمية اإلسالم

َر، أو يزيد ذلك يف تكذيب الكفارــا ُسحِ ـكان نبًيا م
(8)

عىل  ا. أو ُيقال: إَن هيودً 

                                       
 (.981هي: احُلَمى، وقيل: أملها. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر ص) (1)

 يف تلقي الوحي وتبليغه. × ومل يكن للسحر تأثري عىل النبي (2)

  كتاب الطب، باب السحر، حديث رقم:ثابتة أخرجها البخاري يف صحيحه يف × قصة سحر النبي (3)

(5763.) 

 (.2185أخرجه مسلم يف كتاب السالم، باب الطب واملرىض والرقى، حديث رقم:) (4)

 أي: كأَنه كان موثوًقا فُحَل عنه ذلك الوثاق. (5)

(. واستخراج السحر ثابت يف صحيح البخاري،كتاب 4/499انظر: لباب التأويل يف معاين التنزيل ) (6)

 (.5765لطب، باب هل ُيستخرج السحر؟ حديث رقم:)ا
َأمَّا أنا » ، ويف رواية:«َأَما واهلل فقد شفاني، وأكره أن أ ثير على أحد  من الناس شًرا» وعند البخاري: (7)

 .«فقد عافاني اهلل وشفاني، وخشيت  أن أ ثوِّر على الناس منه شًرا

عىل املسلمني ا راجه وإحراقه وإشاعة هذا رضًرا ورًش خياف من إخ × إَنه» هـ(:676قال النووي )ت (8)

من تذكر السحر أو تعلم شيوعه، واحلديث فيه أو إيذاء فاعله، فيحمله ذلك أو حيمل بعض حمبيه 
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رــيـخ
(1)

فيه سحرهم، لكن هذا يقتيض أَن الشفاء قبل اإلخراج، وهو  حيث َأَثر 

خالف احلديث األول
(2)

 . 

ًضا[ويمكن اجلمع ]أي
(3)

: بأَنه ملَا نزلت السورتان جزم بالشفاء وكانت أمارته 

، فال ينايف أَن الشفاء التام بالفعل إناَم حصل بعد اإلخراج «قد شفاين اهلل» وقال:

 عىل ما سبق.

أَنه صفة للنفوس أو للنساء، وذلك » النفاثات: قال البيضاوي يف وجه تأنيث

«يف السحرأَنه روي أَن جواري هيود أعانت 
(4)

 . 

ُقلُت: وال مانع من أَنه مجع َنَفاثة، والتاء فيه لتأكيد املبالغة كعاَلمة، وحيث كان 

وأفردها بالتعريف ألَن كل َنَفاث رشير، »يفيد من املبالغ القوي فغريه أوىل، ُثَم قال:

«بخالف كل غاسق وحاسد
 (5)

 . 

د يتعاطى السحر والنفث من ال ـه قـع أنَ ـرير، مـاث شـَل نفـن كـن أيـُت: مـُقل

 يصح معه؟ 

                                       
واملتعصبني له من املنافقني وغريهم عىل سحر الناس وأذاهم، وانتصاهبم ملناكدة املسلمني بذلك، هذا 

. انظر: املنهاج «أعظم منها، وهو من أهم قواعد اإلسالممن باب ترك مصلحة خلوف مفسدة 

(14/178.) 

 زيادة من )أ(. (1)

 من األجوبة عىل التعارض بني حديث استخراج السحر وحديث عدم استخراجه ما أجاب به ابن القيم (2)

فهذان احلديثان قد ُيظن يف الظاهر تعارضهام، فإن حديث عيسى عن هشام عن » بقوله: هـ(751)ت

بيه فيه أنه مل يستخرجه، وحديث ابن جريج عن هشام فيه أنه استخرجه، وال تنايف بينهام، فإنه أ

 (. 739-2/738. انظر: بدائع الفوائد )«استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه، ثم دفنه بعد أن ُشفي

 ساقطة من )أ(. (3)

يعقدن عقًدا يف خيوط وينفثن ومن رش النفوس أو النساء السواحر الاليت » نص عبارة البيضاوي: (4)

هو لبيد بن  × (. والثابت أن الذي سحر النبي5/348. أنوار التنزيل وأيرار التأويل )«عليها

 األعصم اليهودي. 

  (.5/348أيرار التأويل )انظر: أنوار التنزيل و (5)
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وجُياب: بأَن َنَفاث صيغة مبالغة أو للنسبة، أي: شأنه وصفته النفث، ومن 

 اشتغل وبالغ َقَل أن خُيطئ معه، لكن كون كل حاسد ليس رشيًرا ممنوع مع قوله:

لك ويأيت له أَن معناه إذا ظهر رضر حسده بسبقه فيه، وكل ما كان كذ، ﴾ڇچ ﴿

فهو رشير، ومن العجائب أَن الشهاب جعل ذكر هذا القيد وجًها للتنكري، ُثَم كل 

هذا مبني عىل أَن )أل( لالستغراق
(1)

 .×، ويصح أهَنا لعهد الذين سحروه

أي: إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه، [ 5]الفلق:﴾چ  چ چ  چ  ڇ   ﴿

دم ال يسمى حسًداوعرَب عن ذلك باحلسد إشارًة إىل أَنه قبل ذلك كالع
(2)

، وذلك 

 [ألَن رضره ]إذ ذاك
(3)

عىل احلاسد وحده، كام قال عيل كرم اهلل وجهه 
(4)

هلل َدرُّ »:

، بل رضر املحسود غري حمقق قد «من ذا يرض احلاسد قبل املحسود ،احلسد ما أعدله

يرجع الكمد للحاسد ثانًيا ويموت حزًنا، كام قال
(5)

: 

 صربك قاتله اصرب عىل كيد احلسود فإنَ 

 

 

 فالنار تأكل بعضها إن مل جتد ما تأكله 

 

 

                                       
 (. 8/416انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي عىل تفسري البيضاوي ) (1)

-تأمل تقييده»بقوله: هـ(751)ت يها نظر؛ والتقييد جاء لُيعطى معنًى آخر ذكره ابن القيمعبارة املؤلف ف (2)

؛ ألن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن ﴾چ  چ     چ  چ  ڇ   ﴿:رش احلاسد بقوله -سبحانه

وال  خُيفيه وال ُيرتب عليه أذًى بوجٍه ما، ال بقلبه وال بلسانه وال بيده، بل جيد يف قلبه شيًئا من ذلك،

. انظر: بدائع الفوائد «يعامل أخاه إالَ بام حيب اهلل، فهذا ال يكاد خيلو منه أحد إالَ من عصمه اهلل

(2/761  .) 

 زيادة من )أ(.   (3)

ال دليل عليه، قال ابن كثري  هبذا الثناء دون غريه من الصحابة  ختصيص عيل بن أيب طالب  (4)

ثري من الُنساخ للكتب أن ُيفرد عيل ريض اهلل عنه بأن وقد غلب هذا يف عبارة ك» هـ(:774)ت

ُيقال:)عليه السالم( من دون سائر الصحابة، أو )َكَرم اهلل وجهه(، وهذا وإن كان معناه صحيًحا، لكن 

(. وقال بكر أبو 479-6/478انظر: تفسري القرآن العظيم ) «ينبغي أن ُيَساوى بني الصحابة يف ذلك

ملجاراة أهل  اوالعرتة الطاهرة فال؛ منعً  وقد اختذته الرافضة أعداء عيل  َأَما» هـ(:1429زيد )ت

 (.  454. انظر: معجم املناهي اللفظية ص)«البدع

 (.  389البيت البن املعتز يف ديوانه ص) (5)
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وُخَص احلاسد؛ ألَن احلسد عمدة الرضر يف احليوانات آدمًيا وغريه، ونحن 

وربام آذاه أذيًة  ،نشاهد بعض احليوانات إذا سبقه غريه نحو مأكول حسده

شديدة
(1)

حسدهم له ]واهلل أعلم[ × ، وأيًضا سبب سحر اليهود له
(2)

. 

 

 

 

 
                              

 

                                       
 (.  8/417انظر: حاشية الشهاب اخلفاجي عىل تفسري البيضاوي ) (1)

 زيادة من )أ(.   (2)
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 سورة الناس
وهي ست آيات

(1)
 . 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  فيه ما سبق.[ 1]الناس: ﴾ڇ  ڇ      ﴿
 َعرَبَ بالربِّ هنا، مع أَن االستعاذة يف هذه السورة  ﴾ڍ﴿

ٍ
إن ُقلَت: أليِّ يشء

من وساوس
(2)

 يها بالرب؟الشيطان، ومقتىض كالمك سابًقا أن ُيعرَب ف 

ُقلُت: إَما مشاكلة للسورة األوىل، وإَما نظر إىل أَن اإلعاذة من مضار الشيطان 

نظًرا  [ 98:النحل]﴾ڻ  ڻ  ۀڻ ڻ ﴿ تربية للروح ومل يالحظ ذلك يف

خلفاء الرتبية كام سبق، واملتكلم يف النكات
(3)

 فاعل خمتار.  

الناس أصله عند الزخمرشي )أناس(
(4)

ڻ ڻ ۀ ڻ ﴿بشهادة قوله:

حذفت فاؤه فهو فَعال بمعنى مفعول، من آنس أي: أبرص،  [71]اإليراء: ﴾ۀ

والقياس يقتيض أَنه كل  [29]القصص: ﴾ڀپ پ ڀ ڀ ﴿قال تعاىل:

مبرص؛ ألَنه ُخَص ُعْرًفا بالبرش، ويصح أَنه بمعنى فاعل وإن مل يذكروه، ووجه 

ن الثوابختصيصه بالبرش أَن نظر غري اإلنسان ال يرتتب عليه م
(5)

ما يرتتب عىل  

 نظر اإلنسان فهو بالنسبة له عدم. 

وقيل أصله:)نوس( من ناس إذا حترك ُخَص بالبرش؛ ألَنه املتحرك احلركة املعتد 

هبا التي عن روية وتدبر. وقيل: هو من األُنس ضد الوحشة؛ ألَنه يؤنس به، وكأن 

                                       
(، 298ين والعراقي، وسبع آيات يف املكي والشامي، انظر: البيان يف عدِّ آي القرآن ص)يف العدد املد (1)

 (.197واملحرر الوجيز يف عد آي الكتاب العزيز ص)

 يف )ب( وسواس. (2)

 يف )ب( النكاة. (3)

 (.   2/196(، وهو اختيار سيبويه. انظر: الكتاب )1/170الكشاف ) (4)

 يف )أ( الثمرات.    (5)
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مت النون فقلبت هذا القائل يشري إىل أَن أصله أنس فدخله القلب امل كاين، فُقدِّ

اهلمزة ألًفا. وقيل: هو اسم فاعل نسى وأصله نايس؛ ألَن شأنه النسيان
(1)

. 

هذا ترتيب بديع وذلك أَن اإلنسان يعرف أَن له [ 2الناس:]﴾ڎڌ  ﴿

رًبا؛ ملَِا يشاهده ابتداء من أنواع الرتبية، ُثَم إذا تأمل عرف أَن هذا الرب غنٌي عن 

 زاد التأمل َعَرَف أَنه يستحق أن يعبده غريه اإلله.  امللك، ُثَم إذغريه فهو ا

وأيًضا من َأملَ به ُملمٌّ يشكيه إىل من يربيه كسيده وأبيه، فإن عجز فللملك 

لخ؛ ألَنه إقيل ال تستعذ إال باهلل من أول األمر  .احلاكم، فإن عجز فَوض أمره إلهله

 ال رب وال ملك وال إله إالَ هو. 

بفتح الواو مصدر بمعنى: » الزخمرشي:قال  [4الناس:] ﴾ڑ ژڑ﴿

«الوسوسة
 (2)

 ُأطلق عىل الشيطان جماًزا عىل حد زيد عدل.  .

وال حاجة هلذا ألَن مصدر فعلل الفعالل بالكرس كالزلزل، وأما » قال الشهاب:

ة نظري الفتح فشاذ يف املصدر، نعم ليكثر يف املكرر الفاء والعني، لكن يكون للمبالغ

فَعال يف الثالثي، وليس مصدًرا كفأفأ ومتتام، لتكرار الفاء والتاء يف كالمه من فأفأ 

« ومتتم فوسواس كذلك
 (3)

. 

قال قتادة .[5 -4الناس:] ﴾کگگ  گککک﴿
(4)

: 

                                       
وأَما قول بعضهم: إنه من النسيان، فليس هذا القول » :هـ(751)ت و قول ال يصح؛ قال ابن القيموه (1)

بيشء! وأين النسيان الذي مادته )ن س ي( إىل الناس الذي مادته )ن وس(؟ وكذلك أين هو من األنس 

 (.   2/806. انظر: بدائع الفوائد )« الذي مادته )أ ن س(؟

 (.   6/468الكشاف ) (2)

 (.   8/418حاشية الشهاب عىل تفسري البيضاوي ) (3)

، كان من أوعية العلم الذين ُيرضب هبم اإلمام، املفرسقتادة بن ِدعامة بن قتادة السدويس، أبو اخلَطاب،  (4)

(، وسري أعالم النبالء 4/85. انظر ترمجته يف: وفيات األعيان )هـ(118)ت املثل يف قوة احلفظ،

(5/269-283   .) 
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«له خرطوم كخرطوم الكلب»
(1)

وقيل: كخرطوم اخلنزير. وُيقال: إَن رأسه  .

ذكر اهلل خنس وتأخركرأس احلية الصق بثمرة الفؤاد فإذا 
(2)

 ، وإذا غفل رجع. 

وهل املراد حقيقة هذا، أو خرطوم الكلب، أو اخلنزير كناية عن قبحه وخسته 

ونجاسته، ورأس احلية كناية عن شدة األذية، ووضعه عىل الفؤاد كناية عن شدة 

  التمكن؟ حيتمل.

بيان للذي يوسوس مشوب بالتبعيض، َأَما  [6الناس:]﴾ڳ  ڳ  ڳ ﴿

فكام سبق، وَأَما الناس فيوسوسون يف الصدور بواسطة وسوستهم يف األذن،  اجلن

وخيشون إذا زجروا، والوسوسة: الكالم اخلفي
(3)

 . 

إن ُقلَت: تواىل السجع هنا عىل لفظ الناس وهو نظري اإليطاء
(4)

املعيب يف  

 الشعر؟

 ﴾ڍڇڇڍ﴿ حد املعنى، ونحن نقول:ـب إذا اتـيـعـل الـحـُت: مـلـقُ 

  ؛ ألهَنم أحوج يشء إىل الرتبية. غاربالص
م أحوج يشء إىل ملك يسوسهم ويكرس أي: الشباب؛ ألهن ﴾ڌ ڎ﴿

 هيجان شبوبتهم. 
أي: مستحق عبادة الناس، أي: الشيوخ؛ ألهنَم أحوج يشء  ﴾ڈ ڈ﴿

إىل العبادة لقرب ارحتاهلم وقدومهم عىل رهبم
(5)

.  

                                       
 (.   22/581(، واجلامع ألحكام القرآن )8/599انظر: معامل التنزيل ) (1)

 ساقطة من )ب(.    (2)

 (.   3/961(، ومفردات ألفاظ القرآن )5/381انظر: معاين القرآن للزجاج ) (3)

 إعادة القافية وتكرارها، وهو أحد عيوب القافية، وكلام تباعدا كان القبح أقل، فإن كان أحداإليطاء:  (4)

 اللفظني معرفة واآلخر نكرة واختلف املعنى مل يكن إيطاًء. انظر: كشاف اصطالحات الفنون ص

(338   .) 

   للعموم. ﴾ڈ ﴿هذه اآلية والتي قبلها عامة غري خمصصة ؛ ألَن )أل( يف قوله تعاىل: (5)
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الذين  م همأي: الغافلني؛ ألهن ﴾گ ک  ک گ  گ ﴿وقوله:

 يوسوس هلم. 

أي: عموًما فرجع للجناس التام ﴾ڳڳڳ﴿وقوله:
(1)

سَلمنا أَن  

وهنا حسنه نكتة  ،املعنى متحد يف اجلميع، فمحل العيب إذ خىل التكرار عن نكتة

، واالهتامم بمقام االستعاذة [70]اإليراء:﴾ک  ک ک  گ  ﴿ إظهار رشف الناس

عها إال االسم الظاهر األرشف من وأوصاف امللك واأللوهية، بحيث ال يذكر م

الضمري، فلذا مل يقل ملكهم إهلهم، كام أَنه حسن لتكرار إظهار الفضل املكرر 

وتلذًذا به يف قوله
(2)

: 

ـــا ـــاًل َوَيافًِع ـــاَس َكْه ـــاَد النَ ـــُد َس  حُمََم

 

ــدُ    ــا حُمََم ــاَلِك َأْيًض ــىَل األَْم ــاَد َع َوَس
(3)

 

 حُمََمـُد ُكـل احْلُْسـِن ِمـْن َبْعـِض ُحْســنِهِ  

 

ـــدُ   ـــِن إاَِل حُمََم ـــلِّ احْلُْس ـــُن ُك ـــا ُحْس  َوَم

ــــــاَمِئَلهُ   ــــــىَل َش ــــــا َأْح ــــــُد َم  حُمََم

  

 

 

ـــا  ـــد َوَم ـــِه حُمََم ـــَذ َحـــِدْيًثا َراَح فِْي  َأَل

إن ُقلَت: االستعاذة هنا من وسوسة الشيطان وهبا سالمة ]الروح ويف السورة  

 بقة من املضار البدنية وسالمة الروح[السا
(4)

 مقدمة فكانت تقدم هذه السورة؟   

ُقلُت: قدمت األوىل ملا أن سبب النزول مرض بدين
(5)

بالسحر فاملقام للمضار  

                                       
صحيح تركيبهام واختالف اجلناس التام: ما متاثل ركناه واتفقا لفًظا واختلفا معنًى، من غري تفاوت يف ت (1)

 . (1/74خزانة األدب وغاية األرب ) أو من اسم وفعل. انظر: فعلني،حركتهام، سواء كانا من اسمني، أو من 

 .بعد البحث مل يتيرس يل الوقوف عىل قائل هذه األبيات (2)

سلف األمة تفضيل صاحلي البرش عىل املالئكة من املسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ومل يكن ل (3)

الصالح عناية هبذه املسألة؛ ألنه ال طائل من معرفتها، وألهل العلم تفصيل يف هذه املسألة بأجوبة من 

 /4وجوٍه متعددة، منها ما حَرره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف إجابة مطولة. انظر: جمموع الفتاوى )

211.) 

 مستدرك عىل حاشية )ب(. (4)

 ( بدنه.أيف ) (5)
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البدنية، عىل أَن يف التأخري اهتامًما، كأَنه يقول: سالمة البدن وسيلة فافرغ منها 

ڍ  ﴿:من َثَم عدد األوصاف هنا، فقالللمقصود بالذات وهو سالمة الروح، ف

، مع أَن املستعاذ منه كثري من رش ما ﴾ڈ   ڈ﴿ ﴾ڌ ڎ﴾ ﴿ڍ

خلق السورة والوصف واحد برب الفلق، وكثرة املدح قبل طلب يشء يدل عىل 

 االهتامم.

وأيًضا يف ختم القرآن هبذه السورة إشارًة حسنة كأَنه قيل: ما أنزلناه كاٍف فال 

، بل اقترص عىل العمل به، واستعذ باهلل من الشيطان لعَلك ختلص تطلب بعده شيًئا

 يف العمل. 

قيل: عدد حروف هذه السورة غري املكرر اثنان وعرشون حرًفا، وكذا عدد 

حروف الفاحتة بعدد السنني التي أنزل فيها القرآن
(1)

وهو يٌر بديع 
(2)

، وأول 

اب ـرطنا يف الكتـا فـس مـل: بـيـه قـَاس، كأنـن والنـره سيـة وآخـلـسمـرآن بالبـالق

يءـن شـم
(3)

. 

اللهم وفقنا للعمل به، واجعله ُحَجًة لنا وال جتعله ُحَجًة علينا، وأحسن 

خوامتنا، ووالدينا، وإخواننا، ومجيع املسلمني، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد، وعىل آله 

 وصحبه وسلم.

ليلة يوم األحد ستة وعرشين هذه النسخة املباركة اجلووقت الفراغ من كتابة 

                                       
 كانت ثالًثا وعرشين سنة.    ×أن مدة نزول القرآن الكريم عىل النبيالراجح  (1)

ما ذكره املؤلف حمل نظر، وهذا من قبيل ما ُيسَمى بمصطلح )اإلعجاز العددي(، وقد أورد عليه أهل  (2)

آياته ، العلم املتخصصني نقًدا علمًيا من وجوه متعددة أحدها: أن القرآن الكريم كتاب هداية وتدبر

ة ودالالته ظاهرة، ومثل هذا التكلف والتعسف يعارض خصيصة من أعظم خصائص القرآن واضح

 [.   17]القمر: ﴾ڻ  ۀ ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ﴿الكريم وهي تيسريه للعباد، كام قال سبحانه:

أهل العلم له ضوابط  وضع وعلم املناسباتمثل هذه األقوال فيها تكلف إلبراز جانب املناسبة،  (3)

 بد من مراعاهتا.   ال  اورشوطً 
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ور ـجبـالح مـر صــد الفقيـد العبـى يـعل ،هـ1268ة ـادى األوىل سنـمـن جـم

الشافعي غفر اهلل له
(1)

. 

 

 

 
                              

 

                                       
يف )ب( تم هذا الكتاب بحمد اهلل وعونه وحسن توفيقه عىل يد أفقر العباد وأحوجهم إىل مغفرته أسري اخلطايا  (1)

والزلل قليل البضاعة  من العلم والعمل، املرص عىل املعايص والذنوب، الراجي من اهلل سرت العيوب، املؤمل 

هلل يف كل سعة وضيق، من هو يف بحر املعايص واخلطايا، مايش العبد من اهلل حسن التوفيق، امللتجئ إىل ا

الذليل حممد اإلبرايش الشافعي األزهري غفر اهلل له، ولوالديه، وملشاخيه، وأحبابه، وملن دعا له باملغفرة 

 وللمسلمني أمجعني.
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 يهرس املصادر واملراجع
ه وقَدم هـ(، حقق1117، ألمحد بن حممد البنا )تإتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر .1

-هـ1407بريوت، الطبعة األوىل ) -له: د. شعبان حممد إسامعيل، النارش: دار عامل الكتب

 م(.1987

هـ(، حتقيق: 911، أليب الفضل عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )تاإلتقان في علوم القرآن .2

املدينة  -مركز الدراسات القرآنية، النارش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف

 م(.2013-هـ1434لنبوية، الطبعة الرابعة )ا

، أليب املعايل عبدامللك بن عبداهلل بن يوسف اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد .3

عيل عبداملنعم عبداحلميد، يق: د. حممد يوسف موسى وهـ(، حتقيق وتعل478اجلويني )ت

 م(.1950-هـ1369مرص، طبعة سنة ) -النارش: مكتبة اخلانجي

هـ(، حقق نصوصه وخَرج 529، أليب احلسن عيل بن أمحد الواحدي )تب نزول القرآنأسبا .4

الرياض، الطبعة األوىل  -أحاديثه وعَلق عليه: د. ماهر ياسني الفحل، النارش: دار امليامن

 م(.2005-هـ1426)

هـ(، دراسة 616، أليب البقاء عبداهلل بن احلسني الُعكربي )تإعراب القراءات الشواذ .5

-هـ1417القاهرة، الطبعة األوىل ) -يق: حممد السيد عزوز، النارش: دار عامل الكتبوحتق

 م(.1996

بريوت، الطبعة  -، النارش: دار العلم للمالينيهـ(1396، لخير الدين الزركلي )تاألعالم .6

 م(.2002اخلامسة عرشة سنة )

 بابن احلاجب ، أليب عمرو عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس الشهريأمالي ابن الحاجب .7

األردن،  -هـ(، دراسة وحتقيق: د. فخر صالح سليامن قدارة، النارش: دار عامر646)ت

 م(.1989 -هـ  1409طبعة سنة )

، أليب اخلري عبداهلل بن عمر بن حممد البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل= تفسير البيضاوي .8

 الطبعة األوىل. بريوت، -هـ(، النارش: دار إحياء الرتاث العريب691)ت

هـ(، النارش: 745، ملحمد بن يوسف بن عيل املعروف بأيب حَيان األندليس )تالبحر المحيط .9

 م(.1993-هـ1413بريوت، الطبعة األوىل ) -دار الكتب العلمية

هـ(، حتقيق: 751، أليب عبداهلل حممد بن أيب بكر املعروف بابن قيِّم اجلوزية )تبدائع الفوائد .10
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 مكة. -عمران، النارش: دار عامل الفوائدعيل بن حممد ال

هـ(، حتقيق: حممد 794، أليب عبداهلل حممد بن عبداهلل الزركيش )تالبرهان في علوم القرآن .11

 م(.1984 -هـ1404القاهرة، الطبعة الثالثة ) -أبو الفضل إبراهيم، النارش: دار الرتاث

دالرمحن بن أيب بكر السيوطي ، أليب الفضل عببـ ْغية الوعاة في طبقات اللغويين والن حاة .12

بريوت، الطبعة الثانية  -هـ(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، النارش: دار الفكر911)ت

 م(.1979-هـ1399)

هـ(، حتقيق: د. غانم 444، أليب عمر عثامن بن سعيد الداين )تالبيان في عدِّ آي القرآن .13

-هـ1414ت، الطبعة األوىل )الكوي -قدوري احلمد، النارش: مركز املخطوطات والرتاث

 م(.1994

هـ(، حتقيق: 616، أليب البقاء عبداهلل بن احلسني الُعكربي )تالتبيان في إعراب القرآن .14

 حممد عيل حممد البجاوي، النارش: مطبعة عيسى البايب احللبي.

هـ(، 748، أليب عبداهلل شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي )تتذكرة الحفاظ .15

 بريوت. -ار إحياء الرتاث العريب النارش: د

، أليب القاسم حممد بن أمحد بن حممد الشهري بابن جزي الغرناطي التسهيل لعلوم التنزيل .16

 م(.2010 -هـ1431بريوت، طبعة سنة ) -هـ(، النارش: املكتبة العرصية741)ت

النارش: ، إبراهيم األبياريهـ(، حتقيق: 816)ت لعيل بن حممد بن عيل اجلرجاين، التعريفات .17

 الريان للرتاث.دار 

، أليب الفداء عامد الدين إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي تفسير القرآن العظيم .18

الرياض، الطبعة الثانية  -هـ(، حتقيق: سامي بن حممد السالمة، النارش: دار طيبة 774)ت

 م(.1999 -هـ 1420)

 حممد بن عمر بن احلسني ، أليب عبداهللالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب = تفسير الرازي .19

 م(.1990 -هـ 1410بريوت، طبعة عام ) -هـ(، النارش: دار الفكر 604الرازي )ت

، دراسة وحتقيق: د. منرية هـ(1232تفسير سورة القدر للعالَّمة محمد األمير المالكي )ت .20

بنت حممد الدويري، بحث منشور يف العدد التاسع من جملة الدراسات القرآنية التابعة 

 لجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان(.ل

، جلالل الدين حممد بن عبدالرمحن الشافعي املعروف باخلطيب التلخيص في علوم البالغة .21
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 -هـ(، حتقيق: د. عبداحلميد هنداوي، النارش: دار الكتب العلمية739القزويني )ت

 م(.2009-هـ1430بريوت، الطبعة الثانية )

هـ(، حتقيق: 852الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين )ت ، أليبتهذيب التهذيب .22

 بريوت. -مكتب الرتاث بمؤسسة الرسالة، النارش: مؤسسة الرسالة

، أليب حممد حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك .23

دار الفكر  هـ(، رشح وحتقيق: عبد الرمحن عيل سليامن، النارش:749عيل املرادي )ت

 م(.2008 -هـ1428بريوت، الطبعة األوىل )-العريب

، أليب عبداهلل حممد بن أمحد الجامع ألحكام القرآن والم بـَيِّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقان .24

هـ(، حتقيق: د. عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي، النارش: 671بن أيب بكر القرطبي )ت

 م(.2006-هـ1427ىل )بريوت، الطبعة األو -مؤسسة الرسالة

، ألمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلاشمي، ضبط جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع .25

 بريوت. -وتوثيق: د. يوسف الصمييل، النارش: املكتبة العرصية

، أليب الفداء إسامعيل بن حممد بن هـ(1195حاشية القونوي على تفسير البيضاوي )ت .26

-هـ1422بريوت، الطبعة األوىل ) -ار الكتب العلميةمصطفى القونوي، النارش: د

 م(.2001

، ملحمد بن مصلح الدين حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي .27

بريوت، الطبعة األوىل  -هـ(، النارش: دار الكتب العلمية951مصطفى القوجوي )ت

 م(.1999-هـ1419)

هـ(، حققه وعَلق 1334بدالرزاق البيطار )ت، لعحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر .28

-هـ1413بريوت، الطبعة الثانية ) -عليه: حممد هبجة البيطار، النارش: دار صادر

 م(.1993

لتقي الدين أبو بكر بن عيل بن عبد اهلل احلموي األزراري ، خزانة األدب وغاية األرب .29

طبعة األخرية بريوت، ال-هـ(، حتقيق: عصام شقيو، النارش: دار اهلالل837)ت

 .م(2004)

هـ(، النارش: املطبعة الكربى 1311، لعيل باشا مبارك )تالخطط الجديدة لمصر والقاهرة .30

 هـ.1305القاهرة، طبعة سنة  -األمريية
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، ملحب الدين حممد أمني فضل اهلل املحبي خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر .31

 هـ.1284، سنة القاهرة -هـ(، النارش: املطبعة الوهبية1111)ت

، أليب العباس أمحد بن يوسف بن حممد املعروف الدُّر المصون في علوم الكتاب المكنون .32

 دمشق. -هـ(، حتقيق: د. أمحد حممد اخلَراط، النارش: دار القلم756بالسمني احللبي )ت

، أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد الشهري بابن حجر العسقالين الدُّرر الكامنة .33

 م(.2004-هـ1414بريوت، طبعة عام ) -النارش: دار اجليل هـ(،852)ت

 بريوت. -هـ(، النارش: دار صادر296، لعبداهلل ابن املعتز )تديوان ابن المعتز .34

هـ(، مجعه ورشحه 130، للفضل بن قدامة بن عبيد اهلل الِعجيل )تديوان أبي النجم الع جلي .35

دمشق، طبعة عام  -للغة العربيةوحققه: د. حممد أديب مجران، النارش: مطبوعات جممع ا

 م(.2006-هـ1427)

، أليب الفرج مجال الدين عبدالرمحن بن عيل بن اجلوزي زاد المسير في علم التفسير .36

 م(.1994 -هـ 1414بريوت، الطبعة األوىل ) -هـ(، النارش: دار الكتب العلمية 597)ت

هد التميمي البغدادي ، أليب بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماالسبعة في القراءات .37

القاهرة، الطبعة الثانية  -هـ(، حتقيق: شوقي ضيف، النارش: دار املعارف324)ت

 هـ(.1400)

، أليب عبداهلل حممد بن حممد بن أمحد الشهري باألمري سد اأَلرب من علوم اإلسناد واألدب .38

 هـ(، النارش: مطبعة حجازي.1232املالكي )ت

هـ(، 1206، أليب الفضل حممد خليل املرادي )تني عشرسلك الدُّرر في أعيان القرن الثا .39

 هـ.1301بوالق، طبعة سنة  -النارش: املطبعة األمريية

هـ(، النارش: 748، أليب عبداهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي )تسير أعالم النبالء .40

 م(.1982-هـ1402مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية )

هـ(، النارش: املكتبة 1360، ملحمد خملوف )تيةشجرة النور الزكية في طبقات المالك .41

 هـ(.1349القاهرة، طبعة سنة ) -السلفية

، أليب الفالح عبداحلي بن أمحد بن حممد الَعكربي شذرات الذهب في أخبار من ذهب .42

هـ(، حتقيق وتعليق: حممود األرناؤوط، النارش: دار 1089احلنبيل املعروف بابن العامد )ت

 م(. 1986-هـ1406عة األوىل )دمشق، الطب -ابن كثري
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، أليب احلسن عيل بن حممد بن عيسى األُْشُموين الشافعي شرح األشموني على ألفية ابن مالك .43

 م(.1998 -هـ1419بريوت، الطبعة األوىل ) -هـ(، النارش: دار الكتب العلمية900)ت

ماميني ، لبدر الدين حممد بن أيب بكر بن عمر الدَ شرح الدَّماميني على مغني اللبيب .44

-هـ1428بريوت، الطبعة األوىل ) -هـ(، النارش: مؤسسة التاريخ العريب827)ت

 م(.2007

بريوت، -هـ(، النارش: دار الكتب العلمية816، لعيل بن حممد اجلرجاين )تشرح المواقف .45

 م(.1998-هـ1419الطبعة األوىل )

هلل حممد بن أيب بكر ، أليب عبداشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل .46

 القاهرة. -هـ(، النارش: دار الرتاث751املعروف بابن قيِّم اجلوزية )ت

هـ(، حققه 739، لعالء الدين عيل بن بلبان الفاريس )تصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .47

بريوت، الطبعة  -وخَرج أحاديثه وعَلق عليه: شعيب األرنؤوط، النارش: مؤسسة الرسالة

 م(.1993-هـ1414الثانية )

هـ(، النارش: 256، أليب عبداهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري )تصحيح البخاري .48

 م(. 2006-هـ1427الرياض، الطبعة الثانية ) -مكتبة الرشد

هـ(، عناية: نظر حممد 261، أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري )تصحيح مسلم .49

 م(.2006-هـ1427ض، الطبعة األوىل )الريا -الفاريايب، النارش: دار طيبة

، لشمس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي الضوء الالمع ألهل القرن التاسع .50

 م(.1992-هـ1412بريوت، الطبعة األوىل ) -هـ(، النارش: دار اجليل902)ت

الكايف السبكي  الوهاب بن عيل بن عبد ، أليب نرص عبدطبقات الشافعية الكبرى .51

حممود حممد الطناحي و عبدالفتاح حممد احللو، النارش: دار إحياء هـ(، حتقيق: 771)ت

 القاهرة. -الكتب العربية

هـ(، حتقيق: د. أمحد 748، أليب عبداهلل حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي )تطبقات الق رَّاء .52

 م(.1997-هـ1418خان، الطبعة األوىل )

هـ(، حتقيق: عيل حممد 945، لشمس الدين حممد بن عيل الداودي )تطبقات المفسرين .53

 م(.1986 -هـ 1396القاهرة، الطبعة األوىل ) -عمر، النارش: مكتبة وهبة 

، ملحمد بن أمحد األدَنه وي، حتقيق: د. سليامن صالح اخلزي، النارش: طبقات المفسرين .54
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 م(.1997-هـ1417املدينة النبوية، الطبعة األوىل ) -مكتبة العلوم واحلكم

هـ(، حتقيق: 1240، لعبدالرمحن بن حسن اجلربيت )تجم واألخبارعجائب اآلثار في الترا .55

 طبعة سنة القاهرة،-دار الكتب املرصية الرحيم، النارش: الرمحن عبد الرحيم عبد د. عبد

 م(.1998)

، لشهاب عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي= حاشية الشهاب الخفاجي .56

 بريوت. -هـ(، النارش: دار صادر1069احلنفي )تالدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي 

. أمحد عبد الرزاق الدويش ، مجع وترتيب: دفتاءلجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاوى ال .57

 م(. 2000-هـ1421) ، 3الرياض، ط -دار بلنسية-

بن ، أليب عبداهلل حممد بن أيوب فضائل القرآن وما أ ن زَل من القرآن بمكة و أ ن زَل بالمدينة .58

يس البجيل )ت دمشق، الطبعة  -هـ(، حتقيق: غزوة بدير، النارش: دار الفكر294الرضُّ

 م(.1987-هـ1408األوىل )

، من مطبوعات املجمع امللكي لبحوث احلضارة الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط .59

 م(.1989عاَمن، مؤسسة آل البيت، طبعة سنة ) -اإلسالمية

، لعبداحلي بن جم المعاجم والمشيخات والمسلسالتفهرس الفهارس واألثبات ومع .60

هـ(، عناية: د. إحسان عباس، النارش: دار الغرب 1382عبدالكبري الكتاين )ت

 م(.1982-هـ1402بريوت، الطبعة الثانية )-اإلسالمي

 م(.1946-هـ1365، النارش: مطبعة القاهرة )فهرس المكتبة األزهرية .61

هـ(، 1421)ت  عبد اهلل حممد بن صالح العثيمني، أليبالقول المفيد على كتاب التوحيد .62

 م(.1999-هـ1419، )3الدمام، ط-النارش: دار ابن اجلوزي

هـ(، حتقيق: عبدالسالم حممد هارون، 180، أليب برش عمرو بن عثامن بن قنرب )تالكتاب .63

 م(.1988-هـ1408القاهرة، الطبعة الثالثة ) -النارش: مكتبة اخلانجي

هـ(، حتقيق: رفيق 1191، ملحمد بن عيل التهانوي )توالعلوم كشاف اصطالحات الفنون .64

 م(.1996العجم و عيل دحروج، النارش: مكتبة لبنان، الطبعة األوىل )

، أليب القاسم حممود بن عمر الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل .65

عيل حممد معَوض، املوجود و  هـ(، حتقيق وتعليق: عادل أمحد عبد538الزخمرشي )ت

 م(.1998-هـ1418الرياض، الطبعة األوىل ) -النارش: مكتبة العبيكان
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، لعالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم لباب التأويل في معاني التنزيل= تفسير الخازن .66

بريوت، الطبعة  -هـ(، النارش: دار الكتب العلمية725البغدادي الشهري باخلازن )ت

 م(.2004-هـ1425األوىل )

هـ(، النارش: دار 711أليب الفضل مجال الدين ابن منظور اإلفريقي )ت، لسان العرب .67

 م(.2005بريوت، الطبعة الرابعة ) -صادر

، أليب العباس أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية احلَراين مجموع الفتاوى .68

 م(. 2005-هـ1426املنصورة، الطبعة الثالثة ) -هـ(، النارش: دار الوفاء728)ت

هـ(، 742، أليب إسحاق إبراهيم بن حممد السفاقيس )تالمجيد في إعراب القرآن المجيد .69

 هـ(.1430الدمام، الطبعة األوىل ) -حتقيق: د. حاتم الضامن، النارش: دار ابن اجلوزي

، أليب حممد عبداحلق بن غالب بن عطية األندليس المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .70

القاهرة،  -قيق وتعليق: السيد عبدالعال إبراهيم، النارش: دار الفكر العريبهـ(، حت546)ت

 الطبعة الثانية.

، لعبدالرزاق عيل إبراهيم موسى، النارش: مكتبة المحرر الوجيز في عدِّ آي الكتاب العزيز .71

 م(.1988-هـ1408الرياض، الطبعة األوىل ) -املعارف

هـ(، النارش: 792عروف بالسعد التفتازاين )ت، ملسعود بن عمر بن حممد املمختصر المعاني .72

 رشكة صحافية عثامنية.

هـ(، حتقيق: حممد عبداهلل 516، أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي )تمعالم التنزيل .73

الرياض، طبعة  -النمر و عثامن مجعة ضمريية و سليامن مسلم احلرش، النارش: دار طيبة

 هـ.1412سنة 

هـ(، رشح 311 إسحاق إبراهيم بن الرسي الشهري بالزجاج )ت، أليبمعاني القرآن وإعرابه .74

-هـ1408بريوت، الطبعة األوىل ) -وحتقيق: د. عبداجلليل شلبي، النارش: دار عامل الكتب

 م(.1988

هـ(، النارش: دار 626، أليب عبداهلل ياقوت بن عبداهلل احلموي الرومي )تمعجم البلدان .75

 .م1977-هـ1397بريوت، طبعة سنة  -صادر
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، مجعه ورتبه: يوسف اليان يركيس، النارش: مكتبة معجم المطبوعات العربية والم عرَّبة .76

 القاهرة. -الثقافة الدينية

هـ(، النارش: دار 1429، أليب عبداهلل بكر بن عبداهلل أبو زيد )تمعجم المناهي اللفظية .77

 م(.1996-هـ1417الرياض، الطبعة الثالثة ) -العاصمة

بريوت، -هـ(، النارش: مؤسسة الرسالة1408رضا كحالة )ت ، لعمرمعجم المؤلفين .78

 م(.1993-هـ1414الطبعة األوىل )

، أليب حممد عبداهلل بن يوسف بن أمحد املعروف بابن هشام مغني اللبيب عن كتب األعاريب .79

 -هـ(، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، النارش: املكتبة العرصية761األنصاري )ت

 م(.1991-هـ1411)بريوت، طبعة سنة 

هـ(، النارش: دار الكتب 626، أليب يعقوب يوسف بن أيب بكر السكاكي )تمفتاح العلوم .80

 م(.1987-هـ1407بريوت، الطبعة الثانية ) -العلمية

أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين ، مفردات ألفاظ القرآن الكريم .81

الرياض، الطبعة  -ي، النارش: مكتبة الرشد ، حتقيق: د. عبداحلميد هنداوهـ(502)ت

 م(.2007 -هـ 1428األوىل )

هـ(، حتقيق وضبط: 395، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا )تمقاييس اللغة .82

 بريوت. -عبدالسالم هارون، النارش: دار الكتب العلمية 

(، حتقيق: هـ669، أليب احلسن عيل بن مؤمن بن حممد املعروف بابن عصفور )تالم قَّر ب .83

 م(.1972-هـ1392أمحد عبدالستار اجلواري و عبداهلل اجلبوري، الطبعة األوىل )

هـ(، صححه وعَلق 548، أليب الفتح حممد بن عبدالكريم الشهرستاين)تالم َلل والنَِّحل .84

 -هـ1413بريوت، الطبعة الثانية ) -عليه: أمحد فهمي حممد، النارش: دار الكتب العلمية

 م(.1992

هـ(، 676، أليب زكريا حييى بن رشف النووي )تج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنها  .85

 القاهرة. -النارش: املطبعة املرصية

، أليب اخلري حممد بن حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري النشر في القراءات العشر .86

 بريوت. -هـ(، النارش: دار الكتب العلمية833)ت
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احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي  ، أليبالنكت والعيون= تفسير الماوردي .87

هـ(، راجعه وعَلق عليه: السيد بن عبداملقصود بن عبدالرحيم، النارش: دار 450)ت

 م(.1992 -هـ 1412بريوت، الطبعة األوىل ) -الكتب العلمية

أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري الشهري بابن ، النهاية في غريب الحديث واألثر   .88

 -هـ 1427الدمام، الطبعة الرابعة ) -هـ(، النارش: دار ابن اجلوزي 606األثري )ت

 م(.2006

 -هـ(، النارش: دار إحياء الرتاث العريب1339، إلسامعيل باشا البغدادي )تهدية العارفين .89

 م.1955بريوت، طبعة سنة 

كان ، أليب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن َخلوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .90

 بريوت. -هـ(، حتقيق: د. إحسان عباس، النارش: دار صادر681)ت
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