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Abstract 

Interest in Islamic heritage is one of the first tasks of researchers and investigator concerned in science of 

heritage specially – interpretation- The scholars in the past fulfill this science with books and provide Islamic 

library by thousands of Tafseer (interpretation) books , Shrooh ( discussions ) , Hawashy (annotations )and 

they became famous .Thus I have to follow the scholars and introduce part of this heritage to the public after 

it was locked in libraries .I see that one of the most important scalars books are the great scholars'  books who 

occupied the hearts and minds of the researchers .The most notably who was shining star in the sky of 

thirteenth century of Hijra is Shikh Alameer (Mohammed Bin Mohammed Bin Ahmed Alsinbawi Al-Maliky 

Al-Azhary ,dead 1232 H ) .After research in the books of Alameer Alkabeer I find an important interpretation 

for Mu'awwidhatayn .As these two Sura have an effect on Moslem 's life in live and other world and as they 

have mind , moral and material effect , their treasures , secrets and wisdoms which occupy the minds of 

interpreters I obtain the texts of the book and started to review it and complete it after depending on Allah and 

thank Allah .  

 ملخص البحث

فقد اشبع العلماء السابقين   -علم التفسير  –يعد االهتمام بالتراث االسالمي من اولى مهام الباحثين والمحققين المختصين بعلم التراث وال سيما منها  
ن احذو حذو الباحثين  هذا العلم بالمؤلفات ورفدوا المكتبة االسالمية بآالف التفاسير والشروح والحواشي ، وصار يشار اليهم بالبنان ، وصار لزامًا ا

وعقول    ، وان اخرج جزءًا من هذا التراث الى النور بعد ان اصبح رهين المكتبات ، ورأيت من أولى الكتب أهمية مؤلفات الكبار الذين شغلوا قلوب
ر الكبير )محمد بن محمــــــــد بن احمد  الباحثين ، وكان من ابرزهم نجمًا المعًا في سماء القرن الثالث عشر الهجري اال وهو الشيخ العالمة االميــــــ

هـــ( وبعد البحث بمؤلفات الشيخ االمير الكبير وجدت تفسيرًا مهمًا لسورتي المعوذتين ، ولكون هذه السورتين لها 1232السنبــــــاوي المالكي ، ت :  
وية ومادية مؤثرة، وما فيهما من كنوز واسرار ولطائف ونكات  وقٌع على حياة المسلم في الدنيا واآلخرة ، وما لهذه السورتين من معاٍن فكرية ومعن

على  ، وشغلت افكار المفسرين دون غيرهما، وبعد استخارة هللا سبحانه وتعالى ، وهمتي في ان اخدم كتاب هللا  تعالى ، سهّل هللا لي الحصول  
 ى تمام المنة . نسخ المخطوط ، وشرعت في تحقيقهما ، واكملتهما بتيسير هللا ، والحمد هلل عل

 مقدمة
الميامين   الحمد هلل رب العالمين، وافضل الصالة واتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر

القرا وعلى من تبعهم، ومن بهداهم اهتدى واقتفى آثارهم الى يوم الدين.. اما بعد...   فيه  اعملت  ما  اول  الهمم، فان  اليه  وصرفت  ئح، 
قوم  وصدقت فيه العزائم، وسار لتحصيله طلبة العلم في مختلف البالد واالوطان، البحث عن اسرار التنزيل، والكشف عن استار التاويل، اذ به ت

ٿ  چ جمع كل شيء، قال تعالى:    المعالم، وتثبت الدعائم ، وتتقدم المنازل، والعلوم المعزوة اليه كثيرة، وعلومه ومعارفه غزيرة، وفوائده وفيرة،

وهدى من الغواية والضالل الى الرشاد والكمال، ورحمة في الدنيا واآلخرة، وبشرى في ظلمة القبور، وامان ولطف   .(1) چٹ  ٹ  ٹ   ٹ  
لكن ال يغوص في حقائقه، وال يفوز بشيء من دقائقه اال رجل بحث عن فوائد المعاني، ونظر في اختالف دالالت تلك .  في البعث والنشور

ب العزة في مؤونة التفسير حقه، وتصون له مظان التأويل رونقه. ولما ان علم التفسير يعد من افضل واشرف  المباني، فهي التي تقرب الى كالم ر 
( ، لذلك اهتم المسلمون قديمًا وحديثًا بهذا العلم ،  العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، بل هو أجّلها ، وهو العلم الذي من خالله يفهم كالم هللا )

ساء هذا العلم الشريف، وكان من بين هؤالء العلماء االجالء االعالم الذين خدموا كتاب هللا العزيز والعناية به شمس الدين  فكان لهم الفضل في ار 
محمد بن محمد بن أحمد السنباوي االزهري المعروف بـ "االمير الكبير". وعرف بسعة علمه وحفظه، وعظيم جهده، وقوة عزمه في خدمة هذا  

مه وتعددت مصادره، وانتشرت مؤلفاته في االمصار، واقبل عليها اهل العلم جياًل بعد جيل، فمنها ماهو مطبوع، ومنها ماهو  الدين، اذ تنوعت علو 
منها، وتعزيز  في طي النسيان .ولما رأيت الجهود العلمية الطيبة والنوايا المخلصة الستثمار هذه الثروة العلمية ، وتقديمها ألبناء االمة، لالفادة  

لى  العلمية ورفد المكتبة اإلسالمية بالنفائس والكنوز العظيمة. لذا اردت ان اساهم في تحقيق هذا الكتاب، فكان من االسباب التي دفعتني ا  الحركة
ر، سياختيار هذا الموضوع بعد ان واجهتني صعوبات عدة، فلم اجد خيرًا من احياء تراث علمائنا، فبحثت عن هذا المخطوط لكونه يتعلق بعلم التف

بسعة علمه،    )األمير الكبير(لذا كانت رحلتي معه شاقة ومتعبة، وممتعة، فقد عرف الشيخ  وبعد ان اطلَّعت عليه وجدت له قيمة علمية كبيرة.  
ير ،  مما جعلني اعتمد في تحقيق هذا المخطوط ودراسته بالعديد من المصادر والمراجع المهمة التي اعتمدها المؤلف، نقاًل من اهم كتب التفس

سة  ورجعت الى ُأّمات الكتب من التفسير والنحو والصرف واللغة والبالغة وغيرها.   وقسمت هذا البحث الى قسمين : القسم االول : قسم الدرا
، اسمه،  : تناولت فيه حياة الشيخ "االمير الكبير" وقسمته على اربعة مطالب :المطلب األول : والدته  اما المبحث االولوقد تضمن على مبحثين :
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ث : تالمذته. ونسبه، ونشأته، ولقبه، وكنيته، وصفاته ومناصبه، ووفاته، ومكانته العلمية واقوال العلماء فيه. المطلب الثاني : شيوخه. المطلب الثال 
سم الكتاب وصحة  : تناولت فيه دراسة عن الكتاب قسمته على خمسة مطالب. المطلب االول : ا  اما المبحث الثانيالمطلب الرابع : مؤلفاته.  

طلب  نسبته الى المؤلف واهميته والغرض من تأليفه.المطلب الثاني : منهج المؤلف في كتابه.المطلب الثالث : مصادره من االعالم والكتب . الم
لعلي قدمت وختامًا   الرابع : بيان منهجي في التحقيق.المطلب الخامس : وصف النسخ الخطية للكتاب .اما القسم الثاني : النص المحقق 

لعالمين جهدًا متواضعًا، خدمًة لكتاب هللا تعالى، وحسبي في ذلك خالص نيتي ان يتقبَّل مني طلبًا لمرضاته ومغفرته، فان وفقت فالحمد هلل رب ا
ا محمد رسولنا على منه ولطفه وتوفيقه، وان اخطأت وقصرت، فمن نفسي، فاستغفر هللا العظيم سائلين العفو والغفران وصّل اللَّهم على سيدن

 الكريم االمين، وعلى آله وصحبه اجمعين. 
 القسم االول : قسم الدراسة : 

املبحث االول : حياة الشيخ حممد بن حممد بن أمحد السنباوي املالكي االزهري املعروف بـ "االمري الكبري" :
 

 املطلب االول : حياته .

من قسم منفلوط بمديرية اسيوط بمصر، وكان مولده يوم االربعاء في شهر ذي الحجة سنة    (2)  : ابو عبد هللا في ناحية )سنبو(  ولدوالدته : -أواًل 
 . (3)ه(1154أربع وخمسين وألف ) 

بن امسه ونسبه :  -ثانيًا  أحمد  بن  محمد  بن  محمد   : هو  اسمه  ان  على  ترجمته  مصادر   أجمعت 
 . (4) عبد القادر بن عبد العزيز بن محمد السنباوي المالكي االزهري 

  نشأ الشيخ في احضان والديه نشأة دينية، بعد ان أخبرهم ان اصلهم من بالد المغرب ، من مدينة مازونة الجزائرية، وارتحل مع ثالثًا : نشأته : 
. حفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع سنين، ثم قدم القاهرة والتحق بدروس الجامع االزهر، (5)والديه من اسيوط الى القاهرة، وهو ابن تسع سنين

وُحبب اليه العلم، فحفظ المتون، واجتهد في تحصيل العلوم، فأول ما حفظ متن االجرومية، وسمع سائر الصحاح، وحضر دروس اعيان عصره  
 . (6) كهد في التحصيل فلم يبق فٌن حتى اتقنه، ودرس فقه المذاهب االربعة، والقراءات القرآنية  والهيئة والهندسة والفلكيات والحكمة وغير ذلواجت

  وتصدر االمير الكبير إللقاء الدروس في حياة شيوخه، ونما امره، واشتهر فضله، خصوصًا بعد موت شيوخه، وشاع ذكره في اآلفاق، وخصوصاً 
بالد المغرب، وتأتيه الصالت من سلطان المغرب وتلك النواحي في كل عام، ووفد عليه طالب العلم لألخذ عنه والتلقي منه، وتوجه في بعض 

وظل  القضايا الى دار الخالفة العثمانية، والقى هناك دروسًا وحضر فيها علماؤهم وشهدوا بفضله واستجازوا وأجازهم بما هو مجاز من اشياخه،  
 . (7) ة ناظرًا على الجامع االزهر، ودرس بمدرسة محمد بك مدةمد

اشتهر محمد بن محمد السنباوي المالكي بـ  "االمير الكبير" ، وهو لقب جده االدنى، أحمد، وسبب هذا اللقب ؛ ان جده أحمد واباه  لقبه :  -رابعًا 
 .  (8)عبد القادر كان لهما امرة بالصعيد

 .(9)يكنى الشيخ )رحمه هللا( بـ )أبي محمد(. وقيل  يكنى بـ )أبي عبد هللا( واالصح: االولكنيته :  -خامسًا 
انتهت الى العالمة االمير )رحمه هللا( الرياسة في العلوم بالديار المصرية، وباهت مصر ما سواها بتحقيقاته البهية، صفاته ومناصبه :  -سادسًا 

لمزاج، فصيح اللسان، رفيع الذوق، وينزعج طبعه من غير انزعاج، ويكاد الوهم يؤلمه، وسماع المنافر وكان )رحمه هللا(  رقيق القلب، لطيف ا
. تولى مشيخة السادة المالكية باالزهر حتى توفي )رحمه هللا( ، ثم توالها ابنه الشيخ محمد االمير الصغير. وكان )رحمه هللا(  (10) يوهنه، ويسقمه

هللا لومة الئم، وله في ذلك مواقف مشهودة مع الكبراء وغيرهم، وفي آخر عمره ضعفت قوته وتراخت اعضاءه  ذا جرأًة في الحق ال تأخذه في  
 .   (11) وزادت شكواه 

القعدة الحرام سنة )وفاته :   -سابعًا  العاشر من ذي  الكبير )رحمه هللا( في يوم االثنين  ه( عن عمر يناهز ثمان 1232توفي الشيخ االمير 
اهرة،  وسبعون سنة، وكان له مشهدًا حافاًل جدًا عند تشييعه، ودفن بجوار الشيخ عبد الوهاب العفيفي بالقرب من عمارة السلطان قايتباي في الق

 . (12) والحزن وكثر عليه االسف 
لقد أخذ العالمة الكبير العلم عن كبار علماء عصره واجازوه اجازة عامة، وشهدوا له بالفضل  :   مكانته العلمية واقوال العلماء فيه -ثامنًا 

الفروع من    والعلم، قال عنه المؤرخ الجبرتي : "إليه انتهت الرياسة في العلوم بالديار المصرية ، وباهت مصر ما سواها بتحقيقاته البهية . استنبط
وأنشد في حقه الفقيه الفاضل ابو    (13) ر المعقول والمنقول ، واودع الطروس فوائد وقلدها عوائد وقرائد"االصول ، واستخرج نفائس الدرر من بحو 

 العالء، ادريس بن محمد صهر العالمة الكتاني :    
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 فال حشَو فيِه وال ما يالم   كالم االمير أميُر الكالم  
 (14) فالزم تأليفه والسالم   اذا رمَت تحقيَق مسألة  

 شيوخه :   -املطلب الثاني 
تتلمذ الشيخ االمير الكبير )رحمه هللا( على نخبة من شيوخ عصره المشهورين بالعلم والفضل والتحقيق، سأذكر ابرزهم واشهرهم مرتبين   

 حسب سني وفياتهم : 
يل مصر، الحجة الثبت المتقن،  هو محمد بن محمد الحسني المغربي المالكي الشهير بـ )البليدي(، نز ه(.  1176محمد البليدي )ت :   .1

صاحب المصنفات الشهيرة، دفن في القاهرة في تربة المجاورين، وأخذ عنه التفسير والعقيدة والفقه والحديث ، وقد جاوز الثمانين من 
 .  (15)عمره، من مؤلفاته : )حاشية على تفسير البيضاوي( و)رسالة في المقوالت العشر( و)تكليل الدرر( في الفقه المالكي

يوسف بن سالم بن أحمد الشافعي القاهري الشهير بـ )الحفني(، كان )رحمه هللا( عديم النظير في    هوه(.1176يوسف الحفني : )ت :   .2
الحفظ، شاعر، فاضل، من فقهاء الشافعية، من أهل القاهرة، وأخذ عنه آداب البحث والشعر في قصيدة : )بانت سعاد( من مؤلفاته :  

 .(16)شرح االلفية، لألشموني(، و)شرح التحرير في الفقه(، وله رسالة في علم اآلداب )حاشية الحافلة على 
هو أحمد بن حسن بن عبد الكريم بن محمد بن يوسف الخالدي الشافعي االزهري، الشهير بـ )الجوهري( ه(.1181أحمد الجوهري : )ت :   .3

الكالم والفرائض ، من مؤلفاته: )حاشية على شرح الجوهرة، للشيخ عبد السالم فقيه، متكلم، ولد بمصر، وتوفي بالقاهرة، أخذ عنه علم  
 . (17) الزرقاني( و)المباحث المرضية السنية في نزاهة االنبياء عن كل ما ينقص مقاماتهم العلية الزكية(

هري الشهير بـ )الملوي( شيخ هو أحمد عبد الفتاح بن يوسف بن عمر المجيري الملوي الشافعي األز ه(.1181أحمد الملوي : )ت :   .4
شيوخ عصره، أخذ عنه الفقه ، وسمع عنه سائر الصحيح والشفاء ، من مؤلفاته : )شرحان على رسالة االستعارات مطول ومختصر(،  

 . (18)  و)شرحان على السلم ، لألخضري(
ه، مالكي المذهب، مغربي، من اهل فارس هو علي بن محمد بن علي بن العربي الشهير بـ )الّسقاط( فقيه(1183علي الّسقاط : )ت :   .5

 . (19)نزل بمصر
هو محمد بن اسماعيل بن خضر الشهير بـ )النفراوي( المصري المالكي، أخذ عنه الفقه وغيرها من ه(1185محمد النفراوي : )ت:   .6

 .  (20)  بيان معنى المذهب(الفنون ، من مؤلفاته : )االجوبة على االسئلة الخمسة( و)شرح نور االيضاح(، و)الطراز المذهب في 
هو علي بن أحمد بن مكرم هللا العدوي المالكي الشهير بـ )الصعيدي(، أحد االئمة الشيوخ  ه(.1189علي بن أحمد العدوي : )ت :   .7

عقول االعالم، فقيه، مالكي المذهب، محدث، اصولي، متكلم، منطقي، ولد في اسيوط، وتوفي بالقاهرة، أخذ عنه الفقه وغيره من كتب الم
 . (21) من مؤلفاته : )حاشية على شرح ابن عبد الحق السنباطي على مقدمة البسملة والحمدلة( و)حاشية على شرح الجوهرة(

)بغربية مصر(، من   هو محمد بن موسى الشهير بـ )الجناجي( المصري ، نسبة الى مدينة جناجه(.1200محمد الَجَناجي : )ت :   .8
اهل القاهرة ، توفي بها، عالم بالحساب والجبر والمقابلة، من مؤلفاته : )رسالة في تحويل النقود بعضها الى بعض(. قال الجبرتي : تدل  

 . (22) على براعته في علم الحساب. و)رسالة في التوحيد(
سودة المرّي ، شيخ الجماعة بـ )فاس(، وامام الفقهاء بالمغرب،   هو محمد التاودي بن محمد الطالب بنه(.1209محمد التاودي : )ت :   .9

ابي عبد هللا، فقيه مالكي، توفي بفاس، أخذ عنه الفقه والحديث ، من مؤلفاته : )نهاية المعنى والسول في حب آل بيت الرسول( و)تحقيق  
 . (23)االنباء فيما يتعلق بالطاعون والوباء( ،)حاشية على الجامع الصحيح، للبخاري(

هو عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، مؤرخ مصر، وغيرها من الفنون كالهيئة والهندسة والفلكيات والحكمة  ه(.1237الجبرتي : )ت :   .10
 .(24)، من مؤلفاته : )عجائب اآلثار في التراجم واالخبار(

 املطلب الثالث : تالمذته :  

ز به من علوم ومعارف، اذ كان )رحمه هللا( قلبه لهم وموئاًل، فقد ذاع صيته بين لقد تلمذ على يد الشيخ تالميذ كثيرون، نظرًا لما يمتا 
 اهل العلم، فتهافتوا عليه لينهلوا من معين علمه، وسأذكر ابرزهم مرتبين حسب سني وفياتهم :  

المدني الحنفي االزهري، ولد بمكة، وقدم الى مصر، والزم  هو محمد بن حسن الجزايرليه(.1187محمد بن حسن الجزايرلي : )ت :  .1
 .  (25) الشيخ حسن المقدسي مفتي الحنفية مالزمة كلية ، أخذ عنه المعقول ، كان )رحمه هللا( عالمًا فقيهًا نبيالً 
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كبير محمد هو محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الرحيم بن مصطفى ابن القطب اله(.1194محمد بن عثمان الخلوتي : )ت :   .2
،  الدمرداش الخلوتي، ولد بـ )زاوية جدة(، ونشأ بها، ولما توفي والده عثمان جلس مكانه في خالفتهم، وسار سيرًا حسنًا مع اآلبهة والقار

 . (26)وتردد االفاضل اليه على عادة اسالفه
لقفطانجي الحنفي المصري، ولد  هو عيسى جلبي بن محمود بن عثمان بن مرتضى اه(.1197عيسى بن جلبي القفطانجي : )ت :   .3

بمصر ، ونشأ صالحا في عفاف وصالح وديانة ، ومالزمة لحضور دروس االشياخ ، وتفقه على فضالء عصره، وأخذ العربية والكالم 
 .   (27)عن الشيخ محمد االمير، وكان منزله موردًا للفضالء

صطفى بن أحمد العقباوي المالكي االزهري، نسبًة الى مدينة هو الشيخ العالمة الفاضل مه(.1221الشيخ مصطفى العقباوي : )ت :   .4
)عقبة( ، تصدر اللقاء الدروس، وانتفع منه الطلبة، واشتهر فضله، وكان حسن االخالق، مقباًل على االفادة واالستفادة ، من مؤلفاته :  

 . (28))عقيدة العقباوي(
عبد الفتاح المالكي االزهري، العمدة المفضل، كان )رحمه هللا( ذا تقوى  هو محمد بن  ه(.1222محمد عبد الفتاح المالكي : )ت :   .5

 .(29) وعبادة ورفعة، الزم الشيخ في دروسه، ونال درجة علية
هو الشيخ العالمة أحمد بن محمد بن اسماعيل الطهطاوي، الحنفي، شيخ السادة الحنفية، فقيه ه(.  1223أحمد الطهطاوي : )ت :   .6

سيوط، وتعلم باالزهر، ثم تقلد مشيخة الحنفية، من مؤلفاته : )حاشية الدر المختار( و)كشف الدين عن بيان  حنفي، ولد بالقرب من ا
 . (30)المسح على الجوربين(

هو ابو عبد هللا ، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الصغير، المعروف بـ )االمير الصغير(،  ه(.1253ولده االمير الصغير : )ت :  .7
 . (31) ، وائمة الفضالء، فقيه مصري، مالكي المذهب، أخذ العلم عن أبيه االمير الكبيرمن اعالم العلماء

 املطلب الرابع : مؤلفاته  :

كان للشيخ االمير الكبير )رحمه هللا( له مؤلفات ومصنفات عدة، اشتهرت بأيدي طلبة العلم، وهي غاية في التحرير، حتى ذاع صيته   
. نرمز الى المطبوع بالرمز )ط(، والى المخطوط بالرمز (32) زمانه، وهي ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود نذكر منها بين العلماء في وقت  

 )خ(، وما عدا ذلك نتركه لعدم علمنا بالكتاب. 
 . (33) -ط  –المجموع : هو مصنف في الفقه المالكي ، حاذى به مختصر خليل ، جمع فيه الراجح في المذهب  .1
 . (34) -ط-ه1281، طبع بمطبعة شاهين سنة  -المجموع  –و شرح نفيس على مصنفه السابق شرح المجموع : ه .2
 .(35) -ط-هـ  1304، طبع بمصر سنة  -شرح المجموع  –على شرح المجموع : هو حاشية على شرحه السابق  ضوء الشموع .3
 .(36)-ط-عبد هللا الغماري بمكتبة القاهرة  اإلكليل شرح مختصر خليل: طبع هذا الشرح بتصحيح وتعليق العالمة أبي الفضل ، الشيخ  .4
 .  (37)- ط-حاشية على شرح الشيخ خالد على االزهرية في علم العربية  .5
 .  (38) ه ط1285حاشية على شروح الذهب، ألبن هشام، طبع بمصر سنة  .6
 .  (39) -ط–حاشية على شرح العشماوية ألبن تركي: في الفقه المالكي  .7
 .(40) -ط–هـ  1299ألبن هشام: طبع بمطبعة الشرف بالقاهرة سنة حاشية على مغني اللبيب  .8
 .(41)حاشية على شرح الشيخ عبد الباقي على مختصر خليل: في الفقه المالكي .9

 . (42)-ط–ه 1282حاشية على إتحاف المريد شرح الشيخ عبد السالم اللقاني على جوهرة التوحيد: طبعت بمطبعة بوالق، القاهرة  سنة  .10
 .(43)-خ  –حاشية على الفوائد الشنشورية شرح الرحبية: في علم الفرائض )مخطوط باألزهرية(  .11
 .   (44)-ط-ه 1281المناسك : طبع باسم )مناسك االمير( طبعة حجر ، مطبعة حسن الرشيدي ، مصر ، سنة  .12
 .    (45) حواش على المعراج .13
 .  (46)غيطيحسن الذكرى في شان االسرا. وهي حاشية على قصة المعراج لل .14
 .     (47)-ط -ه 1281: طبع بمطبعة حجر ، مصر،  سنة    - في البالغة  –حاشية على شرح الملوي على السمرقندية في األستعارات  .15
 .   (48) -ط-ه 1281طبع  حجر في مطبعة حسن الرشيدي في مصر سنة  مطلع النيرين فيما يتعلق بالقدرتين : .16
 .  (49)اتحاف األنس في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس : طبع باسم )اتحاف االنس( في العلمية واسم الجنس في دمشق ط .17
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 .    (50)-ط-بهجة االنس واالئتناس شرح زارني المحبوب في رياض االس : طبع بمصر  .18
 . (51) عما يسأل به ابن خميس رفع التلبيس .19
منشور في مجلة كلية -رسالة االمير واالنكار على من يقول بكفر الالحن، حققه االستاذ المساعد الدكتور بشار عبد اللطيف علوان .20

 .    -ط  –م 2015( ، 43جامعة بغداد العدد )-العلوم االسالمية
 .     (52) -ط-ثمر التمام في شرح غاية االحكام في آداب الفهم واالفهام  .21
 .(53)حققه االستاذ المساعد الدكتور خالد ابراهيم مسلم اآللوسي  - ط-تفسير سورة القدر:  .22
 .  -ط  –م 1887الوظيفة الشاذلية: طبع بمدينة مراد آباد بالهند سنة:  .23
 . (54) وهو موضوع دراستنا–تفسير المعوذتين او خاتم/ختم االزهرية  .24
 . (55) -ط–انشراح الصدر في بيان ليلة القدر .  .25
ہ    چ، وقوله تعالى :  ٣٥البقرة:  چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چرسالة تتضمن الكالم على آيتين وهما قوله تعالى في سورة البقرة :  .26

 (56).-خ–، اذ لم يذكر )رغدا( وعبر في االولى بالواو، وفي الثانية بالفاء ١٩األعراف:   چھ  ھ   ھ  ڭ  
 .(57) - خ–رسالة في البسملة  .27
 .(58) -خ–١٢٨آل عمران:   چہ  ہ      ہ  ھ   ھ  چ رسالة في قوله تعالى :  .28
 ( 59)  -خ–  ٥٦األحزاب: چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ رسالة في قوله تعالى :  .29
 . (60)  -خ– ه(1206)شرح رسالة البسملة والحمدلة ، للصبان : ت : شرح البسملة : .30
 . 24- 19العدد   شرح االمير على ابيات )السّيما( للسجاعيبحث محقق ومنشور للدكتور احمد بن محمد القرطبي بمجلة جامعة ام القرى  .31
 .    (61)-ط-الكوكب المنير في فقه المالكية    .32

 دراسة عن املخطوط : املبحث الثاني :

 املطلب االول : اسم املخطوط وصحة نسبته اىل املؤلف.

، وهو الراجح (62) بعد اطالعي على هذا المخطوط تبين لي ، ومن خالل عملي فيها ان لها اسمين : االول : تفسير المعوذتين     
ويبدو ان هذا االسم ذكر في الفهرسة    (63) ختم االزهرية، او خاتم االزهرية، او خاتمة االزهرية او تقييد على األزهرية  واالنسب. الثاني :

   (64) وربما هذا العنوان وقد تم ذكره بناءًا على قول المؤلف في بداية المخطوط بقوله : )ختمي كتاب االزهرية المختوم لهما( اختصارًا.  
لم يحصل في صحته الى المؤلف شك ، او لبس يحتاج الى بحث واستدالل في نسبة هذا الكتاب صحة نسبته اىل املؤلف االمري الكبري : 

 للشيخ محمد االمير الكبير السنباوي )رحمه هللا( ولذلك لما يأتي: 

 قول : محمد بن محمد المدعو بـ االمير ...( . نصَّ المؤلف على اسمه في بداية الكتاب في الورقة االولى بقوله : )اما بعد...في .1
 ثبت اسم الكتاب مع اسم المؤلف على طرة المخطوط في النسخة )أ(؛ )ب(؛ )ج( .  .2
 وجود اسم المؤلف .  .3

جاءت اهمية المخطوط عندما وصف المؤلف في مقدمة المخطوط بقوله : هذا كالم يتعلق بالمعوذتين،  اهميته والغرض من تأليفه : 
حملني على جمعه مع قصد التبرك ختمي كتاب االزهرية المختوم بهما بحضرة جماعة من العارفين، وانى لمثلي ان يقترن كالمهما بكالم 

، لكن جرأني على ذلك سعة الفضل وقوة الرجاء مع استنادي لكالم العارفين وثقتي هللا، ومن اين له ان يقول في معنى..لعل هذا مراد هللا
. وتكمن اهمية المخطوط لكونه يرتبط موضوعه بعلم التفسير، وهو من أّجل العلوم الشرعية ؛ أَلنه يتعلق بكتاب هللا  (65) برب العالمين"

يجب اخراجه من عالم المخطوطات الى عالم المطبوعات، وتحقيقه لكي ينتفع تعالى، وان اهمية هذا العلم كنز من كنوز تراثنا االسالمي  
 به المسلمون، وادخاله الى المكتبات االسالمية لرفدها بهذا العلم الجليل.    

 املطلب الثاني : منهج املؤلف يف كتابه : 

ل دراستي لهذا الكتاب تبيَّن لي من اهم سمات منهجه لم يبين المؤلف في كتابه المنهج الذي سار عليه في تأليفه لهذا الكتاب، ومن خال 
  افتتح االمير الكبير االزهري كتابه بمقدمة قصيرة بقوله: بسم هللا الرحمن  الرحيم نحمدك الّلهم رب الفلق والناس، ونصّلي ونسّلم على 

 نبيك محمد ماحي الكفر واالرجاس، وعلى آله المباركين، واصحابه االكرمين...". 
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 ذلك تحدث عن اهمية الكتاب والغرض من تأليفه ... ثم بعد  -
 ثم بدأ بتفسير سورة الفلق، اذ ذكر عدد آياتها وسبب نزولها، ومكان نزولها، وذكر فض سورتي المعوذتين، ثم بدأ بتفسير السورة آية  آية  -

 حتى اتمها، ذاكرًا فيها ، علوم متنوعة في اللغة والتفسير وعلوم القرآن.  
اسس علمية رصينة، وتحقيقات مهمة ، وفوائد بديعة، والتفاتات ذكية ، وعبارات عميقة، بل كان معترضًا، مدققًا، بنى منهجه على   -

محققًا، مصوبًا. فنجد االمير يذكر عبارة : )االصح(، )يرد على ما قال(، )ويرجحه(، و)الصواب( ، )يصح(، )قلت( ، )يحتمل(، )قيل(،  
 )اال ترى( وغيرها من العبارات. )فاالولى(، )ال يصح( ، )وجوابه(، 

اذ نرى المؤلف يرجح رأيًا على رأي آخر، امثلة ذلك في جملة أعوذ، اذ يقول : "هل هي مفعول به؟ قال الجمهور : نعم، وقال ابن  
، وتراه في موضع آخر يرد على العلماء،   (66)الحاجب : انها مفعول مطلق، مبين للنوع ، وقال ابن هشام ؛ الصواب ما قاله الجمهور..."

معترضًا عليهم، منها ما ورد في مسألة االستعاذة، اذ يقول : "ويرد عليه ان االستعاذة عن القراءة من الشيطان استعاذة من مضاره 
: فهم عالم الخلق مما خلق الالحقة للروح.."". وكذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: )ما خلق( ، اذ يقول فيها المؤلف : "قال العصام  

 بعيد، وايضًا الشر يتوجه من عالم االمر ايضًا كمالئكة العذاب" رد الشهاب الخفاجي على العصام، فقال : "ورده الشهاب : بانه ال بعد، 
 . (67))اما رده البعد، فضعفه غني عن البيان...( الى ان قال : "فالحق مع العصام"  فرجح المؤلف قول العصام على الشهاب، فقال :

 استقراء موارده ومصادره االصلية، فجمع ما كتب عنه من كتب التفاسير والعلوم االخرى.   -
 عني بضبط كلماته الغريبة، وبّين معناها، وبيان نسبة الشواهد الشعرية.   -
ع التي تعد من المشكاّلت التي كثر كالم الناس عليها، فقد اشبع القول فيها، بذكر اقوال العلماء، والموضع  اهتم المؤلف في كتابه بالمواض -

 الذي وقع فيه التنازع والتباحث بين االئمة، بما رأيته يرجح ويرد ويأتي باشياء لم يتوصل اليه بعض العلماء. 
 العلماء، وكان أمينًا فيما ينقل وينسب الكالم الى قائله.  نبه المؤلف الى قضية مهمة في كتابه، فيما ينقل عنهم من  -
ي تراه يختار العبارات ، او االلفاظ التي تحتاج الى توضيح ، وازالة ابهام وعرض لالقوال، وقد يورد بعضها، لم يوردها كاملة، وانما ينه -

 بعضها بلفظ او رمز : )الخ( يعني بها الى آخره.    
 نب الحديثي من التفسير بالمأثور، وعزوت االحاديث الى مظانها في كتب الحديث. اهم ما يميز به كتابه الجا -
 اهتمامه بالقراءات القرآنية وبيانها.    -
 اهتمامه بمصطلحات الفقه واصوله.    -
 اهتمامه بعلوم القرآن ومن تلك العلوم : علم اسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص وغيرها.  -
 العربية وآدابها، وخصوصًا النحو واالعراب.  اهتمامه بعلوم  -

تعرض المؤلف في منهجه لمختلف القضايا العلمية، سواء كانت قضايا عقدية ، او قراءات قرآنية، او لغوية ، او نحوية ، أو صرفية ،  
 أو بالغية.   

 املطلب الثالث : مصادره من االعالم والكتب :

 مصادره من االعالم : الفرع االول :
 ه( . 40االمام علي بن ابي طالب : )ت :  .1
 ه(  . 118ابن عامر : )ت :  .2
 ه(  . 148االعمش : )ت :  .3
 ه( . 261مسلم : )ت :  .4
 ه( .  354ابن حبان : )ت :  .5
 ه( .  538الزمخشري : )ت :  .6
 ه( .  646ابن الحاجب : )ت :  .7
 ه(  . 685البيضاوي : )ت :   .8
 ه( . 741)ت :  الخازن :  .9
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 ه( .   742السفاقسي : )ت :  .10
 ه( . 761ابن هشام : )ت :  .11
 ه( .838-837الدماميني : )ت :  .12
 ه( . 951شيخ زاده : )ت :  .13
 ه( .  951عصام الدين االسفراييني: )ت :   .14
 ه( .995ابن عبد الحق : )ت :  .15
 ه( . 1069الشهاب الخفاجي : )ت :  .16

ف االمير الكبير في تأليفه لكتابه : )تفسير المعوذتين( على المصادر والمراجع والمعجمات اعتمد المؤلالفرع الثاني : مصادره من الكتب 
لمختلف العلوم العربية واالسالمية، فاعتمد على مصادر في التفسير وعلوم القرآن وعلوم العربية وآدابها، فهو في أخذه من المصادر لم  

فتارة يذكر اسم الكتاب ومؤلفه، وتارة يذكر اسم الكتاب فقط ، وتارة يذكر اسم يعتمد على طريقة واحدة، بل تنوع أخذه من المصادر،  
 المؤلف فقط دون االشارة الى كتابه ومن اهمها : 

  اواًل : مصادره من كتب التفسير كتفسير الكشاف ، وتفسير انوار التنزيل ، للبيضاوي، وتفسير الخازن ، وحاشية شيخ زاده، وحاشية العصام 
 اب على تفسير البيضاوي وغيرها. وحاشية الشه

 ثانيًا : كتب النحو واالعراب. 
 كتاب اعراب القرآن المجيد، للسفاقسي، ومغني اللبيب، ألبن هشام، وشرح الدماميني على مغني اللبيب.  

 ، وعروس االفراح شرح تلخيص المفتاح ، للسبكي وغيرها.  ثالثًا : كتب البالغة ، منها كتاب مفتاح العلوم ، للسكاكي، ومختصر المعاني للتفتازاني
 رابعًا : كتب الحديث كصحيح البخاري، وصحيح مسلم ، وصحيح ابن حبان.      

 املطلب الرابع : بيان منهجي يف التحقيق :

اول ما عملت قمت به نسخت المخطوط معتمدًا على نسخة االصل، ثم قابلته بالنسخ االخرى، مقابلة دقيقة مع بيان الفروق في الحواشي،   .1
 واذا كان السقط من نسخة االصل، او من يخالف نسخة االصل وضعته بين معقوفتين هكذا بالرمز ]  [.  

 ضبط النص على وفق قواعد االمالء المعاصرة.  .2
 وت اآليات القرآنية الى مواضعها، وقد ذكرت اسم السورة، ورقم اآلية.  عز  .3
 خرجت االحاديث واآلثار النبوية التي وردت في الكتاب، الى مظانها االصلية مع بيان الحكم ودرجة الحديث.  .4
 خرجت الشواهد الشعرية ونسبتها الى قائلها.    .5
 ان وايضاح.  علقت على بعض المسائل التي رأيت انها بحاجة الى بي .6
 ترجمت لالعالم الواردة في الكتاب ترجمة موجزة.  .7
 اثبُت ارقام صفحات نسخ المخطوط اينما انتهت صفحتها في داخل المتن، ليسهل على من اراد الرجوع اليه.    .8
ولم اشر الى    راعيت في النسخ تفصيل جمله، وتحديد مقاطعه، وضبط نصوصه، التي تحتاج الى ضبط وتنقيط الكلمات غير المنقطة، .9

 ذلك في الهوامش لعدم الفائدة من هذه االشارة. 
 خرجت القراءات القرآنية من كتب القراءات والتفسير، وقد وثقتها الى اصحابها بقدر المستطاع، مع بيان حكمها.   .10
 ذلك سبياًل. شرحت الكلمات الغريبة والغامضة. بالرجوع الى كتب الغريب ومعجمات اللغة، وعلقت عليها ما استطعت الى  .11
اثبت ارقام لوحات المخطوط داخل المتن ورمزت لها بالرمز : )و( لوجه اللوحة ، والرمز : )ظ( لظهر اللوحة ، ورمزت لنسخ المخطوط  .12

 بالرموز : )أ ، ب ، ج( ليسهل للقارئ الرجوع اليها .
 ائمة المصادر والمراجع . لم اذكر بطاقات الكتب في هوامش البحث لثقلها على الهوامش واكتفيت بذكرها في ق .13

 املطلب اخلامس : وصف النسخ اخلطية للكتاب. 
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هللا في اخراج نص سليم  لقد توافر لدي بفضل هللا تعالى ثالث نسخ خطية من مخطوط )تفسير المعوذتين( للمؤلف، وهي كافية باذن 
قويم، فاعتمدت عليها، علمًا ان هناك لهذا المخطوط نسخ أخرى في مكتبات العالم، لم استطع الحصول عليها لتعذر ذلك، فقد بلغ عدد  

  . (68)( نسخة موزعة على مكتبات العالم11النسخ لهذا الكتاب : )
 )االصل( ورمزها : )أ(  النسخة االولى :  .1

 -جمهورية مصر العربية-وزارة االوقاف–وهي النسخة المصورة عن النسخة المحفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات االسالمية 
.سنة   7.عدد االوراق :    6/11اسم المخطوط : ختم على كتاب االزهرية .المؤلف : االمير .الرسالة برقم :  .  839رقم المخطوط :  

 ه .اسم الناسخ : لم يذكر . 1227:   النسخ
مصر.  رقم الجلد : -وهي النسخة المصورة عن دار الكتب القومية، المحفوظة في المكتبة التيموريةالنسخة الثانية : ورمزها : )ب( . .2

لناسخ : محمد هاسم ا 1233.سنة النسخ :    6. عدد االوراق :  1835.رقم الفهرسة في مكتبة التيمورية :    250.رقم المخطوط :    1/90
 االبراشي .

.رقم الجلد    -مصر-وهي النسخة المصورة بدار الكتب القومية المحفوظة في المكتبة التيمورية المركزية  النسخة الثالثة : ورمزها : )ج( . .3
نسخ :  .اسم المخطوط : ختم على كتاب االزهرية .سنة ال1850.رقم الفهرس في مكتبة التيمورية :    400.رقم المخطوط :    1/90:  

 ( .  اسم الناسخ : قد يبدو لي غير واضح في هذه النسخة  .  9ه .عدد االوراق : ) 1268
ختامًا اسأله تعالى ان يجعل العمل خالصًا لوجهه الكريم وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين، وصّل هللا على سيدنا محمد وعلى آله  

 وصحبه اجمعين. 
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النسخة األم صورة اللوحة االولى من 

 صورة اللوحة االخيرة من سورة الفلق من النسخة األم 
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 صورة اللوحة االولى من النسخة )ب( 
 صورة اللوحة االخيرة من سورة الفلق من النسخة )ب

 
 صورة اللوحة االولى من النسخة )ج( 
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 صورة اللوحة االخيرة من سورة الفلق من النسخة )ج( 
 

 النص احملقق  القسم الثاني :
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 االكرمين. (69)" نحمدك الّلهم رب الفلق والناس، ونصّلي ونسّلم على نبيَّك محمد ماحي الكفر واالرجاس، وعلى آلِه المباركين، واصحابه
ختمي كتـاب    (70): هـذا كالم يتعلق بـالمعوذتين، حملني على جمعـه مع قصـــــــــــــــد التبرك  ] فيقول محمـد بن محمـد المـدعو بـاالميرامـا بعـد ...

بكالم هللا، ومن اين له ان يقول في معنى لعل هذا    (72)، بحضرة جماعة من العارفين. واّنى لمثلي ان يقترن كالمهما(71)االزهرية المختوم بهما
 .(73)ء مع استنادي لكالم العارفين وثقتي برب العالمين[مراد هللا، لكن جرَّأني على ذلك سعة الفضل وقوة الرجا

 :  (74) سورة الفلق 
واقعة السحر كما يأتي، وهو بالمدينة. فال عبـــــــــرة   (77)لما ان سبب نزولهما (76) . االصح ان المعــــــــــوذتين مدنيتان(75)وهي خمس آيات         

ل عليَّ سورتـــــــان ما انزل هللا مثلهما وانها بخالفه.  وقال )صلى هللا عليه وسلم( : }   ى  ـــــــــــــلن تقرأ ســــــــــــورتين أحب وال ارض  (78) لقــــــــد انزَّ
يرد على من قال : ال يفضل القرآن بعضه على بعض،   (82)، وهذا ونحوه  (81) وابن حبان  (80): يعني المعوذتين. رواه مسلم  (79)  {عند هللا منهما

البالغة،  اال ان يريد هذا القائل نفي التفضيل من حيث انه كالم أنزله المولى فال ينافي ثبوته من جهة اخرى ككثرة الثواب، او بلوغ النهاية في  
 (89)عبد الحق  (88)  كما فـــي ]ابن[  (87) فيعود الخالف لفظياً   (86)هللا تعالى (85) اال  (84)، مما ال يعلمه(83)لول، او اهميته، او نحو ذلكاو كثرة المد

بالتـــــــأليف فال نتعـــــــــــــرض لها ]وقــد   (92)  :قد افردت ]هذه الجملة الشريفة[  بســـــــم هللا الرحمن الرحيم  (91() 90)على بسملة شيـــــخ االســـالم
، (96() 95)   )قــــــــــل( : فعل أمر يحتمل أن جملة )اعــــــوذ( الى آخر السورة ]مفعـــــــول[  (94() 93)   جمعت كالمًا حســــــــنًا يتعلق بها في رســـــــالة لطيـــــــــفة[
، قال  (99): نعم (98)ج/ هي مفعول به ؟ ، الجمهور 1ببعض، وعدم انفكاكها، وهل /و  (97) ويرجحه ان االصل ارتباط أجزاء الكالم  ]بعضها[

: بل الصواب ما قاله الجمهور ؛ أَلن الجملة    (103). ]قال ابن هشام  (102) انها مفعول مطلق مبين للنوع: والصواب  (101) الحاجب  (100)  ]ابن[
، فتقول : ]الجملة معترضة  (106)كما يخبر عن زيد من ضربت زيداً   ترى انه يصح االخبار عنها باسم المفعول  (105)اال    (104)  ليست فعل الفاعل[
على    (109). قلت : وتوضيحه ان فعل الفاعل القول بمعنى التلفظ، أي : الطرح والرمي وهو واقع(108) زيد مضروب  (107)  معولة كما تقول[ :

من مخارجها المعلومة فهي مفعول به جزمًا،  وبهذا تعلم انك إذا قلت : لفظت اللفظ،    (110) الجملة لما انها مطروحة، أي : مرمية ومخرجة
أردت الملفوظ فهو مفعول به، ويحتمل ان )قل( منزل منزلة الالزم كأنه قيل: اوجد    (112)فعول مطلق، واذااردت باللفظ التلفظ فهو م  (111) فاذا

ال محل له من    (116) . فهو استئناف بياني(115)فكأنه قال : وما اقول : فقيل : اعوذ الى آخره  (114)چچ  چ  چ  ڇچ على حد:    (113)القول
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ن اللفظ كالمًا مستقاًل، وكونه جزء من كالم، فاالولى انه كالم مستقل، وعلى هذا ال يصح الوقف  االعراب. ويرجحه انه إذا دار االمُر بين كو 
ب / عن الجملة مع تهيئته للعمل فيها وهو    1، ان قلت : الوجه الثاني ال يصح لما فيه من قطع العامل / و  (117) على )قل( بخالف االول

: (123) عامر  (122)   جاء في النثر كقراءة ]ابن[  (121) . قلت : هذا ليس شديد المنع، اذ(120)ذكره النحاة في منع زيٌد ضربت  (119) مما  (118)   ]ممنوع[ 
 ( 126) ، فقد قطع العامل وهو )وعد( عن نصب كل مع تهيئته له، وفيها ايضًا اعمال العامل المعنوي (125)برفع كل   (124)چ  جتخب  مب  ىب  يبچ

 الضعيف وهو االبتداء مع وجود القوي وفي الشعر كقوله : 
َمُد َساَداتنا  ...............................    (127) وَخاِلٌد َيح 

 وقوله : 
َنع.............   .................. ..............  ( 128) كله لم أص 

 وقوله : 
 (131)لمحوا شعاعه (130)اذا ]هم[  يعشي الناظرين  (129) بعكاظ

ــي( كما ذكره ]ابن[ ــعاعه مع تهيئته له، وأعمل )يعشــ ــام في مغني اللبيب (132)فقطع )لمحوا( عن العمل في شــ . ان قلت : لم يبلغ هذا  (133)هشــ
ــو ج/ يكون  1/و  (136)الحق انا نقول : العامل هنا غير مهيئ لتنزيله منزلة الالزم، انما عليه التنزيل.  قلت :  (135)ما يحتمل (134)من الغشـــــــــــ

 (137)مهيئًا حيث بقي على تعديه ثم قطع في تلك الحالة عن العمل. ان قلت : ال فائدة في هذا الوجه اال التفصيل بعد االجمال الذي هو اوقع
جت  حت    خت  مت    ىت  يت     چ بينه وبين االجمال فاصـــــــــــــــــــــــــــــــــل كقــــــــــــــــــــــــوله تعالى:  (138)في النفس، وانما يكون ذلك إذا تأخر التفصيل وفصل

الفصـل زيادة حسـن ال  . قلت :(142)البهام يسـبح، أي يسبح  ه  جال  هو  فصيب   (141)، ثم قيل: )رجال(...الخ(140)فيمن بناه للمجهول  (139)چ
. فان الثانية تفصــــــــــــيل البهام االولى مع تالصــــــــــــقهما ، واما كونه من (143)چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ واجب، اال ترى قوله تعالى:

صلى  ان جميع ما انزل عليه) (146)سؤال: هواخرى . وههنا   (145)فبعيد مع كون االول آخــــــــــــــر آية، والثـــــــــــاني ابتدأ آيــــــــــــة (144)التوكيد اللفظي

ــ)ُقل( في بعض المواضــع دون بعضهللا عل    وسبل  ولم  (149)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  ، فقيل:(148()147)( مأمور بتبليغه َفِلم خوطب بــــــــــــــ
ــلم(    ما اعرف اآلن في جوابه : (151)...الخ . وغاية (150)چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چيقل قل:   انه )صــــــــلى هللا عليه  وســــــ

ـــــر  (154()153)چ[چ  چ  ڇ  ڇ   ]چ  چ   چ:  (152)مأمور بتبيلغ جميع ما اوحي اليه ـــــي  بهذا االمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــارة يكتفـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة ، فتـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ( 155) اآليـ
المقام اذ    (162)، ومقتضى(161)النزول  (160)بالتأمل في اسباب. وتظهر  (159)يعلمها هللا (158)له االمر لنكتة  (157)، وتــــــــــــــــــــــــــــــــارة يحدد(156)العــــــــــــــــــــام

 (165)له : ردَّ عليهم وقل لهم : يا (164)مثاًل لما كان ســـــبب نزول الكافرون قولهم : يا محمد اعبد آلهتنا ســـــنة ونعبد آلهك ســـــنة. فقيل (163)ذاك
 (169)للثناء عليه تعالى وهو مطلوب من كل أحد ناســــــب ان ُيوّجه الخطاب له  (168)ولما كانت الفاتحة ] تعظيمًا[  (167()166)ايها الكافرون...الخ

 . (170)أ[ بأن يقال : قل : الحمد هلل...الخ 1( بخصوصه ]ظ صلى هللا عل    وسل )
مثاًل يقتضـي انه مطلوب بان يقول . (172)الخچ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ (: صبلى هللا عل    وسبل انه إذا قيل له ) (171)سـؤال آخر: وهو 

ٻ  ج/  2و  /ٱ  ٻ  چ : يا ايها الكافرون...الخ منشـــــــأ لها من نفســـــــه مخاطبًا للكفار فال يحصـــــــل االمتثال اال ]بذلك اما ان تلي :  

ب/ لما انه جاء بصــــــيغة االمر ال محصــــــل للمأمور به ،   1/ظ   (174)( فال امتثال[صببلى هللا عل    وسببل كما كان يقع منه )  .(173)الخچ   ٻ
حكي ـله  (177)اذا  (176)اـنك إذا قلـت : لزـيد ـقل لعمرو افعـل كـذا فال يمتثـل اال ـبأن ـيذهـب ـله ويقول ـله: افعـل كـذا، َأمـا  (175)وتوضــــــــــــــيحـه ـبذـلك

ــاء القول المخصــــوص من عند نفس  ــلم أن االمتثال يتوقف على إنشــ مقولك وقال له : قل لعمرو افعل كذا، فليس ممتثاًل ، وجوابه : انا ال نســ
 (180)[: ان ]فالنـاً (179)المعنى المراد للمـأمور بـالتبليغ لـه، اال ترى ان زيـدًا لو قـال لعمرو في]المثـال[  (178)المـأمور، بـل المـدار على ايصـــــــــــــــال

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :(182)( فهو إذا تالصبلى هللا عل    وسبل : افعل كذا، كان ممتثاًل وهذا هو الطريق الذي امتثل به )(181)ُيعنيك، قال لي

( ال صبببلى هللا عل    وسبببل ... الخ، ولما كان معلوماً انه )چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ...الخ. كأنه قال لهم : ان هللا قال لي : (١٨٣)چٻ  

انه  (186)، حذف جملة القول االولى على انه ربما صــــــــــــرح بها في صــــــــــــحيح البخاري (185)اال المولى تعالى  (١٨4)يخاطبه بقل يا ايها الكافرون
. ان قلت ظاهر فيما (190){  (189)اآلية  چھ  ھ  ھ  ے  چ ان هللا تعالى يقول : : }  (188)فقال  (187)( جمع نسـاءهصبلى هللا عل    وسبل )

ــتعاذةأمر به   ــنع فيما أمر به اسـ . قلت : معلوم انه  (194)  (193)[َّ مي خي حي جي يه ُّٱفيه، ]اعني:  (192)كما نحن  (191)تبليغًا فما تصـ
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: ولكل حرف اســرار. ان   (196)كما انزل وال يحذف منه شــيء، ويحكي كما انزل  (195)يتعوذ به لما انه كالم المولى الذي أنزله فيتعوذ به حينئذٍ 
...الخ.  (198)( لما انزل عليه الكافرون مثاًل ذهب وقال لهم : يا ايها الكافرون صبببلى هللا عل    وسبببل هذا التعب وما المانع انه )  (197)قلت ]ِلَم[

ــلى هللا  ، فهو)(199)چيئ  جب  حب  خب     مب  چ قلت: ال يتجارى على هذا بال نص، بل النص بخالفه قال تعالى: ــلمصـ ( كان يقرأ كما عليه  وسـ
 (203)عن عبد هللا  (202)آخر. وفي صحيــــــــــــــــــــــــــــــــح البخاري عن علقمــــــــــــــــــــــــــة  (201)  [شيء]بجبريل سواًء بسواٍء، وبهذا يكون مبلغًا وال يطلب   (200)يقول
معه،  (206)عسيبٍ  (205)ج/ ]على[2المدينة وهو يتوكـــــــــــــــــــــــــــأ /ظ  (204)( في َخــــــــــــــــــربِ صلى هللا عل    وسل النبــــــــــــــــــي )َبْينــــــــــــــــــــــــــَا أنا أمشـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــع  قال:  

ــلوه[ (207)  فمر بنفٍر من ]اليهود[ ــهم لبعض: ]سـ ــيٍء تكرهونه  عن الروح ؟ (208)فقال بعضـ ــألوه، ال يجيء فيه بشـ ــهم : ال تسـ ،  (209)، فقال بعضـ
ــى إليه، فقمت، فلما انجلى عنه قال: 2فقال بعضهم : ]و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أ[ لنسألنه، فقام رجٌل منهم، فقال يا أبا القاسم ما الروح ؟ فسكت، فقلت إنَّه يوحــ

وـما  :  : هـكذا في قراءتـنا (213)، ـقال األعمش  (212()211)چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      (210)ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۇئوئ  وئ  ۇئچ 
ـــــخ. ان قلت: مثل المعوذتين مما لم يحتِو على حكم شرعي، وما  چۆئ  ۆئ    چ فانظر قد بلغهم بقوله : .  (214)انتهى  أوتوا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ... الـ

ــــوى على حكم متعلق بمخصوص نحو:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة. هل   (215)چھ  ھ  ھ  ے  چ احتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اقتضى   قلت :يجب تبليغه لجميع الناس.   (216)اآليــ
ــيغ العموم (220) ]فما[ (219()218) چ...چ  چ  چ  چ : (217)وجوب عموم التبليغ آية بالعموم،  (223)يؤذن (222)، وحذف المبلغ له(221)من صـــ

ھ  ھ       ے  ے   ۓ      چ .  (228)أحـد  (227). أي جميع مـا انزل الـيك على كـل    (226)چچ  چ  چ  ڇ  چ ، وكـذا :  (225)امكن (224)أي لكـل واحـد

ــوص   2وحكمة التبليغ وان لم يحتِو /و    (229)چۓ   ــًا ما تعلق بمخصـ ــفاء بها ونحو ذلك : وايضـ ــتشـ ب/ على حكم التعبد بتالوة االلفاظ واالسـ
  (232)َّ...خت حت  (231)[جت] هب مب ُّٱبــ  (230)(صلى هللا عل    وسل إذا بّلغ غيره تآسي به في امور كثيرة فمن سمع خطاب نبينا )

ــر" (234)الدنيا ورغب في اآلخرة. )وقل( : "فعل (233)الخ . سّهل عند أمر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ النفسي  (236). موضوع للطلب يحتمل ان المراد الطلب  (235)أمـ
ــاء ما ال    (237)وهو : حب النفس وميلها للمطلوب؛ أَلنه ــاء مع قولهم : اإلنشـــــ ــكل على هذا جعله إنشـــــ ــيغةر إال لقرينة لكن يشـــــ يفهم من الصـــــ

ذلــك اال   (241)، ان قلــت : نعم، لكن ال يفهم المخــاطــب الجــاهــل(240)؛ اذ النفس تطلــب ولو لم تنطق(239)مــدلولــه اال بــالنطق بــه  (238)يتحقق
، ما (244) على هذا غير محقق، والتحقيق : ما قيل ]اإلنشــاء[  (243)يف اإلنشــاء، فيلزمك ان كل كالم إنشــاء، فلعل تعر (242)ج/ به3بالنطق /و  

لكل منهما خارج، وذلك انك إذا   (246)واإلنشـــــاء (245)ال خارج له تقصـــــد مطابقته له، او عدمه والخبر ما قصـــــد معه ذلك. فمحصـــــله ان الخبر
ان الخبر يقصــــــد معه المطابقة تارة، فيؤتي به  (247)لفارق قلت : اضــــــرب يحتمل انك طالب الضــــــرب في نفس االمر وانك غير طالب، لكن ا

: الثبوت ، لكن  مثبتًا، فيقال : قد ضرب زيد، وتــــــــــــــــــــــــــــارة عدمها فيؤتي به منفيًا ويقال : ما ضرب زيد ، فالنسبة في االثبات والنفي واحدة هي
، وفي الثاني : منتزعة غير مطابقة، واإلنشـــاء ال يتأتي فيه، هذا ِان القصـــدان وان كان يوصـــف في نفســـه بالمطابقة (248)  في االول: ]مطابقة[

بها، اذ كل منهما  (250)للطلب اللفظي ، لكن ال يصـــح ان يراد به نفس الصـــيغة واالتيان (249)للخارج وعدمها على ما ســـبق، ويحتمل ان المراد
بل المراد به الحث على المطلوب والتحضــيض عليه بالصــيغة. وظاهره ان هذا ال يتحقق اال بالنطق به. واما  أ[ ال يصــح موضــوعًا له،    2]ظ 

قلت على أنه خبر هل عن   (253)، ويحتمل أنه خبري، اذ(252): ان بعت إلنشــــاء البيع (251)اعوذ فيحتمل انه إلنشــــاء التعوذ والتمحض كما في
االخبار بانه ســيحصــل منه  (254)لهما، قلت : ال يصــح انه لالســتقبال، اذ المتكلم به ال يقصــد به  الحال، او االســتقبال ؟ فان المضــارع صــالح

غير صــحيح، قلت : ال مانع من أن )اعوذ( أخبار عن اســتعاذة حاصــلة في الحال /ظ   (256)إن قلت : حينئٍذ االخبار من أصــله (255)اســتعاذة
ــ : )أتكلم(، ومنه يصح :  (257)ج/ بنفس التلفظ  3 ــــــ ــــــ ــــــ إن بعت مثاًل اخبار عن عقد حاصل في الحال بنفس التلفظ بهذه الصيغة، غايته انه  بــــ

، ان قلت : تبّين من هذا أن )أتكلم(  (259)چڈ  ڈ  ژ  چ وهو غير غريب مع اسـتعماله في المسـتقبل نحو :   (258)اسـتعمل الماضـي في الحال
خبر حصل مدلوله بالنطق به فيرد على جمع تعريف الخبر بأنه : ما ال يحصل مدلوله بالنطق به، وعلى منع تعريف اإلنشاء بانه ما يحصل  

، أي : ال يتوقف مدلوله على  (263)يحصل مدلوله بالنطق به  (262)أن الخبر ليس بالزم ان (261). قلت: المراد(260)ب/ بالنطق به  2مدلوله /ظ 
ــ : )أتكلم(، بل يوجد بكالم آخر بان تنطق   (265) ]ال يتوقف[ (264)النطق به، والشك ان أتكلم كذلك، اذ تحقق التكلم ــــ ــــ ــــ على خصوص النطق بــ

كالم غيره في الحال إلشتغال اللسان    (268)حصول  (267)، وهذا ال ينافي انه متى تلفظ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : )أتكلم( فال يمكن(266)بزيد قائم بدل أتكلم
في االســــتقبال الذي كأنه حال وذلك التعذر ال يضــــر؛ أَلنه لمانع ان قلت : اإلنشــــاء ال يتوقف على خصــــوص    ، نعم يتاتي(270)، به(269)بغيره

الضــرب، او عليك    (271)النطق باللفظ، اال ترى ان طلب الضــرب ال يتوقف على النطق بخصــوص اضــرب، بل يحصــل به وبقولك : يحصــل
بخالف : زيد قائم ليس  (272)ص اضـرب وما رادفه مما وضـع لمعناه كهذه الصـيغةبالضـرب مثاًل، قلت : المراد ان اإلنشـاء يتوقف على خصـو 
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تعالى، اذ اإلعاذة من المضـــار    (277) هنا أوقع ]اســـمائه[ (276)اهرب  (275) : لفظ (274)قال البيضـــاوي   (273)چٹ    ٹ  چ مرادف ألتكلم تأمل. 
ــافتـها للفلق كـالخـالق والموجـد فال يرد أن اإلعـاذة ]رأفة    (280). ـقال الشـــــــــــــــهاب(279)  (278)الـبدنـية تربـية : "المراد اوقع اســـــــــــــــماـئه التي يمكن اضــــــــــــ

ــًا ، واما ]و  (281)ورحمة[ ــب ؛ أَلن المالك قد ال يريد /و   3ايضـــ ــتري[ 4أ[ المالك وان جاز اضـــــافته، فالرب أنســـ ــاة  (282)ج/ التربية ]كمشـــ الشـــ
ڍ  چأمر باالســــتعاذة عند افتتاح القرآن قال :  (286)يقال : ما الســــبب في أنه تعالى حين:    (285). انتهى. قال زاده(284)  (283)]للضــــحية[  

المســــتعاذ منه في هذه الســــورة    (288)  ، وهنا علق االســــتعاذة باســــم الرب مع أن هللا اشــــرف اســــمائه تعالى ؟ ، واجاب بأن ]الشــــر[ (287)چ    ڌڍ
تربية فناســـب  (291) البدنية واإلعاذة ]من المضـــار البدنية[  (290)الذي هو المضـــار (289)الكريمة هو الشـــر المضـــاف الى عالم الخلق للمحســـوس

ــار ]وال تقطعها[ (292)ذكر )الرب( فكأنه يقول: يا رِب كما ربيتني من اول الوقت لهذا الزمان  بانواع التربية فأدم ذلك عليَّ واحفظني من المضــــــ

من الشــيطان   (298) . ان االســتعاذة عند ]القراءة[(297): ويرد عليه(296). قلت(295)يا اكرم االكرمين (294)  عني بالتقصــير في شــكر ]نعمك[ (293)
ويجاب بأن تربية االجسـام   (300)من تربية الجسـم فكان يذكر الرب ايضـًا ثم (299)اسـتعاذة من مضـاره الالحقة للروح وهي تربية لها، وهي اشـرف

 (302)فاعرض عن كون االســـــتعاذة من الشـــــيطان تربية خصـــــوصـــــاً   (301)ظاهرة ال ينكرها أحد، وتربية االرواح خفية ال يعترف بها اال العارفون 
. فيشـــــير الى أنه ال (307)رحمة...الخ (306)اإلعاذة  (305)فال يرد أن (304)االنكار، واما قول  الشـــــهاب (303)والمعاندون، اذ ذاك اقرب شـــــيء الى

ــــــافة تأتي الدنى مالبســــــــــــــــة (308)يصح رحمن الفلق مثاًل، ويرد عليه ان الفلق يأتي تفسيره بالصبح ،  ( 309) ، وعليه يصح رحمن الصبح، واالضــــــــــــــــــــــــ
ــه ــيـــــ فــــ ــن  ــمــــ رحــــ  : ــع  (310)أي  ــيــــ ــمــــ ــجــــ ــودات  (311)وبــــ ــوجــــ ــمــــ الــــ ــم  ــيــــ رحــــ  : ــال  ــقـــــ يــــ ــه  انـــــ ــره  ــاهــــ وظـــــ ــودات،  ــوجــــ ــمــــ /و    (312)الــــ ان    3،   ب/ 

ج/ بالنســبة له   4ما هو أشــد منه فهو /ظ    (314)ايقاع الرحمة عليه وان كان ما من عذاب اال وثم (313)قلت : من الموجودات الكافر وال يصــح
بخصـــوصـــه اال إن اندرج مع غيره  (315)نعمة لما في ذلك من معارضـــة نصـــوص الشـــرع الواردة بمقته والغضـــب عليه. قلت : ذاك في ايقاعها

، وفســره (321)  (320)شــققته  الشــيء : (319): فلقت (318)قال زاده چٹ  ٹ  چ .  (317)تفضــيل الكامل على الناقص (316)فهو نظير ما قيل ]في[
:   (326). وفسره البيضاوي (325). كالقصص بمعنى المقصوص(324)مفعول  بمعن (323) بالمفلوق كاالرض عن النبات فهو ]فعل[  (322)الزمخشري 

، ثم قال: ]ظ (330)؛ أَلنه لم يســمع فلقعنه (329)وليس المراد انه من الحذف وااليصــال  (328). قال الشــهاب : وهو حل ]معنى[(327)بالمفلوق عنه
يلوح هذا الى القول بأن   (333). قـلت : ربـما(332)فلق ظلـمة الـعدم بنور االيجـاد  (331)أ[ البيضــــــــــــــاوي : والمراد مـنه جميع الممكـنات  هللا تـعالى  3

تكون هي هي اال بجعل جاعل، أو  ال  (335)ليســـت بجعل جاعل وهي مســـألة مبســـوطة في فن الكالم ، وحاصـــلها هل الماهيات  (334)الماهيات
ــول المعتزلة  (337)]غاية[ (336)ليس بجعل جاعل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (339)؛ أَلن(338)االمر، انها مختفية في ظالم العدم، وجعل الجاعل يظهرها وهو حينئٍذ ق

.ووجـه (341)علمـه تعـالى، وقـد يخص الفلق بـالصــــــــــــــبح، وانمـا قلنـا يلوح إلمكـان ان المراد الممكنـات الثـابتـة في  (340)للمعـدوم ثبوتـًا في نفســـــــــــــــه
ان الخلق في الليل كاألموات ودورهم كالقبور، ثم خروجهم من دورهم بمنزلة  (343)بافعال يوم ]القيامة[  (342)تخصـــــــيصـــــــه انه وقت افعال بديعة

عريـانـًا ال يلتفـت اليـه، ومنهم من كـان مـديونـًا فُيجَر الى    (347)]مفلســـــــــــــــًا[  (346)مختلف، فمنهم من يخرج  (345)  ثم ]هو[  (344)  بعثهم ]من القبور[
ــهم يوم ]القيامة[ (349)، فكذا(348)الحبس، ومنهم من هو ملك مطاع عن الثواب عاٍر عن لباس التقوى، ومنهم من   (352)مفلس (351) (350)بعضــــــ

ًا عليه من حقوق هللا وحقوق عباده ما ال يطيق حمله فيجر الى الملك الجبار، ومنهم من كان عبدًا مطيعًا لربه في الدنيا فصـــــــــــــار ملكًا مطاع
، وال محالة وايضــــــــًا  (355) ى دفع الشــــــــر ]عني[ج/ قادر عل  5قيل : القادر على تدبير هذه االحوال المختلفة /و  (354). فكأنه(353)  في ]العقبى[

ــــــواء، وشاهد ان  (356)بانفالق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــروره، وتشرق االرجاء باالضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل فرحة النهار وســ ــ ــ االمراض  (357)ضوء الصبح تذهب وحشة الليل وهمَّه، وتقيــ
إلقي في  (360) ]لما[  (359) [ال الســــــــبب فيما تقدم ان يوســــــــف ]، يق(358)تتحرك لياًل وتســــــــكن نهارًا، ففيه تبشــــــــير للمســــــــتعيذ بازالة ما يكرهه

ان يدعوا ربه،   (362)( باذن من المولى تعالى فأمرهوجعته ركبته وجعًا شـديدًا، فبات ليلته سـاهرًا، فلما قرب الصـبح نزل جبريل ) (361)الجب
 (363)بريل : وانا ادعوا  ايضًا وانت تؤمن فسأل هللا تعالى( ، قال لجفقال : يا جبريل : ادع انت وانا اؤمن، ففعال فلما طاب وقت يوسف )

ــر عن جميع اهل البالء في ذلك الوقت فما من مريض اال ويجد فيه نوع خفة : وهذا كله مبني على ان  (365).  قال زاده(364)ان يكشـــــــف الضـــــ
أ[ قوله   4، وهو عكس ما يدل عليه]و  (366)اخرى ب/ ســــابقًا يطرأ عليه ظلمة الليل فتســــتره تارة وتنفلق عنه    3يكون ضــــوء الصــــبح أصــــاًل /ظ 

ضوء النهار عند طلوع   (368) فانه يدل على ان ظلمة الليل اصل ]يغشاها[ (367)چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ تعالى:  
ــــــــــــــــده تقديم الظلمات على النور في ]قولــــــــــــــــــــه تعالى[ عند الغروب، ويؤيــــ (370) لبس ثوبــــــــــــــــــــــــــًا ابيض وينسلخ ]عنها[  (369)الشمس فتصير كزنجــــــــــــــــــــــــــي

ــهد ]عليه[  (372) چٺ    ڀپ  پ          پ  چ : (371) ــا[ (373) ويشــ ــير اذ    (374) العقل ]ايضــ قوله :  . انتهى. قلت :(376)لكل وجهة  (375)وال ضــ
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ــابقًا، او النهار انما   هو بالنظر العتبار المعتبر ال لنفس االمر حتى يتنافى، وذلك أن كالهما محدث لكل وجهة لعل وجهة ان كون الليل ســــــ
  5ظ  وتنفلق، او بالعكس والواقع شــــيء آخر يقطع النظر عنه ، وأما قوله : /  (378)ان تتخيل ان النهار ســــابق الظلمة تطرأ (377)بعد عدم، فلك

وجهه ان النور انما يوجد عادة باسـباب كالشـمس والقمر والمصـباح واالصـل عدمها، فالعقل يحكم بأن االصـل    (379)ج/ ويشـهد له ]العقل فلعل[
ليه  قوله : وهو عكس ما يدل ع  (381). الكالم في هذا، واما (380) [للعقل]: الظلمة والنور انما يطرأ بطرٌو اسبابه لعل هذا وجهه، واال فمن اين 

ــعد(383)ليس بمتعين (382)  ...الخ[ چۇ  ۆ  ۆ   چ  ]قوله تعالى : ــر السـ ــرح (384). ففي مختصـ ــلخ    (385)عن العالمة في شـ المفتاح : ان السـ
ــلخت االهاب(386)قد يكون بمعنى النزع مثل ــاة، وقد يكون ]بمعنى[ (387): ســــــــــ ــاة عن االهاب،  (388)  عن الشــــــــــ ــلخت الشــــــــــ االخراج نحو : ســــــــــ

بالفاء والمفاجأة ؛ أَلن النهار وان توســـــط بين  (392)چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ قوله:   (391) الى الثاني ]وصـــــح[  (390)صـــــاحب المفتاح (389)فذهب
 (395)ان ال يحصل  (394)من الليل وبين االظالم، لكن لعظم شأن دخول شدة الظالم بعد االضاءة التامة، وكونه مما ال ينبغي (393)اخراج النور

فهذا يفيد ان الظلمة طارئة ،  (398)عقيب اخراج النهار من الليل  (397)وجعل الليل كانه ]يفاجئهم[  (396)اال في اضــــــــــــــعاف ذلك الزمان عدَّ قريبا
ــرٍ   (405)  ]بتنوين[ (404))ِمن( (403)قرأ  (402)چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ .  (401)زاده  (400)ما ذكره (399)يصلكن الذي في التلخ ــندْت   (406)شـ ــتسـ ، فاسـ

ــل من َشر شْر    (407)  اليه المعتزلة ]القائلون[ بأنه تعالى ال يخلق الشر زاعمين أن )ما( نافية، وأجيب بانها موصولة بدل من )شر( ، واالصـــــــــ
المضاف، بل   (411)في اعرابه. قلت : ال حاجة بتقدير (410). ذكره السفاقسي  (409()408)ما خلق، فحذف المضـــــــــــــــاف واقيم المضاف اليه مقامه

منه بقرينة المقام على ان لنا جوابًا عن    (413)نريد به نوعًا من الخلق خاصـــــــــًا وهو ما يســـــــــتعاذ  (412)نقول : نفس  ما خلق بدل غاية االمر ان
المفعول  (416)والمصــــــدر ]بمعنى[ (415)أ[ العموم، أي من شــــــّر، أي شــــــّر خلقه، او انها مصــــــدرية  4بأن نقول: )ما( زائدة لتوكيد ]ظ  (414)هذا

ج/ قلت :  6. ان /و  (418()417)صــفة لشــر، ثم الصــفة ليســت مخصــصــة، بل اشــارة الى انه حيث كان الشــر مخلوق فال ضــير يســتعاذ به منه
 (420)ضــــمير الفاعل دائمًا كما قدره.  قلت : قد يدعي ان  (419)المعرفة؛ أَلن المصــــدر المنســــبك أي مضــــاف الىب/ النكرة ب  4يلزمه نعت /و 

ــدر المؤول باســـم المفعول ال يتعرف باالضـــافة، اذ هو في ]معنى[ ، ســـلمنا انه (423)لفظية (422)اســـم مفعول، واضـــافة اســـم المفعول  (421)المصـ
اسـم   (426)لما ســبق في توجيه ذكر (425)، ان شــر ما خلق يتناول االضــرار البدنية وغيرها وهو مناف(424)معرفة فتجعله بداًل ثم ال يخفى بخفاء

ما ســـــــــبق ان االســـــــــتعاذة هنا تشـــــــــمل المضـــــــــار البدنية، ال انها قاصـــــــــرة عليها بخالفها حال االفتتاح في   (427)  الرب دون غيره، فلعل ]معنى[
صبلى  بدنه الشــريف ) (429)ال تشــملها، وانما غلبت هنا المضــار البدنية؛ أَلنها المقصــود االصــلي ، اذ ســبب النزول ] توعك [ فانها (428)القرآن

ـــــــــــاوي : فسر هللا عل    وسل  ـــ ـــ والمشاهدات، ويقال له    (431)، وهو عالم المجسمات(430)بعالم الخلق  ما خلق( بالسحر كما يأتي، ثم ان البيضـ
ــهادة، وعالم الملك ويقابله عالم االمر لما انه وجد بمجرد أمر كن من غير مادة، ويقال له: عالم الغيب، وعالم الملكوت ، قال  (432): عالم الشـــــ

ه إلنحصار الشرفية ــــــــام(434()433): وخصَّ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  من  (438)خلق بعيدًا، وأيضًا الشر يتوجه  (437)عالم الخلق مما (436): فهم  (435). قال العصــــ
ه الشــــــهاب : بأنه ال بعد، ان غايته قصــــــر ]العام[  (439)عالم االمر ايضــــــًا كمالئكة العذاب ، وبه فســــــر قوله  (441)على بعض افراده (440)  ، وردَّ

لســان الشــرع وُعرفِه . والمراد ان الشــر من حيث إنه شــر ال يصــدر من عالم االمر  (443)فلعله ورد ]في[  (442)چ  ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڱچ تعالى : 
ــادر من مالئكــة العــذاب لقصـــــــــــــــد االمتثــال ال للشــــــــــــــر انتهى . قلــت : امــا رده البعــد فضــــــــــــــعفــه غني عن البيــان، وامــا قولــه : (444)والصـــــــــــــ

: انه شــرير فيشــمل ما يصــدر من مالئكة   (447) فاعله ]ويقال[  (446). ففيه ان المراد بالشــر هنا ما ضــر االنســان ولو لم يذم(445)"والمراد...الخ"
:هو الليل    (448)چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ العذاب ، وال ضير انا نستعيذ منه كما نقول : نعوذ باهلل من عذاب هللا، فالحق مع العصام .

/ظ   ــت  غســـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــ ــن  مـــــــــــ ــة،  ــمـــــــــــ ــظـــــــــــــلـــــــــــ الـــــــــــ ــيـــــــــــــم  ــظـــــــــــ ــو   6عـــــــــــ ــهـــــــــــ فـــــــــــ ــًا  ــعـــــــــــ دمـــــــــــ ــألت  ــتـــــــــــ امـــــــــــ ــن  ــيـــــــــــ ــعـــــــــــ الـــــــــــ  ج/ 
، (452)ظالمه في كل شـــيء  (451). ووقب : أدخل(450)أ[ تنصـــب ظلمته في الكون   5وانصـــبَّ ، والليل ]و  (449)  ها[ممتلئ ظلمة، او ســـال ]دمع
ه مع شمول ما قبله له ــــــوث(453)وخصَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ . وقيل: هو القمر إذا  (455)فيه  (454)؛ أَلنه محل هيجان الهوام والجان واللصوص مع تفسر الغــ

اذ    (458)اسباب السحـــر المخصصة ويسميه المنّجمون   (457). وفيه تتوفر(456)المحـــــــــاق، او في النقص، وذلك آخر الشهرانخسف، او اخذ في  
بتسـلط  (464)، ولم يقل : وغاسـق عطف على ما خلق وكذا ما بعده ويكتف(463()462)النزول وقيل غيره  (461). وهو أن سـبب(460()459)ذاك نحسـاً 

: )وشـــر( اهتمامًا  (469))ِمن( الجارة، ويقل (468)لئال يتوهم انه شـــر واحد مضـــاف للجميع، وانما لم يحذف. (467)الجميع (466)الشـــر  على (465)
ڦ  ڄ  چ االولى، )واذا( ]من قوله :     (471)له االستعاذة بمفرده ولو حذفها لكانت متعدية للجميع بــــــــــ)من(  (470)بكل مستعاذ منه حيث عديت

ــ)أ   (473)قال زاده (472)[  چ ـــــــــــــ ـــــــــــــ إذا هو  (475). انتهى.  قلت : قد اسلفنا لك ان االستعاذة انما هي حاصلة اآلن فعامله(474)عوذ(: معمولة لـــــــــــ
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    چ :  (481)في آية  (480)  والنبأ في )إذ( (479)كما عمل الحديث (478)في وقت وقوبه  (477)ب/ شــــره  4أي /ظ  (476)شــــر

على    (486). ذكره الـدمـاميني(485)...الخ  (484)  [  (483)  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ    ڄچ ]    (482)  چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ
ــنـــــــــــــــــي ــغـــــــــــــــ ــمـــــــــــــــ ــاذة  (487)الـــــــــــــــ ــعـــــــــــــــ ــتـــــــــــــــ االســــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــو  كـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــك  ــلـــــــــــــــــى  عـــــــــــــــ ــلـــــــــــــــــت  قـــــــــــــــ ان   مـــــــــــــــــن   (488). 

  : ــاب  الشــــــــــــــــــــــــهــــــــ ــال  قــــــــ ــغ.  ــلــــــــ ابــــــــ ــي  هــــــــ ــل  بــــــــ ــا،  ــهــــــــ ــنــــــــ مــــــــ ــع  ــانــــــــ مــــــــ ال   : ــلــــــــــت  قــــــــ  . ــه  حصــــــــــــــــــــــــولــــــــ ــل  ــبــــــــ قــــــــ  الشــــــــــــــــــــــــيء 
ــائم چڦ   ڦ  ڦ    ڄ  چ :   (489)وقوله ــافة.  (491) (490)على حد نهاره صــــ  (493)تأتي الدنى مالبســــــة وظاهر (492)قلت : هم يقولون االضــــ

إذا   (500)وكانوا  (499()498)مع ريق (497)النفث : "نفخ(496)چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ .  (495)كاالسناد؛ أَلنه اقوى   (494)حقيقة وليس
ــــهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرت اليهود  (501) سحروا خلطوا عملهم بريقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ) (502)ليتكامل الخبث وسحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك صلى هللا عل    وسل النبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ( 503) ( فحصل له وعــ

  ( 507)وعمــــــــــــــــــــــــــار بن ياسر (506)فنــــــــــــــــزل جبــــــــــــــــــــريل وأخبره بمكان السحر فأرسل علياً   (505)يفعله (504)وربمــــــــــــــا خّيــــــــــــــــــــــــــــــــل له أن يفعــــــــــــــــــــــــــــــــل االمــــــــــــــــــــر ولم
آية  (511)ج/ مغروزة باالبر وهاتان الســـــــورتان أحدى ]عشـــــــرة[ 7عقدة /و   (510)  ]عشـــــــرة[ (509) فأخرجوه من محله فاذا فيه ]احدى[ (508)والزبير
وكلما قرأ آية انحلت عقدة وجبريل يقول : بسم هللا ارقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد هللا يشفيك ، فكأنما   (512)فقرأهما

ربما  (515). وما سـبق من ان السـحر أخرج(514)(صبلى هللا عل    وسبل به يومًا من شـدة حلمه )  (513)نشـط من عقال وعرف اليهودي ولم يلوح له
وهللا لكأن كان فيها السـحر ثم رجع الى عائشـة فقال : " (518))صـلى هللا عليه  وسـلم( ذهب الى البئر التي (517): انه  (516)زن ينافيه ما في الخا

أما أنا فقد عافاني  : }  (522)، يا رســول هللا ، ]فقال[(521)أ[ فأخرجته 5"، قالت : ]ظ رؤوس الشـيايين  (520)ونخلها  (519)ماءها ُنَقاعة الِحنَّاء
 (524).  ويمكن الجمع بانه انما امتنع من اخراجه بحضــرة عامة االصــحاب لئال(523){ هللا وشـفاني ودد خشـيت ان ارور على الناس منه فتنة

ذلك في    (526)دالحمية االســالمية على نبيهم فتقع الفتنة، أو يقول : قريب العهد، ضــعيف االســالم : لو كان نبيًا ما ســحر، او يزي (525)تأخذهم
حيث اثر فيه ســحرهم، لكن هذا يقتضــي ان الشــفاء قبل االخراج ، وهو خالف الحديث االول   (527)تكذيب الكفار، او يقال: ان يهود على خير

. فال ينافي ان الشــفاء التام بالفعل "دد شـفاني هللا"الســورتان جزم بالشــفاء وبانت اماراته فقال :    (529)بانه لما انزلت (528)، ويمكن الجمع ايضــاً 
. وذلك انه روي ان  (531)، او النســــاء(530)انما حصــــل بعد االخراج على ما ســــبق. قال البيضــــاوي : في وجه تأنيث النفاثات انه صــــفة النفوس

ــحر  لتأكيد المبالغة كعالمة، وحيث كان يعيذ من ]المبالغ[ (533)انع منه انه جمع نفاثة والتاء فيه. قلت : وال م(532)جواري يهود أعانت في الســــ

. قلت :  (539)بخالف كل غاســــق وحاســــد"  (538)  ]شــــريرة[  (537)بالتعريف ؛ أَلن كل ]نفاثة[ (536)ثم قال : "وافرادها (535)  القوي فغيره ]اولى[ (534)
ــيغة مبالغة،  (542): يجاب (541)ب/ من ال يصـــح معه. قلت5شـــرير مع انه قد يتعاطي الســـحر والنفث /ظ  (540)من اين كل نافث بان نفاث صـ
كل حاســـد ليس شـــريرًا ممنوع   (545)، لكن كون (544)النفث ومن اشـــتغل وبالغ قل ان يخطئ معه  (543)ج/، أي : شـــأنه وصـــفته  7او للنســـبة /ظ 

ــد (549)له انه  (548)يأتي (547)انه(546) مع ]قوله إذا حســـد[ ــده (551)معناه إذا ظهر ضـــرر (550)يجعل : إذا حسـ بســـعيه فيه وكل ما كان  (552)حسـ
ــهاب جعل ــرير، ومن العجائب ان الشــــــــ ــح  (553)وجه التنكير كذلك فهو شــــــــ ــتغراق ويصــــــــ  ذكر هذا القيد، ثم كل هذا مبني على ان )ال( لالســــــــ

:أي : ظهر حســده وعمل  (557) چچ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   چ : الذين ســحروه )صــلى هللا عليه  وســلم(.    (556)، أي  (555()554)انها للعهد 
. (560)على الحاســد وحده (559)وعبر عن ذلك بالحســد اشــارة الى انه قبل ذلك كالعدم ال يســمى حســدا، وذلك أَلن ضــرره اذ ذاك  (558)بمقتضــاه

، بل ضــرر المحســود غير (564). من داء يضــر الحاســد قبل المحســود  (563)"(562)الحســد ما اعدله: "هلل در  (561) كما قال علي كرم هللا ]وجهه[
 للحاسدثانيًا ويموت حزنا كما قال :  (566)قد يرجع الكمد  (565)محقق، بل

] ِبر  َعَلى َحَسد ]الَحّسُود   (567) اص 
 َفالنَّاُر تأُكل  َبع َضها 

 ] َرَك َداِتُله   (568)  ]َفإنَّ  َصب 
 ( 570()569) إن  لم َتِجد  ]ما تأكله [

  (573)، ونحن نشــاهد بعض الحيوانات إذا ســبقه غيره  (572()571)وخصَّ الحاســد ؛ أَلن الحســد عمدة الضــرر في الحيوانات آدميًا وغيره أ[  6]و 
 .  (575)له  هللا تعالى اعلم (574)( حسدتهمصلى هللا عل    وسل لنحو : مأكول جسده وربما اذاه اذية شديدة، وأيضًا سبب سحر اليهود له )

 
 ( . 53سورة القمر: اآلية  )  (1)
 .   3/261سنبو : وهي قرية بصعيد مصر غربي النيل . معجم البلدان :   (2)
 .  11/183؛ ومعجم المؤلفين : 1/520ينظر :  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن مخلوف :   (3)
 . 2/358، وهدية العارفين:  1266؛ وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، الدمشقي : 3/573ينظر : تاريخ عجائب االثار:   (4)
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 .  11/183؛ ومعجم المؤلفين : 520/ 1ينظر : شجرة النور الزكية:  (5)
 .  2/473؛ ومعجم المطبوعات العربية : 1/521؛ وشجرة النور الزكية:  3/573تاريخ عجائب االثار ، ينظر :  (6)
 .  1/521، وشجرة النور الزكية: 2/473معجم المطبوعات العربية :  ينظر : (7)
   11/183، ومعجم المؤلفين : 354/ 2؛ والفكر السامي في تاريخ الفقه ، 3/573تاريخ عجائب االثار :  ينظر : (8)
  ثبت هذه الكنية بـ )أبي محمد( في مقدمة ثبته المشهور وعليه اكثر التراجم، وفي بعض اجازاته وردت كنية )ابي عبد هللا( : ينظر : شجرة   (9)

 .  1/520النور الزكية:  
 .  473/ 2معجم المطبوعات العربية : ؛ و 1266ينظر : حلية البشر :  (10)
 ينظر : المصدران نفسهما .  (11)
 .  183/ 11؛ ومعجم المؤلفين : 7/71؛ واالعالم : 1/521؛ وشجرة النور الزكية: 2/473جم المطبوعات العربية : مع ينظر : (12)
 .  1/1267حلية البشر :   (13)
 .  134/ 1فهرس الفهارس، الكتاني :  (14)
 .  68/ 7؛ واالعالم : 110/ 4ينظر : سلك الدرر :  (15)
 . 232/ 8؛ واالعالم : 241/ 4ينظر : سلك الدرر :  (16)
 .  1/193معجم المؤلفين : ينظر :  (17)
 .  1/152؛ ومعجم المؤلفين : 152/ 1؛ واالعالم: 2/559ينظر : فهرس الفهارس، االدريسي:  (18)
 .  1/30؛ واتحاف المطالع بوفيات اعالم القرن الثالث عشر والرابع عشر، عبد السالم عبد القادر :  16/ 5ينظر : االعالم :  (19)
 .   60/ 9؛ ومعجم المؤلفين :  10/492ة النور الزكية : ينظر : شجر  (20)
 . 7/29؛ ومعجم المؤلفين : 260/ 4؛ واالعالم : 206/ 3ينظر : سلك الدرر :  (21)
 .   124/ 12؛ ومعجم المؤلفين :  119/ 7ينظر : االعالم :  (22)
 .  6/62؛ واالعالم :    533/ 1ينظر : شجرة النور الزكية:  (23)
 . 304/ 3االعالم : ينظر :  (24)
 .  1/430تاريخ عجائب االثار:  ينظر :  (25)
 .  1/550تاريخ عجائب االثار:  ينظر :  (26)
 .  1/574المصدر نفسه : ينظر :  (27)
 . 12/239؛ ومعجم المؤلفين : 519/ 1ينظر : شجرة النور الزكية:  (28)
 .  1/1260ينظر : حلية البشر :  (29)
 .  245/ 1ينظر : االعالم :  (30)
 .  7/72؛ واالعالم :  2/81ينظر : معجم المؤلفين :  (31)
 ؛ 71/ 7؛ واالعالم : 1/522؛ وشجرة النور الزكية: 2/474، ومعجم المطبوعات العربية : 3/574ينظر : تاريخ عجائب اآلثار :  (32)
 .  2/358؛ وهدية العارفين :   4/74؛ وايضاح المكنون : 2/474ينظر : معجم المطبوعات العربية :  (33)
 .  2/474ينظر : معجم المطبوعات العربية :  (34)
 .  2/358، وهدية العارفين :  2/474ينظر : معجم المطبوعات العربية :  (35)
 . 358/ 2؛ وهدية العارفين : 116/ 3ينظر : ايضاح المكنون :  (36)
 .  2/358؛ وهدية العارفين :  2/473ينظر : معجم المطبوعات العربية :  (37)
 .  2/358؛ وهدية العارفين :  242/ 4؛ وايضاح المكنون :  2/474ر : معجم المطبوعات العربية : ينظ (38)
 .  2/474ينظر : معجم المطبوعات العربية :  (39)
 ينظر : المصدر نفسه .  (40)
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 . 1/1268؛ وحلية البشر :    522/ 1ينظر : شجرة النور الزكية:  (41)
 .  2/744ينظر : معجم المطبوعات العربية :  (42)
 .  1/1268؛ وحلية البشر :   1/522ينظر : شجرة النور الزكية :  (43)
 .  475- 2/474ينظر : معجم المطبوعات العربية :  (44)
 .  1/1268ينظر : حلية البشر :  (45)
 .  358/ 2؛ وهدية العارفين :   404/ 3ينظر : ايضاح المكنون :  (46)
 .  2/474ينظر : معجم المطبوعات العربية :  (47)
 .  2/358؛ وهدية العارفين :  3/15؛ وايضاح المكنون :  475- 2/474ينظر : معجم المطبوعات العربية :  (48)
 .  2/358:   ؛ وهدية العارفين 2/473ينظر : معجم المطبوعات العربية :  (49)
 .  2/473ينظر : معجم المطبوعات العربية :  (50)
 .  358/ 2؛ وهدية العارفين :   578/ 3ينظر :  ايضاح المكنون :  (51)
 .  2/358؛ وهددية العارفين :    347/ 3ينظر : ايضاح المكنون :  (52)
 .  358/ 2؛ وهدية العارفين :   307/ 3ينظر : ايضاح المكنون :   (53)
 .  3/189فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرية :   (54)
 .  71/ 7؛ واالعالم :  2/266ينظر : امتاع الفضالء :  (55)
 .  81-2/80الفهرس الشامل للتراث العربي االسالمي المخطوط :  (56)
 ينظر : المصدر نفسه .  (57)
 ينظر : المصدر السابق .  (58)
 ينظر : المصدر السابق .  (59)
 ينظر : المصدر السابق .  (60)
 .  2/474ينظر : معجم المطبوعات العربية :  (61)
ات دار الكتب ذكرت كثيرًا من المصادر بهذا العنوان، ويبدو هذا العنوان هو الراجح . ينظر : فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوط  (62)

؛ ومعجم المفسرين من صدر االسالم 2/801؛ والفهرس الشامل التراث العربي االسالمي المخطوط :  3/189الظاهرية، لصالح الخيمي :  
؛ وشرح العالمة االمير عن نظم السجاعي  266/ 2؛ وامتاع الفضالء بتراجم القراء :  7/71؛ واالعالم :  2/631وحتى العصر الحاضر :  

، وقد ذكره المؤلف نفسه في تفسيره   6/ 3:  24- 19ا، بحث منشور للدكتور أحمد بن محمد القرطبي، مجلة جامعة أم القرى :  في السّيم
 لسورة القدر التي اشرنا اليها سابقًا في مطلب مؤلفاته . 

انما ألبنه االمير الصغير، وقد وهم  ذكرت هذه العنوانات في فهارس المخطوطات؛ ولعل هذا العنوان ليس لهذا المؤلف االمير الكبير، و   (63)
، رقم المخطوط 259:    56فهرس المخطوطات، قام باصداره مركز الملك فيصل :  -فيه كثيرًا من النساخ وغيرهم. ينظر : خزانة التراث

  :55427  : التراث  في خزانة  آخر  المركزية545:    65، وفي موضع  المكتبة  في  توجد   .-( الحفظ:  رقم  بة ( ومكت3327الرياض. 
 (.  268( )809المخطوطات الكويت رقم الحفظ )

 الورقة االولى من المخطوط، ويوجد عنوان المخطوط في النسخة االولى )أ( : ختم على كتاب االزهرية.  (64)
 ينظر : مقدمة الكتاب الورقة االولى من المخطوط.    (65)
 .  33- 32ينظر : النص تحقيق :  (66)
 .  59ينظر : النص تحقيق :  (67)
 801- 800/  2ينظر : الفهرس الشامل التراث العربي االسالمي المخطوط :  (68)
 في ب، ج : )وصحابته( .  (69)
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يمنت  التبرك  : هي النماء والزيادة، والتبريك : الدعاء لالنسان بالبركة، وبارك هللا الشيء وبارك فيه وعليوضع فيه البركة، وتبركت به : ت  (70)

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ ت الخير االلهي في الشيء قال تعالى : به. قال االمام الراغب : ثبو 

 وسمي ذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البرك 96األعراف:  چڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  
، مادة : )برك(؛  1/119ة. اصطالحًا : هو طلب ثبوت الخير االلهي في الشيء. ينظر : المفردات في غريب القرآن، الراغب االصفهاني :  

 .  424/ 1، مادة )برك(، ومعجم المصطلحات وااللفاظ الفقهية : 57/ 1واساس البالغة، للزمخشري : 
 في ب : )بها( .  (71)
 في ج : )يقرن له كالما( .   (72)
ما بين المعقوفتين ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج ، ويوجد في نسخة االصل باختصار : )اما بعد فهذا ختم لالمير على كتاب    (73)

 االزهرية(. 
الفلق : الشق، وقيل : انه كل ما انفلق عن جميع ما خلق هللا من الصبح والحيوان والحب والنوى، وكل شيء من نبات وغيره حتى   (74)

، مادة :   3/471مادة )فلق( ، والنهاية في غريب الحديث واالثر :    4/154االنهار فلق؛ أَلنها مفلوقة في االرض. ينظر : الصحاح :  
 ، مادة )فلق( .  309/ 10)فلق( ، ولسان العرب : 

 . 297، والبيان في عد آي القرآن : 441ينظر : سور القرآن :  (75)
، والبيان في    441ة ، واالصح انها مدنية باالتفاق، وعدد آياتها : )خمس آيات(. ينظر : سور القرآن :  سورة مدنية ، وقيل : انها مكي  (76)

 .   297عد آي القرآن : 
سبب النزول : هو ما نزلت اآلية ، او اآليات ايام وقوعه متضمنة له او مبينة لحكمه. ينظر : اتقان البرهان في علوم القرآن ، أ.د :    (77)

 .  310/ 1فضل حسن عباس : 
 .  4/341، وتخريج أحاديث الكشاف : 151-150/ 5في ب، ج : )وانك(. وقد ورد ايضًا في صحيح ابن حبان :  (78)
ألم  ا الحديث بهذا اللفظ، وقد ورد في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال :  قال رسول  هللا )صلى هللا عليه  وسلم( :  }  لم أجد هذ  (79)

{، وورد  في صحيح ابن حبان عن عقبة    تَر آيات  أنزلت هذه الليلة لم تَر مثلهن دط : )دل أعوذ برب الفلق ( و )دل أعوذ برب الناس(
إنك لن تقرأ سورة أحب إلى هللا ، وال أبلغ عنده ، من  هللا صلى هللا عليه  وسلم )صلى هللا عليه  وسلم( : }  بن نافع قال : قال رسول  

؛  1/558{. صحيح مسلم/ كتاب صالة المسافرين وقصرها :  أن تقرأ : دل أعوذ برب الفلق ، فإن استطعت أن ال تفوتك في صالة فافعل
قي، وصحيح ابن حبان : ذكر البيان بان قراءة قل أعوذ برب الفلق من أحب ما يقرأ العبد في  (، تحقيق : محمد فؤاد عبد البا814برقم )

(  1570برقم )   4/341(، تعليق االلباني : صحيح، وتخريج احاديث الكشاف :  1842؛ برقم )151- 5/150صالته الى هللا جل وعال :  
رتان ما انزل عليَّ مثلهما وانك لن تقرأ سورة أحب وال ارضى عند هللا لقد أنزلت  عليَّ سو عن رسول  هللا )صلى هللا عليه  وسلم( : }  

 .   4/466، وانوار التنزيل :  824/ 4{. قلت : غريب بهذا اللفظ، وورد بهذا اللفظ : تفسير الكشاف : منهما 
هـ(. ينظر : تهذيب  261في سنة )مسلم : هو ابن الحجاج بن مسلم القشيري، ابو الحسين النيسابوري ، االمام الحافظ المحدث المتو   (80)

 .  529؛ وينظر : تقريب التهذيب:114-10/113التهذيب:
- 3/920هـ(ينظر : تذكرة الحفاظ :  354ابن حبان : هو ابو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي المتوفي سنة )  (81)

 .  375، وينظر : طبقات الحفاظ : 922
 ساقطة من ب، ج.  (82)
 ، ج : )ونحو ذلك(.  في ب (83)
 في ب، ج : )مما يعلمه(.  (84)
 ساقطة من ب، ج.  (85)
 لم ترد هذه اللفظة في ب .  (86)
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الخالف اللفظي : تعريف الخالف : )اصطالحًا( : هو ما كان ظاهره الخالف، وليس في الحقيقة كذلك، هو اختالف في اللفظ والعبارة  (87)

واالصطالح مع االتفاق على المعنى والحكم، أي : الخالف في التعبير عن المعنى ال المعنى الحقيقي. ينظر : الموافقات، للشاطبي:  
 .    17ظي عند االصوليين : د.عبد الكريم النملة : ، والخالف اللف5/210

 ما بين المعقوفتين في االصل : )بن( ، وما اثبته من ب، ج وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي .   (88)
باط ونشأ ابن عبد الحق: هو شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عبد الحق بن عبد الحق بن الشمس السنباطي الشافعي، ولد في مدينة سن  (89)

بها، اشعري االعتقاد، صوفي المنهج، يعرف بـ )شارح الشاطبية(، االمام العالمة المحقق المحرر، اثنى عليه العلماء كثيرًا، توفي سنة 
 .   1/149، ومعجم المؤلفين : 2/112ه( واالول اشهر. ينظر : الكواكب السائرة : 990هـ( وقيل سنة : )995)

لدين ابو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا االنصاري الخرزجي السبكي الشافعي، االمام المفسر، اشهر شيخ االسالم : هو زين ا  (90)
هـ( واالول 925هـ( وقيل سنة )926مصنفاته : ) فتح الجليل ببيان خفي انوار التنزيل( ، )وله شرح البسملة والحمدلة( المتوفي سنة : )

 .   117-1/111؛ والنور السافر: 1/113: اشهر. ينظر : ترجمته في نظم العقيان 
 لم اقف على حاشية ابن عبد الحق ولم اتمكن من الحصول عليها.  (91)
 ما بين المعقوفتين ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج لمناسبة السياق لها.   (92)
 ما بين المعقوفتين ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج لمناسبة السياق لها.   (93)
 وقد أشرنا الى هذه الرسالة في مطلب مؤلفات الشيخ المؤلف .   (94)
 ما بين المعقوفتين في االصل، ب )مفعوله( وما اثبته من ج وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي .   (95)
 .  623/ 10، واعراب القران وبيانه : محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش : 1/62ينظر : شرح االزهرية، الوقاد :  (96)
 ما بين المعقوفتين في االصل. )ببعضها( وما اثبته من ب، ج وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي.   (97)
 في ج : )جمهور( بدون ال التعريف.  (98)
 .   539-538/ 1ينظر : مغني اللبيب، ألبن هشام :  (99)
 ما بين المعقوفتين في االصل. )بن( وما اثبته من ب، ج وهو الصواب لما يقتضيه السياق . (100)
الفقيه، صاحب   (101) العالمة االصولي،  الكردي،  ابو عمر  الحاجب،  ابي بكر بن  الدين عثمان بن عمر بن  : هو جمال  الحاجب  ابن 

هـ( ، وكتابه )االمالي( قال عنه السيوطي : "وله االمالي في النحو، مجلد ضخم في غاية التحقيق".  646قحة المتوفي سنة ) التصانيف المن
، واالعالم :  143/ 2، وبغية الوعاة :  249/ 14، والبداية والنهاية :  3/248والكافية وغيرها. ينظر : ترجمته في : وفيات االعيان :  

4/211   
 .  86-1/85بن الحاجب :  ينظر : أمالي ا (102)
ابن هشام هو جمال الدين أبو محمد عبدهللا بن يوسف بن أحمد بن هشام األنصاري ، امام عالم بالنحو واللغة والتفسير والفقه والقراءات   (103)

في بـ )مصر( سنة  وغيرها، حنبلي المذهب ، يلقب بـ )سيبويه زمانه(، له مصنفات عدة، منها : )مغني اللبيب، وقطر الندى( وغيرها، تو 
؛ والبدر  68/ 2؛ وبغية الوعاة:  3/93، والدرر الكامنة :  6-3/5هـ( ودفن بمقبرة الصوفية. ينظر : اعيان العصر واعوان النصر:  761)

 .  1/400الطالع :  
 ما بين المعقوفتين ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج .  (104)
 في ج : )ال(.   (105)
 في ج : )زيد( .    (106)
 ما بين المعقوفتين ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج .   (107)
 .  1/539؛ ومغني اللبيب : 1/277ينظر : شرح قطر الندى وبل الصدى، ألبن هشام :   (108)
 في ج : )وقع( .    (109)
 في ب : )او مخرجة(.   (110)
 في ج : )فان(.  (111)
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 في ب، ج : )وان(.  (112)
 ة(. في ب : )المقول (113)
 (.  1سورة العلق : من اآلية ) (114)
 (.5-1سورة الفلق: من اآليات ) (115)
 جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم ُّٱاالستئناف البياني : هو ما كان جوابًا لسؤال مقدر، كما في قوله تعالى    (116)

،  فجملة قال وما بعدها جواب لسؤال مقدر تقديره : فماذا قال لهم؟ ويلزم في االسئتئناف   52-51الحجر      َّ يم ىم مم خم حم
البياني أمران : االول : ان يكون هناك سؤال مقدر، والثاني : عدم تعلق الجملة بما قبلها نحويًا. ويسمى عند اهل البالغة : شبه كمال 

 .  99ضوابطه وانماطه، محمد صالح الشنطي :   االتصال. ينظر : فن التحرير العربي :
 .  121/ 20؛ والدر المصون :  2/701ينظر : امالي ابن الحاجب :   (117)
 ما بين المعقوفتين ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج. (118)
 في ب، ج : )كما(. (119)
يعمل في " زيد "؛ لحذفك الضمير في اللفظ، وال بد من تقديره  من القبيح في النحو أن تقول: " زيد ضربت "؛ ألن " ضربت " في لفظ ما    (120)

ينظر :  حتى يصح أن يكون خبرا لالسم األول، إذ قد جعلت االسم مبتدأ، وال يصح أن يكون الفعل خبرا له، حتى يكون فيه ما يعود إليه.
 . 142- 2/141، وشرح ابن عقيل :   1/379شرح كتاب سيبويه : 

 : )اذ قد( .  ، وفي جفي ب : )اذا( (121)
   ما بين المعقوفتين في االصل : )بن( وما اثبته من ب، ج ، وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي.  (122)
هـ(. ينظر : المنتظم، 118ابن عامر: هو ابو عمر عبد هللا بن عامر بن يزيد اليحصبي الدمشقي، امام اهل الشام في القراءة، ت سنة )  (123)

 .  1/107؛ ومعرفة القراء الكبار : 1/270؛ وشذرات الذهب : 2/33؛ وغاية النهاية : 7/189ألبن الجوزي : 
 (.  10سورة الحديد : اآلية ) (124)
؛  479/ 1؛ واتحاف فضالء البشر :  101/ 10؛ والبحر المحيط :  241/ 17ينظر : تخريج هذه القراءة في : الجامع الحكام القرآن :    (125)

 . وقد ذكر في موضع آخر بان ابن عامر قرأ في سورة النساء بالنصب. 330/ 9، 2/135ومعجم القراءات القرآنية : 
 .   1/146:  المعنوي: هو الذي ال يكون للسان فيه حظ، وإنما هو معنى يعرف بالقلب. التعريفات  العامل (126)
 ...................            بالَحقَّ ال َيحمد بالَباِيل  هذا صدر بيت الذي عجزه :  (127)

؛  1/176هذا البيت لالسود بن يعفر، وقيل : انشده ابو بكر بن االنباري، وقيل : بال نسبة . وهو من البحر )السريع(. ينظر : ضرائر الشعر:  
 .. 1/348؛ وشرح الكافية الشافية : 

 دد اصَبحت  أمُّ الِخياِر تدعى        علّي ذنبًا ..................... ت الذي تمامه :      هذا جزء من عجز البي (128)
. قال االشموني : وتقديره:   32وهذا الرجز ألبي النجم العجلي من ارجوزة له، وهو يخاطب بها زوجته. ينظر : ديوان أبي النجم العجلي :  

 .  1/184جملة "لم أصنع" خبره، وقد حذف منه الرابط كما رأيته تقديره. شرح األشمونى أللفية ابن مالك : كله لم أصنع ؛ فكله: مبتدأ، و 
ُعَكاظ  : بضم اوله وفتح ثانيه وبالظاء المعجمة : هي صحراء مستوية ال علم بها وال جبل اال ما كان من االنصاب التي كانت في      (129)

لية، تقع اعلى نجد قريب من عرفات، وقيل : تقع ما بين نخلة والطائف. ينظر : معجم ما استعجم الجاهلية، وكانت سوقًا لمكة  في الجاه
 .  1/411؛ والروض المعطار في خبر االقطار : 960- 3/959من اسماء البالد :  

 ما بين المعقوفتين في االصل : )هموا( وما اثبته من ب، ج  وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي.  (130)
هذا البيت من مجزوء الكامل، وهو لعاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي )صلى هللا عليه وسلم( ينظر : البيت : في شرح ديوان الحماسة:    (131)

 . 4/356؛ والمعجم المفصل: 1015/ 3؛ والمقاصد النحوية:2/174؛ واوضح المسالك: 2/636؛ وتوضيح المقاصد والمسالك: 1/527
 االصل : )بن( وما اثبته من ب، ج أَلن قواعد االعراب تقتضيه وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي. ما بين المعقوفتين في  (132)
 .  1/797ينظر : مغني اللبيب :  (133)
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،  4/429الغشو : من الغشاوة، وهي ما غشي القلب من رين الطبع، وقيل : معناها : الغطاء، وقيل : الغشو :النبق.  ينظر : العين :  (134)

 ، مادة )غشو(.  167/ 39، مادة )غشا(، وتاج العروس : 15/126غشو(؛ ولسان العرب : مادة )
 في ب، ج : )يحصل(.  (135)
 في ب : )وانما( . (136)
 في ب : )واقع(  (137)
 في ج : )وحصل(.  (138)
 (.  36سورة النور: من االية ) (139)
؛ والمفصل في صنعة االعراب :  1/214؛ وشرح المفصل، ألبن يعيش :  508/ 2ينظر : هذه المسألة في الخصائص ألبن جني :    (140)

1/40  . 
ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀچ ( من سورة النور:  37يقصد بها اآلية التي بعدها وهي اآلية )  (141)

 .  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
ابن مالك :    (142) الفية  الى حل  السالك  المسألة في ارشاد  التوضيح :  303/ 1ينظر : هذه  الهوامع : 1/400؛ والتصريح على  ؛ وهمع 

 .  2/69؛ وحاشية الصبان : 1/579
 (.  2- 1سورة العلق : من اآليتان ) (143)
وقد يؤتى بموازنة مع اتفاقهما في الحرف االخير ويسمى   التوكيد اللفظي : وهو الذي يكون باعادة اللفظ االول، او تقويته بمرادفة معنى،  (144)

ۉ    ۉ  ې  ې  چ اتباعًا، فمن اعادة اللفظ االول قولنا: )اقبل محمد محمد( او )اقبل اقبل محمد( ويحتمل ان يكون منه قوله تعالى:

ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  چ ى :  ، ومن تقويته بمرادفة معنى قولنا : )جاء قدم محمد( ومنه قوله تعال21الفجر:  چې   ې  ى  

، ومن االتيان بموازنة لفظًا قولهم: )جائع نائع(، )عطشان( )نطشان( )حسن  31األنبياء:    چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  
؛  3/172الهوامع :  ؛ وهمع  365/ 1بسن( ، ويسمى اتباعًا سواء كان الكلمة المتبعة معنى أم لم يكن. ينظر : شرح الرضي على الكافية :  

 .   2/344وشرح االشموني : 
 في ب : )آخر آية اخرى(.  (145)
 في ب : )وهو(.  (146)
 قوله : )دون بعض( ساقطة من ب.   (147)
، اذ يقول في تفسيره : "لفظ )قل( مع ان القرآن كله هو مأمور بتبليغه للناس، فهو دليل 1/470ينظر :  التقييد الكبير،  للبسيلي :     (148)

 على اعتناء بالمبلغ وتعظيم امر ذكر لفظ : )الرب( مناسب" .
 (.  1سورة الكافرون اآلية ) (149)
 (.  2- 1سورة الفاتحة : اآليتان : ) (150)
الغاية : عرفها العلماء بتعريفات عدة، فقد عرفها الزركشي والشوكاني بانها : "نهاية الشيء ومنقطعة ، وهي حد لثبوت الحكم قبلها    (151)

الدكتور مصطفى الزلمي ، وعرفها  1/387؛ وارشاد الفحول : 4/459وانتفائه بعدها . ينظر : البحر المحيط في اصول الفقه، للزركشي  
. ينظر  )رحمه هللا( بانها : غاية الشيء : نهايته، والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تكن هي، واال فالغاية تكون لتوكيد عموم ما قبلها

 .  357: اصول الفقه، الزلمي : 
 في ج : )له(.  (152)
 والمصحف الشريف. ما بين المعقوفتين لم ترد في االصل : وما اثبته من ب، ج (153)
 (. 67سورة المائدة : من اآلية ) (154)
االمر : يعرف االمر في علم البالغة هو : طلب فعل الشيء على وجه االستعالءوعرفه العلوي بقوله : "هو صيغة تستدعي الفعل، او   (155)

 .   3/181بالغة :  قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة االستعالء". الطراز المتضمن السرار ال
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العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، او من غير حصر: ينظر : نفائس االصول في شرح المحصول،    (156)

 .   1739/ 4القرافي: 
 في ب : )يوجه(.  (157)
النكتة : قال الجرجاني : "النكتة هي مسألة لطيفة اخرجت بدقة نظٍر وامعان فكر، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في    (158)

 .  134استنباطها". التعريفات : 
    .6/312: ؛ وروح المعاني4/232ينظر : ارشاد العقل السليم :   (159)
 في ب : )سبب(. (160)
وسبب نزولها : قال الحسن : أن النبي   ٦٧المائدة:  چ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ اآلية الكريمة :  تأملت في اسباب النزول (161)

{ ، وكان رسول هللا )صلى  لما بعثني هللا برسالته، ضقت بها ذرعا ، وعرفت أن من الناس من يكذبني)صلى هللا عليه  وسلم( قال: }  
وعن عطية عن ابي سعيد الخدري قال : نزلت هذه اآلية يوم   واليهود والنصارى ، فأنزل هللا هذه اآلية .هللا عليه  وسلم( ، يهيب قريشًا  

المائدة:   چ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ ( وأخرج ابن أبي حاتم: عن مجاهد قال: لما نزلت:  غدير خم في علي بن ابي طالب )

وغيرها من االسباب. ينظر : اسباب    چڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ قال: " يا رب، كيف أصنع وأنا وحدي؟ يجتمعون عليَّ ". فنزلت   ٦٧
 .  84-83؛ ولباب النقول، للسيوطي: 97النزول، للواحدي: 

 في ب : )مقتضى( بدون واو.  (162)
 قوله : )اذ ذاك( ساقطة من ج .   (163)
 فاء. في ب، ج : )قيل( بدون  (164)
 في ب : )قل يا ايها الكافرون(. (165)
 ج.   لم ترد في (166)
ولباب   808/ 4؛ والكشاف : 224؛ واسباب النزول، للواحدي : 10/3471؛ وتفسير ابن ابي حاتم : 24/661ينظر : جامع البيان :  (167)

 افرون.  ، هذا ما يتعلق باسباب نزول سورة الك3/571؛ واالستيعاب في بيان االسباب : 216النقول : 
ما بين سورة المعقوفتين ساقطة من االصل، وفي ج: )تعليما( وما اثبته من ب أَلن السياق يقتضيه وهو الصواب لما يقتضيه السياق   (168)

 النحوي.  
 في ب : )يوجه له الخطاب( أي : بالعكس ، وفي ج : )ناسب ان ال يحال الخطاب له(.   (169)
 يقصد بها سورة الفاتحة كلها.  (170)
 في ب، ج : )هو(.    (171)
 (  6- 1سورة الكافرون اآليات : )  (172)
 (  6- 1سورة الكافرون اآليات : )  (173)
 ما بين المعقوفتين ساقطة من االصل وما اثبته من ب، ج.   (174)
 ساقطة من  ب، ج.   (175)
 من قوله : )فال يمتثل( ... )أما( ساقطة من ج.   (176)
 في ب ، ج : )ان( .    (177)
 في ج : )اتصال( .   (178)
 ما بين المعقوفتين في االصل : )المقال( وما اثبته من ب، ج هو الصواب.   (179)
 ما بين المعقوفتين في االصل : )فال( وما اثبته من ب، ج هو الصواب. (180)
 في ب ، ج  زيادة : )قال لي : قل لعمرو( .   (181)
 في ب ، ج: )تلى( .    (182)
 سورة الكافرون.   (183)
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    .  )الكافرون ...الخ( في ج  زيادة : (184)
عن عبدهللا بن أنيس االسلمي أن رسول هللا )صلى هللا عليه  وسلم(  وضع يده على صدره ثم قال: )قل(: فلم أدر ما أقول، ثم قال: قل    (185)

 أحد ، ثم قال لي: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حتى فرغت منها، ثم قال )لي(: )قل( ، قلت : أعوذ برب الناس حتى هو هللا 
(( . السنن الكبرى ، للنسائي هكذا فتعوذوا ، وما تعوذ المتعوذون بمثلهن دط(: ))  صلى هللا عليه  وسلمفرغت منها ، فقال رسول هللا ) 

(، وقد ورد الحديث عن عقبة بن عامر الجهني 7796، رقم الحديث )7/198فضل ما يتعوذ به المتعوذون :    ذكر  -كتاب االستعاذة–
 في بعض كتب الحديث. 

هـ(. ينظر : االرشاد 256البخاري : هو ابو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، امير المؤمنين في الحديث، االمام الفقيه، توفي سنة )  (186)
 .  277/ 10؛ وسير اعالم النبالء: 958/ 3في علماء الحديث : 

 )نساه(.   في ب : (187)
 في ب ، ج زيادة : )فقال لهن( . (188)
 (.  28ة )سورة االحزاب : اآلي (189)
القرآن  (190) تفسير  كتاب  البخاري:  :    - صحيح  قوله  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ باب 

 (.  4786-4785، رقم الحديث : ) 6/117:  28 : االحزاب  چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
 )استعاذا(.  في ب : (191)
 )امر(.  في ب : (192)
 اثبته من ب، ج . ما بين المعقوفتين لم ترد في االصل وما  (193)
 .  ( 1سورة الفلق : اآلية ) (194)
 في ب ، ج: )حينئذ به( بالعكس . (195)
 قوله : )ويحكي كما انزل( ساقطة من ج.   (196)
 ما بين المعقوفتين في االصل : )لما( وما اثبته من ب، ج هو الصواب.   (197)
 يا ايها الكافرون( لم ترد في ب ، وقد سبق بيان اسباب النزول لسورة الكافرون.  قوله : ) (198)
 .  (18سورة القيامة  : اآلية ) (199)
 في ج: )يقرأ( .  (200)
 ما بين المعقوفتين في االصل ، ب : )شيء( ، وما اثبته من ج ، وهو الصواب .   (201)
هـ(. ينظر : تذكرة الحفاظ :  62هـ(، وقيل سنة : )61علقمة : هو ابو شبل علقمة بن قيس بن عبد هللا النخعي الكوفي توفى سنة )     (202)

 .  7/276؛ وتهذيب التهذيب : 1/48
من السابقين   يقصد به الصحابي الجليل عبد هللا بن مسعود : وهو عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، ابو عبد الرحمن،    (203)

هـ(  32( حديثًا. توفى سنة )848في االسالم، واول من جهر بقراءة القرآن في مكة، كان قصير جدًا ، يحب االكثار من التطيب ، له ) 
 .  4/829؛ واالصابة : 1/309بالمدينة. ينظر : االستيعاب: 

 .  4/2153صطفى ذيب البغا. ينظر : صحيح مسلم :  خرب : اماكن خربة منها، والخرب ضد العامر. وهذا ما علق عليه المحقق م (204)
 ما بين المعقوفتين ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج. (205)
، مادة )عسب( ، والصحاح 2/68عسيب : وهو العسيب من السعف : وقيل : جريد النخل إذا ُنحي عنه خوصه. ينظر : تهذيب اللغة :    (206)

 ، مادة )عسب( .   1/181: 
 معقوفتين في االصل،  ج : )يهود( ، وما اثبته من ب وهو االصوب. ما بين ال (207)
 ما بين المعقوفتين في االصل: )اسألوه( ، وما اثبته من ب، ج ، وهو نص الحديث . (208)
 قوله : )فقال بعضهم : ال تسألوه، ال يجيء بشيٍء تكرهونه( ساقطة من ب .   (209)
 في ب ، ج: )اوتوا( .   (210)
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 .   85سورة االسراء ، اآلية :  (211)
  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ۇئوئ  وئ  ۇئچ باب قول هللا تعالى :    –صحيح البخاري : كتاب العلم    (212)

 (.  125، رقم الحديث )37/ 1: 85االسراء، 
هـ(. 148االعمش: هو االمام ابو محمد سليمان بن مهران االسدي الكوفي، شيخ المقرئين والمحدثين، الملقب بـ)االعمش( توفى سنة)  (213)

 .   6/266ينظر : سير اعالم النبالء:
رواية ابن مسعود عن النبي )صلى هللا عليه  وسلم( : )وما اوتوا(  ينظر : تخريج هذه القراءة عن عبد هللا بن مسعود واالعمش، وهي    (214)

بضمير الغيبة، وهو عائد على السائلين في قوله : )ويسالون(. ونقل ابن حجر قول االعمش : بينما قرأ الجمهور : )وما اوتيتم( بالتاء 
هي مشهورة عن األعمش أعني بلفظ " وما أوتوا " على الخطاب. وبين االمام مسلم في صحيحه : اختالف الرواة عن األعمش فيها ، و 

تناول وال مانع أن يذكرها بقراءة غيره ، وقراءة الجمهور ) وما أوتيتم ( واألكثر على أن المخاطب بذلك اليهود فتتحد القراءتان . نعم وهي ت 
   .5/113؛ ومعجم القراءات :  2153/ 4جميع الخلق بالنسبة إلى علم هللا . "  صحيح مسلم : 

 (.  28سورة االحزاب : من اآلية )  (215)
 في ب : )فهل( .   (216)
 في ج : )التبليغ قوله تعالى : يا ايها الرسول(.  (217)
 في ب، ج : )بلغ ما انزل اليك من ربك(.  (218)
 (.67سورة المائدة : من اآلية ) (219)
 ما بين المعقوفتين : )وما( وما اثبته من ب، ج والمصحف الشريف هو الصواب.   (220)
 .  8/ 4العموم : هو تناول اللفظ ما صلح له. البحر المحيط في اصول الفقه، للزركشي :  (221)
 ساقطة من ب، ج .  (222)
 في ب : )يأذن( .  (223)
 في ب ، ج : )احد( .   (224)
 في ب : )امكنه( .  (225)
 (.  1سورة العلق : من اآلية ) (226)
 ساقطة من ب .   (227)
 في ب ، ج : )حد( .  (228)
 (. 2- 1سورة المدثر : االيتان : ) (229)
   . في ب، ج : )نبينا النبي( (230)
 ما بين المعقوفتين في االصل : )ترد( وما اثبته من ب، ج والمصحف الشريف .   (231)
 (. 28سورة االحزاب : االية : ) (232)
 . )أمور(  في ج : (233)
 هذا فعل( . في ب، ج : ) (234)
 .    623/ 10اعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد :   (235)
 .   في ب، ج : )به الطلب( (236)
 . في ب : )لكن(   (237)
 .   (في ب : )ما يتحقق (238)
 . 38ينظر : التعريفات :   (239)
 في ج : )و لم تنطق(  .  (240)
 في ب : )الجاهل مدلوله( .     (241)
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 ج/ كل كالم ال يفهم المخاطب مدلوله(.   3في ب، ج : )زيادة( : )اال بالنطق ، قلت : /و   (242)
 في ب، ج  : )اإلنشاء بما ذكر( ، وفي ج : )إنشاء بما ذكر( .   (243)
 ما بين المعقوفتين ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج لمناسبة السياق.    (244)
. الخبر : تناول العلماء هذا المصطلح البالغي بالدراسة والبحث، منهم المبرد : بقوله : "والخبر: ما اجاز على قائله التصديق والتكذيب"  (245)

 .  32، والفروق في اللغة ، البي هالل العسكري :   89/ 3وهذا المعنى قاله أكثر العلماء الذين جاؤوا بعده. المقتضب ، للمبرد : 
ء : هو الكالم الذي ال يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ أَلنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه، او ال يطابقه،.  اإلنشا  (246)

 .  36، والبيان القرآني في تفسير رموز الكنوز، لالمام الرسعني، د.عقيد العزاوي : 38ينظر : التعريفات : 
 : )الفرق( ، وفي ج : )لفارق(.  في ب (247)
 ما بين المعقوفتين ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج لمناسبة السياق.     (248)
 في ب، ج : )ويحتمل ان االمر موضوع للطلب(، وكلمة )المراد( ساقطة منهما . (249)
 في ب : ) في االتيان(، وفي ج : )وال آتيان( .  (250)
 ساقطة من ج .   (251)
 .  3/278، واوضح المسالك : 1/387ينظر : شرح الكافية الشافية، ألبن مالك :  (252)
 في ج : )ان( .   (253)
 ساقطة من ب، ج .  (254)
 في ب، ج  زيادة على نسخة االصل: )في المستقبل انما قصده ان هذا الكالم هو استعاذته(.  (255)
 في ب : )هذا اصله(.   (256)
ج/ بنفس التلفظ(  3في ب، ج زيادة على نسخة االصل : )التلفظ بأعوذ كما قيل في التكلم انه اخبار عن كالم حاصل في الحال /ظ   (257)

 ، وفي ج : )كما قيل في اتكلم يحتمل(. 
 من قوله : )بنفس التلفظ بهذه( .... الى قوله : )في الحال( ساقطة من ب.   (258)
 .   (1سورة النحل : من اآلية ) (259)
 سبق وقد بينت تعريف كاًل من الخبر واإلنشاء والفرق بينهما.  (260)
 ساقطة من ب.   (261)
 في ب : )انه( .   (262)
 .  ( في ج : )بدون النطق به (263)
 في ب : )تحقق الكالم التكلم( .  (264)
 في االصل : )يتوفق( وما اثبته من ب، ج هو االصوب.  ما بين المعقوفتين (265)
 في ب، ج : )بدل قولك : أتكلم( .  (266)
 في ب : )ينافي( .  (267)
 .     (في ج : )بحصول (268)
 .  ساقطة من ب، ج (269)
 .    (في ج : )بال (270)
 في ب، ج : )حصل( .   (271)
 .    (في ب، ج : )الصيغ (272)
 .   (2سورة الفلق : من اآلية ) (273)
البيضاوي : هو عبد هللا بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي مذهبا، التبريزي وفاًة، لقب ب )ناصر الدين( المتوفي   (274)

 . 51/ 2الوعاة :  ، وبغية 17/258هـ( واالول المشهور. ينظر : ترجمته في : سير اعالم النبالء : 691هـ( وقيل : سنة )685سنة )
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 .  ساقطة من ب (275)
 في ج : )رب( .   (276)
 .  4/465ما بين المعقوفتين في االصل : )اسماه( ، وما اثبته من ب، ج، وانوار التنزيل :   (277)
 .   : )ريبة( في ب (278)
 .  4/465ينظر : انوار التنزيل ، للبيضاوي :  (279)
: )قال محشيه العالمة شهاب الدين افندي( ، وفي ج : )قال محشيه العالمة شهاب افندي( ، والشهاب : هو أحمد بن محمد   في ب  (280)

بن عمر، شهاب الدين الخفاجي المصري قاضي القضاة وصاحب التصانيف في االدب واللغة، له حاشية على تفسير البيضاوي توفى 
 .  1/238ي : هـ(. ينظر : االعالم، الزركل1069سنة )

وحاشية   (281)  ، ب  من  اثبته  وما   ، ورأفة(  )رحمة   : ج   ، األصل  في  المعقوفتين  بين   ما 
 .   8/414: الشهاب 

 .   8/414ما بين المعقوفتين في االصل : )كالمشتري( وما اثبته من ب ، ج ، وحاشية الشهاب:  (282)
 . 8/414، وحاشية الشهاب :   ما بين المعقوفتين في االصل : )لالضحية( وما اثبته من ب، ج  (283)
 .  8/414حاشية الشهاب :  (284)
في ب : )قال الشيخ زاده في حاشيته( ، وفي ج : )شيخي زاده في حاشيته( . الشيخ زاده : هو محيي الدين محمد بن مصطفى )مصلح    (285)

الدين( القوجوي المعروف بـ )شيخ زاده(، امام وعالم بالتفسير، والنحو، والفقه، وقاضي فرضي مشارك في بعض العلوم، حنفي المذهب، 
 .  270- 269/ 2، والبدر الطالع : 2/58ر : الكواكب السائرة : هـ(. ينظ951توفي سنة )

 في ج : )حيث( .   (286)
 (.  200سورة االعراف : من اآلية ) (287)
 .  8/730ما بين المعقوفتين في االصل: )الشيء( ، وما اثبته من ب، ج ، وحاشية زاده :   (288)
 في ب، ج : )المحسوس( .   (289)
 في ب، ج : )من المضار( .   (290)
 . 8/730ما بين المعقوفتين في االصل: )واإلعاذة منها تربية(، وما اثبته من ب، ج ، وحاشية زاده:   (291)
 . 8/730في حاشية زاده يقول : )يا رب كما ربيتني من اول زمان تكويني الى هذا الوقت(. حاشية زاده:   (292)
 وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي.  730/ 8زاده :  ما بين المعقوفتين في جميع النسخ )وال تقطعه( ، وما اثبته من حاشية (293)
 ، وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي. 8/730ما بين المعقوفتين في االصل:)نعمتك(، وما اثبته من ب ، ج ، وحاشية زاده :  (294)
 .  730- 8/729ينظر : حاشية زاده على تفسير البيضاوي :   (295)
 . : )ان قلت(  في ب (296)
 .  : )يرد(  في ب (297)
 ما بين المعقوفتين في االصل : )القرآن( وما اثبته من ب، ج هو الصواب.  (298)
 في ج : )شرف( .   (299)
 .  بداًل من ثم في ب، ج : )هناك ويجاب( (300)
 في ب : )العارفين( .   (301)
 ساقطة من  ج .   (302)
 في ب : )اال( .   (303)
 في ب، ج : )الشهاب سابقًا( .  (304)
 في ج : )فألن اإلعاذة( .   (305)
 في ب : )االستعاذة( .    (306)
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 .  8/414سبق تخريج قول الشهاب في حاشيته :  (307)
 .  465/ 4ينظر : انوار التنزيل :  (308)
 . 3/21، والنحو الوافي :  3/12ينظر : جامع الدروس العربية :  (309)
 في ب، ج : )زيادة( : )وفيه يأتي تفسيره ايضًا( .  (310)
 في ب، ج : )بجميع( .  (311)
 .  2/290ينظر : لطائف االشارات، للقشيري :  (312)
 في ب، ج : )وال يناسب ( .   (313)
 )اال وعند هللا ماهو( . في ب : (314)
 في ب : )ايقاعه(، وفي ج : )ايقاعها عليه( .   (315)
 ما بين المعقوفتين في االصل مكررة.   (316)
 . 1/222؛ وغرائب القرآن ، للنيسابوري : 2/398ينظر : التفسير الكبير:  (317)
 .     قال الشيخ زاده(في ب، ج : ) (318)
 .   يقال فلقت(في ب، ج : ) (319)
 .   أي شقققته(: ) في ب، ج (320)
 .  8/727ينظر : حاشية زاده على تفسير البيضاوي :   (321)
الزمخشري : هو ابو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي، امام في التفسير والنحو واللغة واالدب والحديث،   (322)

 .  279/ 2، وبغية الوعاة : 6/2687هـ(. ينظر : وفيات االعيان : 538وغيرها حنفي الفروع، معتزلي المذهب واالصول، توفي سنة )
 .   820/ 4وما اثبته من ب، ج ، والكشاف : ين : في االصل : )فقل(، ما بين المعقوفت  (323)
 .  4/820ينظر : الكشاف :  (324)
 .  413/ 8ينظر :  حاشية الشهاب :  (325)
 العالمة البيضاوي( .في ب، ج : ) (326)
 .  465/ 4ينظر : انوار التنزيل :  (327)
 ، وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي.  730/ 8حاشية زاده في االصل:  )معين( ، وما اثبته من ب ، ج المعقوفتين ما بين  (328)
الحذف وااليصال : ويقصد به النحاة بالحذف وااليصال : حذف حرف الجر، وايصال الفعل الالزم الى مفعوله بدون واسطة ، فينصبه،    (329)

توجهت مكة وذهبت الشام، وهو قليل جدًا    وهذا مقصور على السماع عن العرب، فيقتصر فيه على ما ورد من االفعال، ومثله قولهم :
، ودليل السالك، عبد هللا بن  1/8عن العرب، فال يقاس عليه؛ أَلن استعماله قد يوهم ان الفعل متعٍد بنفسه. ينظر : الكتاب، لسيبويه :  

 .   1صالح الفوزان : 
 .  8/413ينظر : حاشية الشهاب :  (330)
 لم ترد في : ج .   (331)
 .  465/. 4ينظر : انوار التنزيل :  (332)
 .   وبما(في ب : ) (333)
الَماهية : مأخوذٌة من "ما هو" بإلحاق ياء النسبة وحذف إحدى الياءين معناه ما به الشيء هو هو وتطلق الماهيات : جمع ماهية ، و   (334)

 .    1/191صطلحات وااللفاظ الفقهية : غالبًا على األمر المتعّقل مثل المتعّقل من اإلنسان وهو الحيوان الناطُق. معجم الم
 .    الماهية(في ب، ج : ) (335)
 .  ساقطة من : ب، ج    (336)
 ساقطة من األصل ، وما اثبته من : ب ، ج . ما بين المعقوفتين  (337)
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المعتزلة : هي فرقة اسالمية كالمية ظهرت في اوائل القرن الثاني الهجري وشغلت شأنها في العصر العباسي االول، غلبت العقل على    (338)

ويلقبون  والتوحيد،  العدل  اصحاب  ويسمون  الزمن،  من  االسالمي ردحًا طوياًل  الفكر  وقد شغلت  االخرى،  والقياسات  واالدلة  االصول 
، والمشهور ان المعتزلة اتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وكانا من تالمذة الحسن البصري ثم اعتزال مجلسه  بالقدرية، والعدلية  

؛  1/95الختالفهما معه في مسألة مرتكب الكبيرة ، بانه ليس كافرًا وال مؤمنًا، بل هو في منزلة بين المنزلتين،. ينظر : الفرق بين الفرق :  
 .  32؛ وطبقات المعتزلة 1/43؛ والملل والنحل، للشهرستاني : 2/89والنحل :  والفصل في الملل واالهواء

 في ب،  ج : )ان( .     (339)
 ،  302-1/296ينظر : هذه المسألة في كتاب المواقف ، لآليجي :  (340)

المعتزلة بأن الماهية غير  المقصد السادس : الماهيات الممكنة هل هي مجعولة بجعل جاعل أم ال ، ذكر فيها ثالثة مذاهب، وذكر ما نسبه
مجعولة من ان المعدومات الممكنة ذوات متقررة في انفسها من غير تأثير للفاعل فيها وانما تأثيره في اتصافها بالوجود، وينظر : ايضًا  

 .  5/316هذه المسألة في حاشية الشهاب : 
   .  465/ 4في الصبح( ، وقد سبق تخريجه في انوار التنزيل : في ب :  ) (341)
 .  ( في ب، ج : )شبيهة (342)
 وما اثبته من ب، ج وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي . في االصل : )القيمة(،  ما بين المعقوفتين (343)
 وما اثبته من ب، ج.ساقطة من االصل،  ما بين المعقوفتين (344)
 وما اثبته من ب، ج.  ساقطة من االصل،  ما بين المعقوفتين (345)
 .  من يغسل( في ب :  ) (346)
 .   8/729في االصل ، ب : )مغساًل( وما اثبته من ج، وحاشية زاده :  ما بين المعقوفتين (347)
 في ب : )مطاع مغنم( ، وفي ج : )مطاع معظم( .  (348)
 فكذلك( في ب :  ) (349)
 وما اثبته من ب، ج وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي ..في االصل ، )القيمة(  ما بين المعقوفتين (350)
 في ب، ج : )فكذا يوم القيامة بعضهم( أي بالعكس.   (351)
 . في ب : )بعضهم مفلس( (352)
 .  729/ 8وما اثبته من ب، ج وحاشية زاده : في االصل : )القبر(،  ما بين المعقوفتين (353)
 .   8/729ينظر : حاشية زاده على تفسير البيضاوي :   (354)
 وما اثبته من ب، ج ، وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي.في االصل : )عين(  ما بين المعقوفتين (355)
 بافالق(.  في ب :  ) (356)
 ومشاهدات االمراض(.  في ج :  ) (357)
 .   8/729ينظر : حاشية زاده :  (358)
 وما اثبته من ج . ساقطة من االصل، ب،  ما بين المعقوفتين  (359)
 وما اثبته من ب، ج . في االصل، )ما( ، ما بين المعقوفتين   (360)
، مادة 2/929الجب : هي البئر التي لم تطَو، والجمع : أجباب، وجباب وجببة. ينظر : شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم :     (361)

 ، مادة )جبب(.    89/ 1)الجب( ، والمصباح المنير : 
 .  في ب : )وامره(  (362)
 لم ترد في ب.   (363)
؛ وحاشية زاده على تفسير 541/ 10، وروح البيان :  6/600ن ورغائب الفرقان :  ، وغرائب القرآ  371/ 32ينظر : مفاتيح الغيب :    (364)

 .  729/ 8البيضاوي : 
 في ب، ج : )قال الشيخ زاده(.     (365)
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 ساقطة من ج .   (366)
 (.  37سورة يس : اآلية ) (367)
 في االصل: )ينشأه( وفي ب، ج : )يغشاه( وما اثبته من حاشية زاده هو الصواب.   ما بين المعقوفتين  (368)
 ، مادة : )زنج( .  192/ 1زنجي : جيل من السودان. ينظر : القاموس المحيط :  (369)
 .   828/ 8ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج وحاشية زاده :  ما بين المعقوفتين (370)
 .  8/828في االصل: )آية(، وما اثبته من ب، ج ، وحاشية زاده:  المعقوفتينما بين  (371)
 ( . 1سورة االنعام من اآلية ) (372)
 .  828/ 8في االصل : )له عنها( وما اثبته من ب، ج وحاشية زاده:  ما بين المعقوفتين (373)
 .  8/828ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج ، وحاشية زاده:  ما بين المعقوفتين (374)
 ساقطة من ب.  (375)
 .   8/728ينظر : حاشية زاده على تفسير البيضاوي :   (376)
 في ب : )فلعلك( .   (377)
 في ب : )تترى تطرأ( .  (378)
 ما بين المعقوفتين في االصل : )الفعل فلول( وما اثبته من ب، ج هو الصواب.   (379)
 في االصل : )العقل ( ، وما أثبته من : ب، ج ، وهو الصواب .  ما بين المعقوفتين (380)
 في ب، ج : )وقوله( ، أي لفظة : )اما ( ساقطة.   (381)
 .  ما بين المعقوفتين لم ترد في االصل، وما اثبته من ب، ج (382)
 في ب، ج : )بالمتعين( .  (383)
يان السعد التفتازاني : هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاني الشافعي، امام عالم بالتفسير والنحو والتصريف والمعاني والب  (384)

 .  285/ 2؛ وبغية الوعاة : 5/119هـ(. ينظر : الدرر الكامنة : 791وغيرها، له مصنفات عدة، منها : )مختصر المعاني(، توفي سنة )
 : )شر( .   في ب  (385)
 في ب، ج : )بمعنى( .  (386)
 ، مادة )أهب(.  1/149االهاب : الجلد قبل ان يدبغ والجمع أهب. مقاييس اللغة :  (387)
 .  218ما بين المعقوفتين في االصل : )معين( ، وما اثبته من ب، ج ،ومختصر المعاني : / (388)
 في ب : )فمذهب( .   (389)
بو يعقوب، يوسف بن ابي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي، عالم بالنحو واالستدالل صاحب المفتاح : هو سراج الدين ا    (390)

، والجواهر المضية :  6/2846هـ(. ينظر : معجم االدباء :  626والعروض وكتابه : )مفتاح العلوم( من أمَّات كتب البالغة، توفي سنة )
2/226  . 

 .  1/219اثبته من ب، ج ومختصر المعاني  ما بين المعقوفتين في االصل : )وصحح( وما  (391)
 (.  37سورة يس: من االية ) (392)
 في ب، ج : )الضوء( ، في مختصر المعاني : )اخراج النهار من الليل(.   (393)
 : )مما ينبغي(.   1/219في مختصر المعاني  (394)
 : )ان يحصل(. 1/219في مختصر المعاني  (395)
 في ب : )عن قريب(.    (396)
 .   1/219ما بين المعقوفتين في االصل ، ب : )يفجأهم( ، وفي ج : )يغشاهم( وما اثبته من مختصر المعاني :  (397)
 .  219-218/ 1؛ ومختصر المعاني : 389/ 1ينظر : مفتاح العلوم :  (398)
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ة االيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة،  ؛ وبغي161-2/160ينظر : عروس االفراح في شرح تلخيص المفتاح، السبكي :      (399)

 .   499/ 3الصعيدي : 
 في ج : )هو ما ذكره(.    (400)
 .     729-728/ 8ينظر : حاشية زاده :   (401)
 .   2سورة الفلق : االية  (402)
 في ب، ج : )قرئ( .   (403)
 ساقطة من ب، ج .   (404)
 ب، ج وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي.ما بين المعقوفتين في االصل : )تنوين( وما اثبته من  (405)
؛    183قرأ عمرو بن فائد وعمرو بن عبيد وابو حنيفة : "من شٍر ما" بالتنوين. وهذه القراءة شاذة، ينظر : مختصر في شواذ القرآن :    (406)

عطية : "وهي قراءة مردودة قال ابن    - 19/645؛ ومعجم القراءات القرآنية :  158/ 11؛ والدر المصون :  10/575والبحر المحيط :  
. قال ابو حيان : "ولهذه القراءة وجه غير النفي، فال ينبغي    5/538مبنية على مذهب باطل، فاهلل خالق كل شيء" . المحرر الوجيز :  

طلق اواًل، ان ترد، وهو ان يكون "ما خلق" بداًل من "شر" على تقدير محذوف، أي من شر شر ما خلق، فحذف لداللة "شر" االول عليه، ا
 .  10/575ثم عمَّ ثانيًا " البحر المحيط : 

 في : ب : )القائلين( .   (407)
 في ب : )مكانه( .  (408)
 .  463المجيد في اعراب القرآن المجيد، للسفاقسي، اطروحة دكتوراه، :   (409)
السفاقسي : هو برهان الدين ابراهيم بن محمد بن ابراهيم القيسي السفاقسي، االمام النحوي العالمة، صاحب كتاب )المجيد في اعراب   (410)

 . 1/425، وبغية الوعاة :  62-1/61هـ(. ينظر : الدرر الكامنة :  742القرآن المجيد( توفى سنة )
 في ب : )لتقدير( .    (411)
 ج : )ما( .  في ب : )اننا( ، وفي  (412)
 في ب : )استعاذ( .   (413)
 في ب، ج : )غير هذا( .   (414)
 في ج  زيادة : )مصدرية من فعل مسند للفاعل(.   (415)
 ما بين المعقوفتين في االصل : )معين( وما اثبته من ب، ج وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي. (416)
 في ب : )يلزم منه( .   (417)
 . 8/730ينظر : حاشية زاده :  (418)
 ساقطة من ج.   (419)
 في ب : )انه(  (420)
 ما بين المعقوفتين في االصل : )معين( وما اثبته من ب ج.  (421)
 من قوله : )ال يتعرف(...الى قوله )المفعول( ساقطة من ب.    (422)
 في ب : )لفظه( .   (423)
 في ب، ج : )ال يخفاك( .   (424)
 في ب : )فيعرض لما( .   (425)
 ساقطة من ج .   (426)
 ما بين المعقوفتين في االصل : )معين( وما اثبته من ب، ج هو الصواب.  (427)
 في ج : )القراءات( .   (428)
 ما بين المعقوفتين في االصل ، ب : )توعد( وما اثبته من ج مناسبًا للسياق. (429)
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 .   4/465ينظر : انوار التنزيل، للبيضاوي :  (430)
 في ب : )الجسميات(.   (431)
 .  8/414؛ وحاشية الشهاب : 730/ 8ينظر : حاشية شيخ زاده :  (432)
 في ب : )الشرية( .  (433)
 .   4/465ينظر : انوار التنزيل، للبيضاوي :  (434)
ب  (435) محمد  بن  ابراهيم  هو  والعصام،   : العصام(   )العالمة   : ج  ب،  االسفراييني  في  عربشاه   ن 

الملقب بـ )عصام الدين(، نشأ وهو طالبًا للعلم، فحصل وبرع وفاق اقرانه، وصار مشارًا اليه بالبنان، له التصانيف النافعة في كل فن،  
ت الذهب : هـ . ينظر : شذرا951منها حاشيته على تفسير البيضاوي ، )حقق الباحث سورة المائدة منها(، واالطول، وغيرها توفى سنة  

 .  1/66، واالعالم:  8/288
 في ب : )فهو(.    (436)
 في ب : )من ما(.   (437)
 في ج :  )بتوجيه( .   (438)
 ( . أ-336ينظر : حاشية العصام على تفسير البيضاوي : )الورقة :   (439)
 ما بين المعقوفتين في االصل : )العالم( وما اثبته من ب، ج هو الصواب، وقد سبق تعريفه.  (440)
قصر العام على بعض افراده : قد يقصد بهذه العبارة علماء االصوليين هو التخصيص، وعرف بتعريفات عدة، وجميعها تدور حول    (441)

ا يتناوله الخطاب بدليل متصل بالنص او مستقل عنه. ينظر : محور واحد هو قصر العام على بعض افراده، وذلك باخراج بعض م
 .  350اصول الفقه ، د. مصطفى الزلمي : 

 ( . 54سورة االعراف : من اآلية )  (442)
 .   414/ 8ما بين المعقوفتين في االصل : )على( وما اثبته من ب، ج وحاشية الشهاب :  (443)
 .  8/414ينظر : حاشية الشهاب :  (444)
 لمصدر نفسه . ينظر : ا (445)
 في ب : )يعدم(.   (446)
 ما بين المعقوفتين في االصل ، ج : )ويقل( وما اثبته من ب ، وهو الصواب .   (447)
 (.  3سورة الفلق : االية ) (448)
 ما بين المعقوفتين في االصل ،  )دمها( وما اثبته من ب، ج وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي.  (449)
 .  8/730؛ وحاشية شيخ زاده :   32/373ينظر : مفاتيح الغيب :  (450)
 في ب، ج : )دخل(.   (451)
 .  10/575؛ والبحر المحيط :  4/465:   ؛ وانوار التنزيل4/821، مادة )غسق(؛ وتفسير الكشاف : 8/32ينظر : تهذيب اللغة :  (452)
 ساقطة من ج .   (453)
في ب : )القوي( ، والغوث : هو اسم من االغاثة ، والغياث : اسم من المستغاث ، واالغاثة : االعانة والنصر . ينظر : شمس العلوم    (454)

 :8/5025  . 
 .  542/ 10ينظر : روح البيان :  (455)
 .  613/ 4لسراج المنير : ؛ وا4/501ينظر : تفسير الخازن:   (456)
 في ب : )تتوقف(. (457)
المنجّمون : جمع منجم، وهو الباحث عن النجوم واحكامها، القائل بانها مؤثرةفي الكون، والزاعم ان الفلك والنجوم تعقل، وانها ترى   (458)

بل  وتسمع، وانها تدبران الكون كله. والتنجيم : هو االستدالل على الحوادث االرضية باالحوال الفكية، والتمزيج بين القوى الفلكية والقوا
ة، فيستدل المنجم مثاًل باقتران النجم الفالني بالنجم الفالني على انه سيحدث كذا وكذا، ويستدل بوالدة انسان في هذا النجم انه  االرضي
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سيكون سعيدًا، وفي هذا سيكون شقيًا ، وهذا محرم اصاًل. واما ما يستدل بالنجوم على الجهات واالوقات والحساب فهذا جائز شرعًا ،  
؛  147/ 5لقها هللا زينة للسماء الدنيا، ورجومًا للشياطين، وهداية في البر والبحر. ينظر : الفصل في الملل واالهواء والنحل :  والنجوم انما خ

 . 514/ 2؛ وشرح  الشفاء القاضي عياض، لمال علي القاري : 4/536ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، للخفاجي :  
، وجمعه : النحوس من النجوم وغيرها، وايام نحسات، والنحس : الغبار في اقطار السماء إذا عكف نحساً  : النحس : خالف السعد  (459)

 .   536/ 1، مادة نحس ، وجمهرة اللغة : 3/144الجدب عليها والعرب تسمي الريح الباردة إذا دبرت نحسًا. ينظر : العين :  
 .  520/ 15؛ وروح المعاني : 9/315ينظر : ارشاد العقل السليم :   (460)
 في ج : )انسب بسبب(.  (461)
 في ب، ج : )وقيل غير ذلك(.  (462)
ذكر كثير من المفسرين قيل الغاسق : الثريا ووقوبها : سقوطها ؛ أَلنها إذا سقطت كثرت االمراض والطواعين، وقيل : هو كل شر   (463)

( يومًا الى القمر لما طلع فقال  نظر رسول هللا )  ( قالت :يعتري االنسان، ووقوبه : هجومه، واستدل على تفسيره بالقمر عن عائشة )
((. وقيل : الغاسق إذا وقب : الشمس إذا غربت وغيرها من يا عائشة استعيذي باهلل تعالى من شر هذا، فإنه هذا الغاسق إذا ودب: ))

الحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير / باب . والحديث اخرجه  7/375؛ والبحر المديد :  9/315االقوال. ينظر : ارشاد العقل السليم :  
 ( . قال الذهبي في التلخيص : صحيح . 3989. رقم الحديث : )  589/ 2تفسير سورة الفلق : 

 في ب : )ويكتفي( .  (464)
 في ب : )بتسليط( . (465)
 ساقطة من ب .   (466)
 في ب : )للجميع(.   (467)
 في ج : )تحذف( .  (468)
 ساقطة من ج .   (469)
 )عدت( . في ب :  (470)
 في ب : )عن( .   (471)
 ما بين المعقوفتين لم ترد في االصل، وما اثبته من ب، ج هو الصواب. (472)
 في ب، ج : )الشيخ زاده( .     (473)
 .   731/ 8ينظر : حاشية شيخ زاده :  (474)
 في ب، ج : )فعامل( .    (475)
 في ب : )الشر( .    (476)
 في ب : )شري( .    (477)
 في ب : )وقوله( .   (478)
 سبق ذكر الحديث  في معنى الغاسق. سبق تخريجه.  (479)
 في ب : )اذا( .   (480)
 في ب، ج : )كقوله تعالى( .   (481)
 ( . 24سورة الذاريات : االية )  (482)
 ( . 21سورة ص :  االية )  (483)
 ما بين المعقوفتين لم ترد في االصل، وما اثبته من ب، ج .     (484)
 ساقطة من ب، ج.      (485)
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بـ )ابن     الدماميني  (486) المعروف   المخزومي االسكندراني  القرشي  الدين محمد بن ابي بكر بن عمر  النحوي االديب بدر  : هو االمام 

هـ( او 837غيره، له : )تحفة الغريب في حاشية مغني اللبيب( ، توفي سنة )الدماميني( فاق في النحو والنظم والنثر، وشارك في الفقه، و 
 .  57/ 6؛ واالعالم: 1/66هـ(. ينظر : بغية الوعاة :  838)

، وقال الدماميني : "ويجوز ان يتعلق بالمكرمين إذا فسر باكرام ابراهيم لهم، واال فباضمار 1/357شرح  الدماميني على المغني  :    (487)
 اذكر وقت دخولهم عليه؛ أَلن اكرام هللا لهم وكونهم مكرمين في انفسهم ليس بمقيد بوقت دخولهم كما تقيد اكرام ابراهيم به". اذكر، أي : 

 في ب، ج : )استعاذة(.   (488)
 في ب : )في قوله ( .    (489)
 من قوله : )قلت : ال مانع ( ....الى قوله : )صائم( ساقطة من ج .      (490)
 .  8/414ينظر : حاشية الشهاب :     (491)
 في ب : )ان االضافة( .      (492)
 في ب، ج : )وظاهره( .      (493)
 في ب، ج : )وليست( .   (494)
 .  8/730، وحاشية زاده :  1/168ينظر : شرح قواعد االعراب  :   (495)
 (  4سورة الفلق : االية ) (496)
 ساقطة من ب.   (497)
 .، مادة )ريق(1/889؛ والقاموس المحيط : 5/209الريق : ماء الفم. ينظر : العين :  (498)
 . 373-5/372؛ وتاج العروس : 1/915الكليات :  (499)
 في ب : )وكان( .    (500)
 في ب : )بريق( .   (501)
 في ب، ج : )يهود( .   (502)
الوعك : مغث المرض، وعكته الحمى، أي دكته ، وهي تعكه . ورجل موعوك : محموم ، كأنها تعرك الجسم عركًا ،. وسكون الريح :   (503)

العين :   التعب. ينظر :  البدن، والم من شدة  ، مادة 1/957: والقاموس المحيط :    2/180الوعكة واذى الحمى ووجعها ومغثها في 
 )وعك(.  

 له(.  في ب : )و ال يفع (504)
اهصلق ، وه  كمل الء هي اهحديث عن علئشة ام اهمؤمن ن )جضي    جةقد ذكر اهمؤهف سحب اهنزو  )س جة اهصلق واهنلس( هي فصس ر س   (505)

ندي ،  عه   ان  يصع  اهشيء ، ومل هعل  ، حتى إذا كلن ذات ي م وه   إ      خ  ( حتى ان  ه   صلى هللا عل   وسل هللا عنول( قلهت : سحر اهنحي )

} جاءني رجالن ، ، قلت : ومل ذاك يل جس   هللا ؟ قل  :    اني فيما استفتيته {} اشعرت يا عائشة ان هللا قد افت  دعل هللا ودعله ، ث  قل  :  

؟ قال : لبيد   ه  ، قال : ومن طب   وب  به : ما وجع الرجل ؟ قال : مطب  ، ثم قال احدهما لصاح فجلس احدهما عند رأسي ، واالخر عند رجلي  

 وجّف طلعة  ذكر، قال فأين هو؟ قال : في بئر ذي اروان؟{ ومشاطة   م اليهودي من بني زريق ، قال : فيماذا ؟ قال : في مشط  صالعابن 

} وهللا لكأن  ، ث  جاع إِهى علئشة هقل  :    ر هنظر اه ول وعل ول نخ   من اصحلب  إِهى اهحئ  ( هي انلس  صلى هللا عل   وسل ، قل  : هذهب اهنحي )

}ال، اما انا فقد عافاني هللا وشفاني ، وخشيت ان  ، قلت : يل جس   هللا أهأخرات  ؟ قل  :    نخلها رؤوس الشياطين{  اء ، ولكأن  ن  نقاعة الح  

 ( .5766، جق  اهحديث : ) 7/137صح   اهحخلجي : كتلب اهطب ، بلب اهسحر  .، وامر بول هدهنت اثور على الناس منه شراً{
( وختنه علي بن ابي طالب : هو امير المؤمين ابي الحسن علي بن ابي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم رسول هللا )  (506)

 .  3/1078؛ واالستيعاب : 1/6186الولياء : هـ(. ينظر : حلية ا40وخليفته الراشدي الرابع استشهد في شهر رمضان سنة ) 
هـ(. ينظر :  37عمار بن ياسر : هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن كنانة، يكنى بـ )ابي اليقظان( استشهد بـ )صفين( سنة )   (507)

 .  2/512االصابة في تمييز الصحابة : 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القريشي االسدي، حواري رسول الزبير: هو الصحابي الجليل ابي عبدهللا الزبير بن العوام بن    (508)

 . 1/41؛ وسير اعالم النبالء :  3/409هـ(. ينظر : التأريخ الكبير ، البخاري : 36( استشهد سنة )هللا )
 ما بين المعقوفتين في االصل : )احد( وما اثبته من : ب ، ج ، وهو الصواب (509)
 المعقوفتين في جميع النسخ : )عشر( وما اثبته هو الصواب لمقتضى السياق . ما بين  (510)
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 في جميع النسخ )عشر(، وما اثبته هو الصواب لمقتضى السياق النحوي .    ما بين المعقوفتين  (511)
 ساقطة من ج .  (512)
 ساقطة من ج .  (513)
؛ والجامع 466/ 4؛ وانوار التنزيل :  4/507ر : زاد المسير :  ذكر كثيرًا من المفسرين هذه القصة هي سبب نزول هذه السورة. ينظ  (514)

 .  9/215؛ وارشاد العقل السليم :  10/574؛ والبحر المحيط : 500/ 4؛ ولباب التاويل : 254- 20/253الحكام القرآن : 
 في ج : )خرج( .  (515)
عالم بالتفسير والحديث، من فقهاء الشافعية، بغدادي الخازن: هو علي بن محمد بن ابراهيم الشيحي عالء الدين المعروف بـ )الخازن(    (516)

هـ(. ينظر : معجم المفسرين 741االصل، صاحب تفسير : )لباب التاويل في معاني التنزيل( المسمى بـ )تفسير الخازن(، توفى سنة )
 .  5/ 5؛ واالعالم : 379/ 1من صدر االسالم : 

 في ب، ج : )ايضا انه( .  (517)
 )الذي( . في ب :  (518)
حمرار نقاعة الحناء : المراد هنا تشبيه ماء البئر بالماء التي ينقع فيها الحناء ، واراد النبي )صلى هللا عليه وسلم ( وصف ماء البئر باال  (519)

 .   10/230. ينظر : فتح الباري : 
 : )ولكأن نخلها(.     499/ 4في لباب التأويل )تفسير الخازن(  (520)
 : )قلت : يا رسول هللا فاخرجه(.   4/499في لباب التأويل :    (521)
 .  499/ 4ما بين المعقوفتين ساقطة  من االصل وما اثبته من ب، ج ولباب التاويل :  (522)
 .  500- 4/499ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل ، للخازن :    (523)
 ساقطة من ب، ج .    (524)
 في ب، ج  : )فتأخذهم(.   (525)
 في ج  : )يريد(.   (526)
 قوله : )خير حيث( ساقطة من ب، ومكانها فراغ مقدار كلمتين.  (527)
 ساقطة من ج.   (528)
 في ج  : )نزلت(.  (529)
 في ب، ج  : )للنفوس(. (530)
 في ب، ج  : )للنساء(. (531)
 .  8/415؛ وحاشية الشهاب : 466/ 4ينظر : انوار التنزيل :  (532)
 ساقطة من ب .  (533)
 ما بين المعقوفتين في االصل : )المبالغة(  وما اثبته من ب، ج وهو الصواب .   (534)
 ما بين المعقوفتين في االصل : )اول( و، وما اثبته من : ب ، ج ، وهو الصواب .  (535)
 )وافردها(. في ب، ج  :  (536)
 .  4/466ما بين المعقوفتين في االصل : )نافث( ، وفي ب، ج : )نفاث( ، وما اثبته من انوار التنزيل :   (537)
 .  4/466ما بين المعقوفتين في االصل ب، ج : )شرير( ، وما اثبته من انوار التنزيل :  (538)
 4/466انوار التنزيل :  (539)
 في ب، ج  : )نفاث(. (540)
 ب، ج.  ساقطة من  (541)
 في ب، ج  : )ويجاب(.  (542)
 في ب : )وصنعته( (543)
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 ساقطة من ب.  (544)
 ساقطة من ب.   (545)
 ما بين المعقوفتين ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج.   (546)
 ساقطة من ب، ج.   (547)
 في ب، ج  : )ويأتي( .   (548)
 في ب، ج  : )ان معناه( .  (549)
 قوله : )يجعل إذا حسد( ساقطة من ب، ج.   (550)
 في ب : )ظهر منه( .   (551)
 في ب : )حسد( .   (552)
 قوله : )وجه التنكير( ساقطة من ب، ج وقد اخرها الى بعد قوله : )هذا القيد( فقال : )وجهًا(   (553)
 في ب، ج  : )لعهد الذين( .   (554)
 .  8/415ينظر : حاشية الشهاب :  (555)
 ساقطة من ب، ج.   (556)
 (.  5سورة الفلق : اآلية ) (557)
 .  4/466، وانوار التنزيل :   4/822ينظر : الكشاف :  (558)
 ساقطة من ب، ج .  (559)
 . 4/614؛ والسراج المنير : 3/698؛ ومدارك التنزيل : 4/822ينظر : الكشاف :  (560)
 .  و الصوابما بين المعقوفتين في االصل : )وحده( ، وما  اثبته من ب، ج وه (561)
 في ج : )عدله( .  (562)
   523/ 15؛ وروح المعاني :  8/415؛ وحاشية الشهاب :  8/734ينظر : حاشية زاده :    ( : "بدأ بصاحبه فقتله"وتمام قول سيدنا علي )  (563)
 . 8/734ينظر : حاشية زاده :  (564)
 ساقطة من ب، ج.   (565)
الكمد : الحزن المكتوم تقول منه : كمد الرجل فهو كمد وكيمد، والكمدة : تغير اللون، واكمد القصار الثوب إذا لم ينقه، وتكميد العضو  (566)

 ، مادة )كمد(.  532- 3/531: تسخينه بخرق ونحوها. الصحاح : 
 يه السياق النحوي. وفي االصل: )حسد انجوته(.  ما بين المعقوفتين ساقطة من االصل، وما اثبته من ب، ج وهو الصواب لما يقتض (567)
 ما بين المعقوفتين في جميع النسخ : )دخان( ، وما اثبته هو الصواب.  (568)
 ما بين المعقوفتين في االصل: )تأكله( وما اثبته من ب، ج وهو الصواب لما يقتضيه السياق النحوي. (569)
؛  5/253؛ والجامع الحكام القرآن :  1/780هذه االبيات الشعرية ألبن المعتز ، وهي من البحر )مجزوء الكامل(. ديوان ابن المعتز :  (570)

 .  174/ 2والعقد الفريد : 
 في ب: )وغيره( .  (571)
 .  15/523ينظر : روح المعاني :  (572)
 في ب : )غير( .   (573)
 في ب، ج : )حسده( .   (574)
    تعالى اعلم( لم ترد في ب، في ج )تعالى( لم ترد فيها.قوله ) هللا (575)


