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تحقیق (سورة األنفال) من (نواھد األبكار و شوارد األفكار) لإلمام 
السیوطي

حاشیة على تفسیر البیضاوي

الدكتور عبد الجواد سالم عثمان 
العلوم اإلسالمیة كلیة /جامعة الموصل 

٢٠/١١/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ٧/٩/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
مـن تفسـیره المسـمى: (نواهـد األبكـار  يالسـیوطلإلمـام تحقیق تفسیر (سورة األنفـال)یتناول البحث 

و شوارد األفكار) وهي حاشیة على تفسیر البیضاوي المسمى (أنوار التنزیل وأسرار التأویل).

وتكمن أهمیة هذه الحاشیة بكونها ملخصا لجهود ثالثة علماء هم اإلمام الزمخشري الـذي 

ثم اإلمام البیضاوي الذي لخص الكشاف ، ثـم اإلمـام السـیوطي الـذي وضـع ألف تفسیر الكشاف،

ونجد أن كثیرًا مـن أهـل العلـم اعتمـدوا علـى هـذه النسـخ فـي تـدریس ٠حاشیة على تفسیر البیضاوي

ـــوم ـــة ، مثـــل القضـــایا العقائدیـــة والفقهیـــة اللغویـــة ٠العل الحتوائهـــا علـــى الكثیـــر مـــن القضـــایا العلمی

البالغیـــة وغیرهـــا، بعـــد أن أشـــبعها اإلمـــام الســـیوطي بحثـــًا ودراســـًة وتوضـــیحًا والصـــرفیة و  ةوالنحویــ

وبیانًا.
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Abstract:

This paper deals with the realization of the explanatiu of Al-

Anfaal verse depending on Al-Siyooti explanation iu his book entitled

The Breasts of the Virgins and the erratic Ideas which is a comment on

the explanation of Al Baythawi cntitled The Lights of Descent and the

Secrets of Interpretation .

The importance of this comment lies in that it is a summary of the
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effort of three scientists of religion ,viz.: Al-Imam Al-Zamakhshari, who

writes Al-kashaaf explanation , Al-Imam Al-Baythawi, who summarizes

Al-Kashaaf,and Al-Imam Al-Siyooti who puts a comment on the

explanation of Al- Baythawi.

So many of the people of science have depended on these copies in

teaching sciences , because of its inclusion of many scientific issues like ,

the issues of creed , jurisprudence, linguistics, grammar ,sarif , and

rhetoric .Al-Imam Al-Siyooti enriched such explanation by searching ,

studying , clarification and explanation .

مقدمة:
ـــى ســـیدنا محمداالحمـــد هللا رب العـــ ، (صـــلى اهللا علیـــه وســـلم)لمین ، والصـــالة والســـالم عل

وعلى آله وصحبه أجمعین.

وبعد

كـل و ور،فأخرج الناس من الظلمات إلـى النأنزل اهللا سبحانه وتعالى كتابه بالحق المبین ، 

صافیة، حفظًا، وفهمًا، ودراسًة، ال هابیعنأقبل علیه العلماء ینهلون من یفذلك بفضل القرآن الكریم. 

، واتباعًا.وبحثًا، وتفسیرًا، وعمًال، وسلوكاً 

حاشـــیة علـــى تفســـیر مـــن  يالســـیوطلإلمـــام (ســـورة األنفـــال)تفسیریتنـــاول البحـــث تحقیـــق 

: (نواهد األبكار وشوارد األفكار).البیضاوي المسماة

اإلمام الزمخشري الـذي علماء هم ةلجهود ثالث اوتكمن أهمیة هذه الحاشیة بكونها ملخص

ذي وضـع ألف تفسیر الكشاف، ثم اإلمام البیضاوي الذي لخص الكشاف ، ثـم اإلمـام السـیوطي الـ

فـي تـدریس وا علـى هـذه النسـخاعتمـدونجد أن كثیرًا مـن أهـل العلـم٠حاشیة على تفسیر البیضاوي

 ةیة والفقهیة اللغویة والنحویالعقائدالقضایا العلمیة ، مثل القضایا على الكثیر من،الحتوائهاالعلوم

عها اإلمام السیوطي بحثًا ودراسًة وتوضیحًا وبیانًا.بعد أن أشبوالصرفیة والبالغیة وغیرها، 

وكان منهج التحقیق كاآلتي : 

رمـز  وقـد بغـدادباالعتماد على النسخة المصورة عن النسخة المحفوظـة فـي دار المخطوطـات .١

٠جـ) وجعلها الفرعللنسخة (أ) وجعلها األصل و(ب) ،(

جرى مقابلة النسخ بعد استنساخها إلثبات الفروق بین النسخ من اختالف بالعبـارات والكلمـات .٢

.

  ٠عزوها وكتابتها برسم المصحف الشریفالتحقق من اآلیات القرآنیة،بعد .٣
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ضــبط النصــوص وتحدیــد مقاطعهــا باســتعمال عالمــات التــرقیم المتفــق علیهــا لیتســنى للقـــارئ .٤

بیسر. هاإلیالرجوع 

٠إثبات رقم الصفحات للنسخة األم (أ) .٥

تخـریج األحادیــث النبویــة مـن كتــب الســنة المطهـرة بــذكر الجــزء والصـفحة ورقــم الحــدیث وذكــر .٦

الكتاب والباب.

الترجمة لألعالم المذكورین ترجمة موجزة ، مع ذكر المصـادر التـي أخـذت منهـا هـذه الترجمـة .٧

.

لمعرفـــة مصـــنفاتهم ،مـــنإلمـــام الســـیوطي إلـــى قائلیهـــاعـــزو األقـــوال والنصـــوص التـــي نقلهـــا ا.٨

مفقود إلى الكتاب الذي نقله السیوطي منه .ال عزووتم ، نها والمخطوط م، المفقود

دانها ، أو لعدم معرفتها فقد تركـت مـن على كتب قائلیها إما لفقأما األقوال التي لم یتم العثور .٩

ها منقولة بالنص . ار عتبیص األربع ، الدون وضع هامشًا لها ، ولكن قوست بأقواس التنص

.والصحاح اللغةمعاجم بكتب  ةباالستعانوذلك شرح األلفاظ الغریبة .١٠

ذكر المصادر المستقاة منها هذه األشعار .عزو األشعار إلى قائلیها ب.١١

وصف النسخ المخطوطة:
لكونهـا األقـدم قمنا باالعتماد على ثالث نسخ في تحقیق سورة األنفال ورمزنا لألصل بــ (أ) 

من بین النسخ ثم  (ب) و (جـ) ، فالنسـخة (أ) نسـخة مصـورة عـن النسـخة األصـل المحفوظـة فـي 

) ورقــات، وقــد ١٠) وتقــع فــي (٣٨٢المركــز الــوطني للمخطوطــات فــي بغــداد، والتــي تحمــل الــرقم (

) كلمـة تقریبـًا وقیاســها ١٥) ســطرًا، ومعـدل الكلمـات فـي كــل سـطر (٣٥ضـمت كـل صـفحة منهـا (

سم. ١٦.٥×  ٢٧

أمــا النســخة (ب) فهــي نســخة مصــورة عــن األصــل فــي المركــز الــوطني للمخطوطــات فــي 

) ســطرًا، ٣١)ورقــات، وقــد ضــمت كــل صــفحة منهــا (١٠) ، وتقــع فــي (٢٩٦٥٦بغــداد المرقمــة (

سم. ١٤×٢٥) كلمة تقریبًا وقیاسها ١٥ومعدل الكلمات في كل سطر (

فـي مكتبـة األوقـاف العامـة فـي الموصـل، فـي والنسخة (جـ) مصورة عـن النسـخة المحفوظـة 

) ورقــات، وضــمت كــل ١٠)،وتتكــون مــن (٩٦/٢٥خزانــة حســن باشــا الجلیلــي حیــث تحمــل الــرقم (

) كلمــة تقریبــًا، وقیاســها ١٥) ســطرًا، ومعــدل الكلمــات فــي كــل ســطر مــا یقــارب (٢٥صــفحة منهــا (

سم. ١٦×٢١

ترجمة اإلمام السیوطي
أسمھ ونسبھ :-
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الفضـل عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الكمـال بـن محمـد بـن سـابق الـدین أبوهو جالل الدین

بن الفخر عثمان بن ناظر الدین محمد بن سیف الدین خضـر بـن نجـم الـدین أبـي الصـالح أیـوب 

، )١(بــن ناصــر الــدین محمــد بــن الشــیخ همــام الــدین الهمــام الخضــري الســیوطي الطولــوني الشــافعي

.ده بعد األسبوع األول عبد الرحمن ولقبه جالل الدین، سماه وال)٢(ویعرف بابن األسیوطي

والدتھ :-
هــ ،  )٨٤٩ب لیلـة األحـد مسـتهل رجـب سـنة (ولد اإلمام السیوطي (رحمه اهللا) بعـد المغـر 

كـان مـن أحـد )في مدینة القاهرة ،وقد وقعت حادثة طریفـة فـي أثنـاء والدتـه وهـي أن والـده (الكمـال

كبیـــرة ،فأحتـــاج إلـــى مطالعـــة كتـــاب فـــأمر أمـــه بإحضـــار كتـــاب ، علمـــاء زمانـــه وكانـــت لـــه مكتبـــة 

فجاءها المخاض بین الكتب فولدته فأطلق علیه بابن الكتب ، و كانت أمه أمة تركیة.

مؤلفاتھ :-
عمــًل اإلمــام الســیوطي بالتــدریس والفتیــا والتــألیف حیــث أن كتبــه بلغــت اآلفــاق فــي جمیــع 

ـــوم : كالتفســـیر ، والحـــدیث  ، والفقـــه ، والنحـــو ، والبالغـــة ، فقـــد أحصـــى الســـیوطي مجـــاالت العل

وشرعت فـي التصـنیف فـي سـنة سـت وسـتین وثمانمائـة وبلغـت مؤلفـاتي مؤلفاته حیث قـال : ((

)٣(إلى اآلن ثالثمائة كتاب سوى ما غسلته ورجعت عنه))

وقــد اختلــف مــن تــرجم للســیوطي فــي تعــداد مــا ألــف ،ذكــر ابــن إیــاس أن كتبــه وصــلت مــا 

)  كتابًا بین كتب كثیرة ورسائل ومقامات ٤١٥.وقد أوصلها بروكلمان إلى ()٤() مؤلفا٦٠٠یقارب (

.)٥(وقد طبع أكثرها

وفاتھ :-
) هـ ، ٩١١بعد أن أكمل اإلمام السیوطي إحدى وستین سنة وعدة أشهر، توفي في سنة (

سـبعة أیـام /جمـادي األولـى، فـي وقـت السـحر، وكـان رحمـه اهللا قـد مـرض ١٩في یـوم الجمعـة فـي 

.)٦(بورم شدید أصاب ذراعه األیسر ، وكان لتشییعه مشهد عظیم
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:تفسیر سورة األنفال
()٨(م،عبـارة اإلمـا)٧( ):(وٕانما سمیت الغنیمة نفال، ألنها عطیة من اهللا وفضـلقوله الن المسـلمین (:

.)١٠()٩(الذین لم تحل لهم الغنائم مفضلوا بها على سائر األم

، إلـى أخـره أخرجـه احمـد ، وابـن حبـان، )١١( تالف المسلمین في غنـائم بـدر)وسبب نزوله اخ(قوله:

.)١٣(،من حدیث عبادة بن الصامت)١٢(والحاكم 

أبــو،الحــدیث أخرجــه )١٤( )صــلى اهللا علیــه وســلم) لمــن كــان لــه غنــاء(وقیــل شــرط رســول اهللا(قولــه:

.)١٦(، والحاكم ،وصححه عن ابن عباس)١٥(داؤد، والنسائي،وابن ماجة

:أي عونا .)١٧():(كنا درأقوله 

(وعـــن ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص قـــال: لمـــا كـــان یـــوم بـــدر قتـــل اخـــي عمیـــر ،وقتـــل ســـعید بـــن :قولـــه

عبید كذا فیه سعید بن العاصي، أبو، وقال:)١٩(الحدیث أخرجه احمد، وابن أبي شیبة)١٨()العاصي

)٢٠(عندنا العاص بن سعید ظوالمحفو 

ض من الغنائم. ، هو بالتحریك ما قب)٢١(في القبض):)قوله

إلــى  )٢٤(، إلــى قولــه أو صــفة مصــدر) )٢٣(خبــر مبتــدأ محــذوف)٢٢(َكَمــا َأْخَرَجــَك َربُّــكَ قولــه :(

فــي أمالیــه : الوجــه هــو األول ، والثــاني ضــعیف لتباعــد مــا بینهمــا )٢٥(أخــره، قــال: ابــن الشــجري

بعیـد والفاصـل كثیـر، : الحقـا فـي أن األوجـه هـو الرفـع، الن الناصـب )٢٦(،وقال الشـیخ سـعد الـدین

في حیز قل، لیس یحسن االنتظـام، وقـال )٢٨(داخالَكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمن َبْیِتَك ِباْلَحقِّ )٢٧(وجعل

كثیـر معنـى،  ریظه: في الوجه الثاني بعد، لكثرة الفصل بین المشبه والمشبه به، وال)٢٩(حیانأبو

، قال :وخطـر لـي )٣٣(كبیر فائدة)٣٢(یظهر للشبهكانا متقاربین لم )٣١(هذا بهذا، بل ولو)٣٠(لشبه

/ أ} معنــى التعلیــل أي ألجــل أن ٣٧٤، وهــو نصــرك والكــاف فیهــا{)٣٤(امحــذوففــي المنــام ان هنــا

ِإْذ خرجــــت إلعــــزاز دیــــن اهللا، نصــــرك وأمــــدك بالمالئكــــة، ودل هــــذا علــــى المحــــذوف قولــــه بعــــد 

اآلیات.)٣٥(َربَُّكْم َتْسَتِغیُثونَ 

مـن قــول )٣٧(، إلـى أخـره هـو فـي سـیرة ابـن هشـام)٣٦(ن عیـر قـریش اقبلـت مـن الشـام)وذلـك أ(قولـه:

، )٤١(،وبعضه عـن عـروة بـن الزبیـر)٤٠(بعضه عن ابن عباس)٣٩(، وروي ابن جریر)٣٨(ابن إسحاق

وبعضه عن السدي.

: هو منصوب بفعـل مضـمر، والـالم فیهمـا أغـرا للجـنس )٤٣(ألطیبي، قال )٤٢(قوله: (النجاء النجاء)
: هو مصدر ،أي أسرعوا اإلسـراع ،  أو )٤٥(والنجا ممدود االسراع . وقال الشیخ سعد الدین، )٤٤(

)٤٧(،أي ألزموا اإلسراع)٤٦(أغرا 

 ا:أي أســـرعوا وبـــادروا مجتمعـــین وال تثبتــــو ألطیبـــي،قــــال )٤٩())٤٨(علـــى كـــل صـــعب وذلـــول(قولـــه:
الن یختاروا للركوب ذلوال دون صعب .)٥٠(
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٩١

:ألطیبــيل الشــیخ ســعد الــدین: أي ألزموهــا وبادروهــا وحفظوهــا وقــال قــا)٥١()قولــه:(عیركم وأمــوالكم

أموالكم بدل من عیركم .

:التحلیق بالشيء الرمي به إلى  فوق .ألطیبيقال )٥٢()قوله:(حلق بها

المـراد مـن إیـراد )٥٤(: هـذا هـوألطیبـي، قـال )٥٣(قوله:(فقالوا یـا رسـول اهللا علیـك بـالعیر ودع العـدو)

َن اْلُمْؤِمِنیَن َلَكاِرُهوَن ها سیقت لبیان قوله ألن)٥٥(هذه القصة حال.)٥٦(مِّ

، قال في النهایة: ((عدن أبین مدینة معروفة بالیمن ،أضیفت إلـى أبـین )٥٧(قوله :(إلى عدن أبین)

،وقال المرتضى الیماني أبین اسم قصبة )٥٨(بوزن ابیض وهو رجل من حمیر عدن بها اي أقام))

ثمانیة فراسخ یجلب منها إلى عدن الفواكه والخضروات .بینها وبین عدن مقدار 

.)٦٠(أي طلبت أن تقطعه عرضا في صحبتك)٥٩(بنا هذا البحر) تلو استعرض(:قوله

قولـــه: (أن علیـــه الصـــالة والســـالم لمـــا فـــرغ مـــن بـــدر قیـــل علیـــك بـــالعیر فنـــاداه العبـــاس وهـــو فـــي  

كم، وصــححه مــن حــدیث ابــن عبــاس ،الحــدیث أخرجــه احمــد، والترمــذي، وحســنه والحــا)٦١()وثاقــه

.)٦٢(بزیادة قال: صدقت 

المقـــداد بـــن األســـود والزبیـــر بـــن )٦٤(: قیـــل همـــاألطیبـــيقـــال ،)٦٣( ومـــا كـــان فـــیهم إال فارســـان)(قولـــه:

.)٦٥(العوام

ألطیبــي، )٦٧( بــدل مــن إذ یعــدكم، أو متعلــق بقولــه  لیحــق الحــق) )٦٦(إذ تســتغیثون ربكــم قولــه (

بـدال، الن زمـان الوعـد غیـر زمـان االسـتغاثة االعلـى تأویـل أن الوعـد قال هذا اوجـه مـن ان یكـون

سنة كذا.)٦٩(واسع كما تقوله لقیته)٦٨(االستغاثة وقعا في زمن

أخرجــه )٧٢(الحــدیث)٧١())٧٠(وعــن عمــر انــه علیــه الصــالة والســالم نظــر إلــى المشــركین (قولــه:  

)٧٣(مسلم، والترمذي.

في الكالم وملخصه ان اتبع )٧٥(هذا تكبیر(حیان:(أبوقال: إلى أخره،)٧٤()متبعین المؤمنین)قوله:

والمفعــول )٧٧(یتعــدي إلــى واحــد واتبــع مخففــا یتعــدي الــى اثنــین واردف أتــي بمعناهمــا )٧٦(مشــدودا

ـــــى ـــــه المعن ـــــدر مایصـــــح ب ـــــع محـــــذوفان فیق ـــــع ،محـــــذوف والمفعـــــوالن التب ـــــول )٧٨())التب ـــــت: فق ، قل

.قوله  مانیا أو متبعین بعضهم بعضا بالتخفیف أوال متبعین المؤمنین  بالتشدید )٧٩(المصنف

بعد موتهم  )٨٢(أنفسهم المؤمنین ،أي یتقدمونهم أي )٨١(أي متبعین)٨٠( أو أنفسهم المؤمنین))وقوله:

فیتبعونهم أنفسهم .

انـه مصـدر )٨٥(ضعف من وجوه: احدهما )٨٤(حیان: فیهأبو، قال )٨٣( قوله : (أو متعلق بالنصر)

خالف الثاني انه موصول وقد فصل بینه وبین معمولـه بـالخبر الـذي هـو إال فیه أل، وفي إعماله

من عند اهللا وذلك ال یجوز ،ال یقال ضرب زید شدید عمرًا الثالث انه یلزم من ذلك إعمال ما قبـل 

إال فیما بعدها من غیر ان یكـون ذلـك المعمـول مسـتثنى أو مسـتثنى منـه أو صـفة لهـو، وٕاذا لـیس 
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٩٢

)٨٦(الثــة فــال یجــوز ،ال یقــال مــا قــام اال زیــد یــوم الجمعــة وجــوز ذلــك ألكســـائيواحــد مــن هــذاه الث

)٨٨(.)٨٧(واالخفش

ألنـه یصـیر )٩١(یضـعفه المعنـى(حیـان:(أبـوقـال )٩٠( عنـد اهللا معنـى الفعـل))٨٩(أو بمـا فـي (قوله: 

/ب}  من عند اهللا مطلقا في وقت غشي النعـاس ٣٧٤والنصر {)٩٢(استقرار النصر مقیدا بالظرف

وقـــال الحلبـــي هـــذا ال یضــعف بـــه الن المـــراد بهـــذا النصــر نصـــر خـــاص وهـــذا النصـــر )٩٣(ره))وغیــ

.)٩٤(الخاص كان مقیدا بذلك النصر

معمـول مـا )٩٧((هو ضـعیف أیضـا لطـول الفصـل ،ولكونـه)حیانأبو،قال )٩٦( )أو یجعل(:)٩٥(قوله

.)٩٨( قبل إال ولیس احد تلك الثالثة))

أن یكـــون فاعـــل  الفعـــل المعلـــل، )١٠٠(أي لوجـــوب)٩٩( )عنـــىوهـــو مفعـــول  لـــه باعتبـــار الم(قولـــه: 

ألمنكم. )١٠٢(ذلك إال بهذا التقدیر ،أي ینعسون)١٠١(والعلة واحد وال یتأتي

  في اللغة. )١٠٤(، قال الشیخ سعد الدین هذا بعید)١٠٣( ویجوز أن یراد بها األمان)(قوله:

یغشـاكم النعـاس) (وأبي عمرو)١٠٦(أي قراءة ابن كثیر)١٠٥( )وان یجعل على القراءة األخیرة(قوله: 

.)١٠٧(بالرفع

: أي علــى انــه مــن االســتعارة المكنیــة ألطیبــي، قــال )١٠٩( النعــاس  علــى المجــاز))١٠٨(فعــل(قولــه: 

طالـــب لألمـــن ثـــم خیـــل انـــه إنســـان بعینـــه حیـــث اثبـــت لـــه علـــى ســـبیل )١١٠(شـــبه النعـــاس بشـــخص

ل نسـبتها إلیـه قرینـة مانعـة مـن هـي مـن لـوازم المشـبه بـه وجعـ)١١١(االسـتعارة التخیلیـة اآلمنـة التـي

إرادة الحقیقــة ،وفیــه إغــراق فــي الوصــف النــه جعــل النعــاس الــذي هــو ســبب لألمــن بســبب غشــیانه 

، فیـه )١١٤(وقال العلم العراقـي:)١١٣(لألمن منهم وقد صوب ابن المنیر هذا الوجه)١١٢(إیاهم ملتبسا

شـعر لبنائـه علـى المبالغـة وعلیـه قـد یستحسـن فـي ال)١١٥(بعد، الن مثل هذا االستعارة البعیدة للنـوم

فــي الكتــاب العزیــز الــذي الیاتیــه الباطــل مــن بــین یدیــه )١١٦(باطلــة علــي حقــه والیكــاد مثلهــا یؤخــذ

علیه أن منع االستعمال المجاز في كتاب اهللا المجید یمشي )١١٧(متعقباألطیبيوالمن خلفه ،وقال 

مـن البالغـة )١١٩(ي الدرجـة القضـاغیـر مستحسـن الن هـذا األسـلوب فـ)١١٨(له هـذا المنـع واال فهـو
.وكالم اهللا إنما كان معجزا من حیث اللفظ والمعنى اذا استعمل فیه امثال ذلك )١٢٠(

.)١٢٤( شرود))١٢٣(تهابك فهو نفارأن یغشى عیونا )١٢٢(النوم )١٢١(یهاب(قوله :

وم ضــمیر للنــ)١٢٧(صــفة لعیونــا فهــو)١٢٦(ویهابــك)١٢٥(: قیــل أن هــذا البیــت للزمخشــريألطیبــيقــال 

ــــار صــــیغة و شــــرود مــــن شــــرد البعیــــر والمعنــــى  )١٣٠(الدابــــة بقــــارا)١٢٩(مبالغــــة مــــن بقــــرة)١٢٨(وبق

شرود.)١٣٢(النوم أن یدخل عیون أعدائك فهو كذلك بقار)١٣١(نخاف

نعـیم أبـوإلـي أخـره أخرجـه ابـن جریـر وابـن مردویـه و )١٣٣(قوله: (روي أنهم نزلوا في كثیـب أعفـر) 

أكثرهم .)١٣٥(معناه ولیس فیه، فاحتلم ب)١٣٤(في الدالئل من حدیث ابن عباس

أي رمل ابیض یعلوه حمرة .)١٣٦(كثیبا أعفر) (قوله: 
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٩٣

أي تدخل وتغیب. )١٣٧(تسوخ فیه األقدام) (قوله: 

: مــن الغیبــة  ألطیبــي،قــال )١٣٩( االلتفــات))١٣٨(ذلكــم) الخطــاب فیــه مــع الكفــرة علــى طریقــة(قولــه: (

الخطـــاب المعتبـــر فـــي االلتفـــات اعـــم )١٤٠(لـــى فـــي شـــاقوا، وقـــال الشـــیخ ســـعد الـــدین :فیـــه إرشـــادا ع

یكون باالسم على ما هو الشائع كما في ایاك نعبـد أو بـالحرف كمـا فـي ذلكـم ،بشـرط ان )١٤١(مما

یكون خطابا لمن وقع الغائب عبارة عنه .

ال  )١٤٤(حیان :أبو،أي على  االشتعال، قال )١٤٣( فذوقوه))(بفعل دل علیه)١٤٢(أو نصبقوله:(

أن جوزنا صحة االبتـداء فـي ذلكـم ومـا بعـد ألفـا ال یكـون )١٤٥(االشتغال إنما یصحیجوز ذلك الن 

)١٤٦(خبر المبتدأ إال إن كان المبتدأ موصوال أو نكرة موصوفة

حیـــان: ((ال یجـــوز هـــذا التقـــدیر الن علـــیكم مـــن أســـماء األفعـــال أبـــو،قـــال )١٤٧( )أو علـــیكم(قولـــه: 

نحـو الكـوفیین )١٥٠(:قد یكـون المصـنف نحـى  ،وقال الحلبي)١٤٩()))١٤٨(وأسماء  األفعال ال تضمر

)١٥٢(یعملونه  متأخرا نحو كتاب اهللا علیكم )١٥١(فإنهم یجرونه مجري الفعل مطلقا وكذلك 

.او عكسه)١٥٤(،أي على انه خبر مبتدأ محذوف)١٥٣( قوله : (عطف على ذلكم)

 }/ أ ٣٧٥أي وضـــع وان الكـــافرین موضـــع {)١٥٥( ووضـــع الظـــاهر فیـــه موضـــع المضـــمر)(قولـــه:  

  .وان لكم  )١٥٦(موضع المضمر

:فالجملة تذیل والالم للجنس.ألطیبيقال )١٥٧( وقرئ وٕان بالكسر على االستئناف)(قوله:

داود والترمـذي وحسـنه بمعنـاه أبـوالحدیث أخرجـه )١٥٨( قوله: (روى ابن عمر انه  كان في سریة)

، وفـي النهایـة )١٦١(الزحـف )١٦٠(ال یرید الفرار مـن)١٥٩(،وقال: العكار الذي یفر إلى إمامه لیبصره

ثــم )١٦٣(والعطــافون نحوهــا یقــال للرجــل یــولي عــن الحــرب)١٦٢(((العكــارون الكــرارون الــي الحــرب:

  ٠)١٦٥(عكر واعتكر)))١٦٤(یكر راجعا إلیها

:من حیث اللفـظ أي ألطیبيقال )١٦٩())١٦٨(وٕاال لغوا)١٦٧(على الحال)١٦٦(وانتصاب محرًما(قوله: 

سـتقالال لكنهــا معطیــة فـي المعنــى فأیــدتها، والكـالم فــي ســیاق مزیـدة الن العامــل یعمـل فــي الحــال ا

المعني فـال تولـوهم األدبـار فـي حـال مـن األحـوال إال متحرفـا ،وقـال الشـیخ سـعد الـدین: )١٧٠(النفي

إال لغوا في اللفظ مستو وجودها وعدمها في حق إعراب ما بعدها بخالف النصب علـى االسـتثناء 

حیان: ال یرید بقوله إال لغـو إنهـا أبوو واسطة في العمل، وقال فأن إال عامل أو مشارك للعامل أ

لغـو   )١٧١(زائدة بل یرید أن العامل وهو یولهم وصل لَما بعدَها كقولهم فـي نحـو جئـت بـال زاد أنهـا

حال محذوفة والتقدیر ومن یولهم ملتبسا بأیة حالة إال في حال )١٧٢(وفي الحقیقة هي استثناء من 
محذوفـــة لـــم یصـــح دخـــول إال الن الشـــرط )١٧٥(محـــذوف)١٧٤(ر حـــال عامـــةكـــذا وان لـــم یقـــد)١٧٣(

إال فیه ال فـي المفعـول وال فـي غیـره مـن الفضـالت )١٧٦(عندهم واجب والواجب حكمة أن ال یدخل 

النهي أو المؤول بهما )١٧٧(ألنه استثناء مفرغ والمفرغ ال یكون في الواجب إنما یكون مع النفي أو

.)١٧٩(ؤولظاهره خالف ذلك ی)١٧٨(فان جاء
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٩٤

ألنــــه مــــن حــــاز )١٨٣(وٕاال لكــــان متحــــوزا)١٨٢(ل ال متفّعــــ)١٨١(متفیعــــل)١٨٠(ووزن متحیــــز(قولــــه :  

قــــال الشــــیخ ســــعد الــــدین وذكــــر المرزوقــــي ان تــــدبر )١٨٥(زاد فــــي الكشــــاف كالمتــــدّبر)١٨٤( یحــــوز)

)١٩١(هـذا یجـوز أن یكـون تحّیـز)١٩٠(وعلـى )١٨٩(قال)١٨٨(دیار بالیا)١٨٧(نظرا إلى شیوع)١٨٦(تفعل

)١٩٢(ا إلى شیوع الحیز بالیا ولهذا لم یجيء تدّور وال تحّرزتفعل نظرً 

الحـــدیث أخرجـــه ابـــن جریـــر عـــن عـــروة مرســـال ولـــیس )١٩٣( روي انـــه لمـــا طلعـــت قـــریش)(قولـــه : 

ابــن جریــر وابــن مردویــه أمــر جبریــل لــه بــذلك عــن ابــن )١٩٥(أمــر جبریــل لــه بــذلك ، وروى)١٩٤(فیــه

الحـدیث أن هـذه الرمیـة )١٩٨(یذكر احد من أئمة:  فقال لم ألطیبيیقف علیه )١٩٧(ولم )١٩٦(عباس

إنمــا هــي یــوم حنــین، وأغتــر بــه الشــیخ ســعد الــدین فقــال: المحــدثون علــى أن )١٩٩(كانــت یــوم بــدر

)٢٠١(وان كـان لـه إلمـام بالحـدیث  لكنـهألطیبـيولـیس كمـا قـاال، و )٢٠٠(الرمیة لم تكن إّال یوم حنـین

تة. والموطـأ ،ومسـند احمـد، ومسـند الـدارمي ال لم یبلغ فیه درجة الحفاظ، ومنتهي نظـره الكتـب السـ

الحدیث المعروف فال یحسن تخریجه )٢٠٣(، وكثیرا ما یورد صاحب الكشاف)٢٠٢(یخرج من غیرها

في التخریج. )٢٠٥(في هذه الكتب وهو قصور)٢٠٤(،ویعدل إلى ذكر ما هو في معناه مما

یم المتــداخل الرمــل والجمــع العقنقــل الكثیــب العظــ(قــال فــي الصــحاح: )٢٠٦( مــن العقنقــل)(قولــه : 

عقاقل وربما سموا مصارین الضب عقنقال .

.)٢٠٨(أي قبحت)٢٠٧( شاهت الوجوه)(قوله : 

.)٢١٢(تقتلوهم))٢١١(فلم )٢١٠(تقتلهم)٢٠٩(والفاء جواب شرط محذوف تقدیره إن التحریم(قوله: 

مـل ألنـه الج)٢١٣(حیان: ((لیست الفاء جواب شرط محذوف كما زعم وٕانما هـي للـربط بـینأبوقال 

امتثـال مـا امـروا بـه سـببا للقتـل فقیـل  )٢١٤(منهم كل بنان وكان اقال فاضربوا فوق األعناق واضربو 

)٢١٦(بالقتل الن االقدار علیه والخلق له إنما هو هللا)))٢١٥(لم  تقتلوهم أي لستم مستمدین

مخشـري قال السفاقسي وهـذا أولـى مـن دعـوي الحـذف،وقال ابـن هشـام تبـع بـدر الـدین بـن مالـك الز 

.علیه ألفا)٢١٩(بلم ال تدخل )٢١٨(ویرده ان الجواب المنفي)٢١٧(على ذلك

أبي بن خلف یـوم احـد ولـم )٢٢٢(بها)٢٢١(/ ب }طعنة طعن ٣٧٥وقیل انه نزل في   {(:)٢٢٠(قوله

بـن ابـن جریـر وابـن ابـي حـاتم عـن سـعید أخرجـه )٢٢٤( فجعل یخور حتى مـات))٢٢٣(یخرج منه دم

  .والزهري  )٢٢٥(المسیب

(أو رمیـــة ســهم رمـــاه یــوم خبیـــر نحــو الحصـــن فأصــاب كنانـــة ابــن أبـــي الحقیــق علـــى :)٢٢٦(قولــه

)٢٢٨(أخرجه ابن جریر وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن ابن جبیر)٢٢٧( فراشه)

أي عطف خبر على خبر ألطیبيقال )٢٢٩( معطوف علیه)وان اهللا موهن كید الكافرین(قوله: 

ألمر أن اهللا موهن وعلیه كالم أبي البقاءویجوز أن یكون عطف جملة أي األمر ذلكم وا

األول محمول علـى عـرف ألطیبيقال )٢٣١( أو شر البهائم))٢٣٠(شر ما یدب على األرض(قوله: 

.اللغة والثاني على العرف العام 
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الحـــدیث أخرجـــه )٢٣٣( مـــر علـــى أبـــي وهــو یصـــلي))٢٣٢(روي انـــه علیـــه الصـــالة والســالم (قولــه : 

.)٢٣٤(بي هریرة الترمذي والنسائي من حدیث أ

)٢٣٧( الجهول حلته                  فذاك میت وثوبه كفن))٢٣٦(:        (ال تعجبن)٢٣٥(قوله

:هو مأخوذ من قول المتنبي: ألطیبيقال ،)٢٣٨(هو للزمخشري

ال تعجبن مضیمًا حسن بزته              وهل یروق دفینا جودة الكفن   

)٢٤١(أي تمكن الفعل المنكـر بـین المسـلمین مـن إقـراره)٢٤٠(ألطیبيقال )٢٣٩( كإقرار المنكر)(قوله: 

.فاستقر)٢٤٢(في مكانه 

فاســد الن المعنــي حینئــذ  )٢٤٤(هــذا(قــال ابــن هشــام: ()٢٤٣( قولــه : (ال تصــیبین ،إمــا جــواب األمــر)

ـــأنكم ـــا ال تصـــیب)٢٤٥(ف ـــدیر إن)٢٤٦(إن یتقوَه ـــه إن التق أصـــابتكم ال )٢٤٧(الظـــالم خاصـــة قـــال وقول

من جنس األمر ال من جنس الجـواب )٢٤٩(مردود الن الشرط إنما یقدر)٢٤٨(لظالم خاصةتصیب ا

وقــال )٢٥٢(حیــان نحــوهأبــووذكــر )٢٥١(أتینــي أكرمــك إن تــأتني أكرمــك)))٢٥٠(أال تــرى انــك تقــدر فــي

ال  )٢٥٣(صـــاحب التقریـــب هـــذا لـــیس بجـــواب لألمـــر بـــل جـــواب لشـــرط مقـــدر إذ ال یســـتقیم أن تتقـــوا

أراد أن اآلیة لیست من باب جواب األمر إذ لو ألطیبياألمر، قال تصیب وهو ما یقتضیه جواب 

ال تصــیب فیفســد بــل هــو مــن بــاب أخــر وهــو أن یقــدر )٢٥٤(قــدر ذلــك رجــع إلــى أن یقــال أن تتقــوا

المقـــام كمـــا قـــال إن أصـــابتكم ال تصـــیب الظـــالمین وقـــال ابـــن )٢٥٥(الشـــرط بقرینـــة الجـــزاء واقتضـــاء

إن أصـــبتموها ال تصـــیب  )٢٥٦(مـــر ویقـــدر واتقـــوا فتنـــةجـــواب لألالحاجـــب قـــد قیـــل إن ال تصـــیبن

خاصـة ولكـن تعـم فتأخـذ الظـالم وغیـره وهـو غیـر مسـتقیم إذ جـواب األمـر إنمـا یقـدر )٢٥٧(الظالمین

فعله من جنس المظهـر ال مـن جـنس الجـواب وان یقـال فـأنكم إن تتقـوا ال تصـیب الظـالمین فیفسـد 

صابة عن الظالم المرتكب وهو بالعكس أشبه، قال ألنه یصیر االتقاء سببا النتفاء اإل)٢٥٨(المعنى

و  )٢٦١(الكالم على ظاهره وأما إذا جعل الظـاهر مجهـورا)٢٦٠(أذا جرى)٢٥٩(وجوابه إن هذاألطیبي

ذهب إلى قوة المعني فجعل القرینة المعنویة حاكمة على اللفظیة فیجوز أن یحمـل علـى مسـئلة ال 

فـــإنكم إن لـــم تتقوهـــا أصـــابتكم فـــان أصـــابتكم ال )٢٦٢(تـــدن مـــن األســـد یأكلـــك وان یقـــال واتقـــوا فتنـــة

،وقـال نـور الـدین )٢٦٤(خاصة بـل تعمكـم فـاكتفي بالسـبب عـن المسـبب)٢٦٣(تصیب الظالمین منكم

انــه مثــل قــول القائــل اتــق غضــب اهللا ال یحلــل علیــك فــان )٢٦٦(الزمخشــري)٢٦٥(الحكــیم تقریــر كــالم

ال  )٢٦٩(اتـق غضـًبا)٢٦٨(رب منـهحل ال یحل بـالمجرم خاصـة بـل یعـم واقـ)٢٦٧(من شان غضبه إن

قــال الشــیخ ســعد الــدین : هــذا الوجــه علیــه إشــكال ظــاهر وهــوان )٢٧٠(یحــل علــى المجــرم خاصــة و

تـدخل الجنـة أي إن )٢٧١(}،األمـر مثـل اسـلم/ أ ٣٧٦جواب األمر یكـون مضـمون {الشرط المقدر ل

ین مـنكم خاصـة الظـالم)٢٧٣(فیجب أن یكون التقدیر هنا إن تتقوا ال یصـیبن)٢٧٢(تسلم تدخل الجنة

وفســاده بــین وأجیــب بأنــه علــى رأي الكــوفیین حیــث یقــدرون مــا یناســب الكــالم وال )٢٧٤(بــل یعمكــم

یلتزمون أن یكـون المقـدر مـن جـنس الملفـوظ ففـي مثـل ال تـدنوا مـن األسـد یأكلـك اإلثبـات إن تـدن 
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شــرطا لــم تتقــوا تصــبكم فالمصــنف قــدر)٢٧٥(یأكلــك وفــي مثــل اتقــوا فتنــة ال تصــیبكم النفــي أي إن

یســتقیم بــه المعنــى ال مضــمون األمــر وال نقیضــه  فــال یتبــین بــه كونــه المــذكور جــواب األمــر فقیــل 

مــراده إن التقــدیر إن تتقــوا ال تصــبكم وان أصــابتكم ال تصــیب الظــالمین خاصــة بــل تعمكــم فــأقیم 

جواب الشرط الثاني مقام جـواب الشـرط المقـدر الـذي هـو مضـمون األمـر لتسـببه عنـه وأنـت خبیـر

اإلصابة وال عن األمر وقیل مراده إن التقدیر إن )٢٧٦(بان عموم إصابة الفتنة لیس سببا عن عدم

لم تتقوا أصابتكم على مذهب ألكسائي وان أصابتكم ال تخص الظالمین وأنت خبیر بأنه ال حاجـه 

إلى اعتبار الواسطة بل یكفي إن لم تتقوا ال تصیب الظالمین خاصة.

قـــال الشـــیخ جمـــال الـــدین ابـــن هشـــام فـــي )٢٨٠( إرادة القـــول))٢٧٩(علـــى )٢٧٨(أو النهـــي(:)٢٧٧(قولـــه

وقــــوع الطلــــب صــــفة للنكــــرة ممتنــــع فوجــــب إضــــمار القــــول أي واتقــــوا فتنــــة مقــــوال فیهــــا (المغنــــي: (

الــدمامیني هــذا هــو المشــهور بــین القــوم وقــرره بعــض المتــأخرین )٢٨٣(قــال البــدر ابــن)٢٨٢()٢٨١(ذلــك

القـول فقـال الشـك أن طلـب الضـرب مـثال صـفة قائمــة إلـى إضـمار )٢٨٤(علـى وجـه ال یحتـاج معـه

بالمتكلم ولیست حاال مـن أحـوال الرجـل مـثال فـي قولـك مـررت برجـل اضـربه إال باعتبـار تعلقـه بـه 

واستحقاقه أن یقال فیه فـال بـد أن یالحـظ فـي وقوعـه صـفة لـه هـذه الحیثیـة )٢٨٥(أو كونه مقوال فیه

في حقه ذلك ال على معنى الحكایـة بـل علـى )٢٨٦(فكأنه قیل مررت برجل مطلوب ضربه او یقول

معنى انه یستحق ان یقال فیه 

)٢٨٨( :    (حتى إذا جن الظالم واختلط         جاءوا بمذق هل رأیت الذئب قط))٢٨٧(قوله

)٢٩١(یماءإأومأت إلیه )٢٩٠(التشبیه وربما)٢٨٩(قال المبرد في الكامل العرب تخص

الرجاز )٢٩٢(قال أحد

تبط                 مازلت اسعي بینهم والتبط    )٢٩٣(ومعزاهبتنا بحسان 

بمذق هل رأیت الذئب قط    واءحتى إذا كان الظالم یختلط              جا

الذئب واللبن أذا خلط بالماء ضرب إلى الغبرة والمذق بفتح المیم وسكون الذال )٢٩٤(یقول في كون

قاف اللبن الممزوج بالماءو المعجمة 

ویحتمل أن یكون نهیا بعد األمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم فان وباله یصیب الظالم (قوله: 

)٢٩٦(حیان : الذي دعاه إلى هذا استبعاد دخول نون التوكید في المنفي بالأبو،قال )٢٩٥( خاصة)

اصـة تقریره نهیـا فعـدل إلـي جعلـه دعـاء فیصـیر المعنـى ال أصـابت الفتنـة الظـالمین خ)٢٩٧(واعتبر

ال أصابت ظالمـا وال غیـر ظـالم فكأنـه )٢٩٨(استلزمت الدعاء على غیر الظالمین فصار التقدیر أو

.)٢٩٩(قیل فتنة ال أوقعها اهللا بأحد

حیــان والشــیخ ســعد الــدین أي أبــوو  ألطیبــي،قــال )٣٠٠( ومــن فــي مــنكم علــى الوجــوه األول)(قولــه: 

.)٣٠١(على أن یكون جوابا لألمر

.ومحله نصب على انه بدل من اللذین ظلموا ألطیبيل قا)٣٠٢(للتبعیض) (قوله: 
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}أو نهیا / ب ٣٧٦خ سعد الدین أي على أن یكون صفة{والشیألطیبيقوله وعلى األخیرین قال 

ألنه تفسیر للذین ظلموا أي ال یصیبن الظالم الـذي هـو انـتم قـال ألطیبيقال )٣٠٣( قوله: (للتبیین)

)٣٠٥(األول والتبیـــین فـــي الثـــاني حـــزازة)٣٠٤(فـــي صـــاحب التقریـــب وفـــي تخصـــیص مـــن بـــالتبعیض

ــ)٣٠٦(وكــذا یصــح فــي كــل الوجــوه مــع التبعــیض  ىقــال الحلبــي فــي هــذا التخصــیص نظــر إذ المعن

إن المخــاطبین فــي األول كــل األمــة وراكــب الفتنــة )٣٠٧(إذا حقــق النظــر تبــینألطیبــيوالبیــان وقــال 

باشـروا الفتنـة خصوصـا فمـن بیـان بعضهم فمن ال محالة للتبعیض وفي الثاني بعض األمة الذین

علـى جـواب األمـر الن )٣٠٩(قال الشیخ سعد الدین إنما كـان مـن للتبعـیض )٣٠٨(ال محید عنه وكذا

ظلمــوا بعــض مــن كــل األمــة المخــاطبین بقولــه اتقــوا وللتبیــین علــى النهــي ســواء اعتبــر )٣١٠(للــذین

الظالمین الذین هم انتم .الفتنة )٣١٢(للظلم فتصیب)٣١١(مستقال او صفة الن المعنى ال تتعرضوا

الحـــدیث أخرجـــه البیهقـــي فـــي )٣١٣( قولـــه: (روي انـــه علیـــه الصـــالة والســـالم حاصـــر بنـــي قریظـــة)

بــن كعــب ومــن طریــق ســعید بــن المســیب )٣١٤(الــدالئل مــن طریــق ابــن اســحق عــن ابیــه عــن ســعید

ذر لبابـــة اســـمه رفاعـــة ابـــن عبـــد المنـــأبـــوخمســـا وعشـــرین لیلـــة (و )٣١٥(نحـــوه وفیـــه انـــه حاصـــروهم 

وفــي حـدیث ابــن المسـیب انـه تصــدق بثلـث مالــه ثـم تـاب فلــم یـر منــه بعـد ذلــك )صـحابي معـروف

حتى فارق الدنیا )٣١٦(خیرا) (إال

.وقال الشیخ سعد الدین یعني أن حكم سعد هو القتل )٣١٧( وقوله: (انه الذبح)

إمـــا )٣١٩()نو یعلمـــ،یریـــد أنألطیبـــي:قـــال ،وانـــتم تعلمـــون (إنكـــم تخونـــون أو انـــتم علمـــاء)٣١٨(قولـــه 

بمنزلـة الـالزم وهـو المـراد معه بقرینة السیاق وهـو إنكـم تخونـون أو غیـر منـويّ مفعوله مقدر منويّ 

.بقوله وانتم علماء

عطف على قوله سبب الوقوع ألطیبيقال )٣٢١( ))٣٢٠(قوله: (أو محنة من اهللا تعالى

فرقانـا وجوهـا وهـو أن یكـون فان قلت ذكـر لقولـه  ألطیبي)٣٢٣(إلى أخره قال )٣٢٢(قوله فقرانا هذا به 

قلــت الجمــع بینهمــا الن هــذه اآلیــة كالخاتمــة )٣٢٤(أحســننهــانصــرا أو بیانــا أو مخرجــا أو تفرقــة فإ

وٕاذ یمكــر بــك الــذین كفــروا عــودة إلــى بــدء  القصــة وهــو قولــه تعــالى  )٣٢٥(لجمیــع مــا ســبق بــدلیل 

بن سبرینوا )٣٢٨(كما في قولك جالس الحسن)٣٢٧(في كالم المصنف للتخمیر)٣٢٦(واو.

یعني بعد ان فرغ رسول اهللا من ألطیبيإلى أخره قال )٣٣٠( مكر قریش به))٣٢٩(قوله: (تذكار لما

بیان  لتوفیق النظم )٣٣٢(بدء حالهم معه لیعتبر فیسر فیه)٣٣١(من أمر قریش بتمامه ذكر

إلــى أخــره أخرجـه بــن هشــام فــي الســیرة)٣٣٤( وذلــك أنهــم لمــا سـمعوا بإســالم األنصــار))٣٣٣(قولـه : (

وابــن ســعد فــي )٣٣٥(نعــیم فــي الــدالئل مــن حــدیث بــن عبــاس حــدث بمعنــاه أبــوالكبـرى وابــن جریــر و 

الطبقات من حدیث عائشة وابن عباس،
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)٣٣٨(ألطیبـيولـم یحسـن )٣٣٧(فیها أي یجتمعوا للمشـاورة)٣٣٦(ودار الندوة بمكة بناها قصي لیقعدوا

والحـدیث إنمـا هـو رأسـار إبلیس تخریج الحدیث على عادته فقال انه في مسند احمد ولیس فیه ذك

.اشرنا إلى التخریج منها )٣٣٩(بتمامه في الكتب الذي

(قوله على االستعارة )٣٤١(هو وجه وحمله صاحب الكشافألطیبيأي الشاكلة قال )٣٤٠()للمزاوجة:

ذلـــك معهـــم بصـــورة صـــنع المـــاكر ولهـــذا )٣٤٢(بجـــامع اإلخفـــاء واألخـــذ بغتـــة شـــبه صـــورة صـــنع اهللا 
وقوعه في صحة مكر العبد ومنه قول علـي مـن وسـع علیـه فـي دنیـاه ولـم یعلـم ال یحتاج إلى )٣٤٣(

)٣٤٤(انه مكر به فهو مخدوع في غفلة 

واالسـم نكــرة  فیـه كــون الخبـر معرفــة )٣٤٥( )قولـه: (وقـري صــالتهم بالنصـب علــى انـه الخبــر المقـدم

لـب وقـال وقـد ذهـب صـاحب المفتـاح إلـى انـه مـن بـاب القلقول حسان : یكون مزاجها عسـل ،ومـا

معرفة فانك لو قلت خرجت فإذا أسد بالبـاب أو إذا األسـد )٣٤٦(ابن جني انه نكرة الجنس تفید مفاد

كـان صـالتهم ترید بالصورتین أسد معینا فكأنه تعـالى قـال مـابالباب لم تجد الفرق بینهما ألنك ال

ا مجـرى كـان / أ}الفعـل ولـم یجـر هـذ ٣٧٧أي هذا الجـنس مـن{ )٣٤٧(وتصدیه ءمكاعند البیت إال

جـــالس معنـــى الجنســـیة التـــي یالقـــي معنـــى م أخـــاك وكـــان جـــالس أبـــاك ألنـــه لـــیس فـــي قـــائم أوئقـــا

المعرفــة اإلشــارة إلــى )٣٤٨(معرفتهــا ونكرتهــا قــال الشــیخ ســعد الــدین عقــب حكایتــه ومــا یقــال فــي أن

علمــي بــین الفــرق وبــین )٣٤٩(الجــنس واعتبــار الحضــور فــي الــذهن والنكــرة خلــو عــن ذلــك فتــدقیق 

معرفة وفائدة الالم وال ادري هل هو من اللغة ثم قال ابن جني ویجوز أیضا مع النفي جعل اسم ال

كان أنسانا خیرا منك وال تقول كـان إنسـان ما)٣٥٠(تراك تقولكان نكرة وال یجوز مع اإلیجاب وٕاال

.)٣٥١(خیرا منك

یكون عاقبـة اتفاقهـا یعني الظاهر أن یقال ثم ألطیبيقال )٣٥٢( قوله: (وجعل ذاتها تصیر حسرة)

.حسرة فأنث الفعل ردا الى األموال 

قـال الشـیخ سـعد الـدین یریـد انـه مـن قبیـل االسـتعارة فـي المركـب حیـث )٣٥٤( : (مبالغـة))٣٥٣(قوله

.)٣٥٦(حسرة یكون ذاتها حسرة وأطلق المشبه به على المشبه)٣٥٥(شبه كون عاقبة اتفاقهما

)٣٥٨(ارة علــــیهم واصــــله المنــــاخرة فــــي مــــال الــــدلوأي مســــاجلة تــــارة لهــــم وتــــ)٣٥٧( قولــــه: (ســــجاال)

حیـان:  بـل الظـاهر أنهـا الم التبلیـغ وانـه أمـر أن أبـوقـال )٣٦٠( : (والمعنـي قـل الجلهـم))٣٥٩(قوله

لهـم هـذا المعنـي الـذي تضـمنته ألفــاظ الجملـة المحكیـة بـالقول سـواء قالـه بهـذه العبــارة أم )٣٦١(تقـول

.)٣٦٢(غیرها

هـذه الخاتمـة شـریفة فـي ألطیبـيقـال )٣٦٣( مـا تعملـون مـن الجهـاد)قوله : (علـى معنـى فـان اهللا ب

.ت به السورة من حدیث الغنائم وقسمتهاذكر ما بدئأمر الجهاد ولذلك كان مخلًصا إلى
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البقاء هـو خبـر مبتـدأ محـذوف أبوقال )٣٦٥( ))٣٦٤(مبتدأ خبره محذوففان هللا خمسهقوله: ( 

عد الـدین وفیـه زیـادة حـذف اعنـي الـالم أال انـه یـرجح بـان أي فالحكم أن هللا خمسه ، قال الشیخ س

.حذف المبتدأ أكثر

هـذا یكـون أن ومـا علمـت فیـه مبتـدأ وخبـرا ى البقـاء  فعلـأبـوقـال )٣٦٦( قوله: (وقري فـان بالكسـر)

.في موضع خبر المبتدأ

م مـا بقـي لمـا روي انـه علیـه الصـالة والسـالم كـان یأخـذ منـه قبضـة فیجعلهـا للكعبـة ثـم یقسـ(قوله: 

داود فـي المراســیل أبـوعبیـد القاسـم ابــن سـالم فـي كتـاب األمـوال و أبـوأخرجـه )٣٦٧( علـى خمسـة)

وابن جریر عن أبي العالیة مرسال ، قلت فینبغي أن یقرا قول المصنف لما روي بفـتح الـراء والـواو 

.)٣٦٨()العالیةأبومبنیا للفاعل، والضمیر فیه ألبي العالیة في قوله (وذهب 

داود  أبــوالحــدیث أخرجــه )٣٧٠( )روي انــه علیــه الصــالة والســالم قســم ســهم ذوي القربــى:))٣٦٩(قولــه

علـى عادتـه خـرج ألطیبـي،و )٣٧١(وابن ماجه من حدیث جبیر ابن مطعم وفي الصحیحین بعضـه 

علیه.)٣٧٢(هذا الحدیث لكونه في األصول المذكورة ولم یخرج الحدیث الذي قبله لعزته

،شــما، والمطلــب ،وعبــد شــمس، و نــوفالوذلــك أن ها )٣٧٣( نزلــة واحــدة)قولــه: (وٕانمــا نحــن وهــم بم

األربعة أوالد عبد مناف، ونسبة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم مع هؤالء تنتهي إلـي عبـد منـاف، 

فهــو محمــد ابــن عبــد اهللا ابــن عبــد المطلــب ابــن هاشــم ابــن عبــد منــاف صــلوات اهللا علیــه وســالمه، 

أبـــي العاصـــي ابـــن أمیـــة ابـــن عبـــد شـــمس ابـــن عبـــد منـــاف. وأمـــا وأمـــا عثمـــان هـــو ابـــن عفـــان بـــن 

جبیر،فهو ابن مطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف .

:أي جزاوه محذوف،ألطیبيقال )٣٧٤( قوله : (إن كنتم أمنتم باهللا متعلق بمحذوف)

شـتمل :  یعنـي لـم یـذكر مفعـول مـا أنزلنـا یألطیبـي، قـال )٣٧٥(مـن اآلیـات والمالئكـة والنصـرة)(قوله:

مـا یناسـب أن ینـزل فـي ذلـك المقـام، وقـال الشـیخ سـعد الـدین فـي تفسـیر مـا أنزلنـا )٣٧٦(على جمیع 

اآلیــات فــي قــول المصــنف مطلقــة )٣٧٧(:ألطیبــيبــذلك، شــبه الجمــع بــین الحقیقــة والمجــاز، ثــم قــال 

مـا ذهـب إلیـه محبـي السـنة )٣٧٨(علـىیسألونك عن األنفـال/ب }٣٧٧فیجوز أن یراد بها قوله:{ 

وز أن یــراد بهــا اآلیــات الدالــة علــى القــدرة البــاهرة،ویكون عطــف المالئكــة والنصــرة مــن بــاب ویجــ

واهللا علــى كــل شــي قــدیرل علــى مالئكتــه، والــذي یشــعر بالثــاني قولــهیــعطــف جبریــل و میكائ

وقراءه من قرأ (عبدنا)  بالجمع.

أي فـان المقـدر )٣٨٠( والصـفة)قلب الواو، كالـدنیا والعلیـا تفـرق بـین االسـم )٣٧٩(قوله: (وكان قیاسه 

: فــان قلــَت الشــك فــي وقــوع ألطیبــيفعلــي االســم مــادون الصــفة، قــال )٣٨١(فــي التصــریف قلــب واو

الدنیا والقصوى في اآلیة صفتین للعدوة فكیف یقال أنهما اسمان ال صفتان، فالجواب ما قالـه ابـن 

)٣٨٢(سماء  بتركهم أجراهماجني أنهما وان كانا صفتین في األصل أال أنهما ذهب بهما مذهب األ
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وصفا في أكثر األمر، واستعمالهم إیاهما استعمال األسماء ولذا كان القیاس فیهمـا قلـب الـواو یـاء  

.

:یعني القیاس أن تقلب واوه ألفا، كأشباهه فتركوه.ألطیبيقال )٣٨٣( قوله :(كالقود)

و القیاس.أي وان كان القصَیا ه)٣٨٤( قوله: (وهو أكثر استعماال من القصَیا)

من لیقضي بإعادة الحرف.)٣٨٦(،أي)٣٨٥( بدل منه)لَِّیْهِلَك َمْن َهَلَك َعن َبیَِّنةٍ قوله : (

، ىولأ: والبدل ألطیبيالبقاء أو بقوله لیقضى ،قال أبو،زاد )٣٨٧( قوله : (أو متعلق بقوله مفعوال)

كمـا ل  القـدرة الدالـة علـى الحجـة الن المراد بالحیـاة اإلیمـان  ،وبـالهالك  الكفـر، وبالبینـة إظهـار، 

فـي هـذه  )٣٨٨(الدامغة، أي فعلنـا ذلـك لتظهـر حجـة مـن اسـلم وتـدحض باطـل مـن كفـر ، وال ارتـاب

.)٣٩١(ِلَیْقِضَي الّلُه َأْمرًا َكاَن َمْفُعوالً منها في قوله)٣٩٠(المعاني في هذا التركیب أوضح)٣٨٩(أن 

ي فــي المحتســب :هــي شــاذة مرغــوب عنهــا قــال ابــن جنــ)٣٩٣( بــالفتح)لیهلــك: (وقــري)٣٩٢(قولـه 

الن ماضیة هلك بالفتح، وال یأتي فعـل یفعـل إال  إذا كـان حـرف الحلـق فـي العـین ، أو الـالم فهـو 

من اللغة المتداخلة.

أكل، أي قلیل یشبعهم  جزور واحد ، یضرب مثال فـي القلـة، )٣٩٥(جمع)٣٩٤( قوله: (أكلة جزور)

  . يألطیبواألمر الذي ال یعبا به قاله 

،قال الشیخ سعد الدین: أي لم یقل فیه كافرة مع انه المقصود.)٣٩٦(قوله: (ولم یصفها)

: شـبهت الدولـة فـي نفـوذ أمرهـا، وشـبه بـالریح، ثـم ألطیبـي،قـال )٣٩٧(قوله: (والریح مستعارة للدولة)

المشبه به،ادعاء ،وأطلق المشبه به وهو الریح على المشبه المتروك.)٣٩٨(ادخل المشبه في جنس

: ویجوز أن یكون كنایة عن نفاذ األمـر وجریانـه ألطیبي،قال )٣٩٩(قوله: (وقیل المراد بها الحقیقة)

على المراد.

،اخــرج ابــن أبــي حــاتم عــن ابــن زیــد )٤٠١( : (فــان النصــرة ال تكــون إال بــریح یبعثهــا اهللا))٤٠٠(قولــه

لم یكن نصر قط إال بریح یبعثها اهللا  تضرب وجوه العدو وٕاذا كان كذلك لم یكـن لهـم قـوام ((قال: 
،قــال :كــان رســول اهللا صــلي اهللا )٤٠٤(واخــرج ابــن أبــي شــیبة عــن النعمــان ابــن مقــرون )٤٠٣()))٤٠٢(

لم یقاتل أول النهار إلى أن تزول الشمس وتهب الریـاح وینـزل )٤٠٥(علیه وسلم إذا كان عند القتال

.)٤٠٦(ر النص

ومسـلم مـن حـدیث البخـاري أخرجـه)٤٠٧( قوله:(وفي الحدیث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالـدبور)

.)٤٠٨(ابن عباس

العـــزف اللعـــب بالمعـــازف وهـــي الـــدفوف وغیرهـــا ممـــا (،قـــال فـــي النهایـــة: ()٤٠٩( قولـــه : (وتعـــزف)

.)٤١٠(یضرب))

الجــامعون بــین صــفتي ،قـال الشــیخ ســعد الــدین: أي یقـول)٤١١( )قولـه: (والعطــف لتغــایر الوصــفین

القلـــب ،قـــال: وجعـــل الـــواو لتأكیـــد لصـــوق الصـــفة بالموصـــوف، أو مـــن قبیـــل )٤١٢(النفـــاق ومـــرض
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حیــــث قــــال: ویجــــوز أن یكــــون ألطیبــــيیشــــیر إلــــى الــــرد علــــى )٤١٣(أعجبنــــي زیــــد وكــــرمهم.، وهــــو

لصـوق الصـفة الن هـذه)٤١٥(في والذین من التي یتوسط بین الصـفة والموصـوف لتأكیـد)٤١٤(الواو

أو  )٤١٧(ِفـي ُقلُـوِبِهم مَّـَرٌض تعـالى)٤١٦(/ أ } قـال اهللا  ٣٧٨{ ة فـي المنـافقین صـفة ال تنفـكالصف

نحو أعجبني زید وكرمه.)٤١٩(تدخل بین المفسر والمفسر)٤١٨(تكون من التي

قـــال الشـــیخ ســـعد الـــدین: البـــد أن یحمـــل )٤٢٠( قولـــه: (لـــو رأیـــت فـــان لـــو تجعـــل المضـــارع ماضـــیا)

ولو رایته لرأیت )٤٢١(والتقدیر وكأنه قیل قد مضي هذا المعنى ولم تره المعني ههنا  على الفرض ،

ظاهر أن لبس المعنى هنا على حقیقة المعنى .)٤٢٢(أمرا عظیما فظیعا وٕاال فهو

ستئنافیهألطیبي فالجملة على هذا اقال )٤٢٤( ))٤٢٣(یضربونقوله: (وهو مبتدأ خبره

ین: لـیس االحتیـاج إلـى هـذا التقـدیر لمجـرد قـبح ذوقوا قال الشیخ سـعد الـد)٤٢٥( قوله: (أي یقولون)

عطف اإلنشاء على األخبار، بل الن المعنى على ذلك ،الن هذا مـن كـالم المالئكـة قطعـا، وٕانمـا 

أن یكون من كالم اهللا تعالى .)٤٢٦(الكالم في ذلك بما قدمت أیدیكم حیث یحمل

ه فهم ال یؤمنون لما فیه من نبا ال : معني دل قولألطیبي، قال )٤٢٧( قوله: (فال یتوقع منهم إیمان)

توقـع اإلیمــان مـنهم ،وذلــك لترتـب هــذه الجملــة )٤٢٨(یؤمنـون علــیهم المفیـد لتقــوي الحكـم علــى عــدم 

معرفـة خبـر ال)٤٢٩(حیث أوقع الذین كفروا وهو إن شر الدواب عند اهللا الذین كفرواعلى قوله 

إن وجعل اسمه شر الدواب.

ي ال یساعدوا.أ )٤٣٠( قوله: (أن ال یمالئوا)

المنبـر یقـول: أال إن القـوة الرمـي)وعن عقبة ابن عامر سمعته علیه الصالة والسـالم علـى قوله: (
.)٤٣٢(، قالها ثالثا،  أخرجه مسلم)٤٣١(

: قیـل فـإذا ألطیبـي)٤٣٤(قـال)٤٣٣( اسم للخیل التـي تـربط فـي سـبیل اهللا)ومن رباط الخیلقوله: (

ه قــال الشــیخ ســعد الــدین: ولــیس بشــيء بــل فــي التحقیــق یلــزم مــن إضــافته إضــافة الشــيء إلــى نفســ

الرباط اسم للمربوطات إال انه ال یستعمل إال في الخیل فاإلضافة باعتبار عموم المفهوم األصـلي 

.

:هذا هو المطابق للرمي. )٤٣٦(قال في االنتصاف )٤٣٥( قوله: (أو مصدر)

قوله: (قال جریر :

ــــي وجــــدت مــــن المكــــارم  حســــبكم           )٤٣٨()الثیــــاب وتشــــبعوا)٤٣٧(إن تلبســــوا أخــــزإن

وبعده                          

وٕاذا تذكرت المكارم مرة                    في مجلس  انتم به فتقنعوا 

والــزاي  ء،ویــروي خــز بالخــا)٤٣٩(: أي حســبكم، وان تلبســوا فاعلــه، وخــز الثیــاب نفیهــا ألطیبــيقــال 

ووجــوهكم مــن الحیــاء، ویهجــوهم  مبریســم ،وتقنعــوا، أي غطــوا رؤوســكو نــوع مــن األوهــ المعجمتــین،

إن )٤٤٠(بان همتهم مقصورة على المأكل والمالبس، قلت ذكر الزمخشري فـي شـرح شـواهد سـیبویه 
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هذین البیتین لعبد الرحمن بن حسان، وقیل لسعید ابن عبد الرحمن ابـن حسـان، وأورد األول بلفـظ 

إن تلبسوا ،احد مفعولي رأیت، وحسـبكم ،المفعـول الثـاني ،یهجمـوا بنـي أمیـة إني رأیت، وقال جعل

 إلــىســلیمان ابــن عبــد الملــك وحملوهــا ابــن عمــرو ابــن ســعید بــن العــاص وكــانوا زوجــوا أخــتهم مــن

)٤٤٢(فقصروا فهجاهم به وكانوا وعدوه بالقیام بحوایجه  )٤٤١(الشام وصحبهم

أبوقال )٤٤٤( إما في محل النصب على المفعول معه))٤٤٣(ِمِنیَن َ◌َمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمؤْ قوله: (

قال: قالوا حسبك وزیدًا درهم لما كان فیـه معنـى كفـاك )٤٤٥(حیان : هذا مخالف لكالم سیبویه فانه

وقبح إن یحملوه على المضمر فوق الفعل كأنه قیل یحسبك و حسب زید درهم ، قـال: و فـي ذلـك 

الدرهم والنیة بالدرهم التقدیم فیكون من عطف الجمل، وال یجوز الفعل المضمر ضمیر یعود على

أن یكون من باب اإلعمـال الن طلـب المبتـدأ للخبـر وعملـه فیـه لـیس مـن قبیـل طلـب الفعـل أو مـا 

.)٤٤٦(جري مجراه وال عمله فال یتوهم ذلك فیه

  أوله       )٤٤٨( : (فحسبك والضحاك سیف مهند))٤٤٧(قوله

وانشقت العَصا ،إذا كانت البیجا 

ونصـب الضـحاك بحسـبك ،ألنـه فـي معنـى / ب }  ٣٧٨لعَصا عن التفـرق { انشقاق األطیبيقال 

یكفیك، تقول إذا كان یوم الحرب وقع الخالف بینكم، فحسبك مع الضحاك سیف مهند، وقـال ابـن 

دأ میمــون فــي شــرح شــواهد اإلیضــاح، یــروي الضــحاك الرفــع والنصــب والجــر، فــالرفع علــى انــه مبتــ

خبــره ســـیف ، وخبــر حســـبك محــذوف لدولـــة الكـــالم علیــه، ألنـــه فــي معنـــى األمــر فلتكنـــف والتثـــق 

والمعنـى والضحاك سیفك األوثـق ،والنصـب علـى انـه مفعـول معـه، وحسـبك مبتـدأ  وسـیف خبـره ،

والجر علـى كافیك سیف مع صحته الضحاك وحضوره المحضور هذا السیف المعنى عن سواه ،

أو عطفــا علـــى الكــاف فـــي حســبك ،قـــال وكالهمــا مخـــالف للمعنــى الن القصـــد أن الــواو واو قســـم 

لإلخبار ،الن الضحاك نفسه هو السیف الكافي ال اإلخبار بان المخاطب یكفیه، ویكفي الضحاك 

معه سیف  انتهى .

البقـا ء أو مبتـدأ محـذف الخبـر تقـدیره كـذلك أي أبـوزاد  )٤٤٩( قوله: (أو الرفع عطفا على اسم اهللا)

  .كم اهللا حسب

)٤٥١( )ونارا توقدوا باللیل نارا       أ: (أكل امرئ تحسبین امر )٤٥٠(قوله

:هو ألبي داؤد جعفر ابن الحجاج ،وقیل جاریة بن حمران األیادي الحذاقي من أبیات اولها 

دار الحذاقي  دار الصیف أیام لذتهویلموداد یراد بها الرایدون 

دد فأنباهـا بجهلهـا مكانـه بمنزلتـه مـن السـؤ ه إلى حال أنكـرت علیـه امرأتـهبالتقیید ثم مصیر 

وانــه ال ینبغــي أن نعتــر بــأمر مــن غیــر امتحانــه، قــال ابــن یعــیش: ســیبویه یحمــل قولــه ونــار علــى 

الحســن یحملهــا علــى العطــف أبــوحــذف مضــاف تقــدیره وكــل نــار إال انــه حــذف وتقــدرها موجــودة و 

وكـدها  مـا اشتسـهد بـه أعلـى أمـر المنصـوب وهـذا البیـت مـن على عاملین فـیخفض نـار بـالعطف
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ووقـع فـي كامـل ،النصب فرارا من العطف على عاملینوقال غیره یروي ونارا ،األول بالحسن،أبو

المبرد نسبة هذا البیت إلى عدي بن زید. 

،رالحـدیث أخرجـه احمـد ، وبـن جریـ)٤٥٢()قوله(روي انه علیـه السـالم أتـى یـوم بـدر بسـبعین أسـیر

)٤٥٣(وبن مردویه ،من حدیث بن مسعود،ومسلم من حدیث بن عباس بنحوه

وقولــه (روي انــه علیــه الصــالة والســالم قــال: لــو نــزل العــذاب لمــا نجــا منــه غیــر عمــر وســعد بــن 

أخرجه بـن جریـر عـن محمـد بـن اسـحق بلفـظ لـو نـزل مـن السـماء عـذاب لمـا نجـا منـه )٤٥٤( )معاذ

أخرجه بن مردویه )لقوله (كان اإلیمان في القتل واجب اليغیر عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ 

من حدیث ابن عمر، لكن لم یذكر فیه سعد بن معاذ .

مــن عائشــة )٤٥٦(الحــدیث أخرجــه الحــاكم ،وصــححه )٤٥٥( قولــه (روي أنهــا لمــا نزلــت فــي العبــاس)

ر إنمــا تشــبها لهــا بالعمــل والصــناعة  ،قــال الشــیخ ســعد الــدین یریــد أن فعالــه بالكســر فــي المصــاد

یكون في الصناعات وما یزاول كالكتابة والزراعة والحراثة والخیاطة والوالیة لیست مـن هـذا القبیـل 

إال على التشبیه.

: یریـد أن الضـمیر فـي تفعلـوا بمنزلـة اسـم اإلشـارة ألطیبيقال )٤٥٧( )قوله: (إال تفعلون ما أمرتم به

الذي یشار به إلى الجمیع ما ذكر .

الحدیث رواه الثعلبي عن آبي وهو موضوع.   )٤٥٨( )ة األنفالقوله: (من قرأ سور 
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الھوامش والمصادر والمراجع: 
الضوء الالمـع ألهـل القـرن التاسـع، لإلمـام شـمس الـدین محمـد بـن عبـد الـرحمن السـخاوي المتـوفى سـنة ینظر  )١(

، ت ؛ والكواكـب السـائرة بأعیـان المئـة العاشـرة نجـم الـدین الغـزي ٧٠-٤/٦٥: ت) -د –هــ)، (بیـروت  ٩٠٢(

؛ وشـــــذرات  ٢٣١-١/٢٢٦: م)١٩٧٩ - ٢بیروت، طهــــــ)، تحقیـــــق : د. جبرائیـــــل ســـــلیمان جبـــــور( ١٠٦١(

: م)١٩٧٩ -هـــ  ١٣٩٩، ٢هـــ)، (بیــروت، ط ١٠٨٩ت (الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب ، عبــد الحــي الحنبلــي 

، ١هــ)،(مصر، ط ١٢٥٠ت (؛ والبدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن السـابع ، محمـد الشـوكاني  ٥٥-٨/٥١

  ٠ ١/٣٢٨: هـ) ١٣٤٨

ن تسـمیتان لمدینـة مـن صـعید مصـر قـرب نهـر النیـل، فأمـا األول : فهـو نسـبة إلـى السیوطي واألسیوطي هاتـا )٢(

هــــ) ، ٦٢٦ت ((ُســـیوط) وأمـــا الثـــاني : فهـــو نســـبة إلـــى (أســـیوط) . ینظـــر معجـــم البلـــدان ، یـــاقوت الحمـــوي 

[ مادة : أسیوط ]  . ١/١٩٤: ت،د)–(بیروت 

، تحقیــق : محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، (مصــر، حســن المحاضــرة فــي تــاریخ مصــر والقــاهرة، لإلمــام الســیوطي )٣(

  . ١/٣٣٨:  م)١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧، ١ط

هــ)، تحقیــق : محمــد  ٩٣٠بــدائع الزهــور فـي وقــائع الــدهور، للشـیخ محمــد بــن إیـاس الحنفــي ت نحــو (:ینظـر )٤(

  . ٤/٥٨٣: م)١٩٦١ -هـ  ١٣٧٩، ٢مصطفى،(مصر، ط

  . ٢/١٤٤: مة الدكتور النجار، (مصر،د،ت)تاریخ األدب العربي، لكارل بروكلمان، ترجینظر  )٥(

-٣٣٤/ ١الطالع بمحاسن من بعد القرن السـابع ، محمـد الشـوكاني :؛ والبدر ٨/٥٥ینظر شذرات الذهب :  )٦(

٠ ٣٣٥  

أنوار التنزیل وأسرار التأویل المعروف بـ (تفسیر البیضاوي) للقاضي ناصر الدین عبد اهللا بن عمر بن محمـد ) ٧(

  .٣/٤٠:هـ)، (بیروت، د،ت)، ٦٨٥اوي ت (الشیرازي البیض

) هو اإلمام المفسر فخر الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عمـر بـن الحسـین القرشـي البكـري الـرازي ،المتـوفى سـنة ٨(

هــ) تحقیـق : د. عبـد  ٧٧٢طبقات الشافعیة، للشیخ جمال الدین عبد الـرحیم األسـنوي ت () هـ . ینظر٦٠٦(

الحـافظ شـمس الـدین محمـد بـن علـي ؛ وطبقـات المفسـرین ،  ٥/٣٣:  م).١٩٧١ – ١اهللا الجبوري (بغـداد، ط

-٢/٢١٣: م).١٩٧٢ -هــ  ١٣٩٢، ١(مصر، طهـ) تحقیق : علي عمر عمر ٩٤٥بن أحمد الداودي ت (

٢١٤ .  

٠) في ب (یحل الغنائم لهم) وفي ،جـ (الذین لم تحل الغنائم لهم)٩(

هـ) قدم له  ٦٠٤م فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي ت (التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، لإلما) ١٠(

 م) ٢٠٠٣ -: هاني الحاج وحققه وعلق علیه وخـّرج أحادیثـه : عمـاد زكـي البارودي،(القـاهرة، بـدون طبعـة 

 :١٥/٩٢.

  .٣/٤٠التنزیل :أنوار) ١١(

ـــــد اهللا الشـــــیباني ت (احمـــــد اإلمـــــام) مســـــند ١٢( ـــــي عب ـــــل أب ـــــن حنب هــــــ)، (مصـــــر،د،ت) ٢٤١، لإلمـــــام احمـــــد ب

المسـتدرك علـى الصـحیحین، للحـافظ محمـد بـن عبـد ) والمستدرك علـى الصـحیحین ٢٢٧٩٩)رقم (٥/٣٢٢(

، ١هـــ)، تحقیــق : مصــطفى عبــد القــادر عطــا، (بیــروت، ط ٤٠٥اهللا أبــي عبــد اهللا الحــاكم النیســأبوري، ت (

صـــحیح ابـــن حبـــان، وصـــحیح ابـــن حبـــان،]  ٢٦٠٧) رقـــم[ ٢/١٤٧(كتـــاب الفـــيء  م)١٩٩٠ -هــــ  ١٤١١

) تحقیق : شعیب األرنـؤوط (بیـروت، ٣٥٤للحافظ محمد بن حبان بن احمد أبي حاتم التمیمي البستي، ت (
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١٠٥

رقـم[  یكون غلوله في القیامة عارا علیـه)ألغال) (ذكر اإلخبار بأن ١١/١٩٣( م)١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤، ٢ط

٤٨٥٥  .[  

رم بن فهر بن ثعلبه بن غنم بن عـوف األنصـاري ) هو الصحابي الجلیل عبادة بن الصامت بن قیس بن أص١٣(

االسـتیعاب فـي معرفـة األصـحاب، لإلمـام یوسـف بـن عبـد اهللا بـن ) هـ .  ینظر ٣٤السلمي ، المتوفى سنة (

-٢/٨٠٧: هــ) ١٤١٢، ١هــ)، تحقیـق : علـي محمـد البجـاري، (بیـروت، ط ٤٦٣محمد بن عبـد البـر، ت (

 ٧٤٨بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي أبي عبد اهللا، ت (سیر أعالم النبالء للعالمة محمد ؛ و ٨٠٨

  . ٢/٥: هـ). ١٤١٣ – ٩هـ)، تحقیق : شعیب األرناؤوط، ومحمد نعیم العرقسوسي، (بیروت، ط

  .٣/٤٠التنزیل :أنوار) ١٤(

  ٠) في ب،جـ (ابن حبان)بدل ابن ماجة١٥(

هـــ)، تحقیــق : محمــد  ٢٧٥ني االزدي، ت (سـنن أبــي داود، للحــافظ ســلیمان بــن األشـعث أبــو داود السجســتا) ١٦(

ـــــل)رقم ٣/٧٧(محـــــي الـــــدین عبـــــد الحمیـــــد، (دار الفكـــــر، د،ت) ـــــرى  )٢٧٣٧() (بـــــاب فـــــي النََّف ،وســـــنن الكب

) ذكـر السـبب الـذي مـن أجلـه أنـزل اهللا جـل ١١/٤٩٠،وصحیح ابن حبـان ( )١١٩٧() رقم٦/٣٤٩للنسائي(

 ٠] ٣٢٦٠)رقم[ ٢/٤٥٦لى الصحیحین (المستدرك ع ]و ٥٠٩٣وأصلحوا ذات بینكم)،رقم[ (وعال 

٠) في أ(كنا د رأة) وهو تحریف١٧(

،وفیه وقتلت سعید بن العاص. ٣/٤١التنزیل :أنوار) ینظر ١٨(

تـاریخ بغـداد، ألبـي )هــ. ینظـر ٢٣٥الكـوفي ـ ت( إبـراهیم) هـو اإلمـام الحـافظ أبـو بكـر عبـد اهللا بـن محمـد بـن ١٩(

طبقات الحفاظ، للسیوطي ؛ و )١/٦٦،(هـ)،(بیروت ،د،ت) ٤٦٣بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي ت (

.)١٨٩،(هـ) ١٤٠٣، ١ط –(بیروت 

 ) و١٥٥٦وقــاص (رضــي اهللا عنــه) رقــم (أبــيبــن ســعدإســحاقأبــي)فــي باب(مســند ١/١٨٠) مســند احمــد (٢٠(

هـــ) تحقیــق : كمــال  ٢٣٥مصــنف ابــن أبــي شــیبة، ألبــي بكــر عبــد اهللا بــن محمــد بــن أبــي شــیبة الكــوفي ت (

٠)٣٣٠٨٥)(في باب من جعل السلب للقاتل)رقم (٦/٤٧٨( )هـ ١٤٠٩ -١وسف الحوت، (الریاض، طی

  ٣/٤١التنزیل :أنوار) ٢١(

  ).٥) األنفال وهي جزء من آیة  (٢٢(

 ٠)  (محذوف) ساقط من أ،ب٢٣(

  ٣/٤١التنزیل :أنوار) ٢٤(

المعــروف بـــ(ابن الشــجري) المتــوفى ) هـو اإلمــام العالمــة النحــوي أبــو الســعادات هبــة اهللا بـن علــي بــن محمــد  ٢٥(

نزهــــة األلبــــاء فــــي طبقــــات اآلبــــاء، أبــــي البركــــات االنبــــاري، تحقیــــق : د. إبــــراهیم هـــــ) . ینظــــر ٥٤٢ســــنة (

بغیــة الوعــاة فــي اللغــویین والنحــاة ، الســیوطي ؛ و ٢٩٩: م)١٩٨٥ -هـــ  ١٤٠٥، ٣الســامرائي (األردن ، ط

. ٢/٣٢٤: م)١٩٦٤ -ـ ه ١٣٨٤، ١تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم(مصر ط

)هـــ . ینظــر ٧٩١) هــو الشــیخ ســعد الــدین مســعود بــن عمــر بــن عبــد اهللا التفتــازاني الشــافعي ، المتــوفى ســنة (٢٦(

الـــدر الكامنـــة فـــي أعیـــان المئـــة الثامنـــة، ابـــن حجـــر العســـقالني، تحقیـــق : محمـــد ســـید جـــاد الـــدرر الكامنـــة

  . ٢/٢١٩ین محمد الداودي : ؛ وطبقات المفسر  ٥٩/ ٥:م)١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٥الحق،(مصر، 

٠)أخرجك) في ب (كما ٢٧(

٠ساقط من أ،بداخال)()٢٨(
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١٠٦

) هـــ . ٧٤٥) هـو اإلمــام المفســر أثیــر الــدین محمـد بــن یوســف بــن علــي بـن حیــان األندلســي ، المتــوفى ســنة (٢٩(

. ١/٢٨٦؛ وطبقات المفسرین ، الداودي :  ١/٢٨٠ینظر بغیة الوعاة : 

  ٠)) في ب(نسبة)وفي ،جـ(لشبیه٣٠(

٠) في جـ (لو)٣١(

  ٠) في ب (للنسبیة كثیر)وفي جـ(للشبیه) وفي البحر المحیط (للتشبیه)٣٢(

.٤/٤٥٧) ینظر البحر المحیط ألبي حیان األندلسي : ٣٣(

  ٠) في أ (محذفا)٣٤(

  ٠ ٩) األنفال /٣٥(

  ٠ ٣/٤١التنزیل :أنوار) ٣٦(

  ٠ ) عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري أبو محمد٣٧(

) هــو العــالم صــاحب الســیرة والمغــازي أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن یســار المــدني المطلبــي ، المتــوفى ســنة  ٣٨(

 ١٣٩٨هــ)، (بیـروت ،  ٣٧٨الفهرست، للشیخ محمد بـن إسـحاق بـن النـدیم ت () هـ . ینظر الفهرست٥٢(

  .١/١٧٢؛ وتذكرة الحفاظ :  ١٣٦:  م)١٩٧٨ -هـ 

)هــ. ٣١٠جعفـر محمـد بـن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر الطبـري ، المتـوفى سـنة () هو اإلمام المفسر المـؤرخ أبـو ٣٩(

  . ١٤/٢٦٧؛ وسیر أعالم النبالء :  ٢/٧١٠ینظر تذكرة الحفاظ : 

هــ)، تحقیـق : طـه عبـد الـرؤف  ٢١٨السـیرة النبویـة، البـن هشـام عبـد الملـك بـن هشـام الحمیـري ت () ینظر  ٤٠(

،جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل آي القـــرآن، لإلمـــام الطبـــري؛ وتفســـیر ٣/١٥٢هــــ)١٤١١ – ١ســـعد، (بیـــروت، ط

  ٠ ١٨٢-٩/١٨١)هـ ١٤٠٥ –هـ)، (بیروت  ٣١٠محمد بن جریر الطبري ت (

) ٩٤المـدني ، المتـوفى سـنة (أألسـدي)  اإلمام عالم المدینة التابعي الثقة عروة بن الزبیر بـن العـوام القرشـي ٤١(

هــ) تحقیـق : عبـد العلـیم  ٢٦١د اهللا العجلـي الكـوفي ت (معرفة الثقات، ألبي الحسن احمد بن عبـهـ .ینظر

. ١/٦٢٦٣؛ وتذكرة الحافظ :   ٢/١٣٣: م)١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥، ١عبد العظیم(المدینة المنورة، ط

٠ ٣/٤١) أنوار التنزیل :٤٢(

هــ)  ٧٤٣حاشیة فتوح الغیب عن قنـاع الریـب، لإلمـام العالمـة شـرف الـدین الحسـن بـن محمـد ألطیبـي ت ( ) ٤٣(

 ١٢/٦سخة مصورة عن النسخة الخطیة المحفوظة في مكتبة األوقاف العامة في الموصل ، وتحمل الـرقم:ن

في خزانة الزیواني. 

أغرا) ساقط من ب،جـ() ٤٤(

هـــ) ٧٩١حاشــیة التفتــازاني علــى الكشــاف ، للشــیخ ســعد الــدین مســعود بــن عمــر بــن عبــد اهللا التفتــازاني ت () ٤٥(

المحفوظـــة فـــي مكتبــة األوقـــاف العامــة فـــي الموصــل ، وتحمـــل الـــرقم: نســخة مصـــورة عــن النســـخة الخطیــة

١٢igh fhf, pl/في خزانة النبي شیت  ٢.

  ٠ ) في أ،ب (أي اعر)٤٦(

٠) ساقط في ب(وقال الشیخ سعد الدین هو مصدر أي أسرعوا اإلسراع   أي اعر أي ألزموا اإلسراع)٤٧(

٠ ) في أ (ودلیل)وهو تحریف٤٨(

  ٠ ٣/٤١التنزیل :أنوار) ٤٩(

٠(تقفوا)) في ب،جـ٥٠(

  ٠٤١ /٣التنزیل :أنوار) ٥١(
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٠ ٣/٤٢التنزیل :أنوار)٥٢(

  ٠٤٢ /٣التنزیل :أنوار) ٥٣(

  ٠ هو) ساقط من أ ()٥٤(

  ٠ ) في ب(الصفة)٥٥(

  ). ٥)األنفال وهي جزء من آیة : (٥٦(

  ٠ ٣/٤٢التنزیل :أنوار) ٥٧(

٠ ٣/١٩٢ األثر) النهایة في غریب ٥٨(

  ٠ ٣/٤٢:التنزیل أنوار) ٥٩(

)٩/١٨٥وتفسیر الطبري ()(السنة الثانیة من الهجرة)١/١٥٨) الثقات للمدیني (٦٠(

  ٠ ٣/٤٢التنزیل :أنوار) ٦١(

عبد اهللا بن العباس ) باب (مسند٣٠٠٣،  ٢٨٧٥، ٢٠٢٢) رقم (١/٣٢٦، ١/٣١٤، ١/٢٢٨) مسند احمد (٦٢(

هــ)،  ٢٧٩الترمـذي السـلمي، ت (سنن الترمذي، للحافظ محمـد بـن عیسـى أبـو عیسـىبن عبد المطلب)  و

، والمســــتدرك علــــى األنفــــال)بــــاب ســــورة ٥/٢٦٩( تحقیــــق : أحمــــد محمــــد شــــاكر وآخــــرون (بیــــروت، د،ت)

.باب تفسیر سورة النساء   )٢/٣٥٧الصحیحین (

٣/٤٢التنزیل :أنوار) ٦٣(

هما)ساقط من أ() ٦٤(

د بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قصــي القریشــي ) هــو الصــحابي الجلیــل أبــو عبــد اهللا الزبیــر بــن العــوام بــن خویلــ٦٥(

، للحـــافظ محمـــد بـــن ) هــــ .  ینظـــر التـــاریخ الكبیـــر ٣٦، استشـــهد ســـنة (االســـدي ، حـــواري رســـول اهللا 

؛ وسـیر أعـالم  ٣/٤٠٩:  هــ) تحقیـق : السـید هاشـم النـدوي (دار الفكـر،د،ت) ٢٥٦إسماعیل البخـاري ت (

. ١/٤١النبالء : 

  ).٩آیة () األنفال وهي جزء من ٦٦(

٤٣-٣/٤٢التنزیل :أنوار) ٦٧(

) في ب،جـ (زمان)٦٨(

) في ب (لقیت)٦٩(

) ساقط من أ(المشركین)٧٠(

٣/٤٣التنزیل :أنوار) ٧١(

) ساقط في ب (الحدیث   )٧٢(

هـــ)، تحقیــق : محمــد  ٢٦١صــحیح مســلم، للحــافظ مســلم بــن الحجــاج أبــي الحســن القشــیري النیســأبوري ت () ٧٣(

وٕاباحــةفــي غــزوة بــدر بالمالئكــةاإلمــداد بــاب   )١٧٦٣) رقــم(٣/١٣٨٤( روت، د،ت)فــؤاد عبــد البــاقي، (بیــ

.األنفالباب من سورة   )٣٠٨١(  مرق )٥/٢٦٩الغنائم ،وسنن الترمذي (

٣/٤٣التنزیل :أنوار) ٧٤(

) في ب (تكثیر)٧٥((

) في ب ، جــ  (مشددا)٧٦(

) في ب(بمعناها)٧٧(

.٤/٤٦٠) تفسیر البحر المحیط:٧٨(



…تحقیق (سورة األنفال) من (نواهد األبكار و شوارد األفكار) 

١٠٨

قط في ب (المصنف)) سا٧٩(

٣/٤٣التنزیل :أنوار) ٨٠(

بالتشــــدید قولــــه  مانیــــا او متبعــــین بعضــــهم بعضــــا بــــالتخفیف وقولــــه او أنفســــهم المــــؤمنین أي متبعــــین أي ()٨١(

یتقدمونهم) ساقط من أ

متبعین بعضهم بعضـا بـالتخفیف وقولـه او أنفسـهم المـؤمنین أي متبعـین أنفسـهم المـؤمنین أي  أوقوله  مانیا ()٨٢(

) ساقط من جـأيتقدمونهم  ی

٣/٤٣التنزیل :أنوار) ٨٣(

) في ب(وفیه)٨٤(

(احدها)) في جـ٨٥(

:)هــ . ینظـر غایـة النهایـة١٨٩سـنة () هو اإلمام أبو الحسن علي بن حمـزة بـن عبـد اهللا الكسـائي ، المتـوفى ٨٦(

  .١/٣٢١؛ و شذرات الذهب :  ١/٥٣٥

 ـ) هـ٢١٥البصري البلخي االخفش األوسط ، المتـوفى سـنة () هو اإلمام النحوي أبو الحسن سعید بن مسعده٨٧(

هــــــ)،  ٦٤٦ن یوســـــف القفطـــــي ت(أنبـــــاه الـــــرواة علـــــى أنبـــــاء النحـــــاة، لإلمـــــام جمـــــال الـــــدین علـــــي بـــــینظـــــر 

.١/٥٩٠؛ وبغیة الوعاة :  ١٥٨-٢/١٥٧: م)،١٩٧٣ –األستاذ محمد أبو الفضل إبراهیم،(مصر تحقیق:

.٤/٤٦١) ینظر البحر المحیط : ٨٨(

في) ساقط من أ() ٨٩(

٣/٤٣التنزیل :أنوار) ٩٠(

) (المعنى)ساقط من جـ٩١(

) في أ ، ب (الطفز)٩٢(

.٤/٤٦١) البحر المحیط : ٩٣(

) في ب(الضرف)وفي جـ(الطرف)٩٤(

)) ساقط في أ(قوله٩٥(

٣/٤٣التنزیل :أنوار) ٩٦(

  ) في ب (لكون)٩٧(

.٤/٤٦١) البحر المحیط : ٩٨(

٣/٤٣التنزیل :أنوار) ٩٩(

ب(لوجود) ) في١٠٠(

) في ب (وال ثباتي)١٠١(

) في ب(تبعثون)١٠٢(

)اإلیمان(التنزیلأنواروفي ٣/٤٣التنزیل :أنوار)ینظر ١٠٣(

) في ب (القید) ١٠٤(

(یجعل)التنزیلأنواروفي  ٣/٤٣التنزیل :أنوار) ١٠٥(

)هـــ .  ١٢٠( )  هــو إمــام أهــل مكــة فــي القــراءة أبــو معبــد عبــد اهللا بــن كثیــر بــن عمــرو الــداري المتــوفى ســنة١٠٦(

معرفة القراء الكبار على الطبقات واإلعصار، لإلمام محمـد بـن احمـد الـذهبي، تحقیـق : بشـار عـواد ینظر 

.١/٤٤٣؛ وغایة النهایة في طبقات القراء :  ١/٧١: هـ)، ١٤٠٤ – ١معروف(بیروت، ط



عبد الجواد سالم عثمان

١٠٩

ي، تحقیــق: شــوقي ) كتــاب الســبعة فــي القــراءات، أبــو بكــر أحمــد بــن موســى بــن العبــاس بــن مجاهــد البغــداد١٠٧(

  ١/٣٠٤،:)٢طهـ، ١٤٠٠ -مصر (ضیف

) في ب (فعلى)١٠٨(

٣/٤٣التنزیل :أنوار) ١٠٩(

) في ب (سنة النعاس شخص)١١٠(

) ساقط من أ (التي)١١١(

) في ب  وج (ملتمسا)١١٢(

االنتصـــاف فیمـــا تضـــمنه الكشـــاف مـــن االعتـــزال، لإلمـــام أحمـــد بـــن محمـــد بـــن المنیـــر االســـكندري )  ینظـــر ١١٣(

  .  ٢/١٤٦: ان،د،ت)المالكي، (نهر 

كشـــف ) هــــ ینظـــر ٨٢٦) هــو اإلمـــام العالمـــة أبـــي زرعـــة أحمــد بـــن عبـــد الـــرحیم العراقـــي ، المتــوفى ســـنة (١١٤(

 ١٠٦٧الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، للشــیخ مصــطفى بــن عبــد اهللا الشــهیر بـــ (حــاجي خلیفــة) ت (

   ١/١٢: )م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣هـ)،(بیروت، 

(للیوم)) في أ١١٥(

ب و ج (یوجد مثلها)) في ١١٦(

)في ب (معقبا)١١٧(

) في ب و ج (منه غیر)١١٨(

) في ب (القصى)وفي ج (القصیا)١١٩(

) في ب (المبالغة)١٢٠(

) في ب (نهاب وفي ج (یهاب١٢١(

القوم ان)(وفي ج  )١٢٢(

أ (بقادر)) في ١٢٣(

٣/٤٣التنزیل :أنوار) ١٢٤(

لتأویــل، لإلمــام جــار اهللا محمــود بــن عمــر الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون األقاویــل فــي وجــوه ا) ینظــر١٢٥(

.١٤٧/ ٢: )هـ(تهران،د،ت)،٥٣٨الزمخشري ت (

) في ب وج (تهابك)١٢٦(

) في ب (وهو)وفي ج (وفهو)١٢٧(

) في ب وج (نفار صفة)١٢٨(

) في ب و ج (نفرة)١٢٩(

) في ب و ج (نفارا)١٣٠(

) في ب وج (یخاف النوم)١٣١(

) في ب وج (لذلك نفار)١٣٢(

٣/٤٣التنزیل :أنوار) ١٣٣(

  )٩/١٩٥) تفسیر الطبري (١٣٤(

)أكثرهم) في ب (فاحلم ١٣٥(

٣/٤٣التنزیل :أنوار) ١٣٦(



…تحقیق (سورة األنفال) من (نواهد األبكار و شوارد األفكار) 

١١٠

٣/٤٣التنزیل :أنوار) ١٣٧(

) في ب (طریق)١٣٨(

٣/٤4التنزیل :أنوار) ١٣٩(

الخطاب) أن إلىالخطاب)وفي ج ( إلى) في ب (١٤٠(

یكون) أن) في ب و جـ (من ١٤١(

) في ب (یصیب)١٤٢(

٣/٤4التنزیل :أنوار) ١٤٣(

یجوز)  في ب (أي ال) ١٤٤(

(یصح) ساقط في أ )١٤٥( 

  .٤/٤٦٦) ینظر البحر المحیط :١٤٦(

٣/٤4التنزیل :أنوار) ١٤٧(

) في ب (ال تظهر مظمرة)١٤٨(

.٤/٤٦٦البحر المحیط ) تفسیر١٤٩(

ساقط في أ)نحى( )١٥٠(

) في ب وج (لذلك) ١٥١(

ساقط في ج  كذلك)( )١٥٢(

٣/٤4التنزیل :أنوار) ١٥٣(

ب ساقط في محذوف)( )١٥٤(

وفیه الضمیر٣/٤4التنزیل :أنوار) ١٥٥(

زیادة في أالمضمر)() ١٥٦(

٣/٤4التنزیل :أنوار) ١٥٧(

٣/٤4التنزیل :أنوار) ١٥٨(

(لینصره) .) في ب ، جــ١٥٩(

جـ.من) ساقط من أ،( )١٦٠(

) ١٧١٦) رقــم(٤/٢١٥) (بــاب التــولي یــوم الزحــف) وســنن الترمــذي (٢٦٤٧) رقــم(٣/٤٦) ســنن أبــي داؤد(١٦١(

٠جاء في الفرار من الزحف)  ا(باب م

الحرب) ساقط من جـ . إلى) (١٦٢(

) في جـ (عن الحرب) ساقط.١٦٣(

) في ا (الیه) وهو تحریف وفي جـ (الیها) زیادة .١٦٤(

) نهایة في غریب الحدیث واألثـر، تـألیف: أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، تحقیـق: طـاهر أحمـد ١٦٥(

  .٣/٢٨٣،:)م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ -بیروت (محمود محمد الطناحي - الراوي

التنزیل (متحرفا ومتحیزا)أنوار) في ١٦٦(

الحال)ساقط من  جـ() ١٦٧(

) في ب (تغو) .١٦٨(

٣/٤4التنزیل :أنوار ) ١٦٩(
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١١١

) في ب (خالف لنفي)١٧٠(

) في ب (زائدة بل یرید ان العامل وهو یولهم وصل لَما بعدَها كقولهم في نحو جیت بال زاد انها)١٧١(

(في) في ب )١٧٢(

ساقط في أفي حال) إالمحذوفة والتقدیر ومن یولهم ملتبسا بایة حالة ( )١٧٣(

) في البحر المحیط (غایة).١٧٤(

محذوف) ساقط في جـ() ١٧٥(

) في ب (تدخل)١٧٦(

) في ب(النفي و النهي)١٧٧(

(جا ما)) في ب(عا ما)وفي جـ١٧٨(

.٤/٤٧٠) ینظر البحر المحیط : ١٧٩(

) في ج (متحیر)١٨٠(

تفعیل)) في ب (م١٨١(

) ساقط من أ،ب١٨٢(

) في أ (متحیزا) ، ب (متحرزا)١٨٣(

٣/٤4انوار التنزیل : )١٨٤(

  . ٢/١٤٩) ینظر الكشاف : ١٨٥(

) في أ (ندیر نفعل)وفي ب (یدبر  تفعل)١٨٦(

) في أ (مسوغ)١٨٧(

) في ب : (باكیا)١٨٨(

) : (قال) ساقط في ج١٨٩(

وعلى) ساقط من ب .() ١٩٠(

) في أ : (محّیز)١٩١(

وال یحوز) وفي ب (تّور وال یحوز)) في أ (تدا ١٩٢(

  .٣/٤٥التنزیل :أنوار) ١٩٣(

) في أ : (له)١٩٤(

) في ب : (فروى)١٩٥(

)٢٠٥-٩/٢٠٤) تفسیر الطبري (١٩٦(

) في أ : (وال)١٩٧(

) في أ : (األئمة)١٩٨(

بدر) ساقط من ب .( )١٩٩(

واغتر به ...... حنین) ساقط من أ ( )٢٠٠(

لكنه) ساقط من ب.المحدثون على أن .......... بالحدیث( )٢٠١(

) في ب : (غیرهما)٢٠٢(

  . ٢/١٤٩) ینظر الكشاف : ٢٠٣(

) في ب (ما)٢٠٤(
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١١٢

) في أ : (مقصور)٢٠٥(

.٣/45التنزیل :أنوار) ٢٠٦(

.٣/45التنزیل :أنوار) ٢٠٧(

) في ب (ان فتحت)٢٠٨(

التنزیل (افتخرتم بقتلهم)أنواروفي   )٢٠٩(

) في ب وأ (ــقتلهم)٢١٠(

) في ب(ولم)٢١١(

.٣/45زیل :التنأنوار) ٢١٢(

) في ب : (من)٢١٣(

) في ب : (كذلك)٢١٤(

) في ب، ج :(مستبدین)٢١٥(

.٤/٤٧١) البحر المحیط : ٢١٦(

  . ٢/١٤٩) ینظر الكشاف : ٢١٧(

) في ب : (بالنفي فلم) ٢١٨(

) في جـ(یدخل)٢١٩(

قوله) ساقط من جـ ( )٢٢٠(

) في ب (طعنها)٢٢١(

بها) ساقط من جـ () ٢٢٢(

منه دم)ساقط من جـ() ٢٢٣(

.٣/45التنزیل :أنوار) ٢٢٤(

تفسیر القرآن،عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي، تحقیق: أسعد محمد الطیب ،) تفسیر ابن ابي حاتم ٢٢٥(

  )٨٩١٠ورقمه (٥/١٦٧٣::،د،ت)،صیدا،المكتبة العصریة،(

) (قوله) ساقط من أ .٢٢٦(

.٣/45التنزیل :أنوار) ٢٢٧(

).٨٩١١ورقمه ( ٥/١٦٧٤: حاتمأبي) تفسیر ابن ٢٢٨(

.٣/45التنزیل :أنوار )٢٢٩(

) ساقط في باألرض( )٢٣٠(

.٣/46التنزیل :أنوار) ٢٣١(

علیه الصالة والسالم) ساقط في ب وفیها (ع م) () ٢٣٢(

.٣/46التنزیل :أنوار) ٢٣٣(

) كتاب فضائل القران عن رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسـلم)باب مـا٢٨٧٥) رقم (٥/١٥٥) سنن الترمذي (٢٣٤(

) ٦/٣٥١كتـــــاب، وقـــــال حـــــدیث حســـــن صـــــحیح  والســـــنن الكبـــــرى للنســـــائي (جـــــاء فـــــي فضـــــل فاتحـــــة ال

  ) ١١٢٠٥رقم(

ساقط من أ  ) (قوله)٢٣٥(

) في جـ (ال یعجبن)٢٣٦(
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١١٣

.٣/46التنزیل :أنوار) ٢٣٧(

) لم أعثر علیه في الكشاف ربما هو في شرحه للشواهد.٢٣٨(

.٣/46التنزیل :أنوار) ٢٣٩(

قال ألطیبي) ساقط في ب وبدلها (قوله)( )٢٤٠(

) في ب ، جـ (اقره)٢٤١(

) في أ (مكناه)٢٤٢(

  .٤٧-٣/46التنزیل :أنوار) ٢٤٣(

) في جـ (وهذا)٢٤٤(

ب،جـ (فأعلم)) في ٢٤٥(

) في ب(یصیب)٢٤٦(

ان) ساقط في ب( )٢٤٧(

) في أ مكرر (قال وقوله ان التقدیر ان اصابتكم التصیب الظالم خاصة) ٢٤٨(

) في أ(یتقدر)٢٤٩(

) (في) ساقط في ب ،  جـ٢٥٠(

بیب عن كتب األعاریب، لإلمام أبي محمد عبد اهللا جمال الدین بن یوسـف بـن احمـد بـن عبـد اهللا غني الل )٢٥١(

  ١/٣٢٥:هـ) تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید،،(القاهرة،د،ت). ٧٦١بن هشام األنصاري ت (

. ٤٧٩-٤/٤٧٧) ینظر البحر المحیط : ٢٥٢(

) في ب (یتقوا)٢٥٣(

) في ب (یتقوا)٢٥٤(

اء)اقتض ) في ب (أو٢٥٥(

) في ب (فتنتكم)٢٥٦(

) في جـ (الظالم)٢٥٧(

المعنى) ساقط من أ وبزیادة (المعنى ال)() ٢٥٨(

) (ان هذا) ساقط من ب .٢٥٩(

) في ب (أجرى)٢٦٠(

) في ب ، جـ (مهجورا) .٢٦١(

) في ب (فتنتكم)٢٦٢(

منكم) ساقط من ب() ٢٦٣(

) في ب ، جـ (المسبب عن السبب) ٢٦٤(

في ب ، جـ (الكالم) )٢٦٥(

  . ٢/١٥٢كشاف : ) ینظر ال٢٦٦(

) في جـ (اذا)٢٦٧(

) في ب بزیادة (ان)٢٦٨(

) في ب (غضبنا)٢٦٩(

) (و) ساقط من جـ٢٧٠(
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١١٤

) في جـ (ان تسلم)٢٧١(

) (الجنة) ساقط من ب ، جـ٢٧٢(

) في جـ (تصیبن)٢٧٣(

) في جـ (تعمكم)٢٧٤(

) (ان) ساقط من ب .٢٧٥(

) في ب ، جـ (عموم)٢٧٦(

) (قوله) ساقط من ب٢٧٧(

(للنهي)) في انوار التنزیل٢٧٨(

) في ب (عن)٢٧٩(

.٣/47التنزیل :أنوار) ینظر ٢٨٠(

  ) في ب (ذاك)٢٨١(

١/٣٢٥:مغني اللبیب ) ٢٨٢(

) (ابن) ساقط من ب .٢٨٣(

) (معه) ساقط من ب ٢٨٤(

) في ب (به)٢٨٥(

) في ب ، جـ (مقول)٢٨٦(

ساقط من أ ، ب ) (قوله)٢٨٧(

.٣/47التنزیل :أنوار)  ٢٨٨(

) في ب (تختصر)٢٨٩(

) في ب (وزنا)٢٩٠(

) ساقط من ب ، جـإیماء( )٢٩١(

)(أحد) ساقط من أ٢٩٢(

) في أ (بیتا لحسان ومعرة)٢٩٣(

) في ب ، جـ (لون)٢٩٤(

.٣/47التنزیل :أنوار) ینظر ٢٩٥(

) (بال) ساقط من ب٢٩٦(

) في  ب ، جـ (واعتباض)٢٩٧(

.ب لظالمین فصار التقدیر) ساقط من) (ال أصابت الفتنة الظالمین خاصة اواستلزمت الدعاء على غیر ا٢٩٨(

.٤/٤٧٨) ینظر البحر المحیط : ٢٩٩(

  .٣/٤٧التنزیل :أنوار) ینظر ٣٠٠(

ســاقط مــن جـــ، ،قــال ألطیبــي وأبــو حیــان والشــیخ ســعد الــدین أي علــى ان یكــون جوابــا لألمــر قولــه)األول) (٣٠١(

  .٤/٤٧٩ینظر البحر المحیط : 

  .٣/٤٧التنزیل :أنوار) ٣٠٢(

  .٣/٤٧التنزیل :أنوار) ٣٠٣(

) في ب (من)٣٠٤(
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١١٥

ي ب(حرزاه)وفي جـ(حرازه)) ف٣٠٥(

) في ب(ولذا)٣٠٦(

) في ب (یتبین)٣٠٧(

  ) في ب (ولذا)٣٠٨(

الـذین باشـروا الفتنـة خصوصـا فمـن بیـان ال محیـد األمـة) في ب(التبعـیض) و(للتبعـیض وفـي الثـاني بعـض ٣٠٩(

عنه وكذا قال الشیخ سعد الدین انما كان من للتبعیض)ساقط من جـ

) في ب،جـ (الذین)٣١٠(

عرضوا)) في ب (یت٣١١(

) في ب (فیصیبوا)٣١٢(

.٣/47التنزیل :أنوار) ٣١٣(

) في ب(معبد)٣١٤(

) في ب (حاصرهم)٣١٥(

(االخیرا) ساقط من أ  )٣١٦(

  ٣/٤٧التنزیل :أنوار) ٣١٧(

) (قوله)ساقط من أ ،جـ٣١٨(

تخونون او انتم علماء قال ألطیبي یرید ان یعلمون) ساقط من أإنكم) (٣١٩(

) (تعالى) ساقط من ب،جـ٣٢٠(

  .٣/٤٨التنزیل : وارأن) ٣٢١(

) في ب،جـ (فرقانا هدایة)٣٢٢(

قط من أ،جـا) (قال) س٣٢٣(

قط من جـا) (احسن) س٣٢٤(

) في ب،جـ(لدلیل)٣٢٥(

) في ب(واذ)٣٢٦(

) في ب،جـ (للتخییر)٣٢٧(

قط من أا) (الحسن) س٣٢٨(

) في ب(بما)٣٢٩(

.٣/48التنزیل :أنوار) ٣٣٠(

) في ب(ذكره)٣٣١(

) في ب(فیشكر وفیه)٣٣٢(

قط من جـاس ) (قوله)٣٣٣(

  .٣/٤٨التنزیل :أنوار) ٣٣٤(

) في أ (من حیث حدث بعناه)٣٣٥(

) في ب، جـ(لینتدوا)٣٣٦(

) في ب (لیجتمعوا للمشورة)٣٣٧(

قط من أا) (ألطیبي) س٣٣٨(
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١١٦

) في ب (التي)٣٣٩(

.٣/48) انوار التنزیل :٣٤٠(

  . ٢/١٥٤) ینظر الكشاف : ٣٤١(

قط من باس ) (اهللا)٣٤٢(

ل وعلى هذا)) في ب(وعلى هذا) وفي جـ (الماكو ٣٤٣(

) في ب(عقله)٣٤٤(

.٣/49التنزیل :أنوار) ٣٤٥(

قط من بسا) (مفاد)٣٤٦(

) في ب (اال المكا والتصدیة)٣٤٧(

قط من أاس ) (أن)٣٤٨(

) في ب(وتدقیق)٣٤٩(

) في ب(لقول)٣٥٠(

) في ب(ما كان انسان خیـرا منـك والتقـول كـل انسـان خیـرا منـك) وفـي جــ (ماكـان انسـان خیـر منـك والیقـول ٣٥١(

ن خیرا نمك)كان انسا

٣/49التنزیل :أنوار) ینظر ٣٥٢(

قط من باس ) (قوله)٣٥٣(

٣/49التنزیل :أنوار) ٣٥٤(

في ب،جـ (اتفاقها) )٣٥٥(

قط من أ،باس) على المشبه)٣٥٦(

٣/4التنزیل :أنوار)  ٣٥٧(

) (قوله سجاال أي مساجلة تارة لهم وتارة علیهم واصله المناخرة في مال الدلو) ساقط من ب٣٥٨(

قط من أاس ) (قوله)٣٥٩(

  ٣/٥٠التنزیل :أنوار) ٣٦٠(

) في ب(یقال)٣٦١(

.٤٨٩-٤/٤٨٨:  طالمحی) ینظر البحر ٣٦٢(

  ٣/٥٠التنزیل :أنوار) ٣٦٣(

قط من أاس) (محذوف)٣٦٤(

  ٣/٥٠التنزیل :أنوار) ٣٦٥(

٣/50التنزیل :أنوار)  ٣٦٦(

٣/50التنزیل :أنوار) ٣٦٧(

)٤ -١٠/٣قسمة الخمس) وتفسیر الطبري ((ماجاء في) باب٣٧٤) رقم(١/٢٧٥البي داؤد () المراسیل٣٦٨(

قط من أاس قوله)() ٣٦٩(

  ٥١-٣/٥٠)  أنوار التنزیل :٣٧٠(

صـــحیح البخـــاري، للحـــافظ ) و ٢٩٨٠)رقـــم (٣/١٤٦) و(٢٩٧٩-٢٩٧٨) رقـــم (٣/١٤٥) ســـنن ابـــي داؤد (٣٧١(

 -هــ  ١٤٠٧، ٣هــ) تحقیـق : د. مصـطفى دیـب البغـا،(بیروت، ط ٢٥٦محمد بـن إسـماعیل البخـاري ت (
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١١٧

) و ٣٩٨٩) رقــم (٤/١٥٤٥) بــاب مناقــب قــریش،و بــاب غــزوة خیبــر(٣٣١١) رقـم (٣/١٢٩٠( م)،١٩٨٧

) ٢٩٧١) رقم(٣/١١٣٤وانه یعطي بعض قرابته دون بعض (اإلمامبخمسباب الدلیل ان 

) في ب(لمعرفة)٣٧٢(

  ٣/٥١)  أنوار التنزیل :٣٧٣(

  ٣/٥١)  أنوار التنزیل :٣٧٤(

  ٣/٥١) أنوار التنزیل :٣٧٥(

  قط في باجمیع) س( )٣٧٦(

قط من جـاسألطیبي)( )٣٧٧(

قط من ب،جـاس على)( )٣٧٨(

) في أ (قیاسا)٣٧٩(

  ٣/٥١) ینظر أنوار التنزیل :٣٨٠(

كالدنیا والعلیا تفرق بین االسم والصفة أي فان المقدر في التصریف قلب واو)ساقط من أ() ٣٨١(

قط من باساجراهم)() ٣٨٢(

  وفي ب : (كالعود) ٣/٥١)  أنوار التنزیل :٣٨٣(

  ٣/٥١أنوار التنزیل : ) ٣٨٤(

  ٣/٥١)  أنوار التنزیل :٣٨٥(

قط من أاسمن)( )٣٨٦(

  ٣/٥١)  أنوار التنزیل :٣٨٧(

) في ب،جـ (ارتیاب)٣٨٨(

قط من أاس ان)( )٣٨٩(

قط من باساوضح)( )٣٩٠(

  ٤٢/ األنفال) ٣٩١(

قط من أاقوله) س( )٣٩٢(

  ٣/٥١) أنوار التنزیل :٣٩٣(

  ٣/٥٢) أنوار التنزیل :٣٩٤(

قط من أاسجمع)( )٣٩٥(

  ٣/٥٢) أنوار التنزیل :٣٩٦(

  ٣/٥٢) أنوار التنزیل :٣٩٧(

قط من أاالمشبه في جنس) س( )٣٩٨(

  ٣/٥٢) أنوار التنزیل :٣٩٩(

قط من أاس قوله)( )٤٠٠(

  ٣/٥٢) أنوار التنزیل :٤٠١(

حاتم عن ابن زید قال لم یكن نصر قط اال بریح یبعثها اهللا  تضرب وجوه العدو واذا كـان أبياخرج ابن ( )٤٠٢(

قط من جـان لهم قوام)سكذلك لم یك

)٩١٤٢رقم ( ٥/١٧١٢حاتم :أبي) تفسیر ابن ٤٠٣(
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١١٨

) رقــم ٦/٥٦٠) بــاب قتــال العــدو أي ســاعة تســتجب ،و(٣٣٠٨١) رقــم(٦/٤٧٨شــیبة (آبــي) مصــنف ابــن ٤٠٤(

) باب توجیه النعمان بن مقرن الى نهاوند ٣٣٧٩٣(

) في ب (اذا كان هذا المقاتل لم یقاتل)٤٠٥(

قط من ااس) (النصر)٤٠٦(

  ٣/٥٢) أنوار التنزیل :٤٠٧(

ـــــم(١/٣٥٠(صـــــحیح البخـــــاري  )٤٠٨( ـــــه وســـــلم) نصـــــرت بالصـــــبا، ٩٨٨) رق ـــــي (صـــــلى اهللا علی ـــــول النب ـــــاب ق )ب

) فــي بــاب مــا جــاء فــي قولــه (وهــو الــذي یرســل الریــاح نشــرا بــین یــدي رحمتــه) ٣٠٣٣) رقــم(٣/١١٧٢و(

) ٢/٦١٧ح مســــلم () بــــاب قولــــه اهللا تعــــالى (والــــى عــــاد اخــــاهم ثمــــود) وصــــحی٣١٦٥) رقــــم (٣/١٢١٩و(

) باب ریح الصبا والدبور ٩٠٠رقم(

  ٣/٥٢) أنوار التنزیل :٤٠٩(

  .٣/٢٣٠:واألثر) النهایة في غریب الحدیث ٤١٠(

  ٣/٥٣) أنوار التنزیل :٤١١(

) في ب ،جـ (ومرض)٤١٢(

(وهم)وهو تحریف .األصل) في ٤١٣(

قط من أاس ) (الواو)٤١٤(

) في ب(للتاكید)٤١٥(

قط من أا) (اهللا) س٤١٦(

  ٤٩ل/) األنفا٤١٧(

) (مــن التــي یتوســط بــین الصــفة والموصــوف لتأكیــد لصــوق الصــفة الن هــذه الصــفة فــي المنــافقین صــفة ال ٤١٨(

قط من جـاقلوبهم مرض او تكون من التي) ستنفك قال اهللا تعالى في 

قط من أاس) (المفسر)٤١٩(

  ٣/٥٣) أنوار التنزیل :٤٢٠(

) (ولم تره) زیادة في جـ٤٢١(

اال فظاهر) وفي جـ(قطیعا واال فظاهر) ا و) في ب(قطعی٤٢٢(

  ٥٠/ األنفال)  ٤٢٣(

  ٣/٥٣)  أنوار التنزیل :٤٢٤(

  ٣/٥٣) ینظر أنوار التنزیل :٤٢٥(

) في ب،جـ (یحتمل)٤٢٦(

  ٣/٥٤) أنوار التنزیل :٤٢٧(

) (عدم) ساقط من أ٤٢٨(

) (هو)ساقط من أ٤٢٩(

  ٣/٥٤)  أنوار التنزیل :٤٣٠(

  ٣/٥٥) ینظر أنوار التنزیل :٤٣١(

باب فضل الرمي والحث علیه وذم من علمه ثم نسیه )١٩١٧) رقم (٣/١٥٢٢مسلم () صحیح ٤٣٢(

  .٣/٥٥)  أنوار التنزیل :٤٣٣(
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١١٩

) (قال) ساقط من أ٤٣٤(

  .٣/٥٥)  أنوار التنزیل :٤٣٥(

٢/١٦٦) االنتصاف ٤٣٦(

)  في أنوار التنزیل (حّر)٤٣٧(

  .٣/٥٥)  أنوار التنزیل :٤٣٨(

)  في ب (نفیا)٤٣٩(

د سیبویه للزمخشري ) لم اعثر على شرح شواه٤٤٠(

) في أ (فصحبتهم)٤٤١(

ساقط من أ) (به)٤٤٢(

  ٦٤األنفال/) ٤٤٣(

  .٣/٥٦)  أنوار التنزیل :٤٤٤(

) قي ب (كانه)٤٤٥(

  . ٤/٥١١) ینظر البحر المحیط : ٤٤٦(

من أساقط  )قوله) (٤٤٧(

  .٣/٥٦)  أنوار التنزیل :٤٤٨(

  .٣/٥٦)  أنوار التنزیل :٤٤٩(

)  (قوله) ساقط من جمیع النسخ٤٥٠(

  .٣/٥٦أنوار التنزیل : ) ٤٥١(

  .٣/٥٦)  أنوار التنزیل :٤٥٢(

(رضــي اهللا عنــه) وصــحیح مســلم مســعود) فــي مســند عبــد اهللا بــن ٣٦٣٢) رقــم (١/٣٨٣)  مســند احمــد (٤٥٣( 

وتفسیر الطبـري ،الغنائم وٕاباحةبالمالئكة  في غزوة بدراإلمداد) باب ١٧٦٣) رقم (١٣٨٥-٣/١٣٨٣(

  ) ٤٧-٢/٤٦) وتاریخ الطبري (٤٤-١٠/٤٣(

  .٣/٥٧)  أنوار التنزیل :٤٥٤(

  .٣/٥٧)  أنوار التنزیل :٤٥٥(

ـــم (٣/٣٦٦علـــى الصـــحیحین (المســـتدرك) ٤٥٦( ـــاس (رضـــي اهللا عنـــه) واخـــتالف إســـالم) ذكـــر ٥٤٠٩) رق العب

إسالمهالروایات في وقت 

  .٣/٥٨)  أنوار التنزیل :٤٥٧(

  .٣/٥٨)  أنوار التنزیل :٤٥٨(


