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الملخص

 حاٍشة المولى سنان الدين األماسي ) ت٩86هـ( 

ي )ت685هـــــــــ(  عـــلـــى أنـــــــوار الـــتـــنـــٌزل لــلــبــيــضــاو

سورة العاديات دراسة وتحقيق 

كثر  معلوٌم أّن علم التفسير من العلوم المهمة بل األ

أهمية ، وذلك لكونه يتعلق بكتاب اهلل � أوًال وأهمية 

يلم  يكاد  التفسير  كون  وثانيًا  به،  ق 
َّ
بالمتعل ق  ِ

ّ
المتعل

بجميع العلوم ، فالمفّسر يتعرض لعلوم القرآن بصورة 

 ، مباشرة ، وللحديث لاستدالل، واللغة وعلوم النحو

كلها لبيان معنى اآلية، فالخطأ في  يخ  والسيرة والتار

موضوع  واقتضى  غيره،  في  الخطأ  غير  القرآن  تفسير 

التي  المقدمة  بعد  مبحثين  على  يقّسم  أْن  البحث 

واسباب  أهدافه،  و  البحث،  أهمية  على:  اشتملت 

وعل  وخطته  ومنهجه،  المخطوط،  تحقيق  اختيار 

وفيه:  الدراسة(  )قسم  األول:  :المبحث  االتي:  النحو 

تعالى(  اهلل  )رحمه  ي  البيضاو حياة  االول:  المطلب 

اهلل  األمــاســي)رحــمــه  االمـــام  حياة  الــثــانــي:  المطلب 

في  األمــاســي  منهج  الثالث:  المطلب  وفــي  تعالى( 

فقد  التحقيق(  الثاني)قسم  المبحث  أما   ، الحاشية 

االول  بمطلبين:  الــمــخــطــوط.:  لتحقيق  خصصته 

ــاءت  وج التحقيق.  الــثــانــي:  و  الــمــخــطــوط،  دراســـة 

التحقيق ومن ثم  نتائج  الخاتمة لتشتمل على: آهم 

ثبت المصادر والمراجع.

Summary:

Hashiyat al-Mawla Sinan al-Din al-Amassi 

)d. 986 AH(

Ali Anwar Al-Tanzil for Al-Baidawi )d. 

685 AH(

Study and investigation )Surat Al-Adiyat(

It is known that the science of interpretation 

is one of the important sciences, rather the most 

important, because it is related to the Book of 

God � first and the importance of what is re-

lated to it, and secondly, the interpretation is 

almost familiar with all sciences. To clarify the 

meaning of the verse, the error in the interpre-

tation of the Qur’an is not the error in others, 

and the topic of the research necessitated that it 

be divided into two sections after the introduc-

tion, which included: the importance of the re-

search, its objectives, the reasons for choosing 

to achieve the manuscript, its approach, and its 

plan, and as follows:: The first topic: )section 

The study( which includes: the first requirement: 

the life of Al-Baydawi )may God have mercy on 

him(, the second requirement: the life of Imam 

Al-Amassi )may God have mercy on him(, and 

in the third requirement: Al-Amasi’s curriculum 

in the footnote, and the second topic )investiga-

tion section( was devoted to the realization of the 
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manuscript: with two demands: the first Study of 

the manuscript, and the second: investigation. 

The conclusion came to include: the most im-

portant results of the investigation, and then the 

sources and references were proven.

***

المحتويات

المطلب  وفــيــه:  الــدراســة  قسم  األول:  المبحث 

المطلب  تعالى(  اهلل  )رحمه  ي  البيضاو حياة  االول: 

األمــاســي )رحــمــه اهلل تعالى(  االمـــام   الــثــانــي: حــيــاة 

وفي المطلب الثالث: منهج األماسي في الحاشية .

أما المبحث الثاني)قسم التحقيق ( فقد خصصته 

لتحقيق المخطوط.

المطلب االول دراسة المخطوط.

المطلب الثاني: التحقيق.

وخاتمة.

***



٣59 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ي نصار الهاشمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. أحمد نور

المقدمة

الحمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل وبعد.

فان علم التفسير من أشرف العلوم لتعلقه بكتاب 

. اهلل

أهمية البحث

كثر أهمية،  علم التفسير من العلوم المهمة بل األ

ق  ِ
ّ
المنعل وأهمية  أوًال   )( اهلل  بكتاب  يتعلق  كونه 

بجميع  يلم  يكاد  التفسير  كون  وثانيًا  به،  ق 
َّ
بالمتعل

العلوم ، فالمفّسر يتعرض لعلوم القرآن بصورة مباشرة، 

والسيرة   ، النحو واللغة وعلوم  وللحديث لاستدالل، 

تفسير  في  فالخطأ  اآليــة،  معنى  لبيان  كلها  يخ  والتار

القرآن غير الخطأ في غيره.

أهداف البحث: 

تتلخص بما يلي: 

١. خدمة الباحثين والمختصين في هذا الميدان 

نشره  على  والعمل  اإلســامــي,  الــتــراث  خدمة   .٢

وتحقيقه

3. اثراء المكتبة االسامية بالدراسات القرآنية

أسباب إختيار تحقيق المخطوط 

تتجلى أهم االسباب بما يلي: 

١. اهمية الموضوع في خدمة كتاب اهلل العزيز من 

خال االشتغال باحد الكتب المؤلفة في تفسيره .

بكتاب  لتعلقه  للمخطوط  العلمية  القيمة   .٢ 

اهلل ، وتفسيره 

االمـــام  تــبــؤهــا  الــتــي  العلمية  الــمــكــانــة  شـــرف   .3

. األماسي )رحمه اهلل تعالى( في علم التفسير

منهج البحث:

فقمُت  مقارنًا،  تفصيليًا  استقرائيًا  منهجًا  اتبعُت 

بكتابة النسخة )أ( )الحميدية( معتبرًا إياها النسخة 

األم لوضوح خطها وسهولة قراءتها، ثم قمُت بمقابلتها 

في  ومبينًا  األصـــح  اللفظ  متوخيًا  النسختين  مــع 

الهامش ما شذ من إضافات أو نقص.

خطة البحث:

مبحثين  على  يقّسم  أْن  البحث  موضوع  اقتضى 

البحث،  أهمية  على:  اشتملت  التي  المقدمة   بعد 

الــمــخــطــوط،  تحقيق  اخــتــيــار  واســـبـــاب  وأهـــدافـــه، 

ومنهجه، وخطته :

المطلب  وفــيــه:  الــدراســة  قسم  األول:  المبحث 

المطلب  تعالى(  اهلل  )رحمه  ي  البيضاو حياة  االول: 

وفي  تعالى(  اهلل  األماسي)رحمه  االمــام  حياة  الثاني: 

المطلب الثالث: منهج األماسي في الحاشية .

أما المبحث الثاني)قسم التحقيق ( فقد خصصته 

لتحقيق المخطوط.

المطلب االول دراسة المخطوط

المطلب الثاني: التحقيق

وثم  التحقيق  نتائج  آهم  على  اشتملت  وخاتمة: 

ثبت المصادر والمراجع.

***
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المبحث األول

حياة اإلمام البيضاوي 
واألماسي )رحمهما اهلل تعالى(

المطلب األول: حياة اإلمام البيضاوي

الفرع االول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:

بــن علي  بــن محمد  عــمــر  بــن  اهلل  عــبــد  اســمــه:   .١
القاضي ناصر الدين.)١ (

ي الشافعي)٢(. ي الشيراز ٢. نسبه: البيضاو

وأبي   وأبي  محمد   بأبي سعيد   كنيته: يكّنى   .3

ي نسبة إلى »البيضاء« )3( التي  ، لقب البيضاو الخير

:طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب  )١( ينظر
د.  الــمــحــقــق:  ـــ(  ــ ٧٧١ه )ت:  السبكي  الــديــن  تــقــي  بــن 
 ، الحلو محمد  الفتاح  عبد  د.  الطناحي  محمد  محمود 
يع، ط/٢، ١٤١3هـ، 8/ ١5٧،  هجر للطباعة والنشر والتوز
كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  والنهاية،  البداية 
 ، الفكر دار  ٧٧٤هـ(،  )ت  الدمشقي  ثم  البصري  القرشي 
بن  الدين  خير  األعــام،   ،30٩  /١3 م،   ١٩86  - هـ   ١٤0٧
محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي 
 /٤ م،  ط/٢00٢،١5  للمايين،  العلم  دار  ١3٩6هـــ(،  )ت 

١١0وما بعدها
 ،١58  /8  ، السبكي  الكبرى،  الشافعية  طبقات   : ينظر  )٢(

البداية والنهاية، ابن كثير ١3/ 3١١ .
)3( البيضاء: مدينة بناها عمران موسى بن يحيى بن برمك 
 : في خافة المعتصم في سجستان من باد فارس. ينظر
معجم البلدان ، الحموي - أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل 

)ت 6٢6 هـ(، دار الفكر - بيروت: 3٧١/١.

د بها وهي إحدى المدن المشهورة بفارس)٤(.
ُ
ول

« )5( التي  ي نسبة إلى مدينة«شيراز ٤. لقب بالشيراز

نشأ بها وتولى فيها منصب قاضي القضاة. والتبريزي 

ألنه  وبالشافعي  بها،  توفي  حيث   )6(» إلى«تبريز نسبة 

قابل  حيث  اهلل-  -رحــمــه  الشافعي  مــذهــب  على 

الدين  بناصر  لقبه  وأما  باالحترام:  الشرعية  األحكام 

فكما ذكر ابن العماد: »حيث قابل األحكام الشرعية 
)٧(» باالحترام واالحتراز

الفرع الثاني :شيوخه، تاميذه مؤلفاته، وفاته 

1. شيوخه :والده أبو القاسم عمر بن محمد بن أبي 

ي )ت:6٧5هـ( )8(. الحسن علي البيضاو

 ،١58  /8 السبكي،  الكبرى،  الشافعية  طبقات   : ينظر  )٤(
الزركلي األعـــام،   ،3١١  /١3 كثير  ابــن  والنهاية،   البداية 

.٤/ ١١١
معروف  مشهور  عظيم  بلد  زاي،  وآخــره  بالكسر   : ِشــيــَراُز  )5(
البلدان:  معجم   : ينظر فـــارس.  بــاد  قصبة  وهــو  مــذكــور 

.٧3/3
كنة  سا يــاء  و الــراِء  وكسر  ثانيه  وسكون  أولــه  بكسر   : تبريُز  )6(
البلدان  معجم   : ينظر أذربيجان.  مُدن  أشَهُر  وهي  وزاي 

للحموي،٤0١/١.
شــذرات   ،١56/8 للسبكي،  الشافعية،  طبقات   : ينظر  )٧(
الفاح  العماد-أبي  البــن  ذهــب،  من  أخبار  في  الذهب 
دار  ١0٩٩هـــ(نــشــر  )ت:  محمد  بن  أحمد  بن  الحي  عبد 
المفسرين،  وطبقات   ،3٩3  /5 ١٤١8هــــ:  بيروت   ، الفكر
ي/أحمد بن محمد ، تحقيق سلمان بن صالح  لأدنه و
ط١،  المنورة  المدينة  والحكم،  العلوم  مكتبة  الــخــزي، 
 ،  ١١0  /٤ للزركلي،  واألعـــام،   ،  ٢5٤ ص/٢55-  ١٤١٧هــــ: 
التراث  إحياء  دار  كحالة،  رضا  عمر   ، المؤلفين  ومعجم 

العربي، بيروت ، ١3٧٧ هـ: 5/ ٩٧.
طبقات   ،8/٩ للسبكي:   ، الشافعية  طبقات   : ينظر  )8(
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٢.تاميذه:
حسن الجاربردي)ت: ٧٤6هـ (.)١(

ْ
ْحمد بن ال

َ
أ- أ

 ب- زين الدين الهنكي)٢(.
ج- عمر بن إلياس المراغي)ت:٧60هـ( )3(

٣. مؤلفاته:

ي الكثير من المؤلفات اخترنا  ف اإلمام البيضاو
ّ
أل

ما تم طبعه وتداوله:

أ- أنوار التنزيل وأسرار التأويل)وهو مدار البحث، 

كثر من )١8( حاشية، و )٢0( تعليقة. وعليه أ

ب- منهاج الوصول الى علم األصول.

ُصول.
ُ ْ
ُمْنَتخب ِفي األ

ْ
ج- شرح ال

ُصول.
ُ ْ
َحاِجب ِفي األ

ْ
د- شرح ُمْخَتصر اْبن ال

م.
َ

َكا
ْ
هـ- الطوالع ِفي ال

ِفْقه.
ْ
َغاَية القصوى ِفي ال

ْ
- ال و

- شرح المصابيح ِفي الَحِديث. ز

الشافعية،ابن القاضي- أبي بكر بن أحمد بن محمد بن 
)ت: 85١هـ(، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان،  عمر

عالم الكتب ، بيروت،ط١، ١٤0٧هـ، ٢/ ١٧٢.
وطبقات   ،.8/٩ للسبكي:   ، الشافعية  طبقات   : ينظر  )١(

الشافعية ، البن القاضي: ١0/3.
)٢( طبقات الشافعية ، للسبكي: ٤6/١0، وطبقات الشافعية، 

البن القاضي: ٢8/3.
حجر  ــن  الب الثامنة،  الــمــائــة  أعــيــان  فــي  الكامنة  ــدرر  الـ  )3(
الــعــســقــانــي- أبـــي الــفــضــل أحــمــد بــن عــلــي بــن محمد 
85٢هـ(،تحقيق:  )ت:  العسقاني  حجر  بن  أحمد  بن 
ــرة  ــ مـــراقـــبـــة: مــحــمــد عــبــد الــمــعــيــد ضــــان، مــجــلــس دائ
١3٩٢هـــ/ ط٢،  الهند،  ابــاد/  حيدر  العثمانية،   المعارف 

١٩٧٢م: ١8٤/٤.

َحاِجب )٤(
ْ
ح- شرح الكافية اِلْبِن ال

4. وفاته:

َوَثَماِنيَن  خمٍس  سنة  ِفي  ى 
َ
َتَعال اهلل  َرحَمه  توّفي 

وِستِماَئة بتبريز َودفن بَها. )5(

المطلب الثاني: حياة االمام األماسي

وشــيــوخــه،  ولــقــبــه  نــشــأتــه  و  اســمــه  االول:  ــفــرع  ال  

وتاميذه.

ين 
َ

ين)6( ُيوُسف بن حسام الّد
َ

1. اسمه: ِسَنان الّد
بن الياس المحشي)٧( األماسي .)8(

وبغية   ،١٧3/٢ القاضي:  البن  الشافعية،  طبقات   : ينظر  )٤(
أبي  للسيوطي-  والنحاة،  اللغويين  طبقات  في  الوعاة 
تحقيق:  ٩١١هـــ(  )ت:  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الفضل 
محمد أبي الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، 
الظنون،  وكشف   ،50/٢ ١٩6٤م:  ١383هـــ/  ط١،  القاهرة، 
لحاجي خليفة - مصطفى بن عبداهلل القسنطيني الرومي 

)ت ١06٧ هـ( دار الفكر ، بيروت، ١٤١٧هـ:١/ ١86.
بن  خليل  الــديــن  /الــصــفــدي-صــاح  بالوفيات  الــوافــي   )5(
إحياء  دار  األرنــاؤوط،  أحمد  تحقيق   ، أيبك)ت:٧6٤هـ( 

التراث ، بيروت، ١٤٢0 هـ: ١٧/٢06.
واعظ  األماسي:  الخلوتي  الدين  سنان  يوسف،  غير  هو   )6(
ــرف بشيخ  حــنــفــي. تــركــي مــســتــعــرب. ســكــن مــكــة، وعــ
 ،٤١٢ الــذهــب: 8/  : شـــذرات  ينظر ـــ(.  ــ ١000ه الــحــرم)ت: 

واالعام: ٢33/8.
تفسير  عــلــى  حــاشــيــة  كــتــب  ــه  ــ الن بــالــمــحــشــي  )٧( ســمــَي 

ي.شذرات الذهب: ١0/568. البيضاو
العثمانية،  الـــدولـــة  عــلــمــاء  ــي  ف الــنــعــمــانــيــة  الــشــقــائــق   )8(
خــلــيــل،  بـــن  مــصــطــفــى  بـــن  أحــمــد   - زاده   طــاشــكــبــري 
بيروت:  العربي،  الكتاب  دار  ٩68هــــ(،  )ت:  الخير  أبــو 
العارفين  وهــديــة   ،5٤5/٩ الــذهــب:  ــذرات  وشــ  ،١6٧/١
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، للبغدادي- إسماعيل 
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ي )ت685هـ( ــــــــــــــــ  حاشية المولى سنان الدين األماسي )ت٩86هـ( على أنوار التنٌزيل للبيضاو

َطان 
ْ
ل الّسُ وزراء  بعض  عبيد  من  كــان  نشأته:   .2

اْشتغل  ثّمَ  وم 
ُ
ُعل

ْ
ال مباني  صغره  ِفي  وقرأ  َخان  د  ُمَحّمَ

مولى 
ْ
ال الــى خــدَمــة  ثـــّمَ وصــل  ــَمــاء عــصــره 

َ
ُعــل على 

ِبَبْعض  مــدرســا  َصــار  ثــّمَ  القوشجي  َعــلــّي  ــَفــاِضــل 
ْ
ال

مَداِرس ثّمَ َصار مدرسا بمدرسة مناستر ببروسه ثّمَ 
ْ
ال

مَداِرس 
ْ
ال باحدى  مدرسا  َصار  ثّمَ  بروسه  بسلطانية 

يدت  ز ثّمَ  درهما  َخْمُسوَن  َيــْوم  كل  ُه 
َ
ل َوعين  الثمان 

َثَماِنيَن  وظيفته  بلغت  ى  َحّتَ عشَرة  ثّمَ  عشَرة  ْيَها 
َ
َعل

الصارفين  ة 
َ
جمل من  ــَو  َوُه بَها  مدرسا  ــات  َوَم درهما 

ِعَباَدة َوَكاَن كثير ااِلْشِتَغال 
ْ
علم َوال

ْ
َجِميع اوقاتهم ِفي ال

علِم الشريف.)١(
ْ
ِبال

القوشجي  محمد  بــن  علي  المولى  شيوخه:   .٣
)ت:8٧٩هـ(.)٢(

4. تالميذه:
ابنه علي بن يوسف األماسي)١005هـ(. )3(

الفرع الثاني: مؤلفاته ووفاته 

ي. ١- حاشية على تفسير البيضاو
٢- شرح لكتابي الكراهية والوصايا من الهداية. )٤(

بن محمد أمين بن مير سليم الباباني )ت: ١3٩٩هـ( دار 
إحياء التراث العربي، بيروت: 56٤/٢.

الذهب:  وشـــذرات   ،١68-١6٧/١ النعمانية:  الشقائق   )١(
.5٤5/٩

)٢( الشقائق النعمانية: ١6٧/١، وكشف الظنون: ١/٢86.
، للحموي-  الحادي عشر القرن  أعيان  األثر في  )3( خاصة 
محمد  بن  الدين  محب  بن  اهلل  فضل  بن  أمين  محمد 
بيروت:   ، ــادر ص دار  ـــ(،  ١١١١هـ )ت:  الدمشقي  المحبي، 

.١٩٧/3
المؤلفين:  ومــعــجــم   ،.56٤/٢ الــعــارفــيــن:  هــديــة   : يــنــظــر  )٤(

والمدثر  ملك 
ْ
ال ُســـوَرة  َتْفِسير  على  تعليقة   -3

)5( . َقَمر
ْ
َوال

وفاته:

ودفــن   )٧( وقــيــل ٩٩6هـــــ   )6( ــوفــي ســنــة ٩86هـــــ   ت
بأماسية.)8(

المطلب الثالث منهج األماسي في الحاشية

أو  يــرّد  اهلل”  “رحمه  فهو  بالنصوص:  احتجاجه   .1

سيان  بالنصوص  محتجا  ي  البيضاو قاله  ما  يؤيد 

كانت بالكتاب أو بالسنة فمن ذلك:

ي بأّن الضبَح للخيل مبّينًا أّنه  أ- رّد قول البيضاو

إلبِل الحجاج محتجًا برواية علي�)٩(.

تفسير  فــي  لــلــروايــة  ي  الــبــيــضــاو رّد  أّن  بــّيــَن  ب- 

الــروايــة  بــأّن  رّده  مـــؤّوًال  محله  فــي  ليس  الضابحات 
صحيحة غير منقطعة. )١0(

2. المصادر التي اعتمدها: 

أ- نقل )رحمه اهلل( كثيرًا من كتب سابقيه السيما 

كتب التفسير خصوصًا تفسير الكشاف للزمخشري، 

ــوار  )أنـ ي  الــبــيــضــاو تفسير  ألّن  السبب  يــعــود  وربــمــا 

التنزيل( متعلق بتفسير الكشاف. )١١( 

٢8٩/١3، واألعام: ٢33/8.
)5( هدية العارفين: 56٤/٢.

: معجم المؤلفين: ٢8٩/١3، واألعام: ٢33/8. )6( ينظر
)٧( هدية العارفين: 56٤/٢.

الذهب:  وشــذرات   ،١68-١6٧/١ النعمانية:  الشقائق   )8(
.5٤5/٩

: الصفحة)١٩( من البحث. )٩( ينظر
: الصفحة)٢٤( من البحث. )١0( ينظر

: الصفحات: ١٩، ٢١، ٢٢، ٢3، من البحث. )١١( ينظر



٣6٣ مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ي نصار الهاشمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. أحمد نور

في  اللغة معتمدًا عليها  كتب  أيضًا من  ب-نقل 

كتفسيره   ، اإلحالة  يذكر  ال  كان  إْن  و المعاني  ترجيح 

يات، )٢( والزند... )3( الخ. للضبح ، )١( والمور

نقل  كما  نقل  مــا  إذا  اإلحــالــة  يذكر  كــان  كما  ج- 

معنى  فــّســر  عندما   ، بــذلــك  مصرحًا  الــقــامــوس  مــن 

اللباب  مــن  “فـــأثـــرًن”  معنى  ونــقــل   )٤(  الــحــبــاحــب، 

مع اإلحالة. 

الــقــرآنــيــة فــي موضعين،  الـــقـــراءات  ــى  ال ــار  د-أشــ

 ” بحثر  “ بعضهم  قرأها  فقال   ” “بعثر قــراءة  عند  مرة 

قراءتي  الى  أشــار  عندما  ومــرة   )5( بحث”   “  وبعضهم 

ابو الحجاج وابن السماك لكلمة )إّن( في قوله تعالى: 
َخِبيٌر{.)6(

َ
ُهْم ِبِهْم َيْوَمِئٍذ ل ّبَ  َر

َ
}ِإّن

***

: الصفحة)١٩( من البحث. )١( ينظر
: الصفحة)٢١( من البحث. )٢( ينظر
: الصفحة)٢١( من البحث. )3( ينظر
: الصفحة)٢١( من البحث. )٤( ينظر

: الصفحة)٢٧( من البحث. )5( ينظر

: الصفحة)٢8( من البحث. )6( ينظر

المبحث الثاني

قسم التحقيق

المطلب االول دراسة المخطوط

أوًال: وصف نسخ المخطوط

من  نسخ  ثــاث  على  الحصول  مــن  تمكنت   -١

)ب( )الشهيد  المخطوط أسميتها )أ( )الحميدية( و

)ج()لم يكتب مصدرها( . علي( و

٢- النسختان )أ( )ج( ال تكاد تجد فروق بينهما 

وهم تفترقان كثيرًا عن النسخة )ب(.

الفارسي،  بالخط  )ج(  و )أ(  النسختين  خط   -3

والنسخة )ب( بخط الرقعة. 

)ج( تكونت من صفحتين، أما  ٤- النسختان)أ( و

النسخة)ب( فمن ثاث صفحات.

 ،. 5- جميع النسخ كتبت باللونين االسود واالحمر

األحمر فقط كلمة )قوله(.

)أ(  النسخة  فــي  الـــواحـــدة  الصفحة  تــكــون   -6

 ، الواحد  للسطر  كلمة  بمعدل)١6(  سطرًا   )٢5( من 

كلمة  بــمــعــدل)١3(  ســطــرًا   )١٩( مــن  )ب(  والنسخة 

 ، ســطــرًا   )٢٩( مــن  )ج(  والنسخة  الــواحــد،  للسطر 

بمعدل)٢٢( كلمة للسطر الواحد.
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ي )ت685هـ( ــــــــــــــــ  حاشية المولى سنان الدين األماسي )ت٩86هـ( على أنوار التنٌزيل للبيضاو

: صور المخطوط
ً
ثانيا

1- الصفحة االولى واالخيرة من النسخة )أ( 
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ي نصار الهاشمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. أحمد نور

2- الصفحة االولى واالخيرة من النسخة )ب(
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ي )ت685هـ( ــــــــــــــــ  حاشية المولى سنان الدين األماسي )ت٩86هـ( على أنوار التنٌزيل للبيضاو

٣- الصفحة االولى واالخيرة من النسخة )ج(.
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ي نصار الهاشمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. أحمد نور

المطلب الثاني

التحقيق

ابل  )٢( علي �  )١( عن  الغزاة،  أقسم بخيل  قوله: 

الحجاج “ تعدو من عرفة الى المزدلفة، ومن المزدلفة 

الى منى، )3( وفي الكشاف: “ فإن صحت الرواية فقد 

)١( أنوار التنزيل: 5/33١.
)٢( في )ب( )وعن(

ْفِسيُر الَبِسْيط،  : الّتَ )3( الرواية وجدتها في كتب التفسير . ينظر
للواحدي- أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
٤68هـ(،تحقيق  )ت:  الشافعي  ي،  النيسابور الواحدي، 
: عمادة البحث العلمي - جامعة اإلمام محمد بن  ونشر
تفسير   ،٢38/٢٤ هـــ/٢0١0م:   ١٤30 ط١،  اإلسامية.،  سعود 
ألحكام  الجامع  فــي  القرطبي  ــا  ورواهـ  ،٢٩5/5 البغوي: 
أبي عبداهلل محمد بن أحمد  القرطبي( -  القرآن )تفسير 
الحليم  عبد  أحمد  تحقيق  هـــ(،  )ت:6٧١  بكر  أبــي  بن 
ـــ/١٩5٢م:  ١3٧٢هـ ط٢،  القاهرة،  الشعب،  دار  البردوني، 
عباس  وابن  علي  ى  تمار الشعبي:  »قال  بلفظ:   ،١55  /٢0
الحج.  فــي  تعدو  ــل  اإلب هــي  علي:  فقال  الــعــاديــات،  فــي 
ال تراه يقول }فأثرن به نقعا{ وقال ابن عباس: هي الخيل، أ

علي:  فقال  اإلبـــل!  تضبح  وهــل  بحوافرها!  إال  تثير  فهل 
كما قلت، لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إال فرس أبلق  ليس 
للمقداد، وفرس لمرثد بن أبي مرثد، ثم قال له علي: أتفتي 
اإلسام  في  غــزوة  ألول  كانت  إن  واهلل  تعلم!  ال  بما  الناس 
، فكيف  للزبير إال فرسان: فرس للمقداد، وفرس  وما معنا 
عرفة  من  اإلبــل  العاديات  إنما  ضبحا!  العاديات  تكون 
عباس:  ابن  قال  عرفة.  إلى  المزدلفة  ومن  المزدلفة،  إلى 

فرجعت إلى قول علي«.

والحافر  المشافر  استعير  كما  لإلبل،  الضبح  استعير 

، والثفر للثور)٤(”)5(. لإلنسان، والشفتان للمهر

لشّدة  العدو  عند   )6( أنفاسها،  صوت  وهو  ]قوله: 

للقتال  فيتهّيئوا  الكفار  يتنبه  كيا  إياها   تحريكهم 
)٧( .] أو الفرار

قوله: تعدو فتضبح ضبحًا، )8( بيانه للمعنى على 

ينافي احتمال نصب ضبحًا على  ، فا  الوجوه  أحِد 
المصدر في الوجه الثاني أيضًا. )٩(

]قوله أو بالعاديات، )١0( فيكون انتصابه أيضًا على 
)١١(.] المصدر

استعير  فقد  الرواية  فإن صحت   « الكشاف:  )وفي  )٤( عبارة: 
لإلنسان،  والحافر  المشافر  استعير  كما  لإلبل،  الضبح 

( ساقطة من )ب(. ، والثفر للثور والشفتان للمهر
عمر  بــن  محمود  القاسم  أبــي  للزمخشري-  الــكــشــاف،   )5(
 : بــيــروت، ط١، ١٤03هــــ   ، الــهــال  )ت:538هــــــ(، مكتبة 

.٧88/٤
)6( أنوار التنزيل: 5/33١.

)٧( ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين )أ، ج(.
)8( أنوار التنزيل: 5/33١.

تعدو   « فكتبت:  تمامًا،  مخالفة  العبارة  كتبت  )ب(  )٩( في 
ضبحًا  انتصاب  يكون  أْن  على  تفسير  ضبحًا  فتضبح 
على المصدر وناصبه فعله المحذوف ، وفي قوله فتضبح 
جمعه  الى  الحاجة  عدم  الى  إشارة  المفرد  بلفظ  ضبحًا 

كما جمعه صاحب الكشاف فقال يضبحن ضبحا«
)١0( في نسخة الظاهرية)بفعل(

)ج(. )١١( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و
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ي )ت685هـ( ــــــــــــــــ  حاشية المولى سنان الدين األماسي )ت٩86هـ( على أنوار التنٌزيل للبيضاو

 )٢( بالعاديات،  أو  محذوف   )١( بفعله  ونصبه  قوله: 
أي على المصدر في الوجهين.)3(

 )٤( الضابحات،  على  بــااللــتــزام  تــدل  فإنها  قــولــه: 

من  الــقــدر  حــّد  يكفي  و  ، بها  ملفوظ  فكأّنها   يعني 
)5( . نصب المصدر

“ونصبه  على  عطف   )6( حــال،  ضبحًا  أو  قــولــه: 

المصدر  على  ونصبه”   “ بتأويل  المحذوف”  بفعله 

أو الحال أو بتأويل “ وضبحًا” مصدر أو حال ]وأنت 

كان أولى[ )٧( وفي  خبير بأنه لو قال أو على أّنه حال 

الى  الحاجة  الى عدم  قوله “ بمعنى ضابحة” إشارًة 
جمعه كما قال الزمخشري، أي ضابحات. )8( )٩(

الــغــزاة  خيل  يعني   )١0(  ، الــنــار ي  تـــور فالتي  قــولــه: 

كها  اصطكا عند  المنّعلة  بحوافرها  النار  ي  تور التي 

األحجار ، ]وفي الكشاف[ )١١( وتسمى تلك النار التي 

تخرج من الحوافر وكذا التي تخرج من اصطكاك الزند 

)١( في نسخة الظاهرية)بفعل(
)٢( أنوار التنزيل: 5/33١.

)3( عبارة: » قوله: ونصبه بفعله  محذوف أو بالعاديات،  أي 
على المصدر في الوجهين« ساقطة من )ب(.

)٤( أنوار التنزيل: 5/33١.
) )5( في )ب( )المصادر

)6( أنوار التنزيل: 5/33١.
)ب(. )٧( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و

)8( في )ب( صيغت العبارة هكذا: » بمعنى ضابحة إشارة 
أيضًا الى جمعه كما جمعه صاحب الكشاف:

)٩( الكشاف: ٤/٢86.
)١0( أنوار التنزيل: 5/33١.

)١١( ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين )أ ( و )ج(.

بالزند بالُحباحب بضّم أولى بحاءين المهملتين، )١٢( 

ْيِل 
َّ
وفي القاموس: “الُحَباحب بالضم ُذباٌب َيطيُر بالل

راِج” ، ثم قال “ومنه: ناُر الُحباِحِب”)١3(  له ُشعاٌع كالّسِ
يريد أّن أصله ذاك. )١٤(

قدح  أي؛   )١6( ى،  فــأور الزند  قدح   )١5( ]يقال[  قوله: 

الذي  العود  والزند:  صّكه،  ]أي؛   ، ى  فأور بالزند  الزند 

 )١8( الشديد[  الضرب  والــصــك:   )١٧(  ، الــنــار به  يقدح 

الكشاف:  ــي  وف  ، “قــدحــا”  النــتــصــاب  يتعرض  ــم  ول

“وانتصب قدحا بما انتصب به ضبحا” )١٩( يعني في 

ثة، وتقدم القدح على اإليراد في الخارج  الوجوه الثا

بين  مــا  عكس  على  ى”  “فـــأور قوله  عليه   
ّ

ــدل ي كما 

وهو  الذهن  في  عنه  تأخره  ينافي  ال  والضبح  العْدو 

)١٢( الكشاف: ٤/٧86.
)١3( ١3-القاموس المحيط، للفيروز آبادي- مجد الدين أبو 
الظاهر محمد بن يعقوب )ت: 8١٧هـ( إعداد وتقديم: د. 
العربي  التراث  الرحمن مرعشلى، دار إحياء  محمد عبد 

بيروت، ط١، ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م: ٧١/١.
)١٤( عبارة: » ثم قال »ومنه: ناُر الُحباِحِب يريد أّن أصله ذاك« 

ساقطة من )ب(.
)ج(. )١5( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و

)١6( أنوار التنزيل: 5/33١.
الحسن  أبي   - سيده  البن  األعظم،  والمحيط  المحكم   )١٧(
ـــ(،  ٤58هـ )ت:  الــمــرســي  ســيــده  بــن  إسماعيل  بــن  علي 
العلمية،  الكتب  دار  ي،  هــنــداو الحميد  عبد  تحقيق: 
العرب،  ولــســان   ،٢١/٩ م:   ٢000  / هـــ   ١٤٢١ ط١،  بــيــروت، 

مادة)زند(: ١٩6/3.
)١8( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و )ج(.

)١٩( الكشاف: ٧8٧/٤.
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ي نصار الهاشمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. أحمد نور

المعتبر في الداللة االلتزامية. )١(

 “ ورفــع   )3(  ” “يغير بتذكير   )٢( ــهــا، 
ُ
أهــل يغير  قــولــه: 

 )٤( صلته[  العدو  وعلى  يغير  فاعل  أنــه  ]على  ها” 
ُ
أهل

يشير الى أن اإلسناد مجازي وأن صلة اإلغارة محذوفة، 
وقيل أو إلى إضمار المضاف ولم يظهر له وجهة. )5(

الــبــاء   )6( الـــوقـــت،  بــذلــك  ِبــــِه   ]قـــولـــه: فــهــيــجــن 
للمابسة[ )٧(

ضمير  الــى  الوقت  إضافة   )8( وقته،  في  أي  قوله: 

على  نصب  “ضبحا”  أّن  وفائدتها   ، بيانية  القبح 

الظرفية.

»في«  بمعنى  الباء  ِبــِه{)١0(  َثْرَن 
َ
}َفأ  )٩( ]تعالى[  قوله: 

وفــي   )١١(  ، الــوقــت  بــذلــك  المصنف  قـــول  فــي  ــذا  وكـ

اللباب فأثرَن عطف الفعل على اإلسم ألنه في تأويل 

 
ّ

يدل كما  الخارج  في  اإليــراد  على  القدح  وتقدم   « )١( عبارة: 
والضبح  العْدو  بين  ما  عكس  على  ى«  فــأور  « قوله  عليه 
الداللة  في  المعتبر  وهو  الذهن  في  عنه  تأخره  ينافي  ال 

االلتزامية« ساقطة من )ب(.
)٢( أنوار التنزيل: 5/33١.

« ساقطة من )ب(. )3( عبارة« بتذكير يغير
)٤( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ ( و )ج(.

:« وقيل إلى إضمار  العبارة في )ب( صيغت هكذا  )5( هذه 
المضاف أي الى تقديره«.

)6( أنوار التنزيل: 5/33١.
)٧( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ ( و )ج(.

)8( أنوار التنزيل: 5/33١.
)٩( ساقط من )أ(.

)١0( أنوار التنزيل: 5/33١.
)١١( عبارة: » الباء بمعنى في وكذا في قول المصنف بذلك 

الوقت« ساقطة من )ب(

 الفعل يريد أّن صلة الام بمعنى الذي إسم في صورة 

)١3( ] وفي الكشاف:   ، كما بّين في موضعه   )١٢( الفعل 
ْيَن فأغْرَن فأثْرَن[ )١٤( تي عَدْون فأوَر والمعنى والا

قوله: غبارًا أو صياحًا )١5( ، المشهور أّن النقع بمعنى 

ْقع  يجيء بمعنى الصياح ، وفي القاموس: »الّنَ الغبار و

المراد  أّن  فعلَم   ،  )١6( الَجْيِب«  وَشــّقُ  ــْوِت،  الــّصَ َرْفــُع 

صياح ] ١- أ [.

الُمغار عليهم ال صياح المغيرين فإّنهم يصيحون 

يجوز أْن يجعل الضمير لفعل  أيضًا في حال اإلغارة ، و

اإلغارة كما قال الزمخشري »وقيل: الضمير)١٧( لمكان 
الغارة)١8(«.)١٩(

: اللباب في علوم الكتاب، البن عادل- أبي حفص  )١٢( ينظر
الدمشقي  الحنبلي  الدين عمر بن علي بن عادل  سراج 
أحمد  عــادل  الشيخ  تحقيق:  ٧٧5هــــ(،  )ت:  النعماني 
الكتب  دار  معوض،  محمد  علي  والشيخ  الموجود  عبد 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩ هـ /١٩٩8م: ٤5٩/٢0.
ضمير  الــى  الوقت  إضافة  وقته،  في  أي  »قــولــه:  عــبــارة:   )١3(

القبح بيانية ، وفائدتها أّن »ضبحا« نصب على الظرفية.
َثْرَن ِبِه{ الباء بمعنى في وكذا في قول المصنف 

َ
قوله: تعالى }َفأ

بذلك الوقت ، وفي اللباب فأثرَن عطف الفعل على اإلسم 
ألنه في تأويل الفعل يريد أّن صلة الام بمعنى الذي إسم 

في صورة الفعل كما بّين في موضعه« ساقطة من )ب(.
)ج(. )١٤( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و

)١5( أنوار التنزيل: 5/33١.
)١6( القاموس المحيط: ٧6٧/١.

( ساقط من )ج(. )١٧( )الضمير
)١8( في نسخة الظاهرية)اإلغارة(

)١٩( الكشاف: ٧8٧/٤.
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ي )ت685هـ( ــــــــــــــــ  حاشية المولى سنان الدين األماسي )ت٩86هـ( على أنوار التنٌزيل للبيضاو

قوله: فتوسطن بذلك الوقت، )١( فالضمير المجرور 

للوقت والباء بمعنى »في«.

فالضمير   ، الـــدال  بسكون   )٢(  ، بــالــعــْدو أو  ]قــولــه: 
للعدو والباء للسببية[ )3(

كان  ســواء  للنقع  فالضمير   )٤( بالنقع،  أو  قــولــه: 
بمعنى الغبار أو بمعنى الصياح.)5(

الباء  أّن  يعني   )٧( ــه،  ب ملتبسات   )6( أي؛  قــولــه   

للمابسة )8( ] أي؛ فوسطن ملتبسات بكّلٍ من الوقت 

 ، والعدو والنقع على البدل[ )٩( على هذا الوجه األخير

لها   )١0( الباء[  ]أّن  المراد  أّن  المراد  يكون  أن  يحتمل  و

على الوجوه كلها .

)١( أنوار التنزيل: 5/33١.
)٢( أنوار التنزيل: 5/33١.

)3( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ(.
)٤( أنوار التنزيل: 5/33١.

المحيط  البحر   : ينظر  . حيان  أبو  أشار  المعنى  هذا  )5( الى 
 ، أبي حيان محمد بن يوسف )ت:٧5٤هـــ(  لأندلسي- 
مراجعة حنفي محمد جميل، دار الفكر ، بيروت ١٤١٢هـ: 

5٢٩/١0، وابن عادل في اللباب: ٢0/٤60.
(.وهو ساقط من )ج(. )6( في )أ( )أو

)٧( أنوار التنزيل: 5/33١.
)8( المابسة: المخالطة. لسان العرب، مادة )لبس(: 6/٢0٢، 
َولها   ) الّسفر ِبِثَياب  ْيِه 

َ
َعل )دخلت  ِفــي  َكَما  يقول  كمن 

ُمَقارَنة واالتصال. الكليات: ص/٢٢8.
ْ
َمْعنياِن: ال

)ج(. )٩( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و
)١0( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ(.

متعلق   )١١( األعـــــداء،  جــمــوع  مــن  جــمــعــًا  ]قـــولـــه: 
بتوسطن ظرٌف له[.)١٢(

يحتمل  أي؛   )١3( الَقَسم،  يكون  أْن  يحتمل  و قوله: 

منافاة  وال  قطعًا  َي  رو ما  النزول  سبب  كونه  مع  ذلك 

كثيرة فا وجه لما قيل برّده الروايات  بينهما ، وأمثاله 

كيف  أقــول:   [  ، الكثيرة  المجازات  ارتكاب  لــزوم  مع 

المعنى  قال  فكأنه  بمقطوعة  وليست   )١٤( الرواية  يرّد 

)١١( أنوار التنزيل: 5/33١.
)ج(. )١٢( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و

)١3( أنوار التنزيل: 5/33١.
اٍس َرِضَي  كم: »َعِن اْبِن َعّبَ كم، والحا ى الطبري ، والحا )١٤( رو
َجاِلٌس،  ِحْجرِ 

ْ
ال ِفي  َنا 

َ
أ َبْيَنَما   :

َ
َقال َثُه 

َ
َحّد ُه 

َ
ّن
َ
أ َعْنُهَما،  اهلُل 

]العاديات:  َضْبًحا{  َعاِدَياِت 
ْ
}ال َعِن  ِني 

َ
ل

َ
َفَسأ َرُجٌل،  َتاِني 

َ
أ

ي  ِو
ْ
َتأ ُثّمَ  اهلِل،  َسِبيِل  ِفي  ُتِغيُر  ِحيَن  َخْيُل 

ْ
»ال ُه: 

َ
ل ُت 

ْ
َفُقل  ]١

ُيوِقُدوَن َناَرُهْم« ، َفاْنَفَتَل  ْيِل، َفَيْصَنُعوَن َطَعاَمُهْم، َو
َّ
ى الل

َ
ِإل

ِبي َطاِلٍب َرِضَي اهلُل َعْنُه، َوُهَو 
َ
ى َعِلّيِ ْبِن أ

َ
ِإل َهَب 

َ
ي َفذ َعّنِ

َت 
ْ
ل

َ
: َهْل َسأ

َ
َعاِدَياِت َفَقال

ْ
ُه َعِن ال

َ
ل

َ
َتْحَت ِسَقاَيِة َزْمَزَم، َفَسأ

اٍس  َعّبَ اْبــَن  َعْنَها  ُت 
ْ
ل

َ
َسأ َنَعْم،   :

َ
ــال َق َقْبِلي؟  ــًدا  َح

َ
أ َعْنَها 

: َفاْذَهْب 
َ

َخْيُل ِحيَن ُتِغيُر ِفي َسِبيِل اهلِل ». َقال
ْ
: ِهَي ال

َ
َفَقال

اَس  الّنَ ُتْفِتي   :
َ

َقال ِسِه 
ْ
َرأ ى 

َ
َعل َوَقَف  ا  ّمَ

َ
َفل  :

َ
َقال ِلي،  َفاْدُعُه 

، َوَما  َبْدٌر
َ
ِم ل

َ
ْسا ِ

ْ
 َغْزَوٍة ِفي اإل

َ
ل ّوَ

َ
َكاَنْت أ َك، َواهلِل ِإْن 

َ
ٍم ل

ْ
 ِعل

َ
ِبا

ْسَوِد، 
َ ْ
ِمْقَداِد ْبِن األ

ْ
، َوَفَرٌس ِلل َبْيرِ  َفَرَساِن َفَرٌس ِللّزُ

َّ
َكاَن َمَعَنا ِإال

َعاِدَياِت َضْبًحا{ 
ْ
َما }ال

َ
َعاِدَياِت َضْبًحا؟ » ِإّن

ْ
َفَكْيَف َيُكوُن ال

َثْرَن ِبِه 
َ
ى ِمًنى، }َفأ

َ
ُمْزَدِلَفِة ِإل

ْ
ُمْزَدِلَفِة، َوِمَن ال

ْ
ى ال

َ
ِمْن َعَرَفَة ِإل

 « َوَحَواِفرَِها  ْخَفاِفَها 
َ
ِبأ َتَطُؤَها  ِحيَن   ]٤ ]العاديات:  َنْقًعا{ 

ِذي 
َّ
ال ى 

َ
ِإل َوَرَجْعُت  ُقوِلي،  َعْن  َفَنَزْعُت  اٍس:  َعّبَ اْبُن   

َ
َقال

« . جامع البيان للطبري -أبي جعفر محمد بن   َعِلّيٌ
َ

َقال
، بيروت ١٤0١هـــ: 55٩/٢٤،  الفكر  ، دار  جرير )ت:3١0هـــ( 
عبداهلل  ي-أبي  للنيسابور الصحيحين  على  والمستدرك 
كم )ت:٤05هـ(، تحقيق:مصطفى  محمد بن عبداهلل الحا
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القسم  يكون  أْن  فيجوز  إال  و الرواية  صحت  إْن  ذلك 

خالف  المصنف  إّن  ثــّم  ..الـــخ  الــعــاديــة  بالنفوس 

صاحب الكشاف في كون الَقَسم بخيل الغزاة في أّي 

كانت ال في غزوة مخصوصة ،)١( وفي ذكر روايته  غزوة 
بإبل الحجاج وهو لم يذكرها[ )٢(

في  الام  َكُنوٌد{)3( 
َ
ل ِه  ِلَرّبِ ْنَساَن  ِ

ْ
اإل  

َ
}ِإّن تعالى:  ]قوله 

»لرّبه« متعلق بكنود ُقّدم عليه لرعاية الفاصلة ال لقصد 

إنما خّصه  التخصيص فإّن كونه كنودًا ال يختّص برّبه و
بالذكر ألّنه أراد اإلخبار بكونه كنودًا له. )٤(

قوله: فيكون وعيدًا )5( أي؛ على المعنى الثاني.

ترك  إْن  قبيل  من  أي؛  خيرًا  ترك  إْن  قوله  من  قوله: 

عليه   
ّ

دل فيه«  مبالٌغ  وقوله«   )6( الوصية،  آية  في  خيرًا 

 ،١١5/٢ بيروت:   ، العلمية  الكتب  دار   ، عطا  القادر  عبد 
، ودالئل النبوة:  برقم )٢50٧(، قال الذهبي: الحديث منكر

.3٩/3
)١( الكشاف: ٧8٧/٤.

)ج(. )٢( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و
)3( أنوار التنزيل: 5/33١.

للخلوتي-  الــبــيــان،  روح  فــي  الـــرأي  هــذا  تفصيل   : ينظر  )٤(
الحنفي  اإلســتــانــبــولــي  مصطفى  ــن  ب حــقــي  إســمــاعــيــل 
 ، الفكر دار  ١١٢٧هـــ(،  )ت:  الفداء  أبو  المولى   , الخلوتي 
عبداهلل  للشوكاني-أبي   ، القدير وفتح   ،٤٩٧/١0 بيروت: 
محمد بن علي بن محمد )ت: ١٢50هـــ( تحقيق: سعيد 

، دمشق: 5/58٩. اللحام، دار الفكر
)5( أنوار التنزيل: 5/33١.

ِإْن  َمْوُت 
ْ
ال َحَدُكْم 

َ
أ َحَضَر  ِإَذا  ْيُكْم 

َ
َعل ُكِتَب  { تعالى:  )6( قوله 

ى 
َ
ا َعل

ً
َمْعُروِف َحّق

ْ
ِبيَن ِبال ْقَر

َ ْ
َواِلَدْيِن َواأل

ْ
ُة ِلل َوِصّيَ

ْ
َتَرَك َخْيًرا ال

ِقيَن{  سورة البقرة ، اآلية/١80. ُمّتَ
ْ
ال

صيغة فعيل[ )٧(

كلمة  أّن  المراد  ليس   )8( نفسه،  على  يشهد  قوله: 

له،  يشهد  في  الام  يقابل  ما  ذلك(  في)على  »على« 

من  يلزم  نعم   ، الــام  بمعنى   )٩( ليشهد  صلة  هي  بل 

ذلك شهادته على نفسه.

قوله: لظهور أثره عليه، )١0( يعني أّن الشهادة حالية 
ال مقالية. )١١(

بالثاء  كاهما  [  )١٢( »بحث«  و   » »بحثر وقرئ  قوله: 

 ، القاموس: بحثره بحثه واستخرجه  )١3( في  المثلثة[ 

)١5( وجُه قراءة  )١٤( ]ولعّل[  وفيه أيضًا بحث عنه فّتَش 

« ظاهر ، ولعّل وجه قراءة »بحث« أّن في بعث  »بحثر

)٧( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و )ج(.
)8( أنوار التنزيل: 5/33١.

)٩( في )أ( يشهد.
)١0( أنوار التنزيل: 5/33١.

كلمة  أّن  المراد  ليس  نفسه،  على  يشهد  قوله:   « عبارة   )١١(
بل   ، له  يشهد  في  الام  يقابل  ما  ذلك(  في)على  »على« 
هي صلة ليشهد بمعنى الام ، نعم يلزم من ذلك شهادته 

على نفسه.
مقالية«  ال  حالية  الشهادة  أّن  يعني  عليه،  أثــره  لظهور  قوله: 

ساقطة من )ب(.
)١٢( أنوار التنزيل: 5/33١.

)ج(. )١3( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و
)١٤( القاموس المحيط: ١6٤/١.

)١5( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ(
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ي )ت685هـ( ــــــــــــــــ  حاشية المولى سنان الدين األماسي )ت٩86هـ( على أنوار التنٌزيل للبيضاو

الموتى تفتيش التراب وتغليبه. )١( ، )٢(

تفسير  في   )3( الصحف،  في  محصًال  جمع  قوله: 

الصحف  ما في صدور  الحسن حّصل  التيسير عن 
وليس مراد المصنف ذلك ألّنه ينافيه . )٤(

قوله: وتخصيصه )5( ألنه األصل، )6( أي؛ تخصيص 

لكونه  بالذكر  القلبية  األعــمــال  مــن  الــصــدور  فــي  مــا 

قال   ، لــه  تابعة  الــجــوارح  أعــمــال  أّن  يعني   ، األصـــل 

اإلمام: )٧( لوال البواعث واإلرادات لما حصلت أعمال 

الجوارح، )8( ثّم أّن المراد بما في الصدور ما عزم عليه 

، وأّنه يعّم العقائد )٩( الحقة والباطلة. ال مجرد الخطور

)١( عبارة » في القاموس: بحثره بحثه واستخرجه ، وفيه أيضًا 
ولعّل   ، ظاهر   » »بحثر قــراءة  وجــُه  ولعّل  فّتَش  عنه  بحث 
التراب  تفتيش  الموتى  بعث  في  أّن  »بحث«  قــراءة  وجه 

وتغليبه« ساقطة من )ب(
٢٢-معالم  في  البغوي  قال  كما  لغتان  )بحث(  و  ) )٢( )بحثر
الفراء  مسعود  بن  الحسين  محمد  -أبي  للبغوي  التنزيل 
)ت:5١6هـ( ، تحقيق: خالد العك،مروان سوار دار المعرفة 
النكت  في  والماوردي   ،٢86/3 ١٤0٧هـــ:  ط٢،  /بيروت، 
د  ُمَحّمَ بن  الحسن علي  أبي  الماوردي(  )تفسير  والعيون 
بن حبيب )ت: ٤50هـ(، تحقيق: السيد بن عبد المقصود 

بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت: 3٢6/6.
)3( أنوار التنزيل: 5/33١.

)٤( لم أجد هذا القول ، وال أي تفسير يعني.
)5( في )ب( )تخصيصها(.

)6( أنوار التنزيل: 5/33١.
ي. )٧( يقصد اإلمام الراز

)8( مفاتيح الغيب: 3٢/ ٢6٤.
جميع  في  الهمزة  بتحقيق  قمت  وقد  )العقايد(  كتبت   )٩(

)فايدة( )استيناف(.. الخ. الكلمات نحو

َخِبيٌر{)١0( الباء 
َ
ُهْم ِبِهْم َيْوَمِئٍذ ل ّبَ  َر

َ
]قوله: تعالى: }ِإّن

متعلق بخبير ُقدم عليه لرعاية الفواصل.

مقتضى  ألّنـــــه  ذلــــك  قـــــّدر  ــيــجــازيــهــم  ف  قـــولـــه: 
السياق[ )١١(

خيرٍ  من  أي   [  )١٢( أســّروا  وما  أعلنوا  بما  عالٌم   قوله: 

[ )١3( يشير الى ]أّن[)١٤( في اإلسناد تجّوزًا . أو شر

قوله: فيجازيهم، )١5( إشارة الى أّن العلم مجاز عن 

المجازاة .

فإنهم   )١6( الحالين،  في  شأنهم  الختاف  ]قــولــه: 

وال علم  بــا عقل  الــقــبــور جــمــادات  فــي  كــانــوا   حين 

. ]لهم[ )١٧( بخافهم وقت الحشر

ُقرئ  أي؛   )١8( الم،  با   » »خبير و  »أّن«  وقــرئ  قوله: 

ى ابن الحجاج)١٩( لما قرأ بفتح الهمزة  أّن بالفتح ، رو

)١0( أنوار التنزيل: 5/33١.
)ج(. )١١( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و

)١٢( أنوار التنزيل: 5/33١.
)ج(. )١3( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و

)١٤( ساقط من )أ(.
)١5( أنوار التنزيل: 5/33١.

)١6( أنوار التنزيل: 333/5.
)ج(. )١٧( ما بين المعقوفتين ساقط من )أ( و

)١8( أنوار التنزيل: 5/33٢.
الكوفي،  يعقوب  أبو  عمرو  بن  الحجاج  بن  يوسف   : )١٩( هو
ى القراءة عن عبد الرحمن بن أبي حماد عن حمزة، قرأ  رو
: غاية النهاية في  عليه عبيد اهلل بن الحسن األسدي. ينظر
أبي  بن  علي  الحسن  أبي  ي-  الجزر البن  القراء،  طبقات 
الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الكرم 
630هـــ(،  )ت:  األثير  ابــن  الدين  عز  ي،  الــجــزر الشيباني 
العربي،  الكتاب  دار  تدمري،  السام  عبد  عمر  تحقيق: 
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استدرك على نفسه فتهّمد إسقاط الام ، قيل وهذا 

إْن صح كما هو قراءة أبي السماك )١( وغيره كفر ألّنه  و

 ، ما قصَد القراءة بل إسقاط الام إلصاح لسانه فكفر

وفيه تأّمل إذ يحتمل أْن يعرف القراءة فلما سبق لسانه 

الفتح أوًال قصَد تطبيقه للقراءة ثانيًا فأسقط الام فا 

كفار مؤمن مع قيام هذا االحتمال. )٢(  يجترئ إ

***

بيروت، ط١، ١٤١8هـ / ١٩٩8م: ٢/3٩5.
السماك  بن  عمرو  أبو  اهلل  عبد  بن  أحمد  بن  عثمان   : )١( هو
ى القراءة سماًعا عن إسماعيل بن إسحاق  البغدادي، رو
ى القراءة عنه أبو  القاضي ومحمد بن أحمد بن البراء، رو
الحسن علي بن عمر الدارقطني. غاية النهاية في طبقات 

القراء: 50١/١.
)٢( في )أ( ختم الكاتب بالقول:  »: وفي )ب( » تمت تحشية 
)ج(  وفــي  وتوفيقه«،  وتعالى  سبحانه  اهلل  بحمد  الــســورة 
نبيه  على  والصاة  وآخــرًا  أوًال  هلل  فالحمد  السورة  تمت   «

ظاهرًا وباطنًا تم الحمد هلل تعالى«.

الخاتمة

حاشية  مخطوط  )تحقيق  هو بحثنا  موضوع  كان 

ي ســـورة  ــوار الــتــنــزيــل لــلــبــيــضــاو ــ ــي عــلــى أنـ ــاسـ األمـ

العاديات(، وقد تبّين لنا ما يأتي:

ُيخرج  كونه  المهمة  العلوم  من  التحقيق  علم   -١

المخطوطات من الرفوف الى أيدي القراء.

يتعلق  كــونــه  الــعــلــوم  أهــم  مــن  التفسير  علم   -٢ 

بكتاب اهلل �.

العظمى  باألهمية  ي  البيضاو تفسير  حظي   -3

ومنها  عليه  كتبت  التي  الحواشي  من  ذلك  يتبين  و

الحاشية موضوع البحث.

٤-اعتمد األماسي في حاشيته على كتب التفسير 

. واللغة والنحو

ى مبينًا  ّكد أخرو ي وأ 5- رّد بعض اآلراء للبيضاو

أسباب الرد.

وصلى اهلل على محمد وآل محمد ... 

***
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ي )ت685هـ( ــــــــــــــــ  حاشية المولى سنان الدين األماسي )ت٩86هـ( على أنوار التنٌزيل للبيضاو

ثبت المصادر والمراجع

-  القرآن الكريم.

الدين بن محمود بن محمد بن  ١- األعام، خير 

علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت ١3٩6هـ(، دار 

العلم للمايين، ط/١5،٢00٢ م،

ي - أبي سعيد عبداهلل  ٢- أنوار التنزيل للبيضاو

عرفات،  القادر  عبد  تحقيق   ، )ت:685هـ(  عمر بن 

دار الفكر ، بيروت ١٤١6هـ.

3- البحر المحيط لأندلسي-  أبي حيان محمد 

محمد  حنفي  مــراجــعــة   ، )ت:٧5٤هــــــ(  يــوســف  بــن 

جميل، دار الفكر ، بيروت ١٤١٢هـ .

والنحاة،  اللغويين  طبقات  في  الــوعــاة  بغية   -٤

بكر  أبــي  بن  الرحمن  عبد  الفضل  أبــي  للسيوطي-  

إبراهيم،  الفضل  أبــي  محمد  تحقيق:  ٩١١هــــ(  )ت: 

ــبــابــي الــحــلــبــي، الـــقـــاهـــرة، ط١،  مــطــبــعــة عــيــســى ال

١383هـ/ ١٩6٤م.

ْفِسيُر الَبِسْيط، للواحدي-  أبي الحسن علي  5- الّتَ

ي،  بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابور

: عمادة البحث  الشافعي )ت: ٤68هـ(،تحقيق ونشر

العلمي -  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية.، 

ط١، ١٤30 هـ/٢0١0م.

6- جامع البيان للطبري - أبي جعفر محمد بن 

جرير )ت:3١0هـ( ، دار الفكر ، بيروت ١٤0١هـ0

٧- الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي( -  أبي 

هـ(،  )ت:6٧١  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  عبداهلل 

الشعب،  دار  البردوني،  الحليم  عبد  أحمد  تحقيق 

القاهرة، ط٢، ١3٧٢هـ/١٩5٢م.

 ، عشر الحادي  القرن  أعيان  في  األثر  خاصة   -8

محب  بــن  اهلل  فضل  بــن  أمــيــن  محمد  لــلــحــمــوي-  

١١١١هـ(،  )ت:  الدمشقي  المحبي،  محمد  بن  الدين 

، بيروت. دار صادر

البن  الثامنة،  المائة  أعيان  في  الكامنة  الــدرر   -٩

حــجــر الــعــســقــانــي-  أبـــي الــفــضــل أحــمــد بــن علي 

الــعــســقــانــي )ت:  ــن أحــمــد بــن حــجــر  بــن محمد ب

ضان،  المعيد  عبد  محمد  مراقبة:  85٢هـ(،تحقيق: 

مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر اباد/ الهند، 

ط٢، ١3٩٢هـ/ ١٩٧٢م.

بن  حقي  إسماعيل  للخلوتي-   البيان،  روح   -١0

أبو  المولى   , الخلوتي  الحنفي  اإلستانبولي  مصطفى 

، بيروت. الفداء )ت: ١١٢٧هـ(، دار الفكر

البن  ذهــب،  من  أخبار  في  الذهب  شــذرات   -١١

العماد-  أبي الفاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 

، بيروت، ١٤١8هـ العكري )ت:١0٩٩هـ(، دار الفكر

ــة  ــدول ال فـــي عــلــمــاء  الــنــعــمــانــيــة  الــشــقــائــق   -١٢

مصطفى  بن  أحمد    - زاده  طاشكبري  العثمانية، 

الكتاب  دار  ـــ(،  ٩68هــ )ت:  الخير  ــو  أب خليل،   بــن 

العربي، بيروت.

بكر  أبــي  القاضي-   الشافعية،ابن  طبقات   -١3

تحقيق:  85١هـــ(،  )ت:  عمر بن  محمد  بن  أحمد   بن 

ــم الــكــتــب ،  ــال د. الــحــافــظ عــبــد الــعــلــيــم خــــان، ع

بيروت،ط١، ١٤0٧هـ.

نصر  أبـــي  للسبكي-   الــشــافــعــيــة،  طــبــقــات   -١٤



٣75 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ي نصار الهاشمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. م. د. أحمد نور

السبكي  الــديــن  تقي  بــن  الــوهــاب  الــديــن عبد  تــاج 

الطناحي  محمد  محمود  د.  تحقيق:  ٧٧١هـــ(   )ت: 

، الجيزة، ط٢، ، دار هجر  د. عبد الفتاح محمد الحلو

١٤١3هـ /١٩٩3م.

أبي عبداهلل محمد  للشوكاني-   ، القدير ١5- فتح 

سعيد  تحقيق:  ـــ(  ١٢50هــ )ت:  محمد  بــن  علي  بــن 

، دمشق. اللحام، دار الفكر

مجد  آبـــادي-   للفيروز  المحيط،  القاموس   -١6

8١٧هـــ(  )ت:  يعقوب  بن  محمد  الظاهر  أبــو  الدين 

إعداد وتقديم: د. محمد عبد الرحمن مرعشلى، دار 

إحياء التراث العربي بيروت، ط١، ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م.

ي-   ١٧- غاية النهاية في طبقات القراء، البن الجزر

محمد  بن  محمد  الكرم  أبــي  بن  علي  الحسن  أبــي 

ي،  الجزر الشيباني  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد   بن 

عز الدين ابن األثير )ت: 630هـ(، تحقيق: عمر عبد 

ط١،  بــيــروت،  العربي،  الكتاب  دار  تــدمــري،  السام 

١٤١8هـ / ١٩٩8م.

مصطفى    - خليفة  حاجي  الظنون،  كشف   -١8

دار   ، هـ(   ١06٧ )ت:  الرومي  القسنطيني  عبداهلل  بن 

الفكر ، بيروت، ١٤١٧هـ.

القاسم محمود  أبي  ١٩- الكشاف، للزمخشري-  

بــيــروت،   ، الــهــال   بــن عــمــر )ت:538هـــــــ(، مكتبة 

ط١، ١٤03هـ .

٢0- الــلــبــاب فــي عــلــوم الــكــتــاب، البـــن عـــادل-  

بــن عــادل  بــن علي  الــديــن عمر  أبــي حفص ســـراج 

الحنبلي الدمشقي النعماني )ت: ٧٧5هـ(، تحقيق: 

علي  والشيخ  الــمــوجــود  عبد  أحــمــد  عـــادل  الشيخ 

ط١، بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  معوض،   محمد 

١٤١٩ هـ /١٩٩8م.

مكرم  بن  محمد   - منظور البن  العرب  لسان   -٢١

، بيروت، ط١.  المصري )ت: ٧١١هـ( ، دار صادر

  - سيده  البــن  األعــظــم،  والمحيط  المحكم   -٢٢ 

المرسي  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبــي 

دار  ي،  هنداو الحميد  عبد  تحقيق:  ٤58هـــ(،  )ت: 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١ هـ / ٢000 م.

ي-  ٢3- المستدرك على الصحيحين للنيسابور

كم )ت:٤05هـــ(،  الحا أبي عبداهلل محمد بن عبداهلل 

الكتب  دار   ، عطا  ــقــادر  ال عبد  تحقيق:مصطفى 

العلمية ، بيروت .

٢٤- معالم التنزيل للبغوي - أبي محمد الحسين 

ـــ( ، تــحــقــيــق: خالد  ــ ــ الـــفـــراء )ت:5١6هـ ــن مــســعــود  ب

العك،مروان سوار دار المعرفة /بيروت، ط٢، ١٤0٧هـ.

يحيى  يــا  زكــر ــي  أب لــلــفــراء-   ــرآن،  ــق ال معاني   -٢5 

ــاد )ت٢0٧هــــــــــ(، عـــالـــم الــكــتــب ، بـــيـــروت،  ــ يـ  بـــن ز

ط3، ١٤03هـ .

اهلل  عبد  ــو  أب   - الحموي  الــبــلــدان،  معجم   -٢6

ياقوت بن عبد اهلل )ت 6٢6 هـ(، دار الفكر -  بيروت.

٢٧- معجم المؤلفين ، لأستاذ عمر رضا كحالة، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت ، ١3٧٧ هـ

 ، الكبير التفسير  المسمى  الغيب  مفاتيح   -٢8

ي -  فخر الدين بن ضياء الدين عمر إمام الري  للراز

 ، )ت:60٤هـ( ، قدم له الشيخ خليل الميس، دار الفكر

بيروت ١٤١5هـ.

أبي  الـــمـــاوردي(  )تفسير  والــعــيــون  النكت   -٢٩
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ي )ت685هـ( ــــــــــــــــ  حاشية المولى سنان الدين األماسي )ت٩86هـ( على أنوار التنٌزيل للبيضاو

٤50هــــ(،  )ت:  حبيب  بــن  ــد  ُمــَحــّمَ بــن  علي  الحسن 

تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار 

الكتب العلمية، بيروت.

الــمــؤلــفــيــن وآثـــار  الــعــارفــيــن أســـمـــاء  ــة  30- هــدي

أمين  المصنفين، للبغدادي-  إسماعيل بن محمد 

بن مير سليم الباباني )ت: ١3٩٩هـ( دار إحياء التراث 

العربي، بيروت.

الدين  صاح  /الصفدي-  بالوفيات  الوافي   -3١

ـــ( ، تــحــقــيــق أحــمــد  ــ ــك)ت:٧6٤ه ــ ــب ــ خــلــيــل بـــن أي

األرناؤوط، دار إحياء التراث ، بيروت، ١٤٢0 هـ.

***


