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مقدمة املحقق

الصلاة  وأفضلل  العامللن،  رب  للله  الحملد 

وأتلم التسلليم عىل سليدنا محملد خاتلم األنبياء 

الطاهريلن،  الطيبلن  آلله  وعلىل  واملرسللن 

لهلم  والتابعلن  املهديلن  الهلداة  وصحابتله 

بعلد؛ أملا  الديلن،  يلوم  إىل  بإحسلان 

فلإن الكثلري ملن املخطوطلات ال يلزال حبيلس 

الخزائلن واملكتبلات وتتعلرض ملخاطلر التللف 

ملع ملرور الزملن أو اإلتلاف ملا يتطللب ملن 

أبنلاء هلذه األمة والباحثلن خصوصاً بلذل جهود 

كبلرية إلخراجهلا بعد تصحيحهلا وخدمتها بتوثيق 

نصوصها وتيسلري مادتها للقارئلن؛ يك ترى النور 

فينتفلع بهلا الناس، وحتلى يكون حارضنلا امتداداً 

ملاضينلا مسلتفيدين ملن جوانبله املرشقة .

هلذا التفسلري صنفله مؤلفله بدايلة األملر تحلت 

عنلوان جاملع البيلان يف تفسلري القلرآن عنلد ملا 

كان عملره أربعلن عاملاً، ويف هلذه املرحلة كان 

الكتلاب مخترصاً يف صورتله األوىل، لكنه خال 

ثلاث وثاثلن سلنة ملن تأليفله النسلخة األوىل 

أضلاف كثلرياً من الحلوايش عىل الكتلاب ثم قام 

املؤللف بتهذيلب وتنقيلح وتشلذيب وتصويلب 

الكتلاب حتلى خلرج بالصلورة التي عليهلا اآلن، 

ثلم قلام املؤلف بتغيري االسلم إىل جوامـع التبيان 

يف تفسـر القرآن، اقتضت خطة البحث أن يقسلم 

علىل قسلمن: القسلم األول: القسلم اللدرايس: 

وقلد تناوللت فيه حيلاة املؤلف، واملنهلج املتبع 

يف التحقيلق، ووصلف النسلخ الخطيلة، القسلم 

التحقيلق  واختتملت   ، املحقلق  النلص  الثلاين: 

بفهلارس تضمنلت اآليت :

• فهرس اآليات املستشهد بها . 

• فهرس األعام املرتجم لهم .

• فهرس األحاديث واآلثار . 

• فهرس املصادر واملراجع .

• فهرس املحتويات .

والحملد للله ربِّ العامللن، وصلىل اللله علىل 

أجمعلن   وأصحابله  آلله  وعلىل  محملد  سليدنا 

الديلن . وملن تبعهلم بإحسلان إىل يلوم 

حياة املؤلف 	 

أوالً: اسمه ولقبه  

هلو محملد بلن عبلد الرحملن بلن محملد بلن 

عبلد اللله بلن محملد بلن عبلد اللله بلن هلادي 

بلن محمد، اإليجلي)1(، الشلريازي)2(، الشلافعي، 

اشلتهر بلقبله معن الديلن   وقد ذكلرت املصادر 

التلي ترجملت لله لقبلا آخلر وهلو السلني وذلك 

عندملا كان يكتب اسلمه يصفله بللالسني لتصلبه 

يف التسلنن)3( .

)1( إيلج بكلر الهملزة بللدة ملن إحلدى نواحي شلرياز 

ملن بلاد فلارس، إيلران حاليلاً . ينظلر: معجلم البللدان: 

           . 287 / 1

)2(  شلرياز بللدة كبلرية من باد فلارس، إيلران حالياً تقع 

يف الجنلوب الغلريب من إيلران . ينظلر: معجلم البلدان: 

3 / 380 ل 381 .          

الكواكلب   ،38 ل   37  /  8 الاملع:  الضلوء  ينظلر:   )3(

السلائرة: 1 / 307 ، هديلة العارفلن: 2 / 223   األعام: 

  . 195 / 6
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ثانياً: مولده   

اتفقلت جميلع املصلادر التلي ترجملت للسليد 

معلن الديلن بأنله وللد يف يلوم الجمعلة  الثاملن 

علرش ملن جلادى األوىل سلنة ) 832هلل ()1(.

ثالثاً: نشأته ورحالته العلمية

وللد معلن الديلن يف بللدة إيلج، وفيهلا علاش 

أيلام صبلاه، يف أرسة علميلة وملن املعلروف أن 

يف  األكلر  األثلر  لهلا  والبيئلة  الوراثلة  عاملي 

حيلاة الفرد الشلخصية والعلميلة سللبا أو إيجابا، 

ومعلن الديلن قد توافلر لله العامان األساسليان 

اإليجابيلان حيلث علاش يف أرسة كرميلة عريقلة 

مشلهورة بالعللم والتقلوى والزهلد واللورع ملا 

كان لله أكلر األثلر يف تنشلئته وتعليمله، ولذكائه 

وشلغفه الكبلري بالعللم تلرك بلدتله إيلج  ورحلل 

إىل كرملان)2(، وجللس إىل علائهلا  ثلم ارتحلل 

إىل خراسلان، ونتيجلة مللا وهبله اللله ملن فطنلة 

وذكاء فقلد فلاق أقرانه وأذن له شليوخه بالتدريس 

واإلفتلاء بحرضتهم وهلو يف مقتبل عملره، وعىل 

الرغلم ملن املكانلة العاليلة التلي تبوأهلا معلن 

الديلن إال أن همتله كانلت تتطللع إىل املزيد من 

تحصيلل العللوم واملعارف املختلفلة فقد واصل 

واملدينلة  مكلة  إىل  امللرة  هلذه  ولكلن  ترحالله 

املنلورة، ومل تسلعف املصادر  بتواريلخ محددة 

لتللك الرحلات إال أنهلا كانت يف مرحللة مبكرة 

ملن حياتله، فقلد قطن مكلة أكرث من عرش سلنن 

)1( ينظر: املصادر أنفسها. 

)2(  بللدة ملن بلاد فلارس، إيلران حاليا . ينظلر:  معجم 

البللدان: 4 / 454.

بدايتهلا سلنة سلبع وسلتن ومثامنائلة  متواليلة  

للهجلرة، علىل طريقلة جميلة إقلراء وتصنيفلا)3( .

رابعاً: شيوخه وتالميذه           

أ . شليوخه:  تتلملذ معلن الديلن عىل يلد الكثري 

والفقله،  الديلن،  أصلول  يف  املشلايخ،  ملن 

والحديلث واللغلة، واألدب، واملنطلق، وغريهلا 

ملن العللوم، وهلذه ترجملة شليوخه الذيلن أخلذ 

عنهلم وملن أجلازوا لله وهلم:      

1. زينلب بنلت عبلد اللله بلن أسلعد بلن علي 

بلن سلليان ابنلة اليافعلي اليلاين، ثلم امللي 

الشلافعي، فاضللة عارفلة بالحديلث، أجلاز لهلا 

املنلورة  باملدينلة  وللدت  العللاء،  ملن  علدد 

الرشيفلة يف سلنة ) 768هلل ( وكانت وفاتها سلنة 

) 846هلل ( مبكلة)4( .

2. الشلمس محملد بلن محملد عملر بلن محمد 

القلريش الهاشلمي الجعفري الغلزي ويعرف بابن 

األعلر، تلويف يف رجب سلنة ) 846هل ()5(.

3. محملد بلن ملوىس السليد شلمس بن شلجاع 

بالجاجرملي  الشلهري  الهلروي  الجربلذي  الديلن 

علامل هراة أخلذ عن العللاء األعلام، وأخذ عنه 

جاعة ملن الفضلاء)6(. 

4. املحلب املطلري محمد بن عبلد الرحمن بن 

أحملد بلن خليلف املحلب أبلو املعلايل ورمبلا 

بالعفيلف، وبالشلمس، تلويف يف شلعبان  لقلب 

)3(  ينظر: الضوء الامع: 8 / 37 . 

)4(  ينظر: الضوء الامع: 12 / 43 . 

)5(  ينظر: املصدر نفسه: 9 / 176 ل 177 . 

)6(  ينظر: املصدر نفسه: 11 / 195 . 
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سلنة ) 856هلل ( باملدينة املنلورة)1(. 

5. أبلو الفتلح املراغلي محملد بلن أيب بكلر بلن 

الحسلن بلن عمر بن محمد بلن يونس      ابن أيب 

الفخلر عبلد الرحمن القلريش العثلاين املراغي 

فقيله علارف بالحديث، تويف سلنة )859هل ( يف 

مكلة املكرمة)2(. 

6. القطلب عيلى بلن محملد بلن محملد بلن 

عبلد الله القطلب بن العفيلف الحسليني اإليجي 

الشلافعي، تلويف بإيج سلنة ) 859هلل ( عن بضع 

 .)3 وأربعن)

7. التقلي بلن فهلد أبلو الفضل محمد بلن محمد 

بلن محملد بلن محملد بلن عبلد اللله الهاشلمي 

األصفلوين ثلم امللي الشلافعي ويعلرف بابلن 

)871هلل(  سلنة  األول  ربيلع  يف  تلويف  فهلد، 

                               . مبكلة)4( 

8. امللوىل املحقلق علي بلن محملد الشلهري 

بَقوَشلجي ومعنلى القوشلجي يف لغتهلم حافلظ 

البلازي، كان فلكيلا، رياضيلا، مشلاركا يف بعلض 

العللوم ملن فقهلاء الحنفيلة وأصله من سلمرقند، 

تلويف سلنة ) 879هلل ( يف اآلسلتانة)5( .

ب . تاميلذه: علىل الرغلم ملن أن معلن الديلن 

قلى جلل حياتله يف التدريلس واإلفلادة إال أن 

)1(  ينظر: املصدر نفسه: 9 / 101 ل 102  .

)2(  ينظر: البدر الطالع: 2 / 146 ل 147  .        

)3(  الضوء الامع: 6 / 157 . 

)4(  ينظلر: الضلوء الاملع: 9 / 281 - 283، والبلدر 

الطاللع: 2 / 259 - 260 .

)5(  ينظر: األعام: 5 / 9 . 

املصلادر مل تذكلر الكثلري ممن تتلملذ عليه، فقد  

ذكلرت هلذه املصلادر اثنلن ملن التاميلذ ها: 

1. عبيلد اللله بلن محملد بلن محملد بلن محمد 

بلن عبيلد اللله أبلو حاملد العلاء بلن العفيلف 

الحسليني اإليجلي الشلافعي سلبط السليد صفي 

الديلن، كان حيلا سلنة )894هلل ()6(.

2. علي بلن سلعيد بلن محمد بلن عبلد الوهاب 

بلن عي بن يوسلف األنصلاري الزرنلدي املدين 

الحنفي قلايض املدينلة )910هل ()7(. 

خامساً: مؤلفاته 

تلرك السليد معلن الديلن رحمله اللله علددا ملن 

والعقيلدة   والحديلث،  التفسلري،  املصنفلات يف 

والفقله، والفلسلفة، ملا يلدل علىل سلعة علمله 

منهلا ملا ذكرهلا هلو يف تفسلريه ومنهلا ملا ذكرته 

كتلب الرتاجلم أذكرهلا علىل النحلو اآليت :

يف التفسر :

1. جوامع التبيان يف تفسري القرآن . 

2. بحث يف آية الَدين ذكرها عند تفسريه لآليتن 

)282 - 283 ( من سورة البقرة .

إسلاعيل  ذكلره  الفاتحلة  سلورة  تفسلري   .3

 . )8 ( لبغلدادي ا

4. رسلالة يف تفسلري سلورة الكوثلر ذكرهلا عنلد 

تفسلريه لسلورة الكوثر فقال )قد كتبنلا يف رشحها 

رسلالة يليلق بأن نلحقها بالتفسلري ولكلن قد منعنا               

)6( ينظر: الضوء الامع: 5 / 119 ل 120 .

)7( ينظلر: التحفلة اللطيفلة يف تاريلخ املدينلة الرشيفة: 

  . 278 - 277 / 2

)8(  هدية العارفن: 2 / 223 . 
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االختصلار ( ذكرها السلخاوي)1(. 

5.  رسلالة يف معنلى قولله تعلاىل ﴿ ک  ک  گ   

گ    گ﴾  ذكرهلا عند تفسلريه لآليلة  )182( 
من سلورة آل عملران .

يف الحديث :	 

1. رشح األربعلن النووية يف مجللد لطيف ذكره 

السخاوي)2(.

2.  رسلالة يف قولله ملسو هيلع هللا ىلص )اللهم أنت ريب ال إله إال 

أنلت خلقتني وأنا عبدك( ذكرها السلخاوي)3(. 

يف العقيدة: 	 

1. رسالة يف بيان املعاد الجساين والروح )4(. 

2. رسالة يف تفضيل البرش عىل امللك )5(.

3. شعب اإلميان )6(.

4. رسلالة يف )انله سلبحانه ال يخللف يف وعيده 

كلاال يخللف يف وعلده ( ذكرهلا عنلد تفسلريه 

لآليلة )109( ملن سلورة آل عملران .

)1( الضلوء الاملع: 38/8، وينظلر: الفهلرس الشلامل 

لللرتاث العريب اإلسلامي املخطلوط: 2 / 517 وأشلار 

أنهلا توجلد نسلخة منها يف مكتبلة سلاالرجنك يف حيدر 

آبلاد يف أربعلة أوراق برقلم 476 ترجلع إىل القلرن الثاين 

 . الهجري  علرش 

)2( الضوء الامع: 8 / 38  .             

)3( املصدر نفسه .

)4( وهلي يف مكتبلة ميونلخ برقم 897/2 كلا يف تاريخ 

األدب العلريب لروكللان )باللغلة األملانيلة( امللحلق:    

املؤلفلن: ومعجلم   ،195  /  6 واألعلام:   ،278  /2 

 .  401 / 3

)5( الضوء الامع: 8 / 38  .              

)6( هدية العارفن: 2 / 223  .

5. رسلالة يف االسلتواء ذكرت يف حاشلية األصل 

عند تفسلري اآليلة )54( من سلورة األعراف. 

يف الفقه :	 

1. رسالة يف الحيض)7( . 

القبللة،  علن  إصابلة  وجلوب  يف  مصنلف   .2

ذكلره الجملل يف حاشليته بقولله قال جد شليخنا 

الرشيلف عيى يف مصنف لله يف وجوب إصابة 

علن القبللة ملا نصله ... وجلده هو السليد معن 

الديلن صاحب التفسلري املشلهور)8(. 

يف أصول الفقه: 	 

1. حاشية عىل التلويح للتفتازاين)9( .    

يف الفلسفة :	 

1. تهافت الفاسفة)10(.

وهلذه املصنفلات التلي ذكرهلا املصنلف نفسله 

والتلي ذكرتها كتلب الرتاجم مل أسلتطع الحصول 

علىل أي منها سلوى جواملع التبيان، علىل الرغم 

التلي  املخطوطلات  فهلارس  يف  البحلث  ملن 

أسلتطعت الحصلول عليها، فأماكنهلا غري معروفة 

سلوى الرسلالة يف تفسلري سلورة الكوثر، ورسالة 

املعاد الجسلاين واللروح، اللتلان أرشت إليها 

قبلل قليل .

خامساً: وفاته

ذكرت املصادر أن وفاة معن الدين كانت يف مكة 

)7( الضوء الامع: 38/8 .

منهلج  رشح  بتوضيلح  الوهلاب  فتوحلات  ينظلر:   )8(

الطلاب املعلروف بحاشلية الجملل 1 / 312 – 313  .

)9(  هدية العارفن: 2 / 223 . 

)10(  هدية العارفن: 2 / 223 .
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املكرمة، يف سنة ست وتسعائة للهجرة)1( .

املنهج املتبع يف التحقيق	 

1. كتابلة النلص املحقلق حسلب قواعلد اإلماء 

الحديثلة إال النلص القلرآين فقلد كتبته مبلا يوافق 

رسلم املصحلف العثاين .

2. أرجعلت املختلرصات املختزللة إىل أصلهلا 

مثلل  ) تلع = تعلاىل ( ) ح = حينئلذ ( ) املقصل = 

املقصلود (، ) اللظ = الظاهلر ( .

3. أثبت الفروق بن النسختن يف الهامش. 

4. جعللت اآليلات القرآنيلة املفرة بخلط غامق 

ملن بقية النلص املحقلق ووضعت أرقامهلا نهاية 

كل آيلة، أملا اآليلات التلي استشلهد بهلا املؤلف 

السلورة  الهاملش بذكلر اسلم  فقلد خرجتهلا يف 

ورقلم اآلية  .

ملن  الرشيفلة  النبويلة  األحاديلث  خرجلت   .5

مظانهلا وبيلان أقلوال العللاء فيها ما أمكلن وإذا 

أحدهلا  أويف  الصحيحلن  يف  الحديلث  ورد 

أكتفلي بذكلره .

6. وضعت قوسن ﴿               ﴾  لآليات القرآنية وقوسن 

 )   ( مزدوجن  وقوسن  )لألحاديث  مزهرين( 

لألقوال وقوسن معقوفن ] [  للزيادة عىل األصل 

من النسخة ب . 

7. أرشت إىل السقط من ب يف الهامش  . 

8. وضعلت عاملات الرتقيلم الفاصللة، الفاصلة 

املنقوطلة، النقطلة، النقطتلن  وغلري ذلك. 

طبقلات   ،  308  /  1 السلائرة:  الكواكلب  ينظلر:   )1(

 .  373 لألدنلروي:  املفريلن 

اللوارد  لألعلام  موجلزة  ترجملة  ترجملت   .9

علدا  ملرة  أول  ذكرهلم  عنلد  امللن  يف  ذكرهلم 

. لشلهرتهم  الراشلدين  الخلفلاء 

10. اختتمت التحقيق بفهارس تضمنت اآليت: 

• فهرس اآليات املستشهد بها.

• فهرس األحاديث واآلثار.

• فهرس األعام املرتجم لهم.

• فهرس املصادر واملراجع .

•  فهرس املحتويات .

وصف النسخ الخطية 	 

يف  املحفوظة  النسخة  وهي  األصل  نسخة    .1

ديوان الوقف السني تحت رقم 2120  يف مجلد 

واحد وتقع يف 455 ورقة  يف الصفحة الواحدة 33 

الواحد  السطر  سطرا ومبعدل 12 -15 كلمة يف 

يوم  النسخة  هذه  كتبت  وقد  جيد  نسخي  بخط 

الثاثاء مستهل شهر ربيع الثاين سنة ) 1067هل ( 

بخط محمد بن محفوظ السنهوري، توجد أساء 

السور يف الزاوية اليرى يف أعىل املخطوط بكل 

بها  تبدأ  التي  الكلمة  نهاية كل صفحة  ورقة ويف 

الصفحة األخرى وهي التي تعارف عىل تسميتها 

وترجمة  العنوان  بصفحة  النسخة  تبدأ  بلالتعقيبة 

التفسري  يبدأ  الامع،  الضوء  عن  منقولة  للمؤلف 

من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس.

2. النسـخة الثانيـة املرموز لهلا بالحرف ب وهي 

السلني  الوقلف  ديلوان  يف  املحفوظلة  النسلخة 

تحلت رقلم 2308 يف مجللد واحلد وتقلع يف 

سلطرا،   31 الواحلدة  الصفحلة  يف  ورقلة   506

ومبعلدل 11- 12 كلملة يف السلطر الواحد بخط 
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نسلخي جيلد جلدا، ناسلخها الحلاج محملد الخوجة سلنة ) 1227هلل (  تتميز هلذه النسلخة بوضع 

خلط فلوق اآليلات القرآنيلة متيلز اآليات علن التفسلري، وتوجد أسلاء السلور يف الزاويلة اليرى يف 

أعلىل املخطلوط ملن كل ورقلة ويف نهايلة كل صفحلة يف الزاويلة اليلرى الكلملة التلي تبلدأ بهلا 

الصفحلة األخلرى، يبلدأ التفسلري ملن سلورة الفاتحلة وينتهلي بسلورة النلاس .

مناذج من نُسخ املخطوط

الورقة األوىل من النص املحقق )األصل(
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الورقة األخرة من النص املحقق ) األصل (
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الورقة األوىل من النص املحقق )ب(
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الورقة األخرة من النص املحقق )ب(
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سورة النور مدنية)1(

وآيها اثنتان أو أربع وستون)2(.  

ٻ﴾  ٻ     ﴿ السلورة  هلذه  أي  ٱ﴾   ﴿
أي فرضنلا أحكامهلا، وقلراءة فرَّضنلا بالتشلديد)3( 

پ   ٻ        ٻ     ﴿ فصلنلا  معنلاه  أو  للمبالغلة 

پ﴾ ظاهلرات املعلاين ﴿  پ   پ   ڀ  ﴾ 
. تتعظلون 

﴿ ڀ  ڀ﴾ أي حكمهلا فيلا يتلىل عليكلم 
وخلره،  املبتلدأ  مضلاف،  حلذف  هلذا  فعلىل 

وقولله ﴿ ڀ﴾ بيلان للحكلم، هلذا مذهلب)4( 

التلي  عقلهلا  لقللة  الزانيلة  وقدملت  سليبويه)5(، 

)1( سلميت سلورة النلور، لكلرثة ذكلر النلور فيهلا ﴿   ہ  

ھ﴾ ﴿ ے  ے﴾ ﴿ وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾﴿ ہ 
ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ   ﴾  والسلورة مدنيلة باالتفلاق 
علدد آياتهلا أربلع وسلتون يف العلدِّ العراقلي والشلامي  

واثنتلان وسلتون يف العلدِّ الحجلازي . ينظلر : البيلان يف 

علد آي القلرآن : 193 ، بصائلر ذوي التمييلز يف لطائلف 

الكتلاب العزيلز : 334/1 .

)2( يف ب  »وهي أربع وستون آية«.

)3( أي بتشلديد اللراء وهي قلراءة ابن كثلري وأيب عمرو . 

ينظر: السلبعة يف القلراءات: 452 .

)4( ينظر الكتاب لسيبويه: 1 / 142ل144 .

ويقلال  بلرش  أبلو  قنلر  بلن  عثلان  بلن  عملرو   )5( 

أبلو الحسلن إملام البرصيلن وسليبويه بالفارسلية رائحلة 

التصنيلف جاللس  كان سليبويه عاملة، حسلن  التفلاح 

الخليلل وأخلذ عنه تويف سلنة ) 180 هلل ( . ينظر: البلغة 

يف تراجلم أمئلة النحلو واللغلة: 163ل 165 .

هلي املوجبلة للفاحشلة وزناهلا أفحلش لوجوه، 

والَجللد رضب الِجللد ملن البلدن ﴿  ٺ       ٺ    ٺ  

﴾ وهلذا مطللق محملول علىل بعلض  ٺ    ٿ  
هلو حلر بالغ عاقلل، ملا جامع يف نلكاح رشعي، 

وأملا حكلم ملن جاملع فيله فالرجلم لألحاديلث 

الصحلاح)6(، وآليلة الرجلم املنسلوخ لفظها دون 

رقلة          ﴾ باالتفلاق)7( ﴿  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  معناهلا 

قللب ﴿  ٹ  ٹ  ڤ﴾ فتبطللوا أحلكام اللله ﴿  ڤ   ڤ   

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ فلإن اإلميلان)8( يقتلي 
الصابلة يف دينله واالجتهلاد يف إقاملة أحكامله، 

وجلزاء اللرشط محلذوف علىل األصلح واملقدم 

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      ﴿ عليله  دال 

ڃ﴾ أي يجللد بحضلور طائفلة للعرة والشلهرة 
والتخجيلل، أو لدعائهلم بالغفلران، وامللراد ملن 

علىل  يطللق  بعلض  وعنلد  الجاعلة،  الطائفلة 

الواحلد أيضلاً)9( .

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ﴿
يرغلب  ال  يعنلي  خلر  هلو  ڌ﴾  ڌ   ڍ   ڍ   
الجنلس إال إىل جنسله ومثلله ﴿ ڎ  ڈ﴾ أي 

هلذا النلكاح  ﴿ ڈ   ﴾   املؤمنلن هنلا يف مقابللة 

الفاسلقن واملرشكلن، أو املؤمنلن عىل إطاقه 

فامللراد ال يجامع اللزاين إال زانية من املسللمن 

)6( ينظلر: صحيلح مسللم: كتلاب الحلدود، بلاب حلد 

الزنلا، 1316/3 رقلم 1690 .

)7( ينظر: الناسخ واملنسوخ للنحاس: 61 .

)8( يف ب  »فاإلميان«.

)9(  ينظلر: معجلم مقاييلس اللغة البن فلارس: 432/3-

. 433
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أو أخلس منهلا وهلذا اللوطء واملجامعلة حلرام 

علىل املؤمنلن، وقيلل)1( النلكاح مبعنلى العقلد 

بعلض  وعنلد  التاملة،  الكراهلة  الحرملة  ومعنلى 

الصالحلة  وتزويلج  العفيلف  نلكاح  السللف 

يؤيلده)3(،  باطلل)2( وبعلض األحاديلث  بالفاجلر 

وقيلل النلكاح صحيلح لكنله حلرام .

املسللات  يقذفلون  ک﴾   ڑ   ﴿ڑ  

وخلص  بالزنلا  العفيفلات)4(  العاقلات  الحرائلر 

النسلاء بذللك ؛ الن القلذف بالزنلا فيهلن أشلنع 

وأقبلح إلزاللة عرضهلن وعلرض أقاربهن وشلبهة 

أوالدهلن وان كان الرجال يشلاركونهن يف الحكم 

گ﴾  ﴿گ      رملوه  ملا  علىل   ﴾ ک   ک   ک     ﴿
يشلهدون عليهلن مبلا رملوا ﴿ گ﴾  أي كل 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ       ﴿ منهلم  واحلد 

)1( يف األصل »فقيل« وما أثبته من ب .

)2( ذهلب اإلملام أحملد بلن حنبلل رحمله اللله إىل أنله 

ال يصلح العقلد ملن الرجلل العفيلف علىل امللرأة البغي            

ملا داملت كذللك حتى تسلتتاب، فلإن تابت صلح العقد 

عليهلا وإال فلا، وكذللك ال يصلح تزويلج امللرأة الحرة 

توبلة  يتلوب  املسلافح حتلى  الفاجلر  بالرجلل  العفيفلة 

صحيحلة . ينظلر: تفسلري ابلن كثلري: 9/6ل10 .

)3( روى اإلملام أحملد بسلنده أن رجلا ملن املسللمن 

اسلتأذن رسلول اللله ملسو هيلع هللا ىلص يف املرأة يقلال لهلا أم مهلزول 

كانت تسلافح، وتشلرتط لله أن تنفق عليه، قلال فقرأ عليه 

رسلول اللله ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌڎ  ڈ ڈ   ژ﴾ . مسلند 
اإلملام احملد: 16/11 رقلم 6480، احاديلث عبلد الله 

بلن عمرو بلن العلاص ريض اللله عنها .

)4( يف ب  »البالغات العفيفات«.

 ڱ﴾    يف أي واقعلة كانلت ﴿ڱ  ں   ں  
لغريهلم  العظيلم  الفسلق  اثبتلوا  ألنهلم   ﴾ ڻ  

. إليهلم  فانقللب 

وقللا  الكبائلر  أمهلات  ملن  الزنلا  كانلت  ومللا 

يطللع علىل ذلك أحلد ]296 / أ [ شلدد الله عىل 

القلاذف حيلث رشط فيهلا أربعة، رحمة)5( وسلرتاً 

علىل عباده سليا علىل النسلاء والظاهلر وجوب 

جللد الراملي وان مل يطالب املقلذوف، والظاهر 

غلري  حالهلا  علىل  جمللة  ﴿ڱ﴾  قولله  أن 

داخللة يف خلر ﴿ڑ  ڑ﴾  مؤكلد لعلد قبول 

شلهادتهم .

﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴾ أي القلذف ﴿ ہ﴾      
أعالهلم   ﴿ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ﴾ علىل الظاهلر 

النصلب  ومحلله  ملن ﴿ ں﴾  االسلتثناء  أن 

فعلىل هلذا يجللد وال تقبلل شلهادته بعلد التوبلة 

قلال  السللف  ملن  كثلري  مذهلب  وهلذا  أيضلاً 

الشلعبي)6( والضحلاك)7(: ان اعلرتف بعلد التوبلة 

)5( يف ب  »حرمة« وهو تصحيف .

)6( عاملر بلن رشاحيلل الَشلعبي كان مولده سلنة إحدى 

الديلن  الفقهلاء يف  ملن  بعملرو  يكنلى  وكان  وعرشيلن 

وجللة التابعلن،  أدرك خمسلائة ملن الصحابلة وقال ما 

كتبلت سلوداء يف بيضاء وال حدثت بحديلث إال حفظته،  

قلال ابلن حجر: ثقة مشلهور فقيله فاضل ملن الثالثة مات 

بعلد ) 100 هل (. ينظر: مشلاهري عللاء األمصار: 101، 

تقريب التهذيلب: 287 .  

)7( الضحلاك بلن مزاحم الهلايل صاحب التفسلري كان 

ملن أوعيلة العللم، وثقله يحيلى بلن معلن، وأحملد بلن 

حنبلل وغريهلا وحديثله يف السلنن ال يف الصحيحلن 

تلويف سلنة )102 هلل( . ينظلر: سلري أعلام النبلاء: 4 / 
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علىل نفسله بأن ملا قاله بهتلان تقبل شلهادته وإال 

فلا، والجمهور عىل أن الجللد واجب وان تاب، 

وأملا يف قبلول شلهادته بعلد التوبة فخلاف، قال 

صاحلب البحر)1(: اللذي يقتضيه النظلر ويعضده 

كام العلرب إن االسلتثناء إذا تعقلب جما يصلح 

أن يتخصلص كل منها باالسلتثناء ال بد أن يحصل 

اىل  علوده  ال  األخلرية  الجمللة  يف  التخصيلص 

الجملل كلها وهذه مسلألة يف أصول الفقه سليا 

عنله  يسلقط)3(  ال  الَجللد  فلان  اآليلة)2(  هلذه  يف 

بالتوبة أال أن يقال رد شلهادتهم لفسلقهم والفسق 

زال بالتوبلة فرجلع إليهلم قبول شلهادتهم . 

﴿ ھ  ے  ے﴾ بالزنلا ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾   
علىل صلدق قولهلم ﴿ ڭ      ڭ﴾  إال مبعنى غري 

متنلع  التلي  ۇ﴾   ۇ    ﴿ ڭ﴾،   ﴿ صفلة 

الحلد ﴿   ۆ  ۆ  ۈ﴾  أي أربلع ملرات ﴿ٴۇ   

ۋ  ۋ   ۅ   ﴾ فيلا قذفهلا بله واصله أربع 
شلهادات باللله علىل أنه مللن الصادقلن فحذف 

باللام  العاملل  عنله  وعللق  ان،  وكلر  علىل، 

تأكيلداً، وقلراءة نصلب)4( ﴿   ۆ﴾  فعلىل أن قولله  

598 ل 600، طبقات املفرين األدنروي: 10 ل 11 .

)1( محملد بلن يوسلف بلن علي بلن يوسلف بلن حيان 

النفلزي األندللي الجيلاين األصلل الغرناطلي املوللد 

واملنشلأ، امللرصي اللدار أبلو حيلان شليخ النحلاة اتفق 

أهلل علرصه عىل تقدميله وإمامتله تويف سلنة  ) 745 هل 

( بالقاهلرة . ينظلر: اللدرر الكامنلة: 6 / 54 ل 65  .

)2( ينظر: البحر املحيط: 15/8 .

)3( يف األصل »يطيح« وما أثبته من ب . 

)4( قلرأ ابلن كثري ونافلع وأبو عمرو وابلن عامر بالنصب، 

وقلرأ حملزة والكسلايئ وحفلص علن عاصلم بالرفلع . 

﴿ ۇ﴾  خلر مبتلدأ محلذوف أي فالواجلب 
شلهادة،  أو مبتلدأ حلذف خره أي فعليه شلهادة، 

واربلع منصلوب علىل املصلدر من شلهادة . 

ۅ﴾  أي الشلهادة الخامسلة ﴿  ۉ  ۉ    ﴿
أي  الرملي  يف   ﴾ ائ   ى   ى   ې    ې     ې   ې  
والخامسلة كينونلة لعنلة اللله عليله ان كلذب يف 

الرملي، وقلرأ نافلع)5(  أن املخففلة ملن املثقللة، 

ولعنلة بالرفلع)6(، وحكم لعان الرجل سلقوط حد 

القلذف وبانلت منله بنفلس اللعان وحرملت عليه 

أبلدا علىل األصلح للحديلث الصحيلح)7( وعليله 

األكلرثون ملن السللف ويتوجله عليهلا حلد الزنا 

يدفلع  أي    ﴾ ﴿ائ  قولله  فهلو  تاعلن  أن   إال 

يلدرأ  فاعلل  وئ  وئ﴾   الحلد ﴿  ﴿   ەئ  ەئ﴾ 
ېئ      ﴿ۈئ   اللزوج   ﴾ ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ    ﴿ 

ېئ  ﴾ فيا رماين به .
اللزوج  ی﴾   ی      ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ    ﴿
نصلب  وقلراءة  ذللك،  يف   ﴾ حئ    جئ   ﴿ی  

ۇئ﴾،   ﴿ علىل  العطلف  علىل  ﴿ېئ﴾)8(  

ينظر: السبعة يف القراءات: 452ل453 . 

)5( نافع بن عبد الرحمن بن أيب نعيم الليثي موالهم أبو 

رويم املقرئ املدين أحد األعام أصله من أصبهان قرأ 

عىل طائفة من تابعي أهل املدينة، تويف سنة )169 هل (. 

ينظر: معرفة القراء الكبار: 1 / 107 - 111 .

)6( ينظر: السبعة يف القراءات: 453 .

)7( ينظر قصة هال بن أُمية مع زوجته يف كتب الصحاح 

داود:  أيب  سنن  داود،  أيب  عند  مفصلة  والقصة  والسنن 

كتاب الطاق، باب اللعان، 276/2 رقم 2256 .     

)8( قلرأ بهلا حفص عن عاصلم وباقي القراء من السلبعة 

بالرفلع . ينظر: السلبعة يف القراءات: 453 . 
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وقلرأ نافلع  بلأن املخففلة ملن املثقللة وغضلب 

فعلل ملاض، ورفلع لفلظ اللله)1(، قلال صاحلب 

الفعلل  أن  ﴾)2( يف  ڳ  ڱ   مثلل ﴿  البحلر: هلذا 

دعلاء فا يلرد أن أهلل العربية يسلتقبحون أن يي 

الفعلل أن إال إذا كان الفعلل مبعنلى الدعلاء)3( .

﴿ مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  
جت   ﴾ لعاجلكلم بالعقوبلة فجلواب للوال مرتوك 
إشلارة اىل أنله أملر عظيلم ال يكتنله، نزللت فيمن 

وجلد يف فراشله رجلاً  فجلاء واخلر النبلي ملسو هيلع هللا ىلص 

فلأراد ملسو هيلع هللا ىلص أن يأملر)4( بحلده لحكلم آيلة الرمي، إذ 

أنزللت آيلة  اللعلان فتاعنا .

الكلذب)5(  أشلد  االفلك  ٻ﴾   ٻ   ٻ   ٱ      ﴿
املؤمنلن  أم  علىل  والبهلت  االفلرتاء  وامللراد 

املشلهور  هلو  كلا  عنهلا  اللله  ريض  عائشلة)6( 

ٻ   املذكلور يف الصحيحلن)7( وغريهلا  ﴿ 

ملن  جاعلة  العصبلة   ] ب   /  296  [ پ﴾  
 علرش اىل أربعلن)8(، بلدل ملن ضملري ﴿ٻ﴾  

افكهلم  أي  پ﴾   پ    ﴿ صفلة،  پ﴾   و﴿  

﴿ ڀ  ڀ﴾  الجمللة خلر ان أو عصبلة خرهلا، 

)1( قلرأ بهلا نافلع وحلده . ينظر: السلبعة يف القلراءات: 

 .  453

)2( سورة النمل من اآلية / 8  .

)3( ينظر: البحر املحيط: 8 / 17  .

)4(  سقط »أن يأمر« من ب .

)5( ينظر: معجم مقاييس اللغة: 118/1 .

)6(  يف ب زيادة  »وصفوان ريض الله عنها«.

)7(  ينظلر: صحيلح البخاري: كتاب تفسلري القرآن، باب 

﴿ ٱ    ٻ  ٻ  ٻ﴾ ، 101/6 رقم 4750 .
)8(  ينظر: معجم مقاييس اللغة: 339/4 .

ألنله  ٺٺ﴾  ٺ    ڀ    ﴿ مسلتأنفة  تحسلبوه  وال 

لجميلع  بركتهلا  والعفلة  لهلا  اللراءة  منله  ظهلر 

أزواجله ورفعلة القلدر ملع األجر الجزيلل ﴿ ٿ    

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ﴾ جلزاء ملا اكتسلب 
بقلدر ملا خلاض فيه مختصلاً بله      ﴿ ڤ  ڤ   

ڤ ﴾  معظمله ﴿ڤ﴾   ملن العصبلة وهو رئيس 
النفلاق ابن أيب سللول بدء به وأشلاعه ﴿ ڦ     ڦ  

ڦ  ڦ  ﴾  يف الداريلن أملا يف الدنيلا فانه صار 
مهانلاً مشلهوراً بالنفاق . 

ڄ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ﴿ هلا  ﴿ڄ﴾    
ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ﴾ حاصلله 
واملؤمنلات  املؤمنلون  أيهلا  خلرياً  ظننتلم  هلا 

بالذيلن كأنفسلكم حلن سلمعتم مملن اخرتعله 

وهلا قلتلم بنلاء علىل ظنكلم خلرياً    ﴿    چ  چ    

چ﴾   كلا يقول املسلتيقن املطللع عىل الحال 
فااللتفلات إىل الغيبلة حيث قلال ﴿ ڄ  ڃ ﴾ 

ومل يقلل ظننتلم للمبالغلة يف التوبيلخ واإلشلعار 

بأنهلم عدللوا عن مقتلى اإلميلان ومقتضاه ظن 

الخلري عملن هلو كنفسله فلان املؤمنلن كنفلس 

واحلدة فحلق املؤملن إذا سلمع قاللة علىل أخيه 

أن يبتنلي األملر فيله علىل ظلن الخلري وأن يقلول 

هلذه ]قالة[)9( باطللة وأفك مبلن باللفظ الرصيح 

مراءة)10( سلاحته، وتقديم الظلرف وجعله فاصًا 

بلن للوال وفعله ؛ ألن ذكره أهم لبيلان أن الواجب 

عليهلم التحاملي علن قبلول االفلك والتكللم بله 

 )9( ملا بلن املعقوفلن سلقط ملن األصلل وملا أثبتله 

من ب .

)10( يف األصل » براءة » وما أثبته من ب . 
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أول ملا سلمعوه .

﴿ڇ﴾  هلا ﴿   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴾  كا هو 

حكم رملي املحصنلات  ﴿   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾  

أي األربعة ﴿ ڈ   ﴾  ﴿  ڑ  ڑ  ک  ﴾ أي 

يف رشع اللله وحكمله، أو معدودون ممن اعتادوا 

بالكلذب والكلذب ليس ملن علادة املؤمنن كا 

يف الحديلث الصحيلح انه چيتحلرى يف الكذب 

حتى يكتلب عند الله كذابلاًچ)1(  .

گ   گ    گ   ک   ک    ﴿ امتناعيلة  ﴿ک﴾ 

ڳ  ڳ    ﴿ للوال  جلواب  هلو  ڳ﴾   گ   ڳ  
ڱ  ڱ﴾  خضتلم ملن االفلك يف شلأن حبيبلة 

ڱ   ڱ    ﴿ الصديقلة   الطاهلرة  اللله   حبيلب 

ں   ﴾ يستحقر يف جنبه اللوم والجلد .
﴿ ں  ڻ﴾ ظلرف ملسلكم ﴿ ڻ  ﴾  يعنلي 
يأخلذ بعضكلم ملن بعلض يعنلي ملا اكتفيتلم يف 

أفشليتموه  الراملن حتلى  تكذيلب   تهاونكلم يف 

﴿ ڻ  ڻ﴾  ملن غلري رويلة وتأملل ﴿     ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ﴾  فلإن اليشء املعلوم يكون أوالً 
يف القللب ثلم يعر عنه اللسلان وهلذا ليس محله 

إال األفلواه كلا قلال تعلاىل ﴿ ڃ  ڃ  

سلهاً  ھ﴾   ہ       ﴿ چ﴾)2(،  چ   ڃ       ڃ  
ال تبعلة لله ﴿ ھ   ھ  ھ  ے  ے  ﴾ يف اللوزر 

هلذه ثاثلة آثلام مرتتبلة عللق بهلا ملس العلذاب 

العظيلم تلقلي االفلك بألسلنتهم)3(  والتحلدث به 

)1( صحيح مسلم: كتاب الر والصلة واآلداب، باب قبح 

الكذب وحسن الصدق وفضله، 2013/4 رقم 2607.

)2( سورة آل عمران من اآلية / 167  .

)3( يف األصل »بااللسنتهم« وما أثبته من ب .

ملن غري تحقيلق، واسلتصغارهم لذللك وهو عند 

اللله عظيم . 

﴿ک﴾ هلا ﴿  ۓ  ڭ ﴾  ملن املخرتعلن 

لنلا  ينبغلي  وملا  يصلح  ملا  ڭۇ﴾  ڭ   ڭ     ﴿ 
ملن  ليلس  بهلذا  التكللم  فلإن  ﴿  ۇ  ۆ ۆ﴾  
سلبحانك  قلول  ۈ﴾    ﴿ املؤمنلن  حلرف 

لفلظ يذكر عنلد رؤية عجيلب أو يذكر قبيل نسلبة 

مكلروه إىل أحلد كلا يقال حاشلاك فلان كذاب 

﴿ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ﴾ محلرم بحسلب حسلن 

الظلن انله افلرتاء عظيم اللوزر .

﴿ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ أي كراهلة أن تعلودوا، أو 

 يف أن تعلودوا كلا تقلول وعظتله يف كلذا فرتكله 

َملن كان ﴿ې        أيّلاً  ې   ې﴾  يف شلأن أحلد   ﴿
االتعلاظ   قبلول  علىل  حلث   ﴾ ى    ى    ې 

] 297 / أ [  . 

﴿وئ   تتعظلوا  للي  ەئ﴾   ەئ   ائ   ائ    ﴿
أن  ېئ﴾   ېئ   ۈئ   ۈئ     ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  
تنتلرش)4( ﴿ ېئ  ىئ  ىئ   ىئ﴾ أي فاحشلة 

كانلت ﴿ ی  ی  ی   ی  جئ  حئ﴾ فيه دليل 

علىل أن إرادة الفسلق والرضلا به فسلق، واملؤمن 

ملن يريلد الخلري إلخوانله ﴿ ىئ  يئ ﴾  الرائلر 

﴾ فيعاقلب علىل ملا يف  جب  حب    خب  مب    ﴿
صدوركلم من مثلل محبة إفشلاء الفاحشلة . 

﴿ىب   يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  

جث  مث   ﴾ تكريلر للمنلة وتعظيلم)5( للجرميلة 

)4( يف األصل »تنرش« وما أثبته من ب .

)5( يف األصل » وتعظيم وتعظيم » بتكرار اللفظ  .
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بحلذف جلواب لوال كأنله قال لرتون ملا ال يخطر 

ببالكلم ملن العقاب .

پ﴾   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ﴿
وساوسله وأواملره، نهلي علام بعلد خاص قلد مرَّ 

ڀ﴾  ڀ   ڀ    ﴿ڀ  البقلرة)1(  سلورة  يف 

فهلو غاو ضال، فخلر َمن محلذوف        ﴿ ٺ﴾ أي 

الشليطان ﴿ ٺ  ٺ﴾  عللة للخلر دال عليله 

والفحشلاء ملا أفرط قبحله)2(  ﴿ٺ﴾ ما أنكره 

اللرشع والعقلل السلليم، قلال صاحلب البحلر: 

ضملري فانله عائلد إىل ملن الرشطيلة يعنلي متبلع 

الخطلوات هلو اآلملر بالفحشلاء)3(، وهلذا ألنله 

جعلل ﴿ ٺ ٺ﴾ هلو الخلر ملن غري حلذف)4( 

طهلر  ملا  ٹ﴾  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ    ﴿
الشليطان  بواسلطة وسلاوس  النفلس   ملن دنلس 

بلن  التلي  نفسلكم  الن  ڤ﴾  ڤ   ڤ   ڤ      ﴿
جنبيكلم ال تغفلل عنكلم والشليطان مهيلج لهلا 

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   معللم وانتلم عنهلا غافللون ﴿ 

والتوبلة  األخلاق  تهذيلب  علىل  فيوفلق  ڄ﴾  
املاحيلة دنسله كا وفلق بعض من أغلواه باالفك 

علىل التوبلة وطهرهلم، وملن دعائله ملسو هيلع هللا ىلص ﴿اللهم 

آت نفلي تقواهلا وزكهلا أنلت خلري ملن زكاهلا 

أنلت وليها وموالهلا﴾)5( ، ﴿ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ﴾ 

)1( اآليتان / 168 و 208  .

)2(  ينظر: معجم مقاييس اللغة: 478/4 .

)3(  البحر املحيط: 24/8 .

)4( يف األصل »خوف« وما أثبته من ب .

والتوبلة  والدعلاء  الذكلر  كتلاب  مسللم:  صحيلح   )5(

واالسلتغفار، بلاب التعلوذ ملن رش ملا عمل وملن رش ما 

باألقلوال والنيلات .

ومللا وقلع أملر االفلك كان للصديلق ابلن خاللة 

مسلكن مهاجلر مملن شلهد بلدراً قلد زللق زلقة 

يف االفلك، وقلد كان ينفلق عليله ملدى الزملان 

فحللف أن ال ينفلق عليله بعلد ذللك فنهلى اللله 

علن علدم اإلنفلاق وتلرك صللة الرحلم بواسلطة 

زلتله)6( فقلال ﴿ڃ  ڃ﴾  ال يحللف ملن األليلة 

 )8( وهلي الحللف)7( ويف بعلض القلراءات ال يتألَّ

يف  ﴿چ﴾  الديلن  يف  چ﴾  چ   چ    ﴿
إعطلاء    بامللال ﴿  ڇ  ڇ﴾  أي يف شلأن   الدنيلا 

﴿ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ﴾ 
سليا ملن اجتملع فيله هلذه الثاثلة ﴿ ڈ﴾   

باإلغلاض علن  فلرط منهلم ﴿  ڈ﴾   ملا 

بعفوكلم  ﴿  ڑ  ڑ  ک  ک  ک﴾   تفريطهلم ﴿  

علن النلاس والجلزاء ملن جنلس العملل ﴿ گ  

گ  گ  گ  ﴾ مللا سلمع الصديلق اآليلة قلال 
) بلىل أحلب أن يغفلر اللله يل فرجع إىل مسلطح 

نفقتله وقلال: واللله ال انزعها منله أبلدا ()9( عوضاً 

علن ذللك الحلف .

مل يعمل، 2088/4 رقم 2722 .

الطلري:  ينظلر تفسلري  أثاثلة،  بلن  )6(  اسلمه مسلطح 

.  121/19

)7(  ينظر: معجم مقاييس اللغة: 127/1ل128 .

)8( قلرأ بهلا أبلو جعفلر بهملزة مفتوحة بلن التلاء والام 

ملع تشلديد اللام مفتوحلة . ينظلر: النلرش يف القلراءات 

العلرش: 331/2 .

)9( صحيلح البخلاري: كتلاب املغلازي، بلاب حديلث 

االفلك، 116/5 رقلم 4141 .
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العفائلف  ڳ﴾   ڳ   ڳ   ڳ      ﴿
﴿ڱ﴾ السلليات الصلدور التقيات القلوب 

اللايت ليلس فيهلن دهلاء وال مكلر  ﴿ ڱ   

ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ﴾ علن 
بعلض ملن السللف)1( أن هلذا خاصلة مبلن رمى 

أزواج النبلي ملسو هيلع هللا ىلص فليس لله توبة، وقيل يف مرشيك 

مكلة إذا خرجلت املرأة مهاجلرة إىل املدينة قالوا 

خرجلت لتفجلر، واألصح أن اآليلة عامة مرشوطة 

بعلدم التوبلة، وقلد علدَّ ملسو هيلع هللا ىلص قلذف املحصنلات 

ملن السلبع املوبقلات ويف الطلراين)2( چقلذف 

املحصنلة يهلدم)3( عمل مائة سلنةچ)4( قيل معناه 

إن الذيلن يرملون األنفلس املحصنلات فيدخلل 

فيله الذكلر واألنثى . 

﴿ ۀ  ۀ﴾ ظلرف ملتعللق لهلم ال لعلذاب فإن 
البرصين ] 297 / ب [ ال يجيزون عمل املصدر 

املوصوف ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          

ھ   ھ  ﴾ بلأن أنطقهلن اللله ملن غلري إرادة 

)1( وهلو قلول الضحلاك، وأيب الجلوزاء، وسللمة بلن 

نبيلط . ينظلر: تفسلري ابلن كثلري: 32/6 .

)2( أبلو القاسلم سلليان بلن أحمد بلن أيلوب الطراين 

الكبلري  الثاثلة  املعاجلم  صاحلب  الكبلري  الحافلظ 

واألوسلط والصغلري وغري ذلك ملن املصنفلات املفيدة 

تلويف سلنة ) 360 هلل ( بعلد أن عّملر مائلة سلنة . ينظر: 

البدايلة والنهايلة: 11 / 270 .

)3( يف األصل و ب  »يعدم« وما أثبته لفظ الطراين  .

)4( املعجلم الكبلري: 168/3رقم 3023، مسلند حذيفة 

ريض اللله عنله . حديث غريب  من حديث أيب إسلحاق 

علن صللة، تفرد بله موىس علن ليث .

لهلم، وعلن ابلن عبلاس)5( هلذا خلاص بالكفرة، 

وعلىل هلذا يؤيد قلول من قلال اآليلة يف مرشيك 

. مكة 

هلو    ﴾ إذا شلهد ﴿  ے ۓ  يلوم  أي  ے﴾    ﴿
عاملل يف يومئلذ ﴿ ۓ﴾  جزاؤهلم فالديلن)6( 

هنلا باملعنلى اللغلوي)7(  ﴿ ڭ﴾  الواجب الذي 

ڭ   ڭ     ﴿ عيانيلاً  عللاً  ﴿ڭ﴾  فيله  ظللم  ال 

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ﴾  ذو الحلق املبلن العلادل 
الظاهلر عدلله .

﴿ ۈ  ۈ﴾  يعنلي الكللات والفعات 
الخبيثلات ال تليلق وال تلصق)8( عنلد رمي الرامي 

وقلذف القلاذف إال بالخبيثلن ملن النلاس فهلي 

لهلم وهلم لها بهلذا الوجله، أو الكللات الخبيثة 

ال يقولهلا وال يرضاهلا إال الخبيثون من الناس، أو 

امللراد ملن الخبيثات النسلاء الخبيثلات للخبيثن 

ملن الرجلال، وقول عائشلة ريض اللله عنها ولقد 

خلقلت طيبلة عنلد طيلب ووعلدت مغفلرة ورزقاً 

ملن  ٴۇ﴾    ﴿ هلذا،  علىل  دال  كرميلاً 

 الرجلال ﴿ ۋ﴾  ملن القلول أو ملن النسلاء 

النسلاء  ملن  أو  القلول  ملن  ۅ﴾   ﴿ 
ملن  ۉ﴾   ﴿ الرجلال  ملن  ۅ﴾       ﴿

)5(  عبلد اللله بلن عبلاس بلن عبلد املطللب ريض الله 

عنهلا كان يقلال لله الحلر والبحر لكلرثة علمله ابن عم 

رسلول اللله ملسو هيلع هللا ىلص تويف بالطائف يف سلنة ) 68 هلل ( وقيل 

) 70 هلل ( . ينظلر: اإلصابلة: 4 / 141 ل  151 .

)6( يف األصل »فالذين« وما أثبته من ب .

)7(  ينظر: معجم مقاييس اللغة: 320/2 .

)8( يف األصل »فا تليق تلصق« وما أثبته من ب .
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الرجلال  ﴿  ۉ﴾ ملن القلول أو ملن النسلاء   

﴿ ې﴾  أي عائشلة وصفلوان ذكرهلا بلفلظ 
الجملع، أو الطيبلون والطيبات علىل الوجه الثاين 

 ﴿  ې   ې  ى﴾ الضملري للذوي الخبلث 
﴿   ائ  ائ        ەئ  ەئوئ  ﴾  يف الجنة .

وملّلا وجد أهلل االفك سلبياً إىل البهتان التفاق 

الخللوة أعقبه تعلاىل بيشء ال يكلون ألحد طريق 

ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ    ﴿ فقلال  التهملة  يف 

ېئ   التلي تسلكنونها  ﴿  ۈئ  ۈئ  ېئ﴾  
ېئ ﴾  قيل االسلتئناس خاف االسلتيحاش، 
وملن هلو علىل بلاب الغلري ال يلدري أيلؤذن لله 

أم ال فهلو كاملسلتوحش ملن خفلاء الحلال فلإذا 

أذن لله اسلتأنس، فاملعنلى حتلى يؤذن لكلم، أو 

ملن آنلس الليشء إذا أبلرصه ظاهلراً مكشلوفاً أي 

ىئ   أحلداً ﴿  أَر  فللم  آنسلت  اسلتعلم، ومنله 

ىئ  ىئ﴾ وتقوللوا بعلد السلام أأدخلل ثلاث 
ملرات، إن أذن لله دخل واألرجلح وان كان البيت 

األحاديلث)1(  معتملد  يف  ورد  كلا  وبنتله  ألمله 

﴿ی﴾      االسلتئناس والسلام ﴿ ی  ی  جئ  

حئ  مئ   ﴾ قولله لعلكلم متعلق مبحذوف أي 
انلزل عليكلم ملا فيله صاحكلم إرادة أن تتعظلوا 

وتتأدبلوا وامللراد ملن قولله ﴿ وئ  ۇئ   ۇئ   ﴾ 

جنلس املؤمنلن .

ٻ﴾   ﴿ البيلوت  يف   ﴾ ٻ  ٻ   ٻ     ٱ    ﴿  

يلأذن لكلم ﴿ پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴾  يعنلي 

ال تدخلوهلا إال بإذن مالكها ﴿ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

)1( ينظر: تفسري الطري: 147/19 .

ٺ﴾ وال تلِحلوا ﴿   ٿ ﴾  أي الرجلوع  ﴿ ٿ  
﴿   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   وأصللح  أطهلر  ٿ﴾  

ڤ  ﴾ فلا تخالفلوا ملا أمركم .
ڄ﴾  ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ      ڤ    ﴿
هلذا تخصيص بعلد تعميلم ﴿   ڄ  ڄ  ڄ﴾  أي 

اسلتمتاع لكلم فان الغلرض من اإلذن كلف النظر 

علن)2( العلورات وليلس يف غلري املسلكون عورة 

﴿ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ﴾ فلا 
تدخللوا لفسلاد وال تطلعلوا عىل علورات .  

النظلر علىل  يقلع  االسلتئذان الن ال  ذكلر  وملّلا 

علورة قلال ﴿ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ﴾  

أي علا يحلرم وقلد ملرَّ اللكام علىل مثلل هلذا 

الرتكيب يف قوله تعلاىل ﴿ ۀ  ۀ  ہ   ہ  

فتذكلر   إبراهيلم  سلورة  يف  ہ﴾)3(   ہ  
التبعيضيلة يف  ڍ  ڌ﴾ دخلل ملن   ﴿
النظلر دون الفلرج دالللة عىل أن أمر النظر أوسلع 

الن أوَل النظلر ال ميلك ولهلذا يف الحديث ﴿ ال 

تتبلع النظلرة النظرة فلان األوىل لك، وليسلت لك 

الثانيلة﴾)4( وقلدم النظلر ألنله هلو بريلد الفجلور 

الفلرج  حفلظ  فلر  وقلد  أكلرث،  فيله   والبللوى 

العلورة  الزنلا وكشلف  بالحفلظ علن  أ[   /  298[

وهو حسلن     ﴿ ڎ  ڎ  ڈڈ  ﴾   ﴿  ڑ  ڑ  ک  

ک  ﴾ فكونلوا علىل حلذر من اللله يف حركاتكم 

)2( يف ب  »من«.

)3( من اآلية / 31  .

)4( رشح معلاين اآلثلار: 15/3 رقلم 4288، وورد بلفظ 

اآلخلرة بلدل الثانية يف السلنن، حديث حسلن .
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وسلكناتكم)1( .

﴿ ک  ک﴾  أملر لهلن مرصحلاً ال من ضمن 
االهتلام يف شلأن غلض  لكلال  الرجلال  أملر 

البلرص وحفلظ الفلرج ﴿ گ  گ  گ﴾ 

گ    ﴿ لابتلداء  املوضعلن  يف  ِملن  قيلل 

ڳ﴾  علا يحلرم ﴿  ڳ  ڳ       ڳ﴾ 
ڱ    ڱ   والقلرط ﴿  الخلخلال  مثلل  يظهلرن  ال  أي 

ابلن  قلال  والكحلل،  كالخاتلم  ڱ﴾  ڱ  
مسلعود)2(: ما ظهلر منها هو الثيلاب ، ونص عىل 

هلذا احملد)3( قلال تعلاىل ﴿ ٻ  ٻ  پ  پ     

پ  ﴾)4( وذكلر الزينلة دون مواضعها مبالغة يف 
األمر بالسلرت فعلم سلرت مواضعهلا بطريق األوىل 

﴿  ں  ڻ﴾  جملع خلار وهلو املِْقَنعلة 
﴿  ڻ  ڻ﴾ ليسلرتن بذلك القلرط)5( واألعناق 
والصلدر، ويف ليرضبلن تضملن معنلى ليضعلن 

ي بعلىل كلا تقلول رضبلت يلدي  ولذللك علدِّ

ۀ    ۀ     ﴿ عليله  وضعتهلا  اذا  الحائلط  علىل 

ہ﴾  ہ    ﴿ املخفيلة  أي  ہ﴾ 
قلدم األزواج الن اطاعهلم يقلع علىل أعظلم من 

)1( يف األصل »وسكانتكم« وما أثبته من ب .

)2( هلو عبلد اللله بن مسلعود بن غافلل يُكنَّى بلأيب عبد 

الرحملن أسللم قدميلاً وهاجلر الهجرتلن وشلهد بلدراً 

واملشلاهد بعدها وكان سلادس من أسللم وأول َمن ظهر 

بالقلرآن مبكلة وأسلمعه قريشلاً بعد رسلول اللله ملسو هيلع هللا ىلص  قدم 

املدينلة يف آخلر عملره ومات بها سلنة ) 32 هلل ( ينظر: 

اإلصابلة: 4 / 233 - 235 .  

)3(  تفسري البحر املحيط: 33/8  .

)4( سورة األعراف من اآلية / 31  .

)5( يف األصل »الفرط« وما أثبته من ب .

الزينلة)6( بل الزينة لهلم              ﴿ ہ  ھ  ھ   ھ  

ڭ    ۓ   ۓ     ے   ے   ھ  
ۈ    ۈ   ۆ   ۆ      ۇ    ۇ   ڭ       ڭ   ڭ  
السللف علىل  وأكلرث  املؤمنلات،  أي   ﴾ ٴۇ   
أن الكافلرات كاألباعلد ملن الرجلال، وقلد كتلب 

عمر)7( إىل أيب عبيدة)8( ) أن امنع نسلاء أهل الذمة 

ملن دخول الحلام ملع املؤمنلات ()9( ومل يذكر 

العلم والخلال ملع أنهلا كاملذكور يف االسلتثناء 

فقلال الشلعبي وعكرملة)10( األوىل أن يتحلاىش 

منهلا حلذرا ملن أن يصفاهلّن ألبنائهلا فلهلذا             

]مل يذكرهلا[)11(،  ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴾ أكلرث 

السللف عىل أن عبلد املرأة كأبيهلا وعليه حديث 

أثبتله  وملا  اللزوج«  ملن  أعظلم  »علىل  األصلل   )6( يف 

من ب .

)7( يف األصل و ب »عمر بن عبد العزيز« وهو خطأ وما 

أثبته هو الصواب . ينظر: تفسري الرازي: 23/ 365 . 

)8( عاملر بلن عبلد اللله بلن الجلراح بلن هلال الفهري 

القلريش أملن األملة، وللد مبكة وهو ملن السلابقن إىل 

اإلسلام وشلهد املشلاهد كلهلا، واله عمر بلن الخطاب 

قيلادة الجيلش الزاحف إىل الشلام بعلد خالد بلن الوليد، 

فتلم لله فتح الديلار الشلامية، تويف سلنة )18هلل ( ينظر: 

األعلام: 252/3 .

)9( تفسلري اللرازي: 23/ 365، وتفسلري البحر املحيط: 

 . 35/8

)10( عكرملة بلن عبلد اللله الربلري كان أحلد األمئلة 

األعلام أصلله ملن الربلر ملن أهلل املغلرب كان موىل 

البلن عبلاس ريض اللله عنهلا فاجتهلد ابلن عبلاس يف 

تعليمله القلرآن والسلنن، تويف سلنة ) 104 هلل ( . ينظر: 

وفيلات األعيلان: 3 / 265 ل 266 .   

)11( ما بن املعقوفن سقط من األصل وما أثبته من ب .
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صحيلح)1(، وبعلض ملن السللف علىل أن املراد 

ملا ملكت اإلملاء امللرشكات فإنهلن محرمات، 

وأملا عبلد امللرأة كأجنبلي، ﴿  ۉ   ۉ  ې 

وامللراد  الحاجلة  األربلة  ى﴾  ې   ې  ې 
ملن ال حاجة لهلم إىل النسلاء، ويتبعلون ليصيبوا 

الغبلي)2(،  األحملق  ومنله  الطعلام  فضلل  ملن 

والشليخ الفلاين، واملجنلون، وقلرأ غلري بكلر 

اعنلي  بتقديلر  أو  وبفتحهلا حلال  بلدل)3(،   اللراء 

﴿  ى    ائ  ائ  ﴾    امللراد ملن الطفل الجنس 
وئ  وئ  ەئ  ەئ    ﴿ بالجملع  وصفله  فجلاز 

ۇئ﴾  معنلى الظهلور االطلاع، أي أطفلال ال 
يعرفلون ملا العلورة، والطفل من مل يراهلق الحلم       

ېئ  ۈئ         ﴿ األرض   ۈئ﴾  ۆئ  ۆئ      ﴿
ېئ ېئ ىئ﴾ ملن صلوت الخلخلال وهلذا 
ملن   ﴾ ی   ی  ی    ىئ       ﴿ الجاهليلة  علادة 

التقصلري يف أواملره ونواهيله، أو توبلوا ملن مثلل 

ملا كنتلم عليله ملن أملر الجاهليلة، ويف معنلى 

إبلداء مثلل الخلخلال التطيلب عنلد الخلروج من 

بيتهلا كلا ثبلت يف الرتملذي)4( ﴿ إذا اسلتعطرت 

فملرت مبجللس فهي كلذا وكلذا﴾)5( يعنلي زانية 

)1( ينظر: سنن ايب داود: كتاب اللباس، باب  .

)2( يف األصل »الغيبي« وما أثبته من ب .

)3( قلرأ بها السلبعة إال ابلن عامر فانه قلرأ بالفتح . ينظر: 

السبعة يف القراءات: 454 ل455 .

)4( اإلمام الحافظ أبو عيى محمد بن عيى بن سورة 

السلمي الرتمذي الرضير مصنف الجامع، وكتاب العلل 

هل(   279( سنة  تويف  الحفظ  يف  املثل  به  يرضب  كان 

ينظر: تذكرة الحفاظ :633/2 ل 635 .

)5(  سلنن الرتملذي: كتلاب األدب، بلاب ملا جلاء يف 

قيلل   ﴾ ىئ   مئ  حئ  جئ  ی    ﴿
ليلس يف كتلاب اللله آيلة أكلرث ضائلر ملن هذه 

جمعت خمسلة وعرشيلن ضملرياً للمؤمنات من 

مخفلوض ومرفلوع .

وملّلا كان النظلر بالشلهوة ووهم الوقلوع يف الزنا 

غالبلة يف العلرب، أعقب أمر غلض البرص وحفظ 

الفلرج بالتلزوج فقلال ﴿ ٱ ٻ﴾ العلزب 

أحراركلم  ملن  أي   ﴾ أنثلى ﴿  ٻ   أو  كان   ذكلراً 

خلص  پ﴾  پ  ٻ  ٻ    ﴿
الصالحلن الن احصلان دينهلم أهلم، واألمر يف 

انكحلوا للنلدب عنلد األكرثيلن  ﴿  پ  ڀ ڀ 

فقلر  مينعكلم  ال  يعنلي   ﴾ ٺ   ٺ  ڀ  ڀ 
﴿ڤ  املناكحلة  ملن  املخطوبلة  أو  الخاطلب 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
جلوده   ينفلد  ال   ﴾ ٿ   ٺ     ﴿ ڃ﴾)6(،   ڄ      
﴿    ٿ ٿ  ﴾ بصلاح أحوال عباده يف البسلط 

. والقبض 

❊ ❊ ❊

 ،2786 رقلم   106/5 متعطلرة:  امللرآة  خلروج  كراهيلة 

حسلن صحيلح . 

)6( سورة التوبة من اآلية / 28 .
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فهرس املصادر واملراجع 

- بعد القرآن الكريم. 

1. اإلصابلة يف متييلز الصحابلة: أحملد بن عي 

بلن حجلر العسلقاين ) ت 852 هلل ( تحقيلق: 

عي محملد البجلاوي، ط1، دار الجيل، بريوت، 

1412 هل، 1992م .

الرجلال  ألشلهر  تراجلم  قاملوس  االعلام   .2

والنسلاء من العرب واملسلتعربن واملسترشقن: 

خلري الدين اللزركي، ط 5، دار العللم للماين، 

 . 1980م 

3. البحلر املحيلط: محملد بلن يوسلف الشلهري 

بلأيب حيلان األندللي ) ت 745 هلل( تحقيلق: 

الشليخ علادل أحمد عبلد املوجود والشليخ عي 

محملد معوض، ط1، دار الكتلب العلمية، لبنان، 

بلريوت، 1422هل .

4. البدايلة والنهايلة: أبو الفداء إسلاعيل بن عمر 

بن كثلري القريش ) ت774 هلل ( مكتبة املعارف، 

بلريوت ، ) ب . ت ( . 

الكتلاب  لطائلف  يف  التمييلز  ذوي  بصائلر   .5

العزيلز: مجد الديلن أبو طاهر محملد بن يعقوب 

الفريوزآبلادى ) ت 817هل(، تحقبق :محمد عي 

النجلار، املجللس األعلىل للشلئون اإلسلامية - 

لجنلة إحيلاء اللرتاث اإلسلامي، القاهرة .

6. البلغلة يف تراجلم أمئلة النحو واللغلة: محمد 

بلن يعقوب الفريوزآبلادي ) ت 817 هل ( تحقيق: 

محملد امللرصي، ط 1، جمعيلة إحيلاء اللرتاث 

اإلسلامي  الكويلت، 1407هل .

7. البيلان يف علّد آي القرآن: عثان بن سلعيد بن 

عثلان بلن عملر اللداين ) ت 444هلل(  تحقيق: 

غانلم قلدوري الحملد، ط1، مركلز املخطوطات 

واللرتاث – الكويلت، 1414هل- 1994م .

8. تذكلرة الحفلاظ: أبلو عبلد اللله شلمس الدين 

محملد الذهبلي ) ت 748 هل ( ط 1،  دار الكتب 

العلميلة، بلريوت ) ب . ت ( .

9. تفسلري القلرآن العظيلم: أبلو الفداء إسلاعيل 

بلن عملر بلن كثري القلريش الدمشلقي  ) ت 774 

هل ( تحقيق: سلامي بن محمد سلامة، ط 2، دار 

طيبلة للنلرش والتوزيع، 1420هلل ، 1999 م .

10. الثقلات: أبلو حاتلم محملد بلن حبلان بلن 

أحملد التميملي البسلتي ) ت 354 هلل ( تحقيق: 

السليد رشف الديلن أحملد، ط 1،  دار الفكلر، 

1395 هلل .

11. جاملع البيلان يف تأويلل القلرآن: محملد بن 

جريلر بلن يزيد بلن كثري بلن غالب الطلري ) ت 

310 هلل ( تحقيلق: أحملد محملد شلاكر، ط 1  

مؤسسلة الرسلالة، 1420 هلل، 2000 م .

12. اللدرر الكامنلة يف أعيلان املائلة الثامنة: ابن 

حجلر العسلقاين ) ت 852 هلل ( تحقيق محمد 

العثانيلة   املعلارف  دائلرة  ط2،  املعيلد،  عبلد 

حيلدر آبلاد الهنلد، 1392 هلل ل1972 م . 

13. السلبعة يف القلراءات: أحملد بلن موىس بن 

العبلاس التميملي، أبلو بكر بن مجاهلد البغدادي 

) ت 324هلل( تحقلق: شلوقي ضيلف، ط2، دار 

املعلارف - ملرص، 1400هل .
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األشلعث  بلن  سلليان  داود:  أيب  سلنن   .14

تحقيلق:  هلل(   275 )ت  األزدي  السجسلتاين 

محملد محيلي الديلن عبلد الحميلد، دار الفكلر          

 .) ت   . ب   (

15. سلنن الرتملذي: محملد بن عيلى الرتمذي 

السللمي ) ت 279 هلل ( تحقيلق: أحملد محملد 

العلريب،  اللرتاث  إحيلاء  دار  وآخلرون،  شلاكر 

بلريوت  ) ب . ت ( . 

16. سلري أعلام النبلاء: محملد بلن أحملد بلن 

عثلان الذهبلي ) ت 748 هلل ( تحقيق: شلعيب 

األرنلاؤوط و محملد نعيلم العرقسلويس، ط 9، 

مؤسسلة الرسلالة، بلريوت، 1413هلل .

17. رشح معلاين اآلثلار: أبلو جعفلر أحملد بلن 

محملد بلن سلامة بلن عبلد املللك بلن سللمة 

األزدي الحجلري املرصي املعلروف بالطحاوي 

) ت: 321هلل( تحقيلق: محملد زهلري النجلار 

- محملد سليد جلاد الحلق، ط1، علامل الكتلب، 

1414 هلل، 1994 م .

إسلاعيل  بلن  البخلاري: محملد  18. صحيلح 

تحقيلق:   ) هلل   256 ت   ( الجعفلي  البخلاري 

د. مصطفلى ديلب البغلا، ط 3، دار ابلن كثلري، 

 . 1987م  هلل،   1407 بلريوت   الياملة، 

19. صحيح مسلم: مسللم بن الحجاج القشريي 

النيسلابوري ) ت 261 هلل ( تحقيلق: محمد فؤاد 

عبلد الباقلي، دار إحيلاء اللرتاث العلريب، بريوت       

)ب . ت( .

20. الضلوء الاملع ألهل القرن التاسلع: شلمس 

الرحملن  عبلد  بلن  محملد  الخلري  أبلو  الديلن 

بلن محملد بلن أيب بكلر بلن عثلان بلن محملد 

الحيلاة،  مكتبلة  دار  902هلل(،  )ت  السلخاوي 

. بلريوت 

محملد  بلن  أحملد  املفريلن:  طبقلات   .21

األدنلروي ) ت 1100 هلل ( تحقيق: سلليان بن 

صاللح  الخلزي، ط1، مكتبلة العللوم والحكلم، 

السلعودية  1417هلل   1997م . 

22. الفهلرس الشلامل للرتاث العريب اإلسلامي 

املخطلوط: مؤسسلة آل البيلت  املجمع امللي 

لبحوث الحضارة اإلسلامية، علان، 1989م . 

23. الكتلاب: عملرو بن عثان بلن قنر الحاريث 

عبلد  تحقيلق:  ) ت 180هلل(  امللقلب سليبويه 

السلام محملد هلارون، ط3،  مكتبلة الخانجي، 

القاهلرة،  1408 هلل - 1988 م . 

24. الكواكلب السلائرة بأعيلان املئلة العلارشة: 

)ت  الغلزي  محملد  بلن  محملد  الديلن  نجلم 

دار  1061هلل( تحقيلق خليلل املنصلور، ط1، 

هلل،   1418 لبنلان،  بلريوت،  العلميلة،  الكتلب 

. 1997م 

25. مسند اإلمام احمد: أحمد بن حنبل الشيباين 

) ت 241 هل ( مؤسسة قرطبة مرص )ب . ت ( .

26. مشلاهري عللاء األمصلار: أبو حاتلم محمد 

بلن حبلان بن أحملد التميمي البسلتي  ) ت 354 

هلل ( تحقيق: م. فايشلهمر، دار الكتلب العلمية، 

 . بريوت، 1959م 

27. املعجلم الكبلري: سلليان بلن أحملد بلن 

أيلوب بلن مطلري اللخملي الشلامي، أبو القاسلم 

بلن  حملدي  تحقلق:  360هلل(  )ت:  الطلراين 



»تحقيق النصف األول من سورة النور من مخطوط  جوامع التبيان يف تفسري القرآن»

............................................................... 186      | أ.م.د. شهاب أحمد محمد

عبلد املجيلد السللفي، ط2، مكتبلة ابلن تيمية – 

القاهلرة .

28. معجلم مقاييلس اللغلة: أبلو الحسلن أحمد 

بلن فارس بلن زكريا ) ت 395 هلل ( تحقيق: عبد 

السلام محمد هلارون،   ط 2، دار الجيل  بريوت  

1420هل، 1999م .

الطبقلات  علىل  الكبلار  القلراء  معرفلة   .29

واألعصلار: محمد بلن أحمد بن عثلان  الذهبي  

) ت 748 هلل ( تحقيلق: بشلار علواد معلروف , 

شلعيب األرنلاؤوط , صالح مهدي عبلاس، ط 1، 

مؤسسلة الرسلالة، بلريوت، 1404 هلل  .

30. مفاتيلح الغيلب: فخر الدين محملد بن عمر 

التميملي اللرازي ) ت 606 هل ( ط 1، دار الكتب 

العلمية، بريوت، 1421هل، 2000م .

لاس  النَّحَّ أبلو جعفلر  واملنسلوخ:  الناسلخ   .31

يونلس  بلن  إسلاعيل  بلن  محملد  بلن  أحملد 

امللرادي النحوي )ت 338هلل( تحقق: د. محمد 

 – الفلاح  مكتبلة  ط1،  محملد:  السلام  عبلد 

الكويلت ،1408 هلل .

32. النلرش يف القلراءات العرش: أبو الخري محمد 

بلن محملد الدمشلقي الشلهري بابن الجلزري )ت 

محملد  علي  ومراجعله:  تصحيلح   ) هلل   833

الضبلاع شليخ عموم املقلارئ بالديلار املرصية، 

دار الكتلب العلميلة، بلريوت        ) ب . ت ( .

33. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس 

بن  بكر  أيب  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس 

خلكان ) ت 681 هل ( تحقيق د. إحسان عباس، 

دار الثقافة،  بريوت ) ب . ت ( .


