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َخيركم من تعلم القرآن«: صلى اهللا عليه وسلم ُْ ْ ََّ َ َ ْ ُُ ْ ُ وعلمهَ ََ َّ َ«)1(. 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا صلى ): هـ256ت (البخاري؛ محمد بن إسماعيل الجعفي، أبو عبد اهللا  )1(

بيروت، دار ابن كثير (مصطفى ديب البغا، . د: ، تحقيقبصحيح البخاريالمعروف امه اهللا عليه وسلم وسننه وأي
، 4739، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رقم )هـ1987-هـ1407، 3واليمامة، ط

4/1919. 



  ث

 كر وتقديرـش

 
المـستحق للمحامـد كلهـا، وهـو ، فهـو سـبحانه ٕواحـسانهالحمد والشكر هللا عز وجل على توفيقـه 

ِّوالمن أهل الفضل  تحصى، فسبحانه مـا أعظمـه مـن واهـب، ومـا تعد وال  بنعم ال ّأنعم عليوالعطاء، َ
 .أضعفني من شاكر

ي فــي رعايتــه لــ علــى ؛ محــسن ســميح الخالــدي/لة الــدكتورأتوجــه بالــشكر الجزيــل إلــى فــضيثــم 
ذلـك  المـولى عـز وجـل أن يجعـل ًنـصح وتوجيـه، سـائال وما بذل مـن جهـد ووقـتعلى هذه الرسالة، و

 .في ميزان حسناته، وأن يكتب له األجر والمثوبة والتوفيق والسداد
حـاتم عبـد الـرحيم جـالل / األستاذين الفاضلين؛ الدكتور إلى  واالمتنانالشكرل  بجزيمكما أتقد

ــــدكتور،التميمــــي ٕوابــــداء  ، لتفــــضلهما بقبــــول مناقــــشة هــــذه الرســــالة؛عــــودة عبــــد عــــودة عبــــد اهللا/  وال
 .ًالملحوظات عليها، سائال المولى عز وجل أن يبارك فيهما، وينفع بهما

 رفيـق الـدرب فـي ،حسين بن محمد جمعة اللبنانيالشيخ وأخص بالشكر والتقدير أخي العزيز 
 .ملحوظاته المفيدة على ؛استي في الجامعة اإلسالمية في المدينة النبويةدر

 بهـذا المخطـوط، وأعـانني فـي َّحـازم سـعيد حيـدر، الـذي أشـار علـي/ وال أنسى فضيلة الـدكتور
حمـد قويـسم أنـيس بـن أالـشيخ األخ في المدينة النبويـة، وكـذلك  من المخطوطات عددالحصول على 

القرغيـزي فـي الن حـسين علـي  فـي تركيـا، والطالـب نـورجالل خـانيد أكبر سعالشيخ التونسي، واألخ 
 .لمؤلفلالذين أعانوني في الحصول على مخطوطات  ؛مصر

مراجعـة النـسخة ي أعـانني فـي ي الجزائـري الـذِّوَّنور الدين النـالشيخ وال يفوتني أن أشكر األخ 
 .ن هذه الرسالةالخط المغربي، وكذلك أشكر كل من أعانني في شيء مالمكتوبة ب

لــيس لــي مــن ســبيل إلــى مــن أفــضال كثيــرة، َّعلــي  َّيَلوالــد عــن التعبيــر عمــا الكلمــاتوتقــصر 
 .وصبرهم معي  وأوالديزوجيسدادها، وال أنسى بذل 

منـذ صـغري وحتـى مـسيرتي التعليميـة  فـي ّفضل عليله كذلك لكل من كان الشكر موصول و
 .آخر عمري

 .ألجر والمثوبة والتوفيق والسدادالعفو والمغفرة وا اًجميعلهم ًسائال المولى عز وجل 



  ج

 
 رارـإق

 
 : أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان التالي

 للطف اهللا بن محمد األرضرومي تفسير القرآن الكريمأصول  في رسالة

 "تحقيق ودراسة"

 
 باســتثناء مــا تمــت نتــاج جهــدي الخــاص، إنمــا هــو ،أقــر بــأن مــا اشــتملت عليــه هــذه الرســالة

ن هذه الرسالة كاملة، أو أي جزء منها، لم يقدم من قبل لنيل أي درجـة أو أاإلشارة إليه حيثما ورد، و
 .لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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 تفسير القرآن الكريمأصول  في رسالة
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 الملخص

 :في قسمينكانت هذه الرسالة 
مـع  ،في القرن الثاني عـشر الهجـري المؤلف عصرعن الحديث  وفيه :الدراسة: األولالقسم 

 . ذلكالتوسع في ، معالتعريف بالمؤلف وكذلك، النواحي اإليجابية لذلك العصرإبراز 
ثـم ، مـابعـض مـا ألـف فيهذكـر وأصـول التفـسير، وهو علـوم القـرآن و؛ موضوع الكتاببيان ثم 

قيمـــة الكتـــاب بيـــان مـــع ، هفيـــومـــوارده مـــنهج المؤلـــف بيـــان و ،مباحـــث هـــذا الكتـــابفـــي عامـــة  نظـــرة
 .، وذكر بعض المآخذ عليهوأهميته

 . ونسخهالمخطوط، وبيان تسميته، ثم وصف صحة نسبة المخطوط إلى مؤلفهثم إثبات 
مقدمـــة المؤلـــف، (وتحقيقـــه ًيـــه إثبــات مـــتن الكتـــاب كــامال وف : الكتـــابتحقيـــق: الثـــانيالقـــسم 

 . والتعليق على ما يلزم، مع إثبات الفروق بين النسخ الخطية،) والخاتمة،والفصول
 ،ســـبب التـــأليفذكــر ، والعنايــة بـــالقرآن العظـــيماإلشـــارة إلــى أهميـــة ففيهـــا قدمـــة المؤلــف مأمــا 

 . فيهة المؤلفطريقوته، صفو
 بيـــان المكـــي مـــن القـــرآن، و وجمعـــهكتابتـــه ونـــزول القـــرآن عـــنحـــديث الففيهـــا  ،الفـــصولوأمـــا 

 وبيــان أســباب الخــالف فــي التفــسير، والتــي يتعلــق بهــاالفنــون و، مقــصد القــرآن العظــيم منــه، ووالمــدني
، وغيـــر المتـــواترمنهـــا المتـــواتر  ؛القـــراءاتو،  وحكمتـــهمـــا يتعلـــق بالنـــسخ فـــي القـــرآن، ووجـــوه التـــرجيح

 .ٕاعجاز القرآن، و وبيانهبالغته وفصاحة القرآنو
مـسك الختـام و، النـصيحة فيهـا بـالقرآن الكـريم، و طـرق التوحيـدبيـانففيهـا  ،خاتمة المؤلـفوأما 

 . والتسليمبالصالة
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 :مقدمةال

 
مــن ، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفــسنا وســيئات أعمالنــا، إن الحمــد هللا نحمــده ونــستعينه ونــستغفره

 وأشـهد ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه،  ومن يضلل فال هادي له،يهده اهللا فال مضل له
 ؛أما بعد، ًأن محمدا عبده ورسوله

تتنــاول تحقيــق ودراســة تفــسير، الم القــرآن وأصــول فــي علــولمرحلــة الماجــستير  أطروحــة ههــذف
الكبيــر لطــف اهللا بــن محمــد العــالم ، مــن تــأليف )رســالة فــي أصــول تفــسير القــرآن الكــريم( :مخطــوط

 .)1(األرضرومي رحمه اهللا
هـــذه هـــدف ، وأهميـــة الموضـــوع وســـبب اختيـــارهالحـــديث عـــن األطروحـــة هـــذه مقدمـــة وتتنـــاول 

 .خطة الرسالةو منهج التحقيقهذا المخطوط، مع ذكر حول  قةالدراسات السابمعرفة ، والرسالة
 
 الموضوع وسبب اختيارهأهمية 

 يجـد االنهمـاك الواسـع فـي الحـرص علـى الـدنيا، والبعـد عـن ،إن المتأمل في حالنا وحال أمتنـا
 الدين وتعلمـه وتعليمـه، والبعـد عـن القـرآن الكـريم والنظـر فـي آياتـه ودالالتـه، وضـعف اإليمـان بـاليوم

 .اآلخر
ولما كان طريق صالح النـاس فـي الـدنيا واآلخـرة هـو العـودة إلـى كتـاب اهللا عـز وجـل والعمـل 
بــه، كانـــت الكتابـــة فيمـــا يعـــين علـــى فهـــم معــاني كتابـــه الكـــريم وتـــدبره هـــي الـــسبب األول فـــي اختيـــار 

) مرســالة فــي أصــول تفــسير القــرآن الكــري(أطروحــة الماجــستير، ووقــع االختيــار علــى تحقيــق مخطــوط 
 .ألرضروميل، تهودراس

 في إخراج جزء مما احتواه التراث اإلسالمي العظيم من مخطوطـات كثيـرة لـم تـر الرغبةولعل 
 . تحقيق هذا المخطوطالدافع إلىالنور بعد هو السبب الثاني 

                                                 
 .18قسم الدراسة، الفصل األول، ص : انظر ترجمته )1(
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والسبب الثالث هو ما لهذا المخطـوط مـن قيمـة علميـة، ومواضـع فيـه تـستحق البحـث والعنايـة 
 .يروالتحقيق والتحر

 
  الرسالة هدف

هـــذا الكتـــاب علـــى أصـــول وتحقيـــق حيـــاة المؤلـــف وكتابـــه، دراســـة تهـــدف هـــذه الرســـالة إلـــى 
 .طلبة العلم الشرعيلكتاب اهللا، ثم ل خدمة ؛اً علمياًتحقيقمخطوطاته 

 
 الدراسات السابقة

 فلـم يقـم أحـد بتحقيـق هـذا المخطـوط أو دراسـته فيمـا س هنـاك دراسـة سـابقة لهـذا المخطـوط؛لي
 .اطلعت عليه

، والكتــب فــي علــوم القــرآن وقواعــد )1(أمـا موضــوع المخطــوط فهــو قواعــد التفــسير وعلــوم القــرآن
 .)2( من هذه الكتب في قسم الدراسةاًالتفسير كثيرة، ولكل كتاب ميزة، وقد ذكرت بعض

 
 منهج التحقيق

 :يتلخص العمل في تحقيق هذا المخطوط، بما يأتي
ث نسخ خطية، كانت نسخة مكتبة عارف حكمت هـي األصـل، ولـم تحقيق هذا الكتاب على ثال .1

َيعــدل عنهــا  ْ ِّ إلــى غيرهــا، إال عنــد وجــود خطــأ أو ضــعف بــين واضــح مــع التنبيــه -عنــد المقابلــة-ُ َ
 .على ذلك

 :تقسيم الصفحة في قسم التحقيق إلى أربعة أقسام، وهي .2
 الفــروق بــين النــسخ بــالحروف فيــه النــسخة األصــل، وكانــت اإلحالــة فيــه إلــى: القــسم األول .أ

ٕاألبجديــــة، والــــى التعليقــــات باألرقــــام، ويفــــصله عمــــا بعــــده خطــــان متــــصالن علــــى امتــــداد 
 .الصفحة

                                                 
 .38قسم الدراسة، الفصل الثاني، ص : انظر )1(

 .43قسم الدراسة، الفصل الثاني، ص : انظر )2(
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وبعــده خــط واإلحالــة فيــه إلــى القــسم الرابــع باألرقــام، فيــه الفــروق بــين النــسخ، : القــسم الثــاني .ب
 .متصل على امتداد الصفحة

واإلحالــة فيــه إلــى القــسم الرابــع باألرقــام، سخة األصــل، فيــه التعليــق علــى النــ: القــسم الثالــث .ج
 .وبعده خط متصل قصير

 .توثيق مراجع القسم الثالثالتعليق على قسم الفروق بين النسخ، وفيه : القسم الرابع .د
كتابة الكلمات وفق القواعد اإلمالئية الحديثة، خاصة فيما يتعلق برسم الهمـزة واأللـف المقـصورة  .3

 .اًون اإلشارة إلى ذلك غالبونحو ذلك، د
 [ ].  على نص المخطوط أو النصوص المنقولة بين قوسين معقوفيناًوضع ما كان زائد .4
ٕ ما قام المؤلف بتـشكيله فـي النـسخة األصـل، سـوى مـا كـان مـن تـشكيل اآليـات، واضـافة تشكيل .5

ٕتنــوين الفــتح، وحــذف الــسكون فــوق ألــف همــزة الوصــل، واثبــات همــزة القطــع واشــار ة المــد، ونحــو ٕ
 .ذلك

 [ ].  بين قوسين معقوفين اًوضع عناوين للفصول التي لم يضع المؤلف لها عنوان .6
 ، مـع اإلشـارة إلـى رقـم فـي الـنص المحقـق"/"بـالخط المائـل المخطـوط  صـفحة إلى نهايـة اإلشارة .7

 . التحقيق صفحةهامشعلى صفحة المخطوط 
 .إلى سورها وأرقام آياتها، مع عزوها يالعثمانرسم اآليات القرآنية وفق الرسم  .8
 :اآلتيةالطريقة  األحاديث، وفق تخريج .9

عـن بقيـة كنـب  أحدهما، واالكتفاء بذلكفي أو إن كان فيهما لحديث إلى الصحيحين عزو ا .أ
 .الحديث األخرى

إلى بقية الكتب الستة ومـسند اإلمـام  -في الصحيحن أو أحدهمالم يكن لما –الحديث عزو  .ب
 .مد، واالكتفاء بذلك إن كان فيهاأح

ِّ فــي بعــض مظانــه مــن -فــي الكتــب الــستة ومــسند أحمــدلــم يكــن لمــا –تتبــع تخــريج الحــديث  .ج
 .الكتب األخرى

 .حينفي تصحيح الحديث أو تضعيفه لما لم يكن في الصحيأهل العلم أقوال بعض نقل  .د
 .المستطاعقدر يق على قسمي الدراسة والتحقألعالم في بعض الباختصار  الترجمة .10
 .التعريف بالبلدان واألماكن والكتب والمؤلفات قدر المستطاع .11
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 . والمصطلحاتةشرح غريب اللغ .12
 .أصحابهاإلى وعزو األقوال ، تباع األسلوب العلمي في توثيق المعلوماتا .13
 .البحث العلميمنهج  هيقتضيحسب ما  عالمات الترقيم وضع .14
 : لالختصار، وهي كاآلتياً طلبالرموز لأللفاظ المتكررة؛استعمال بعض  .15

 هجرية =هـ    طبعة =ط    توفي  =ت  
 صفحة = ص   لوح المخطوط =ق    ميالدية =م   
 أستاذ دكتور  =.د.أ   دكتور . = د  

 
 الرسالةخطة 

 :، بعد المقدمة، تنقسم إلى قسمينالرسالةخطة 
 قسم الدراسة: القسم األول

 :ة فصولوفيه ثالث
 :، وفيه مبحثان، وهماالتعريف بالمؤلف وعصره: الفصل األول

 عصر المؤلف: المبحث األول  
 المؤلفالتعريف ب: المبحث الثاني  

 :، وفيه ثالثة مباحث، وهيدراسة الكتاب: الفصل الثاني
 موضوع الكتاب وبعض ما ألف فيه: المبحث األول  
 بمنهج المؤلف في الكتا: المبحث الثاني  
 قيمة الكتاب والمآخذ عليه: المبحث الثالث  

 :، وفيه مبحثان، وهماالتعريف بالمخطوط: الفصل الثالث
 صحة نسبة المخطوط إلى مؤلفه وتسميته: المبحث األول  
 وصف المخطوط، وصور من نسخه: المبحث الثاني  

 قسم التحقيق: القسم الثاني

 .وفيه مقدمة وتسعة فصول وخاتمة
 .والتوصياتنتائج ال وفيها أهم ، الرسالةخاتمةثم بعد ذلك 
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 .ثم الفهارس التي تعين على الوصول للمعلومة
 .المصادر والمراجعفهرس  :تحت عنوانالرسالة  هثم رصد المراجع والمصادر لهذ

 
 ًوأخيرا،

مــا ف، هــذه الرســالةهــذا جهــد المقــل فــي ، و)1(الخلــلالــنقص والعمــل اإلنــساني مــدعاة لحــدوث ف
 .)2(الشيطانمن فهو من اهللا وحده، وما أخطأت فيه فهو من نفسي وأصبت فيه 

ًسائال المولى عز وجل أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعله خالص  . لوجهه الكريماً
  

 .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
 

 كتبه،
 منتصر نجيب صدقي أبو حسن

 هـ1435 جمادى اآلخرة 3
 م2014 نيسان 3

 

                                                 
وذلك أني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابه في : "... ي إلى العماد األصفهانيانسكتب القاضي الفاضل عبد الرحيم البي )1(

َلو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان : َّيومه إال قال في غده ِ ُِ ََ ُِّ َ ْ ْ ُ َ َِّ ُ
َّأجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيالء النقص على جل اهللا  حاجي خليفة؛ مصطفى بن عبد". ِة البشرُ

بيروت، دار الكتب العلمية، (، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون): هـ1067ت (القسطنطيني الرومي الحنفي 
 .1/17، )م1992/ هـ1413

 abuhasanm@hotmail.com: ، مخاطبتي على العنوان التالياً ممن وقف على خطأ، أو رأى رأياًراجي )2(
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 ولالقسم األ

 

 قسم الدراسة
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 الفصل األول

 

  وعصرهالتعريف بالمؤلف

 

 :وفيه مبحثان

 عصر المؤلف: المبحث األول   

 المؤلفالتعريف ب: المبحث الثاني   
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 المبحث األول

 عصر المؤلف

 
، االجتماعيــةو ،الــسياسيةيتنــاول هــذا المبحــث تحديــد عــصر المؤلــف، ثــم الحــديث عــن الحالــة 

 :الثقافية، وذلك من خالل المطالب اآلتيةوالعلمية و
 

 تحديد عصر المؤلف: المطلب األول

فقـد تـوفي المؤلـف ؛ عاش المؤلف في القرن الثـاني عـشر الهجـري، وبدايـة القـرن الثالـث عـشر
 .)1(م1788-1787هـ الموافق 1202 عام -كما أثبتت كتب التراجم-

 للقـــرن الثـــاني الثقافيـــة والعلميـــة، وماعيـــة واالجت،لحالـــة الـــسياسيةا هـــذا المبحـــث يتنـــاولولـــذلك 
 .، حيث كانت معظم حياة المؤلف فيه)2(عشر الهجري

 .)3(وقد كانت األمة اإلسالمية في هذا القرن تحت الخالفة العثمانية
 

 الحالة السياسية: المطلب الثاني

اه، وهــو  ويــسمى البادشــ،فــي الخالفــة العثمانيــة للــسلطانفــي نظــام الحكــم كانــت الــسلطة العليــا 
، عاصــــمة الخالفــــة فــــي ذلــــك القــــرن، وكــــان )ســــتانبولإ(إســــالم بــــول يمثــــل الدولــــة، وكــــان يقــــيم فــــي 

                                                 
 .36ص : انظر )1(

الخميس يوم ، ونهايته كانت في م1688 تشرين األول 26بداية القرن الثاني عشر الهجري كانت في يوم الثالثاء  )2(
، التاريخ اإلسالمي:  أسامةأباشاكر؛ محمود بن شاكر الحرستاني، : انظر في تحويل التاريخ .م1785الثاني تشرين  3
 .8/572، )م200/هـ1421، 4بيروت، المكتب اإلسالمي، ط(

 من هذه الدراسات اًتعددت الدراسات عن الخالفة العثمانية من الناحية السياسية واالجتماعية والثقافية وغيرها، لكن كثير )3(
ويظهر للمحقق في تاريخ الخالفة العثمانية ، سلط الضوء على الجانب السلبي لهذه المرحلة من تاريخ األمة اإلسالمية

ينبغي إظهارها وسيتم تسليط الضوء في هذا المبحث على الجوانب اإليجابية التي ،  وأخرى سلبيةيجابيةفيها جوانب إأن 
 . بهإوابرازها واالعتناء
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يتـــسمون تفـــاوتهم فـــي مـــدى تـــدينهم، وعلـــى الـــرغم مـــن  ،احتـــرام الـــدينن، يفرضـــون يمـــسلمالـــسالطين 
 .)1(المناطقعلى الدولة، ويتبع السلطان حكام عديدون موزعون مهام في والجدية ، بالشجاعة
 وهــو الوكيــل المخــول للــسلطان، ويــشبه رئــيس الــوزراء فــي ؛الــصدر األعظــم الــسلطان  يلــيثــم

كانــت لــه و ورئــيس الجــيش، ، مــع صــالحيات أوســع، ويــشغل منـصب رئــيس الحكومــةالحاضــرالوقـت 
الــصالحية فــي التــدخل فــي أي عمــل ســوى القــضاء، ولكنــه مــع ســعة صــالحياته ال يــستطيع الخــروج 

، وكــــان الــــصدر األعظــــم يقــــود المعــــارك الحربيــــة حــــين تــــدعو ألخالقيــــةعــــن المبــــادئ اإلســــالمية وا
الضرورة، ويتفقد األحـوال فـي العاصـمة، وقـد تـولى هـذا المنـصب أنـاس متفـاوتون فـي العلـم والحكمـة 

 .)2(والدهاء والكفاءة واإلدارة
 هــم ووزراءؤلــصدر األعظــم، وفيــه الــوزراء ووكال، ويرأســه ا)ديــوان همــايون(ثــم مجلــس الــوزراء 

بدأ مجلس الـوزراء يفقـد أهميتـه فـي قد ، و8-5عددهم ما بين ويبلغ  يعنون بكل أمور الدولة، ،الدولة
 .)3( منصب الصدر األعظمهـ عندما تولى محمد باشا كوبرولو1067نحو عام 

 .)4( األوراقفيهوكان للدولة أرشيف تحفظ 
 .إلى غير ذلك من أعضاء الحكومة
الــسلطان :  عــاش فيــه المؤلــف ثمانيــة مــن الــسالطين، أولهــموقــد تــولى الــسلطة فــي القــرن الــذي

الحميد بـن  السلطان عبد: ، وآخرهم)هـ1102ت (العشرون سليمان الثاني بن السلطان إبراهيم األول 
 .)5()هـ1203ت  (السلطان أحمد الثالث

                                                 
إستانبول، مؤسسة فيصل للتمويل، (عدنان محمود سلمان، : ، ترجمةتاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا؛ يلماز: انظر )1(

 .276-2/271، )م1990

الدولة العثمانية في التاريخ : إسماعيل أحمد. ؛ دياغي، و338-2/333، تاريخ الدولة العثمانية: توناأوز: انظر )2(

 .80-79ص ، )م1996/هـ1416، 1الرياض، مكتبة العبيكان، ط(، اإلسالمي الحديث

 .2/339، تاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا: انظر )3(

 .2/352، المرجع السابق: انظر )4(

إحسان حقي، . د: ، تحقيقتاريخ الدولة العلية العثمانية): هـ1338ت (ريد؛ محمد فريد بن أحمد، المحامي ف: انظر )5(
 تاريخ الدولة العثمانية العلية: حليم؛ إبراهيم بيكو، 362-305ص ) م1981/هـ1401، 1بيروت، دار النفائس، ط(

، )م1988/هـ1408، 1، مؤسسة الكتب الثقافية، طبيروت(، التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العليةالمعروف بكتاب 
، تاريخ سالطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى اآلن): هـ1357ت (وآصاف؛ عزتلو يوسف بن همام ، 148-183
التاريخ : ، وشاكر111-94 ، ص)م1995/هـ1415، 1القاهرة، مكتبة مدبولي، ط(محمد زينهم محمد عزب، : تقديم

 .154-8/139، اإلسالمي
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فــي الفتــرة التــي ) هـــ1187ت (ويقــع أوائــل هــذا القــرن وحتــى زمــن الــسلطان مــصطفى الثالــث 
 ويرجـع ،)1( بالنسبة للخالفة العثمانية، ثم بدأ عـصر االنحطـاط-يعني الثبات– بعصر التوقف تسمى

اتــساع رقعــة مــع ذلــك إلــى االبتعــاد عــن مــنهج اهللا عــز وجــل، وبــسبب التــرف والحــرص علــى الــدنيا، 
 .)2(غير ذلك من األسبابإلى الدولة، 

 :ومما تميزت به هذه الفترة
 فقــد اســتمر ؛ فــي األحــوال الــسياسية الداخليــة خــالل هــذا القــرناً نــسبياســتقرار الخالفــة العثمانيــة .1

الـــــسلطان مـــــصطفى الثـــــاني الخلفـــــاء فـــــي مناصـــــبهم حتـــــى الوفـــــاة، ســـــوى مـــــا كـــــان مـــــن عـــــزل 
الــذي تنــازل ) هـــ1149 ت (الــسلطان أحمــد الثالــث، و)3(فــي العــام الــذي تــوفي فيــه) هـــ1115 ت(

، وما كان من ثورة علي بيك في مـصر )4(ـه1143 عامعن السلطة إثر ثورة قادها بترونا خليل 
 .)5()هـ1187ت (بتشجيع من روسيا زمن السلطان مصطفى الثالث 

اســتمرار الــصراعات الخارجيــة مــع الــدول المجــاورة، كالنمــسا وروســيا والبندقيــة وبولونيــا وفــارس،  .2
، ومــن هــذه َضَقْنُوكانــت نتيجــة تلــك الــصراعات إمــا نــصر أو هزيمــة أو معاهــدة ال تلبــث أن تــ

هــ ومعاهـدة بـساروفتس 1125ة سنة َنْرَدهـ، ومعاهدة َأ1110معاهدة كارلوفتس سنة : المعاهدات
 .)6(هـ1187هـ، ومعاهدة قينارجة سنة 1152هـ، ومعاهدة بلغراد سنة 1130سنة 

هــ 850مـن عـام  اً، وكان ذلك اعتبـارامتياز الجيش العثماني بكونه األول على المستوى العالمي .3
 .)7(أصبح الثالث في العالم ف؛ثم انحدر بعد هذا التاريخ هـ،1184تى نحو عام ح

 
 

                                                 
 .621 و 1/539، تاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا: انظر )1(

 .147 و 8/109، التاريخ اإلسالمي: شاكر: انظر )2(

 .311، ص تاريخ الدولة العلية العثمانية: فريد: انظر )3(

 .318، ص المرجع السابق: انظر )4(

 .8/150، اإلسالميالتاريخ : شاكر، و339، ص تاريخ الدولة العلية العثمانية: فريد: انظر )5(

، 111-94، ص تاريخ سالطين بني عثمان: ، وآصاف362-305، ص تاريخ الدولة العلية العثمانية: فريد: انظر )6(
 .154-8/139، التاريخ اإلسالمي: وشاكر

 .2/374، تاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا: انظر )7(
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 وامتـدادها اتـساع رقعتهـامن رغم على ال ،محافظة على نفسهامن الاإلمبراطورية العثمانية ن ُّكَمَت .4
 .)1( خالل قرون عديدة، مما يظهر قوتها وثباتهاعلى ثالث قارات

 كــان الــسلطان ،علــى ســبيل المثــالف ؛ القــرن بــصفات خاصــةبعــض الــسالطين خــالل هــذا تميــز .5
، قــاد الجيـــوش بنفــسه، وأمــا الـــسلطان اًشــجاع) هــــ1115ت (مــصطفى الثــاني بـــن محمــد الرابــع 
فقــد أصــلح األحــوال، واتــصف بالعــدل والحلــم، ) هـــ1168ت (محمـود األول بــن مــصطفى الثــاني 

ي زمنه، وكان الـسلطان مـصطفى الثالـث لمساواة بين الجميع، واتسع نطاق الدولة فإلى اوالميل 
ًعادال مياال لإلصالح، محب) هـ1187ت (بن أحمد الثالث  ً  .)2( للخير ولتقدم بالدهاً

 
 الحالة االجتماعية: المطلب الثالث

 بمعرفـــة التركيبــة االجتماعيــة للمجتمـــع همــن الممكــن تــصور طبيعـــة المجتمــع العثمــاني وفهمــ
 :، وبيان ذلك عبر الفروع اآلتية االجتماعية)الدينامية(كة الحرالعثماني، ومفهوم العائلة، و

 
 التركيبة االجتماعية للمجتمع العثماني: الفرع األول

مفهــوم المجتمــع، وأشــكال : وهمــا، تعتمــد التركيبــة االجتماعيــة للمجتمــع العثمــاني علــى أمــرين
 . فيهاالستيطان

  مفهوم المجتمع عند العثمانيين:ًأوال

 وتكامـــل ،مـــع اإلنـــساني فـــي الحيـــاة العثمانيـــة علـــى احتـــرام كرامـــة اإلنـــسانمفهـــوم المجتيقـــوم 
، اً األسـر، واجتمـاع األسـر يكـون مجتمعـَونُنِّوَكُفاألفراد ي؛ حاجاته بتعاون أفراده للبقاء والزيادة والنماء

الدولــــة التــــي لهــــا نظــــام حكــــم فــــي  ا وبقائهــــ، واســــتقرارها، وأمنهــــا،والمجتمعــــات تحــــافظ علــــى حقوقهــــا
 .)3(ارةٕواد

                                                 
 .376 و 2/331، تاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا: انظر )1(

 .340 و325 و 308، ص تاريخ الدولة العلية العثمانية: فريد: انظر )2(

إستانبول، مركز (صالح سعداوي، : ، ترجمة تاريخ وحضارة-الدولة العثمانية : إحسان أوغلي؛ أكمل الدين: انظر )3(
 .1/524، )م1999األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، 
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يقــوم  فهــو ؛"طــوق الحقانيــة"و" دائــرة العــدل"بـــيــسمى علــى مــا نظــام المجتمــع العثمــاني يرتكــز و
 سـياجالدولة بالنـسبة للمجتمـع تعتبر بين أفراد المجتمع، ووالحقوق على العدل الذي هو أساس السلم 

 الملــك الــشريعة، ون الدولــة، ويحمــي نظــامؤالــشريعة شــتــنظم و  كالــسور لحديقــة الــدنيا،؛األمــان للحيــاة
 هــذا يحتــاج إلــى ثــروة عظيمــة ومــال، يــوفرهــذا الجــيش ويحتــاج بقــاء نظــام الملــك إلــى جــيش قــوي، و

 ؛ُ العـادلُالحكـم َ واالسـتقرارَهـذا الرخـاءيكفل رعايا المجتمع الذين يعيشون في رخاء واستقرار، والمال 
ـــسيادة والجـــيش والثـــروة واألهـــالي إنمـــا هـــي ح ـــشريعة وال ـــة وال لقـــات الركـــائز األســـاس لتماســـك فالعدال

 .)1(المجتمع وبناء الدولة وبقائها، وهي ما يعبر عنه بطوق الحقانية
 :  وهما، إلى قسميناًعمليالعثماني المجتمع وينقسم 

، وهـم الـسيفرجـال  قـصر الـسلطان، ووهـو ؛موظفو الـسرايوهم : )الراعي(رجال الحكم واإلدارة  .1
، القلـمرجـال  الـدين وعلمـاء الـدنيا، و، وهـم علمـاءالعلـمرجـال الجند والجيش واألسطول البحري، و

 .)2(موظفو األجهزة والدوائر الحكوميةوهم 
مــــن المــــالك ، تحــــت رعايــــة وحمايــــة الدولــــةكــــان كــــل مــــن وهــــم : )الرعيــــة(ن والرعايــــا المحكومــــ .2

 يونـــان وعــرب وأتــراكمــن ؛ وأصــحاب الحــرف والــصنائع وأهــل التجــارة، علــى اخــتالف أعــراقهم
 ونــصارى األرمــن، نــصارى الــروم،مــن ، مــن المــسلمين وغيــر المــسلمين  وغيــرهمأرمــن ومــانروو

 . وغيرهم،واليهود
إلــى الــشريعة  - وأســاس الخالفــة والدولــة،وهــم الغالبيــة العظمــى-المــسلمون مــن الرعايــا يتحــاكم و  

وغيـــــر المـــــسلمين يـــــنظم أحكـــــامهم نظـــــام الملـــــة اإلســـــالمي، بنظـــــام القـــــضاء ممثلـــــة اإلســـــالمية 
 . )3(المحكومة

 هـــ1260عــام وقــد كــان تعــداد الــسكان فــي الدولــة العثمانيــة ممــن لهــم قيــد فــي ســجالت الدولــة 
 .)4( نسمة) مليون35( نحو

                                                 
 .526-1/525،  تاريخ وحضارة-ولة العثمانية الد: إحسان أوغلي: انظر )1(

الدولة العثمانية في التاريخ : وياغي، 551-1/526،  تاريخ وحضارة-الدولة العثمانية : إحسان أوغلي: انظر )2(

 .86، ص اإلسالمي الحديث

 .553-1/551،  تاريخ وحضارة-الدولة العثمانية : إحسان أوغلي: انظر )3(

، يزيد بكثير على العدد المسجل اًمع التنبيه على أن العدد الحقيقي للسكان، كان قديم، 1/557، المرجع السابق: انظر )4(
 .في السجالت الحكومية
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 أشكال االستيطان في المجتمع العثماني: اًثاني

 :)1( ثالثة أقسام، وهينقسم أشكال االستيطان في المجتمع العثماني إلىت
 .لة والتجارة والصناعة في المدن والبحاررجال الدووهم : أهل الحضر .1
 .ن والمالك في القرىوالمزارعوهم : أهل الريف .2
 .المواشي والحيوانات، يقومون بتربية  الترحال بين المدن والقرى والمياهو دائموهم: البدو الرحل .3

 
 العائلة في المجتمع العثماني: الفرع الثاني

 األب واألم واألوالدمـــــن قـــــائم علـــــى تكـــــوين األســـــرة مفهـــــوم العائلـــــة فـــــي المجتمـــــع العثمـــــاني 
 والمبادئ واألعـراف ، وتربيتها وفق الدين واألخالق اإلسالمية، وحمايتها، والمحافظة عليها،واألقارب

وكــذلك بقيــة أمــور ، ويبــرم القاضــي والمحــاكم الــشرعية عقــود األنكحــة والــزواج، فــي الدولــة العثمانيــة
 . وغير ذلك،إلرث والمنازعاتاألحوال الشخصية في الطالق وا

يتركــــز دور األب علــــى النفقــــة والمــــسكن والحمايــــة، واألم علــــى حفــــظ بيتهــــا وتربيــــة أوالدهــــا و
 .ورعايتهم في المأكل والملبس والصحة

عـدد أفـراد ووالد، واألم واألب ، هـم األ أفراد7-3 ما بين اًغالبعدد أفراد العائلة الصغيرة ويبلغ 
من أخواته  و،زوجوأخوات ال ،حماةوال ،والدواأل ،مواأل ،ب، وهم األ فرد35-30 ما بينكبيرة العوائل ال

 .)3)(2( وهي أشبه بحياة القصور في المدن والقصبات،لخدم والجواريإلى ا إضافة ،الرضاعة
 

 االجتماعية في المجتمع العثماني) الدينامية( الحركة: الفرع الثالث

، جغرافــــيالســــتيطان الحركــــة األفقيــــة، وهــــي االعلــــى  االجتماعيــــة )الديناميــــة(الحركــــة تنبنــــي 
 .ألفراد ذلك االستيطان وظيفيالرتقاء والحركة الرأسية، وهي اال

 

                                                 
 .571-1/558،  تاريخ وحضارة-الدولة العثمانية : إحسان أوغلي: انظر )1(

 .598 و 1/558، ص المرجع السابق: انظر.  دار500-400المدينة الصغيرة، وهي ما بين : القصبة )2(

 .577-1/573، المرجع السابق: انظر )3(
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حركــات وقعــت الداخليــة والخارجيــة فقــد ومــستجدات األحــداث  التــساع الدولــة العثمانيــة اًنظــرو
أثنــاء ذلــك إلــى ي فــســعت الدولــة ، والمــدن  وهجــرات واســتيطان فــي القــرى والقــصبات،انتقــال ســكانية

ٕتعميــر القــرى الخربــة التــي هجرهــا فالحوهــا، وتــوطين البــدو الرحــل فــي القــرى، واحيــاء القــرى النائيــة 
 . عن طريق تأسيس األوقافٕوانعاشها اً واقتصادياًاجتماعي

مبنيــة وكانــت األولويــة ،  لجميــع األعــراقاً فقــد كــان متاحــ،األعمــال الوظيفيــةوأمــا االرتقــاء فــي 
 .)1( ومعرفة اآلداب العثمانية ولغتها،واإلخالص في خدمة الدولة والدينعلى الكفاءة 

 
ًواجماال لما سبق فقد كان القرن الثاني عشر ضمن هذا النظام االجتماعي، الذي يظهـر فيـه ؛ ٕ
تعـدد العقائـد والمـذاهب مـن رغم علـى الـلقيم والمبادئ اإلسـالمية واإلنـسانية، االقوة والتماسك، واحترام 

 . وتزايد الكثافة السكانية، واتساع المساحة الجغرافية،واللغاتواألعراق 
 
 الحالة الثقافية والعلمية: الرابعالمطلب 

المدنيـة وصف للحالة الثقافية والعلمية من خالل الحديث عن العلوم الدينية والعلـوم يأتي فيما 
 :، وذلك من خالل الفرعين اآلتيينوالمهنية
 

 ةالعلوم الديني: الفرع األول

الفقهيـــة  لـــديها المـــذاهب اًكـــان معتمـــد الـــسني، والـــدين الرســـمي للدولـــة العثمانيـــة هـــو اإلســـالم
خـــاص بـــه،  ٍتْفـــُولكـــل مـــذهب م، حنبلـــيوال ،شافعيوالـــ ،مـــالكيوال ،-وهـــو األكثـــر-حنفـــي ؛ الاألربعـــة

 .)2(األربعة وحدة الدين اإلسالمي لجميع مسلمي العالميمثل هؤالء المفتون و
ن فـــــي المـــــدارس وبـــــِّدَمؤالن وومعلمـــــيتخـــــرج منهـــــا ال ،نومدرســـــ وُمـــــدارس ٍلكـــــل مـــــذهبكـــــان و

قــضاة، مــستوعبين فــي ذلــك إقامــة الــدين الن وومفتــالعلمــاء والخطبــاء، والمــساجد والوالكتاتيــب، وأئمــة 
 .)3(في المساجد والجوامع والمدارس الدينية والمحاكم الشرعيةه ونشر

                                                 
 .585-1/581،  تاريخ وحضارة-الدولة العثمانية : إحسان أوغلي: انظر )1(

 .2/461، تاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا: انظر )2(

 .2/472، المرجع السابق: انظر )3(
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، وقـد كثيـر مـن المـدارسالن والقـصبات وجـود ساعد في نشاط الحركة التعليمية فـي المـدومما 
متوسـطة، فـي المرحلـة السـنوات ثـم أربـع ، فـي المرحلـة االبتدائيـةسـنوات الدراسة فيها أربـع مدة كانت 

 والرتـب ،الحصول على الشهادات العلمية، مما يؤهل الدارس فيها عاليةفي المرحلة السنوات ثم أربع 
اســتانبول، :  مثــلدراســية العاليــة فــي المــدن الكبيــرة؛احــل الوكانــت المر خاصــة فــي المــدن، ،الوظيفيــة
 .)2(، وأدرنة، وبورصة، وبغداد، والشام، وحلب وقونية، وغيرها)1(والقاهرة

لتعلـيم فـي المـساجد والكتاتيـب ويضاف إلى الحركة التعليمية والتربوية والتأهيلية في المدارس ا
 .)4(دور تحفيظ القرآنو ،)3(والتكايا

فـي تحقيـق ثمـرة هـذه الجهـود فـي التربيـة  اًسببلدولة واألوقاف والتعاون االجتماعي اكانت  قدو
 .)5(وغيرهاتكايا ومساجد ومدارس من والتعليم عبر هذه القنوات 

ــا فــي التسلــسل  ــديني كانــت المرتبــة العلي ــال ، وهــو الموظــف الثــاني بعــد الــصدر شيخ اإلســالمل
قاضي عسكر روملـي يليه ثم ينية والتدريس الديني، في األمور الدمحصورة األعظم، وكانت وظيفته 

يعـين و، )رئيس قـضاة منـاطق آسـيا وأفريقيـا(وقاضي عسكر األناضول ) رئيس قضاة مناطق أوروبا(
،  عليهــا ثــم الــصدر األعظــم،شــيخ اإلســالمبعــد تــصديق القــضاة بــدورهم ناضــول األقاضــيا روملــي و

 .)6( مباشروتعرض تعيينات القضاة الكبار على الخليفة بشكل
ـــة االبتدائيـــة،  مـــن طالـــب اًويترقـــى المـــتعلم تـــصاعدي ـــم فـــي المرحل ـــم ة،متوســـطالث الدراســـة  ث

 ى لـــه، ثـــم يترقـــاًاعدــ، ويختـــار المـــدرس مـــس)طلبـــة علـــوم(العاليـــة، ويطلـــق علـــيهم فـــي هـــذه المرحلـــة 
 

                                                 
مدارس، ) 110(مدرسة، وفي مدينة أرضروم ) 1993(هـ 1060كان عدد المدارس في إستانبول وحدها في نحو عام  )1(

 .2/489، تاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا: انظر. مدرسة) 6176(هـ 1110وكان في القاهرة وضواحيها في نحو عام 

 .486-2/485، تاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا: انظر )2(

تكية، ) 550(جامع ومسجد ومصلى، و) 15700(هـ، ما يقارب من 1050كان في إستانبول وحدها في نحو عام  )3(
 .2/503، تاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا: انظر. زاوية) 22000(و

 .491-2/489، المرجع السابق: انظر )4(

 .496-2/491، المرجع السابق: انظر )5(

 .478 و 2/472، المرجع السابق: انظر )6(
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، إن رغــب فــي ذلــك، ثــم يترقــى فــي اًالمــدرس ليــصبح مــن درجــة كبــار المدرســين، ثــم ليــصبح قاضــي
 .)1(األكبر؛ وهو قاضي إستانبولقاضي الثم ، قاضي مدينة كبيرةالقضاء، ليصبح 

 هــي القــاهرة، ويطلــق علــى أهميتهــا وكثافــة ســكانهاالمدينــة التــي تعقــب إســتانبول فــي كانــت و
ـــة: ، ومـــن المـــدن المهمـــة فـــي القـــضاءقاضـــي مـــصر: قاضـــيها  ،بـــودينو ،بورصـــةو ،أورفـــة، والمدين

 .)2(غيرها، وقدسوال ،شاموال ،بغدادو
 

 المهنيةوالعلوم المدنية : الفرع الثاني

الحـــسابية يـــتعلم الطالـــب فـــي المـــدارس االبتدائيـــة القـــراءة والكتابـــة، وقـــراءة القـــرآن، والعمليـــات 
 .)3( ومادة الجغرافية،فيما بعد مادة التاريخإليها  وأضيف ، وعلوم الدين الضرورية، والخط،األربع

 .)4( للتطبيقات العملية لتالمذة الطباًنمكادور الشفاء والمشافي وتعد 
التكايــا بعــض ، وكــذلك لقــصر الــسلطانالتابعتــان العــسكرية والفنــون الجميلــة  اتــأكاديمي توكانــ

 .)5(في الخط والعلوم والصناعات المختلفة اً عالياًتعليم، تقدم الكبيرة
 فمـن أراد أن يكـون ؛التعليم العملـي مـع األسـتاذ المعلـم مـن أوسـع مجـاالت التعلـيمكذلك كان و
 مــع الطبيــبوطالــب الطــب مــع المهنــدس، طالــب الهندســة  فإنــه يعمــل ســوية مــع المعمــار، واًيــمعمار

، مـع العلـم )6(في الجدارة ليحـصل علـى شـهادة اإلجـازة ومزاولـة المهنـة اًالطالب اختبارثم يقدم وهكذا، 
 .)7( صنعة وحرفة مختلفة)225( من اًهـ نحو1050بأنه كان في عام 

 

                                                 
 .486-2/483، تاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا: انظر )1(

 .485-2/483، المرجع السابق: أوزتونا: انظر )2(

 .2/450 ، تاريخ وحضارة-الدولة العثمانية : ٕاحسان أوغلي، و2/488، تاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا: انظر )3(

 .494-2/493، تاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا: انظر )4(

 .2/491، المرجع السابق: انظر )5(

 .2/491، ع السابقالمرج: انظر )6(

 .1/564،  تاريخ وحضارة-الدولة العثمانية : إحسان أوغلي: انظر )7(



17 

مدرســــة صــــناعة القنابــــل ســــنة ك؛ المــــدارس العــــسكرية المتخصــــصةشــــيدت وفــــي هــــذا القــــرن 
مدرسـة الهندسـة البحريـة اإلمبراطوريـة سـنة ، وهــ1147مدرسة الهندسة اإلمبراطورية سنة ، وهـ1140
 .)1(هـ1198مدرسة الهندسة البرية اإلمبراطورية سنة ، وهـ1190

 ،لميـة، وتـدعم وجودهـا وقوتهـا، خـالل هـذا القـرن التي تؤكد وجود الحركة العالملحوظاتومن 
 :وخالل فترة الخالفة العثمانية على وجه العموم، ما يأتي

 .وجود األوقاف وكثرتها في المدارس والمساجد وغيرها مما شجع الحركة العلمية .1
 .احترام المجتمع والدولة ألهل العلم وتقديرهم .2
 .كثرة التأليف والمؤلفات .3
 .كثير من العلماء والكتاب والمؤلفينظهور ال .4
وتأســيس دار ) هـــ1149ت (بــن محمــد الرابــع  أحمــد الثالــثدخــول المطبعــة فــي عهــد الــسلطان  .5

 .)2 (للطباعة في إستانبول بعد إقرار المفتي
 ، وبغـــداد، وحلـــب، وتـــونس، والقـــاهرة،ارتقـــاء المراكـــز العلميـــة فـــي مـــدن شـــتى كمـــا فـــي اســـتانبول .6

 . وغيرها،وصنعاء
 
 

                                                 
 .2/507، تاريخ الدولة العثمانية: أوزتونا: انظر )1(

 .319، ص تاريخ الدولة العلية العثمانية: فريد: انظر )2(
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 المبحث الثاني

 التعريف بالمؤلف

 
 حياتـــه العمليــة ورحالتـــه، ويتنــاول هــذا المبحـــث الحــديث عـــن اســم المؤلــف ومولـــده ونــشأته، 

 مذهبــهعقيدتــه وو، آثــاره ومؤلفاتــه، وثنــاء العلمــاء عليــهو، شــيوخه وتالميــذهذكــر مــع حياتــه العلميــة و
 .لب عن وفاته، وذلك عبر تمهيد، وسبعة مطااًالفقهي، وأخير

 
 تمهيد

ال ترجمتــه فيهــا فلــم يحــظ المؤلــف بــالكثير مــن التــراجم فــي الكتــب العربيــة فيمــا وقفــت عليــه، 
 : ما يأتي من أربعة أسطر، ولعل ذلك راجع إلىاًنحوتعدو 

 .فلم يستقر في مكان واحد؛ كثرة تنقل المؤلف بين البلدان .1
لهـا ينتـسب، فكـان ذلـك مـدعاة الهتمـام كون المؤلف تركي المولد والنشأة، فهـو مـن أرزن روم، و .2

 فـي المؤلفـات التركيـة لترجمـة اًبني قومه به دون غيرهم من العرب، ولذلك ال يزال البـاب مفتوحـ
 .)1(المؤلف لمن كان له معرفة واطالع عليها

هــ، ومـن المالحـظ فـي العـصور المتـأخرة أن 1202فقـد تـوفي عـام ؛ كون المؤلف من المتـأخرين .3
، وكـذلك فقـد انـصب اهتمـام )2( لم تستقص جميع العلماء بالترجمة في تلك العصوركتب التراجم

 .المتأخرين على كتب أصول اإلسالم ومؤلفات المتقدمين

                                                 
تحرير والتفسير، نال بها درجة الدكتوراة من هناك رسالة دكتوراة للدكتور خالص أوران في دراسة تفسير المؤلف راموز ال )1(

 .م، وهي باللغة التركية، ولذلك لم أستطع الوقوف على ترجمة المؤلف فيها1995جامعة مرمرة عام 

 لم يترجم للمؤلف في كتابه إعالم النبالء، وهو من أوسع كتب -على سبيل المثال-الطباخ محمد راغب ولذا نجد أن  )2(
ب، وقد أشار الطباخ في آخر كتابه إلى أنه إن كان قد أهمل ترجمة ذي شهرة من أعيان حلب الترجمة في تاريخ حل

الحلبي  ؛ محمد راغبالطباخ: انظر.  يستند إليهااً، وال آثارفي ترجمته ه يرجع إليماوذلك ألنه لم يجد ؛ فهو معذور
، 2 دار القلم العربي، طحلب،(محمد كمال، : تحقيق، إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء): هـ1370(

 .7/641، )م1988/هـ1408
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لهــذه األمــور، كــان ال بــد مــن البحــث عــن مــصادر أخــرى لترجمــة المؤلــف، وكــان مــن أهمهــا 
فيهـا أشـياء كثيـرة لـم تـذكرها كتـب فكـان تتبعها على قدر الطاقة، فكان ال بد من  ؛كتب المؤلف نفسه

 .التراجم
 

 مولده ونشأته واسم المؤلف ونسبه: المطلب األول

، وذلــك مــن خــالل مولــده ونــشأتهعــن  و،اســم المؤلــف ونــسبهيتنــاول هــذا المطلــب الحــديث عــن 
 :الفرعين اآلتيين

 
 اسم المؤلف ونسبه: الفرع األول

، )5(َقـوپرانبقـازيق : تـارة )4(المـدعو، )3(حمـد، أبـو م)2(الحسني )1(هو السيد لطف اهللا بن محمد
ـــــــــــــــــي نهايـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذا)6(بكوكـــــــــــــــــسي كـــــــــــــــــور: وأخـــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــف ف  ، هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره المؤل

 

                                                 
هدية العارفين أسماء ): هـ1339ت (البغدادي؛ إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني :  ترجمة المؤلف فيانظر )1(

بروسالي؛ محمد طاهر و، 1/840، )م1992/هـ1413بيروت، دار الكتب العلمية، (، المؤلفين وآثار المصنفين
استانبول، إدارة التعليم العام العثماني، مطبعة عامرة، (، )عثمانلي مؤلفلري(مؤلفون العثمانيون ال): هـ1343 ت(

 قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب –األعالم ): هـ1396ت (الزركلي؛ خير الدين ، و2/12، )هـ1333

بن رضا  ، وكحالة؛ عمر5/243، )م5/2002، شهر 15بيروت، دار العلم للماليين، ط(، والمستعربين والمستشرقين
، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(،  تراجم مصنفي الكتب العربية–معجم المؤلفين ): هـ1408ت (الدمشقي 

معجم المفسرين من صدر اإلسالم حتى العصر : ونويهض؛ عادل، 2/675، 11256، ترجمة )م1993/هـ1414

 .1/447، )م1988/هـ1409، 3مؤسسة نويهض الثقافية، ط(، الحاضر

مخطوط شبه تورد على من أطال الباع ): هـ1202ت  (؛ لطف اهللا بن محمداألرضرومي: انظر. ذكر ذلك عن نفسه )2(

 .3، ق )2812رقم مجموع  مجموعة الشهيد علي باشا، -المكتبة السليمانية استانبول، (، في فن المعقول

): هـ1202 ت(األرضرومي؛ لطف اهللا بن محمد : انظر. ذكر ذلك المفهرس على طرة مخطوط معارج النور للمؤلف )3(
 .1، ق )08529تونس، دار الكتب الوطنية، مجموع رقم (، مخطوط معارج النور في شرح أسماء اهللا الحسنى

 .ن هو المؤلف أو والدهين اللقبييحتمل سياق ما ذكره المؤلف في خاتمة هذا الكتاب أن يكون المدعو بهذ )4(

 بحيث كان ،كناية عن قوته وشجاعته، مقتلع الوتد: ، ومعناهاالمعروف في اللغة االنجليزية) P(ن بحرف الـَقازيق قوپرا )5(
 .يقتلع األوتاد

، المؤلفون العثمانيون: بروسالي: انظر. أن المؤلف اشتهر بهذا اللقب) المؤلفون العثمانيون(ذكر صاحب كتاب  )6(
 ، ويعفو عن األخطاء،حيث يدفن األحزان؛ جعل صدره مثل القبر ، فكأنهواسع الصدر: كوكسي كور ومعنى .2/12

 .اًوينساها تمام
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 .)2( معروف بكوكسي كوره، واكتفى في تفسيره بأن)1( الكتاب
، )3(األرضــرومي: فــذكر؛  عبــارات المؤلــف عــن نفــسه فــي ذلــكتوأمــا شــهرة المؤلــف فقــد تعــدد

 إلــى  ، وكلهــا نــسبة)6(، ورومــي)5(األزرومــي، و)4(ذكــر األرزن رومــيكتــب التــراجم، و ذكــرتوهــي مــا 
ًبلــــدة َأرزن الــــروم وتــــسمى أيــــض َ  زمانــــه، وبــــين المؤلــــف أنهــــا كانــــت تــــدعى فــــي وقــــت )7( أرضــــروماْ

 

                                                 
 .207ص قسم التحقيق، خاتمة المؤلف، : انظر )1(

المدينة النبوية، مكتبة (، مخطوط راموز التحرير والتفسير): هـ1202ت (األرضرومي؛ لطف اهللا بن محمد : انظر )2(
 .341 و 2، ق )55/228: ، رقمعارف حكمت

استانبول، (، مخطوط شرح بدء األمالي لسراج الدين األوشي): هـ1202ت (األرضرومي؛ لطف اهللا بن محمد : انظر )3(
 .26، ق )2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -المكتبة السليمانية 

، )نسخة األولىال (مخطوط تحرير في فن مصطلح الحديث): هـ1202ت (األرضرومي؛ لطف اهللا بن محمد : انظر )4(
ومخطوط شرح القصيدة ، 6ق ، )2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -استانبول، المكتبة السليمانية (

ومخطوط موجز ، 2ق ، )2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -استانبول، المكتبة السليمانية (، الخزرجية

 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -، المكتبة السليمانية استانبول(، )النسخة الثانية (منتخب من البهائية
 مجموعة الشهيد -استانبول، المكتبة السليمانية (، ومخطوط رسالة في تحرير أسئلة الجان وأجوبتها، 3ق ، )2812

 .9ق ، )2812علي باشا، مجموع رقم 

، )النسخة الثانية (فن مصطلح الحديثمخطوط تحرير في ): هـ1202ت (األرضرومي؛ لطف اهللا بن محمد : انظر )5(
ومخطوط شرح صالة الفتح ، 5، ق )2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -استانبول، المكتبة السليمانية (

ومخطوط شرح المية ، 4ق  ،)2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -استانبول، المكتبة السليمانية (، والقرب

، 18 و ق 1 ق ،)2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -تانبول، المكتبة السليمانية اس(، العجم للطغرائي
 -استانبول، المكتبة السليمانية (، ومخطوط رسالة في علم التجويد، 24، ق ومخطوط شرح القصيدة الخزرجية

نبول، المكتبة استا(، ومخطوط ملخص تلخيص المفتاح، 1ق  ،)2812مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم 
ومخطوط رسالة في تحرير أسئلة الجان ، 9ق ، )2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -السليمانية 

 .1 ، قوأجوبتها

مخطوط نبذة من االشتقاق في اللغة الفارسية وجملة من ): هـ1202ت (األرضرومي؛ لطف اهللا بن محمد : انظر )6(

، 6ق ، )2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -لمكتبة السليمانية استانبول، ا(،  بهاالقواعد المتعلقة
 مجموعة الشهيد علي باشا، -استانبول، المكتبة السليمانية (، )النسخة األولى (مخطوط موجز منتخب من البهائيةو

 .4، ق )2812مجموع رقم 

رات، وهي ذات قلعة حصينة، ودور ظريفة وجوامع وهي بلدة من بالد أرمينية، يقع شرق البلدة وشمالها منبع نهر الف )7(
تميزت عن " الروم"ل إلى ثمانية أشهر، وبإضافتها إلى صجليلة، جيدة الهواء، شديدة الشتاء، يطول فيها فصل الشتاء في

، اًأرزن غير مضافة؛ فإنها من أطراف أرمينية التي تبعد عن بلدة خالط ثالثة أيام، وتميزت كذلك عن أرزن أيض
، معجم البلدان): هـ626ت ( عبد اهللا االحموي؛ ياقوت بن عبد اهللا، أب: انظر.  بأرض فارس قرب شيرازموضع

غرائب ): هـ1270ت ( الثناء ا، واآللوسي؛ شهاب الدين، محمود بن عبد اهللا الحسينى، أب1/150، )بيروت، دار الفكر(

 .96 ص ،)هـ1327 الشابندر، بغداد،(، االغتراب ونزهة األلباب في الذهاب واإلقامة واإلياب
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 .)1(أرزن روم، وأن الصحيح هو اً غلط وبأزروم أخرى،بأرض روم تارة
 

 مولد المؤلف ونشأته: الفرع الثاني
سبته إليها، وقد نشأ ، ولذا اشتهرت ن)2(ة أرضروم، كما أخبر هو عن نفسهولد المؤلف في بلد

، ولـــيس ذلـــك )3( ونفحـــات فـــي خلـــده، فقـــد ذكـــر عـــن نفـــسه أن لهـــا لمحـــات علـــى فـــؤاده؛فيهـــا وترعـــرع
 والجوامـع الجليلـة، ، والحيـاة المدنيـة الظريفـة، لمـا تميـزت بـه أرضـروم مـن المالمـح الجغرافيـة؛بغريب

 .نين المؤلف إلى الماضي واهتمامه بالعلوموقد أثر ذلك في ح
 .)4(وقد كان في صباه كثير المواظبة على تالوة القرآن وتدبره والعناية به

 .)5(توفيبقي فيها حتى وواستقر في حلب،  ، البالدَّفطوف فيثم رحل عن أرضروم وارتحل، 

 
 حياته العملية ورحالته: الثانيالمطلب 

مــا كــان يــزاول مــن مــا يــدل علــى  -فيمــا وقفــت عليــه-يس هنــاك فلــالعمليــة وأمــا حيــاة المؤلــف 
 . من المناصب، أو ما تولىأعمال

، ويـدل علـى  له، وكان كثير الـسفر والترحـالاً للعلم وتعليماً طلب)6(وأما رحالته، فقد دار البالد
ائق لـه ذكر المؤلف عن نفسه أنه كان قد أراد تحرير قواعد كلية في تعبيـر الـرؤى، وكـان العـذلك ما 

 .)7(في ذلك، كثرة األسفار البعيدة ومشاقها
 :ومن رحالت المؤلف، بحسب االستقراء

 

                                                 
 .6، ق )النسخة األولى (مخطوط تحرير في فن مصطلح الحديث: األرضرومي: انظر )1(

 .26، ق مخطوط شرح بدء األمالي لسراج الدين األوشي: األرضرومي: انظر )2(

 .2، ق مخطوط راموز التحرير والتفسير: األرضرومي: انظر )3(

 .المرجع السابق: انظر )4(

 .1/840، هدية العارفين: البغدادي: ظران )5(

 .المرجع السابق: انظر )6(

 .149الفصل الرابع، ص قسم التحقيق، : انظر )7(
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، زار فيهــا المدينــة المنــورة، ومكــة )1(هـــ1163، وكانــت قبــل إلــى جزيــرة العــرب: األولــىالرحلــة 
 .)2(المكرمة، وصنعاء اليمن

 )4(بــوالقه قــد زار أنــالمؤلــف ، وقــد ذكــر )3(هـــ1171، وكانــت قبــل إلــى مــصر: الثانيــةالرحلــة 
 .، فلعل ذلك كان في هذه الزيارة)5(والصعيد

ً وايابـــاً، ودخـــل فيهـــا تـــونس ذهابـــإلـــى المغـــرب األقـــصى: الثالثـــةالرحلـــة  ، وكانـــت عودتـــه إلـــى إ
 بن عاشور، وأكد دخوله إلى تونس في ذلك العام ا)6(هـ1185تونس في شهر ذي القعدة الحرام سنة 

 .)7(في تفسيره
 أن يمـر بــأرض الـشام ومـصر وليبيــا، ثـم تــونس -إن كانـت رحلـة بريــة-حلــة وتقتـضي هـذه الر

 .والجزائر حتى المغرب، ثم عودته بعد ذلك
 
 

                                                 
هـ، ويقتضي ذلك أن زيارته أو إحدى زيارته 1163سنة ن محمد حياة السندي المتوفى عفقد أخذ في المدينة النبوية  )1(

 .25ص : ظران. للمدينة المنورة، قد كانت قبل هذا التاريخ

 .4، ق مخطوط تحرير في فن مصطلح الحديث: األرضرومي: انظر )2(

 .4، ق مخطوط تحرير في فن مصطلح الحديث: األرضرومي: انظر )3(

 R  Q  P  مخطوط سؤاالت في مجلس عن قوله تعالى ﴿): هـ1202ت (األرضرومي؛ لطف اهللا بن محمد : انظر )4(
T  S وعن قوله تعالى ﴿﴾ وعن قاعدة ذكرها أهل الميقاتw  v  u﴾ ،) استانبول، المكتبة السليمانية- 

تقع على ساحل النيل بجانب القاهرة، أنشئت في عهد  وبوالق .1ق ، )2812مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم 
: انظر. اجدّالناصر محمد بن قالوون بعد المائة السابعة، وكلها بساتين، وهي عامرة بالدور واألسواق والحمامات والمس

المواعظ واالعتبار بذكر الخطط ): هـ845 ت(المقريزي؛ تقي الدين، أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني، أبا العباس 

 .3/234، )هـ1418، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، واآلثار

ية مع أبيات باللغة شعر باللغة التركية العثمانمخطوط  ):هـ1202ت (األرضرومي؛ لطف اهللا بن محمد : انظر )5(

بالد واسعة والصعيد . 2ق ، )2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -استانبول، المكتبة السليمانية (، العربية
كبيرة بمصر، حده من أسوان إلى قرب الفسطاط، وفيه عدة مدن عظام منها أسوان وقوص وقفط وغيرها، وتنقسم إلى 

، معجم البلدان: الحموي: انظر. وأرض الصعيد كثيرة المواشي، وفيها آثار قديمةالصعيد األعلى واألوسط واألدنى، 
 .1/349، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار: ، المقريزي3/408

 .65ص :  انظر.ناسخ النسخة التيموريةذلك ذكر  )6(

، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس(، تفسير التحرير والتنوير): هـ1284ت (ابن عاشور؛ محمد الطاهر : انظر )7(
 .17/56، )م1997
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 وبغداد الـزوراء ومـا حواليهـا، وكـان ذلـك سـنة )1(، وزار فيها بدليسإلى المشرق: الرابعةالرحلة 
 .)2(هـ، ومكث في بغداد حتى انتهى الشتاء ودخل الربيع1195

 :اً التي زارها المؤلف أيضومن المدن
 .)3(هـ1171طرابلس الشام، وكان فيها سنة  .1
 .)4(أدرنة .2
 .)5(هـ1202 رحمه اهللا، سنة هافيوتوفي إليها، قدم حلب،  .3

 .وغيرها
 

 شيوخه وتالميذه وأقرانهحياته العلمية و: المطلب الثالث

تالميـذه وأقرانـه، وذلـك عبـر لعلميـة، وشـيوخه والحديث عن حياة المؤلف ايتناول هذا المطلب 
 :الفروع اآلتية

 
 
 
 
 

                                                 
ِبدليس )1( ْ  بلدة من نواحي أرمينية قرب خالط، يجتمع فيها نهران، فيها قلعة من حجارة، ذات بساتين كثيرة، وتمتاز :َ

م أحسن التقاسي): هـ380ت نحو ( عبد اهللا االبشاري؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي، أب: انظر. بالتفاح

 .1/358، معجم البلدان: ، والحموي377، ص )م1991/هـ1411، 3القاهرة، مكتبة مدبولي، ط (، في معرفة األقاليم

 .2، ق مخطوط راموز التحرير والتفسير: األرضرومي: انظر )2(

 .24، ق شرح مخطوط القصيدة الخزرجية: األرضرومي: انظر )3(

 .2، ق ية العثمانية مع أبيات باللغة العربيةمخطوط شعر باللغة الترك: األرضرومي: انظر )4(
) أدريان(نسبة إلى اإلمبراطور الرومي ) أدريانا بوليس(أدرنة مدينة تقع في القسم األوربي من تركيا، واسمها بالرومية و  

عها هـ، وألهمية موق762عام ) هـ791ت (أورخان الذي أجرى فيها عدة تحسينات، وقد فتحها السلطان مراد األول بن 
هـ إلى أن فتحت القسطينية عام 768الجغرافي، ووجودها على ملتقى ثالثة أنهر، جعلها السلطان عاصمة الخالفة عام 

الدولة العثمانية في التاريخ اإلسالمي : ، وياغي129، ص تاريخ الدولة العلية العثمانية: فريد: انظر. هـ857

 .37، ص الحديث

  .36ص : انظر )5(
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 حياته العلمية: الفرع األول

 فـــي اًذكـــر المؤلـــف عـــن نفـــسه أنـــه كـــان كثيـــر المواظبـــة علـــى تـــالوة القـــرآن فـــي صـــباه، راغبـــ
 .)2( لكتاب اهللا العزيز بالقراءات العشراً، وكان حافظ)1(استكشاف المعاني من حقائق القرآن الكريم

مــشارك ، مؤلــف )8(، محقــق)7(، مــدقق)6(أديــب، )5(، حكــيم صــوفي)4(فقيــه حنفــي، )3(وهــو عــالم
؛ كالتفــسير، وعلــوم الحــديث، والفقــه وأصــوله، والــسيرة والتــاريخ، والعربيــة، والعلــوم )9(فــي بعــض العلــوم

الطبيعية، والكالم، والتصوف، وغير ذلك، كما سيأتي في مؤلفاته، وقد كتب المؤلف بخط يده بـأكثر 
 .)10(من لغة

، والتـصوف،  وأنـواع مـن العلـوم الطبيعيـة،علوم اللغة العربية التفـصيليةوقد جمع المؤلف بين 
 األخرى، وتظهر معرفـة المؤلـف بجميـع تلـك العلـوم مـن العلوم الشرعيةالتفسير و إضافة إلى ،وغيرها

 :يأتيأمور، أهمها ما 
 لهـا، مـع تعليلـهتعلـق بهـا القـرآن، جمعه بين هذه العلوم في الفصل الذي عقده فـي العلـوم التـي ي .1

 .)11(مما يدل على علمه ومعرفته بها
 .)12(مؤلفاته المختلفة في تلك العلوم الشرعية والعربية والطبيعية وغيرها .2

 .)13(هافييد اللغة الفارسية، فله أكثر من مؤلف إضافة إلى ذلك فقد كان يج
 

                                                 
 .2، ق مخطوط راموز التحرير والتفسير: ومياألرضر: انظر )1(

 .1، ق مخطوط رسالة في تحرير أسئلة الجان وأجوبتها: األرضرومي: انظر )2(

 .2/675، معجم المؤلفين: ، وكحالة2/12، المؤلفون العثمانيون: بروسالي: انظر )3(

 .5/243، األعالم: الزركلي: انظر )4(

 .17/55، التنويرتفسير التحرير و: ابن عاشور: انظر )5(

 .1، ق مخطوط رسالة في علم التجويد: األرضرومي: انظر. ذكر ذلك عن نفسه )6(

 1، قمخطوط شرح القصيدة الخزرجية: األرضرومي: انظر. ذكر ذلك عن نفسه )7(

 .1، ق مخطوط رسالة في تحرير أسئلة الجان وأجوبتها: األرضرومي: انظر. ذكر ذلك عن نفسه )8(

 .2/675 ،معجم المؤلفين: ةكحال: انظر )9(

 .28ص : انظر مؤلفاته )10(

 .115 قسم التحقيق، الفصل الرابع، ص: انظر )11(

 .28 ص:  مؤلفاتهانظر )12(

 .32و  31ص : انظر )13(
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 مــن ثالثــة عقــود أو اًيؤلــف نحــووممــا يــدل علــى علــو همتــه فــي طلــب العلــم أنــه كــان يكتــب و
 .)1(هـ1197هـ وحتى 1171فقد أرخ المؤلف بخط يده لبعض مؤلفاته بتاريخ ، يزيد

 .، يظهر ذلك فيما كتبه بخط يدهكان بارع الخط في أكثر أنواعه من نسخ وفارسي وثلثقد و
 

 شيوخه: الفرع الثاني

 :، ومنهمأشار المؤلف إلى عدد من شيوخه سماهم بأعيانهم في مؤلفاته
مـصطلح الحـديث عنـه نـه أخـذ أذكـر المؤلـف : )2()هــ1163ت  (محمد حياة بـن إبـراهيم الـسندي .1

 .)3(في المدينة المنورة
ــــيمنأذكــــر المؤلــــف : محمــــد أميــــر .2 ــــه فــــي صــــنعاء ال ــــه أخــــذ عن ــــه يقــــصد )4(ن ــــن ، ولعل محمــــد ب

ُبــن صــالح الحــسني الكحالنــي المعــروف بــاألمير إســماعيل ، وذلــك )5()ـهــ1182ت ( الــصنعاني َ
ـــد اهللا البـــصرواي، خـــاتم محـــدثي أهـــل مكـــة ـــر أخـــذ عـــن عب ، )6(أن المؤلـــف ذكـــر أن محمـــد أمي

 .واألمير من تالميذه

                                                 
 .28ص :  انظر مؤلفاته.هذا ما وقفت عليه من كتبه )1(

، وتوفي توطن المدينة المنورة، ظماء المحدثينهو العالمة المحدث الفهامة حامل لواء السنة بالمدينة النبوية، من ع )2(
سلك الدرر في أعيان ): هـ1206ت ( الفضل االمرادي؛ محمد خليل بن علي بن محمد، أب: انظر ترجمته في. فيها

، والقنوجي؛ صديق بن 4/34، )م1988/هـ1408، 3دار البشائر اإلسالمية ودار ابن حزم، ط(، القرن الثاني عشر
بيروت، دار (عبد الجبار زكار، : ، تحقيقبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلومأ): هـ1307ت (حسن 

عنوان المجد في ): هـ1290ت (، وابن بشر؛ عثمان بن عبد اهللا النجدي الحنبلي 3/169، )هـ1978الكتب العلمية، 

، 4 عبد العزيز، طالرياض، دارة الملك(عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، : ، تحقيقتاريخ نجد
 .1/64 ،)م1982/هـ1402

 .5، ق مخطوط تحرير في فن مصطلح الحديث: األرضرومي: انظر )3(

 .المرجع السابق: انظر )4(

اإلمام، المجتهد، المحدث، الفقيه، رحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة، وبرع في جميع  )5(
الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد : انظر.  برئاسة العلم في صنعاء، وتظهر باالجتهاد وتفرد،العلوم، وفاق األقران

عنوان : ، وابن بشر2/133، )بيروت، دار المعرفة(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع): هـ1250ت (

 .1/106، المجد في تاريخ نجد

تمة المحدثين، فقيه شافعي، من العلماء بالحديث ولد بمكة هو الشيخ اإلمام عبد اهللا بن سالم بن عيسى البصري خا )6(
بيروت، دار (، عجائب اآلثار في التراجم واألخبار): هـ1237ت (الجبرتي؛ عبد الرحمن بن حسن : انظر. وتوفي فيها

 .4/88، األعالم: ، والزركلي3/177، أبجد العلوم: ، والقنوجي1/132، )الجيل
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، ولــم أقــف لــه )1(ذكــر المؤلــف أنــه أخــذ عنــه فــي مكــة المكرمــة: الــشيخ الفاضــل عبــد اهللا القطــان .3
 .على ترجمة

ذكــر المؤلــف انــه أخــذ : )2()هـــ1181 ت(محمــد بــن ســالم بــن أحمــد الحفنــي أو الحفنــاوي الــشيخ  .4
 .)3(عنه في مصر

 :وال شك أن له غير ذلك الكثير من المشايخ ممن أخذ عنهم، ويدل على ذلك
 .)4(ما ذكره المؤلف من التقائه بالمشايخ في بغداد الزوراء وما حواليها .1
 .)5(تصريح المؤلف أنه أخذ عن غير واحد في مصر .2
 .قله في البالد، مما يتيح له لقيا المشايخ واألخذ عنهمكثرة رحالت المؤلف وتن .3

 
 تالميذه وأقرانه: الفرع الثالث

أبــو ، الــشيخ عبــد اهللا بــن محمــد بــن طــه بــن أحمــد العقــاد الحلبــي الــشافعيمــن تالميــذ المؤلــف 
 .)7(م1229 توفي عام ،)6(المحدث، شيخ القراء في حلب الشهباء، البركات

 :واللقاء بهوممن ثبتت معاصرته للمؤلف 
 
 

                                                 
 .5، ق رير في فن مصطلح الحديثمخطوط تح: األرضرومي: انظر )1(

هو الشيخ اإلمام العالمة، المحقق المدقق العارف باهللا تعالى، فقيه شافعي، من علماء العربية، ولد بحفنة من أعمال  )2(
سلك : المرادي: انظر. بلبيس بمصر، وتعلم في األزهر، وتولى التدريس فيه، وألف التآليف النافعة، توفي بالقاهرة

 .6/134، األعالم: ، والزركلي1/339، عجائب اآلثار: ، والجبرتي4/49، الدرر

 .5، ق مخطوط تحرير في فن مصطلح الحديث: األرضرومي: انظر )3(

 .2، ق مخطوط راموز التحرير والتفسير: األرضرومي: انظر )4(

 .4، ق مخطوط تحرير في فن مصطلح الحديث: األرضرومي: انظر )5(

: ، تحقيقحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر): هـ1335ت (رزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار؛ عبد ال: انظر )6(
مع  .7/185 ،إعالم النبالء: ، والطباخ2/947، )م1993/هـ1413، 2بيروت، دار صادر، ط(محمد بهجة البيطار، 

 .باخالتنبيه على أن البيطار سمى المؤلف بلطف اهللا بن أحمد األرضرومي، ونقل عنه ذلك الط

 ودفن في تربة ،هـ في الطاعون1229هـ، واستدرك الطباخ بان وفاته كانت سنة 1205قال البيطار بأنه توفي بعد  )7(
 .7/185 ،إعالم النبالء: الطباخ: انظر. لشعلة
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شـرح القـصيدة  علـى اً، فقد كتـب للمؤلـف تقريظـ)1(عمر بن مصطفى كرامة مفتي طرابلسالشيخ  .1
 .)2(الخزرجية

 .)4(يئشرح المية العجم للطغرا على اً، كتب للمؤلف تقريظ)3(يوسف الذوقي الطرابلسي .2
 .مقام لحصرهموأما الذين عاصروا المؤلف مع احتمال لقائه بهم فهم كثير، ال يتسع ال

 
 ثناء العلماء عليه: المطلب الرابع

 عــن المؤلــف فــي تقريظــه علــى شــرح القــصيدة كتــب عمــر بــن مــصطفى كرامــة مفتــي طــرابلس
 ومــن ، قـد حــوى مــن الفنـون أطيبهــا، األلمعـي اللبيــب،وعلمــت أن مؤلفـه اللــوذعي األريــب: "الخزرجيـة

 .)5("اللطائف أعذبها
: يئـشـرح الميـة العجـم للطغرالمؤلف، فـي تقريظـه علـى  عن ايوسف الذوقي الطرابلسيوكتب 

 وكثــرة معنــاه، وحــالوة ،فللــه در مؤلفــه مــن ماجــد، جمــع بــه مــا تفــرق مــن الــشرائد، مــع وجــازة لفظــه"
 .)6(" وجزالة مبناه،ربطه

 ، العـالم الفاضـل الكامـل،تـأليف الـشيخ األجـل: "وأثنى عليه الناسخ فـي نـسخة التيموريـة، فقـال
 .)7(" والمعارف الربانية، والمواهب القدسية، ذي المواهب اللدنية، المدققالنحرير المحقق

 .)8(ووصفه ابن عاشور في تفسيره بالحكيم الصوفي
                                                 

 ، الشيخ الفاضل األديب،)هـ1160ت بعد (عمر بن مصطفى بن أبي اللطف الحنفي الطرابلسي الشهير بابن كرامة هو  )1(
سلك ): هـ1206 ت(المرادي : انظر. مفتي طرابلس الشام، تعلم بمصر، ودرس بطرابلس في جامعها، وتوفي فيها

 .5/66، األعالم: ، والزركلي3/192، الدرر

 .1، ق شرح القصيدة الخزرجيةمخطوط : األرضرومي: انظر )2(

 – اً تدبج)هـ1187ت (المدني ك زادة الرومي هو يوسف الذوقي الطرابلسي، يروي عنه الشيخ عبد القادر بن خليل كد )3(
: انظر. المطرب المعرب الجامع ألهل المشرق والمغرب: ، كما في ثبته-رواية األقران بعضهم عن بعض: أي

 وهو ثبت الشيخ -نعمة المنان في أسانيد شيخنا أبي عبد الرحمن : البغدادي؛ محمد بن غازي بن داود القرشي

، ص )http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21961أهل الحديث، ملتقى (، صبحي السامرائي
50. 

 .1، ق شرح المية العجم للطغرائيمخطوط : األرضرومي: انظر )4(

 .1، ق شرح القصيدة الخزرجيةمخطوط : األرضرومي: انظر )5(

 .1، ق شرح المية العجم للطغرائيمخطوط : األرضرومي: انظر )6(

 .65 الدراسة، الفصل الثالث، ص قسم: انظر )7(

 .17/55، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )8(
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 .)1(" خاتمة علماء اإلسالم،لشيخ اإلماما"بـمخطوط معارج النور ولقبه مفهرس 
فقيـــه اللـــي ب، ووصــفه الزرك)2(مــن كبـــار العلمـــاء" المؤلفـــون العثمـــانيون"وجعلــه صـــاحب كتــاب 

 .)4("عالم مشارك في بعض العلوم"، وذكر كحالة بأنه )3(حنفيال
 بــالمؤلف ومؤلفاتــه، ويظهــر اهتمــام أهــل المغــرب بــه أكثــر، -اً وغربــاًشــرق- وقــد اهــتم العلمــاء

 .)6(، واستشهادهم بأقوال المؤلف، كما فعل ابن عاشور)5(وذلك لكثرة نسخ كتب المؤلف لديهم
 

 ه ومؤلفاتهآثار: المطلب الخامس

 :)7(ثاره التي نصت عليها كتب التراجممن كتب المؤلف وآ
 الكتـــب  فـــي دارنانـــسختيوجـــد مـــن هـــذا الكتـــاب : معـــارج النـــور فـــي شـــرح أســـماء اهللا الحـــسنى .1

 :ة في تونسالوطني
 .ورقة) 146(، عدد أوراقها )07142( مخطوط ضمن مجموع تحت رقم .أ
 .ورقة) 82(خطها مغربي، وعدد أوراقها ، )08529 (مخطوط ضمن مجموع تحت رقم .ب

 .)8(وقد نقل عنها ابن عاشور في تفسيره، وبين ذلك 
 
 
 

                                                 
 .1، ق مخطوط معارج النور في شرح أسماء اهللا الحسنى: األرضرومي: انظر )1(

 .2/12، المؤلفون العثمانيون: بروسالي: انظر )2(

 .5/243 األعالم: الزركلي: انظر )3(

 .2/675، معجم المؤلفين: كحالة )4(

 .آثاره ومؤلفاته: كما يظهر في المطلب القادم )5(

 .30/615 و 17/55 و 1/416، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )6(

بيروت، دار (، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: البغداديو، 1/840، هدية العارفين: البغدادي: انظر )7(
، األعالم: ، والزركلي2/12، المؤلفون العثمانيون: ، وبروسالي503 و 4/49، )م1992/هـ1413الكتب العلمية، 

 .2/675، معجم المؤلفين: ، وكحالة5/243

 .17/55 و 1/416، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )8(
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ِاإليجـي للقاضـي عـضد الـدين )المواقـف(كتـاب وهو اختـصار ل: )1(اختصار المواقف .2  فـي علـم )2(ِ
 .الكالم

 ؛ةعلــــى تحقيــــق مطالــــب جليلــــيــــشتمل هــــذا الكتــــاب : المطالــــب الموعــــودة والمكاســــب المحمــــودة .3
  فـــي دارنانـــسخت، ويوجـــد مـــن هـــذا الكتـــاب )3( وغيرهمـــا، ومجعوليـــة الماهيـــة،كالوحـــدة المطلقـــة

 :ة في تونسالكتب الوطني
 .ورقة) 15(، وعدد أوراقها )07142( مخطوط ضمن مجموع تحت رقم .أ
 .ورقات) 7(، وعدد أوراقها )08529 (مخطوط ضمن مجموع تحت رقم .ب

ـ، هــ1197ســنة و تفــسير للقــرآن فــي مجلــد واحــد، انتهــى مــن تأليفــه وهــ: رامــوز التحريــر والتفــسير .4
 :نانسختويوجد من هذا الكتاب 

ـــم .أ ـــة، تحـــت رق ـــة النبوي ـــة عـــارف حكمـــت فـــي المدين ، بخـــط )55/228 (:مخطـــوط فـــي مكتب
 .ورقة) 341(المؤلف، وعدد أوراقها 

 ت رقـــــم، تحـــــســـــتانبول، فـــــي إخالـــــد أفنـــــدي مجموعـــــة –سليمانية مخطـــــوط فـــــي المكتبـــــة الـــــ .ب
هـــ، وعــدد أوراقهــا 1221، ســنة )4(، نــسخها الــسيد محمــد بــن الــسيد محمــد وســيم)00020(
 .)5(ورقة) 589(

                                                 
: األرضرومي: انظر.  مفهرس مخطوط معارج النور في شرح أسماء اهللا الحسنى للمؤلفاًذكر هذا الكتاب أيض )1(

 .1، ق مخطوط معارج النور في شرح أسماء اهللا الحسنى

ِهو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، القاضي عضد الدين اإليجي، ولد بإيج من نواحى شيراز، وأخذ عن مشايخ  )2( ِ
 في اًي والعربية، مشارك باألصول والمعاناً في المعقوالت، عارفاًعصره، والزم الشيخ الهنكي تلميذ البيضاوى، وكان إمام

ًجرت له محنة مع صاحب كرمان، فحبسه بقلعة دريميان حتى مات مسجون. الفقه وغيره من الفنون ِ ِْ . هـ756 في سنة اَ
، طبقات الشافعية الكبرى): هـ771ت ( نصر االسبكي؛ تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، أب: انظر
، )هـ1413، 2هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط(عبد الفتاح محمد الحلو،  .و دمحمود محمد الطناحي . د: تحقيق

الدرر الكامنة في ): هـ852 ت( الفضل اابن حجر؛ شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد العسقالني، أبو، 10/46

، 2طالهند، مجلس دائرة المعارف العثمانية، (محمد عبد المعيد ضان : ، تحقيقأعيان المائة الثامنة
 .3/110، )م1972/هـ1392

: األرضرومي: انظر.  مفهرس مخطوط معارج النور في شرح أسماء اهللا الحسنى للمؤلف،هذا الكتابمحتوى ذكر  )3(
 .1، ق مخطوط معارج النور في شرح أسماء اهللا الحسنى

 .لم أقف له على ترجمة )4(

مؤسسة آل : انظر. سير لطف اهللا أرزني، وهي نفسهافت: أشار إليها الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي باسم )5(
 =عمان، مؤسسة(،  مخطوطات التفسير- علوم القرآن -الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط : البيت
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، سـيأتي تحقيقـهالـذي  )رسالة فـي أصـول تفـسير القـرآن الكـريم(كتابه هذا جعل قد ولعل المؤلف  
 : ألمور، منهاكالمقدمة لهذا التفسير، وذلك

ســنة فــي نحــو  )رســالة فــي أصــول تفــسير القــرآن الكــريم(المؤلــف اعتبــار التــاريخ، فقــد كتــب  .أ
الوقت الذي شـرع فيـه فـي وهو هـ، 1195سنة خرى أمرة كتاب الهـ، ثم أعاد صياغة 1170

 .كتابة تفسيره
رسـالة فـي (تميز تفسيره راموز التفسير والتحرير بما ذكره من العلوم التـي أوردهـا فـي كتابـه  .ب

 .لها في تفسيرهتمثيل مع ال، )أصول تفسير القرآن الكريم
المكتبــة فــي كتــب التــراجم، مجمــوع بخــط المؤلــف فــي المــذكورة ومــن كتــب وآثــار المؤلــف غيــر 

 :)1(، وفيه من مؤلفاته)2812(رقم تحت  مجموعة الشهيد علي باشا، -السليمانية 
 :ومنه نسختان: تحرير في فن مصطلح الحديث .5

 .أوراق) 6(األولى كاملة، عدد أوراقها  .أ
) 5(هــ، وعـدد أوراقهـا 1171، كتبهـا سـنة اًأول المخطـوط نـاقص بمقـدار ورقـة تقريبـ: الثانية .ب

 .أوراق
يوجـد منـه نـسختان كاملتـان، عـدد : )2(شرح صالة الفـتح والقـرب المنـسوبة البـن مـشيش المغربـي .6

 .ورقات) 4(أوراق كل منهما 
 .لتحقيق في هذه الرسالةاوله انتما ي ووه: رسالة في أصول تفسير القرآن الكريم . 7

                                                                                                                                               
خالص أوران بدراسة هذه النسخة دون تحقيقها، وتقديمها كرسالة نال الدكتور وقد قام  .2/883، )م1987آل البيت، =
 .م، وهي باللغة التركية1995 درجة الدكتوراة من جامعة مرمرة عام بها

من عبارات إنما هي مستقاة عناوين، وهذه اللم ينص المؤلف على معظم عناوين كتبه ورسائله في هذا المجموع،  )1(
 .على ترتيبها في المجموعمرتبة في سردها هنا المؤلفات ، وهذه المؤلف المضمنة في الكتاب

، شيخ أبي الحسن الشاذلي، ناسك )هـ622ت (دريس الحسنى، أبو محمد بد السالم بن مشيش بن أبي بكر اإلهو ع )2(
 وقبره ،شرحها كثيرون، ولد في جبل العلم، بثغر تطوان، وقتل فيه" الصالة المشيشية"مغربي، اشتهر برسالة له تدعى 

بلواقح  المسماة الطبقات الكبرى): هـ973ت (اهب  المواأب، الشعراني؛ عبد الوهاب بن أحمد بن علي: انظر. هناك

، 293 ص ،)م1997/هـ1418، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(خليل المنصور، : ، تحقيقاألنوار في طبقات األخيار
، االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى): هـ1315ت ( العباس، اأب، الناصري؛ أحمد بن خالد بن حماد السالويو

: ، والزركلي2/263، )م1997/هـ1418الدار البيضاء، دار الكتاب، ( الناصري ومحمد الناصري، جعفر : تحقيق
 .4/9، األعالم
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فــي التوحيــد والخلــق والوجــود لــدى الحكمــاء والمتكلمــين وأصــحاب : الفتــق والرتــقفــي ســر رســالة  .8
ة فـي  الكتـب الوطنيـ، ويوجـد منـه نـسختان أخريـان فـي دار)16(، وعدد أوراقها الطريقة الصوفية

 :تونس
، ضـــمن مجمـــوع لقلـــمرســـالة فـــي واجـــب الوجـــود واألفـــالك واللـــوح وا: مخطـــوط تحـــت مـــسمى .أ

 .ورقة) 13(، عدد أوراقها )07142( تحت رقم
 .ورقات) 6(، عدد أوراقها )08529 (مخطوط ضمن مجموع تحت رقم .ب

 .)1(وقد نقل منها ابن عاشور في تفسيره، وبين ذلك 
 .ورقات) 10( مع أبيات باللغة العربية، عدد أوراقها باللغة التركية العثمانيةشعر  .9

 وبعـض أكـابر األمـة مـن األوليـاء ، ومـا يلـيهم، وأصحابه،سيرته صلى اهللا عليه وسلمنبذة في  .10
 .ورقات) 10(، عدد أوراقها والعلماء

 .ورقات) 5(، عدد أوراقها الفارسيةمكتوبة باللغة  )2(جاميالتعريب وشرح أبيات لعبد الرحمن  .11
  هــذه النـــسخةلعـــلهـــ، 1172ســنة ، كتبهـــا شــبه تــورد علـــى مــن أطـــال البــاع فــي فـــن المعقــول .12

 .ورقات) 3(وعدد أوراقها مبتورة، 
 وعـــن قاعـــدة ذكرهـــا أهـــل ،)T  S  R  Q  P﴾)3 ﴿:ســـؤاالت فـــي مجلـــس عـــن قولـــه تعـــالى .13

 :، ومنه نسختان)w  v  u﴾)4 ﴿: وعن قوله تعالى،الميقات

 .ورقتان: كاملة، عدد أوراقها: األولى .أ
 .ورقتان: ، وعدد أوراقهااًرقة تقريبآخر المخطوط ناقص بمقدار و: الثانية .ب

                                                 
 .17/56، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )1(

ه، صحب مشايخ الصوفية، ولد في جام ي، مفسر، فاضل، فق)هـ898ت (عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي هو  )2(
ً وعمال وأدباًات خراسان، واشتغل بالعلوم العقلية والشرعية فأتقنها، وكان رحمه اهللا تعالى أعجوبة دهره علممن قصب  اً
أشعة اللمعات شعر في التصوف، والدرة الفاخرة : له مؤلفات جمة، ومنها بالفارسية. ، انتقل إلى هراة، وتوفي فيهااًوشعر

حاجي : انظر. ء والمتكلمين في وجود الواجب وحقائق أسمائه وصفاتهوهي رسالة في تحقيق مذهب الصوفيين والحكما
ت (بن محمد العكري الحنبلي  ابن العماد؛ عبد الحي بن أحمدو وغيرها، 2/1563 و 1/742، كشف الظنون: خليفة

دمشق، دار ابن (عبد القادر األرنؤوط ومحمود األرناؤوط : ، تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب): هـ1089
 .3/296، األعالم: ، والزركلي7/360، )هـ1406، 1كثير، ط

 .158: األنعام )3(

 .69: النحل )4(
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) 3(، عـــدد أوراقهـــا )2(فـــي علـــم الجفـــر، وهـــي )1( ألرســـطاطاليس)الخافيـــة(تعليـــق علـــى رســـالة  .14
 .ورقات

) 15(، عـــدد أوراقهـــا فـــي األدب، وهـــي هــــ1171ســـنة ، كتبهـــا )3(يئـــشـــرح الميـــة العجـــم للطغرا .15
 .)4(ذوقيالسيد يوسف العلى هذا الشرح  اًتقريظكتب ورقة، وقد 

علــم ، وهــي فــي هـــ1171ســنة ، كتبهــا )5(لخزرجــية لشــرح القــصيدة الخزرجيــة المــسماة بــالرامز .16
علــى هــذا الــشرح مفتــي طــرابلس الــشيخ  اًتقريظــكتــب ورقــة، وقــد ) 24(، عــدد أوراقهــا العــروض

 .)6(بن مصطفى كرامة عمر
، هـــ1171ســنة قــة بهــا، كتبهــا  وجملــة مــن القواعــد المتعلنبــذة مــن االشــتقاق فــي اللغــة الفارســية .17

 .ورقات) 6(عدد أوراقها 
 .ورقات) 6(، عدد أوراقها رسالة في علم التجويد .18
، )8(بهـاء الـدين العـاملي ل فـي حـساب الـصحاح والكـسور والمقـدار)7(موجز منتخب من البهائية .19

 :ويوجد منه نسختان
                                                 

 .147قسم التحقيق، الفصل الرابع، ص : انظر ترجمته )1(

 .123 قسم التحقيق، الفصل الرابع، ص: انظر. سيأتي تعريفه )2(

، ذو باع مديد في صنعة النظم والنثر، من )هـ513ت (الحسين بن علي بن محمد األصبهاني المعروف بالطغرائي هو  )3(
 بديعة، كان عملها ببغداد يصف حاله ،الوزراء الكتاب، قتله السلطان محمود بن محمد السلجوقي، له المية العجم

وفيات األعيان ): هـ681ت ( العباس اابن خلكان؛ شمس الدين، أحمد بن محمد بن أبي بكر، أب: انظر. ويشكو زمانه

الذهبي؛ شمس الدين، محمد بن أحمد بن و، 2/185، )لبنان، دار الثقافة(إحسان عباس، : ، تحقيقناء الزمانوأنباء أب
بيروت، (شعيب األرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، : ، تحقيقسير أعالم النبالء): هـ748ت ( عبد اهللا اعثمان، أب

 .2/246، األعالم: ، والزركلي2/1537، نكشف الظنو: ، وحاجي خليفة19/454، )هـ1413، 9مؤسسة الرسالة، ط

 .27ص : انظر. سبقت الترجمة له )4(

الرامزة : ً وتوفي قتيال، له، نزل اإلسكندرية،، عروضي)هـ626ت (، أبو محمد  األندلسيهو عبد اهللا بن محمد الخزرجي )5(
هدية : ، والبغدادي2/1337، كشف الظنون: حاجي خليفة: انظر. في علمي العروض والقافية تعرف بالخزرجية

 .4/124، األعالم: ، والزركلي1/460، العارفين

 .27ص : انظر. سبقت الترجمة له )6(

 .انظر ترجمته في الحاشية التالية. نسبة لبهاء الدين العاملي )7(

من ، عالم أديب إمامي، )هـ1031ت (هو محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الهمذاني، بهاء الدين  )8(
: انظر. الشعراء، صاحب التصانيف والتحقيقات، ولد ببعلبك، وتوفي في أصفهان، له خالصة في الحساب

خالصة األثر في أعيان القرن الحادي ): هـ1111ت (المحبي؛محمد أمين بن فضل اهللا بن محب الدين بن محمد 

): هـ1119ت (ني الحسيني ابن معصوم؛ علي بن أحمد بن محمد الحسو، 3/440، )بيروت، دار صادر(، عشر
 .6/102، األعالم: ، والزركلي172، ص )دون معلومات نشر(، سالفة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر
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 .قاتور) 4(، عدد أوراقها هـ1171سنة كتبها المؤلف : األولى .أ
 .ورقات) 3(، عدد أوراقها هـ1173سنة كتبها المؤلف : الثانية .ب

 .ورقات) 9(، عدد أوراقها هـ1171سنة ، كتبها )1( للقزويني)تلخيص المفتاح(ملخص  .20
تلخيص لكشف الحجاب والران عـن وجـه أسـئلة ، وهي رسالة في تحرير أسئلة الجان وأجوبتها .21

 .ورقات) 9(، عدد أوراقها هـ1171سنة لف ، كتبها المؤ)2(لشعرانيلالجان 
 : والطبيعي، ويوجد منه نسختانعجالة في علمي المنطق .22

 .ورقة) 19(كاملة، عدد أوراقها : األولى .أ
 .مبتورة، والموجود منها ورقتان من ضمنها الوجه األول من الورقة األولى: الثانية .ب

 .قةور) 16(، عدد أوراقها رسالة في أصول الفقه .23
 .ورقة) 26(، عدد أوراقها في علم التوحيد، )3(شرح بدء األمالي لسراج الدين األوشي .24
الــصفحة األولــى الحنفيــة، يوجــد مــن هــذا الكتــاب أنمــوذج فــي الفقــه منتخــب مــن تحــارير فقهــاء  .25

 .فقط
 .ضمن هذا المجموعمفرقة وأوراق أخرى 

 
 

                                                 
في ، اشتغل اً بارعاً، قاضي القضاة، كان عالم)هـ739ت (هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر، جالل الدين القزويني  )1(

كتاب تلخيص المفتاح في المعاني والبيان وشرحه بشرح :  عدة فنون، منهاعلوم كثيرة، توفى بدمشق، وله مصنفات في
 الفداء ا، وابن كثير؛ إسماعيل بن عمر القرشي، أب9/158، طبقات الشافعية الكبرى: السبكي: انظر. سماه اإليضاح

، يوسف بن تغري ابن تغري بردى؛ جمال الدينو، 14/185، )بيروت، مكتبة المعارف(، البداية والنهاية): هـ774ت (
مصر، وزارة الثقافة (، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة): هـ874ت ( المحاسن ا بن عبد اهللا الظاهري، أبىبرد

 .6/123، شذرات الذهب: ، وابن العماد9/318، )واإلرشاد القومي

، الفقيه المحدث األصولي )هـ973ت (الشعراوي، أبو محمد : عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني، ويقالهو  )2(
شذرات : ابن العماد: انظر. كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان: له تصانيف، منها. الصوفي، توفي في القاهرة

 .4/180، األعالم: ، والزركلي2/364، خالصة األثر: ، والمحبي8/372، الذهب

، الفقيه العالمة )هـ569ت بعد (ألوشي الفرغاني هو علي بن عثمان بن محمد، أبو محمد، سراج الدين التيمي ا )3(
ابن أبي الوفاء؛ محيي الدين، عبد القادر بن : انظر. المحقق، صاحب قصيدة بدء األمالي في العقائد، وغيرها

كراتشي، مير محمد (، الجواهر المضية في طبقات الحنفية): هـ775ت ( محمد ابن محمد القرشي الحنفي، أب محمد
: ، والزركلي1/700، هدية العارفين: ، والبغدادي2/1349، كشف الظنون: ، وحاجي خليفة1/367، )كتب خانه
 .4/310، األعالم
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 :ونسة في ت الكتب الوطني في داراًوكذلك للمؤلف أيض
 :نانسخت، ويوجد من هذا الكتاب رسالة في بحث كالمه تعالى .26

 .ورقات) 4(، وعدد أوراقها )07142( مخطوط ضمن مجموع تحت رقم: األولى .أ
 .، وعدد أوراقها ورقتان)08529 (مخطوط ضمن مجموع تحت رقم: الثانية .ب

 :نانسختب ، ويوجد من هذا الكتارسالة في تفسير كلمة ال إله إال اهللا .27
 .، وعدد أوراقها ورقتان)07142( مخطوط ضمن مجموع تحت رقم: األولى .أ
 .، وعدد أوراقها ورقة واحدة)08529 (مخطوط ضمن مجموع تحت رقم: الثانية .ب

ّرسالة في الباري جل جالله ووحدانيته وما يتصل بذلك .28 ، ويوجد من هـذا الكتـاب نـسخة ضـمن ّ
 .ورقة) 23(أوراقها د ، وعد)07142( مجموع تحت رقم

 
 عقيدته ومذهبه الفقهي: المطلب السادس

 الفــرعين مــن خــالل ومذهبــه الفقهــي، وذلــك ،عــن عقيــدة المؤلــفالحــديث هــذا المطلــب يتنــاول 
 :اآلتيين

 
 عقيدة المؤلف: الفرع األول

ن  أن مــنهج االســتدالل يكمــن فــي القــرآاً تعظــيم المؤلــف للقــرآن الكــريم وآياتــه، مبينــاًيظهــر جليــ
 .)2(، وفي اتباع رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه)1(الكريم

وقــد حــصر المؤلــف مقــصد القــرآن العظــيم فــي الــدعوة إلــى عبوديــة اهللا ســبحانه وتعــالى التــي 
 باألحكــام، واإلقــرار بالمعــاد، والوعــد مٕتتوقــف علــى ثبــوت األلوهيــة والربوبيــة، واثبــات النبــوة، وااللتــزا

 .)3(والوعيد

                                                 
. ، وهو العاصم من الزلل بإحكامهالسعادة الدنيوية والسيادة األخرويةحيث قرر المؤلف أن االعتناء بالقرآن هو أساس  )1(

 .75-74قسم التحقيق، مقدمة المؤلف، ص : انظر

يث جعل المؤلف النبي صلى اهللا عليه وسلم قدوة لكل من أراد التقرير والتحرير، وجعل في اقتفاء الصحابة سبيل ح )2(
 .74قسم التحقيق، مقدمة المؤلف، ص  :انظر. النجاة والسالمة

 .106، ص الفصل الثالثقسم التحقيق، : انظر )3(
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جعـل أوثـق ، و)1(بالبعد عن طريقة المتكلمين وأهـل الجـدال فـي تحقيـق التوحيـدف ح المؤلونص
 .)2(طرق التوحيد هي دالالت القرآن العظيم

 :ذلك أمور، منهاويدل على ، أن المؤلف على طريقة أهل التصوف اًجلييظهر و
ين  كــابن عربــي الــصوفي، وصــاحب العــرائس، ونجــم الــد؛تعظــيم المؤلــف للتــصوف والمتــصوفين .1

َالكبرى ْ ُ
)3(. 

اعتبــار المؤلــف لبــواطن القــرآن علــى طريقــة أهــل التــصوف، وتقريــره للــذوق، والكــشف، والجذبــة،  .2
 .، وغير ذلك)4(والسر

ًوصــف المؤلــف لنفــسه بــاألولي طريقــ .3 ، ووصــف ابــن عاشــور لــه بــالحكيم )6(اً، والــذاتي ســلوك)5(اَّ
 .)7(الصوفي

مـن المنحـى واالتجـاه ا الكتـاب سيأتي فـي المآخـذ علـى هـذما كتبه، ومنه تفسيره و في جالء ذلك .4
 .)8(الصوفي

ــُيوال   المؤلــف علــى اتخــاذه تلــك الطريقــة الــصوفية، ســائلين المــولى عــز وجــل أن يغفــر لنــا ُّرَق
ٕوله، ويتغمدنا واياه بواسع رحمتـه، ولعـل هـذا المنحـى فـي التـصوف لـدى المؤلـف، راجـع إلـى أمـرين، 

 :وهما
 . وممارسةاً، وسلوكاً وتأليفاً، وتقريراً وتعليماً السائد في عصره، المنتشر علماالعتقاد الصوفي .1

                                                 
 .204 و 203 و 200قسم التحقيق، خاتمة المؤلف، ص : انظر )1(

 .202قسم التحقيق، خاتمة المؤلف، ص : انظر )2(

األرضرومي؛ لطف : وكذلك. 199، وقسم التحقيق، خاتمة المؤلف، ص 133، ص الفصل الرابعقسم التحقيق، : انظر )3(
مخطوط نبذة في سيرته صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وما يليهم وبعض أكابر األمة ): هـ1202ت (اهللا بن محمد 

 .10، ق )2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -استانبول، المكتبة السليمانية (، ء والعلماءمن األوليا

 .197قسم التحقيق، خاتمة المؤلف، ص : انظر )4(

 .26، ق شرح بدء األمالي لسراج الدين األوشيمخطوط : األرضرومي: انظر )5(

 .18 ق ،شرح المية العجم للطغرائيمخطوط : األرضرومي: انظر )6(

 .17/55، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )7(

 .57قسم الدراسة، الفصل الثالث، ص : انظر )8(
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اعتقــاد مخــالف لمــا عليــه الــصحابة أنــه اعتبــار أهــل التــصوف للتــصوف أنــه طريقــة ومــسلك، ال  .2
، ونحــو ذلــك، باعتبــار أن هــذه الطريقــة "فــالن الــصوفي طريقــة: "ًن، ولــذلك يقولــون مــثالووالتــابع

 .)1(عتقاد الصحيحموصلة إلى اال
، فلـيس بـدين اً كان ذلك، فما لم يكن على عهد النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم وصـحابته دينـاوأي

t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  ﴿: إلـــــى قيـــــام الـــــساعة، لقولـــــه تعـــــالى

u﴾)2(. 

 
 مذهبه الفقهي: الفرع الثاني

، وله كتـب )4(ذلك عن نفسه، وقد ذكر )3(وأما عن مذهب المؤلف الفقهي، فهو حنفي المذهب
 .)5(في المذهب الحنفي

 
 وفاته: المطلب السابع

 .)7(م1788-1787، الموافق )6(هـ1202سنة توفي رحمه اهللا في حلب، 
 
 
 

                                                 
، ق شرح بدء األمالي لسراج الدين األوشيمخطوط : األرضرومي: انظر. اً طريقّليّذكر المؤلف عن نفسه بأنه األو )1(

قسم : انظر. لوكسكون إما بالجذبة أو السير والي شهوديةحصول المعاينة ال، وذكر في أنور طرق التوحيد أن 26
 .198التحقيق، خاتمة المؤلف، ص 

 .3: المائدة )2(

 .2/675، معجم المؤلفين: ، وكحالة5/243، األعالم: ، والزركلي1/840، هدية العارفين: البغدادي: انظر )3(

، شرح بدء األمالي لسراج الدين األوشيمخطوط و، 18، ق شرح المية العجم للطغرائيمخطوط : األرضرومي: انظر )4(
 .26ق 

 .33ص : انظر )5(

، 4/503، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: البغداديو، 1/840، هدية العارفين: البغدادي: انظر )6(
 .2/675، معجم المؤلفين: ، وكحالة5/243، األعالم: ، والزركلي2/12، المؤلفون العثمانيون: وبروسالي

وانظر في تحويل  .م1/10/1788 وينتهي في ،م في التاريخ الميالدي13/10/1787هـ، يبدأ من 1202العام الهجري  )7(
 .8/572، التاريخ اإلسالمي: شاكر: التاريخ
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 الثانيالفصل 

 

 دراسة الكتاب

 

 :وفيه ثالثة مباحث

 فيهالمؤلفات موضوع الكتاب وبعض : المبحث األول   

 ؤلف في الكتابمنهج الم: الثانيالمبحث    

 قيمة الكتاب والمآخذ عليه: المبحث الثالث   
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 المبحث األول

 فيهالمؤلفات موضوع الكتاب وبعض 

 
موضـوعه، ثـم ذكـر بعـض  والتعريـف ب،يتناول هذا المبحث الحـديث عـن موضـوع هـذا الكتـاب

 :المؤلفات فيه، وذلك من خالل المطالب اآلتية
 

 والتعريف بموضوعهموضوع الكتاب، : المطلب األول

بـين المؤلـف جمـع ً وتأصـيال لعلومـه، وفـي هـذا الكتـاب اًاعتنى العلماء بكتاب اهللا الكريم تفسير
 وتدوينه، والنسخ، ،تاريخ نزول القرآنالمؤلف ذكر ف؛ التفسيرعلوم القرآن وبين القواعد واألصول في 

، وذكـر كـذلك أسـباب الخـالف بـين رآنتعلـق بعلـوم القـوغيرها مما يٕ واعجازه، ،والقراءات، ولغة القرآن
 .أصول التفسير وهو مما يدخل في ،وجوه الترجيح عند وقوع الخالفن َّالعلماء في التفسير، وبي

 تعريــف علــوم القــرآن وأصــول التفــسير، والفــرق بينهمــا، وكــذلك الفــرق الحــديث عــن يــأتيفيمــا و
 :، وذلك عبر الفروع اآلتية)1(بين أصول التفسير والتفسير

 
 في اللغة وفي االصطالحعلوم القرآن : لفرع األولا

ــــوم القــــرآن قبــــل تعريــــف  ــــدويني، يجــــدر التعريــــف بطرفــــي هــــذا عل ــــالمعنى االصــــطالحي الت ب
 .)2(المركب

 
 

                                                 
الكتب الحديث عن هذه المسائل هو على وجه اإلجمال واالختصار، ويمكن الوقوف على تفصيلها والتوسع فيها في  )1(

 .لعلمية المتخصصة، لمن أراد ذلكوالرسائل ا

لبنان، (، مناهل العرفان في علوم القرآن): هـ1367ت (الزرقاني؛ محمد عبد العظيم : انظر في تعريف علوم القرآن )2(
إتقان البرهان في علوم ): هـ1432ت (فضل حسن . عباس؛ دو، 20-1/9، )م1996/هـ1416دار الفكر، طذ، 

علوم القرآن بين البرهان : حازم سعيد. حيدر؛ د، و63-1/53، )م2010/هـ1430، 2طعمان، دار النفائس، (، القرآن

فهد بن عبد الرحمن بن . د. ، والرومي؛ أ27-17ص ، )هـ1420تبة دار الزمان، كالمدينة المنورة، م(، واإلتقان
 .32-19، ص )م2005/هـ1426، 14الرياض، ط(، دراسات في علوم القرآن: سليمان
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ْجمع علم، وهو: في اللغة" علوم"فـ َتعلمت الشيء: يقال ،نقيض الجهل: ِ َّ َإذا أخذت علمه: ّ
)1(. 

 اً سواء أكانـت موضـوع،مات المنضبطة بجهة واحدةالمعلو: وهو في اصطالح علماء التدوين
 .)2(أم غاية

وأما القرآن في اللغة فقد اختلف العلماء فيه من حيـث الهمـز والتخفيـف، ومـن حيـث االشـتقاق 
، ومن ذلك قولـه مصدر مرادف للقراءة، ويمكن القول بأنه )3(وعدمه، ومن حيث المصدرية والوصفية

 للكـالم اً وجعـل اسـم،ثم نقـل مـن هـذا المعنـى، )Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÙ  Ø﴾)4  ×  ﴿: تعالى

، ودخــول  مــن بــاب إطــالق المــصدر علــى مفعولــه،المعجــز المنــزل علــى النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم
 .)5( األصل ال للتعريفِحْمَلِلهو إنما  األلف والالم عليه

المكتـوب سـلم،  صـلى اهللا عليـه والمنزل على محمـدالمعجز  )6(كالم اهللا: وهو في االصطالح
 .)7(المتعبد بتالوته، اً متواترًلينا نقالإ المنقول ،في المصاحف

 
 
 
 

                                                 
عبد السالم محمد : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة): هـ395ت ( الحسين اأب، أحمد بن فارس بن زكريا؛ فارسابن : انظر )1(

 .4/110، )م1999/ هـ1420، 2بيروت، دار الجيل، ط(هارون، 

 .1/10، مناهل العرفان: الزرقاني: انظر )2(

: ، تحقيقالبرهان في علوم القرآن): هـ794ت ( عبد اهللا االزركشي؛ محمد بن بهادر بن عبد اهللا، أب:  في ذلكانظر )3(
الرحمن بن أبي  السيوطي؛ جالل الدين، عبدو، 1/277، )هـ1391بيروت، دار المعرفة، (محمد أبو الفضل إبراهيم، 

، 1لبنان، دار الفكر، ط(سعيد المندوب، : ، تحقيقاإلتقان في علوم القرآن): هـ911ت ( الفضل ابكر، أب
 .1/55، إتقان البرهان: وعباس، 1/144، )م1996/هـ1416

 .18-17: القيامة )4(

 .1/11، مناهل العرفان: الزرقاني: انظر )5(

ابن أبي العز؛ صدر : انظر.  في النفس فقطاًمذهب أهل السنة أنه كالم اهللا تعالى حقيقة، ليس بمخلوق، وليس كالم )6(
بيروت، المكتب (،  العقيدة الطحاويةشرح): هـ792ت (الدين، محمد بن عالء الدين علي بن محمد الحنفي 

 .195-179، ص )هـ1391، 4اإلسالمي، ط

محمد : ، تحقيقالمستصفى في علم األصول): هـ505ت ( حامد االغزالي؛ محمد بن محمد الطوسي، أب: انظر )7(
بن محمد الشوكاني؛ محمد بن علي و، 81، ص )هـ1413، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(السالم عبد الشافي،  عبد

، 1بيروت، دار الفكر، ط(محمد سعيد البدري، : ، تحقيقإرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول): هـ1250ت (
 .1/15، مناهل العرفان: الزرقاني، و62، ص )م1992/هـ1412
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وأما علوم القرآن، ففي المعنى اإلضافي يـشير إلـى العلـوم والمعـارف المتـصلة بـالقرآن الكـريم، 
وعلــم ، القــراءات، و علــم التفـسير:ذلــكالخادمـة لــه، أو المـستندة إليــه، علــى وجـه الــشمول، فينــتظم فـي 

 .)1(غير ذلك، واللغة، والناسخ والمنسوخ، وٕاعجاز القرآن، ولرسما
، ولـيس المعنـى اإلضـافيفـي أصـبح أخـص مـن مدلولـه وهو بالمعنى االصطالحي التـدويني، 

، ويمكـــن القـــول بأنـــه )2(هنـــاك تعريـــف للمتقـــدمين لـــه فـــي وصـــفه اللقبـــي بـــل هـــي تعريفـــات للمتـــأخرين
ـــالقرآن الكـــريم" ـــق ب ـــة،مباحـــث تتعل ـــه مـــن ناحي ـــه، نزول ـــه، وجمعـــه، وترتيب ـــه، وكتابت ـــسيره، وقراءت  ، وتف

 .)3(" ونحو ذلك، ودفع الشبه عنه، وناسخه ومنسوخه،ٕواعجازه
 

 في اللغة وفي االصطالح أصول التفسير: الفرع الثاني

طرفـــي هـــذا بتعريـــف يحـــسن القبـــل تعريـــف أصـــول التفـــسير بـــالمعنى االصـــطالحي التـــدويني، 
 .)4(المركب

، ومنــه قولـــه  قاعدتــه:صــل الـــشيءأو، أســـاس الــشيء:  وهـــو فــي اللغــةجمــع أصــل،: فأصــول
 .)Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴾)5)(6﴿: تعالى

 
 

                                                 
 .1/17، مناهل العرفان: الزرقاني: انظر )1(

 .26، ص علوم القرآن بين البرهان واإلتقان: حيدر: انظر )2(

 .1/20، مناهل العرفان: الزرقاني )3(

، جهود األئمة في أصول تفسير القرآن الكريمبحث : حامد بن يعقوب. الفريح؛ د: انظر في تعريف أصول التفسير )4(
-http://tafsir.net/conference/wpمركز تفسير للدراسات القرآنية، (

content/uploads/2011/05/Ilm_Ossoul.pdf( فهد بن عبد الرحمن بن سليمان. د. ي؛ أ، والروم771-770، ص :
: بن عثمان ، والسبت؛ خالد11-7، ص )هـ1419، 4الرياض، مكتبة التوبة، ط(، بحوث في أصول التفسير ومناهجه

، أصول التفسير وقواعده: ، والعك؛ خالد عبد الرحمن30-1/22، )دار ابن عفان(،  ودراسةاً جمع–قواعد التفسير 
، فصول في أصول التفسير: ، والطيار؛ مساعد بن سليمان30، ص )م1986/هـ1406، 2 طبيروت، دار النفائس،(
 .11، ص )م1999/هـ1420، 3الدمام، دار ابن الجوزي، ط(

 .24: إبراهيم )5(

): هـ502ت ( القاسم اوالراغب األصفهاني؛ الحسين بن محمد، أب، 1/109، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر )6(
 .1/19، )لبنان، دار المعرفة(محمد سيد كيالني، : ، تحقيقغريب القرآنالمفردات في 
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وكـذلك علـى مـا بنـي  ،ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيرهيطلق على : وفي االصطالح
 .)1(عليه غيره

 :ويقرب من معنى األصل كلمتان
قاعدتــه التــي أصــله، و: ُّت، فــُأس البنــاءوهــو األصــل، والــشيء الوطيــد الثابــ: األســاس: األولــى
 .)2(يبتنى عليها

B  A  ﴿: أساســه، ومنــه قولــه تعــالى: قواعــد البنــاء: وهــي األســاس، يقــال: القاعــدة: والثانيــة
C   F  E  D﴾)3)(4(. 

ـــــل ـــــإن قي ـــــى هـــــذا، ف ـــــسير، فكلهـــــا : وعل ـــــسير، أو قواعـــــد التف ـــــسير، أو أســـــس التف أصـــــول التف
 .)5(العلممصطلحات متقاربة تدل على هذا 

ْفهو مصدر فسر، من الفسر: وأما التفسير في اللغة َ َ َّ : يقـال واإلظهـار، يـضاحاإلبيان ووهو ال: َ
َفسرت الشيء ََّ ُ ْ ُ وفسرته،َ َّ)6(. 

علـم يعـرف بـه فهـم كتـاب اهللا المنـزل علـى نبيـه محمـد صـلى اهللا عليـه " :وهو فـي االصـطالح
 .)7(" واستخراج أحكامه وحكمه، وبيان معانيه،وسلم

األســـس والقواعـــد والمقـــدمات العلميـــة هـــي : وأصـــول التفـــسير بـــالمعنى االصـــطالحي التـــدويني
 .)8( وأنواعهالتي يتوصل بها إلى الفهم الصحيح للقرآن، وتعرف بها طرقه ومناهجه

                                                 
سيد الجميلي، . د: ، تحقيقاإلحكام في أصول األحكام): هـ631ت ( الحسن ااآلمدي؛ علي بن محمد، أب: انظر )1(

، التعريفات): هـ816ت (الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي ، و3/210، )هـ1404، 1بيروت، دار الكتاب العربي، ط(
ابن : ها فيانظر، وله معان أخرى، 45، ص )هـ1405، 1بيروت، دار الكتاب العربي، ط(ي، إبراهيم األبيار: تحقيق

بمختصر  المسمى شرح الكوكب المنير): هـ972ت ( البقاء االنجار؛ تقي الدين، محمد بن أحمد بن عبد العزيز، أب

مكة (نزيه حماد،  .د  ومحمد الزحيلي. د: ، تحقيق المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقهأوالتحرير 
 .1/39، )هـ1413، 2 معهد البحوث العلمية، ط-المكرمة، جامعة أم القرى 

 .1/17، المفردات في غريب القرآن: ، والراغب األصفهاني1/14، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر )2(

 .127: البقرة )3(

 .1/409، المفردات في غريب القرآن: صفهاني، والراغب األ5/109، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر )4(

 .771، ص جهود األئمة في أصول تفسير القرآن الكريمبحث : الفريح: انظر )5(

 .1/380، المفردات في غريب القرآن: ، والراغب األصفهاني4/504، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر )6(

 .1/13، البرهان: الزركشي )7(

بحوث في أصول التفسير : ، والرومي771، ص ث جهود األئمة في أصول تفسير القرآن الكريمبح: الفريح: انظر )8(

 .30، ص أصول التفسير وقواعده: ، والعك1/30، قواعد التفسير: ، والسبت11، ص ومناهجه
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 الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن: الفرع الثالث

 وذلــك ألن علــوم ؛أصــول التفـسيرأن علـوم القــرآن يمكــن أن تـسمى ب الــشيخ منـاع القطــان يـرى
 .)1(ناول المباحث التي ال بد للمفسر من معرفتهاالقرآن تت
من باب إطالق الجزء على الكل، أو لكـون علـوم   القرآنعلومقد تطلق أصول التفسير على و

 .)2( التفسير منثورة في أبواب علوم القرآن المختلفةأصولالقرآن تشتمل على مباحث كثيرة من 
أصـول التفـسير أخــص ف؛ إن أصـول التفـسير تختلـف عـن علـوم القـرآن:  أن يقـالولـىاألولعـل 

من علوم القرآن، فهما يشتركان في خدمة القرآن الكريم واالستناد إليه، لكن علوم القرآن تشتمل علـى 
ٕ وانما هي مـن بـاب الجمـع والتوثيـق والتـاريخ وغيـر ذلـك، وأمـا ؛مباحث ال عالقة لها بأصول التفسير

 .)3( التفسير فهو يقوم على ضبط التفسير، ووضع قواعد وضوابط ضرورية للتفسير الصحيحأصول

 
 الفرق بين أصول التفسير والتفسير: الفرع الرابع

وأمــا الفــرق بــين أصــول التفــسير والتفــسير فهــو أن أصــول التفــسير هــي القواعــد والكليــات التــي 
التفـسير إيـضاح وبيـان لمعـاني القـرآن الكــريم يتوصـل مـن خالهـا إلـى الفهـم الـصحيح للقـرآن الكـريم، و

، )4(وفــق تلــك القواعــد والكليــات، ومثــل أصــول التفــسير مــع التفــسير كمثــل النحــو مــع النطــق العربــي
 .وكمثل أصول الفقه مع الفقه

 
 

                                                 
توزيع، الرياض، مكتبة المعارف للنشر وال (،مباحث في علوم القرآن): هـ1420ت (القطان؛ مناع بن خليل : انظر )1(

 .12، ص )م2000/هـ1421، 3ط

 .1/33، قواعد التفسير: السبت: انظر )2(

بحث جهود األئمة في أصول تفسير القرآن : ، والفريح27، ص علوم القرآن بين البرهان واإلتقان: حيدر: انظر )3(

، 1/33، قواعد التفسير: ، والسبت11، ص بحوث في أصول التفسير ومناهجه: ، والرومي773، ص الكريم
، 2جدة، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، ط(، المحرر في علوم القرآن: مساعد بن سليمان بن ناصر. والطيار؛ د

 .55-53ص ، )م 2008/هـ1429

، بحث جهود األئمة في أصول تفسير القرآن الكريم: ، والفريح30، ص أصول التفسير وقواعده: العك: انظر )4(
 .1/33، تفسيرقواعد ال: ، والسبت774 ص
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  التفسيروأصولبعض الكتب في علوم القرآن : المطلب الثاني

 حيــــث المحتــــوى والمــــضمون دون لعــــل أول مــــن دون فــــي علــــوم القــــرآن بــــصورة مــــستقلة مــــن
، وأول مـن ألـف فـي علـوم القـرآن )فهم القرآن(في كتابه ) هـ243ت (العنوان، هو الحارث المحاسبي 

التنبيــــه علــــى فــــضل علــــوم (فــــي كتابــــه ) هـــــ406ت (، هــــو ابــــن حبيــــب النيــــسابوري اًمحتــــوى وعنوانــــ
 .)1()القرآن

، )2()هــــ430ت ( للحــوفي ) القــرآنالبرهــان فــي علــوم(: ومــن الكتــب المؤلفــة فــي علــوم القــرآن
 )جمـال القـراء وكمـال اإلقـراء(، و)هــ597ت ( البـن الجـوزي )فنون األفنـان فـي عيـون علـوم القـرآن(و

 ألبــي شــامة المقدســي )المرشــد الــوجيز إلــى علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز(، و)هـــ643ت (للــسخاوي 
، )4()هـــــ716 ت ( القــــوي الطــــوفيبــــن عبــــد سليمان لــــ)3()اإلكــــسير فــــي قواعــــد التفــــسير(، و)هـــــ665(

 .وغيرها
، )هــ794 ت (لزركـشيل )البرهـان فـي علـوم القـرآن(كتـاب : ومن أهم وأجمع كتب علوم القرآن

 )مناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآن(، وكتـاب )هــ911ت ( للـسيوطي )اإلتقان في علـوم القـرآن(وكتاب 
 ).هـ1367ت (للزرقاني 

، مـع أن التفـسير )5( بـصورة مـستقلةاً أواخـر العلـوم تأليفـوأما علم أصـول التفـسير فقـد كـان مـن
) هــ400ت بعـد ( من حيث التطبيق، ولعل أبا نصر أحمد بن محمد الحدادي اًكان أول العلوم وجود

 .)6()المدخل لعلم تفسير كتاب اهللا(هو أول من صنف في علم أصول التفسير في كتابه 
 

                                                 
أول من صنف في بعد أن ناقش األقوال في ذلك ذكر قد  و،95، ص علوم القرآن بين البرهان واإلتقان: حيدر: انظر )1(

 .هذه النتيجة إنما هي بناء على ما اطلع عليه، وليست على وجه القطعوبين أن ، علوم القرآن

 وم القرآن؟على خالف فيه، هل هو كتاب في التفسير أو كتاب في عل )2(

قواعد التفسير، لكن الكتاب ألصق إلى كتب علوم القرآن حسب المعنى االصطالحي : ذكر المؤلف في عنوان الكتاب )3(
 .105، ص علوم القرآن بين البرهان واإلتقان: حيدر: انظر. من غيره

دراسات : ، والرومي108-97، ص نعلوم القرآن بين البرهان واإلتقا: حيدر: انظر في الكتب المؤلفة في علوم القرآن )4(

 .50-31ص ، المحرر في علوم القرآن: ، والطيار49-41، ص في علوم القرآن

 .مع التنبيه على أن بعض مباحث هذا العلم قد دونت في أصول الفقه )5(

 .789ص ، بحث جهود األئمة في أصول تفسير القرآن الكريم: الفريح: انظر )6(
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 البــــن تيميــــة )1()مــــة فــــي أصــــول التفــــسيرمقد(: ومــــن الكتــــب المؤلفــــة فــــي أصــــول التفــــسير
التكميـل فـي (، و)هــ1176ت ( لـولي اهللا الـدهلوي )الفـوز الكبيـر فـي أصـول التفـسير(، و)هـ728 ت(

ت ( للـــسعدي )القواعـــد الحـــسان المتعلقـــة بتفـــسير القـــرآن(، و)هــــ1349ت ( للفراهـــي )أصـــول التأويـــل
 .، وغيرها)2()هـ1376

 
 
 

                                                 
.  منها بلفظها في مقدمة تفسيرهاًتأصيل لهذا العلم، ويدل على أهميتها أن ابن كثير أورد كثيروهي من أهم الكتب في ال )1(

بتفسير ابن  المعروف تفسير القرآن العظيم): هـ774ت ( الفداء اابن كثير؛ إسماعيل بن عمر القرشي، أب: انظر

 .7-1/4، )هـ1401بيروت، دار الفكر، (، كثير

فصول في أصول : ، والطيار798-789ص ، األئمة في أصول تفسير القرآن الكريمبحث جهود : الفريح: انظر )2(

 .14-12ص ، التفسير
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 الثانيالمبحث 

 ي الكتابف منهج المؤلف

 
طريقــة المؤلــف فــي التحريــر تنــاول هــذا المبحــث الحــديث عــن مباحــث هــذا الكتــاب، ثــم عــن ي
 :، وذلك عبر المطالب اآلتيةموارد المؤلف، وكذلك عن والتعليق
 

 نظرات في مباحث الكتاب: المطلب األول

 .في هذا المطلب نظرة إجمالية على مباحث هذا الكتاب، وأخرى تفصيلية
 رة اإلجماليةالنظ: ًأوال

:  فيمـــا أراد البحـــث فيـــه، وقـــد جعلـــه فـــياً ومحكمـــاً دقيقـــاًنهـــج المؤلـــف فـــي هـــذا الكتـــاب منهجـــ
 .مقدمة، وتسعة فصول، وخاتمة

المقدمـــة إلـــى أهميـــة العنايـــة بـــالقرآن العظـــيم، وســـبب التـــأليف فـــي قواعـــد التفـــسير، فـــي أشـــار 
 . وطريقته فيه،وصفة هذا التأليف
 :هي، و)1(المؤلف بال عناوين، فقد ذكرها وأما الفصول
 .في نزول القرآن وكتابته وجمعه: الفصل األول
 . منهفي بيان المكي من القرآن والمدني: الفصل الثاني
 .في مقصد القرآن العظيم: الفصل الثالث
 .التي يتعلق بهاالفنون في : الفصل الرابع

 .حفي أسباب الخالف في التفسير وبيان وجوه الترجي: الفصل الخامس
 .في النسخ في القرآن وحكمته: الفصل السادس
 .في القراءات؛ المتواتر منها وغير المتواتر: الفصل السابع
 .في فصاحة القرآن وبالغته وبيانه: الفصل الثامن
 .في إعجاز القرآن: الفصل التاسع

                                                 
، والباقي هي عناوين مقترحة للداللة على اًعنوانفقد جعل له لفصل الرابع لم يضع المؤلف عناوين للفصول باستثناء ا )1(

 .محتوى الفصل
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سك مـكـان ثـم ،  طـرق التوحيـد، والنـصيحة فيهـا بـالقرآن الكـريمبيـانالخاتمة في وجعل المؤلف 
 .الختام بالصالة والتسليم

 النظرة التفصيلية: اًثاني

ببراعـــة االســـتهالل بالحمـــد هللا والـــصالة علـــى رســـوله وآلـــه المؤلـــف بـــدأها فقـــد : المقدمـــةفأمـــا 
 إلــى منــة اهللا علــى أهــل التأويــل والتفــسير فــي إحكــام نــصوص كتابــه عــن التعليــل اًمــشير، وأصــحابه

، وجعـــل ســـبل اً وتحريـــراًلخاصـــة المعتنـــين بكتـــاب اهللا تقريـــربـــالرأي والتقـــدير، وفـــي جعـــل رســـوله قـــدوة 
 . رضوان اهللا تعالى عليهم وأصحابه،السالمة فيما فهمه وعمل به آل الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ـــو الرتبـــة فـــي التأويـــل والتفـــسير العنايـــة :  وهـــي،وهـــو بـــذلك جمـــع بـــين ثالثـــة أمـــور تحقـــق عل
صـلى اهللا عليـه وسـلم، سنة، واالقتـداء بعمـل النبـي ، ونـصوص الـعليـهنصوص القرآن علـى مـا هـي ب

 . رضوان اهللا عليهموالصحابة
حقــق أســباب الــسعادة فــي الحيــاة تإذ العنايــة بــه وخدمتــه ، ثــم بــين أهميــة العنايــة بــالقرآن الكــريم

 .اآلخرةالحياة  والسيادة في ،الدنيا
م، ولعنايــة المؤلــف أهميــة القــرآن الكــريوهــي مــستمدة مــن ؛ ثــم بــين ســبب تــأليف هــذا الكتــاب

 . كتاب اهللا الكرامِةَمَدَ منه في انضمامه مع خًبتحقيق علومه وتعليمه، وأمال
أنــه رســالة، وأنــه مــوجز، ومفيــد للمــستفيد، ومتعلــق : وهــي، ووصــف هــذا التــأليف بعــدة صــفات

 .بتفسير القرآن العظيم، ومتكفل لقواعد تبيان القرآن وتحرير تفسيره
 .ر إلى أن هذا التأليف يقع في تسعة فصول وخاتمةو في نهاية المقدمة أشا

 :يأتيي كما ، فهالفصول التسعةوأما 
  القـــرآن، تحـــدث فيـــه كـــذلك عـــن نقـــط وهـــو فـــي نـــزول القـــرآن وكتابتـــه وجمعـــه:الفـــصل األول

 .وتحزيبه، ثم عن أسماء القرآن وصفاته
المكـي والمـدني، ثـم ، ذكر فيـه تعريـف  وهو في بيان المكي والمدني من القرآن:الفصل الثاني

 .ذكر السور المكية والمدنية، وبين السور المختلف في مكيتها ومدنيتها
 :، المتوقفة على وهو في مقصد القرآن العظيم؛ وهو الدعوة إلى العبودية هللا:الفصل الثالث
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 .الربوبية واأللوهيةإثبات  .1
 .النبوة والرسالةإثبات  .2
 .بيان الشرائع واألحكام .3
 .بات اليوم اآلخر والمعادإث .4
 .ذكر الوعد بالترغيب والوعيد بالترهيب .5
 . وفيمن كفر وعصى وحاد،قصص السابقين وأحوالهم فيمن آمن وأطاع وأناب .6
 .الجدال بالتي هي أحسن إلى طريق الحق والصواب .7
 .اإلرشاد إلى سبيل الفوز والرشاد، وما تضمن ذلك من الشروط واآلداب .8

 المتلـو أسـبابتعـدد ، محققـة بهـذا التكـرار القـرآنمؤلـف الحكمـة فـي تكـرار المتلـو مـن ثم بين ال
، إضافة إلى تحقيق وتحقيق مقتضياتهاوفروعها،   العبودية وتثبيت أساسمقاصده،استيفاء و ه،تنوعو

 .بالغة القرآن العظيم وشمولها، واستيفاء أغراضها
  في الفنون التي يتعلق بها :الفصل الرابع

يتعلـق بهـا القـرآن الكـريم؛ حروفـه ممـا  اً وفنـاًن علمـيالمؤلف في هذا الفـصل خمـسة وثالثـذكر 
 .ً وتأويالاًوكلماته، وألفاظه وجمله، ومعانيه ودالالته؛ تفسير

 .القرآنها ب لتعلقً بها وتعليالاً ثم شرع في تفصيلها تعريف،ًذكرها إجماالوقد 
تعـداها إلـى تنـون ليـست للحـصر واالقتـصار؛ بـل وبعد أن ذكرها أشار إلـى أن هـذه العلـوم والف

؛ إنمـا كـان باعتبـار مـا هـو اً وفنـاً كما أن من قصرها على اثنـي عـشر علمـ،غيرها من العلوم والفنون
واعلــم، أنــى ال ادعــي االقتــصار فيمــا ذكرتــه، فــإن " :يقــول المؤلــف، الغالــب المــستعمل لــدى المفــسرين

ائـب عـن عقـول البـشر، ومنهـا مـا هـو مـودوع فـي النفـوس ًلحضرة القرآن علومـا أخـر، منهـا مـا هـو غ
 بـــالنظر إلـــى مـــا هـــو الغالـــب ،ًيـــستمد المفـــسر مـــن اثنـــي عـــشر فنـــا أو نحـــو ذلـــك: وقـــولهم. القدســـية

 .)1(." كما أشرنا إليه، فال منافاة،المستعمل فيه
 : هي،الفنون الخمسة والثالثون ههذو

 .ول الفقهأص. 4  .التجويد. 3  .القراءات. 2  .التفسير. 1

                                                 
 .153قسم الدراسة، الفصل الرابع، ص : انظر )1(
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 .النحو. 8  .الصرف. 7  .رسم الخط. 6  .اللغة. 5
 .الفرائض. 12  .الفقه. 11  .المعاني. 10  .االشتقاق. 9

 .أصول الحديث. 16  .الحديث. 15  .الجفر. 14  .الحساب. 13
 .التصوف. 20  .المنطق. 19  .الكالم .18  .الجدل. 17
 . الحكمة.24  .العروض. 23  .البديع. 22  .البيان. 21
 .الطب. 28  .الهندسة. 27  .الهيئة. 26  .الطبيعي. 25
 .الرمل. 32  .التدبير. 31  .التاريخ. 30  .التشريح. 29
 .القيافة. 35  .الفالحة. 34  .التعبير. 33

  وبيان وجوه الترجيح، وهو في أسباب الخالف في التفسير:الفصل الخامس
 :هاومن، ف بين أهل االجتهاد من المفسرين للخالاًذكر المؤلف في هذا الفصل أسباب

 .اختالف القراءات .1
 .اختالف اإلعراب .2
 .اختالف اللغويين .3
 .االشتراك اللفظي مع تعدد الوجوه في المعاني لذلك اللفظ .4
 .احتمال العموم أو احتمال الخصوص .5
 .احتمال اإلطالق أو احتمال التقييد .6
 .لمجازاحتمال الحقيقة أو احتمال ا .7
 .احتمال اإلضمار أو احتمال االستقالل .8
 .الزيادةأو احتمال التأصيل احتمال  .9

 .احتمال التقديم أو احتمال التأخير .10
 .احتمال وقوع النسخ أو احتمال بقاء اإلحكام .11
 .ا وغيره،ب النزولاسبأ في التفسير ووسلم والصحابةتعدد الرواية عن النبي صلى اهللا عليه  .12

 :ومن ذلك، وجوه الترجيح عند االختالفبعد ذلك م ذكر ث
 .الترجيح بداللة اآليات األخرى .1
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 .الترجيح بداللة الحديث .2
 .الترجيح بموافقة قول السلف والجمهور .3
 .الترجيح بتأييد اللغة .4
 .الترجيح بتأييد الصرف .5
 .الترجيح بتأييد االشتقاق .6
 .باقالترجيح بتأييد السياق والس .7
 .الترجيح بتقديم المتبادر .8
 فيقــدم ،ًإال أن يكــون المجــاز أكثــر اســتعماال،  وهــي الحقيقــة؛التــرجيح بتقــديم األصــالة فــي اللفــظ .9

 .المجاز على الحقيقة
 .فيقدم الخصوص على العموم، دليل إال أن يكون للخصوص، الترجيح بتقديم العموم .10
 .فيقدم المقيد على المطلق، إال أن يتعين التقييد، قالترجيح بتقديم المطلق عند اإلطال .11
 .فيقدم التأخير على التقديم، إال أن يتقوى دليل التأخير، الترجيح بتقديم ما حقه التقديم .12

  وهو فيما يتعلق بالنسخ في القرآن وحكمته :الفصل السادس
: فالنــسخ، قريــرهذكــر المؤلــف فــي هــذا الفــصل تعريــف النــسخ؛ وهــو رفــع الحكــم الــشرعي بعــد ت

 .يرفعه إذا كان من األحكام الشرعيةو، اً يرفع ما كان مقرروهورفع، 
 .الرفع؛ وهو وحكمه ،اًالحكم المقرر سلف: فأدخل في هذا التعريف شروط ما يدخل في النسخ

، ومـا لـم يرفـع اً سـلفاً ومـا لـم يكـن مقـرر، كاألخبار المحضة؛وأخرج من النسخ ما ال يدخل فيه
 .، واالستثناء بعد تقييدهالمطلقو كالعام بعد تخصيصه، ية؛ بالكلحكمه

، األحكام الشرعية: ، وهوثم أكد احتمال وقوع وجريان النسخ فيما كان بمعنى الطلب واإلنشاء
األخبـار المحـضة المجـردة عـن الطلـب وال يقع النسخ فـي  ،الطلب واإلنشاءمعنى األخبار المضمنة و

 .واإلنشاء
 :على ثالثة أقسام، وهي، )التالوة والحكم(من حيث اللفظ والمعنى  ،وقوع النسخأن وبين 

 ).الحكم(مع بقاء المعنى ) التالوة(نسخ اللفظ  .1
 .، وهو أكثر أنواع النسخ في القرآن)التالوة(مع بقاء اللفظ ) الحكم(نسخ المعنى  .2
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 ).التالوة والحكم(نسخ اللفظ والمعنى  .3
 ممــــا يحقــــق مقاصــــد ، مراعــــاة المــــصالح مــــع درء المفاســــدثـــم بــــين حكمــــة النــــسخ البالغــــة فــــي

 مما يؤدي إلى ثبـوت الحكـم الجديـد ومقتـضاه ،الشريعة، ومراعاة الدواعي من األسباب وزوال الموانع
 .اً ونهياًمن العمل أمر

 ألن الحكــم األول ؛ثــم نبــه فــي آخــر هــذا الفــصل علــى أن النــسخ ال يــوهم الــنقص وال يقتــضيه
 . فأوجب الحكمة البالغة،هما كانا لمراعاة المصالح والدواعي كال،والحكم التالي

 المتواتر منها وغير المتواتر، وهو في القراءات: الفصل السابع
 وابـــن ،نـــافع: قــراءة، وهـــي حــدد المؤلـــف فــي هـــذا الفـــصل القــراءات المتـــواترة بــالقراءات الـــسبع

، والتـــي جـــرى مجراهـــا فـــي  والكـــسائي، وحمـــزة، وعاصـــم، وابـــن عـــامر،كثيـــر، وأبـــي عمـــرو البـــصري
 . وخلف، فتمت بذلك القراءات العشر المتواترة، ويعقوب، أبي جعفر: وهي قراءة،التواتر

فـي إكفـار الـسبع القـراءات تجـري مجـرى  وخلـف، ، ويعقـوب،قـراءة أبـي جعفـرحكـم أن ثم بين 
، َالقــرآن  ومــن فــي حكمــهِ والجنــبِ المحــدثِّجاحــدها، وجــواز قراءتهــا فــي الــصالة، وعــدم جــواز مــس

 .ٕوافادة الحكم القطعي، ونحو ذلك
 . ج على وصف القراءات غير المتواترة بأنها الشاذةَّوعر

 توافقهـا مـع رسـم مـصاحف عثمـانوصـحة الـسند، : وهي، ثالثة شروطثم اختار لقبول القراءة 
 .لها وجه في لغة العرب المعتنى بهاأن يكون وًولو احتماال، ، رضي اهللا عنه

  وهو في فصاحة القرآن وبالغته وبيانه :الفصل الثامن
 .  والبديعذكر المؤلف في هذا الفصل ما تضمنه القرآن من نفائس الفصاحة والبالغة والبيان

 .ما يحويه البيان من أنواع المجاز، والكناية، والتشبيهوذكر 
تمــــيم، االلتفــــات، والتجريــــد، واالعتــــراض، والمــــشاكلة، والــــرد، والت: ثــــم ذكــــر مــــن أنــــواع البــــديع

والتكــــرار، والــــتهكم، واللــــف والنــــشر، والجمــــع، والمبالغــــة، وااللتــــزام، والترصــــيع، وحــــسن الفواصــــل، 
 .والتجنيس
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، وجعلــه ًلكنــه هنــا زاده تفــصيال، وأشــار المؤلــف فــي الفــصل الرابــع إلــى موضــوع هــذا الفــصل
إعجـازه التـي تحـدى ن لغـة القـرآن أعلـى مـوارد إ حيـث ؛ للفصل التاسع المتعلق بإعجـاز القـرآناًتمهيد

 .بها أهل اللغة قاطبة
 وهو في إعجاز القرآن : الفصل التاسع

خبــار عــن اللغــة، واإل:  مــن حيــث،ذكــر المؤلــف فــي هــذا الفــصل جوانــب مــن إعجــاز القــرآن
وأسمائه وصفاته، وتحقيق صـالح وتعالى القرون الماضية، والغيوب المستقبلة، وتعريفه باهللا سبحانه 

ٕعمــل بأحكامــه وتــشريعاته، وارشــاده إلــى مكــارم األخــالق ومحاســنها، وضــبط أحــوال الــدنيا واآلخــرة بال
 .عتدال واالقتصادالمكلفين بالتوسط واال

متعلقـة بحفـظ القـرآن الكـريم عبـر األزمـان، وتيـسير ، مـن إعجـاز القـرآن ثم ذكـر جوانـب أخـرى
 .  مهما كثر ترداده بال ملل وال كلل،القرآن وتعلق القلوب به قراءة

علـــى طريقـــة أهـــل التـــصوف مـــن التجلـــي  م جوانـــب اإلعجـــاز بمـــا يتعلـــق ببـــواطن القـــرآنوخـــت
 إلــى إعجــاز القــرآن اً، مــشيرواللطــائف الحرفيــة والتــصاريف الغيبيــة والكنــوز الجفريــة، كــشف والرمــزالو

 .، دون تعارض بين هذه المعاني وال تنافرألفاظ قليلة مستعذبة ببتنوع المعاني والدالالت
  طرق التوحيد بيان في فقد جعلها المؤلف؛ ةالخاتموأما 

 ،في الفصل الثالث مقصد القـرآن العظـيم؛ وهـو الـدعوة إلـى العبوديـة والتوحيـدالمؤلف لما بين 
 بـين اًفـي خاتمـة هـذه الرسـالة، مميـز، )1(األنور واألظلم واألنفع واألوثق: طرق التوحيدأن يبين ناسب 

وبــين طريقــة الــصوفية مــن العنايــة باآليــات الكونيــة ،  والقــالبالعقــل المطلــق والقيــل طريقــة المتكلمــين
 .وبواطن القرآن

مــسك الختــام لهــذه الرســالة النافعــة بالــصالة والتــسليم علــى نبينــا محمــد وآلــه جعــل المؤلــف ثــم 
 .وصحبه
 
 التعليقطريقة المؤلف في التحرير و: الثانيالمطلب 

 :تنوعت طرق المؤلف في التحرير والتعليق، ومن ذلك

                                                 
 .وسيأتي بيان ذلك في موضعه )1(
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ــاًيتــسم أســلوب المؤلــف فــي الكتــاب باالختــصار غالبــ: ًأوال ــذا يعتبــر كتابــه متن  فــي علــوم اً، ول
القرآن وقواعـد التفـسير وأصـوله، وهـذا األمـر ظـاهر مـن أول الكتـاب إلـى آخـره، وربمـا أطنـب وفـصل 

 .)1(في بعض المسائل النادرة، كما في الفنون التي يتعلق بها
عـــرف المـــصطلحات وأنـــواع العلـــوم، كمـــا فـــي تعريـــف المكـــي نجـــد المؤلـــف ي: التعريـــف: اًثانيـــ
ــالقرآن الكــريم)2(والمــدني ، وتعريــف )4(، وتعريــف النــسخ)3(، وتعريــف بعــض العلــوم والفنــون المتعلقــة ب

 .، وغير ذلك)5(الفصاحة والبالغة وأنواع البديع
كمـا وذلـك  ،اًيجمـل المؤلـف العبـارة فـي المـسائل ثـم يفـصلها تباعـ:  اإلجمال ثـم التفـصيل:ًاثالث

وكـذلك  ،)6(في ذكره ما تتوقف عليه الدعوة إلى العبوديـة مـن أنـواع األدلـة، ثـم فـصل ذكرهـا بعـد ذلـك
فـي لغـة القـرآن ذكـر الفـصاحة والبالغـة، ثـم البيـان ، و)7(ثم فـصل فيهـا، الفنون المتعلقة بالقرآنأجمل 

ًماال وتفصالج إ؛والتحسين ً)8(. 
مـــا يـــذكره مـــن المـــسائل والتقـــسيمات، ومـــن ذلـــك تعليلـــه لتعلـــق يعلـــل المؤلـــف ل: التعليـــل: اًرابعـــ

 .)9(دخول أنواع كثيرة من العلوم والفنون في تفسير القرآن
نجــد المؤلــف ينبــه ويميــز، كمــا فــي : واالســتثناء عــن الوصــف العــاموالتمييــز التنبيــه : اًخامــس

لـى أن التخـصيص والتقييـد ع، واسـتثنى كمـا فـي تنبيهـه )10(أسماء القرآن، فقد ميز بينها وبين صـفاته
 .، وغير ذلك)11( وال يطلق على مسماه،واالستثناء ال يدخل في النسخ

 

                                                 
 .115قسم التحقيق، الفصل الرابع، ص : انظر )1(

 .97الفصل الثاني، ص قسم التحقيق، : انظر )2(

 . وما بعدها116، ص الرابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )3(

 .167، ص السادسالفصل قسم التحقيق، : انظر )4(

 . وما بعدها178، ص الثامنالفصل قسم التحقيق، : انظر )5(

 . وما بعدها106الفصل الثالث، ص قسم التحقيق، : انظر )6(

 . وما بعدها115الفصل الرابع، ص قسم التحقيق، : انظر )7(

 . وما بعدها178قسم التحقيق، افصل الثامن، ص : انظر )8(

 . وما بعدها116الفصل الرابع، ص قسم التحقيق، : انظر )9(

 .95، ص األولالفصل قسم التحقيق، : انظر )10(

 .169، ص السادسالفصل قسم التحقيق، : انظر )11(
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ذكـــر أســـباب الخـــالف فـــي ًأفـــرد المؤلـــف فـــصال فـــي : التعامـــل مـــع مـــسائل الخـــالف: اًسادســـ
 :، وكان تعامله في مسائل الخالف على الوجوه اآلتية)1(التفسير وبيان وجوه الترجيح فيها

 بال سبب خالف وال ترجيح، وذلك كما فـي المختلـف فيـه مـن الـسور المكيـة اًمطلق ذكر الخالف .1
 .)2(والمدنية، ووقوع الخالف في بعض اآليات

 .)3(في مدة نزول القرآنذكر الخالف مع سبب االختالف دون ترجيح، كما  .2
 آنفــــي نقــــط القــــر، و)4(ذكــــر الخــــالف مــــع التــــرجيح، كمــــا فــــي أول وآخــــر مــــا نــــزل مــــن القــــرآن .3

 .)6(قبول القراءةاشتراط التواتر في ، وفي )5(وتحزيبه
 علـى مـا فيهـا )8(، فـإذا أراد الزيـادة)7(ينقل المؤلف عن بعض الكتـب دون اإلشـارة إليهـا: اًسابع
ثـــم يقـــرر مـــا يـــراه : ..." قلـــت: " مـــا يـــصدر ذلـــك بقولـــهاً، فإنـــه غالبـــ)10( أو المخالفـــة)9(أو االســـتدراك

 .اًمناسب
 

 موارد المؤلف في الكتاب :المطلب الثالث

اعتمــد المؤلــف فــي مــصادره علــى كتــب علــوم القــرآن، وعلــوم اللغــة، والعلــوم الطبيعيــة، وغيــر 
 :وهي،  المؤلف في الكتاب إلى جملة من المصادرذلك، وقد أشار

 .)11()هـ279ت (لترمذي ، لسنن الترمذيالمعروف ب )الجامع الصحيح( .1
 .)12()هـ638 ت ( البن عربي)لعثمانيةالشجرة النعمانية في الدولة ا( .2

                                                 
 .156، ص الخامسالفصل قسم التحقيق، : انظر )1(

 .100الفصل الثاني، ص قسم التحقيق، : انظر )2(

 .78، ص األولالفصل قسم التحقيق، : انظر )3(

 .86 و 85، ص األولالفصل قسم التحقيق، : انظر )4(

 .94، ص األولالفصل  قسم التحقيق،: انظر )5(

 .173، ص السابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )6(

 .54ص : انظر )7(

 .191قسم التحقيق، الفصل التاسع، ص : انظر. كما في جوانب اإلعجاز على طريقة أهل التصوف )8(

 .117قسم التحقيق، الفصل الرابع، ص : انظر. كما في تعليله للفرق بين التفسير والتأويل )9(

 .173قسم التحقيق، الفصل السابع، ص : انظر. كما في اشتراط صحة السند دون التواتر في قبول القراءة )10(

 .83، ص األولالفصل قسم التحقيق، : انظر )11(

 .124، ص الرابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )12(
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، )الفتوحــــــات المكيــــــة(:  مــــــصنفات كثيــــــرة، منهــــــا، وهــــــي)1()هـــــــ638 ت (ابــــــن عربــــــيمؤلفــــــات  .3
 .، وغيرها)فصوص الحكم(، و)التنزالت الموصلية(، و)التدبيرات اإللهية(و

 .)2()هـ606ت ( للشيرازي )البيان في حقائق القرآنعرائس ( .4
 .)3()هـ618 ت(ى برنجم الدين الكتفسير  .5
 .)4()هـ590ت (لشاطبي  ل)حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني( .6
 .)5()هـ833 ت (الجزريالبن  )النشر في القراءات العشر( .7
 .)6()هـ833 ت ( البن الجزري)طيبة النشر( .8

 : نقل عنها، ومنهافي الكتاب إلى جملة من المصادر  المؤلفولم يشر
تــم بيــان ذلــك فــي قــد ، وقــد أكثــر النقــل عنــه، و)هـــ741ت (بــن جــزي ال )التــسهيل لعلــوم التنزيــل( .9

 .مواضعه
 .)7()هـ749ت (بن األكفاني ال )إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم( .10
ــــــوم البالغــــــة( .11 ــــــي عل ــــــوم البالغــــــة(و، )التلخــــــيص ف ــــــي عل ــــــضاح ف ــــــي  ل)اإلي ــــــب القزوين لخطي

 .)8()هـ739 ت(
 
 
 
 
 

                                                 
 .133، ص الرابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )1(

 .133الفصل الرابع، ص قسم التحقيق، : انظر .إلى المؤلف والكتاب "عرائسوصاحب ال: "أشار المؤلف بقوله )2(

 .133، ص الرابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )3(

 .171، ص السابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )4(

 .173، ص السابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )5(

 .174، ص السابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )6(

 .138 و 128، ص الرابعالفصل  التحقيق، قسم: انظر )7(

 .185، ص الثامنالفصل قسم التحقيق، : انظر )8(
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 الثالثالمبحث 

 والمآخذ عليهقيمة الكتاب 

 
المآخــذ عليـه، وذلــك  يتنـاول هــذا المبحـث الحــديث عـن قيمــة الكتـاب وأهميتــه، مـع ذكــر بعـض

 :من خالل المطلبين اآلتيين
 

 قيمة الكتاب وأهميته: المطلب األول

 :تتجلى قيمة الكتاب وأهميته في أمور، منها
ذلـك وقـد أشـار المؤلـف إلـى ،  القـرآن وبـين القواعـد واألصـول فـي تفـسيرهالمؤلف بين علـوم ُعْمَج .1

 .)1(في مقدمته
المؤلــف تــاريخ نــزول القــرآن وتدوينــه، ومقــصده، ومتعلقــات فنونــه، والنــسخ، والقــراءات، ذكــر فقــد   

 .وهذه أمور تتعلق بعلوم القرآن، ٕولغة القرآن واعجازه
ا يـــدخل فـــي مـــوهـــو م، ف فـــي التفـــسير والقـــراءات وجـــوه التـــرجيح عنـــد وقـــوع الخـــال،اًوذكـــر أيـــض  

 .القواعد واألصول
سبب تـأليف الكتـاب؛ يهدف إلى تحقيق ، بين علوم القرآن وبين القواعد واألصولالمؤلف  ُعْمَجو  

 .الفهم والتفهيم والتبيين والتحرير للقرآن العظيموهو 
 :التنبيه على مقاصد القرآن وعلومه .2
وهو العبودية، وأنـواع الداللـة عليهـا بتثبيـت العظيم على مقصد القرآن ؤلف بتنبيه المويبرز ذلك   

 .)2(وغير ذلك ،الربوبية
 وذلـك لتعـدد المقاصـد فيهـا، واسـتيفاء ،المؤلف الحكمة من التكرار وتنوع األدلة في القرآنويعلل   

ِنسبفي المؤثرة البالغة  َ  .)3(اللطائفٕ وتأدية المرام في السياق، وادراج النكت و، الكالمِ

                                                 
 .75مقدمة المؤلف، ص قسم التحقيق، : انظر )1(

 .106الفصل الثالث، ص قسم التحقيق، : انظر )2(

 .110الفصل الثالث، ص قسم التحقيق، : انظر )3(
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ممــا يعــالج القلــب والــروح ، )2( ولغتــه وبيانــه)1( التنبيــه علــى إعجــاز القــرآن،اًومــن المقاصــد أيــض 
الجوانـــب األخـــرى لهـــذا اإلعجـــاز فـــي ، وكـــذلك التنبيـــه علـــى والجـــسد، ويوجـــب اإليمـــان والعمـــل

الق الموجبـة األخبار الموجبة لالعتبار، واألحكام الموجبة لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، واألخ
 .لمحاسن االجتماع وكريم الخصال

 .)3(السعادة الدنيوية والسيادة األخروية، وأن فيها المؤلف على أهمية العناية بالقرآنوينبه   
، الفنــون التــي يتعلــق بهــا القــرآنفــي فــصل المؤلــف : التفــصيل فــي الفنــون التــي يتعلــق بهــا القــرآن .3

 اًأيــض بــل نبــه  ذلــك، أو مــا شــابهاًعلــى اثنــي عــشر فنــ، ولــم يقتــصر اًوجعلهــا خمــسة وثالثــين فنــ
 . )4( أخرى لم يذكرهااًك فنونلعلى أن هنا

 ومــؤنس للــذكي والمجتهــد فــي علــوم القــرآن ،وهــذا التفــصيل الموســع لهــذه الفنــون مفيــد للمبتــدئ  
االخـتالف فـي الفهـوم نظـرات  و،وأسباب الخـالففي التفسير وبها تعرف مآخذ الناس ، والتفسير

 .لدالالت للقرآن العظيموا
 متنوعــة تــسعى اًذكــر المؤلــف علومــ: جمــع المؤلــف بــين العلــوم المختلفــة لخدمــة التفــسير بأنواعــه .4

 مـــن اً وأنواعـــ،للوصـــول إلـــى الفهـــم األدق للقـــرآن العظـــيم، فأدخـــل علـــوم اللغـــة العربيـــة التفـــصيلية
 .العلوم الطبيعية وغيرها، إضافة إلى العلوم الشرعية

 في شرح المؤلف اًويظهر ذلك جلي: ر المتقن الجامع لعامة موارد علوم القرآن والتفسيراالختصا .5
 .، مرتب األفكار والمباحث، مع اختصار اللفظ وسهولته)5( في فصل واحداًلخمسة وثالثين فن

 المؤلـف ذكر، فبيان وجوه الترجيح فيهامع إجمال أسباب الخالف من االختصار المتقن وكذلك   
 .وذلك في فصل صغير مختصر، )6(اً مرجحاًوجهمع اثني عشر  ،اً سبباثني عشر

 

                                                 
 .187، ص التاسعالفصل قسم التحقيق، : انظر )1(

 .178، ص الثامنالفصل قسم التحقيق، : انظر )2(

 .75مقدمة المؤلف، ص قسم التحقيق، : انظر )3(

 .153 و 115، ص الرابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )4(

 .115، ص الرابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )5(

 .156، ص الخامسالفصل قسم التحقيق، : انظر )6(
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 ،)1(اًنوعـــخمـــسة عـــشر فـــي أنـــواع البـــديع  اًذاكـــرفـــي فـــصاحة القـــرآن وبالغتـــه وبيانـــه استرســـل و  
 . جزل رشيق، التركيبلطيفبأسلوب 

رقـــراق، فـــائق  بلفـــظ ، مـــع ســـهولة اللفـــظ وتنـــوع المعـــاني والتراكيـــب،لغـــة المؤلـــف القويـــة األصـــيلة .6
 فـــي األلفـــاظ المفـــردة والتراكيـــب ، إلـــى آخـــرهمـــن أولـــههـــذا الكتـــاب فـــي  اًجليـــويظهـــر هـــذا األمـــر 

 .البديعة
فـي تنـوع العبـارات بـين النـسخ مـع داللتهـا علـى المعنـى الفـائق لغـة المؤلـف القويـة كذلك تظهر و  

 تنـوع عبارتـه فـي ، بل ربما كانت الصياغة األخرى أقوى في العبارة، وانظر في ذلك إلىالموافق
َوَأنت َأيهـا : "اغتنام الفرص، قال في نسخة عارف حكمت ُّ ْ ُاللبيـقَ ّ تجـرع مـن كـأس هـذا الرحيـق، ،َّ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ َّ َ َ

ٍفـإن العمــر آن، والفرصـة نفحــة، ال تنـال يــد األمــاني فـي كــل زمـان َ ََ ِّ ُ َ ُ َ َُ َ َ ٌَ ٌ ْ َُ َ ُُْ َ َ ْ َّ : نــسخة التيموريــة، وقــال فـي "ِ
 إلى تحصيل مؤانـستك َّجُ همتك، وعِّنَ أبرز ما في د، عن نشوة رحيقهاسيلما االلفيقوأنت أيها "

 .)2("من ذا الراح إلى الرشيق والرحراح البريق، فإن العمر والصوارم كالعين من اإلنسان
 

 المآخذ على الكتاب: المطلب الثاني

 :، فمنهاأما المآخذ التي قد تؤخذ على الكتاب
 :ي علوم القرآن، ويظهر ذلك فيٕتقرير المؤلف للتصوف وادراجه ف .1

والدقائق  ،السكر، واألضواء القيومية: المؤلف للمصطلحات الصوفية، ومنهااستعمال كثرة  .أ
 ،الكـــشف: وكـــذلك ،)3( والكنـــوز الجفريـــة، والرمـــوز الحرفيـــة، والرقـــائق الملكوتيـــة،الجبروتيـــة
 .، إلى غير ذلك)4(، والسلوكري والس، والجذبة، والشهود،والذوق

 
 

                                                 
 .178، ص ثامنالالفصل قسم التحقيق، : انظر )1(

 .205-204قسم التحقيق، الفصل التاسع، ص  : المعاني فيانظر )2(

 .193 و 191الفصل التاسع، ص قسم التحقيق، انظر هذه المصطلحات ومعانيها في  )3(

 .197خاتمة المؤلف، ص قسم التحقيق، انظر هذه المصطلحات ومعانيها في  )4(
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، )1(عربياالعتماد والنصح بكتب ومؤلفات التصوف، ومثال ذلك ما ذكر من مؤلفات ابن  .ب
 . )2(ىوصاحب العرائس، ونجم الدين الكبر

كعلـم الجفـر وعلـم ؛  وبعـض علومـه فـي قواعـد التفـسير)3(التنصيص علـى إدخـال التـصوف .ج
 . وغيرهما،)4(الباطن

 فقد اعتمد المؤلف علوم البـاطن وأطلـق لهـا اعتماد علم الباطن في تحقيق بعض المسائل، .د
، وبعــض )5(العنــان فــي تحقيــق بعــض المــسائل، كمــا فــي إثبــات بعــض وجــوه إعجــاز القــرآن

 .)6(طرق التوحيد
 فــي اًبراعــة الــصياغة الــصوفية لــدى المؤلــف بمــا يــضاهي كتــب الطريقــة، ويظهــر ذلــك جليــ .هـ

 .)8( والخاتمة)7(إعجاز القرآن
مصادر ومراجع نقل عنها، كما في نقله عن ابـن جـزي، وقـد أكثـر النقـل عنـه، عدم اإلشارة إلى  .2

 .فقد نقل عنه ترتيب الفصول، ومادة الفصول، وقد تم بيان ذلك في كل فصل
 .)9(وكذلك عدم اإلشارة في نقله عن ابن األكفاني والخطيب القزويني  
، ف علـــي بـــن أبـــي طالـــبالتـــسليم بمــصحومـــن ذلـــك ؛ عــدم التحقيـــق فـــي نـــسبة بعــض المؤلفـــات .3

 .)10(رضي اهللا عنه
لو خـشع قلـب هـذا لخـشعت «: االستدالل بالحديث الضعيف في موضع التقرير، كما في حديث .4

 .)11 (»جوارحه

                                                 
 .124 قسم التحقيق، الفصل الرابع، ص :انظر. وقد وصفه المؤلف بالشيخ األكبر )1(

 .133، ص الرابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )2(

 .129، ص الرابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )3(

 .133 و 123، ص الرابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )4(

 .191، ص التاسعالفصل قسم التحقيق، : انظر )5(

 .202 و 197، ص قسم التحقيق، خاتمة المؤلف: انظر )6(

 .191، ص التاسعالفصل قسم التحقيق، : انظر )7(

 .196، ص قسم التحقيق، خاتمة المؤلف: انظر )8(

 .54ص : انظر )9(

 .88، ص األولالفصل قسم التحقيق، : انظر )10(

 .152، ص الرابعالفصل قسم التحقيق، : انظر )11(
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، )2(، وهـــذه عـــادة المؤلـــف فـــي معظـــم كتاباتـــه)1(ومـــن األمـــور الـــشكلية عـــدم تحديـــد اســـم الكتـــاب .5
 .)3(وكذلك عدم تحديد عناوين لفصول الكتاب

 
 
 
 
 

                                                 
 .62، ص الثالثقسم الدراسة، الفصل : انظر )1(

 .30قسم الدراسة، الفصل األول، ص : انظر .بخط المؤلفالذي المجموع  ذلك ويدل على )2(

 .45ص : انظر )3(
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 الثالثالفصل 

 

 التعريف بالمخطوط

 

 :وفيه مبحثان

 ، وتسميتهصحة نسبة المخطوط إلى مؤلفه: المبحث األول   

 نسخهوصف المخطوط، وصور من : الثانيالمبحث    
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 المبحث األول

  وتسميتهصحة نسبة المخطوط إلى مؤلفه

 
ه، وتـسمية هـذا المخطـوط، ط إلـى مؤلفـيتناول هذا المبحث الحـديث عـن صـحة نـسبة المخطـو

 :وذلك من خالل المطلبين اآلتيين
 

 صحة نسبة المخطوط إلى مؤلفه: المطلب األول

 هـذا المخطـوط فـي مؤلفـات لطـف -فيما وقفت عليه–لم يذكر أحد من أصحاب كتب التراجم 
ى كتـب أصـحاب ولعل ذلـك راجـع إلـى قلـة مـصادر ترجمـة المؤلـف لـد ،)1(اهللا بن محمد األرضرومي

مقدمـة ضـمن تفـسيره المـسمى كالعلـى كتبـه مباشـرة، أو اعتبـارهم لهـذا الكتـاب هم وعـدم وقـوفتراجم، ال
 يميــزه عــن التفــسير ،اً محــدداً، أو لكــون المؤلــف لــم يــضع لــه اســما خاصــ)2(برامــوز التحريــر والتفــسير

 .)3(وكتبه األخرى
 :وتظهر صحة نسبة هذا المخطوط إلى المؤلف في عدة أمور، منها

 .)4(ة مكتبة عارف حكمت، كتبها المؤلف بيده، ونص على ذلك في نهاية المخطوطنسخ .1
 .)5(، كتبها المؤلف كذلك بيده، ونص على ذلك في نهاية المخطوطالمكتبة السليمانيةنسخة  .2
فـي بدايـة الناسـخ  من أصل كتبه المؤلف بيده، كمـا أثبـت ذلـك منسوخةنسخة الخزانة التيمورية،  .3

 .)6(المخطوط
 .)7(توفر خمس نسخ من هذا المخطوط، فيما وقفت عليه .4

                                                 
ينبغي التنبيه على أن عدم ذكر الكتاب في كتب التراجم والطبقات، ال يكفي وحده للشك في نسبة الكتاب إلى مؤلفه،  )1(

ِحيث لم يدع أصحاب كتب التراجم أنهم قد أحصوا جميع مؤلفات من ت َّ : رمضان. عبد التواب؛ د: انظر. رجموا لهمَ
 .74، ص )م1985/هـ1406، 1القاهرة، مكتبة الخانجي، ط(، مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين

 .30قسم الدراسة، الفصل الثاني، ص : انظر )2(

 .المطلب القادم: انظر )3(

 .207ص قسم التحقيق، خاتمة المؤلف، : انظر )4(

 .207 التحقيق، خاتمة المؤلف، ص قسم: انظر )5(

 .65ص : انظر )6(

 .64ص : انظر )7(
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توافق الخط بين نسختي هذا المخطوط اللتين كتبهمـا المؤلـف بيـده، وبـين كتبـه ورسـائله األخـرى  .5
تفسيره راموز التفسير والتحرير، ومؤلفاته في مجمـوع المكتبـة الـسليمانية : التي كتبها بيده، ومنها

 .)1()2812(تحت رقم 
اد األســـلوب فـــي هـــذا الكتـــاب، وفـــي كتابـــه التفـــسير، وكـــذا فـــي مؤلفاتـــه فـــي مجمـــوع المكتبـــة اتحـــ .6

 .السليمانية، مما يدل على أنها من منبع واحد
 

 تسمية المخطوط: المطلب الثاني

: ٕ لهــذا الكتــاب، وانمــا اكتفــى بوصــفه فــي نــسخة عــارف حكمــت، فقــالاًلــم يــذكر المؤلــف اســم
، وأطلــق فــي )2(" مفيــدة فــي تفــسيره، متكفلــة لقواعــد تبيينــه وتحريــرهبــادرت إلــى تــأليف رســالة مــوجزة"

 .)3( ..."تعلق الخاطر بتأليف رسالة: "النسخ األخرى، فقال
 .)4(..." غريبة الوضع،رسالة في التفسير: "ووصف هذا الكتاب ناسخ النسخة التيمورية، فقال

رسـالة فـي : "، فقـالنسدار الكتـب الوطنيـة فـي تـوفـي ) 08529(ووصفه مفهرس مجموع رقم 
 .)5("التفسير، تشتمل على قواعد وفوائد، وفيها ما يحتاج إليه المفسر من العلوم

 :ومنهاوقد تعددت عناوين هذا الكتاب في فهارس المكتبات، 
فهـرس مخطوطـات التفـسير وعلـوم القـرآن فـي رسالة موجزة في قواعد التفسير، وهو ما جـاء فـي  .1

 .)6(مكتبات المدينة المنورة
 .)7(رسالة في التفسير، وهو ما جاء في فهرس الخزانة التيمورية .2

                                                 
 .29الدراسة، الفصل األول، ص : انظر )1(

 .75قسم التحقيق، مقدمة المؤلف، ص : انظر )2(

 .76قسم التحقيق، مقدمة المؤلف، ص : انظر )3(

 .65 ص: انظر )4(

 .1، ق هللا الحسنىمخطوط معارج النور في شرح أسماء ا: األرضرومي: انظر )5(

المدينة النبوية، (، فهرس مخطوطات التفسير وعلوم القرآن في مكتبات المدينة المنورة :مركز الدراسات القرآنية: انظر )6(
 .5/1241، )هـ1434، 1مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط

، )م1948/هـ1367 دار الكتب المصرية، القاهرة، مطبعة(، فهرس الخزانة التيمورية: دار الكتب المصرية: انظر )7(
 .3/264  و1/145
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مجمـوع رقـم ، دار الكتـب الوطنيـة فـي تـونس، وهـو مـا جـاء فـي فهـرس ٕرسالة في القرآن واعجـازه .3
)07142.( 

مجمـوع ، دار الكتـب الوطنيـة فـي تـونس فـي فهـرس اً، وهو ما جاء أيـضرسالة في إعجاز القرآن .4
 ).08529(رقم 

 لموضــوع الكتــاب ومحتــواه، فقــد اختــرت اً ممــا وصــف المؤلــف بــه هــذا الكتــاب، ونظــراًوانطالقــ
 ".رسالة في أصول تفسير القرآن الكريم: " هواًللكتاب عنوان
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 الثانيالمبحث 

 نسخهوصف المخطوط، وصور من 

 
 :يه، ومن المخطوطثالث نسخ كاملة على الحصول  -بحمد اهللا–تم 

 .ة مكتبة عارف حكمت نسخ:النسخة األولى
) 8(، خطهــا نــسخي، وعــدد أوراقهــا هـــ1195كتــب المؤلــف هــذه النــسخة بيــده، وذلــك فــي ســنة 

 .هي مزخرفة ومذهبة، كتبت بعض كلماتها بالمداد األحمرو ،اًسطر) 15(أوراق، وعدد أسطرها 
تحـــت رقـــم ضـــمن مجمـــوع المدينـــة النبويـــة،  -مكتبـــة عـــارف حكمـــت وتقـــع هـــذه النـــسخة فـــي 

 . الخامسة فيهالرسالة، هي )80/80(
 :ع، وجعلتها النسخة األم، وذلك ألمور: وقد رمزت لها بالرمز

 .كونها بخط المؤلف .1
 .كونها األخيرة من النسخ التي كتبها المؤلف بخط يده .2
كونها األوفق في الصياغة، ويظهر فيها تراجع المؤلف عن أمور كتبها في النسخ التي سبقتها،  .3

ِّعدل عنها عند المقابلة بين النسخ، إال عند وجود خطأ بينولذلك لم َأ ِ ْ. 
 .المكتبة السليمانية نسخة :الثانيةالنسخة 

، خطهــا نــسخي، وعــدد أوراقهــا هـــ1170كتــب المؤلــف هــذه النــسخة بيــده، وذلــك فــي نحــو ســنة 
 .كتبت بعض كلماتها بالمداد األحمر ،اًسطر) 19(أوراق، وعدد أسطرها ) 8(

بخـط  ضـمن مجمـوع مجموعـة الـشهيد علـي باشـا، -المكتبـة الـسليمانية نـسخة فـي وتقع هذه ال
 ).2812(رقم المؤلف تحت 

 .ش: وقد رمزت لها بالرمز
 .الخزانة التيمورية نسخة :الثالثةالنسخة 

، هـــ1268فــي ســنة  هــذه النــسخة كتبهــا الناســخ عــن أصــل كتبــه المؤلــف بيــده، وكــان نــسخها
كتبـــت بعـــض كلماتهـــا ، وقـــد اًســـطر) 24(أوراق، وعـــدد أســـطرها ) 6(خطهـــا مغربـــي، وعـــدد أوراقهـــا 

 .بالمداد األحمر
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 . ترك فيها الناسخ فراغات في بعض المواضع لكلمات، وقد تم بيان ذلك في مواضعه
وناسخها غير معروف، فلم يشر إلـى ذلـك فـي هـذه النـسخة، وال فـي المجمـوع الـذي توجـد فيـه 

 .هذه النسخة
هـذه  .وصـلى اهللا علـى سـيدنا وموالنـا، وآلـه وصـحبه وسـلم: "المخطـوطكتب الناسخ فـي بدايـة 

ــأليف الــشيخ األجــل ــدناه مــن ت ـــ كاتبــه، هــذا مــا قي ــم ل  ، العــالم الفاضــل الكامــل،منــسوخة مــن أصــل قل
 والمعـارف الربانيـة، شـيخنا وقـدوتنا ، والمواهب القدسية، ذي المواهب اللدنية،النحرير المحقق المدقق
ً الــسيد محمــد أفنــدي األزرومــي، لمــا دخــل تــونس ثانيــا بعــد رجوعــه مــن المغــرب ســيدي لطــف اهللا بــن

، فمــن ذلــك رســالة فــي التفــسير غريبــة الوضــع، 1185األقــصى أواخــر شــهر ذي القعــدة الحــرام ســنة 
 ". ...:وهي هذه

 20انتهـت الرسـالة المباركـة بحمـد اهللا وحـسن عونـه، فـي : "وكتب الناسخ في نهاية المخطوط
 ".1268عين ثاني الربي

 القــاهرة، - دار الكتــب المــصريةالواقعــة فــي  هــذه النــسخة مــن مخطوطــات الخزانــة التيموريــة
 ).240(مجاميع : تحت رقم

 .ت: وقد رمزت لها بالرمز
 

هــ، ثـم كتـب 1170سـنة ويظهر أن المؤلف كتب نـسخة مجموعـة الـشهيد علـي باشـا فـي نحـو 
هـــ، ثــم كتــب 1185ســنة لــى تــونس، وذلــك فــي نــسخة أخــرى عنهــا مــع تعــديالت طفيفــة، وذهــب بهــا إ

، وأراد أن يجعلهـا )1(ٕهـ، وقام بـإجراء تعـديالت واضـافات جوهريـة فيهـا1195سنة النسخة األخيرة في 
 .)2(كالمقدمة لتفسيره

، لــم أســتطع الحــصول علــى صــورة منهمــا دار الكتــب الوطنيــة فــي تــونسوهنــاك نــسختان فــي 
 :حتى هذا التاريخ، وهما

                                                 
 عند اًهناك فروق كبيرة بين النسخ؛ كحذف فقرات كاملة، أو إضافة أخرى، أو تغييرها بفقرات جديدة، ويظهر ذلك جلي )1(

 ،ا بعبارة أخرى أو يقرره،اًوهذه الفروق يشرح بعضها بعض، تنبه لذلكالالمقابلة بين النسخ، مع حاجة القارئ الكريم إلى 
 .لقارئلالمعنى على إيضاح  أو يزيد عليها، مما يعين ،أو يختصر منها

 .30قسم الدراسة، الفصل األول، ص : انظر )2(
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ٕرسـالة فـي القـرآن واعجـازه، ضـمن مجمـوع تحـت رقـم : تحت مـسمى مخطوط :عةالنسخة الراب
 .ات ورق)9(عدد أوراقها خطها مغربي، و، )07142(

رســالة فــي إعجــاز القــرآن ، ضــمن مجمــوع تحــت : تحــت مــسمى مخطــوط :النــسخة الخامــسة
 .ات ورق)6(عدد أوراقها خطها أندلسي، و، )08529(رقم 
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 )عارف حكمتنسخة  صورة الورقة األولى من( 
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 )عارف حكمتنسخة  من األخيرةصورة الورقة (
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 )المكتبة السليمانيةنسخة صورة الورقة األولى من (
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 )المكتبة السليمانيةنسخة من  األخيرةصورة الورقة (
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 )الخزانة التيموريةنسخة صورة الورقة األولى من (
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 )نة التيموريةالخزانسخة  من األخيرةصورة الورقة ( 
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 القسم الثاني

 

 قسم التحقيق
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ِبسم اهللا الرحمن الرحيم ِ َّ َِّ ْ ْ 

 
َّنحمــدك اللهــم( ُ ّ َ ُ َ ْ ِ علــى مــا نظمتنــا فــي ســلك َأهــل التفــسير)أ()َ ْ ِ ِْ ََ ََ ْ

ِ، وزحزحتنــا عــن التعليــل)1()ب( ْ َّ ِ َ َ ْ َْ َ َ
 فــي )ج(

َّْمحكمات نصوصك بالرأي ِ َ ِ ُِ ُ َ َُ َّْ والتقدير)د(ْ َ. 
َونص ُ ً على من جعلته قدوة)هــ(ّليَ َ ْ ِ ُ َ ََ ْ َ ْ َ

ّلزمر التقرير والتحرير ()2( َ َّْ ِ َ ِ، وعلى آله وَأصحابه)و()ُِ ِ ِِ ْ َ ََ َ
 )ح(ّ الـذين)ز(

ُسلكوا  َ َالسبل السالمة(َ َ ِ ّ َ ِ عن التبذير)ط()ُُّ َِّْ َ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 .تفي فراغ ما بين القوسين ) أ(
 ).التأويل والتفسير: (في ش و ت) ب(
 .فراغ بمقدار كلمة زيادة وفي ت، )والتطوير: ( زيادةفي ش) ج(
 ).باآلراء: (في ت) د(
 ).نصلي: (في ت) هـ(
ّلزمر التحرير والتقرير: (شفي ما بين القوسين ) و( ْ  ).لرمز التحرير: (في تهو و، )َ
 .ساقطة من ش) ز(
 .ساقطة من ت) ح(
 ).سبله النائية: (تش و بين القوسين في ما ) ط(

 فــي اًأتــى بــه تلــذذ: " فــي غيــر هــذا الكتــابهــذا الموضــعمثــل  علــى اً المؤلــف تعليقــكتــب) 1(
ً واشــعار،الخطــاب  ، لــشأن هــذه النعمــة الفائقــة المتعديــةاًواســتعظام تعــالى، )1(هللا بــأن جميــع المحامــد إ
 .)2("وغير ذلك
َقدوة بالكسر) 2( ْ ََقدوة وقدوة لما يقتدى به:  يقال،ُْأسوة: ِ ُ ٌ ْ ٌ ُْ ِ)3(. 
 
 

                                                 
 .أولىالمثبت و، )اهللا: (في المخطوط )1(

لشهيد علي  مجموعة ا-استانبول، المكتبة السليمانية (، بخط المؤلف) 2812السليمانية (مجموع : األرضرومي: انظر )2(
 .220، ق )2812باشا، مجموع رقم 

، )، دار صادر1بيروت، ط(، لسان العرب): هـ711ت (ابن منظور؛ محمد بن مكرم األفريقي المصري : انظر )3(
15/171. 
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َّْوالتقتير َ
ْ، وبعد)1( َ َ

 ؛)أ(
ّفلمــا

ّ كانــت الــسعادة الدنيويــة والــسيادة األخرويــة )ب( ُ َ َ َّ َ ِمنــوطتينَ َْ َ ُ َ
َ القــرآن العظــيم، )3(ِةَمــبخذ( )2()ج( ِ ْ ُ

َّْوكان لي بضيعة مزجاة في تحقيق علومه بـالتفهم والتفهـيم َ َُِّ ّ ِ ِِ ُ ُ َ ُْ َْ ْ ُ ٌ َ َ ٍ، بـادرت إلـى تـأليف رسـالة مـوجزة مفيـدة )4(َ ٍَ َُ ٍُ َِ َ َ َ ِ ُ ْ
ِفي تفسيره، متكفلة لقواعد تبيينه  ِ ِ َِْ َ ََ ً َِّ َ ُ ْ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .  

 . في تفراغ) أ(
 .في ت فراغ) ب(
 ).)1(متوطئتين: (في ت) ج(

هـذا مثـل  عند اًمة عن التبذير والتقتير، فقال معلقذكر المؤلف سبب كون هذه السبل سال) 1(
 لمـا كـان أعـدل الحقـائق الطهوريـة، ،ألن النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم: " في غير هذا الكتابالموضع

 .)2("كانت شؤوناته أعدل الشؤونات الوجودية
 .)3(أي معلقتين: منوطتين) 2(
 وســـرعة ، والعمـــل بـــه،تطبيـــق القـــرآنبالمبـــادرة إلـــى : أي:  بالـــذال المعجمـــة القـــرآنخذمـــةب) 3(
ُالخــذمو، مــن خــذم. امتثالــه ْ ِ ســرعة الــسير:َ ْ َّ ُ َ ْ ٌورجــل خــذم، ُ ِ َ ٌ ُ ُســمح طيــب الــنفس كثيــر العطــاء: َ َْ ٌ ْ ُخذمــة، والَ َ ْ ِ :

ُقطعةال ْ، والخذمَوهي الجماعة من الناس، ِ ُالترتيل: َ َّْ)4(. 
 .)5(ير والتفسيرالتحر، وهو المسمى براموز للمؤلف كتاب في تفسير القرآن) 4(
 
 
 

                                                 
َْمتوطئتين )1( ََِّ َ ْممهدتين ومسهلتين: أي: ُ َْ َََّ ََّ ُ َ  .6/120، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر. َُ

 .220، ق بخط المؤلف) 2812السليمانية (مجموع : رضرومياأل: انظر )2(

 .5/370، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر )3(

، المحيط في اللغة): هـ385ت ( القاسم اابن عباد؛ الصاحب، إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني، أب: انظر )4(
لسان : ابن منظور، و4/322، )م1994/هـ1414، 1بيروت، عالم الكتب، ط(الشيخ محمد حسن آل ياسين، : تحقيق

 .12/168، العرب

 .29قسم الدراسة، الفصل األول، ص : انظر )5(
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ْوتحريره َ  .)أ()َ

َبخذمـة القـرآن العظـيم: (ابتداء من قولهما بين القوسين ) أ( ِ ْ ُ ِ ْوتحريـره(إلـى قولـه  ...) َ َ فـي هـو ) َ
ّإلى التحلي بحقائق القرآن، والتولي: (ش ّ ْ على دقائق الفرقان، ولم يسفر)1(ّ  إال )4(ّ مخـدراتها)3( براقـع)2(َ

ّالتحــذق ْ، تعلــق الخــاطر بتــأليف رســالة رســت)7( بأشــراف الفهــوم)6(ّلعلــوم، والتحــدق فــي أصــناف ا)5(ّ َ َ ّ)8( 
ّفلبت بحمد  ،)13(في إرم ذات العماد )12(معضالتها )11(، وأمست قواسي)10( كاألطواد)9(َرواسي نكاتها

ْوَأسخت ،)14(اهللا تعالى كاملة العيار َ
ْرمناه  لنا ما)15( ُ

  . . . . . . . . . . . . . . . . .  كالغيث)16(

 

                                                 
األزهري؛ محمد بن أحمد : انظر]. 144: البقرة[﴾ z  y  x  w   }﴿: ، ومنه قوله تعالىاإلقبال: التولي )1(

بيروت، دار إحياء التراث العربي، (رعب، محمد عوض م: ، تحقيقتهذيب اللغة): هـ370ت ( منصور ابن طلحة، أب
 .15/324، )م2001، 1ط

ْيسفر )2(  .3/82، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر. يكشف ويجلي: َ

ُبراقع )3( ِ ُجمع برقع، : َ ْتلبسه النساء، وفيه خرقان للعينينوهو ما ُْ  .3/188، تهذيب اللغة: األزهري: انظر. َ

ْلخدرأي مستورات، من ا: مخدرات )4(  بكر اابن دريد؛ محمد بن الحسن، أب: انظر. وهو ثوب تستر فيه الجارية: ِ
 .1/577، )م1987، 1بيروت، دار العلم للماليين، ط(رمزي منير بعلبكي . د: ، تحقيقجمهرة اللغة): هـ321 ت(

ُّالتحذق )5( َ  .2/38، ييس اللغةمعجم مقا: ابن فارس: انظر. الماهر: أي اإلتقان، الرجل الحاذق في صناعته: َّ

ُّالتحدق )6( َ  .2/34، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر. شدة النظر: َّ

 .ال يكشف وال يجلي دقائق الفرقان المستورة سوى إتقان أصناف العلوم، والنظر والتفكر في المعاني العالية: والمعنى )7(

 .196، ص  القرآنالمفردات في غريب: الراغب األصفهاني: انظر. أي ثبتت: رست )8(

 .316، ص التعريفات: الجرجاني: انظر. ٕجمع نكتة، وهي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وامعان: نكات )9(

 .309ص ، المفردات في غريب القرآن: الراغب األصفهاني: انظر. َْجمع طود، وهو الجبل العظيم: األطواد )10(
 . وعظمةاً ثباتثبتت مسائل وفوائد هذه الرسالة كالجبال،: والمعنى  

 .5/87، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر. وهو الشديد الصلب، ومن ذلك الحجر القاسي: جمع قاسي: قواسي )11(

ِجمع معضلة، وهي المسألة الصعبة: معضالت )12( ْ ابن األثير؛ مجد الدين، المبارك بن محمد بن محمد الشيباني : انظر. ُ
طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد : ، تحقيقالنهاية في غريب الحديث واألثر ،)هـ606ت ( السعادات االجزري، أب
 .3/254، )م1979/هـ1399بيروت، المكتبة العلمية، (الطناحي، 

 .4/508، تفسير ابن كثير: ابن كثير: انظر. هم قوم عاد الذين أهلكهم اهللا بريح صرصر عاتية )13(
 .اد إرم ذات العماد زالت مسائلها الصعبة، كزوال قوم ع:والمعنى  

َكاملة العيار )14(  .353، ص المفردات في غريب القرآن: الراغب األصفهاني: انظر. كاملة التقدير: ِ

 .4/385، المحيط في اللغة: ابن عباد: انظر. جادت: أسخت )15(

 .2/462، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر. طلبناه: رمناه )16(
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ِّوَأرجو بها َأن ُأنظـم فـي سـلك الخـدام، وَأنـال حظـي( َ َُ َ َ َِ ّ ُ ِ ِْ ََ ْ ِ منـه مـع ُأولئـك الكـرام؛ْ َ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ فإنـه عـز وجـل ذو ْ ّ َ َّ َِّ
ْالفضل العظيم والمن الجزيل واإلكرام ِ َ ََ ِّ َ ْ  .)أ()ّ

َوهي في تسعة فصول وخاتمة( َ ٍَ ُ َُ ِ ِْ َ  .)ب()ِ

ْالمدرار ِ)1(.( 
: ، وهـــو فـــي ت فـــي األلفـــاظ موجـــود فـــي ت مـــع بعـــض االخـــتالفي شوهـــذا الـــنص الـــذي فـــ

 فــي )3(...دقــائق مــن الفرقــان، ولــم يــسفر براقــع مخدراتــه إال  )2(باســتكمال حقــائق القــرآن، واســتنوال(
 )4(أصـــناف العلـــوم، تعلـــق الخـــاطر بتـــأليف رســـالة رســـت رواســـي نكتهـــا كلهـــا طـــواد، وأمـــست مواســـي

لنـــا مـــا رمنـــاه كالغيـــث  )5(حمـــد اهللا كاملـــة العيـــار، وأســـنحتمعـــضالتها فـــي إرم ذات العمـــاد، فلبـــت ب
 ).المدرار

 .تش و ما بين القوسين ساقط من ) أ(
 ).بتسعة فصول )6(موشحة: (تش و ما بين القوسين في ) ب(

 
 

                                                 
 .9/255، المحيط في اللغة: ابن عباد: انظر. يرالمطر الغز: الغيث المدرار )1(

 .11/684، لسان العرب: ابن منظور: انظر. طلب الحصول والظفر: استنوال )2(

 .بمقدار كلمةفي ت فراغ  )3(

 . 13/81، تهذيب اللغة :األزهري: انظر. جمع موسى، وهو الذي يحلق به: مواسي )4(
 .مسائلها الحادة الشائكة كالموسى: والمعنى  

 .3/104، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر. أظهرت وعرضت : أسنحت )5(

 .2/632، لسان العرب: ابن منظور: انظر. منظومة مزينة: موشحة )6(
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 )أ(فصل.] 1[

 ]في نزول القرآن وكتابته وجمعه[

َنــزل علــى  َ َ ِفخــر األمــة(َ َّ َ صــلى اهللا عليــه وســ)1(ُ ََ َْ َ ِ، قبــل الهجــرة وبعــدها فــي)ب()ّلمـَّ َ َ ْ َ َ ِ َِ ْ َْ َ مــدة عــشرين )ج(َ ْ ِ ِ َّ ُ
ًسنة  َ ََأو ثالث وعشرين(َ ْ ِ َ ٍ َ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. )2()د()ْ

 . في تفراغ) أ(
ً، والمبهـر الـساطع، لـم يبـرح مؤيـد)1(المظهـر الجـامع: (في شما بين القوسين ) ب( ّ ّتجليـات  باّ ّ

 ).ّ الدامع)4(، وهمع)3( الهامع)2(ّرب سامع، ما سجم
 ). فأسجم: (في ت) ما سجم: (وهذا النص الذي في ش موجود في ت، سوى

 .تش و ساقطة من ) ج(
 ).ًاوزاد بعضهم ثالث (:تش و ما بين القوسين في ) د(

ة، والذي يظهـر في الكتب المعروفغير موجود  وسلم،  صلى اهللا عليههذا الوصف للنبي) 1(
 .أنه ال مانع منه، فليس فيه محذور شرعي، واهللا أعلم

علــى النبــي محمــد صــلى اهللا عليــه وســلم الكــريم اختلــف أهــل العلــم فــي مــدة نــزول القــرآن ) 2(
 :على أقوال، منها

َُأنـــزل«:  قـــال،عـــشرون ســـنة، ويـــدل علـــى ذلـــك حـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا: األول ِ ْ  
َ ثم ُأنزل بعد ذلك في عشرين سنة،إلى السماء الدنيا في ليلة القدرالقرآن جملة واحدة  ِ ْ«)5(. 

                                                 
، انظر ذلك في تحقيق شرح فصوص  الصوفيةإطالقات من يتسمية النبي صلى اهللا عليه وسلم، بالمظهر الجامع، ه )1(

 مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم): هـ751ت (ود بن محمود بن محمد القيصري؛ دا: انظر. الحكم
، 1طهران، شركت اتنشارات علمى وفرهنگى، ط(جالل الدين آشتيانى : ، تحقيقبشرح فصوص الحكمالمعروف 

 .440ص ، )هـ1375

َسجم )2( َ َقطر: أي: َ ً دمعه، قليال كان أو كثيرَ . د: ، تحقيقكتاب العين): هـ175ت (الفراهيدي؛ الخليل بن أحمد : انظر. اً
 .6/59، )دار ومكتبة الهالل(إبراهيم السامرائي، . مهدي المخزومي و د

ْمن : ِالهامع )3(  .1/106، تهذيب اللغة: األزهري.  عينهسالت دموعَ

َهمع )4(  .الحاشية السابقة: انظر.  عينهسالت دموع: َ

بن  النسائي؛ أحمد، و2/233، )دون معلومات نشر(، فضائل القرآن): ـه224ت (أبو عبيد؛ القاسم بن سالم البغدادي  )5(
عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، . د: ، تحقيقالسنن الكبرى): هـ303ت (شعيب، أبو عبد الرحمن 

، بن جرير بن يزيد ، والطبري؛ محمد5/6، 7989، حديث رقم )م1991/هـ1411، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(
 =،)هـ1405الفكر،  بيروت، دار( ،بتفسير الطبري المعروف جامع البيان عن تأويل القرآن): هـ310ت (أبو جعفر 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

بـن اعـن عائـشة و صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي مكـة والمدينـة، ويدل على ذلك ما جاء في إقامتـه
ُأن النبي صلى اهللا عليه وسلم لبث بمكـة عـشر سـنين ينـزل عليـه« ، رضي اهللا عنهم،عباس َ ُْ ََ ِ ِ َ ْ َ َّ َ ِ َِ ُالقـرآن َ ْ ُ ْ، 

ًوبالمدينــة عــشرا ْ َ ِ َِ َ ْ ِ : رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، قــال، وعــن أنــس رضــي اهللا عنــه فــي وصــفه ل)1(»َ
ًبعثــه اهللا علــى رأس َأربعــين ســنة... « َ َ ََ ِ َ ُ َْ ِ َْ َ فَأقــام بمكــة عــشر ســنين،َ ِ ِ َ ْ َ َ َّ َ ِ َ َ َ وبالمدينــة عــشر ســنين،َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ِ ُ وتوفــاه اهللا ،َ َّ َ ََ

ًعلى رأس ستين سنة َ َ َ ِّ ِ ِ َْ«)2(. 
 إذا انــضم إلــى المــشهور أنــه ، ســتين ســنة صــلى اهللا عليــه وســلمعــاشوعلــى هــذا القــول؛ فقــد 

 .)4(، واختار ذلك الطحاوي رضي اهللا عنه، وذلك كما في حديث أنس)3(بعث على رأس األربعين
: قــال، رضــي اهللا عنهمــاثــالث وعــشرون ســنة، ويــدل علــى ذلــك حــديث ابــن عبــاس، : الثــاني

ِبعــث رســول اللــه« َّ َِ ًألربعــين ســنة،  وســلم صــلى اهللا عليــهُ َ َ َ ِ َ ِ فمكــث ب،َْ َ َُ َمكــة ثــالث عــشرة ســنة يــوحى إليــهَ ُ ًَ ََ َ َ َ ْ َ َ َّ َ، 
 

                                                                                                                                               
ت (الحاكم؛ محمد بن عبد اهللا بن محمد الطهماني النيسابوري، أبو عبد اهللا الحديث أخرجه ، واللفظ له، و15/178=

/ هـ1411، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(قادر عطا، مصطفى عبد ال: ، تحقيقالمستدرك على الصحيحين :)هـ405
أخرجه ووصححه الذهبي، ، "هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: "، وقال2/399، 3390، حديث رقم )م1990

بيروت، دار ( محمد السعيد بسيوني زغلول، : ، تحقيقشعب اإليمان): هـ458ت (البيهقي؛ أحمد بن الحسين، أبو بكر 
ابن كثير؛ إسماعيل ". هذا إسناد صحيح: "قال ابن كثير، و2/415، 2249، حديث رقم )هـ1410، 1ية، طالكتب العلم

 .7، ص )م1987/هـ1407، 2بيروت، دار المعرفة، ط(، فضائل القرآن): هـ774ت (بن عمر القرشي، أبو الفداء 

 .4/1620، 4195وسلم، حديث رقم ، كتاب المغازي، باب وفاة النبي صلى اهللا عليه صحيح البخاري: البخاري )1(

، 5/2210، 5560، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم، حديث رقم صحيح البخاري: البخاري )2(
محمد فؤاد : ، تحقيقصحيح مسلم): هـ261ت (مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أبو الحسين و

، كتاب الفضائل، باب في صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومبعثه )العربيبيروت، دار إحياء التراث (الباقي،  عبد
 .4/1824، 2347وسنه، حديث رقم 

، شرح النووي على صحيح مسلم): هـ676ت ( زكريا االنووي؛ محيي الدين، يحيى بن شرف بن مري، أب: انظر )3(
شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد ابن حجر؛ و، 15/99، )هـ1392، 2بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط(

بيروت، دار (محب الدين الخطيب، : ، تحقيقفتح الباري شرح صحيح البخاري): هـ852ت ( الفضل االعسقالني، أب
 .9/4، )المعرفة

شعيب األرناؤوط، : ، تحقيقشرح مشكل اآلثار): هـ321ت ( جعفر االطحاوي؛ أحمد بن محمد بن سالمة، أب: انظر )4(
 .5/204، )م1987/هـ1408، 1ؤسسة الرسالة، طبيروت، م(
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ْثم ُأمر بال ِ َ ِ ِهجرةَُّ َِ َ فهاجر عشر سنين،ْ ِ ِ َ َ َْ َ َ َ ومات وهو ،َ َ ِّبن ثالث وستيناَ ِ ٍَ َ«)1(. 
عـن ، فقد صـح ستين سنةتوفي وهو ابن ثالث و ويؤيد هذا ما روي أنه صلى اهللا عليه وسلم،

َأن رســول«،  رضــي اهللا عنهــا،عائــشة ُ ِاللــه  َ َتــوفي وهــو ،  وســلمصــلى اهللا عليــهَّ ِّ ُ َثــالث وســتين بــناُ ِّ ِ ٍَ َ«)2(، 
، وهـذا مـا رجحـه مـارضـي اهللا عنه )4(عـن أنـس بـن مالـكروايـة أخـرى و ،)3(عـن معاويـةهو ما صح و

ولـه ثـالث  ، عليـه الـسالم،وتـوفي: "، والنـووي، وقـال)7 (، وابـن الجـوزي)6(، وابن عبـد البـر)5 (ابن سعد
 أصــــــــــــــــح  واألول، ســــــــــــــــتون: وقيــــــــــــــــل، خمــــــــــــــــس وســــــــــــــــتون ســــــــــــــــنة: وقيــــــــــــــــل،وســــــــــــــــتون ســــــــــــــــنة

  

                                                 
 وأصحابه إلى المدينة، ،، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي صلى اهللا عليه وسلمصحيح البخاري: البخاري )1(

، كتاب الفضائل، باب كم سن النبي صحيح مسلم: ، واللفظ له، والحديث أخرجه مسلم3/1416، 3689حديث رقم 
 .4/1826، 2351، يوم قبض، حديث رقم صلى اهللا عليه وسلم

، واللفظ 4/1620، 4196، كتاب المغازي، باب وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم، حديث رقم صحيح البخاري: البخاري )2(
، كتاب الفضائل، باب كم سن النبي صلى اهللا عليه وسلم، يوم قبض، حديث صحيح مسلم: له، والحديث أخرجه مسلم

".  من جهة اإلسناد-إن شاء اهللا، عز وجل-هذا أصح ما في هذا الباب : "قال ابن عبد البر .4/1825، 2349رقم 
، االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار :)هـ463ت (ابن عبد البر؛ يوسف بن عبد اهللا النمري القرطبي، أبو عمر 

 .8/329، )م2000، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، : تحقيق

، كتاب الفضائل، باب كم أقام النبي صلى اهللا عليه وسلم بمكة والمدينة، حديث رقم صحيح مسلم: مسلم: انظر )3(
2352 ،4/1826. 

، 2348، كتاب الفضائل، باب كم سن النبي صلى اهللا عليه وسلم، يوم قبض، حديث رقم صحيح مسلم: مسلم: انظر )4(
4/1825. 

بيروت، دار (، الطبقات الكبرى): هـ230ت ( عبد اهللا اد؛ محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، أبابن سع: انظر )5(
 .2/309، )صادر

التمهيد لما في الموطأ من المعاني ): هـ463ت ( عمر اابن عبد البر؛ يوسف بن عبد اهللا النمري القرطبي، أب: انظر )6(

المغرب، وزارة عموم األوقاف والشؤون (مد عبد الكبير البكري، مح مصطفى بن أحمد العلوي و: ، تحقيقواألسانيد
 .3/26، )هـ1387اإلسالمية، 

، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم): هـ597ت ( الفرج اابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد، أب: انظر )7(
 .4/44، )هـ1358، 1بيروت، دار صادر، ط(
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 .م، وغيره)2(ما رجحه العيني، وهو )1("وأشهر
عباس، رضي اهللا عنهما، لمـا سـئل عـن خمس وعشرون سنة، ويدل عليه حديث ابن : الثالث

ََأمــسك َأربعــين بعــث لهــا«:  وســلم، يــوم قــبض، فقــال صــلى اهللا عليــهســنه ِ ِ ُِ ََ ْ ْ َ خمــس عــشرة بمكــة،ْ َّ َ ِ َ ََ ْ َ َ ُ يــأمن ،ْ َ ْ َ
ُويخــاف َ َ ِ وعــشر مــن مهــاجره إلــى المدينــة،َ َِ َ ُْ ِِ َ ََ َ ْ َأن رســول «: ، وفــي روايــة أخــرى عنــه، رضــي اهللا عنــه)3(»َ ُ َ

ِالله َ توفي وهو ، وسلم اهللا عليه صلىَّ ِّ َبن خمس وستيناُُ ِّ ِ َ ٍ ْ َ«)4(. 
 أنـــه كـــان بـــين أولـــه وآخـــره: "البـــصري الحـــسن عـــنثمـــاني عـــشرة ســـنة، وهـــو مـــا روي : الرابـــع

 

                                                 
مكتب : ، تحقيقتهذيب األسماء واللغات): هـ676ت (رف بن مري، أبو زكريا النووي؛ محيي الدين، يحيى بن ش )1(

 .1/50، )م1996، 1بيروت، دار الفكر، ط(البحوث والدراسات في دار الفكر، 

بيروت، دار إحياء (، عمدة القاري شرح صحيح البخاري): هـ855ت (العيني؛ بدر الدين، محمود بن أحمد : انظر )2(
 .16/99، )التراث العربي

، 2353حديث رقم ، ، كتاب الفضائل، باب كم أقام النبي صلى اهللا عليه وسلم بمكة والمدينةصحيح مسلم: مسلم )3(
 .، من طريق عمار مولى بني هاشم، وانظر التعليق في الحاشية القادمة4/1827

: انظر.  عشر سنة بأنها شاذةوقد حكم األلباني على رواية ابن عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أقام بمكة خمسة  
: ، تحقيقمختصر صحيح مسلم): هـ656ت ( محمد االمنذري؛ زكي الدين، عبد العظيم بن عبد القوي الدمشقي، أب

 . حاشية421، ص )م1987/هـ1407، 6بيروت، المكتب اإلسالمي، ط(محمد ناصر الدين األلباني، 

، 2353نبي صلى اهللا عليه وسلم بمكة والمدينة، حديث رقم ، كتاب الفضائل، باب كم أقام الصحيح مسلم: مسلم )4(
البخاري؛ ". اروال يتابع عليه، وكان شعبة يتكلم في عم: "، من طريق عمار مولى بني هاشم، قال البخاري4/1827

محمود إبراهيم زايد، : ، تحقيق)األوسط(التاريخ الصغير ): هـ256ت (محمد بن إسماعيل الجعفي، أبو عبد اهللا 
 .1/29، )م1977/هـ1397، 1مكتبة دار التراث، ط، لقاهرةا(

، ونسبه إلى الغلط، وأنه لم يدرك أول النبوة، وال )خمس وستون: (وقد أنكر عروة على ابن عباس قوله: "قال النووي  
 وحكم األلباني عليها بالشذوذ، .15/99، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي".  بخالف الباقين،كثرت صحبته

األلباني؛ محمد : انظر". بل اإلنكار على من روى ذلك عن ابن عباس، فقد صح عنه مثل ما روى األكثر: "وقال
عمان، المكتبة (، مختصر الشمائل المحمدية للترمذي): هـ1420ت ( عبد الرحمن اناصر الدين بن نوح األشقودري، أب

 .193، ص )هـ1406، 2اإلسالمية، ط
 ه، ثم يتبعً يجعله أصالبإسناد نظيفً، فهو يذكر الحديث أوال م يجعل هذه الرواية في األصولثم إن مسلم رحمه اهللا ل  

 الفضل االسيوطي؛ جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، أب: انظر.  لفائدة أو تأكيدبأسانيد فيها بعض الضعفاء
بيروت، دار الكتب العلمية، (، صالح محمد عويضة: ، تحقيقتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي): هـ911 ت(
 .1/97، )م1996/هـ1417، 1ط
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 .)1("ثماني عشرة سنة
 .إلى غير ذلك من األقوال

 :والراجح مما سبق هو القول الثاني، واهللا أعلم، وذلك لما يأتي
 :أن الراجح في وفاته صلى اهللا عليه وسلم أنه توفي وهو ابن ثالث وستين، ويؤيد ذلك .1

 .)2(شهراألوواألوثق صح أن أكثر الناس على هذا القول، وهو األ .أ
حـــذف مـــن روى ســـتين يمكـــن حمـــل الروايـــات األخـــرى الـــصحيحة علـــى هـــذا القـــول، فأنـــه  .ب

: اً، ويقال أيـض عد سنة المولد والوفاة، وستيناًومن روى خمستفعل ذلك، العرب الكسر، و
 .)3(ربما حصل في هذه الرواية اشتباه

 اً جاء عنه أنه عاش ثالثـ، عنه أنه عاش ستين أو أكثر من ثالث وستينيكل من رو أن .ج
 .)4( وستينًا فالمعتمد أنه عاش ثالث،وستين

 . ال يخفى ما في القول الرابع من الضعف والشذوذ . 2
 

                                                 
وهذا قول يختل، ال يصح : "قال ابن عطية، 15/179، تفسير الطبري: ، والطبري1/225، الطبقات الكبرى: ابن سعد )1(

فسير المحرر الوجيز في ت): هـ546ت (ابن عطية؛ عبد الحق بن غالب األندلسي، أبو محمد ". عن الحسن، واهللا أعلم

 .3/491، )م1993/هـ1413، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط(عبد السالم عبد الشافي محمد، : ، تحقيقالكتاب العزيز

دالئل النبوة ومعرفة أحوال ): هـ458ت ( بكر ا، والبيهقي؛ أحمد بن الحسين، أب3/26، التمهيد: ابن عبد البر: انظر )2(

، 7/241، )م1988/هـ1408، 1القاهرة، دار الريان للتراث، ط(جي، عبد المعطى قلع. د: ، تحقيقصاحب الشريعة
البداية : ، وابن كثير1/50، تهذيب األسماء واللغات: ، والنووي15/99، شرح النووي على صحيح مسلم: والنووي

 الثناء ا، واآللوسي؛ شهاب الدين، محمود بن عبد اهللا الحسينى، أب7، ص فضائل القرآن: ، وابن كثير5/258، والنهاية
، )بيروت، دار إحياء التراث العربي(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني): هـ1270ت (

تحفة األحوذي بشرح جامع ): هـ1353ت ( العال ا، والمباركفوري؛ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، أب30/189

 .، وغيرهم10/93، )بيروت، دار الكتب العلمية(، الترمذي

البداية : ، وابن كثير1/50، تهذيب األسماء: النوويو، 15/99، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي: انظر )3(

 .9/4، فتح الباري: ، وابن حجر7، ص فضائل القرآن: ، وابن كثير5/257، والنهاية

 .9/4، فتح الباري: ابن حجر: انظر )4(
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ِخالف في وفاته/ َعلى  ِ ِ ٍ َِ َ َ، هل كانت في ستين َأو ثالث وستين؟)أ(َ َِّ ِِّ ٍ ِ َِ َ ْ ْ َ َ ْ  . .، )2)(ب()ذكره الترمذي(َما َك )1(َ

َّصلى اهللا عليه وسلم: (في ش و ت زيادة) أ( ََ َْ َ َّ.( 
ذكرهمــا  (:ت، وهــو فــي )اًذكرهمــا الترمــذي، وزاد عليهمــا ثالثــ: (شمــا بــين القوســين فــي ) ب(

 .أصوب) ًاثالث: (، وما في ش)الترمذي، وزاد عليهما ثالث

، وال هــو الــصواب المــشهور ابــن أربعــين، وصــلى اهللا عليــه وســلم وهــوأوحــي إلــى النبــي ) 1(
الخـالف فـى مـدة إقامتـه صـلى  ووقـع  وسلم، أقام في المدينـة عـشر سـنين، صلى اهللا عليهخالف أنه

 ســنة، خمــس عــشرةســنة أو ثــالث عــشرة ســنين أو عــشر ، هــل كانــت اهللا عليــه وســلم بمكــة بعــد النبــوة
 ،كريم على النبي محمد صلى اهللا عليه وسـلمال في مدة نزول القرآن ُالخالف ِني على هذا الخالفُوب

 .)1(وكذلك الخالف في كم مضى من عمره صلى اهللا عليه وسلم يوم وفاته
 :ذكر الترمذي في كم مضى من عمره صلى اهللا عليه وسلم يوم وفاته ثالث روايات) 2(

 .)2(ستون، وهي رواية عن أنس بن مالك، رضي اهللا عنه: األولى
، )5(عائـشة، و)4(معاويـة بـن أبـي سـفيان، و)3(بن عباساعن ، وهي رواية ثالث وستون: الثانية

 .رضي اهللا عنهم أجمعين
 

                                                 
، البرهان: الزركشيو، 7، ص فضائل القرآن: ابن كثيرو، 15/99، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي: انظر )1(

 .1/38، مناهل العرفان: ، والزرقاني1/117، اإلتقان: والسيوطي، 9/4، فتح الباري: ابن حجرو، 1/232

أحمد : ، تحقيقبسنن الترمذي المعروف الجامع الصحيح): هـ279ت (الترمذي؛ محمد بن عيسى السلمي، أبو عيسى  )2(
 ،، كتاب المناقب، باب في مبعث النبي صلى اهللا عليه وسلم)بيروت، دار إحياء التراث العربي(ر وآخرون، محمد شاك

سبق تخريجه من ، والحديث "هذا حديث حسن صحيح: "، وقال5/592، 3623وابن كم كان حين بعث، حديث رقم 
 .79ص : انظر. البخاري ومسلمرواية 

 وابن كم كان حين بعث، حديث ،اقب، باب في مبعث النبي صلى اهللا عليه وسلم، كتاب المنسنن الترمذي: الترمذي )3(
ص : انظر. البخاري ومسلمسبق تخريجه من رواية ، والحديث "هذا حديث حسن صحيح: "، وقال5/591، 3621رقم 
79. 

ات، حديث رقم  كم كان حين م،، كتاب المناقب، باب في سن النبي صلى اهللا عليه وسلمسنن الترمذي: الترمذي )4(
 .80ص : انظر. مسلمسبق تخريجه من رواية ، والحديث "هذا حديث حسن صحيح: "، وقال5/605، 3653

 كم كان حين مات، حديث رقم ،، كتاب المناقب، باب في سن النبي صلى اهللا عليه وسلمسنن الترمذي: الترمذي )5(
 .80 ص: انظر. مسلمالبخاري وجه من رواية سبق تخري، والحديث "هذا حديث حسن صحيح: "، وقال5/605، 3654

 أ/1



84 

ـــة وُأخـــرى متفرقـــة ًتـــارة ســـورة كامل ًَ ََِّ ُْ َ َ ِ َ ً ًَ ّ، فـــضم النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بعـــضها إلـــى بعـــض حتـــى )1(َُ َ َ َ َ َ ٍَ ْ ِْ َِ ّ َّ ََ َّ َّ َ
ْتكملت َ ّ

)2(. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 .)1(خمس وستون، وهي رواية عن ابن عباس، رضي اهللا عنهما: الثالثة
وذلك أنه أشـار ؛ ولعل المؤلف يميل إلى ضعف الرواية الثالثة في وفاته صلى اهللا عليه وسلم

ريـة، ولـم يـشر إليهـا وال ذكرهـا فـي نـسخة عـارف  ونـسخة التيمونـسخة الـسليمانيةإليها دون ذكرها فـي 
 .، واهللا أعلماً تأليفحكمت المتأخرة عنهما

سـورة العلــق، : ٕنزلـت سـور القـرآن إمـا مفرقـة، وهـو غالــب القـرآن، وامـا كاملـة، ومـن األول) 1(
والفلـــق،  ، والنـــصر، ولـــم يكـــن، وتبـــت، والكـــوثر، واإلخـــالص،ســـورة الفاتحـــة: ومـــن الثـــاني ،والـــضحى
 .)2(، على خالف في سورة األنعاماألنعامو ،الصفو ،المرسالتو ،والناس

، ويـدل )3(ترتيب اآليات في كل سورة توقيفي، وال خـالف فيـه، وانعقـد اإلجمـاع علـى ذلـك) 2(
ـــى ذلـــك مـــا ورد عـــن ا ـــه أنـــه قـــالبـــن الزبيـــرعل ]  ﴿ :قلـــت لعثمـــان بـــن عفـــان«:  رضـــي اهللا عن

  يــا: قــال؟ فلــم تكتبهــا أو تــدعها،خــرى قــد نــسختها اآليــة األ:قــال، )4(﴾\  [  ^  _

 .)5(»ً ال أغير شيئا منه من مكانه،بن أخيا
 ويحتمـــل أن يكـــون مـــراد المؤلـــف أن ترتيـــب الـــسور كـــذلك تـــوقيفي، وقـــد اختلـــف العلمـــاء فـــي

 

                                                 
 كم كان حين مات، حديث رقم ،، كتاب المناقب، باب في سن النبي صلى اهللا عليه وسلمسنن الترمذي: الترمذي )1(

األلباني؛ محمد ناصر الدين بن نوح . "شاذ: " وقال األلباني،"هذا حديث حسن: "، وقال5/605، 3651 و3650
، 1الرياض، مكتبة المعارف، ط(، ضعيف سنن الترمذي): هـ1420ت (لرحمن األشقودري، أبو عبد ا

 .81ص : انظر. مسلمسبق تخريجه من رواية والحديث ، 415، ص )م2000/هـ1420

علوم القرآن بين البرهان : حيدر: ، وانظر تحقيق الخالف في سورة األنعام1/109، اإلتقان: السيوطي: انظر )2(

 .456، ص واإلتقان

 .1/239، مناهل العرفان: ، والزرقاني1/167، اإلتقان: ، والسيوطي1/256، البرهان: الزركشي: ظران )3(

 .240: البقرة )4(

H   G  F  E  D  C  B  A  ، كتاب التفسير، باب ﴿صحيح البخاري): هـ256ت (البخاري  )5(
[  Z   Y  X  WV  U  T  S  R   Q  P   O  N  M  L  KJ   I ﴾]حديث رقم ]234: البقرة ،

4256 ،4/1646. 
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ُفــَأول  َّ َ مــا نــزل صــدر ســورة)أ(َ ُُ َْ َ َ العلــق، فالمــدثر، فالمزمــل علــى )ب(َ ّ ّ ْ َ َ َ، لمــا ورد عــن)1(َّالــصحيحَ َ َ
 )ج(

ْخديجة أم المؤم ُ ّ َ َ ِ َنين، رضي اهللا عنها، في حَ َْ َ ِ َ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ِيث ِدَ

 .)وأول (:تش و في ) أ(
 .تش و ساقطة من ) ب(
 ).من: (في ش) ج(

بعـضه : باجتهـاد مـن الـصحابة، وقيـل:  وغيـره، وقيـل)1(توقيفي، وذهب إلى ذلـك النحـاس: ذلك، فقيل
 .)2(في، وبعضه اجتهاديتوقي

األقوال في أول ما نزل من القـرآن الكـريم اجتهاديـة، ولـيس فيهـا نـص مـن الرسـول صـلى ) 1(
اهللا عليه وسلم ال يحتمل التأويل، وال فيهـا أنـه ألـزم الكافـة اعتقـاده ونقلـه، وحظـر علـيهم التخلـف عـن 

 .، فاألمر في ذلك واسع)3(حفظه ومعرفته
، ولعل أوالهـا بالـصواب أن )4(ًل ما نزل من القرآن مطلقا على أقوالوقد اختلف العلماء في أو

 رضي اهللا عنهـا اآلتـي ذكـره، وهـذا عائشةأول ما نزل هو صدر سورة العلق، ويدل على ذلك حديث 
 .)5(هو قول الجمهور، وأكثر أهل العلم

 

                                                 
محمد . د: ، تحقيقالناسخ والمنسوخ): هـ339ت ( جعفر االنحاس؛ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي، أب: انظر )1(

 .482، ص )هـ1408، 1الكويت، مكتبة الفالح، ط(عبد السالم محمد، 

 .1/244، مناهل العرفان: ني، والزرقا1/170، اإلتقان: ، والسيوطي1/257، البرهان: الزركشي: انظر )2(

محمد عصام القضاة، . د: ، تحقيقاالنتصار للقرآن): هـ403ت ( بكر االباقالني؛ القاضي، محمد بن الطيب، أب: انظر )3(
 .1/241، )م2001/هـ1422، 1عمان، دار الفتح للنشر والتوزيع، ط(

ت ( الحسن ان، علي بن محمد الهمداني المصري، أب، والسخاوي؛ علم الدي1/239، االنتصار للقرآن: الباقالني: انظر )4(
بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، (عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي، : ، تحقيقجمال القراء وكمال اإلقراء): هـ643
مناهل : ، والزرقاني1/74، اإلتقان: ، والسيوطي1/206، البرهان: ، والزركشي1/102، )م1999/هـ1419، 1ط

 .1/67، العرفان

 العباس اابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني، أب، و1/105، جمال القراء وكمال اإلقراء: السخاوي: انظر )5(
، 16/254، )2مكتبة ابن تيمية، ط(عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، : ، تحقيقمجموع الفتاوى): هـ728 ت(
: ، تحقيقزاد المعاد في هدي خير العباد): هـ751ت (عبد اهللا  اابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، أبو

فتح : ابن حجر، و1/84، )م1986/هـ1407، 14بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط، 

 .8/714، الباري
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ِابتداء الوحي ْ َ ِ ِ)1(. 
ُوآخره ُ ِ َ

َ سورة النصر، وقيل)أ( ِ َ ْ َّ ُ َ َائدةُآية الم: ُ  .)3)(ب()غير ذلك(، وقيل )2(ِ

 ).وآخرها (:تش و في ) أ(
 ).غيرهما: (ما بين القوسين في ش) ب(

ََأول مـا بـدئ «: قالـترضـي اهللا عنهـا، أنهـا  ،عائـشةوهو ما جاء في حديث أم المؤمنين ) 1( ِ ُ ُ َّ
ِبه رسول الله َّ ِ ُ من الوحي الرؤيا الصالحة في، وسلم صلى اهللا عليهِ َ َِ َّ ْ ُّ ِ ْ َ ِ النومْ ْ  .)1(الحديث» ...َّ

t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  ﴿: وهـــــــــي قولــــــــــه تعــــــــــالى) 2(

u﴾)2(. 
، ولــيس فيهــا مــا هــو  كــذلكاألقــوال الــواردة فــي آخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم اجتهاديــة) 3(

، واألمــر فــي ذلــك )3(مرفــوع إلــى النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم، ولــيس هــذا األمــر مــن فــرائض الــدين
 .واسع

، ويرجع االخـتالف فـي ذلـك إلـى احتمـال أن )4(وقد اختلف العلماء في آخر ما نزل من القرآن
أن مـا قائلهـا أو أراد ، )5(يكون قائلها قد قالها بضرب مـن االجتهـاد، أو غلبـة الظـن، أو ظـاهر الحـال

 .إلى غير ذلك من االحتماالت ،)6( ال آخر ما نزلمن أواخر اآليات التي نزلتهو  هذكر
  Í  Ì  Ë  Ê﴿: ًعــل الــراجح فــي آخــر مــا نــزل مــن القــرآن مطلقــا، هــو قولــه تعــالىول

 

                                                 
هللا صلى اهللا عليه ، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اصحيح البخاري): 256ت (البخاري  )1(

 ،، كتاب اإليمان، باب بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصحيح مسلم: مسلمو، 1/4، 3وسلم، حديث رقم 
 .1/139، 160حديث رقم 

 .3: المائدة )2(

، دار مصر(السيد أحمد صقر، : ، تحقيقإعجاز القرآن: الباقالنيو، 1/246، االنتصار للقرآن: الباقالني: انظر )3(
 .294، ص ).م1997، 5المعارف، ط

: ، والزرقاني1/82، اإلتقان: ، والسيوطي1/209، البرهان: ، والزركشي1/243، االنتصار للقرآن: الباقالني: انظر )4(
 .1/70، مناهل العرفان

 .294، ص إعجاز القرآن: الباقالنيو، 1/246، االنتصار للقرآن: الباقالني: انظر )5(

 .7/139، دالئل النبوة: قيالبيه: انظر )6(
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ْوكان في عصره َ َ َ َ
َ صلى اهللا عليه وسلم، في )أ( ََ ْ َ ّ   . . . . . . . . . .. . . . . . . )1(ّالصحفَ

 ).عهده (:تش و في ) أ(
Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ   Î﴾)1(رضـي اهللا سبـن عبـا، ويدل عليـه مـا ورد عـن ا ،

 .)Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê﴾)2(«)3﴿آخر شيء نزل من القرآن « :قالعنهما، أنه 

 :ويؤيد هذا القول ما يأتي
 .)4(شهراألكثر وهو األالقول هذا  .1
االســـتعداد ليـــوم علـــى تحـــث  فهـــي ؛مـــا تحملـــه اآليـــة فـــي طياتهـــا مـــن اإلشـــارة إلـــى ختـــام الـــوحي .2

 وذلك كلـه أنـسب ،تيفاء الجزاء العادل من غير غبن وال ظلم واس،الرجوع إلى اهللابتنوه و ،المعاد
 .)5(بالختام من آيات األحكام

وأمــا األقــوال األخــرى فمنهــا مــا يفيــد أن المــراد آخــر مــا نــزل فــي أمــر مخــصوص، ال آخــر مــا 
 .، ومنها ما هو ضعيف ال يصلح لالستدالل على آخرية ما نزل من القرآن الكريم)6(اًنزل مطلق
، وكـذلك عنـد النـسائي فـي )7(كتـاب المـصاحفداود فـي بـن أبـي ذه اللفظة عند اجاءت ه) 1(
 .)8(الكبرى

                                                 
 .281: البقرة )1(

 .281: البقرة )2(

الطبراني؛ سليمان بن ، و3/114، تفسير الطبري: الطبريو، 6/307، 11057، حديث رقم السنن الكبرى: النسائي )3(
تبة الموصل، مك(حمدي بن عبد المجيد السلفي، : ، تحقيقالمعجم الكبير): هـ360ت (أحمد بن أيوب، أبو القاسم 

الهيثمي؛ ".  رجال أحدهما ثقات،سنادينإرواه الطبراني ب: "وقال الهيثمي، 11/371، )م1983/هـ1404، 2الزهراء، ط
، )هـ1407القاهرة، دار الريان للتراث، (، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد): هـ807ت (علي بن أبي بكر بن سليمان 

، كتاب البيوع، باب صحيح البخاري: البخاري: انظر. قه البخاريوعل، 7/137، دالئل النبوة: البيهقي، وأخرجه 6/324
 .2/734موكل الربا، 

بتفسير  المعروف الجامع ألحكام القرآن): هـ671ت ( عبد اهللا االقرطبي؛ محمد بن أحمد األنصاري، أب: انظر )4(

 .3/375، )القاهرة، دار الشعب(، القرطبي

 .1/70، مناهل العرفان: الزرقاني، و8/205، فتح الباري: ابن حجر: انظر )5(

 .1/72، مناهل العرفان: الزرقاني: انظر )6(

: ، تحقيقكتاب المصاحف): هـ316ت ( بكر اعبد اهللا بن سليمان بن األشعث السجستاني، أب: ابن أبي داود: انظر )7(
 .53، ص )م2002/هـ1423، 1القاهرة، الفاروق الحديثة، ط(محمد بن عبده، 

 .5/7، 7995، حديث رقم السنن الكبرى: ائيالنس: انظر )8(
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ُواأللواح والصدور ُّ َ ََ)1(. 
َفلمــا تــوفى، تــصدى علــي َّ َ َ ََّ َ َّ ُبــن أبــي طالــب رضــي اهللا عنــه لجمعــه، فجمعــه  ََ َ ََ ْ ْ ِ ًجمعــا شــريفا(ْ  ،)أ()ً

ُلكن◌ه  ً َّ  .)2(َما شاعِ

 .)ّوكان فيه جم علم شريف( :تش و ما بين القوسين في ) أ(

َفتتبعــت القــرآن «: جــاء فــي حــديث زيــد بــن ثابــت، رضــي اهللا عنــه، فــي جمــع المــصحف) 1( ْ ُ ْ ُ ْ َََّ َ
َِأجمعــه مــن الرقــاع َ ِّ ُ ُ َ ْ

ِ واألكتــاف،)1( َ ْ َ َ
ِ والعــسب،)2( ُ ُ ْ َ

ِ وصــدور الرجــال،)3( َ ِّ ِ ُ ُ ُفتتبعــت «: ، وفــي روايــة أخــرى)4(»َ ْ َََّ َ
َالقــرآن ْ ُ َْأجمعــه مــن ال ْ ُ ُ َ ِعــسبْ ُ ِ واللخــاف،ُ َ ِّ َ

ِ وصــدور الرجــال،)5( َ ِّ ِ ُ ُ ، وذكــر ابــن حجــر روايــات أخــرى فــي )6(»َ
 .)7(ذلك

، )9(أيــوب الــسختياني، و)8(أشــعث بــن ســوارروي ذلــك عــن محمــد بــن ســيرين، مــن طريــق ) 2(
 :، وعلى فرض صحة هذه الرواية، فيقال)10(وعوف األعرابي

                                                 
ِالرقاع )1( َ ُوالكاغد. 9/14، فتح الباري: ابن حجر. "جمع رقعة، وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد": ِّ ُالقرطاس": َ ْ ٌ معرب،ِ َّ َ ُ" .

، )الةبيروت، مؤسسة الرس(، القاموس المحيط، )هـ817ت (الفيروزآبادى؛ مجد الدين، محمد بن يعقوب، أبو طاهر 
 .402ص 

َاألكتاف )2( ْ  .9/14، فتح الباري: ابن حجر. " كانوا إذا جف كتبوا فيه، وهو العظم الذي للبعير أو الشاة،جمع كتف": َ

ِالعسب )3( ُ ُ  .المرجع السابق. " ويكتبون في الطرف العريض، وهو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص،جمع عسيب": ْ

|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ﴿: ب التفسير، باب قوله، كتاصحيح البخاري: البخاري )4(
ª  ©   ¨  §  ¦ ﴾]4/1720، 4402، حديث رقم ]128: التوبة. 

َاللخاف )5( ): هـ597 ت(ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو الفرج . "جمع لخفة وهي حجارة بيض رقاق": ِّ
 .2/320، )م1985/هـ1405بيروت، دار الكتب العلمية، (،  عبد المعطي أمين القلعجي.د: ، تحقيقغريب الحديث

 .4/1907، 4701، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حديث رقم صحيح البخاري: البخاري )6(

 .9/14، فتح الباري: ابن حجر: انظر )7(

، فضائل القرآن: ابن كثير. " وفيه انقطاع،هكذا رواه: "، وقال ابن كثير59، ص كتاب المصاحف: ابن أبي داود: انظر )8(
 .9/13، فتح الباري: ابن حجر". إسناده ضعيف النقطاعه: "، وقال ابن حجر1/45

، واالستيعاب في معرفة األصحاب، 8/300، التمهيد: ، وابن عبد البر2/338، الطبقات الكبرى: ابن سعد: انظر )9(
 .3/974، )هـ1412، 1بيروت، دار الجيل، ط(علي محمد البجاوي، : تحقيق

، ص )دون معلومات نشر(، فضائل القرآن): هـ294ت ( عبد اهللا امحمد بن أيوب بن يحيى، أب: ابن الضريس: انظر )10(
25. 



89 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

، ويؤيــد هــذا المعنــى مــا روي عــن عكرمــة )1(علــى أن الجمــع بمعنــى الحفــظهــذه الروايــة تحمــل  .1
 ؟ تخلفـت عـن بيعـة أبـي بكـر: فقال، فلقيه عمر، تخلف علي في بيته،لما بويع ألبي بكر: "قال
 أرتــدي بــرداء إال إلــى َّ إنــي آليــت بيمــين حــين قــبض رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أال:فقــال

 .)2(" ثم خرج فبايعه، فإني خشيت أن يتفلت القرآن، حتى أجمع القرآن،الصالة المكتوبة
  رضـي اهللا عـنهم أو بعـض الـصحابةاًأنهـا تثبـت أن عليـ فيهـا ى مـاهذه الروايـة وأشـباهها قـصار .2

ــا التــي الثقــة وتلــك مــا كتبــوه لكنهــا ال تعطــي ،  القــرآن فــي مــصاحف فرديــةوا قــد كتبــواكــان المزاي
 .)3( رضي اهللا عنهلمصحف المجموع في عهد أبي بكرل

 اً النـاس أجـرأعظـم" :قـال فعنـه أنـه ؛جاء عـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي اهللا عنـه مـا يعارضـها .3
:  الروايـة، قـال ابـن حجـر فـي هـذه)4(" فإنـه أول مـن جمـع بـين اللـوحين،في المصاحف أبـو بكـر

 .)5(" فهو المعتمد،وما تقدم من رواية عبد خير عن علي أصح"
 

 

                                                 
 .9/13، فتح الباري: ، وابن حجر1/45، فضائل القرآن: ، وابن كثير59، ص كتاب المصاحف: ابن أبي داود: انظر )1(

بيروت، المكتب (حبيب الرحمن األعظمي، : ، تحقيقالمصنف): هـ211ت (كر الصنعاني؛ عبد الرزاق بن همام، أبو ب )2(
 .5/450، 9765، حديث رقم )هـ1403، 2اإلسالمي، ط

 1/177، مناهل العرفان: الزرقاني: انظر )3(

: ق، تحقيالكتاب المصنف في األحاديث واآلثار :)هـ235ت (عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر ؛ ابن أبي شيبة )4(
بن  ، وابن حنبل؛ أحمد6/148، 30229، حديث رقم )هـ1409، 1الرياض، مكتبة الرشد، ط(كمال يوسف الحوت، 

بيروت، مؤسسة (وصي اهللا محمد عباس، . د: ، تحقيقفضائل الصحابة): هـ241ت (محمد الشيباني، أبو عبد اهللا 
، واللفظ له، والحديث أخرجه 49، ص فكتاب المصاح: وابن أبي داود، 1/230، )م1983/هـ1403، 1الرسالة، ط

الرياض، دار (عبد اهللا بن عمر الدميجي، . د: ، تحقيقالشريعة): هـ360ت (اآلجري؛ محمد بن الحسين، أبو بكر 
بن أبي داود في المصاحف اأخرجه : "وقال ابن حجر. 4/1783، 1241، حديث رقم )م1999/هـ1420، 2الوطن، ط

 .9/12، باريفتح ال: ابن حجر". بإسناد حسن

 .9/13، فتح الباري: ابن حجر )5(
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ّفيـــوم قتـــال مـــسيلمة الكـــذاب،  ِ ْ َ ُ ْ ْقتـــل جمـــع مـــن قـــراء الـــصحابة، رضـــي اهللا عـــنهم(َ ُ َْ َ َّ ّ ٌ ْ َ، فَأشـــار)أ()ُِ َ َ
 )ب(

َلنــاطق بالــصوابا َّ ْ أبـــي قحافــة رضـــي اهللا عنهمــا)ج( إلـــى ابــن)1(ّ َ َ ْ بجمعـــه)د(ُ َوقـــوع الخلــل( مخافــة ؛َ ، )هــــ()َ
ُفجمعه غير م َ ْ َ َب السورّرتَ ُّ

َ، فبقي عنده، ثم عند الفاروق، ثم عند حفصة)2( ْ َ َ ْ ْ ِْ ِ ِّ ُ
)3(. 

 .تش و ما بين القوسين ساقط من ) أ(
 ).أشار (:تش و في ) ب(
 .ع، والمثبت من ش و ت ساقطة من) ج(
 ).عنه (:في ت) د(
الخلل فيـه بمـوت أجـالء القـرآء مـن الـصحابة، رضـي اهللا  (:تش و ما بين القوسين في ) هـ(

 ).عنهم أجمعين

 وممــــن أطلــــق عليــــه هــــذا الوصــــف ،قــــصد المؤلــــف عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي اهللا عنــــه) 1(
 .)2( وعلي القاري)1(الصفوري
فـي  بكر رضي اهللا عنه مرتب الـسور أم يهل كان جمع أبعلى خالف في هذه المسألة ) 2(

 .)3(غير ترتيب
، رضـي اهللا تحدثت كتب السنة وعلوم القرآن وغيرهـا عـن جمـع القـرآن فـي عهـد أبـي بكـر) 3(

فـي الـسنة :  إسـحاق للهجرة، وقـال ابـنة، وقد كان ذلك بعد يوم اليمامة في السنة الحادية عشر)4(عنه
 .)6(وروى ذلك البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي اهللا عنه، )5(الثانية عشر للهجرة

                                                 
: ، تحقيقنزهة المجالس ومنتخب النفائس): هـ894ت (الصفوري؛ عبد الرحمن بن عبد السالم بن عبد الرحمن : انظر )1(

 .2/411، )م2002-2001دار المحبة، بيروت، (عبد الرحيم مارديني، 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ): هـ1014ت ( الحسن امحمد الهروي، أبعلي القاري؛ مال، نور الدين، ابن سلطان : انظر )2(

 .1/92، )م2001/هـ1422، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط(جمال عيتاني، : ، تحقيقالمصابيح

دراسات في علوم القرآن : الرومي، و1/182، مناهل العرفان: ، والزرقاني1/49، المحرر الوجيز: ابن عطية: انظر )3(

الدمام، (، شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي: مساعد بن سليمان بن ناصر. ، والطيار؛ د88 ، صالكريم
 .38، ص )هـ1431، 1دار ابن الجوزي، ط

، 1/160، اإلتقان: ، والسيوطي1/233، البرهان: ، والزركشي1/298، جمال القراء وكمال اإلقراء: السخاوي: انظر )4(
 .1/174، نمناهل العرفا: والزرقاني

 .4/83، المنتظم: ابن الجوزي: انظر )5(

 .4/1907، 4701، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حديث رقم صحيح البخاري: البخاري: انظر )6(
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ْونــشرت َ ِ ُ
ٌعنــه صــحف ()أ( ُ ٌ بينهــا اخــتالف كثيــر)ب()ُ ْ، فَأشــار حذيفــة إلــى ذي النــورين)1(ِ َْ ُّ ِ ِ َ ُ َ ِ رضــي )2(َ َ

ْاهللا عنهمــا  َبجمــع آخــر(َ ْ َفانتــدب(، )ج()َ َ َ ْ ْ لــذلك وَأمــر زيــد بــن ثابــت، ومعــه مــن قــريش )د()َ ِ ٍ ِ ُِ َ َ ََ َِ ْ َ بــن  اهللا عبــد(َ
ْوعبــد الــرحمن(، )هـــ()بــن العــوام الزبيــر َ ِ، وســعيد بــن العــاص، رضــي اهللا )ح( بــن هــشام)ز(الحــارث  بــن)و()َ َ َ َ

ْعنهم َأجمعين،  ُْ ْ َوشاركهم في ذلك، وقال(َ َ َإذا اختلفتم في شيء، فاجعلوه على لغة «: َِ ُ َ ََ َ ْ َ ْْ َ ِ َ ِ. . . . .. . .  

 ).وانتشرت: (في ش) أ(
 ).اًعنها صحف (:ت، وهو في )منه صحف: (شلقوسين في ما بين ا) ب(
 ).في الجمع (:تش و ما بين القوسين في ) ج(
 ).فاقترب (:في ت) د(
ّزبير ابن العـوام: (عفي ما بين القوسين ) هـ( َ َ ، )ّبـن العـوام عبـد اهللا بـن زبيـر: (ش، وهـو فـي )ُ

 .والمثبت من ت
 .)وعبد اهللا: (في شما بين القوسين ) و(
 .، والمثبت من ت)الحرث (:ع و شي ف) ز(
 ).هاشم: (في ش) ح(

ذهــب المؤلــف إلــى أن االخــتالف وقــع فيمــا نــشر عــن المــصحف الــذي جمعــه أبــو بكــر ) 1(
ت عــن َبــِتُكرضــي اهللا عنــه، ويــرى ابــن جــزي أن االخــتالف كــان فيمــا انتــشر فــي اآلفــاق مــن صــحف 

د أبــي بكــر، وبقائــه عنــد عمــر، ثــم  رضــوان اهللا علــيهم، خــالل فتــرة جمــع المــصحف فــي عهــالــصحابة
 .)1(حفصة، رضي اهللا عنهم أجمعين

إذ لـــو كـــان مـــا نـــشر فـــي اآلفـــاق عـــن ؛  ابـــن جـــزي أقـــرب إلـــى الـــصوابذهـــب إليـــهولعـــل مـــا 
 . لما وقع فيه ذلك االختالف رضي اهللا عنهالمصحف الذي جمعه أبو بكر

 .هو عثمان بن عفان رضي اهللا عنه) 2(
 

                                                 
لبنان، دار الكتاب (، التسهيل لعلوم التنزيل): هـ741ت (ابن جزي؛ محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي : انظر )1(

 .1/4، )م1983/هـ1403، 4العربي، ط
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 .)أ())1(» قريش
َفلما ك َمل، نسخ نسخا، وَأرسلّ َ َ َْ َ ً ُ َ ُ

ْ إلى األمصار)ب( َ َِ)2( ،. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  

إذا اختلفـــتم فـــي شـــيء، فـــاجعلوه علـــى لغـــة «: وقـــال لهـــم: (مـــا بـــين القوســـين فـــي ش و ت) أ(
 ).، وكان يشاركهم في ذلك»قريش

 ).بها (:ت زيادةفي ) ب(

 .)1(، وسيأتي تخريجه في حديث جمع المصحفقول عثمان، رضي اهللا عنه، جاء) 1(
إنهـا :  فقيل؛)2(إلى اآلفاق رضي اهللا عنه  عثمانها المصاحف التي أرسلداختلف في عد) 2(

المــشهور : وقيــل، )3( لنفــسهاًأربعــة مــصاحف، أرســل بهــا إلــى الكوفــة، والبــصرة، والــشام، وأمــسك واحــد
أمـسك  و، والـشامي، والبـصري، والكـوفي،مكـيالستة، وهـي المـصحف اإلمـام، و: وقيل، )4(إنها خمسة

 .)5( بالمدينةاًمصحف
 وهـي ، خمـسة متفـق عليهـا، ثمانيـة:وقيـل، )6(إنها سبعة، على خالف بينهم في وجهتها: وقيل

 ، وهــي المكــي، وثالثــة مختلــف فيهــا، والمــدني الخــاص، والمــدني العــام، والــشامي، والبــصري،الكــوفي
 .)7( ومصحف اليمن،ومصحف البحرين

  أنهــا غيــر محــدودة بعــدد، ومــا ذكــر منهــا إنمــا هــو لــشهرتها، ويــدل-واهللا أعلــم-ولعــل الــراجح 
 

                                                 
 .93ص : انظر )1(

 .1/278، مناهل العرفان: ، والزرقاني1/167، اإلتقان: السيوطي: انظر )2(

 عمرو االداني؛ عثمان بن سعيد، أب: انظر. الداني، ورجح هذا القول 133، ص كتاب المصاحف: ابن أبي داود: انظر )3(
، )القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية(محمد الصادق قمحاوي، : يق، تحقالمقنع في رسم مصاحف األمصار): هـ444ت (

 .19ص 

 إذا كان ،وهذا القول يتفق مع القول الذي يليه .1/167، اإلتقان: ، والسيوطي9/20، فتح الباري: ابن حجر: انظر )4(
 .1/278، مناهل العرفان: الزرقاني: انظر. المراد بالخمسة ما عدا المصحف اإلمام

،  الفوائد وتقريب المتباعدتلخيصشرح ): هـ801ت ( البقاء اابن القاصح؛ علي بن عثمان بن محمد، أب :انظر )5(
، 16، ص )م1949/هـ1368، 1مصر، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط( عبد الفتاح القاضي :تحقيق

 .1/278، مناهل العرفان: الزرقانيو

: ، وابن كثير19، ص المقنع في رسم مصاحف األمصار: ، والداني133، ص كتاب المصاحف: ابن أبي داود: انظر )6(
 .7/217، البداية والنهاية

 .1/278، مناهل العرفان: الزرقاني، و16، ص  الفوائد وتقريب المتباعدتلخيصشرح : ابن القاصح: انظر )7(
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ْوَأمر بحرق غيره َ ْ َ ِ َ َ
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..  ،)1)(أ(

 .)غيرها (:ش و تفي ) أ(

 :)1(على ذلك
 .)2(»وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا«: نه رضي اهللا ععموم قول زيد بن ثابت .1
 .الباعث على جمع عثمان منع االختالف في وجوه القرآن، ويتحقق ذلك بكثرة اإلرسال .2
 .وقوع الخالف في تحديد عددها ومواضع إرسالها .3

ذكــرت كتــب الــسنة وعلــوم القــرآن وغيرهــا جمــع القــرآن فــي عهــد عثمــان بــن عفــان، رضــي ) 1(
، وروى ذلــك )4( وأوائــل ســنة خمــس وعــشرين،فــي أواخــر ســنة أربــع وعــشرين وكــان ذلــك ،)3(اهللا عنــه

 .)5(البخاري من حديث أنس بن مالك، رضي اهللا عنه
 :)6( منها، فيظهر في جوانب؛مارضي اهللا عنهوجمع عثمان وأما الفرق بين جمع أبي بكر 

قــرآن بــذهاب حملتــه، هــو خــشية ذهــاب شــيء مــن ال رضــي اهللا عنــهالباعــث فــي جمــع أبــي بكــر  .1
 .منع االختالف في وجوه القرآن رضي اهللا عنهوالباعث في جمع عثمان 

 علـى مـا وقفهـم عليـه النبـيجمع أبي بكر رضي اهللا عنه كـان فـي صـحائف مـع ترتيـب اآلبـات  .2
مـع فنـسخ تلـك الـصحف فـي مـصحف واحـد ، وأمـا عثمـان رضـي اهللا عنـه  وسـلمصلى اهللا عليه

 .)7(سورهترتيب 
 

 

                                                 
ملتقى أهل التفسير، (، يدمراجعات في الجمع العثماني للقرآن المجبحث : المجيدي؛ عبد السالم مقبل: انظر )1(

1148582305d327tafsir/attachments/attachments/net.tafsir.vb://http( مجلة كلية دار ، وهو منشور في
 .م2005 عام 34، عدد العلوم، القاهرة

 .4/1908، 4702، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حديث رقم لبخاريصحيح ا: البخاري )2(

، 1/164، اإلتقان: ، والسيوطي1/235، البرهان: ، الزركشي1/310، جمال القراء وكمال اإلقراء: السخاوي: انظر )3(
 .1/178، مناهل العرفان: والزرقاني

 .9/17، فتح الباري: ابن حجر: انظر )4(

 .4/1908، 4702، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، حديث رقم صحيح البخاري: يالبخار: انظر )5(

 .1/166، اإلتقان: والسيوطي، 9/21، فتح الباري: ابن حجر: انظر )6(

 .90ص : انظر الخالف في جمع أبي بكر رضي اهللا عنه هل كان مرتب السور أم في غير ترتيب )7(



94 

َاآلن على ذلكف ِ َ  .)أ( الجمعَ
َّونقط ُه الحجاجَ ْ بن مروان، )ج()عبد الملك(ْ، بَأمر )ب(ََّ ُوزاد تحزيبهَ َ َ َ َ

َ، وقيل غير ذلك)1( ِ ُ
)2(. 

 .تش و ساقطة من ) أ(
 ).ّحجاج: (في ش) ب(
ْعبد اهللا (:عما بين القوسين في ) ج(  .، والمثبت من ش و ت)َ

 .)1(ة قريش، على خالف في ذلكاقتصر عثمان رضي اهللا عنه على لغ .3
 .)2(ذكر ذلك ابن عطية وغيره) 1(
زيـاد هـو أبـو األسـود الـدؤلي بـأمر : فقيل؛ )3(تعددت الروايات في أول من نقط المصحف) 2(

 .)6(ينصر بن عاصم الليث: ، وقيل)5(يحيى بن يعمر: ، وقيل)4(عبيد اهللابن 
َّعـــراب، فجعـــل النقـــاط دالـــة علـــى ويظهـــر أن أبـــا األســـود الـــدؤلي هـــو أول مـــن وضـــع نقـــط اإل

 .)7(شكل من الحركات والتنوينتال
 

                                                 
 .1/276، مناهل العرفان: ، والزرقاني1/139، اإلتقان: السيوطي: انظر )1(

 .1/281، مناهل العرفان: ، والزرقاني1/50، المحرر الوجيز: ابن عطية: انظر )2(

دمشق، (عزة حسن، . د: ، تحقيقالمحكم في نقط المصاحف): هـ444ت ( عمرو االداني؛ عثمان بن سعيد، أب: انظر )3(
: ، والزرقاني4/454، اإلتقان: ، والسيوطي1/50، ر الوجيزالمحر: ، وابن عطية2، ص )هـ1407، 2دار الفكر، ط
 .1/281، مناهل العرفان

، تحقيق محمد أبو طبقات النحويين واللغويين): هـ379ت ( بكر االزبيدي؛ محمد بن الحسن األندلسي، أب: انظر )4(
: ، وابن الجوزي3، ص فالمحكم في نقط المصاح: ، والداني21، ص )2القاهرة، دار المعارف، ط(الفضل إبراهيم، 

 .6/96، المنتظم

المحكم : الدانيو، 29، ص طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي و،324، ص كتاب المصاحف: ابن أبي داود: انظر )5(

 .5، ص في نقط المصاحف

 .6، ص المحكم في نقط المصاحف: الداني: انظر )6(

 .المرجع السابق: انظر )7(



95 

ُوَأسماؤه ُ ْ َ
ُالقرآن( :)1)(ب(َ الشريفة)أ( ُْ، والفرقان)2(ْ َ

  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .، )ج())3(

 ).أسماؤه (:في ت) أ(
 .ساقطة من ش و ت) ب(
 .)الفرقان، والقرآن (:تش و  منما بين القوسين  )ج(

 )2(، وقــد بــالغ العلمــاء فــي ذكــر أســماء القــرآن، ومــنهم الزركــشي)1(تعــددت أســماء القــرآن) 1(
، ولــم واردة فــي كثيــر مــن اآليــات والــسورإطالقــات علــى وا فــي ذلــك واعتمــد وغيرهمــا، )3(والــسيوطي

 .)4( وما ورد على أنه وصف،بين ما جاء من تلك األلفاظ على أنه اسميفرقوا 
القـرآن، والفرقـان، والكتـاب، : فقد اقتصر على أربعة أسـماء؛ ميل إلى هذاويظهر أن المؤلف ي

ـــسيره ـــه الطبـــري فـــي تف ـــذكر، وهـــذا مـــا ذهـــب إلي ـــاني اســـمإليهـــا ، وأضـــاف )5(وال ، وهـــو اً خامـــساًالزرق
 .)6(التنزيل

 ، إذا ذكـرت دلـت علـى علميـة المنـزل علـى النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلموهذه األسماء الخمسة
وصاف المشتركة فال تفيد تخصيص االسـمية بكـالم اهللا تعـالى، وغايـة مـا تـدل عليـه هـو وأما تلك األ

مـــا قـــام فيهـــا مـــن معنـــى، وهـــو الوصـــفية المـــذكورة فيهـــا، أو خصيـــصة مـــن خـــصائص هـــذا الكتـــاب 
 .)7(العزيز

ًفي كتاب اهللا داال على علمية المنزل علـى النبـي صـلى اهللا عليـه ) القرآن(ورد هذا اللفظ ) 2(
 .)8( وستين مرةاًستوسلم 

 .ًفي القرآن الكريم داال على كتاب اهللا في موضعين) الفرقان(ورد هذا اللفظ ) 3(
 

                                                 
 .، وغيره1/161، لقراء وكمال اإلقراءجمال ا: السخاوي: انظر )1(

 .1/273، البرهان: الزركشي: انظر )2(

 .1/141، اإلتقان: السيوطي: انظر )3(

 .1/11، مناهل العرفان: الزرقاني: انظر )4(

 .1/41، تفسير الطبري: الطبري: انظر )5(

 .1/11، مناهل العرفان: الزرقاني: انظر )6(

 .203، ص  البرهان واإلتقانعلوم القرآن بين: حيدر: انظر )7(

الدمام، دار ابن (، أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم: الدهيشي؛ عمر بن عبد العزيز بن عبد المحسن: انظر )8(
 .45، ص )هـ1430، 1الجوزي، ط
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ِ، والذكر)1(والكتاب َ
ْوغيرها / ، )2( َ ْ، والمجيد)3(كالعزيز-َ َ

ُ صفاته، -)4( ٌوالوجه ظاهر(ُ ِ ْ َ  .)5)(أ()َ

 .ما بين القوسين ساقط من ش) أ(

 .)1(مرة وستين اًأربعً القرآن الكريم داال على كتاب اهللا في) الكتاب(ورد هذا اللفظ ) 1(
 .)2(وعشرين مرة اًتسعًفي القرآن الكريم داال على كتاب اهللا ) الذكر(ورد هذا اللفظ ) 2(
   }   z  y  x﴿:  لكتاب اهللا في موضع واحد، وهو قولـه تعـالىاًورد هذا اللفظ وصف) 3(

a  `  _   ~}  |﴾)3( ،ال يرام أن يأتي أحد بمثله منيع الجناب:أي )4(. 

 ،كـريم شـريف كثيـر الخيـرإنـه :  للقرآن الكريم في موضـعين، ومعنـاهاًورد هذا اللفظ وصف) 4(
 .)5(ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة

، اً، وزاد عليـــه نـــادراًاســـتقى المؤلـــف هـــذا الفـــصل مـــن ابـــن جـــزي، فاختـــصر مـــا فيـــه غالبـــ) 5(
 .)6( أخرىاًعبارات ابن جزي أحياناستعمل و، اًوصاغه بأسلوبه أحيان

 
 

                                                 
 .56، ص أسماء القرآن وأوصافه في القرآن الكريم: الدهيشي: انظر )1(

 .83، ص قالمرجع الساب: الدهيشي: انظر )2(

 .41: فصلت )3(

 .4/103، تفسير ابن كثير: ابن كثير: انظر )4(

بيروت، (خالد عبد الرحمن العك، : ، تحقيقمعالم التنزيل): هـ510ت ( محمد االبغوي؛ الحسين بن مسعود، أب: انظر )5(
 .4/472، )دار المعرفة

 .1/4، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )6(

 ب/1
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ْفصل.] 2[ َ
 )أ(

 ]في المكي والمدني[

َهو ثالثة َأقسام( ْ ُ َ  : )ب()ُ
ّمكي .]1[ َ

َ نزل)ج( َ ْ قبل الهجرة)د(َ َ َْ. 
ّومدني .]2[ َ َ

ْ بعدها)هـ( َ)1(. 

 .فراغ في ت) أ(
 ).منها: (، وهو في ت)منه: (ما بين القوسين في ش) ب(
 ).ّيةمك: (في ش و ت) ج(
 ).نزلت: (في ت) د(
 ).ومدنية نزلت: (، وفي ت)ّومدنية نزل: (في ش) هـ(

ليس في المكي والمدني نص عن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم، وقـد كانـت معرفـة المكـي ) 1(
والمدني في جلها معلومة لدى الصحابة رضـوان اهللا علـيهم، ولـم يعتقـدوا أن معرفـة تفـصيل ذلـك مـن 

ذا األمر مما يسع الجهل به، ولم تتوافر الدواعي على نقله، ولذلك وقع فـي هـذا الفرائض، ورأوا أن ه
 .)1(األمر ضرب من الرأي واالجتهاد، وساغ فيه االختالف

 :)2(وقد اختلف العلماء في تعريف المكي والمدني على ثالثة أقوال
 مـــا نـــزل يوالمـــدن ،عرفـــات والحديبيـــة؛ ك ضـــواحيهاهـــاويـــدخل في ، مـــا نـــزل بمكـــةيالمكـــ: األول

 .، وهذا تقسيم مبني على اعتبار المكانبدر وأحد وسلعك؛  ضواحيهاهاويدخل في، بالمدينة
 كقولــه ،يــشمل مــا نــزل بغيــر مكــة والمدينــة وضــواحيهمافهــو ال ؛ يــرد عليــه أنــه غيــر ضــابطو
 .)4(فإنها نزلت قبل الرجوع من غزوة تبوك ؛)S  R   X  W  V  U  T﴾)3 ﴿: تعالى

 . ألهل المدينةاً ما وقع خطابوالمدني ، ألهل مكةاًما وقع خطاب المكي :الثاني
 فهو﴾ ^  _ ﴿كل شيء نزل «: رضي اهللا عنهبن مسعود عبد اهللا ويحمل عليه قول 

                                                 
 .1/247، االنتصار للقرآن: النيالباق: انظر )1(

 .1/135، مناهل العرفان: ، والزرقاني1/35، اإلتقان: ، والسيوطي1/187، البرهان: الزركشي: انظر )2(

 .42: التوبة )3(

 .10/209، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )4(
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 .)أ()ومختلف فيه( .]3[

 .ما بين القوسين ساقط في ش و ت) أ(
 بــــن عــــن عــــروة، وهــــو مــــروي )1(» فهــــو بالمدينــــة﴾£  ¤  ¥﴿ وكــــل شــــيء نــــزل ،بمكــــة

 .، ولوحظ في هذا التقسيم حال المخاطبين)3(، وعلقمة)2(زبيرال
m  l  ﴿: ﴾، كقولــه تعــالى^  _ مدنيــة فيهــا الخطــاب بـــ﴿اًويــرد عليــه أن هنــاك ســور

v  u  t  s  r   q  p  o  n﴾)4(بــال خــالف  فــي ســورة البقــرة، وهــي مدنيــة)5( ،
 .)6(﴾£  ¤  ¥﴿بـ وال ﴾^  _﴿ليس فيها خطاب بـوآيات وكذلك هناك سور 

ٕ وان كـان ، مـا نـزل بعـد الهجـرةوالمـدني ،ٕ وان كـان بالمدينـة، ما نزل قبل الهجرةالمكي :الثالث
 .هو المشهورهذا اختيار المؤلف، وو، بمكة

صــلى اهللا [مــا نــزل بمكــة ومــا نــزل بطريــق المدينــة قبــل أن يبلــغ النبــي : "يحيــى بــن ســالمقــال 
فـي أسـفاره بعـد مـا ] صـلى اهللا عليـه وسـلم[ى النبـي  وما أنـزل علـ،المدينة فهو من المكي] عليه وسلم

 .)7("قدم المدينة فهو من المدني
ولــوحظ فــي هــذا التقــسيم زمــن النــزول، وهــو الــراجح مــن األقــوال، فهــو تعريــف ضــابط حاصــر 

 .مطرد
 شريعـخ من المنسوخ، ومعرفة تاريخ التـمعرفة الناس: ومن فوائد معرفة المكي والمدني

                                                 
: ، تحقيقبمسند البزار المعروف  الزخارالبحر): هـ292ت (البزار؛ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر  )1(

المستدرك : الحاكم، واللفظ له، و4/336، )هـ1409، 1ط، بيروت، مؤسسة علوم القرآن(محفوظ الرحمن زين اهللا،  .د

: البيهقي.  الحاكممن طريقأخرجه البيهقي و، الذهبيالحاكم وسكت عنه ، و3/20، 4295، حديث رقم على الصحيحين
 .7/144، دالئل النبوة

 .6/140، 30147، حديث رقم الكتاب المصنف: ابن أبي شيبة: انظر )2(

جدة، (محمد عوامة، : ، تحقيقالمصنف): هـ235ت (ابن أبي شيبة؛ عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر : انظر )3(
 .15/514، 30768حديث رقم ، )م2006/هـ1427، 1شركة دار القبلة، ط

 .21: البقرة )4(

 .1/36، تفسير ابن كثير:  ابن كثير:انظر )5(

 .1/380، ص إتقان البرهان: عباس: انظر )6(

الكويت، (غانم قدوري الحمد، : ، تحقيقالبيان في عد آي القرآن): هـ444ت (الداني؛ عثمان بن سعيد، أبو عمرو  )7(
 .1/132، )م1994/هـ1414، 1مركز المخطوطات والتراث، ط
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َهـــو: )أ(فالمـــدني ُ
ُ البقـــرة، وآل عمـــران، والنـــساء، والمائـــدة، والنـــور، واألحـــزاب، والقتـــال)ب( ِ َِ َ َ َ َ َُ َْ َ ُ َّ ُِّ ْ ، )ج)(1(َ

َّوالحجـــرات، والحديــــد، والمجادلــــة، والحـــشر، والممتحنــــة، والــــصف، والجمعـــة، والمنــــافقون، والتغــــابن،  َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ُُ َ َ َُّ ْ ْ َ َ ُ ِ

ُوالطالق، والتحريم، والفتح ْ َ َ َّ ّ)2)(3(. 

 :).لكن منها ما اتفق في مدنيتها: (و تفي ش ) أ(
 ).وهي: (في تو، )وهو: (في ش) ب(
 ).ّوالضحى،: (في ش زيادة) ج(

 .ً ووصوله إلينا سالما من التغيير والتحريف،الثقة بهذا القرآنوتدرجه الحكيم، و
 .هي سورة محمد صلى اهللا عليه وسلم) 1(
ره المؤلف للسور، وممن أطلق عليها ذلك الترتيب الذي ذكعلى ويدل هي سورة النصر، ) 2(

لوقــوع هــذا ، )2("ومــن ســورة الفــتح: بــاب: "، وتــرجم الترمــذي لــسورة النــصر بقولــه)1(ســورة الفــتح الفــراء
، وهـذا االسـم لـيس )A   E  D  C  B﴾)3)(4﴿ بينهـا وبـين سـورة اً فيكون هذا االسـم مـشترك،اللفظ فيها
 .)5(فيه توقيف

 في موضعين )A   E  D  C  B﴾)6بسورة الفتح عن سورة ﴿مع مالحظة أن المؤلف قد عبر 

 .)7(من هذه الرسالة
 صـلى اهللا حكى السيوطي الخـالف فـي بعـض الـسور التـي ذكرهـا المؤلـف؛ كـسورة محمـد) 3(

 .)8( وسلم، والصف، والتغابن، وغيرها، ورجح مدنيتهاعليه

                                                 
أحمد يوسف نجاتي : ، تحقيقمعاني القرآن): هـ207ت ( زكريا ااد بن عبد اهللا الديلمي، أبالفراء؛ يحيى بن زي: انظر )1(

 .3/297، )مصر، دار المصرية للتأليف والترجمة(ومحمد على نجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، 

بشار  .د:  تحقيق،بسنن الترمذي المعروف الجامع الكبير): هـ279ت (الترمذي؛ محمد بن عيسى السلمي، أبو عيسى  )2(
 .5/378، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة الفتح، )م1996، 1بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ط(عواد معروف، 

 .1: الفتح )3(

 .30/587، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )4(

، )هـ1426، 1 دار ابن الجوزي، طالدمام،(، أسماء سور القرآن وفضائلها: منيرة محمد ناصر. الدوسري؛ د: انظر )5(
 .622ص 

 .1: الفتح )6(

 .150 و 148قسم التحقيق، الفصل الرابع، ص : انظر )7(

 .44-1/43، اإلتقان: السيوطي: انظر )8(



100 

َوالذي اختلف( ِ َُِّ ّ في مكيتها ومدنيتها)أ()َ َ َ ََ ّ  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . : . . )ب(ِ

 ).ومنها ما اختلف: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(
 ).وهي: (في ش و ت زيادة) ب(

 : )1(ولم يذكر المؤلف في المدنيات السور اآلتية
قلــت البــن عبــاس « :قــالأنــه  ،ســعيد بــن جبيــرويــدل علــى مــدنيتها مــا ورد عــن : ســورة األنفــال .1

 .)2(» نزلت في بدر: قال؟ سورة األنفال:نهمارضي اهللا ع
ُآخـر « :قـالأنـه  ،رضـي اهللا عنـهبـن عـازب، البراء ويدل على مدنيتها ما ورد عن : سورة التوبة .2 ِ

َسورة نزلت براءة ََ َُ ََ ْ َ َ ْ وآخر آية نزلت ،ٍ َ َ َ ٍ َِ ُ َ﴿F  E  D  C  B  A﴾)3(«)4(. 
ْلمـا نزلـت «:  رضـي اهللا عنـه أنـه قـالن مالـكأنس بـويدل على مدنيتها ما ورد عن : سورة الفتح .3 َ ََ َ َّ

﴿A   I  H  G  F  E  D  C  B﴾)5(  ـــــــه ـــــــى قول ِإل ِ ْ َ﴿e  d﴾)6( ،ـــــــة ِمرجعـــــــه مـــــــن الحديبي َ ُ ُِ ْ َ ْ َ ِ ْ َ 

 .المدنيً، فضال عن أن موضوعها كان عن أحداث العهد )7(»...
 

                                                 
 .1/36، اإلتقان: ، والسيوطي1/194، البرهان: ، والزركشي1/109، جمال القراء وكمال اإلقراء: السخاوي: انظر )1(

M  L   K  J  IH  G  F  E  DC  B  A  ، كتاب التفسير، باب قوله ﴿حيح البخاريص: البخاري )2(
N ﴾]4/1703، 4368، حديث رقم ]1: األنفال. 

 .176: النساء )3(

O  N  M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B  A  ، كتاب التفسير، باب ﴿صحيح البخاري: البخاري )4(
[  Z  Y  X  W   V  U  TS  R  Q  P ﴾]واللفظ له، ومسلم4/1681، 4329، حديث رقم ]176: النساء ، :

 .3/1236، 1618، كتاب الفرائض، باب آخر آية أنزلت آية الكاللة، حديث رقم صحيح مسلم

 .2-1: الفتح )5(

 .5: الفتح )6(

 .3/1413، 1786، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، حديث رقم صحيح مسلم: مسلم )7(
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ُُْأم القرآن َّ، والرعد)1(ُّ َ
ّ، والنحل)2( َ

ّ، والحج)3( َ
ِواإلنس، )4(   ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ، )5(ُانَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
، )1(﴾®  ¯  °  ±  ²  ³   ´﴿: الــراجح أنهــا مكيــة، وذلــك لقولــه تعــالى) 1(

 صــلى اهللا  علــى رســوله ســورة الحجــرفــينه وتعــالى اهللا ســبحاامتن ، فــ)2(هــي الفاتحــة يالــسبع المثــانو
ال خـالف ، وألنه فدل على تقدم نزول الفاتحة عليها، الحجر مكية باتفاقالفاتحة، وسورة بعليه وسلم 

 .)3( ولم يحفظ أنه كان في اإلسالم صالة بغير الفاتحة،أن فرض الصالة كان بمكة
مكيـة  السورة أننه يجمع بين الروايات بذكر السيوطي الخالف في الروايات فيها، وبين أ) 2(

 .)4(إال آيات منها
 .)6( وغيره، وهو قول الجمهور)5(ذهب إلى مكيتها سوى آيات منها ابن عطية) 3(
، ورجــــح ذلــــك ابــــن )7(ذهــــب الجمهــــور إلــــى أن ســــورة الحــــج مختلطــــة فيهــــا مكــــي ومــــدني) 4(
 .)9(، وأيد ذلك السيوطي)8(عطية

، ورجـــــح ابـــــن عاشـــــور ا، وغيرهمـــــ)11(، والـــــسيوطي)10(ةذكـــــر الخـــــالف فيهـــــا ابـــــن عطيـــــ) 5(
 .)12(مكيتها

 

                                                 
 .87: الحجر )1(

 .14/57، تفسير الطبري: الطبري: انظر )2(

 .1/65، المحرر الوجيز: ابن عطية: انظر )3(

 .1/42، اإلتقان: السيوطي: انظر )4(

 .3/377، المحرر الوجيز: ابن عطية: انظر )5(

 .14/93، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )6(

صالح الدين : ، تحقيقأحكام القرآن): هـ597ت ( محمد ااألندلسي، أب  بن عبد الرحيمابن الفرس؛ عبد المنعم: انظر )7(
 .3/291، )م2006/هـ1427، 1بيروت، دار ابن حزم، ط(بو عفيف، 

 .4/105، المحرر الوجيز: ابن عطية: انظر )8(

 .1/42، اإلتقان: السيوطي: انظر )9(

 .5/408، المحرر الوجيز: ابن عطية: انظر )10(

 .1/44، اإلتقان: السيوطي: نظرا )11(

 .29/370، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )12(
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َ والمطففين ِ َِ َ
ْ، والقدر)1( َ َ

ْ، ولم يكن)2( ُ ْ َ َ
)3( ،. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  

ســورة المطفيــين، أو علــى حكايــة : باليــاء، علــى تقــدير) والمطففيــين: (فــي النــسخ الــثالث) 1( 
 .اللفظ الواقع في أولها

َلمــا قــدم «: قــالأنــه  عــن ابــن عبــاس، رضــي اهللا عنهمــا، وردوالــراجح أنهــا مدنيــة، وذلــك لمــا  ِ َ َّ َ
ِالمدينــــة كــــانوا مــــن َأخبــــث وســــلم،  صــــلى اهللا عليــــهالنبــــي َِ ْ ُ ََ َ َ ً النــــاس كــــيالْ ْ ُ فــــَأنزل اهللا ســــبحانه ،َ ََ ْ ُ َ َ ْ َ﴿  ¦

َفَأحسنوا الكيل بعد ذلك، )1(﴾§ ْ َ َ ْ َْ ْ ُ َ  .، وهو صريح في مدنيتها)2(»َ

 .)3(األكثر على أنها مكية) 2(
َّلمــا «: عــن أبــي حبــة البــدري، قــالوذلــك لمــا روى أحمــد فــي مــسنده ؛ الــراجح أنهــا مدنيــة) 3( َ

ــم يكــن، قــال ج ِنزلــت ل َ َ ْ ُ َ ْ َ َْ َ ُبريــل عليــه الــسالمَ َّ ِ ْ َْ َ ُ ــا محمــد: ِ ُي َّ َ َ إن ربــك يــأمرك َأن تقــرئ هــذه الــسورة ُأبــي بــن ،َُ ْ َّ َ ََ َ ُ َُّ ِ ِ َ َْ ِ ُْ َ َُ ْ ََّّ ِ

ََّكعــب، فقــال النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم ِ ََّ ََ َْ َ ُ ُّ َِّ َ َ َ ٍ ْ َيــا ُأبــي، إن ربــي عــز وجــل َأمرنــي َأن ُأقرئــك هــذه الــسورة: َ َ َ َُّ ِ ِ َ َْ َ ِ ْ ِ َِ َّ َ َ َ ََ َّ ِّ َّ ُّ ،
َفبكى َ وقال،ََ َ َذكرت ثمة؟ قال: َ َ َ َّ َ ُ ْ ِ ْنعم :ُ َ  .)5(، وأبي بن كعب، رضي اهللا عنه، كان في المدينة)4(»َ

                                                 
 .1: المطففين )1(

محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيقسنن ابن ماجه): هـ275ت (ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزويني، أبو عبد اهللا  )2(
 .، وحسنه األلباني2/748، 2223ل والوزن، حديث رقم ، كتاب التجارات، باب التوقي في الكي)بيروت، دار الفكر(

، صحيح سنن ابن ماجه): هـ1420ت ( عبد الرحمن ااأللباني؛ محمد ناصر الدين بن نوح األشقودري، أب: انظر
 .2/229، )م1997/هـ1417، 1الرياض، مكتبة المعارف، ط(

 .1/45، اإلتقان: السيوطي: انظر )3(

شعيب األرناؤوط : ، تحقيقمسند اإلمام أحمد بن حنبل): هـ241ت (لشيباني، أبو عبد اهللا ابن حنبل؛ أحمد بن محمد ا )4(
، وقال شعيب 25/381، 16000، حديث رقم )م2001/هـ1421، 1مؤسسة الرسالة، ط(وعادل مرشد وآخرون، 

 ".صحيح لغيره: "األرناؤوط

 .1/45، اإلتقان: السيوطي، و4/537، تفسير ابن كثير: ابن كثير: انظر )5(
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ِوزلزال َ
ُ، والماعون)1)(أ( َ

ُ، واإلخالص)2( ِ َ
)3( ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

 ).والزلزلة: (في ت) أ(

، وقـد اختـار مكيتهـا ابـن )1(سورة الزلـزال وكتـب التفـسير بـسميت في كثير من المـصاحف) 1(
 .)5(، وذكر الخالف فيها السيوطي، ودلل لمدنيتها)4(، وابن عاشور)3(، وابن كثير)2(عطية

 .)7(، ورجح ذلك ابن عاشور)6(والباقي بالمدينةبمكة من أولها ثالث آيات نزل ) 2(
الترمــذي عــن أبــي بــن كعــب رضــي اهللا ، ويــدل علــى ذلــك مــا روى )8(الــراجح أنهــا مكيــة) 3(

ِالمشركين قـالوا لرسـول اللـه صـلى اهللا عليـه وسـلمأن «: عنه َّ ِ ِِ ُ َ َ ِ ْ ُ َ انـسب لنـا ربـك:ْ َّ َ ْ ُ َ فـَأنزل اهللا ،ْ َ ْ َ﴿  C  B  A

G  F  E  D﴾)9(«)10(. 
 

                                                 
 .30/489، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )1(

 .5/510، المحرر الوجيز: ابن عطية: انظر )2(

 .539 /4، تفسير ابن كثير: ابن كثير: انظر )3(

 .30/489، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )4(

 .1/46، اإلتقان: السيوطي: انظر )5(

زهير : ، تحقيقالناسخ والمنسوخ): هـ410ت ( القاسم ا اهللا بن سالمة بن نصر المقري، أبابن سالمة؛ هبة: انظر )6(
 .1/55، اإلتقان: السيوطي، و205 ص ،)هـ1404، 1بيروت، المكتب اإلسالمي، ط(الشاويش ومحمد كنعان، 

 .30/563، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )7(

 .30/611، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور، و5/536، يزالمحرر الوج: ابن عطية: انظر )8(

 .2-1: اإلخالص )9(

 .، وحسنه األلباني5/451، 3364، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة اإلخالص، حديث رقم سنن الترمذي: الترمذي )10(
، حيح سنن الترمذيص): هـ1420ت ( عبد الرحمن ااأللباني؛ محمد ناصر الدين بن نوح األشقودري، أب: انظر

 .3/379، )م2000/هـ1420، 1الرياض، مكتبة المعارف، ط(
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ّوالمعوذتين َ
)1)(2(. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

 .سورتا المعوذتين: بالياء، على تقدير) والمعوذتين: (في النسخ الثالث) 1(
: قـالعلى ذلك ما جـاء عـن عقبـة بـن عـامر رضـي اهللا عنـه، ، ويدل )1(والراجح أنهما مدنيتان

ِقــــال لــــي رســــول اللــــه صــــلى اهللا عليــــه وســــلم« َ ُأنــــزل:َّ ِ ْ أو ُأنزلــــت،ْ َْ َ علــــي آيــــ،ِ ََّ ُّات لــــم يــــر مــــثلهن قــــطَ َ َّ ُ َُْ ِ ُ  ؛ٌ
ِالمعوذتين َْ َ ِّ َ ُ  .)3(، وعقبة أسلم بعد الهجرة)2(»ْ
، واختـار المؤلـف )4(السور المختلف فيها كثيرة، وليست هي فقط ما اقتصر عليه المؤلف) 2(

 :مكية بعض السور، ولم يذكرها في المختلف فيه، ومنها
عـشر وذكر أبو عمرو الداني أنها مكية سـوى  ،)5(مكية كلها في قول الجمهور: سورة العنكبوت .1

 .)6(آيات من أولها
 .)7( وهو الصواب، مكية كلها في قول الجمهور:سورة الرحمن .2
 .)8(الجمهور على أنها مكية: سورة الفجر .3
 .)9(األشهر أنها مكية: سورة الليل .4

                                                 
 .1/47، اإلتقان: السيوطي: انظر )1(

 .1/558، 814، كتاب صالة المسافرين، باب فضل قراءة المعوذتين، حديث رقم صحيح مسلم: مسلم )2(

يا رسول :  غنيمة لي، فرفضتها، ثم أتيته، فقلتبلغني قدوم النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأنا في«: قال عقبة بن عامر )3(
: العزيز الداخل؛ عبد: ترجيح مدنية المعوذتينوانظر في . 4/343، الطبقات الكبرى: ابن سعد. »اهللا، جئت أبايعك

 .http://vb.tafsir.net/tafsir27147ملتقى أهل التفسير، ، ؟ما القول الفصل في المعوذتينبحث 

، وغيرهما، وحرر الخالف في 1/41، اإلتقان: ، والسيوطي1/117، ل القراء وكمال اإلقراءجما: السخاوي: انظر )4(
 . المكي والمدني ابن عاشور في تفسيره عند بداية كل سورة

 .20/199، تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور: انظر )5(

 .1/203، البيان في عد آي القرآن: الداني: انظر )6(

 .1/43، إلتقانا: السيوطي: انظر )7(

 .1/45، اإلتقان: السيوطي و،5/476، المحرر الوجيز: ابن عطية: انظر )8(

 .1/45، اإلتقان: السيوطي: انظر )9(
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َوالمكي ما سواها( َِ ّ ِّ باالتفاق)أ()ّ ِ)1(. 
َوقد وقع الخال ََ ًف في بعض اآليات أيضاَْ َْ)2(. 

 ).ّوما سواها مكية: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(

محاولــة استقــصاء الــسور واآليــات المكيــة منهــا والمدنيــة، وتحقيــق ذلــك، والتــدليل عليــه، ) 1(
 .)1(كبيرة جديرة أن تفرد بالتأليف

تأصيلية نقدية للـسور دراسة  -المكي والمدني في القرآن : ومن الرسائل المهمة في هذا الباب
تحريـر القـول فـي الـسور ، وعبـد الـرزاق حـسن أحمـد ل،واآليات من أول القرآن إلى نهاية سورة اإلسراء

 .محمد عبد العزيز الفالحللدكتور  ،واآليات المكية والمدنية من أول سورة الكهف إلى سورة الناس
ي األلفــاظ، ولــم يــذكر اســتفاد المؤلــف هــذا الفــصل كــذلك مــن ابــن جــزي، مــع اختــصار فــ) 2(

 مـــن اًوأضــاف ابـــن جـــزي بعـــض،  والفـــتح، وبـــراءة،األنفـــال: المؤلــف ممـــا عـــده ابـــن جـــزي فــي المـــدني
 .)2(خصائص المكي والمدني، ولم يذكر المؤلف ذلك

 
 

                                                 
 .1/135، مناهل العرفان: الزرقاني: انظر )1(
زيز الع ، وعبد)هـ437ت (مكي بن أبي طالب : وقد ذكر السيوطي أن جماعة أفردوا المكي والمدني بالتصنيف، منهم  

 في المكي اً مفرداً، ولم ينص أحد على أن لهما كتاب1/34، اإلتقان: السيوطي: انظر). هـ694ت (بن أحمد الديريني 
 .164ص ، علوم القرآن بين البرهان واإلتقان: حيدر: انظر. والمدني

 .1/5، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )2(
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ْفصل.] 3[ َ 

 ]في مقصد القرآن[

ُمقصد القرآن العظيم َ ْ ّالدعوة إلى العبودية: َ ُ َِ ْ ّ، وهي متوقف)1(َّ َ ِ ، )أ(ّبوت األلوهيةث: ة علىــَ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .، )ب(ّوالنبوة

 .)1()الربوبية: (في ش و ت) أ(
 ).والنبوءة: (في ت) ب(
s  r   q  p  o  n  m  l  ﴿: اآليات في ذلك كثيـرة، ومنهـا قولـه تعـالى) 1(

v  u  t﴾)2( أمر في القرآن الكريم، مما يدل على أهميته، وهو أول)3(. 
 الباطنـــــة واألعمـــــال مـــــن األقـــــوال ،اســـــم جـــــامع لكـــــل مـــــا يحبـــــه اهللا ويرضـــــاه"هـــــي : العبـــــادةو
 .)5(الذل والخضوع للمحبوبغاية  مع ،الحبغاية : ، وهي تجمع أصلين)4("والظاهرة
توحيـــد الربوبيـــة، : سم إلـــىوينقـــ ،)6( والطاعـــة، هـــو التوحيـــدٕافـــراد اهللا عـــز وجـــل وحـــده بالعبـــادةو

 .)7(وتوحيد األسماء والصفات، وتوحيد األلوهية

                                                 
فمشركو العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ؛ ، ولعل ذلك أصوب في نسخة عةعدل المؤلف عن الربوبية إلى األلوهي )1(

º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  «  ¼  ½  ¾  ¿  ﴿: قال تعالى
È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ   À ﴾]وكانوا ينكرون توحيد األلوهية، قال تعالى على لسان الكافرين]31: يونس ، :

﴿  ih   g   f  em  l  k   j ﴾]ت ( العباس االحليم الحراني، أب ابن تيمية؛ أحمد بن عبد: انظر]. 5: ص
بيروت، دار الكتب العلمية، (عبد اللطيف عبد الرحمن، : ، تحقيقدرء تعارض العقل والنقل): هـ728

 .3/422، تفسير ابن كثير: ، وابن كثير1/223، )م1997/هـ1417

 .21: البقرة )2(

، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد): هـ1233ت (حمد بن عبد الوهاب؛ سليمان بن عبد اهللا ابن م: انظر )3(
 .20ص ، )الرياض، مكتبة الرياض الحديثة(

 .10/149، مجموع الفتاوى: ابن تيمية )4(

الكين بين منازل إياك مدارج الس): هـ751ت ( عبد اهللا اابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، أب: انظر )5(

 .3/30، )م1973/هـ1393بيروت، دار الكتاب العربي، (محمد حامد الفقي، : ، تحقيقٕنعبد واياك نستعين

عادل أحمد عبد الموجود : ، تحقيقتفسير البحر المحيط): هـ745ت (أبا حيان األندلسي؛ محمد بن يوسف : انظر )6(
، وابن عبد الوهاب؛ محمد 1/456، )م2001/هـ1422، 1لعلمية، طبيروت، دار الكتب ا(وعلي محمد معوض وغيرهم، 

الرياض، (ناصر بن عبد اهللا الطريم وغيره، : ، تحقيقثالثة األصول): هـ1206ت (بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
 .186، ص )1مطابع الرياض، ط

 .197، ص خاتمة المؤلفقسم التحقيق، : انظر بيانها )7(
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ِ، والوعـــد والوعيـــد، والقـــصص، )أ(واألحكـــام، والمعـــاد َ ِ ِ فـــي االدعـــاء، واإلرشـــاد إلـــى )1(ّوتحييـــر المتجلـــد(َ َ ْ ِ َ ّ
 .)2)(ب()طرق الفوز، وبيان شرائطها وآدابها

ْفالمتلو منه ِ ّ: 
ًإمــــا يثبــــت إلهــــا موجــــدا( ِ ُ ُ ِ ِْ ُ َ متــــصفا بالكمــــاالت الالئقــــة بــــه، منزهــــا عــــن جميــــع النقــــائص، فهــــو ّ ُ َ ِ َِ ًَّ َ َْ ً َّ َ َُ َّ

 .)ج()ََّاألول

 ).واستكمالها على المعاد: (في ش و ت) أ(
 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) ب(
 ).ّ مقدس واجب الوجود، فاألول)1(إن أفاد مبدأ: (ما بين القوسين في ش و ت) ج(

، ومقـصود المؤلـف تحييـر )2(الـصالبة والقوة والشدة: تكلف للجالدة، وهيأي الم: المتجلد) 1(
 .من أظهر الجلد في االدعاء الباطل

، وجعلهـــا )3(دعـــوة العبـــاد إلـــى الجبـــار األعلـــىجعـــل الغزالـــي مقـــصد القـــرآن األقـــصى هـــو ) 2(
قاصــد جعلهــا ، وهــذه الم)4(ٕاثبــات النبــوات، وٕاثبــات المعــاد، وإثبــات التوحيــد: الــشوكاني ثالثــة مقاصــد

 .المؤلف مما تتوقف عليها العبودية، وأضاف إليها األحكام والوعد والوعيد وغيرها
 

                                                 
ومع هذا فإنهم يقولون في : " عنهم، قال الغزالي"مبدأ: "أطلق الفالسفة على الباري عز وجل، وقد مبدأ بمعنى أول )1(

تهافت ): هـ505ت (الغزالي؛ محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد ...". إنه مبدأ، وأول، وموجود : الباري تعالى

مبدأ "بأنه بعض العلماء  وقيد هذا اللفظ ،164، ص )8القاهرة، دار المعارف، ط(سليمان دنيا، . د: ، تحقيقالفالسفة
محمد : ، تحقيقالملل والنحل): هـ548ت (الشهرستاني؛ محمد بن عبد الكريم بن أحمد، أبو الفتح : انظر ".كل موجود

 .2/186، )هـ1404بيروت، دار المعرفة، (سيد كيالني، 
أو وصفه به صف إال بما وصف به نفسه والمثبت في ع أولى مما أثبت في ش و ت، وذلك أن اهللا عز وجل ال يو  

): هـ535ت ( القاسم ااألصبهاني؛ إسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي، أب: انظر.  صلى اهللا عليه وسلمرسوله
، 2الرياض، دار الراية، ط(محمد بن ربيع المدخلي، : ، تحقيقالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة

 .2/410، )م1999/هـ1419

 .3/125، لسان العرب: ابن منظور: انظر )2(

لبنان، (محمد رشيد القباني، : ، تحقيقجواهر القرآن): هـ505ت ( حامد االغزالي؛ محمد بن محمد الطوسي، أب: انظر )3(
 .23، ص )م1985/هـ1405، 1دار إحياء العلوم، ط

اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد إرشاد الثقات إلى ): هـ1250ت (الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد : انظر )4(

 .4، ص )م1984/هـ1404، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط(جماعة من العلماء، : ، تحقيقوالنبوات
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َُأو حقية الرسل ُّ َ ّّ ْ
َّفهو الثاني(، )1( َُ  .)أ()َ

َيتع(َْأو ما  ُق بالمكلف من وجوه العمل، فهو الثالثّلَ ِ َّ ّ  .)ب()ُ
ََأو الحشر وبيان إمكانه والرد على  َ ََ ََّ ّ َ َِ ْ ِ َ َ ِمنك(ْ ْ ّريه، فهو الرابعُ َُ َ  .)ج()ِ

ْما يترتب على التكليف والحشر(َْأو  َ َ ََ ِ ِ َّ َ ّ ََ
ُ، فهو الخامس)2( ِ َ ُ  .)د()َ

َالتـــــسلية بـــــسبق مثلـــــه، وزجـــــر المكـــــابرين، وتعلـــــيم (َأو  ِ ِ ِْ َْ َ ََ ِِ َ ُ َ ْ ْْ َ َ َطـــــرق التبليـــــغ ومـــــا يليـــــق بـــــه، فهـــــو / َّ َُ َُ ُ َ َّْ ِ ُ
ُالسادس ِ  .)هـ()َّ

 ).فالثاني (:ما بين القوسين في ش و ت) أ(
ّيترتب على أحوال المكلف، فالثالث: (ما بين القوسين في ش و ت) ب( ّ.( 
َمخالفيـــه، ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن الجنـــة والنـــار ونحوهمـــا، : (مـــا بـــين القوســـين فـــي ش و ت) ج( ّ ّ ّ
 ).فالرابع

ْدفع توهم العبث المطفئ نور العزم : (ما بين القوسين في ش و ت) د( ُ َ ر  القيام باألوام)1(لدىّ
 ).، فالخامسّالنواهيواالجتناب عن 

 ، إلـــى منـــاهج االعتبـــار ومـــسالك االســـتهداء)2(ّســـوق األلبـــاء: (مـــا بـــين القوســـين فـــي ش) هــــ(
ّبالتأمل في اآلثار، فالسادس  ).االستهواء: (في ت) االستهداء: (وهو نفسه في ت، سوى ،)ّ

 وصــدق مــا أرســلوا ، علــيهم الــسالم الرســلصــدق، والمقــصود )3(نقــيض الباطــل هــو الحــق) 1(
 .به

¶  ¸µ  ´  ³  ²  ±  °     º  ¹﴿: قـــال أبـــو حيـــان فـــي تفـــسير قولـــه تعـــالى) 2(

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »﴾)4(" :ـــــى الحـــــشر مـــــن مؤاخـــــذتهم :أي ـــــب عل  يخـــــافون مـــــا يترت

 .)5("بذنوبهم، وأما الحشر فمتحقق
 

                                                 
 .باأللف الممدودة، والمثبت من ش) لدا: (في ت )1(

ُّاللبالعقالء، من : ََِّاأللباء )2( ُالعقل،  وهو ُّ ْ  .1/730، لسان العرب: ظورابن من: انظر. أي عاقل: رجل لبيب: يقالَ

  .3/241، تهذيب اللغة: األزهري: انظر )3(

 .51: األنعام )4(

 .4/138، تفسير البحر المحيط: أبو حيان األندلسي )5(

 أ/2
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 . )أ()ّ، فهو السابع)1(أو المتشابهات الغائبة عن أذهان البشر(
َو غير ما ذكر فهو الثامنَأ( َ  .)2)(ب()ْ

 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) أ(
 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) ب(
ــــه تعــــالى) 1( h   g      q  p  o  n  m  l  k  j  i﴿: وهــــي مــــا ورد فــــي قول

s  r﴾)1(. 

ا ذهـب ، ويظهر أن المؤلف قد ذهـب إلـى مـ)2(وقد اختلف العلماء في معنى المحكم والمتشابه
 ، وفهمــوا معنــاه وتفــسيره،مــا عــرف العلمــاء تأويلــه: المحكــم مــن آي القــرآن"إليــه ابــن جريــر مــن أن 

 الخبر عـن : وذلك نحو،ما لم يكن ألحد إلى علمه سبيل مما استأثر اهللا بعلمه دون خلقه: والمتشابه
 ومـا أشـبه ،دنيا وفناء الـ،وقيام الساعة ، ووقت طلوع الشمس من مغربها،وقت مخرج عيسى بن مريم

محكمـات اليـات اآلأن ، ولعل الراجح هو ما ذهب إليه ابـن كثيـر مـن )3("فإن ذلك ال يعلمه أحد؛ ذلك
فيهـا اشـتباه فـي ، واآليـات المتـشابهات  علـى أحـداال التباس فيهالتي  ،واضحات الداللةالبينات الهن 

 .)4(الداللة على كثير من الناس أو بعضهم
 :)5(لقرآن وآياته في ستة أنواع، ثالثة هي األصول، وهيحصر الغزالي سور ا) 2(

 .ليهإتعريف المدعو  .1
 .ليهإتعريف الصراط المستقيم الذي تجب مالزمته في السلوك  .2
 .ليهإتعريف الحال عند الوصول  .3

 :وثالثة متممة، وهي

                                                 
 .7: آل عمران )1(

، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير): هـ606ت ( عبد اهللا االرازي؛ فخر الدين، محمد بن عمر التيمي، أب: انظر )2(
، اإلتقان: ، والسيوطي2/68، البرهان: ، والزركشي7/145، )م2000/هـ1421، 1روت، دار الكتب العلمية، طبي(
 .2/195، مناهل العرفان: ، والزرقاني3/5

 .3/174، تفسير الطبري: الطبري )3(

 .1/345، تفسير ابن كثير: ابن كثير: انظر )4(

 .23، ص جواهر القرآن: الغزالي: انظر )5(
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َفما الحكمة في تكرارها؟: فإن قيل ُ َ َْ ِ 
ــــت ُكــــون: قل ْ َ

ِ مقاصــــد ذكرهــــا )أ( ْ ِ ِ ِ َ ــــوةَ ــــات النب ِمتعــــددة؛ كإثب َِّ ُُّ ِ ْ َ ً َ ّ َ َ ُ
ــــه، )ب( ــــدمير مكــــذبيها وكيفيت ــــان ت ّ، وبي ْ َ ََ َِّ ُ ِ ِِ ْ َ ََ

َوالوحي َ
ْومكـابرة الراسـخين فـي الكفـر، مـع مجـاوزتهم حـد العبوديـة علـى َأنحـاء شـتى، (  اإللهي فيه،)ج( َ ُ َ َ َّ ِ ِ ُِ َّ ْ ََ َ َُ َ َ ُِ ِ ّ

ِومــــا لألنبيــــاء، علـــــيهم الــــصالة والـــــسالم، مــــن مكــــار َّ ّ ْ َ َ َ َم األخـــــالق، ومحاســــن األوضـــــاع، فــــي مقابلـــــة َ َ ُ َِ َِْ َِ َ ْ ِ

ْإساءتهم ِ ِ  .)د()َ

 ).لكون: (في ش و ت) أ(
 ).النبوءة: (في ت) ب(
 ).واإليحاء: (في ش و ت) ج(
ّ وســلم، فيمــا تحملــه مــن أعبــاء التبليــغ  صــلى اهللا عليــهوتــسليته: (مــا بــين القوســين فــي ش) د( ّ

 ).ّجمع أشتات المكارم األخالقية، والمحاسن اإلعمالية، مع ما فيه من )2( لجوج)1(إلى قوم لد
، )3(... وسلم، فيما تحمله من أعباء التبليغ إلى قـوم لـو  صلى اهللا عليهوتسليته: (وهو في ت

 ).مع ما فيه من جميع أشتات المكارم األخالقية، والمحاسن اإلعمالية

تعريف أحـوال النـاكبين والنـاكلين عـن و، فيهم  ولطائف صنع اهللا،تعريف أحوال المجيبين للدعوة .1
 . وكيفية قمع اهللا لهماإلجابة،

 . وكشف فضائحهم وجهلهم بالمجادلة والمحاجة على الحق،حكاية أحوال الجاحدين .2
 . وكيفية أخذ الزاد واألهبة واالستعداد،تعريف عمارة منازل الطريق .3

 
 

                                                 
 .5/203، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر. أي شديدي الخصومة: ٍّدُقوم ل )1(

ُلجوج )2( : ، تحقيقالمحكم والمحيط األعظم): هـ458ت ( الحسن اابن سيده؛ علي بن إسماعيل، أب: انظر. متمادين: أي: َ
 .7/209، )م2000، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(عبد الحميد هنداوي، 

 .فراغ في ت )3(
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ِومن المعلوم فـي عريكـة( َ ِ َ البالغـة، َأن األ)1(َ ّ َ َْداء فـي مطلـب بحـسب مـا تقتـضيه الحـالَ َ ََ ِ ٍ ْ َ مـن )هــ()َ ِ

ِاإليجاز واألطناب َْ ِ َ ِ َ ِ)2( ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  

 ).وكثرة ما تقتضيه وجوه الحال: (ما بين القوسين في ش و ت) هـ(

َعريكةال) 1( ِ َن العريكةَِّ فالن لي:الطبيعة، يقال: َ ًلـسَ إذا كان س،ُ ً منقـاداً مطاوعـاِ  قليـل الخـالف ،اْ
ُوالنفور ُّ)1( . 

من كـالم أوسـاط عليه هو أداء المقصود من الكالم بأقل من عبارات المتعارف  :اإليجاز) 2(
 .)2( هو أداؤه بأكثر من عباراتهم:واإلطناب الناس،

توعبتا جميع األشياء على غايـة كلمتان اس، )q   p  o  n﴾)3﴿: ومن اإليجاز قوله تعالى
  Y  X  W  V  U  T    ^  ]  \  [   Z﴿: ، ومن اإلطناب قوله تعالى)4(االستقصاء

  _   `   a   b c      d   e   g   f   h    i   kj   l  m     n      o p     q

r﴾)5)(6(. 
فالحاجـة إلـى ؛ وضـعولكـل واحـد منهمـا م، اإليجاز واإلطنـاب يحتـاج إليهمـا فـي جميـع الكـالمو

 كالحاجة إلى اإلطناب في مكانه، فمن استعمل اإلطناب فـي موضـع اإليجـاز، ،اإليجاز في موضعه
 .)7( أخطأ،استعمل اإليجاز في موضع اإلطناب وأ

 

                                                 
 .10/466، لسان العرب: ابن منظور: انظر )1(

، 122 ، ص)دون معلومات نشر(، مفتاح العلوم): هـ626ت (السكاكي؛ يوسف بن أبي بكر محمد، أبا يعقوب : انظر )2(
اإليضاح في علوم ): هـ739ت (والخطيب القزويني؛ جالل الدين، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي 

 .170، ص )م1998/هـ1419، 4بيروت، دار إحياء العلوم، ط(يخ بهيج غزاوي، الش: ، تحقيقالبالغة

 .54: األعراف )3(

علي : ، تحقيقالكتابة والشعر: الصناعتين): هـ395ت (العسكري؛ الحسن بن عبد اهللا بن سهل، أبو هالل : انظر )4(
 .173، ص )م1986/هـ1406بيروت، المكتبة العصرية، (محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، 

 .99-97: األعراف )5(

 .192، ص الصناعتين: العسكري: انظر )6(

 .190، ص المرجع السابق: انظر )7(
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ْوالفصل والوصل َْ َ َِ َ، والتقديم والتأخير)1(َ ََّْ)2( ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 تـــرك العطـــف فيهـــا، :هـــافي عطـــف بعـــضها علـــى بعـــض، والفـــصل: فـــي الجمـــلالوصـــل ) 1(
 ،تتــصل مــن ذات نفــسها بــالتي قبلهــا، فهــي  تــستأنف واحــدة منهــا بعــد األخــرى،والمجــيء بهــا منثــورة

، مبينـة لهـاال و،قبلهـالمـا مؤكـدة الجمـل ال وهـي ، بـربط معناهـا لهـا عـن حـرف عطـف يربطهـاوتستغني
 .)1( سواهااًإذا حصلت لم تكن شيئوالتي 

   [  ^  _﴿: وذلـــك أن قولـــه، )Z   `   a﴾)2  ]  \  [  ^  _﴿: ومـــن الفـــصل قولـــه تعـــالى
`   aمشابك لقوله ﴾ :﴿\  [  Zلـه تعـالى، ومـن الوصـل قو)3(﴾ ومداخل في ضمنه :﴿  d  c

k  j   i  hg  f  e﴾)4( فوصــــل هنــــا، ألن للمتقــــين جــــزاءان؛ صــــحة المــــنهج، وهــــو قولــــه ،
 .)k  j   i﴾)5﴿: ﴾، ثم الغاية والنتيجة، وهي قولهg  f  e  d  c﴿: تعالى

إذا  في همزة االستفهام، فـاً، ويظهر ذلك جليالعناية واالهتمام، يفيد هو باب كثير الفوائدو) 2(
 كــان الــشك فــي الفعــل نفــسه، وكــان غرضــك مــن اســتفهامك أن تعلــم ،أفعلــت؟ فبــدأت بالفعــل: قلــت

،  كــان الــشك فــي الفاعــل مــن هــو، وكــان التــردد فيــه،أأنــت فعلــت؟ فبــدأت باالســم: ٕواذا قلــت، وجــوده
يقولــوا ذلــك لــه  ال شــبهة فــي أنهــم لــم، فــ)i  h  g   f  e  d﴾)6﴿: ومنــه قولــه تعــالى

 .)7( ولكن أن يقر بأنه منه كان،ون أن يقر لهم بأن كسر األصنام قد كان وهم يريد،عليه السالم

                                                 
محمد . د: ، تحقيقدالئل اإلعجاز): هـ471ت ( بكر االجرجاني؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، أب: انظر )1(

 .174، ص ).م1995/هـ1415، 1بيروت، دار الكتاب العربي، ط(التنجي، 

 .31: يوسف )2(

 .179، ص دالئل اإلعجاز: الجرجاني: انظر )3(

 .5: البقرة )4(

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ): هـ538ت ( القاسم االزمخشري؛ محمود بن عمر الخوارزمي، أب: انظر )5(

فضل حسن  .د: ، وعباس1/85، )ث العربيبيروت، دار إحياء الترا(عبد الرزاق المهدي، : ، تحقيقفي وجوه التأويل
 .80، ص )م2009/هـ1429، 7عمان، دار النفائس، ط(، إعجاز القرآن الكريم: سناء فضل حسن. و د) هـ1432ت (

 .62: األنبياء )6(

 .1/100، دالئل اإلعجاز: الجرجاني: انظر )7(
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ّواإلطالق والتقييد( َ َِ ْ ِ، وغير)1)(أ()ِ ْ َ َ
َ ذلك )ب( ِمن وجوه التعبير المؤثرة في نـسب الكـالم، وتأديـة المـرام، ال (ِ َِ َْ َ َُ ِ َ ِ ِْ َّ ِ ُ ْ

ِيوافق اآلخر، والضرورة حاكمة، بأن استيفاء الكل في ِ ِِّ ُ َ ّ ٌ َ ُّ ِ مرة من الـسوق، يفـضي إلـى التعميـة، وتفويـت ُ ِِ ْ َْ َ ّ ُ ْ َّ َ ٍّ
ِالمقصود في الخطاب ِ ُ ْ  .)ج()َ

ِ مع ما فيه من إدراج ْ ِ ْ ِ َ َ َ
ِ الجليلة الالئحة)هـ(ّ النكت)د( َِ ْ ألرباب التصفية وَأصحاب )و(ََّ َْ َّ َْ. . .. . . .  

 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) أ(
 ).ونحو: (في ش و ت) ب(
ّومعلوم أن استيفاءها في مقام وا: ( بين القوسين في شما) ج( ْ حد، وتعبير كـذلك، قـد يفـضي َ
ّ إلــى تعميتــه، والمقــصود إلــى تفويتــه، وهــو ممــا ال يرضــى وقوعــه ذو نهيــة)1(ّالمــؤدى

ً، فــضال عــن )2(
ّالعلــيم الخبيــر الــذي تقــدس كالمــه عــن مــساس الــنقص، كذاتــه المقــدس ّّ ، وهــو نفــسه موجــود فــي ت، )ّ

 ). ...المؤدي ... وتعيين: ( في ت، هو) ...ّالمؤدى ... وتعبير(: سوى
 .ساقطة من ش و ت) د( 
 ).ّالنكات: (في ش) هـ(
 ).ّالتي ال تلوح إال: (في ش و ت) و(

أن يقتــصر فــي الجملــة علــى ذكــر المــسند : اإلطــالق والتقييــد وصــفان للحكــم، واإلطــالق) 1(
أن يــزاد علــى المــسند والمــسند إليــه : حكــم، والتقييــدوالمــسند إليــه، حيــث ال يــدعو غــرض إلــى حــصر ال

، نحــو اًأو كــان الحكــم كاذبــ ، لفاتــت الفائــدة المقــصودة، ممــا لــو ُأغفــل،شــيء يتعلــق بهمــا أو بأحــدهما
ـــه تعـــالى ـــو حـــذف الحـــال وهـــو ﴿)t  s  r  q  p   o  n﴾)3﴿: قول ﴾ لكـــان t، فل
 .)4(اًالكالم كذب

                                                 
 .يحبالياء، وكالهما صح) المؤدي(باأللف المقصورة، و) المؤدى: (تحتمل )1(

ٍذو نهية )2( ْ ِينتهي به عن القبائح ويدخل في المحاسن  َأي ذو عقل:ُ َ ْ  .15/346، لسان العرب: ابن منظور: انظر. َ

 .16: األنبياء )3(

 .127 ، ص)، دار ابن خلدوناإلسكندرية(، جوهر البالغة في المعاني والبيان والبديع: دالهاشمي؛ السيد أحم: انظر )4(
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َّالنيــرة الزكيــة(ُالعقــول  ِ َّ ْكمــا ال يخفــى علــى أهــل األذواق الرقيقــة فــي َأســرار البالغــة، وغيرهــا مــن  (،)أ()َّّ َِ ِِ ْ َ ََ َ ََّ ْ َ َ ْ
ِلطائف العلوم ِ  .)1)(ب()َ

 ).السليمة: (ما بين القوسين في ش) أ(
 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) ب(

:  مـــن فوائـــد تكـــرار المتلـــو مـــن القـــرآن، وهنـــاك فوائـــد أخـــرى، منهـــااًذكـــر المـــصنف بعـــض) 1(
، وغيــر إبراز الكــالم الواحــد فــي فنــون كثيــرة وأســاليب مختلفــةٕالتقريــر، والتأكيــد، واظهــار الفــصاحة بــ

 .)1(ذلك
 في هذا الفصل بـين المؤلـف اًوقد صاغ المؤلف هذا الفصل من ابن جزي، ويظهر الفرق جلي

 :ٕوابن جزي في الصياغة واعادة ترتيب األفكار، ومن الملحوظات
لقرآن الكريم، وجعل المؤلف هذه المعاني مما تتوقف عليـه العبوديـة، مـع ذكر ابن جزي معاني ا .1

: ثبوت األلوهية، وأضـاف المؤلـف إلـى هـذه المعـاني: االختالف في الربوبية، فقد جعلها المؤلف
 .وبيان شرائطها وآدابهاتحيير المتجلد في االدعاء، واإلرشاد إلى طرق الفوز، 

فـالمتلو : " مـن ابـن جـزي تحـت مـسمىاًيـه العبوديـة، مـستفيدشرع المؤلف في شرح مـا تتوقـف عل .2
 .المتشابهات، وغيرها: ، وأضاف إلى المتلو منه"منه

ذكر ابن جزي الحكمة من تكرار قـصص األنبيـاء، وذكـر المؤلـف الحكمـة مـن تكـرار المتلـو مـن  .3
 .القرآن، مع تفصيل المؤلف بشأن البالغة فيها

 .)2(إلى غير ذلك
 

                                                 
 .3/179، اإلتقان: ، والسيوطي3/11، لبرهانا: الزركشي: انظر )1(

 .1/5، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )2(
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ْفصل.] 4[ َ 

َِّي الفنون التيف ِ  ّ يتعلق بها)أ(ُ

ْفالتفــسير: ّأمــا بالجملــة ّوالقــراءة، والتجويــد، وأصــول الفقــه، واللغــة، ورســم الخــط، والــصرف،  / ،ََّ ّ ْ َ َ َ َ َّ ُ َُ ِ

َوالنحو، واالشتقاق، والمعاني َ َ ّ. 
ــــة َوأمــــا فــــي الجمل ْ ُ ّ ــــر، والحــــديث، وأصــــوله، : َ ــــرائض، والحــــساب، والجف ــــه، والف ُفالفق ُ ْ ََ َ ِ دل، والجــــ(ِ

ُ، والمنطق، والتصوف، والبيـان، والبـديع، والعـروض)ب()َوالكالم َ ُ ّ ََ ُ َ َ َّ ْوالحكمـة[، )ج(ْ َ، والطبيعـي، والهيئـة، )د(]ِ َّ

ْوالهندســـة، والطـــب، والتـــشريح، والتـــاريخ، والتـــدبير  َّ ّ َ َّ ّ َ َ ّ، والرمـــل)1(والفلـــزات(َْ ْ، والتعبيـــر)هــــ()َ ُ، والفالحـــة، )و(َّ َ َ
ً علماَنثالثو، فهذه خمسة و)ز(والقيافة ْ ِ

)2(. 

 ).الذي: (في ت) أ(
 ).والكالم، والجدل: (ما بين القوسين في ش و ت) ب(
 ).والقافية: (في ش و ت زيادة) ج(
 .)1(ساقطة من جميع النسخ، وقد ذكرها المؤلف في بيانه للعلوم) د(
 ).والنقطة: (ما بين القوسين في ش و ت) هـ(
 ).والرؤيا: (في ش و ت) و(
 ).والقافة(: في ت) ز(

 .)2( من التدبيراً، وجعل في بيانه للعلوم الفلزات جزء)التدبير والفلزات: (ذكر المؤلف هنا) 1(
 :قسم المؤلف هذه الفنون والعلوم إلى قسمين، وهما) 2(

العلــوم الرئيــسة التــي يــشير إليهــا عامــة مــن كتــب فــي علــوم القــرآن وأصــول التفــسير، : األول
ـــهوعبـــر المؤلـــف عـــن هـــذا القـــسم ـــة: ( بقول ـــزم )بالجمل ـــالقرآن ، وفـــي هـــذا القـــسم يل المعرفـــة للمعتنـــي ب

 .التفصيلية في مسائل كل علم وفن، وال تكفي المعرفة اإلجمالية فيه
 

                                                 
 .137ص : انظر )1(

 .144ص : انظر )2(

 ب/2
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ّأما التفسير.] 1[ ّ
ْ؛ فمعلوم أنه المقصود بنفسه)1( َِْ ُ َ ّ ٌ ُ. 

لتأويــل حملــه علــى ّالتفــسير شــرح الكــالم بمتبــادره، وا: وقيــل، )2(ّمــرادف التأويــل: َوجملتــه؛ قيــل
ْ بنوع )أ()غير المتبادر( َ. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 .)غيره: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(

العلوم الفرعية التي ينبغي للمعتني بالقرآن االطالع عليهـا والمعرفـة العامـة بهـا، وعبـر : الثاني
، وال يلزم في هذا القسم المعرفة التفصيلية في مـسائل كـل )في الجملة: (القسم بقولهالمؤلف عن هذا 

 .علمبذلك الاآليات المتعلقة ويكون التفصيل في ، بهذه العلومعلم وفن، بل تكفي المعرفة اإلجمالية 
 تتعلـق بتحقيـق فهـم القـرآن ،براز فنون أخرى مهملة وغائبـةفي هذا الفصل إد ارأكأن المؤلف و

 .ينبغي العناية بها، اً وشمولياً تفصيلياًهمف
 .وهذه العلوم التي ذكرها المؤلف سيأتي بيانها والتعريف بها

 ، وســلم صــلى اهللا عليــهعلــم يعــرف بــه فهــم كتــاب اهللا المنــزل علــى نبيــه محمــد" :التفــسير) 1(
 .)1(" واستخراج أحكامه وحكمه،وبيان معانيه

 :)2(هييطلق التأويل على ثالثة معان، و) 2(
 .صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إلى االحتمال المرجوح لدليل يقترن به .1
 .بمعنى التفسير. 2
T  S  R  Q  PO   N  M  L   ﴿: الحقيقــة التــي يــؤول إليهــا الكــالم، كمــا فــي قولــه تعــالى .3

]  \  [  Z  Y  X  W  V  U﴾)3(. 
 
 

                                                 
 .1/13، البرهان: الزركشي )1(

 .3/55، مجموع الفتاوى: ابن تيمية: انظر )2(

 .53: األعراف )3(
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ٍ مناسبة َ)1(. 
ُقلت( َْهو الصحيح؛ لقوله: ُْ ِ َّ َ ّ، عز وجلُ َ َ ّ :﴿¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤﴾)2)(3(()أ(. 

 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) أ(

، فــــذهب أبــــو )1(اختلــــف العلمــــاء فــــي التفــــسير، هــــل هــــو مــــرادف للتأويــــل أو مخــــالف لــــه) 1(
إلــى أن التفــسير مــرادف للتأويــل، وهــذا هــو الــشائع عنــد المتقــدمين مــن   وغيرهمــا)3( والطبــري)2(عبيــدة
 . )4(من المتأخرين إلى أن التفسير مغاير للتأويلكثير  التفسير، وذهب علماء

فيقوم المفسر بتفـسير ألفـاظ ؛ والتفسير والتأويل مرحلتان متكاملتان لحسن فهم كتاب اهللا تعالى
فــيمعن النظــر فــي الجمــل والتراكيــب، ويلحــظ المعنــى م وكلماتــه، ثــم يحتــاج إلــى التأويــل؛ القــرآن الكــري
 .)5(المتبادر إلى الذهن، ويزيل اللبس والغموض إن وجدالبعيد غير 

 .7: آل عمران) 2(
،  حـقهمـاوكال،  والوصل﴾¤  ¥  ¦  §  ¨﴿ : تعالىقولهعلى الوقف اآلية تحتمل ) 3(

  إدخــال:المعنــىو ، علــى اســم اهللا تعــالىاًعطفــ﴾ ª  »  ¬﴿ :قولــهفأمــا علــى الوصــل، فيكــون 
ª  »  ﴿: تعــالىقولــه ، وأمــا علــى الوقــف، فيكــون مــال ال علــى الك، فــي علــم التأويــلالراســخين

ـــــــى  اً رفعـــــــ﴾¬ ـــــــهّعمـــــــا  اًاالبتـــــــداء مقطوعـــــــعل ـــــــسميتهم  لكـــــــن ،قبل ـــــــضي ت،راســـــــخينبالت  أنهـــــــم قت
 

 

                                                 
، تفسير الراغب األصفهاني): هـ502ت (ن بن محمد، أبا القاسم الراغب األصفهاني؛ الحسي:  في هذه المسألةانظر )1(

: ابن جزي، و1/10، )م1999/هـ1420، 1 جامعة طنطا، ط-كلية اآلداب (محمد عبد العزيز بسيوني، . د: تحقيق
، روح المعاني: اآللوسيو، 4/460، اإلتقان: ، والسيوطي2/146، البرهان: ، والزركشي1/7، التسهيل لعلوم التنزيل

القاهرة، (، التفسير والمفسرون): هـ1397ت (محمد حسين . الذهبي؛ د، و2/4، مناهل العرفان: والزرقاني، 1/4
 .1/12 ،)مكتبة وهبة

القاهرة، مكتبة (محمد فواد سزگين، . د: ، تحقيقمجاز القرآن، )هـ209ت (؛ معمر بن المثنى التيمي ة عبيداأب: انظر )2(
 .1/86، )الخانجى

  ...".واختلف أهل التأويل في : "، وقوله..."القول في تأويل قوله تعالى : " فهم من قول الطبريوهو ما ي )3(

 .1/16، التفسير والمفسرون: الذهبي، و3/55، مجموع الفتاوى: ابن تيمية: انظر )4(

، 2لنفائس، طعمان، دار ا(،  بين النظرية والتطبيقالتفسير الموضوعي: صالح عبد الفتاح. ؛ دالخالدي: انظر )5(
 .18-17، ص )م2008/هـ1428
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 )ج()ًيعــرف أيــضا(، وبهــا )2( أخــرى)ب( الحكــم بهــا تــارة، واإلعــراب)أ(؛ فالخــتالف)1(والقــراءة.] 2[
ُتأديته بلغات فصيحة  .لحديثََّ، وهي له كالسند ل)3(َُ

 ).فلتنوع: (في ش و ت) أ(
 ).وباإلعراب: (في ش) ب(
 ).ًأيضا يعرف: (ما بين القوسين في ت) ج(

 .)1(أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كالم العربيعلمون 
 .)2(سيأتي تعريفها) 1(
ـــرجلين فـــي الوضـــوء فـــي كـــاختالفهموذلـــك ) 2( وهـــذا ، ، هـــل هـــو الغـــسل أو المـــسحفـــرض ال

H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿: تعـالىالخالف مبني على أوجه القراءة فـي قولـه 

N  M  L  K  J  I   Q  P  O﴾)3( بــن عــامر انــافع و، فقــرأ
بـــن كثيـــر وأبـــو عمـــرو وحمـــزة اوقـــرأ  ،)غـــسلواا( العامـــل واجعلـــو ،بالنـــصب﴾ O﴿والكـــسائي 

ِوَأرجل﴿ ُ ْ ْكمَ فـي حكـم غـسل أو  اختلـف الفقهـاءراءات وبحسب هذه الق، العامل الباء، وجعلوا بالخفض﴾ ُ
 .)4(مسح الرجلين في الوضوء

قولـه  لعمـوم ؛وتأديتـه بلغـات فـصيحة، )5(﴾t  s   u﴿: لعموم قولـه تعـالى ؛فصاحته) 3(
ٍإن هذا القرآن ُأنزل على سبعة َأحرف«: صلى اهللا عليه وسلم ُِ ْ َْ َ َ ِ ْ َ ُْ ْ َّ َ فاقرؤوا ما تيسر منه،ِ َّ ََ«)6(. 

 

                                                 
محيي الدين : ، تحقيقالمكتفى في الوقف واالبتدا): هـ444ت (الداني؛ عثمان بن سعيد، أبو عمرو : انظر )1(

، 1/402، المحرر الوجيز: ، وابن عطية37، ص )م2001/هـ1422، 1عمان، دار عمار، ط(الرحمن رمضان،  عبد
منار الهدى في ): هـ1100ت نحو (، واألشموني؛ أحمد بن عبد الكريم بن محمد 3/55، مجموع الفتاوى: وابن تيمية

 ًنفيساً، وانظر لآللوسي كالما 70، ص )م1973/هـ1393، 2مصر، مصطفى البابي الحلبي، ط(، بيان الوقف واالبتدا
 .3/84، روح المعاني: اآللوسي: انظر.  حول الوقف والوصل في هذه اآليةفي تفسيره

 .171قسم التحقيق، الفصل السابع، ص : انظر )2(

 .6: المائدة )3(

 .6/91، تفسير القرطبي: القرطبي: انظر )4(

 .195: الشعراء )5(

، 4/1909، 4706، كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، حديث رقم صحيح البخاري: البخاري )6(
، 818ن أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، حديث رقم ، كتاب صالة المسافرين، باب بياصحيح مسلم: ومسلم

1/560.. 
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 عليــــــه، ولثبوتــــــه )ب(، إن حمــــــل)أ())S  R   T﴾)2﴿: فلقولــــــه تعــــــالى(؛ )1(والتجويــــــد.] 3[
ْيحمل، إن لم )ج(بالتواتر  .)3)(د(ُ
  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .؛ )4(ُوأصول الفقه.] 4[

 ).فللترتيل المأمور به: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(
 ).حملت: (، وفي ت)ية الشريفةحملت اآل: (في ش) ب(
 ).ًمتواترا كالقراءة: (في ش و ت) ج(
 ).تحمل: (في ش و ت) د(

ُّمن مخرجه، واعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات هو إخراج كل حرف: التجويد) 1( َِ َ ْْ ُ َٕ ِ َ
)1(. 

 .4: المزمل) 2(
ـــة، إن : والمعنـــى) 3( ـــد لآلي ـــوالتجوي ـــى التجوي ـــة عل ـــى قـــدحمـــل الترتيـــل فـــي اآلي ول أهـــل ، عل
فهـذا يعتنـي بفـن التجويـد مـن جهـة ، )3(في اآليـة غيـر ذلـكمن رأى أن معنى الترتيل أما و، )2(التجويد

 .أنه منقول إلينا بالتواتر
هو العلم بالقواعد واألدلة اإلجمالية التي يتوصـل بهـا إلـى اسـتنباط األحكـام : أصول الفقه) 4(

 .)4(الشرعية الفرعية من األدلة التفصيلية
 
 

                                                 
في معرفة تجويد متن الجزرية ): هـ833ت ( الخير اابن الجزري؛ شمس الدين، محمد بن محمد بن محمد، أب: انظر )1(

 .15، ص )مصر، المكتبة السعيدية(، مع شرح زكريا األنصارياآليات القرآنية 

المنح الفكرية في شرح ): هـ1014ت ( الحسن انور الدين، ابن سلطان محمد الهروي، أبمال، علي القاري؛ : انظر )2(

، ص )م2012/هـ1433، 2دمشق، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، ط(أسامة عطايا، : ، تحقيقالمنظومة الجزرية
114. 

 .29/126، تفسير الطبري: الطبري". ً ترسال، وترسل فيهاًوبين القرآن إذا قرأته تبيين: "قال الطبري في معنى اآلية )3(

طه : ، تحقيقالمحصول في علم األصول): هـ606ت ( عبد اهللا االرازي؛ فخر الدين، محمد بن عمر التيمي، أب: انظر )4(
، وابن الحاجب؛ 1/94، )هـ1400، 1الرياض، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ط(جابر فياض العلواني، 

: ، تحقيقمختصر منتهى السؤل واألمل في علمي األصول والجدل): هـ646ت ( عمرو ا الدويني، أبعثمان بن عمر
ت (بن عمر  اهللا ، والبيضاوي؛ عبد1/201، )م2006/هـ1427، 1بيروت، دار ابن حزم، ط(نذير حمادو، . د

، 1الة ناشرون، طلبنان، مؤسسة الرس(مصطفى شيخ مصطفى، : ، تحقيقمنهاج الوصول إلى علم األصول): هـ685
 .16، ص )م2006
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ُنه الباحثفأل ِ  .)ب)(2( على اإليفاء)1( عن أقسامه)أ(ّ
ٌواللغة؛ فظاهر.] 5[ ِ. 
ْورسم الخط.] 6[ َ ُوهو ما يعرف به صور الحروف المفردة: َ ُ َُ َُ ْ  .)4(، كذلك)3(ً مطلقا)ج(ُ
 .)د()التغير العارض على البناء(؛ فلبحثه عن الكلمة من حيث )5(ّوالصرف.] 7[

 ).الباعث: (في ت) أ(
 .المثبت أولىلعل ، و))1(اإللفاء (:في ت) ب(
 ).المجردة: (في ت) ج(
 ).التغيرات العارضة للبناء: (ما بين القوسين في ش و ت) د(

 .أي عن أنواع دالالت القرآن وتفسيره: عن أقسامه) 1(
 .)2(التماموالكمال : اإليفاء) 2(
 .)3(القلقشندي: انظر في تعريف رسم الخط) 3(
 .فظاهر كذلك: أي) 4(
 .)4("لم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعرابع" :التصريف) 5(
 

                                                 
المناوي؛ محمد عبد الرؤوف بن علي . "وجدان األمر على ما ألفه المتبصر فيه أو الناظر إليه"هو : اإللفاء )1(

، 1بيروت، دار الفكر، ط( محمد رضوان الداية، . د: ، تحقيقالتوقيف على مهمات التعاريف): هـ1031 ت(
 .88، ص )هـ1410

 .6/129، معجم مقاييس اللغة: رسابن فا: انظر )2(

عبد القادر : ، تحقيقصبح األعشى في كتابة اإلنشا): هـ821ت (القلقشندي؛ أحمد بن علي بن أحمد الفزاري : انظر )3(
 .3/6، )م1981دمشق، وزارة الثقافة، (زكار، 

حسن أحمد : ، تحقيقفالشافية في علم التصري): هـ646ت (ابن الحاجب؛ عثمان بن عمر الدويني، أبو عمرو  )4(
 .6، ص )م1995/هـ1415، 1مكة المكرمة، المكتبة المكية، ط(العثمان، 
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 .)أ()ّالتغير الذي يحصل في اآلخر، ويؤثر في المعنى(؛ فمن حيث )1(والنحو.] 8[
 .)ج()َأو فساده( المعنى )ب(ركاكةّعن االشتباه المؤدي إلى / ؛ فلصونه )2(واالشتقاق.] 9[
ُ؛ فلــور)3(والمعــاني.] 10[ ْمطابقــا لمقتــضى(ِوده ُ ُ َ كونــه فــي َأقــصى )هـــ()َوبــه يظهــر( الحــال، )د()ًُ ْ

ِالحاسمة أماني البلغاء عن اإلتيان بمثله(مرتبة البالغة  َ َُ َ َ  .)و()ِ

 ).الكيفية الحاصلة في أواخرها: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(
 ).)1(أود: (في ش و ت) ب(
 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) ج(
 ).على مقتضى: (ا بين القوسين في ش و تم) د(
 ).ٕواظهار: (ما بين القوسين في ش و ت) هـ(
التي ال تصل : (، وهو في ت)التي ال تصل إليه أيدي األماني: (ما بين القوسين في ش) و(

 ).إليها أيدي األمالي

 .)2( وبناءاًعلم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعراب: النحو) 1(
،  مــع اتفاقهمــا معنــى ومــادة أصــلية وهيئــة تركيــب لهــا،أخــذ صــيغة مــن أخــرى" :قاالشــتقا) 2(

 .)3(" أو هيئةاً ألجلها اختلفا حروف،ليدل بالثانية على معنى األصل بزيادة مفيدة
 .)4(علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال: المعاني) 3(
 

                                                 
َالعوج: َاألود )1(  .1/234، جمهرة اللغة: ابن دريد: انظر. َ

المتولي رمضان احمد . د: ، تحقيقشرح كتاب الحدود في النحو): هـ972ت (الفاكهي؛ عبد اهللا بن أحمد : انظر )2(
ت (، والكرمي؛ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد 52، ص )م1993/هـ141، 2رة، مكتبة وهبة، طالقاه(الدميري، 

 .12، ص )م2009-هأ1430الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، (، دليل الطالبين لكالم النحويين): هـ1033

: ، تحقيقلمزهر في علوم اللغة وأنواعهاا): هـ911ت (السيوطي؛ جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، أبو الفضل  )3(
ابن األثير؛ ضياء الدين، : ، وانظر1/275، )م1998/هـ1418، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(فؤاد علي منصور، 

محمد محي : ، تحقيقالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر): هـ637ت ( الفتح انصر اهللا بن محمد بن محمد، أب
، شرح الكوكب المنير: ، وابن النجار2/319، )م1995يروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ب(الدين عبد الحميد، 

1/204. 

 .201ص ، التعريفات: ، والجرجاني16، ص اإليضاح في علوم البالغة: الخطيب القزويني: انظر )4(

 أ/3
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ًفلكونـــــه باحثـــــا (؛ )1(والفقـــــه.] 11[ ِ َعـــــن تفاصـــــيل َأفعـــــال المكلفـــــين مـــــن الفـــــرائض والواجبـــــات َ ّ ْ ِ ْ َ
 .)أ()وغيرهما
ُوالفرائض.] 12[ ْ؛ فلكونه)2(ِ َ

ُ بابا منه)ب( ًْ ِ، وآلية الميراث)3(ِ َ َ
)4(. 

َْ عليه)ج(؛ فلتوقفها)5(والحساب.] 13[ َ)6(. 

 ).ّفلكون مدار كثير منه، فعل المكلف: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(
 ).فلكونها: (في ش و ت) ب(
 .بقلب القاف والفاء) فلتوفقها(: عفي ) ج(

 .)1("العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"هو : الفقه) 1(
 .)2("علم يعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقيها: "الفرائض) 2(
 .ًبابا من الفقه: أي) 3(
ـــــه تعـــــالى) 4( ـــــة ومـــــا )h  gf  e   d  ck  j  i  ﴾)3 ﴿: وهـــــي قول  اآلي
 .بعدها

 والـضرب الجمـع؛ وهـو  بالـضم، هي صناعة علمية في حساب األعداد:صناعة الحساب) 5(
 .)4(؛ وهو الطرح والقسمة والجذوروالتفريقوالعدد المربع، 

 .لتوقف علم الفرائض على الحساب: أي) 6(
 
 
  
 

                                                 
محمد  .د: ، تحقيق على األصولالتمهيد في تخريج الفروع): هـ772ت (األسنوي؛ عبد الرحيم بن الحسن، أبو محمد  )1(

 .216، ص التعريفات: ، والجرجاني50، ص )هـ1400، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(حسن هيتو، 

 .213، ص التعريفات: الجرجاني )2(

 .11: النساء )3(

، 5بيروت، دار القلم، ط(، مقدمة ابن خلدون): هـ808ت (ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد الحضرمي : انظر )4(
 .483، ص )م1984
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َّوهــو علــم بقــوانين حرفيــة، يتوصــل بهــ: والجفــر.] 14[ ْ َ َ ا إلــى اســتنباط المجهــوالت مــن الحــوادث َُ
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .؛ )1(الكونية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 .)2(كشف الظنونكتاب و ،)1(مفتاح السعادةب كتا : الجفرانظر في تعريف) 1( 
 ذكر فيهما ،رضي اهللا عنهبن أبي طالب  كتابان لعلي )الجامعة( و)الجفر(وذكر اإليجي أن 

 وكـان األئمـة المعروفـون مـن ، الحوادث التي تحدث إلـى انقـراض العـالم-على طريقة علم الحروف-
اهللا عليه وسلم أسـر  أن رسول اهللا صلى الحفاروذكر ابن طلحة ، )3(أوالده يعرفونهما ويحكمون بهما

 .)4(بكتاب الجفر إلى علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، وأمره بتدوينه
يرويـــه عـــن ، وهـــو رأس الزيديـــة، سعيد العجلـــيكتـــاب لـــ) الجفـــر(إال أن ابـــن خلـــدون ذكـــر أن  

ًكتوبا عند جعفـر  وكان م، فيه علم ما سيقع ألهل البيت على طريق الكرامة والكشف،جعفر الصادق
،  باسـم الجلـد الـذي كتـب فيـه)الجفـر( وسـماه ، وكتبهي، فرواه عنه هارون العجل،في جلد ثور صغير

ٕوانمــا يظهــر منــه شــواذ مــن ؛  عينــهت وال عرفــ،هــذا الكتــاب لــم تتــصل روايتــهَّوبــين ابــن خلــدون أن 
 .)5(الكلمات ال يصحبها دليل

،  الكــريمتــاج إليهــا المفــسر لفهــم معــاني القــرآنإدراج علــم الجفــر فــي العلــوم التــي يحوال يــصح 
 :ألمور منهاوذلك ، وال يذكر إال للرد عليه، اً باتاًمرفوض رفضأمر ) علم الجفر(وهو 

ًلم يخص النبي صلى اهللا عليه وسلم عليـ .1 َّ  رضـي اهللا عنـه وال أهـل البيـت بعلـم دون غيـرهم، لمـا اُ
َعن أبي جحيفةروى البخاري  َ ْ َ ِّعليِقلت ل« :، قالُ ٌ هل عنـدكم كتـاب:َِ َ ِ ِْ ُ َ ِ إال كتـاب اللـه أو ، ال: قـال؟ْ َّ ُِ َ

ِفهــــم ُأعطيــــه رجــــل مــــسلم أو مــــا فــــي هــــذه الــــصحيفة ِ ِ َِ َّ ٌ ٌْ ُ ٌ ُ ُ ََ ْ ْ ِ فمــــا فــــي هــــذه الــــصحيفة: قلــــت: قــــال،َ َِ  ؟َّ
 

                                                 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في ): هـ968ت (طاش كبرى زاده؛ أحمد بن مصطفى بن خليل، أبو الخير  )1(

 .2/550، )م1985/هـ1405، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، موضوعات العلوم

 .1/591، كشف الظنون: حاجي خليفة )2(

عبد الرحمن عميرة، : ، تحقيقكتاب المواقف): هـ756ت ( أحمد، اإليجي؛ عضد الدين، عبد الرحمن بن: انظر )3(
 .2/59، )م1997/هـ1417، 1بيروت، دار الجيل، ط(

 .1/591، كشف الظنون: حاجي خليفة: انظر )4(

 .334، ص مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون: انظر )5(



124 

ْبعــض اآليــات(فــألن   منهــا، كمــا ال يخفــى )د( علــى جملــة)ج(َ ببــاطن تركيبــه الــشريف)ب(ّ منــه، دلــت)أ()َ
َعل ِّى المتأمل في َ   . .. . . . . . . . . .، )هـ()، وهو الشيخ األكبر)1(الشجرة النعمانية البن العربي(ُ

 ).اًبعض: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(
 ).ّدل: (في ش و ت) ب(
 .ساقطة من ش) ج(
 ).كثير: (في ش و ت) د(
 .) ابن العربيشجرات: (ت، وهو في )شجرة ابن العربي: (في شما بين القوسين ) هـ(

ٍ العقل وفكاك األسير وال يقتل مسلم بكافر:قال ِِ ِ َِ َِ ٌ ْ ُ ُ ُ َُ ْ َ ُْ َ َ َ ْ«)1)(2(. 
 .)3(هل العلمأ باتفاق ى جعفر الصادقكذب علال يصح لهذا الكتاب سند، وهو  .2
 .السنةال من القرآن وال دليل على هذا العلم من  .3
 .)4(لباطن، وسيأتي الرد عليه المجهوالت في علم الجفر متعلق بعلم اطاستنبا .4
اإلخبار باألمور الغيبية ال بد فيه من دليل من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، فهو من العلـم  .5

 .)Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾﴾)5﴿: قال تعالىالذي استأثر اهللا تعالى نفسه به، 

ن عربــي، عبــارة عــن وهــو كتــاب لمحيــي الــدين ابــ: الــشجرة النعمانيــة فــي الدولــة العثمانيــة) 1(
دائرة من علم الجفر وعلم الحروف، تكلم فيه برموز وأسرار خص بها مـصر دون غيرهـا، ونبـه علـى 

 .)6(ما يتصل بها وينفصل عنها من أخبار الديار، وما يرد عليها من المسرات والمضار
مـة،  محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي، العال،محيي الدين، أبو بكرهو : وابن عربي

 ،ومكـــــــةباألنـــــــدلس، كـــــــان فـــــــي بغـــــــداد  بمرســـــــية هــــــــ560ســـــــنة ولـــــــد صـــــــاحب التواليـــــــف الكثيـــــــرة، 
 

                                                 
 .1/53 ،111، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديث رقم صحيح البخاري: البخاري )1(

 .2/217، مجموع الفتاوى: ابن تيمية: انظر )2(

 .35/183، المرجع السابق: انظر )3(

 .132ص : انظر )4(

 .59: األنعام )5(

اللمعة النورانية في حل مشكالت الشجرة النعمانية مخطوط ): هـ673ت (محمد بن إسحاق بن محمد الرومي القونوي؛  )6(

 .2، ق )1143اض، مكتبة الملك سعود، رقم الري(، المخصوصة بالدولة العثمانية
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 .)ب()وأكثر كتب الجفر متعرض له(، )أ()ّقدس سره(
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .؛ )1(َوالحديث.] 15[

 .ساقط من شما بين القوسين ) أ(
وغيرها من كتب الجفور، وال طريق إلى استعالمها إال بكـشف : (في شقوسين ما بين ال) ب(

 ).الجفر(: في ت) الجفور: (سوى ،ت، وهو نفسه في )أو بتلك القوانين الشريفة

 فيوبرع  تزهد وطائفة، سمع من ابن بشكوال، ، كثير العلماًوكان ذكي، نزل دمشقوسكن الروم مدة، 
 .ن بوحدة الوجودقدوة العالمي، وكان علم التصوف

، )التنــزالت الموصــلية( و،)التــدبيرات اإللهيــة(، و)الفتوحــات المكيــة(، منهــا  كثيــرةتــصانيفلــه 
فـإن كـان ال كفـر فيـه، فمـا فـي ؛  تواليفه كتاب الفـصوصأومن أرد: "، قال الذهبي)الحكم فصوص(و

 .)1("رالدنيا كف
 .وقد عظمه جماعة، وتكلفوا لما صدر منه ببعيد االحتماالت

إن كـان محيـي الـدين : "، وقـال الـذهبيشيخ سوء، كـذاب: هعز الدين بن عبد السالم عنقال  
 .)2("رجع عن مقاالته تلك قبل الموت، فقد فاز، وما ذلك على اهللا بعزيز

 .)3(هـ638توفي سنة 
ويطلق عليه المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم خاصـة، : الحديث) 1(

ًو فعال أو تقريرا أو صفةًقوال كان أ ً)4(. 
 

                                                 
 .23/48، سير أعالم النبالء: الذهبي )1(

 .23/49، المرجع السابق )2(

صالح الدين المنجد، . د: ، تحقيقالعبر في خبر من غبر: الذهبيو، 23/48، سير أعالم النبالء: الذهبي: انظر )3(
فوات ): هـ764ت (لكتبي؛ محمد بن شاكر بن أحمد ، وا5/158، )هـ1984، 2الكويت، مطبعة حكومة الكويت، ط(

، )م2000، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(علي محمد بن يعوض اهللا وعادل أحمد عبد الموجود، : ، تحقيقالوفيات
2/397. 

 محيي .د: ، تحقيقالمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي): هـ733ت (ابن جماعة؛ محمد بن إبراهيم : انظر )4(
، والسخاوي؛ شمس الدين، محمد بن عبد 40، ص )هـ1406، 2دمشق، دار الفكر، ط(الدين عبد الرحمن رمضان، 

، 1/10، )هـ1403، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط(، فتح المغيث شرح ألفية الحديث): هـ902ت ( الخير االرحمن، أب
 .1/94 ،تدريب الراوي: والسيوطي
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ْفلنـــزول بعـــض منهـــا َ ْ فـــي قـــوم مخـــصوص)أ(ُ َ
َوســـبب كـــذلك، وقـــد ورد فيهمـــا الحـــديث(، )1)(ب( َ

، وألنـــه )2(
ِصلى اهللا عليه وسلم فسر بعضا من اآليات ً َْ ّ ّ  .)ج())3(َ

ِوبالجملة، فال غناء ألحدهما عن اآلخر، كما ال يخفى( َ َ َُ  .)د()ْ
ُوأصوله.] 16[ َ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ؛ )4(

 ).منه: (في ش و ت) أ(
 ).مخصوصين: (في ش و ت) ب(
ّ وســلم، وورود  صــلى اهللا عليــهوأســباب واقعــة فــي زمنــه: (مــا بــين القوســين فــي ش و ت) ج(

ْبعض التفاسير منه، وآية الحشر  ).، ونحوه)1(َ
 .قط من ش و تما بين القوسين سا) د(

 .اإلفراد باعتبار اللفظ: مخصوص) 1(
مراد المؤلف ما ورد من األحاديث في أسـباب النـزول، سـواء أكـان سـبب النـزول فـي قـوم ) 2(

 . لسؤالاًمخصوصين أم جواب
يرى المؤلف أن النبي صلى اهللا عليه وسلم فـسر بعـض اآليـات ولـم يفـسر جميـع القـرآن، ) 3(

تفـــسير أو اكتفـــى ب ًهـــل فـــسر النبـــي صـــلى اهللا عليـــه وســـلم القـــرآن كـــامال: وهـــذه المـــسألة فيهـــا خـــالف
ن للــصحابة رضــوان اهللا علــيهم مــا ال بــد َّوالــراجح فــي هــذا أن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم بــي، بعــضه

 .)2(من بيانه من معاني القرآن
معرفـة " وهـو :ويطلـق عليـه علـم مـصطلح الحـديث، وعلـم الحـديث درايـة، أصول الحـديث) 4(

 .)3("القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي

                                                 
 ].7: الحشر[﴾ q  pw  v   u   t  s  r  ﴿: وهي قوله تعالى )1(

، والطيار؛ 1/38، التفسير والمفسرون): هـ1397ت (محمد حسين . ، والذهبي؛ د4/468، اإلتقان: السيوطي: انظر )2(
، 2الدمام، دار ابن الجوزي، ط(، شرح مقدمة في أصول التفسير البن تيمية: مساعد بن سليمان بن ناصر. د

 .36، ص )هـ1428

النكت على كتاب ابن ): هـ852ت (؛ شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد العسقالني، أبو الفضل ابن حجر )3(

، 1المدينة النبوية، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ط(ربيع بن هادي المدخلي، : ، تحقيقالصالح
 .1/94، تدريب الراوي: السيوطي: ، وانظر1/225، )م1984/هـ1404
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 .)أ()ّفلبيان مراتبه، وتمييز الصالح لالستدالل به عن غيره(
َْ وتوحيـــده،ّ الـــصانع)ب(؛ فألنـــه المتكفـــل إلثبـــات)1(والكـــالم.] 17[ َومعرفـــة صـــفاته  (، وتقديـــسه،َ َ ْ َ َ

ٕ، واثبات النبوة )ج()ّتعالى بالتحقيق  .)د()اّوما يتعلق به(َ
 .)هـ())2(الذي استوفي في علم الكالم؛ وقد أتى بإجماله المتوقف على بيان تفصيله(

 ).فلكونها واسطة في معرفة الصالح منه لذلك، وغيره: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(
 ).بإثبات: (في ت) ب(
وتحقيـــق : (، وهـــو فـــي ت)ّوتحقيـــق ســـائر صـــفاته جـــل وعـــال: (مـــا بـــين القوســـين فـــي ش) ج(

 ).فاته جل وعالص
 ).وصدق صاحبها: (ما بين القوسين في ش و ت) د(
 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) هـ(

والـرد علـى ودفـع الـشبه،  ، باألدلـة العقليـةاإليمانيـةالعقائد فيه إثبات هو علم : علم الكالم) 1(
 .)1( المنحرفين عن مذهب السلف وأهل السنة في االعتقادالمبتدعة

 يــدور ، فإنــه مــن بــاب االعتبــار فــي أصــول الــدين:وأمــا علــم الكــالم: " التوحيــديقــال أبــو حيــان
النظـــر فيـــه علـــى محـــض العقـــل فـــي التحـــسين والتقبـــيح، واإلحالـــة والتـــصحيح، واإليجـــاب والتجـــويز، 

واالعتبار فيه ينقسم بين دقيق يتفرد العقل ، واالقتدار والتعجيز، والتعديل والتجوير، والتوحيد والتكفير
َْجليل يفزع إلى كتاب اهللا تعالى فيهبين و به، ُ")2(. 

بمسائل من  مباحث علم الكـالم علـى وجـه اإلجمـال، فيجـدر أتى القرآن أن مراد المؤلف ) 2(
 .معرفة بيانها وتفصيلها بالرجوع إلى مظانها في علم الكالم

 
 

 

                                                 
 .237، ص التعريفات: ، والجرجاني458، ص مقدمة ابن خلدون: ، وابن خلدون1/31، المواقف: ياإليج: انظر )1(

رسالتان : ضمنوهي ، رسالة في العلوم): هـ400ت نحو (علي بن محمد بن العباس ، التوحيدي؛ أبا حيان: انظر )2(
 .203، ص )هـ1301، 1قسطنطينية، مطبعة الجوائب، ط(للعالمة الشهير أبي حيان، 
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ّوهـــو الـــذي يعـــرف بـــه كيفيـــة تقريـــر الحجـــج الـــشرعية، ودفـــع الـــش: والجـــدل.] 18[ / به وقـــوادح َ
 .)2(ّ؛ فآلية النحل)1(ّاألدلة

 .)4( صورة، واالقتراني مادة)أ(؛ فلورود االستثنائي منه)3(والمنطق.] 19[

 ).فيه: (في ش) أ(

 .)1(ذكر هذا التعريف ابن األكفاني في إرشاد القاصد) 1(
z  y  x   w  v   }  |{  ~  �  ¡  ﴿:  قولــــــــــه تعــــــــــالىيوهــــــــــ) 2(

¢﴾)2(. 

المعلومات من فاسدها، وهو قوانين يعرف بها صحيح :  ويسمى علم الميزانعلم المنطق) 3(
ٍوتعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير ْ َ)3(. 

 .االستثنائي واالقتراني:  هما،إلى قسمينعند أهل المنطق ينقسم القياس ) 4(
ــ: ، نحــو مــا تكــون النتيجــة أو نقيــضها مــذكورة فيــه بالفعــل:االســتثنائي ، اًد اهللا غنيــإن كــان عب

 .فهو ال يظلم، لكنه غني، فالنتيجة إذن أن عبد اهللا ال يظلم
: ، نحـوالنتيجـة أو نقيـضهابال يتعرض فيه للتصريح ، وفيه بالقوةالنتيجة  ما تكون :ي واالقتران
  .)4(، فالنتيجة إذن أن النبيذ حرام وكل مسكر حرام،كل نبيذ مسكر

 
 

                                                 
إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع ): هـ749(ابن األكفاني؛ محمد بن إبراهيم بن ساعد األنصاري : انظر )1(

 .163، ص )القاهرة، دار الفكر العربي(عبد المنعم محمد عمر، : ، تحقيقالعلوم

  .125: النحل )2(

سليمان دنيا، : ، تحقيقاإلشارات والتنبيهات): هـ428ت ( علي اابن سينا؛ الحسين بن عبد اهللا بن سينا، أب: انظر )3(
، وابن 189، ص إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: ، وابن األكفاني117، ص )م3،1983القاهرة، دار المعارف، ط(

مفتاح : ، وطاش كبرى زاده1501، ص التعريفات: ، والجرجاني489 و 478، ص مقدمة ابن خلدون: خلدون

 .1/272، السعادة ومصباح السيادة

): هـ728 ت( العباس اابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني، أب ، و374، ص اإلشارات والتنبيهات: ابن سينا: انظر )4(
 .160، ص )بيروت، دار المعرفة(، الرد على المنطقيين

 ب/3
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َوهــو معرفـة: )1(ّوالتـصوف.] (20[ ُ والــشهود)2( اهللا تعــالى بطريــق الـذوقَُ
ُ، ومعرفـة مــا يوصــل )3( َ

  . . . . . . . . .، وحديث)Æ   Ê  É  È  Ç﴾)4﴿: َإليها، والعمل به؛ فلفهم قوله تعالى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 رحمــه اهللا عــن التــصوف؟ ،ســئل الجنيــدفقــد ؛ صوف عنــد األقــدمينتعــددت تعريفــات التــ) 1(
، وعرفـــه الغزالـــي بتجـــرد القلـــب هللا تعـــالى )1("ٍّيِنـــَق دُلـــُك كـــل خْرَ، وتـــٍّيِنَ ســـٍقُلـــُاســـتعمال كـــل خ": فقـــال

 ، واالنقطــاع إلــى اهللا تعــالى،العكــوف علــى العبــادة، وجعــل ابــن خلــدون أصــله )2(واســتحقار مــا ســواه
 واالنفـراد عـن ،من لذة ومال وجاهالعامة  والزهد فيما يقبل عليه ،ف الدنيا وزينتهاواإلعراض عن زخر

ُّ، وذكـر أحمـد زروق المغربـي بـأن )4(ٕ، وقصده إصالح القلوب، وافرادها هللا عمـا سـواه)3(الخلق للعبادة َ
ِّالتصوف فسر بوجوه تبلغ األلفين، وترجع كلها لصدق التوجه إلى اهللا تعالى ُ)5(. 

 .197قسم التحقيق، خاتمة المؤلف، ص : انظر. ي تعريفهسيأت) 2(
 .198قسم التحقيق، خاتمة المؤلف، ص : انظر. سيأتي تعريفه) 3(
قـسم التحقيـق، خاتمـة المؤلـف، : وانظر الرد على معرفة اهللا تعالى من طريق الذوق والـشهود 

 .198ص 
 .3: الحديد) 4(
 

                                                 
: ، تحقيققائقالمنتخب من كتاب الزهد والر): هـ462ت (الخطيب البغدادي؛ أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر  )1(

 .77، ص )م2000/هـ1420، 1بيروت، دار البشائر اإلسالمية، ط(عامر حسن صبري،  .د

، )بيروت، دار االمعرفة(، إحياء علوم الدين): هـ505ت ( حامد االغزالي؛ محمد بن محمد الطوسي، أب: انظر )2(
2/250. 

 .467، ص مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون: انظر )3(

قواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة ): هـ899ت (أحمد بن أحمد البرنسي المغربي زروق؛ : انظر )4(

 .26، ص )م2004/هـ1424، 1دمشق، دار البروتي، ط(محمود بيروتي، : ، تخقيقويصل األصول والفقه بالطريقة

 .13 ص ،قواعد التصوف: زروق: انظر )5(
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 .)2(﴾^  _  `  b  a﴿: في قوله تعالىّالمشير إلى تفسير المعية  )1(ّالنوافلقرب 
ّولقوله صلى اهللا عليه وسلم ّ ّما نزل من القرآن آية إال ولهـا ظهـر وبطـن، ولكـل حـرف حـد، «: َ ْ َ َ

ْولكل حد مطلع ُ ّ  .)3(»)أ(ّ

ْمطلع(كتبها المؤلف ) أ( ََّمطل: (بضم الميم وتسكين الطاء، والمعروف فيها) ُ َْمطل(أو ) عُ  .)عَ

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا « : قـال، رضـي اهللا عنـه، أنـهأبي هريـرةحديث وهو ما ورد من ) 1(
َإن الله قال: عليه وسلم َّ َّ ِ من عادى لي وليا:ِ َ َ ِ فقـد آذنتـه بـالحرب،َ ْ َ ُْ ِ ُ ْ َ ْ َ َّ ومـا تقـرب إلـي عبـدي بـشيء َأحـب ،َ َ َ ٍَ ِْ َ ِ ْ َّ ََ

ُإلي مما افترضت عليه ْ ََ ْ َّ  .)1(الحديث»  ...ِ
 .4: الحديد) 2(
، والطبــري فــي )3(، وأبــو يعلــى فــي مــسنده)2( البــزار فــي مــسنده-بألفــاظ مختلفــة–ه أخرجــ) 3(
، )7(، والطبرانـــي فـــي الكبيـــر)6(، وابـــن حبـــان فـــي صـــحيحه)5(، والطحـــاوي فـــي مـــشكل اآلثـــار)4(تفـــسيره

، وأخرجـه الطبرانـي عـن عبـد اهللا بـن اً، جميعهم عـن عبـد اهللا بـن مـسعود مرفوعـ)8(والبغوي في تفسيره
ـــــد فـــــي فـــــضائل القـــــرآن)9(اًقوفـــــمـــــسعود مو ـــــسنة)10(، وأخرجـــــه أبـــــو عبي  ،)11(، والبغـــــوي فـــــي شـــــرح ال

 

                                                 
 .5/2384، 6137، باب التواضع، حديث رقم ، كتاب الرقاقصحيح البخاري: البخاري )1(

 .5/442، 442، حديث رقم مسند البزار: البزار: انظر )2(

حسين سليم أسد، : ، تحقيقمسند أبي يعلى، )هـ307ت ( يعلى؛ أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي اأب: انظر )3(
 .إسناده صحيح: ، وقال محققه9/80 ،5149، حديث رقم )م1984/هـ1404، 1دمشق، دار المأمون للتراث، ط(

 .1/12، تفسير الطبري: الطبري: انظر )4(

 .8/87، شرح مشكل اآلثار: الطحاوي: انظر )5(

، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان): هـ354ت ( حاتم اابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد التميمي، أب: انظر )6(
شعيب ، وقال 1/276، 75، حديث رقم )م1993/هـ1414، 2لة، طبيروت، مؤسسة الرسا(ؤوط، اشعيب األرن: تحقيق
 ".إسناده حسن": ؤوطااألرن

 .10/105، 10107، حديث رقم المعجم الكبير: الطبراني: انظر )7(

 .1/35، معالم التنزيل: البغوي: انظر )8(

 .9/136 ،8667، حديث رقم المعجم الكبير: الطبراني: انظر )9(

 .1/72، ئل القرآنفضا:  عبيداأب: انظر )10(

شعيب األرناؤوط ومحمد زهير : ، تحقيقشرح السنة): هـ510ت ( محمد االبغوي؛ الحسين بن مسعود، أب: انظر )11(
 .1/262، 122، حديث رقم )م1983/هـ1403، 2بيروت، المكتب اإلسالمي، ط(الشاويش، 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

 .)1(، وضعفه األلباني في السلسلة الضعيفةاًكالهما عن الحسن مرفوع
 فالمراد بالظاهر هو المفهوم العربي، والمقـصود بالبـاطن هـو مـراد وعلى فرض صحة الحديث

 .)2(اهللا تعالى من كالمه
د ولكـل حـ«: منتهى فيمـا أراد اهللا مـن معنـاه، وقولـه: ، أي»ولكل حرف حد«: قولهبوالمقصود 

 ويوقـف علـى المـراد ،لكل غامض من المعاني واألحكام مطلـع يتوصـل بـه إلـى معرفتـه: ، أي»مطلع
 .)3(به

 :)4(، منهااًواشترط ابن القيم العتبار صحة التفسير بالباطن أمور
 . الظاهرأن ال يناقض معنى اآلية .1
 . في نفسهاًأن يكون معنى صحيح .2
 . وداللةأن يكون في اللفظ إشعار به .3
 .أن يكون بينه وبين معنى اآلية ارتباط وتالزم .4

ويظهــر ممـــا تقــدم اعتبـــار البــاطن فـــي حــال موافقتـــه للمعنــى الظـــاهر، وأمــا البـــاطن المخـــالف 
 .)5(للمعنى الظاهر فال يصح االعتماد عليه أو االستدالل به

 

                                                 
سلسلة األحاديث الضعيفة ): هـ1420ت (من  عبد الرحااأللباني؛ محمد ناصر الدين بن نوح األشقودري، أب: انظر )1(

 .6/559، 2989، حديث رقم )م2000/هـ1421، 1الرياض، مكتبة المعارف، ط(، والموضوعة وأثرها السيئ في األمة

، والشاطبي؛ 13/230، مجموع الفتاوى: ، وابن تيمية3/166، النهاية في غريب الحديث واألثر: ابن األثير: انظر )2(
عبد اهللا دراز، : ، تحقيقالموافقات في أصول الشريعة): هـ790ت ( إسحاق ا اللخمي الغرناطي، أبإبراهيم بن موسى

مناهل : ، والزرقاني4/486، اإلتقان: ، والسيوطي2/169، البرهان: ، والزركشي3/383، )بيروت، دار المعرفة(

 .2/57، العرفان

 .4/486، اإلتقان: السيوطي: انظر )3(

، )دار الفكر(، التبيان في أقسام القرآن): هـ751ت ( محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، أبو عبد اهللا ابن قيم الجوزية؛ )4(
 .50ص 

 .132ص : انظر الرد على الباطن المخالف لظاهر الكتاب والسنة )5(
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ّ علـى أن َأكثـر الحقـائق الظـاهرة للمتـصوفة فـي حالـة الـس)1(واتفق المشايخ ّ ّ ّ ْ ُّير والـسلوك مـستفاد ّ
ِمن بطن القرآن الوارد في الحديث ِ ِ ِ ْ َ)2(. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 .أي مشايخ علم التصوف: المشايخ) 1(
الرمـز والكـشف إبطـال دعـوى البـاطن ويمكن ، فـ)1(إضافة إلى الخالف في صحة الحديث) 2(

على وجه اإلجمال، وعلى وجه التفـصيل، عند القائلين به  -في المخالف للظاهر من القرآن والسنة-
 :)2(كما يأتي

 بادعاء باطن مخالف لما زعموه، ورمز أخفـى ممـا قـدروه، وكـشف مغـاير :على وجه اإلجمال
ا وبــين بــاطنهم الــذي أوضــح وأجلــى ممــا انكــشف لهــم، فــإذا وقــع التنــاقض بــين البــاطن الــذي ادعينــ

ادعـوا، لـزم أن نثبـت كـل البـواطن والرمـوز والكـشوف، أو أن نلغـي الجميـع، فـال يبقـى لنـا إال الظـاهر 
 .ًمن نصوص القرآن والسنة؛ التفاق كل مستدل على ظاهرها ابتداء

 :، يكونوعلى وجه التفصيل
إن كــان هــذا : قــال لهــمبطريــق الــسماع والنقــل عــن المعــصوم، يعلــى البــاطن إبطــال االســتدالل ب .1

 وســنة، فقــد رجعــتم اً ومــا جــاء بــه مــن الــوحي؛ قرآنــ، وســلم صــلى اهللا عليــهالمعــصوم هــو الرســول
إلـــى القـــول بالظـــاهر، ولـــزمكم إبطـــال مـــا تزعمـــون مـــن البـــاطن والرمـــز والكـــشف المخـــالف لهـــذا 

 .الظاهر
كم مـا يخـالف مـن معـصومجاء لكم فإن ،  من ولي أو صاحب كشف؛ٕوان ادعيتم العصمة لغيره  

 الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، وجـــب األخـــذ بالظـــاهر مـــن كـــالم المعـــصوم ؛اًمعـــصومنا جميعـــ
 . التفاقنا عليه، وألن الرسول لديه معجزة وقرآن؛المشترك عند الطرفين

فنتنـــاول النـــصوص الظـــاهرة علـــى مـــا ينـــاقض مـــذهبهم مـــدعين أنـــه : معارضـــة الفاســـد بالفاســـدب .2
  مـن نـصوص الـوحي علـى نقـيض معتقـدهم، وتكـون المناسـبة بمثـل مـاالباطن، وننـزل كـل لفظـة

 
                                                 

 .130ص :  تخريجه والحكم عليهانظر )1(

عبد الرحمن بدوي، : ، تحقيقضائح الباطنيةف): هـ505ت ( حامد االغزالي؛ محمد بن محمد الطوسي، أب: انظر )2(
 .66-47، ص )الكويت، مؤسسة دار الكتب الثقافية(
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َوممن فسر به محيي الدين العربي َ َّ ّ
َ، وصاحب العرائس)1( َ

  . . .. ،)3(، ونجم الدين الكبرى)2(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 .به من المناسبة المشتركة في أدنى شيء من األوصافاستدلوا هم   
نتنزل معكـم بـأن المـراد مـن النـصوص : فنقول لهم: التحقيق باإللزام من باب التنزل مع الخصمب .3

 ما ذكرتموه من الباطن؛ فهل هذا المراد لديكم حق أو غير حق؟ وهل يجب إخفاؤه أم إفشاؤه؟
 . من أن الحق في الظاهرحصل المقصود: قلنا، غير حق: فإن قالوا 

 فلماذا أخفاه؟: قلنا،  حق:ٕوان قالوا  
 فـــي  وســـلم، صـــلى اهللا عليـــهفلمـــاذا كتمـــه اهللا فـــي القـــرآن والنبـــي: قلنـــا، يجـــب إفـــشاؤه: إن قـــالوافـــ  

 السنة؟
كيف هو واجب على اهللا والرسول إخفاؤه، وجائز لكم أنـتم إفـشاؤه؟ : قلنا، يجب إخفاؤه: ٕان قالواو  

 .ؤكم لسر اهللا المكتوم وحجابه المستور هدم لدينكم وجناية في حق ربكم إفشافيكون
 .124انظر ص  .ترجمتهتقدمت ) 1(
روزبهـــان بـــن أبـــي النـــصر الفـــسوي الـــشيرازي الكـــازروني، صـــدر الـــدين، أبـــو محمـــد هـــو ) 2(
و وهــ، )البيـان فـي حقـائق القـرآنعـرائس (، و)اإلغاثـة(، مـن مؤلفاتــه صـوفي، مـن أهـل شـيراز، البقلـي

وربمــا ذكــر  ، وعبــارات شــريفة، بألفــاظ لطيفــةاً مخففــاًمــوجز، صــنفه تفــسير علــى طريقــة أهــل التــصوف
 .)1(هـ606سنة بعد قوله أقوال مشايخه في التفسير، توفي 

نجم المعــروف بــ ،ِ أحمــد بــن عمــر بــن محمــد الخيــوقي الــصوفي المحــدث،ابَّنــَأبــو الجهــو ) 3(
ْالــدين الكبــ  لـــه ،د وورعْهــُكــان صــاحب حـــديث وســنة وز، وطن خـــوارزم طــاف الـــبالد وســمع واســت،رىُ

 .اً وله تفسير في اثني عشر مجلد،وحصل األصول التفسيرووعنى بالحديث ، عظمة في النفوس
 فاستــشهدوا علــى بــاب ، خــرج لقتــالهم فــي خلــقهـــ،618ولمــا نزلــت التتــار علــى خــوارزم ســنة 

 .)2(البلد
 

                                                 
 .3/35، األعالم: ، والزركلي2/1131، كشف الظنون: حاجي خليفة: انظر )1(

 .8/25، طبقات الشافعية الكبرى: ، والسبكي5/73، العبر في خبر من غبر: الذهبي: انظر )2(
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ْقدس اهللا َأسرارهم ّ. 
ًاب في علم التصوف خاليا عنه، واهللا تعالى أعلم بمرادهُ يوجد كت)أ(ّوقلما  .)ب()ٌ

 .، والمثبت بموجب الرسم اإلمالئي الحديث)ّوقل ما: (تبها المؤلفك) أ(
َوهــو معرفــة اهللا تعــالى : ّوالتــصوف: (مــا بــين القوســين ابتــداء مــن قولــه) ب( : إلــى قولــه...) َُ

ّ وهو العلم بموجد العالم تقدس وتعالى مـن طريـق :ّوالتصوف: (، هو في ش)واهللا تعالى أعلم بمراده(
 .ّالذوق والشهود
 إلــى )4( الوهميــة والخياليــة، والتوجــه بــشراشره)3(ّ الكونيــة والتــساويل)2( العالئــق)1(فــصم: ومباديــه
 .حضرة القدس

ّالتنور بالشريعة المحمدية، والتطور باآلداب النبوية، ودوام الذكر والفكر: ومبادئ المبادئ ّ ّ. 
َآليات الدالة على موجود واحد مقدس يستحيل موجود آخر معهفل َ ّ ّّ)5(. 

 .)6(ّوألحاديث مؤيدة لها
 .)7(ّوصحة التأويل بعد امتناع األصل في نفس األمر

 

                                                 
ْفصم )1( َيء من غير أن يبينَّانصداع الش: َ  .4/506، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر. ُ

بيروت، مكتبة لبنان (، موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي: رفيق. العجم؛ د: انظر. ما سوى اهللا: العالئق )2(
 .653، ص )م1999، 1ناشرون، ط

ِتحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى اإلنسان ليفع: "التسويل )3( ِ ُِ ْ َ  .11/350، لسان العرب: ابن منظور". له َأو يقولهُ

ِبشراشره )4( ِ  .11/187، تهذيب اللغة: األزهري: انظر. اًبنفسه ومحبته جميع: َ

﴾ Z  Y   X  W  V  U   T  S  R  QP  O  N  M  L  ]\  [  ^  _  `﴿: قوله تعالىومنها  )5(
تعالى، وتقتضي هذه اآلية نفي كثرة اآللهة ووجوب أن يكون ، ففيها برهان على وحدانية اهللا سبحانه و]91: المؤمنون[

، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر. ، وتقتضي أن يكون ذلك الواحد هو اهللا سبحانه وتعالى دون غيرهاًاإلله واحد
3/24. 

ْولها ظهر وبطن ما نزل من القرآن آية إال «: يقصد المؤلف حديث قرب النوافل، وقوله صلى اهللا عليه وسلم )6( َ ، كما »...َ
 .130ص : انظر. في نسخة عارف حكمت

 على صحة اًومراد المؤلف االستدالل على صحة العدول عن ظاهر القرآن إلى علم الباطن بالكشف ونحوه، قياس )7(
 .العدول عن الظاهر في النصوص إلى التأويل عند امتناع الظاهر

دليل ظاهر مع امتناع األصل، وأما عند أهل الكشف والطريقة، فال دليل ظاهر ويجاب عليه بأنه ال يصح التأويل إال ب  
 .اً له باطنقدروالما يدعوه، مع عدم امتناع األصل الذي 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ّدق والعقــــل الــــسليم الموافــــق، فالعــــدول عنــــه بمجــــرد ألفــــة الــــنفس  الــــصا)1(فــــإذا جــــوزه الكــــشف ُ ُ ّ
ّبالمظاهر الحسية أو الوهميـة أو الخياليـة، ذاهلـة عـن بـواطن حقائقهـا ممـا ال اعتبـار بـه، أال تـرى أن  ّ ّ ّ ّ

ًالحس يغلـط كثيـر ، والعقـل المظلـم يـشوبه الـوهم، والخيـال يمـازج الرطـب باليـابس، والـوهم قـد ال يفـرق اّ
 .عن الغاطسالغريق 

 .إلى هنا في ش) )3(ّ وفصلت)2(ويتبعه علم األخالق من حيث تصفيتها، آلية النور
 .وهو العلم بموجد العالم تقدس وتعالى من طريق الذوق والشهود: التصوف: (وهو في ت

نظــم العالئــق الكونيــة والتــساويل الوهميــة والخياليــة، والتوجــه : وبالمبــادئ الموصــلة إليــه، منهــا
 .ه إلى حضرة القدسبسر أسر

 .التنور بالشريعة المحمدية والتطور باآلداب النبوية، ودوام الذكر والفكر: والمدخل فيه
 .فآلية دالة على موجود واحد مقدس يستحيل موجود آخر معه

 .وألحاديث مؤيدة لها
 .وصحة التأويل بعد امتناع األصل في نفس األمر

لموافـق، فالعـدول عنـه بمجـرد ألفـة الـنفس بالمظـاهر فإذا جوزه الكشف الصادق والعقل السليم ا
 .ًالحسية، والواردات الوهمية ذاهال عن بواطن الحقائق مما ال اعتبار به

مــا نــزل مــن القــرآن آيــة إال ولهــا ظــاهر وبــاطن، ولكــل حــرف «:  وســلم صــلى اهللا عليــهولقولــه
 علــم األخــالق مــن حيــث ويتبعهــا، والبطــون إنمــا هــي الحقــائق التــصوفية، )4(»حــد، ولكــل حــد مطلــع

 .تصفيتها

 
                                                 

 .199-197قسم التحقيق، خاتمة المؤلف، ص : ، انظر والرد عليهسيأتي تعريفه )1(

£¤  ¥  ¦  §¨   ©  z  y   «  ª  }   |{  ~  �  ¡   ¢  ﴿: لعل مراد المؤلف قوله تعالى )2(
  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ¿¾  ½   ¼   »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®   ¬

Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  Ê ﴾]35: النور.[ 

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À   ﴿: لعل مراد المؤلف قوله تعالى )3(
  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Òá  à  ß   Þ   Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø ﴾]54-53: فصلت.[ 

 .130انظر تخريجه ص  )4(
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 .)2)(أ(؛ فلما فيه من وجوه المجاز والتشبيه)1(َوالبيان.] 21[
َوالبديع.] 22[ َ

وسـيجيء ذكـر (ّ اللفظية والمعنوية، )ب()من المحاسن(؛ فالشتماله على أنواع )3(
 .)ج())4(جملة منها

ُوالعروض.] 23[ َ َ
ّ؛ فلذمه تعالى بعض المشعرين)5(

  . . . . . . . . . .. . . .. . . ، )6)(د(

 .إلى هنا في ت) وآلية النور وفصلت
 ).ّوالتشابيه المستعذبة: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(
 ).ّالتحاسين: (ما بين القوسين في ش و ت) ب(
 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) ج(
 ).المتشعرين: (ما بين القوسين في ت) د(

 .179التحقيق، الفصل الثامن، ص قسم : انظر .سيأتي تعريفه) 1(
 .)2( والتشبيه)1(سيأتي تعريف المجاز) 2(
 .180قسم التحقيق، الفصل الثامن، ص : انظر .سيأتي تعريفه) 3(
 .180قسم التحقيق، الفصل الثامن، ص : انظر) 4(
، فيعــرف صــحيحها مــن فاســدها، علــم بقــوانين يعــرف بهــا أوزان الــشعر العربــي: العــروض) 5(

 .)3(يعرض عليهك ألن الشعر وسمي كذل
ª  ©  ¨   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «     µ  ´  ³﴿: تعــــــــــــــالىقــــــــــــــال ) 6(

½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾﴾)4( ووجــه داللــة دخــول علــم ،
 فـي اهللا تعالى ذكـر الـشعراء مـا بـين ذم ومـدحالعروض في العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم وتفسيره أن 

  .العلوم  هذهالعروض فيعلم المؤلف لشعر على أمور منها العروض، ولذا أدرج واعتماد ااآلية، 

                                                 
 .159، ص الخامسقسم التحقيق، الفصل : انظر )1(

 .179قسم التحقيق، الفصل الثامن، ص : انظر )2(

:  خلدون، وابن15، ص العيون الغامزة على خبايا الرامزة: ، وابن الدماميني1/275، كتاب العين: الفراهيدي: انظر )3(
 .512، ص التعاريف: ، والمناوي570، ص مقدمة ابن خلدون

 .227-224: الشعراء )4(
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 .)أ())1(الشعر عن كالمه القديم(ونفي 
ْوالحكمة.] 24[ ُ الباحث عن َأحوال الموجودات )ب(وهي: )2(ِ ْ َ ْالممكنة بقدر ما يصل إليـه إدراك (ْ َ
ً؛ فلكونها جزءا من الكالم في التحقيق)ج()البشر ُ. 

 .ّاتصاف كالمه العزيز به: (ين القوسين في شما ب) أ(
فبواســــطته، ألنــــه يبحــــث عــــن المنظــــوم مــــن حيــــث الــــنقص والزيــــادة، وهــــي عــــن : )1(والقافيــــة

 .)الزيادة والنقصان: (، هو في ت)النقص والزيادة: (، وهو نفسه في ت، سوى).أواخره
 ).وهو: (في ش و ت) ب(
 ).ّسب الطاقة البشريةّالخارجية بح: (ما بين القوسين في ش و ت) ج(
 .)2(﴾ g  f  e  dc  b   \  [  ^_  `  a   ] ﴿: وذلك في قوله تعالى) 1(

علـــم : ، وهـــيعلـــى أربعـــة علـــوموتـــشتمل ، )3( والعلـــم العقلـــي، علـــم الفلـــسفة:هـــاويطلــق علي) 2(
 .)4(التعاليمو ،العلم اإللهيو ،العلم الطبيعي و،المنطق

علــى وجــه هــا  مــسائل منقــد ذكــرالقــرآن لقرآن وتفــسيره أن ووجــه إدراجهــا فــي العلــوم المتعلقــة بــا
علـم الحكمـة فـي المؤلـف ولـذا أدرج ، مستوفاة في فن علم الحكمة على وجه التفصيل، وهي اإلجمال

 .العلومهذه 
 

                                                 
إلى آخر البيت مع ما بينهما من الحروف الشعر تبدأ القافية من المتحرك الذي قبل الساكنين األخيرين من بيت  )1(

قفوت أثره، :  كل بيت، مأخوذة منذلك لمكان التناسب، وهو أنها تتبع أثركالمتحركة، على خالف في ذلك، وسميت 
، وابن الدماميني؛ بدر الدين، محمد بن أبي بكر بن عمر 238، ص مفتاح العلوم: السكاكي: انظر. إذا تبعته

، 2القاهرة، مكتبة الخانجي، ط(الحساني حسن عبد اهللا، : ، تحقيقالعيون الغامزة على خبايا الرامزة): هـ827 ت(
 .219، ص التعريفات: جرجاني، وال237، ص )م1994/هـ1415

 .41-40: الحاقة )2(

 ا، والسيوطي؛ جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، أب123، ص التعريفات: الجرجاني: انظر في تعريف الحكمة )3(
، 1القاهرة، مكتبة اآلداب، ط( محمد إبراهيم عبادة، .د.أ: ، تحقيقمعجم مقاليد العلوم): هـ911ت (الفضل 

، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وأشرف أحمد لب اللباب في تحرير األنسابو، 130، ص )م2004/هـ1424
 .1/676، كشف الظنون: ، وحاجي خليفة2/377، )م1991/هـ1411، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(العزيز،  عبد

 .478، ص مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون: انظر )4(
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ـــر: ّوالطبيعـــي.] 25[ ْوهـــو الباحـــث عـــن الجـــسم مـــن حيـــث أنـــه معـــرض للتغي َ
فألنـــه قـــسم ؛ )1(

 .)2(منها
ِالباحــث عــن األفــالك ودوائرهــا ومــا يتعلــق بهمــاوهــو : (والهيئــة.] 26[ ِ ّ ِ ِِ  )4(ِالكهــف(؛ فآليــة )أ())3(َ
  /.)ب())5(والبروج

 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) أ(
 ). ونحوها)1(آل عمران: (ما بين القوسين في ش و ت) ب(

 .)2(استقى المؤلف هذا التعريف من ابن األكفاني) 1(
 .قسم من الحكمة: أي) 2(
 .)4(، وغيره)3(الخوارزمي: الهيئةعلم ر في تعريف انظ) 3(
a  `  _  ^   ]\  [Z  Y  X  W  V  ﴿: وهــــــي قولــــــه تعــــــالى) 4(

c  b﴾)5( ابن كثيرعند ، وانظر ارتباطها بعلم الهيئة)6(. 
، وقد بين المؤلف معناها في تفـسيره )7(﴾C  B  A﴿: قوله تعالىشار المؤلف إلى أ) 5(

 .)h  gi   q  p  o  n  m  l  k  j﴾)8)(9  ﴿: عند قوله تعالى

 

                                                 
:  حياناأب: ارتباطها بعلم الهيئة، وانظر ]27: آل عمران[﴾   w   v  u   t  sz  y   x﴿: قوله تعالىوهي  )1(

 .2/438، تفسير البحر المحيط

 .168، ص إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: ابن األكفاني: انظر )2(
 دون(، المنطق): هـ428ت ( علي اابن سينا؛ الحسين بن عبد اهللا بن سينا، أب: وانظر في تعريف العلم الطبيعي  

 .201، ص التعريفات: ، والجرجاني478، ص مقدمة ابن خلدون: ، وابن خلدون1/454، )معلومات نشر

، )بيروت، دار الكتب العلمية(، مفاتيح العلوم): هـ387ت ( عبد اهللا االخوارزمي؛ محمد بن أحمد بن يوسف، أب: انظر )3(
 .125ص 

، والتفتازاني؛ سعد الدين، مسعود بن عمر بن 202، ص دإرشاد القاصد إلى أسنى المقاص: ابن األكفاني: انظر )4(
، )م1981/هـ1401، 1باكستان، دار المعارف النعمانية، ط(، شرح المقاصد في علم الكالم): هـ791ت (اهللا  عبد

 .487، ص مقدمة ابن خلدون: ، وابن خلدون1/337

 .17: الكهف )5(

 .3/76، تفسير ابن كثير: ابن كثير: انظر )6(

 .1: روجالب )7(

 .61: الفرقان )8(

 .223، ق مخطوط راموز التحرير والتفسير: األرضرومي: انظر )9(

 أ/4
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ّالخطــوط، والــسطوح، : ّوهــو علــم يعــرف بــه أحــوال المقــادير المتــصلة، وهــي: (والهندســة.] 27[
مــــن دقــــائق الــــصنع  ()2(﴾{   z  y  x  }  |﴿: ؛ فلقولــــه العزيــــز)أ())1(التعلمــــيوالجـــسم 

ّورقائقه الدالة على َحكيم قادر عظيم جل وعال إله ّ ََ ّ
 .)ج())ب(

ُفاســـتدلوا بهـــا عليـــه، وذلـــك ألن منهـــا الخطـــوط والـــسطوح واألشـــكال المالئمـــة لوجـــود النظـــام ( ُ َ َُ ُ ُُّ ّ َ ّ َ ْ َ
 .األكمل

ًككرويــة شــكلي الــشمس والقمــر مــثال؛ فــإن اآلثــار العظيمــة المترتبــة عليهــا، ليــست بمترتبــة إذا  ْ َّ

َكانـــا مـــسطحين فـــي صـــورة المربـــع أو المـــستطيل ونحوهمـــا، كمـــا ال يخفـــى علـــى ا لمحقـــق فـــي هـــذا ّ
 .)د()الفن

 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) أ(
 .باأللف المقصورة، والمثبت من ت) وعلى: (في عكتبها المؤلف ) ب(
مــن دقــائق الــصنع ورقائقــه الدالــة علــى : (، وهــو فــي تمــا بــين القوســين ســاقط مــن ش) ج(

 .)حكيم قادر عظيم جل وعال
 علـى دقـائق األشـكال الواقعـة فيهمـا، فينتقـل إلـى ّفـإن مـن يطلـع: (ما بين القوسين فـي ش) د(

ّالحكمة المترتبة عليها، أال ترى أن أكثر األشكال في المولـد النبـاتي علـى هيئـة المخروطـي المـسطح  ّ
ًوالكرة المسطحة، أي الدائرة، ولم نـر فيـه مربعـ ّ ً وال مـستطيال وال المثلـث بأقـسامها، وال غيـر ذلـك فـي اّ

ّنــسب الخلقيــة، فــإن منتهــى الــسطح المخروطــي، أي النقطــة، مثــال الوجــود الغالــب، وذلــك إلشــعار ال ّ
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .ّالذي  )1(المطلق

 .)2(ثالثةالبعاد األذو هو : التعليميالتعلمي أو الجسم ) 1(
 .101: يونس) 2(
 

                                                 
: العجم: انظر. أي الوجود مع إسقاط جميع االعتبارات والنسب واإلضافات من القدم والحدوث وغيرها: الوجود المطلق )1(

 .1034، ص موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي

إرشاد القاصد إلى أسنى : ابن األكفاني:  وانظر في تعريف الهندسة.478، ص مة ابن خلدونمقد: ابن خلدون: انظر )2(

 ، 189، ص المقاصد
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 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 .ّتنتهي التعينات إليه
ّوالدائرة مشتبهة الحدود ال مبدأ لها وال منتهى، وانما يتعينـان فيهـا باالعتبـار، كـالوجود الخلقـي  ٕ

 .)1(ّبالنسبة إلى الوجود الحقي
ّفتأمل سر التطور في التجليات اإللهي ّ ّ  .انتهى من ش) ًة، فإنك ما خلقت سدىّ

فــإن مــن علمهــا يطلــع علــى رقــائق األشــكال الواقعــة فيهمــا، فينتقــل إلــى الحكمــة : (وهــو فــي ت
 .المترتبة عليها

أال يـــــرى أن غالـــــب األشـــــكال فـــــي المـــــدلول النبـــــاتي علـــــى هيئـــــة المخـــــروط المـــــسطح والكـــــرة 
، وذلـــك إلشـــعار النـــسب الخلقيـــة، فـــإن المـــسطحة، أي الـــدائرة، وليـــست مربعـــات وال مثلثـــات ونحوهمـــا

منتهى السطح المخروط هي النقطة التي تنتهي إليه الخطوط المتعينة من السطح، كـالوجود المطلـق 
 .الذي تنتهي إليه التعينات

ٕوالــدائرة مــشتبهة الحــدود ال مبــدأ لهــا وال منتهــى، وانمــا يتعينــان فيهــا باالعتبــار كــالوجود الحقــي 
 .خلقيبالنسبة إلى الوجود ال

 .والعوالم كلها متقابالت صورها تنبني على نسب حقائقها المعنوية
  . . . . . . . . . . . .أال ترى أن الصورة القائمة بحضرة القرآن تشرح تلك النسبة الباطنية

 

                                                 
ِْسيأتي تعريف الوجود الحقي والخلقي )1( َ ِّ  .193قسم التحقيق، الفصل التاسع، ص : انظر. َ
إلحاطة بالمقيس وال المقيس عليه، فالخالق غير المخلوق، ويضاف إلى ذلك عدم القدرة على ا؛ وهذا قياس مع الفارق  

: ، وقال]110: طه[﴾ ¸   º   ¹   «﴿: فال يمكننا اإلحاطة بالخالق، وال اإلحاطة بجميع المخلوقات، قال تعالى
﴿Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴾]فبطل القياس بين الوجودين الحقي والخلقي]85: اإلسراء ،ِْ َ ِّ َ. 

لمخلوق ممكن؛ إذ هو مسبوق بعدم ويلحقه فناء، فالتباين بين الخالق ووجود الخالق واجب؛ فهو أزلي أبدي، ووجود ا  
): هـ1421 ت( عبد اهللا االعثيمين؛ محمد بن صالح بن محمد الوهيبي التميمي، أب: انظر. والمخلوق في أصل الوجود

 .104، ص )هـ1419، 5الرياض، دار ابن الجوزي، ط(سعد فواز الصميل، : تحقيق، شرح العقيدة الواسطية
i  h  gf  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]   \  [  Z  ﴿: وقد فرق سبحانه بين الخالق والمخلوق، فقال  

j ﴾]36-35: الطور[ ،وقال :﴿W  V   U  T  S ﴾]اً ومخلوقاً، فأثبت خالق]17: النحل. 



141 

ّوالطب.] 28[ ّ َ
ّ حقيقـة الـشفاء بقيـام الـصحة وزوال )أ()ألن؛ ومـا فـي معناهـا ()2(؛ فآلية النحـل)1(

ّ عليهما، مع أنه تعالى أجمل الشفاء الذي فـي العـسل، فاحتجنـا )ج(ّ إال تدور)ب(ال مسألة فيهامانعها، و
كما جرى العادة اإللهيـة فـي (إلى معرفة طبيعته، وطبيعة ما يداوى به من األمراض، وقدر استعماله 

 .)د()اإلشفاء

إن لهـــا جملـــة واحـــدة : ل نقـــو،فإنـــا إذا اعتبرنـــاه مـــن حيـــث التنـــزل ال أقـــل منهـــا وال أكمـــل، علـــى وجـــه
 فـــي اً بعـــض منهـــا منـــدرج، مـــشتملة علـــى األحــزاب واألعـــشار واآليـــة والكلمـــة والحــروفاًتحتــوي ســـور

ًاألخرى، وتسمى كـال باسـم متميـز بمـسمى كـذلك، وهـو بالنـسبة إلـى مـا يـستبان لنـا منـه وفـي الحقيقـة 
 . وتغير غير متوقف على آخر، له تميز ذاتي،شيء واحد

ٕجليات اإللهية، فإنها ما خلقت سدى، وان لم تكن من أهله، فال تنكر على من فتأمل وجوه الت
 .انتهى من ت)  كما هو حظ المنكرين،أتاك بها مخافة أن ترزق الحرمان األبدي

 ). فإن؛ونحوها: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(
 .، وهي ساقطة من ش)فيه: (في ت) ب(
 ).وتدور: (في ش و ت) ج(
 ).ونحو ذلك: (، وهو في ت)وكيفيته: (سين في شما بين القو) د(

ُيــصح ويمــرض، لحفــظ أحــوال بــدن اإلنــسان مــن جهــة مــا يبحــث فيــه عــن علــم : الطــب) 1( ُ ُِ ْ ُّ ِ

 .)1(ٕوازالة المرضالصحة 
 .)2(﴾w  v  u  t  s  r   q  p  o﴿: وهي قوله تعالى عن النحل) 2(
 
 
 

                                                 
محمد أمين : تحقيق، القانون في الطب): هـ428ت ( علي أابن سينا؛ الحسين بن عبد اهللا بن سينا، أب: انظر )1(

: ، وابن خلدون171، ص إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: ، وابن األكفاني1/13، )دون معلومات نشر(الضناوي، 
 .493ص ، مقدمة ابن خلدون

   .69: النحل )2(
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 .)أ()3(ؤمنين، وآلية الم)2(؛ فألنه باب منه)1(والتشريح.] 29[
 .)ج( الغلط في وقائع القصص الواردة فيه، وغيرها)ب(ّ؛ فللصون عن وقوع)4(ّوالتأريخ.] 30[

ّفــإن العظـام دل علــى كثرتهـا: (فـي ش زيـادة) أ( ّ، وتكــسيتها بـاللحم دل علــى شـأنها، وكيفيــة )1(ّ ّ
 :و فـــي تهـــ) وتكـــسيتها: (، وهـــو نفـــسه مزيـــد فـــي ت، ســـوى)ّقيامهـــا بالبـــدن، وهـــو جـــل البحـــث فيـــه

 ).وتكسيها(
 .ساقطة من ش و ت) ب(
 .ساقطة من ش و ت) ج(

 والغـــضاريف واألعـــصابعلـــم يبحـــث فيـــه عـــن أعـــضاء اإلنـــسان مـــن العـــروق : التـــشريح) 1(
 .)2(، وينتفع الطبيب بهذا العلم وكيفية تركيبها،والعظام واللحم وغير ذلك

 .باب من الطب: أي) 2(
 h  g  f  e r  q  p  o  n  m  l  k  j  i    s  ﴿: وهي قوله تعـالى) 3(

t    u    v    w    x    y      z {      |   }   ~   �   ¡   ¢   £
ª  ©  ¨  §  ¦¥   ¤﴾)3(. 

هــو علــم يبحــث فيــه عــن الزمــان وأحوالــه، وعــن أحــوال مــا يتعلــق بــه مــن حيــث : التــأريخ) 4(
وأخالقهــم،  ،بلــدانهمفــي الطوائــف والماضــين مــن األمــم أحــوال ، يوقــف فيــه علــى تعيــين ذلــك وتوقيتــه

 .)4(غير ذلكو ، ووفياتهم، وأنسابهم، وصنائع أشخاصهم،وعاداتهم
 

                                                 
 .أن العظام لفظ جمع، فدل على كثرة العظام: والمعنى )1(

، كتاب شرح تشريح القانون): هـ687ت ( الحسن الحزم القرشي، أبابن النفيس؛ عالء الدين، علي بن أبي ا: انظر )2(
القاهرة، المجلس األعلى للثقافة باالشتراك مع الهيئة المصرية للكتاب، (بول غليونجي، . سلمان قطاية و د. د: تحقيق
 .1/408، كشف الظنون: ، وحاجي خليفة21، ص )م1988/هـ1407

 .14-12: المؤمنون )3(

، المختصر في علم التاريخ): هـ879ت ( عبد اهللا اجي؛ محمد بن سليمان بن سعد، محيي الدين، أبالكافي: انظر )4(
: ، وابن خلدون55، ص )م1990/هـ1410، 1بيروت، عالم الكتب، ط(محمد كمال الدين عز الدين، . د: تحقيق

الشماريخ ): هـ911ت  ( الفضلا، والسيوطي؛ جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، أب9، ص مقدمة ابن خلدون

 .10، ص )هـ1399الكويت، الدار السلفية، (محمد بن إبراهيم الشيباني، : ، تحقيقفي علم التاريخ
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 )أ()﴾~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥﴿: (، فلمــــا قيــــل فــــي قولــــه تعــــالى)1(والتـــدبير.] 31[
 .)ب()ّ ومفهمة)3(مفيدة لتدبير الحجر(ّأنها ، )2(اآلية

، )ج()تــــــسقية أرضــــــه(ة علــــــى ـيالن األوديـــــــســــــ، و)4(ّر التقطيــــــرـه علــــــى ســـــــفـــــإن اإلنــــــزال تنبيــــــ
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . )5)(د(والتعفين

 ).﴾~  �   ¡﴿: (ما بين القوسين في ش) أ(

 ).ّملوحة إلى تدابير الحجر المكرم: (ما بين القوسين في ش و ت) ب(
ّرده إلى أرضيته: (ي شما بين القوسين ف) ج(  ).رده إلى أرضيه: (، وهو في ت)ّ
 .بالغين، والمثبت هو الصواب) والتغفين: (في ش) د(

كــــانوا أراد المؤلــــف بــــذلك علــــم الكيميــــاء، وذكـــر المؤلــــف التــــدبير ألن الحكمــــاء : التـــدبير) 1(
انفعالـه، فيحيلـه يسعون إلى تدبير دواء يعبرون عنه باإلكسير، يلقون هذا اإلكسير على الجسد حـال 

ًعلــم يــراد بــه ســلب الجــواهر المعدنيــة خواصــها، وافادتهــا خواصــ: إلــى اإلصــالح، والكيميــاء  لــم تكــن إ
، ويــرون أن هــذا اإلكــسير ومادتــه وبدلــه، يــؤثر فــي الــذهب والفــضةلهــا، ويــسعون بــذلك إلــى صــناعة 

  .)1(أعمال الطب، فيبرئ من الصرع، والبرص، والجذام، ونحوها
 .17: الرعد) 2(
وهو مادة اإلكسير التي يسعى الحكماء إلى تـدبيرها، والـذي يحيـل الجـسد : الحجر المكرم) 3(

ًإلــى اإلصــالح، ويحيــل الفــضة ذهبــا، ويــؤثر فــي أعمــال الطــب فــوق آثــار األدويــة، ولهــم بــدل عــن 
 .)2(الحجر وشبيه به، وشبيه بالبدل

فـــي  فيـــصعد مـــاؤه ،تحتـــه ويوقـــد جهـــاز التقطيـــر،وهـــو أن يوضـــع الـــشيء فـــي : التقطيـــر) 4(
 .)3(يجتمع فيهالوعاء الذي  وينزل إلى الجهاز،
ً ويـــصير شـــيئا واحـــدا ال ، والـــسحق حتـــى يخـــتلط بعـــضه بـــبعضةالتمـــشي" هـــو :التعفـــين) 5( ً

 .)4(" بمنزلة االمتزاج بالماء،اختالف فيه وال نقصان

                                                 
 .504، ص مقدمة ابن خلدون: ، وابن خلدون185، ص إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: ابن األكفاني: انظر )1(

 .185، ص قاصدإرشاد القاصد إلى أسنى الم: ابن األكفاني: انظر )2(

 .149، ص مفاتيح العلوم: الخوارزمي: انظر )3(

 .511، ص مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون )4(
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 .)ب( وتطهير األجزاء الممزوجة به)1)(أ(والزبد الرابي على تصعيده
َوالنفع ال يحصالن إال بها/  إذ المكث ،)5( والعقد)4(ّ والحل)3(التشميع( على )2(عدهوما ب َّ ِ ْ َ ْ  .)ج()َّ

ّوابتغاء الحلية بالوقود عليه في النار؛ إجمال َْ ِ ِ َ
 .)6( علم الفلزات)د(
  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ّوهو في الحقيقة باب من الحكمة الطبيعية،

 ).التصعيد: ( بين القوسين في ش و تما) أ(
 . من ش و تةساقط) ب(
ّأنــه متــى مــا قبــل التــصعيد يــذهب جفــاء، وال يخــرق، ويغــوص : (مــا بــين القوســين فــي ش) ج(

ّحتى يتخلص ما فيه من الحجب بالتشميع والحل والعقد، ويثبت ويمكث، فينفع الناس ّ.( 
 يحترق، ويغوص حتى يتخلص حجبـه قبل التصعيد يذهب جفاء، وال )1(...أنه : (وهو في ت

 ).بال تشميع، ويثبت بالحل والعقد، فيمكث وينفع الناس
ًواجماال: (في ت) د( ٕ.( 

 .)2( إال أنه أكثر ما يستعمل في األشياء اليابسة، شبيه بالتقطير:التصعيد) 1(
 .االنزال؛ وهو المثل الثاني في اآلية ما بعد :أي) 2(
 .)3("تصييره كالشمع و،تليين الشيء" :التشميع) 3(
 .)4(المنعقدات مثل الماءهو جعل  :التحليل) 4(
اً ويعود حجر، حتى يجمد،يوقد تحتهثم  وعاء،في السائل يوضع هو أن : العقد) 5(

)5(. 
ُّفلـــــزجمـــــع : الفلـــــزات) 6(  ، والنحـــــاس، والفـــــضة،َهـــــو جميـــــع جـــــواهر األرض مـــــن الـــــذهب، وِِ

 .)6(وَأشباههاوالرصاص، والزئبق، والخارصين، 

                                                 
 .فراغ في ت )1(

 .149، ص مفاتيح العلوم: الخوارزمي: انظر )2(

 .150، ص المرجع السابق )3(

 .149، ص المرجع السابق: انظر )4(

 .149، ص المرجع السابق: انظر )5(

، ص )دون معلومات نشر(، الجماهر في معرفة الجواهر): هـ440ت ( الريحان ايروني؛ محمد بن أحمد، أبالب: انظر )6(
 .5/392، لسان العرب: ، وابن منظور98-113

 ب/4
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 .)ب( لكثرة مسائله بالتدوين)أ(ّإال أن بعضهم أفرد
ّوالرمل.] (32[ َ

ً؛ فألن بعضا منهم)1(   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)ج()ّ

 ).أفرده: (في ش و ت) أ(
ّوالمفهــوم مــن اآليــة الــشريفة أنهــا زئبقيــة: (فــي ش زيــادة) ب( ليــه حــين  لرجوعهــا إ؛ األصــل)1(ّ
 .)2(ّ فإن من شأنها التفريق والجمعّء الحرارة القوية؛استيال

ــم يقبــل ذلــك، أال يــرى أن األحجــار الخاليــة عنهــا كــالمرامر والعقــائق  َوفيهــا نــوع دهنيــة، واال ل ُ ّ ٕ
 .ال تنحل وال تموع، بل ترمد وتفنىواليواقيت 

ّوفيها ما هو متعفن فاسد التكون َ لداًّ متعلياً رابياً تصير زبد،ّ  . إلى هنا في ش) اإلذابةىَ
 لرجوعهــا إليــه حــين اســتيالء ؛والمفهــوم مــن اآليــة الــشريفة أنهــا زئبقيــة األصــل: (وفــي ت زيــادة

 .فإن من شأنها التفريق والجمع؛ الحرارة القوية
ٕ واال لم يقبل ذلك، أال ترى أن األحجار الخاليـة عنهـا كاليواقيـت ال تنحـل وال ،وفيها نوع دهنية
 .تنوع، بل ترمد وتفنى

 ).)4(ذايةاإل )3(ى لداً متعلياً رابياً تصير زبد،فيها ما هو متعفن فاسد التكونو
 ).؛ فعند من)5(والنقطة: (ما بين القوسين في ش و ت) ج(

علم يستدل به على أحوال المسألة حين السؤال، وله أشكال، يحكمون بعد خطهـا : الرمل) 1(
 لك، ومسائل هذا الفن أمور تخمينية،بما تقتضيه هذه األشكال من السعادة والنحس وغير ذ

 
  

 
                                                 

: البيروني: انظر. اً رجراجاًأن الكبريت والزئبق أصل األجساد الذائبة، تعيدها النار في اإلذابة زئبق اًقديمذكر الطبيعيون  )1(
 .99، ص هر في معرفة الجواهرالجما

: التفتازاني: انظر. من خواص الحرارة تفريق األجزاء المختلفة، وجمع المتجانسات؛ وهو انضمام كل إلى ما يشاكله )2(
 .1/202، شرح المقاصد في علم الكالم

 .الممدودةباأللف ) الد(الناسخ كتبها  )3(

 .أصوببالباء ) ةاإلذاب: (من األذى، وما في ش: اإلذاية بالياء )4(

نفحات ): هـ1298ت (الحائري؛ محمد باقر بن مرتضى الطباطبائي اليزدي : انظر. هي موضوع علم الرمل: النقطة )5(

 .3، ص )هـ1359الكاظمية، دار الكتب العراقية، (، األسرار في علم الرمل
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، لكونه أشهر العلوم الباقية )2(بهذا العلم ()µ  ´   »   º﴾)1  ¶  ¸  ¹﴿: ّفسر قوله تعالى
 .)أ()ّمن األولين

ّال مساغ إلنكار اندراجه في شمول اآلية، إال أن داللتها عليـه بخـصوصه غيـر مـسلم: قلت( َ َُ َّ ؛ ّ
ّفإن البقية، فيما أراه إم ّ ُرد مخصوص من أفرادهما ُا اسم جنس أو نكرة، وال داللة لهما على فّ ْ َ. . . . 

ّبقيـة مـن علـوم األولـين، تـستدلون بـه علـى اسـتحقاق : أي: (ما بـين القوسـين فـي ش و ت) أ( ّ ّ
ّآلهتكم للعبادة بعلم الرمل، بناء على أنه أشهر العلوم الباقية منهم ّ.( 

، فحـــصل مـــن مجمـــوع كـــالم العلمـــاء فيـــه: "، قـــال النـــووي)1(ةاالعتمـــاد فيهـــا علـــى تجـــارب غيـــر كافيـــ
 .)2("االتفاق على النهي عنه اآلن

ُّكــان نبــي مــن األنبيــاء يخــط«:  وســلم صــلى اهللا عليــهواســتدلوا علــى جــوازه بقولــه ُ َ َِ ِ َِْ ٌّ َ فمــن وافــق ،َ َ ََ ْ َ
َخطــه فــذاك َ َ ُ َّ ــم الرمــل، فقــد علــق صــل)3(»َ ى اهللا عليــه وســلم ، وال يــستدل بهــذا الحــديث علــى إباحــة عل

اإلذن فيــه علــى موافقــة خــط ذلــك النبــي، وال طريــق لمعرفــة هــذه الموافقــة إال بــنص منــه عليــه الــصالة 
 .)4(والسالم، ولم يوجد ذلك، فاتضح تحريمه

 .4: األحقاف) 1(
 .)5("خط كان يخطه العرب في األرض: "روي ذلك عن ابن عباس، قال في تفسير اآلية) 2(

                                                 
، ص مقدمة ابن خلدون: هـ808ت (ن ، وابن خلدو188، ص إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: ابن األكفاني: انظر )1(

 .1/912، كشف الظنون: ، وحاجي خليفة112

 .5/23، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي )2(

: قال ابن عباس .4/1749، 537ٕ، كتاب السالم، باب تحريم الكهانة واتيان الكهان، حديث رقم صحيح مسلم: مسلم )3(
، فيقول اًيأتي صاحب الحاجة إلى الحازي، فيعطيه حلوان: ه الناس، قالهو الخط الذي يخطه الحازي، وهو علم قد ترك"
 .12/183، شرح السنة: البغوي". اقعد حتى أخط لك: له

 .3/56، مرقاة المفاتيح: علي القاري: انظر )4(

 .26/2، تفسير الطبري: الطبري )5(
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 .)أ())1( باالتفاق

ّبل وأسهلها في التوصل إلى استعالم المجهوالت، فإنـه علـى مـا : (ما بين القوسين في ش) أ(
 :نقل كان ثالثة

ّّعلــم األحكــام، وذاك ال يدركــه إال قليــل، لتوقفــه علــى إتقــان حركــات الــسيارات ومواضــعها .] 1[ ّ
ّفي أفالكها وأحوالها من االستقامة والرجوع والتوقـف والتنـاظر بينهـا، ومـا ّ تـدل عليـه، ونحـو ذلـك ممـا ّ ّ

ًهــو مفــصل فــي فنــه، وأكثــر أهــل الفتــرة كــانوا أغبيــاء، ال تفهــم الــدقائق الــصناعية فــضال عــن العلــوم  ّ ّ ّّ ّ
ْ فإنهم خالي األذهان على ما هو المحسوس إلى يومنا هذا،ّ سيما سكان البوادي،ّالفلسفية َ. 
ْوعلم الحرف المأثور من َأساطين يونان، كَأرسطا.] 2[ َ  وغيرهمـا، وهـو )2( وأسطانيس)1(طاليسَ
ّ يتعلــق بتحقيــق النــسب الفلكيــة وطبــائع الحــروف ومراتبهــا ونحــو ذلــك، وال يقــرع بابــه إال الزكــي اًأيــض ُ َ َ ُ َُ َ َ ّ ّ ّ

 .األوحدي
ً متــداوال بــين أكثــر النــاس خواصــهم وعــوامهم، نعــم هــو أيــضاً وكــان مــشهور،ّوعلــم الرمــل.] 3[ ْ ِ ِّ ّ  اً

ّكيــة، فــإن بيوتهــا منقــسمة علــى اثنــي عــشر، أولهــا بيــت الحيــاة، وآخرهــا بيــت ّمــأخوذ مــن الترتيــب الفل َ ّ ّ
 . . . . .. . . . . . . . ّاألعداء، وأشكالها موزعة إلى الكواكب السبعة، وأوتادها معتبرة كطالعها، 

أن تكــون تلــك البقيــة مــن : بقيــة مــن علــم، ويجــوز علــى ذلــك: رجــح ابــن جريــر أن المعنــى) 1(
 .)3(من خاصة علم كانوا أوثروا بهأو  ،ير من كتب األولينُِثمن علم است ، أوعلم الخط
 

                                                 
امل الفاهم، من تالميذ أفالطون، كان كثير  ومعنى أرسطو الك،بن نيقوماخس الحكيم) أرسطوطاليس(هو أرسطاطاليس  )1(

الشهرزوري؛ : انظر.  وغيرها، والهندسة، وما بعد الطبيعة، والطبيعة، كثيرة في علوم المنطقاًالتالمذة، صنف كتب
: ، تحقيقنزهة األرواح وروضة األفراح في تاريخ الحكماء والفالسفة): هـ687ت بعد (شمس الدين، محمد بن محمود 

 .188، ص )م1976/هـ1396، 1حيدر آباد، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط(د، خورشيد أحم

 الرومي من أهل اإلسكندرية، من الفالسفة أهل صناعة الكيمياء، له من الكتب ألف كتاب )أسطانس(س يأسطان )2(
ت ( الفرج احاق بن محمد، أبابن النديم؛ محمد بن إس: انظر. ورسالة، وكتب أهل الصتاعة مبنية على الرمز وااللغاز

 .496، ص )م1978/هـ1398بيروت، دار المعرفة، (، الفهرست): هـ438

 .26/4، تفسير الطبري: الطبري: انظر )3(
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ْوالتعبيــر.] 33[  لــيس مــن )ج(ّ، فإنهمــا أفادتــا كــون المرئــي)3( الفــتح)ب() و)2(ُفآليــة يوســف(؛ )1)(أ(َّ
 حقيقــة فــي عــالم المثــال، تــنعكس فــي )هـــ()بــل لهــا صــورة( أقــالم، )4)(د( أو يراعــة،قبيــل أضــغاث أحــالم

 .)و(وقته النفس، فتحكيها القوة الخيالية على حسب ما يقتضيه استعداد مرآة

ًوهكذا كالنسب الفلكية، إال أنه أقرب تناوال با ّ ّلنسبة إليهما، لتعلق الحس بهّّ ّ  . إلى هنا في ش)ّ
 .وهو ساقط من ت

 ).والرؤيا: (في ش و ت) أ(
 ).ية وآل،)Ì  Ë  Ê﴾)1﴿: فلقوله تعالى: (ما بين القوسين في ش) ب(
 ).الرؤيا: (في ت) ج(
 ).يراعات: (في ش و ت) د(
ُوانما هو صورة لها: (ما بين القوسين في ش و ت) هـ( َ ُ ّ ٕ.( 
 .وقتها، ويراد الوقوع منها: (في ش) و(

 . . . . . . . .ّفلعل الفطن الممعن يقتبس من فحواها الشريفة إجمال علمه، وموضوعه، 

 بمـا تتخيلـه ُّلَدَتْسُ عليـه، فيـُّصَقـُ عليهـا المعبـر تأويـل مـا ييعلم بقـوانين يبنـ: تعبير الرؤيا) 1(
 .)2(النفس حال نومها على األمور الغيبية، بمثال يدل عليه في عالم الشهادة

É  È   Í  Ì  Ë  Ê   Î     Ï﴿: هـــي قولـــه تعـــالىبينهــا المؤلـــف فـــي نــسخة ش، و) 2(
Ð﴾)3(. 
ــــــــه تعــــــــالى) 3(   ª  »  ¬  ®  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦§  ¨  © ﴿: وهــــــــي قول

´   ³   ²  ±  °  ¯﴾)4(. 
 .)5(واحدة اليراع، وهو القصب: اليراعة) 4(
 

                                                 
 .43: يوسف )1(

، 477، ص مقدمة ابن خلدون: ، وابن خلدون177، ص إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: ابن األكفاني: انظر )2(
 .1/416، نونكشف الظ: وحاجي خليفة

 .43: يوسف )3(

 .27: الفتح )4(

 .2/777، جمهرة اللغة: ابن دريد: انظر )5(
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. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 .ّمسائله، وفائدته، وكونه من جملة العلوم المهمة الشريفة وجهة وحدة
ّد في الخبر الصحيح أنه جزء من النبوةكيف ال، وقد ور ّ، وكان عمل النبي صلى اهللا عليـه )1(ّ ّ

 .)4( في تعداد المنن اإللهية)3(ّ، وقد تباهى به يوسف، عليه السالم، وخرطه)2(ّوسلم قبل الوحي
ًوما رأيت من يتصدى بتحرير قواعده الكلية تدوين  منهـا، إال اً، وقـد أردت ذلـك، ونقحـت بعـضاّ

دون  )6(ا هممنــ قــوادم)5(، تقــصمالمطايــا؛ األســفار البعيــدة المتواليــة الوقتيــة بــالركوب علــى أن الكــروب
 .إلى هنا في ش) لشريف، فالحكم هللا تعالى الكبيرالعثور على كثير من أمثال هذا المطلب ا

 .وقتها، ويراد الوقوع منها: (وهو في ت
 وموضـــوعه، وجهـــة وحـــدة فلعـــل الفطـــن الممعـــن يقتـــبس مـــن مجراهـــا الـــشريف إجمـــال علمـــه،

 .مسائله، وفائدته، وكونه من جملة العلوم المهمة
كيـــف ال، وقـــد ورد فـــي الخبـــر الـــصحيح أنـــه جـــزء مـــن النبـــوة، وبـــه كـــان عمـــل النبـــي األمـــين 

وقـد تبـاهى بـه يوسـف، عليـه  قبـل الـوحي، -عليـه أفـضل الـصالة مـن كـل صـامت ونـاطق-الصادق 
 .السالم، وخرطه في تعداد المنن اإللهية

  . .. . . . . . . . . .ًوما رأيت من يتصدى بتحرير قواعده الكلية تدوينا، وقد أردت ذلك، 

 
 

                                                 
ِالرؤيا الصالحة جزء من ستة وَأربعين جزءا من النبوة«: قال صلى اهللا عليه وسلم )1( ََُّّ ُ َ ُ َ َُّ ً ْ َْ ٌِ ٍ ِ ِْ َ ُ َّ ْ ، كتاب صحيح البخاري: البخاري. »ُّ

صحيح : ، ومسلم6/2564، 6588تة وأربعين جزءا من النبوة، حديث رقم التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء من س

 .4/1774، 2263، كتاب الرؤيا، حديث رقم مسلم

، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، صحيح البخاري: البخاري: انظر )2(
، باب بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ، كتاب اإليمانصحيح مسلم: ، ومسلم1/4، 3حديث رقم 
 .1/139، 160حديث رقم 

ُأي جعله وعده، من الخرط: خرطه )3( ْ َ ْ َوهو قشر الورق عن الشجر، وخرطت العنقود: َّ ْ َُ ُ ُ ْ َ َ َُ َّ َ ْ َّإذا اجتذبت حبه بجميع أصابعك: َ َ ََ ْ .
 .7/104، تهذيب اللغة: األزهري: انظر

 ].101: يوسف[﴾ °   ±  µ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹﴿: ان يوسف على لسقال تعالى )4(

 .405، ص المفردات في غريب القرآن: الراغب األصفهاني: انظر. تحطم: تقصم )5(

 .هممنا القادمة: أي )6(
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ُوالفالحــة.] 34[ َ َ َ َ
ّ فــإن الزراعــة؛)3( الواقعــة)أ() و)2(الفــتح(؛ فآليــة )1(  ولــم )ج( عنــد مــن لــم يرهــا)ب(ّ

َوبيـان مـسائل ، )هــ()التعريـفنظريـة متوقفـة علـى (؛ كأهل البوادي البعيدة والجبال الجنوبيـة، )د(يسمعها
 .)و()يتضح عندهم معنى اآلية(منه حتى 

 منهـــا، إال أن الكـــروب المتواليـــة الوقتيـــة بـــالركوب علـــى األســـفار البعيـــدة، تـــصم قـــواد اًونقحـــت بعـــض
 ). دون العثور على كثير من أمثال هذه المطالب الشريفة، فالحكم هللا تعالى الكبير)1(...

 .ط من ش و تما بين القوسين ساق) أ(
 ).ّالحراثة والزراعة: (في ش و ت) ب(
 ).يرهما: (في ش) ج(
 ).يسمع بها: (، وفي ت)يسمعهما: (في ش) د(
وغيرهم، ممـا رأينـاهم أو سـمعناهم، مـن جملـة األمـور النظريـة، : (ما بين القوسين في ش) هـ(

مــور النظريــة، ، مــن جملــة األ)2(وغيــرهم ممــن ظفــر فــي مــنطهم: (، وهــو فــي ت)تحتــاج إلــى تعريــف
 ).تحتاج إلى تعريف

ّإذا أراد الشروع يتيسر له ذلك: (ما بين القوسين في ش) و( ّ.( 

علــم يتعــرف منــه كيفيــة تــدبير النبــات مــن بــدء نــشأته إلــى تمــام كمالــه، وذلــك : الفالحــة) 1(
 .)3( وغير ذلك، والعالج، بالسقي؛بإصالح األرض

ـــــه تعـــــالى) 2( e  d  c   b     g  f  l  k   j  i  h﴿: وهـــــي قول
q   p   o  n  m﴾)4(. 

 .)5(﴾o  n  m  l  k  j   i  h  g﴿: وهي قوله تعالى) 3(

 

                                                 
 .فراغ في ت )1(

 .ممن كان على مثل حالهم: جمع مناط، والمعنى )2(

، وطاش 494، ص مقدمة ابن خلدون: ، وابن خلدون187ص ، إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: ابن األكفاني )3(
 .1/308، مفتاح السعادة ومصباح السيادة: كبرى زاده

  .29: الفتح )4(

 .64-63: الواقعة )5(
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َ كالنظرية، تختلف بحسب)1()أ(والبداهة  .)2)(ج( األشخاص)ب(َ
  . . . . . . . .. ؛)4(﴾]   Z  Y  X  W   V﴿: ؛ فلقوله تعالى)3)(د(والقيافة.] 35[

 ). البداهةّإن: أال سمعت قولهم: (في ش) أ(
 ).باختالف: (في ش و ت) ب(
 ). عند عمرا عند زيد، نظريافإن الشيء قد يكون بديهي: (في ش زيادة) ج(
 ).والقافة: (في ت) د(

 .)1(يصيب الرأي أول ما يفاجأ به: ، أيفالن صاحب بديهة: يقال: البداهة) 1(
معروف بداهة كالنظرية، والنظريـة ال: الفالحة معروفة بداهة، قلنا: فإن قال قائل: المعنى) 2(

، فكـذلك البداهـة، لـذا لـزم التنـصيص علـى علـم األشـخاصيختلـف فيهـا  و،تختلف بحـسب األشـخاص
 .الفالحة
َ والحــاق الــشيء بغيــره، ومنــه قفــوت أثــره، وتتبــع الخبــر، اتبــاع األثــر:القيافــة فــي اللغــة) 3( َ َ ٕ: 

ًبمعنى تلوته وتتبعته، وقفيت فالن ُ ّ أتبعته إياهٍ بفالن، إذااََّ َ َْ)2(. 
الفراسـة ما ذكره المؤلف في وجه استدالله باآلية أقرب إلى الفراسة، وقد عـرف ابـن األكفـاني و
أخـــالق اإلنـــسان مـــن هيئتـــه ومزاجـــه وتوابعـــه، وحاصـــله االســـتدالل بـــالخلق علـــم يعـــرف منـــه : "بقولـــه

 .)3("الظاهر على الخلق الباطن
فيــــة االســــتدالل بهيئــــات أعــــضاء اإلنــــسان فــــي علــــم يبحــــث عــــن كيفهــــو : قيافــــة البــــشروأمــــا 

طــاش كبــرى قــد جعــل ، و)4(الشخــصين علــى االشــتراك بينهمــا فــي النــسب واألخــالق واألحــوال وغيرهــا
 .)5( قيافة البشر من فروع علم الفراسةزادة

 أن الشيء الكامن في الـنفس يظهـر علـى صـفحاتفي اآلية وجه االستالل و، 29: الفتح) 4(
 .)6(ذا كانت سريرته صحيحة مع اهللا تعالى أصلح اهللا عز وجل ظاهره للناس فالمؤمن إ؛الوجه

                                                 
 .4/271، المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده: انظر )1(

 .3/400، الكشاف: ، والزمخشري5/112، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر )2(

 .176، ص إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: ابن األكفاني )3(

 .2/1366، كشف الظنون: ، وحاجي خليفة1/329، مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرى زاده: انظر )4(

 .1/329، مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرى زاده: انظر )5(

 .4/205، تفسير ابن كثير: ابن كثير: انظر )6(
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ّألنه دل على أن اآلثار الظاهرة لها داللة على اآلثار  ّ ِالباطنة/ ّ َِ. 
َّوفي الحديث الشريف َ َ

ُلو خشع قلبه لخشعت جوارحه«: )أ( َ ْ َ ِ َِ ََ ْ َ«)1(. 
ْوالــوهم إذا عارضــنا فــي داللــة الهيئــة فــي الوجــه ع( َ َ ِلــى دوام الوضــوء والــسجدة، وفــي الجــوارح َْ َ ََ ّ

ِعلى خشوع القلب، وهمـا مـن اآلثـار الباطنـة عـن النـاظر، دفعنـاه بالتجـارب الـصحيحة الموصـلة إلـى  ّ
ْاليقين المعلومة لنا من هذا الفن َ. 

ّواألمور المعنوية إذا وجدت نظيرا في المحسوس أو المعقول تقوت ًُ ّ وتبرأت مـن دخـول الـشك ،ُ
 .)ب()فيها

 . من ش و تةساقط) أ(
 .اإلناء يرشح بما فيه: وقد شاع: (ما بين القوسين في ش) ب(

ّفمقصود هذا العلم معرفة ما في الشخص الذي يراد إلفه مـن األطـوار المكتمنـة الـضائرة حتـى  ّ ّ
ّيحترز عما يتعلق بها ّ. 

ّوهــو فــي األصــل إمــا عــن تجــارب صــحيحة كالمــستند إلــى الحكمــاء، وامــا عــن تــصفية  بــاطن، ّٕ
ْكما يحكى عن أكابر هذه األمة، كالشافعي وابن العربي ونحوهما َ ّ. 

 . . . . .أثناء في  -َما دمت أالقي العلماء والمشايخ- يضاهيني فيه اًوالفقير ما رأيت أحد

 )3( وابـــن أبـــي شـــيبة)2(، وعبـــد الـــرزاق)1(اًأخرجـــه الحكـــيم الترمـــذي عـــن أبـــي هريـــرة مرفوعـــ) 1(
، وحكم األلباني علـى اً ثالثتهم عن سعيد بن المسيب موقوف)4(ائل ابنه صالحوأحمد بن حنبل في مس

وهــذا إســناد جيــد، يــشهد لمــا تقــدم عــن العراقــي أن الحــديث : " وقــال فيمــا رواه أحمــد،المرفــوع بالوضــع
 .)5("معروف عن ابن المسيب

                                                 
نوادر األصول في معرفة ): هـ320ت نحو (الحكيم الترمذي؛ أبو عبد اهللا، محمد بن علي بن الحسن بن بشر : انظر )1(

، )م2008/هـ1429، 1القاهرة، مكتبة اإلمام البخاري، ط(إسماعيل إبراهيم متولي عوض، : ، تحقيقأحاديث الرسول
 .2/1007، 1310حديث رقم 

 .2/266، 3308يث رقم ، حدالمصنف: الصنعاني: انظر )2(

 .2/86، 6787، حديث رقم الكتاب المصنف: ابن أبي شيبة: انظر )3(

 رواية ابن أبي مسائل اإلمام أحمد بن حنبل): هـ241ت (ابن حنبل؛ أحمد بن محمد الشيباني، أبو عبد اهللا : انظر )4(
 .2/178، 741، حديث رقم )م1988/هـ1408الهند، الدار العلمية، (الفضل صالح، 

 .1/228، 110، حديث رقم سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة: األلباني )5(

 أ/5
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ّواعلم، أني( ْ َ ْ منهـا مـا هـو (ًمـا أخـر، ّ ال ادعي االقتصار فيما ذكرته، فإن لحضرة القرآن علو)أ()َ
ِغائب عن عقول البشر، ومنها ما هو مودوع في النفوس القدسية ْ ُ ْ  .)ب()َ

ّ بعض مـن النـاس يتهمنـي بالمكاشـفة، ومـا عنـدي إال قلمـة ظفـر مـن هـذا النـور؛سياحتي ّّ  منحـة منـه ،ّ
 . إلى هنا في ش)تعالى، ال برياضة ونحوها

شخص الـذي يـراد إلفـه مـن األطـوار الممكنـة فمقصود هذا العلم معرفة ما فـي الـ: (وهو في ت
 . حتى يحترز عما يتعلق بها)1(الضايرة

كما ؛ ٕ كالمستند إلى الحكيم، واما عن تصفية باطن؛وهو في األصل إما عن تجارب صحيحة
 .يحكى عن أماثل هذه األمة
 فـي رحـم )3( المشايخ والنبالء الرائضين)2(ما دمت أالفي- يضاهيني فيه اًوالفقير ما رأيت أحد

فـي جـو - حتى يتهمني بعـض مـن المعاشـرين الخلـص بالمكاشـفة، ومـا لـدي إال قلمـة ظفـر -العرفان
 ). من هذا النور، منحت منه تعالى من غير تجشم رياضة ونحوها-)4(شوبش

 ).ثم: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(
ّومنها ما ال ينالـه إال منها ما استأثره اهللا تعالى في علم غيبه، : (ما بين القوسين في ش) ب(

 ).ّأهل الكشف وأولو األلباب السليمة عن غشاوة الوهم
 ).تنفذ البحور في تعداد عشر منها: (وهو في ت

 
 

                                                 
 .8/227، المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده: انظر. أي الضارة: الضايرة )1(

 .10/418، المرجع السابق: انظر. َِأجد: ُأالفي )2(

ًمن راض الدابة يروضها روض: الرائض )3( ُ َ َْ َ ُ َّ ورياضة، وطَأها واَّ ً ْذللها َأو علمها السيرِ َّ ََّ  .7/164، لسان العرب: ابن منظور. َ

كلمة للتحية والتعظيم وعلو القدر، كانت تقال أمام : ، وشاباشفي جو من الترحيب والجالل: أي: شوبشفي جو  )4(
َأي ولد له ولد ذكى، وأشبيت الرجل: أشبى الرجل: الملوك عند ركوبهم، ولها اشتقاق من اللغة، يقال ُ َْ رفعته وأكرمته، : ْ

ْوَأشبت الشجرة َ  المعروف تاج اللغة وصحاح العربية): هـ393ت (الجوهري؛ إسماعيل بن حماد : انظر. ارتفعت: ْ
، وابن حديدة؛ 7/239، )م1990، 4بيروت، دار العلم للماليين، ط(أحمد عبد الغفور عطار، : ، تحقيقبالصحاح

َّالمصباح المضي في كتاب النبي األمي ورسله إلى ): هـ783ت ( محمد بن علي بن أحمد األنصاري، أبا عبد اهللا ُ
 .2/119، )بيروت، عالم الكتب(محمد عظيم الدين، : ، تحقيقملوك األرض من عربي وعجمي
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ّيـــستمد المفـــسر مـــن اثنـــي عـــشر فنـــا: وقـــولهم ّ، بـــالنظر إلـــى مـــا هـــو الغالـــب )1( أو نحـــو ذلـــك)أ(ّ
 .، كما أشرنا إليه، فال منافاة)ب()المستعمل فيه(

َال تتـــوهم الـــنقص وعـــدم الوصـــول إلـــى تحقيـــق معـــاني اآليـــات، واســـتيفاء تلـــك : هَْتنبيـــ ّالنكـــت (َ
ّالرابيات

ّفإن أذهانهم كانت مقتبسة مـن  كثير من هذه العلوم، )د( في السلف الخالي عن محاولة)ج())2(
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .ّأنوار النبوة المحمدية، 

 ).اًعلم: (في ش و ت) أ(
 ).فيه: (ت، وهو في ساقط من شما بين القوسين ) ب(
 ).النكات: (ما بين القوسين في ش و ت) ج(
 ).مزاولة: (في ش و ت) د(

:  مــن العلــوم التــي تتعلــق بــالقرآن الكــريم، وهــياًذكــر ابــن جــزي فــي تفــسيره اثنــي عــشر فنــ) 1(
 وأصــول ، وأصــول الــدين، والتــصوف، والقــصص، والحــديث، والنــسخ، واألحكــام، والقــراءات،التفــسير
، وقد استفاد المؤلـف ممـا ذكـره ابـن جـزي فـي العلـوم التـي شـاركه فيهـا،  والبيان، والنحو، واللغة،الفقه
 .)1( كان ينقل بعض عباراتهاًوأحيان

القرآن،  وعلــل لتعلقهــا بــ، كثيــرةاًوقــد تميــز المؤلــف بهــذا الفــصل عــن ابــن جــزى، فأضــاف علومــ
 .ولعل هذا الفصل هو مما تميز به هذا الكتاب

، وكــذلك المفــسرإليهــا لعلــوم التــي يحتــاج وقــد تحــدث المفــسرون فــي مقــدمات تفاســيرهم عــن ا
 .)2(تحدثت كتب علوم القرآن عنها

 .)3(األرضما ارتفع من ، وهي رابيةجمع : الرابيات) 2(
 

                                                 
 .1/6، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )1(

، 1/105، تفسير البحر المحيط: ندلسي حيان األا، وأب1/38، تفسير الراغب األصفهاني: الراغب األصفهاني: انظر )2(
 .1/18، تفسير التحرير والتنوير: ، وابن عاشور4/477، اإلتقان: ، والسيوطي1/13، البرهان: والزركشي

 .6/2349، الصحاح: الجوهري: انظر )3(
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ْومستضيئة بـشموس أسـرار الفيـوض المـصطفوية، بقـ( فـي  ()أ()ّربهم الـصوري والمعنـوي، فمـا أحـوجتهمُ
 .)ج( المودوعة في تصانيف هذا الوقت)ب()فهمها إلى مضايق األلفاظ المحدثة

 .ما بين القوسين ساقط من ت) أ(
، وهـو ) فـي مـضايق األلفـاظ)1(فـي اسـتنباط أبياتهـا إلـى التـرغم: (ما بين القوسين فـي ش) ب(
 . تمنساقط 

 ).يعالوض: (في ش زيادة) ج(

 
 
 

                                                 
ُالترغم )1( ٕالتغضب، وان لم يكن معه كالم: َّ ُ ُّ َ  .8/80، تهذيب اللغة: األزهري: انظر. ّ
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 فصل.] 5[

 ]في أسباب الخالف في التفسير ووجوه الترجيح[

َُأسباب الخالف  َللمجتهدين كثير(ْ ِ َ؛ منها)1(َ ْ  :)أ()ِ
ِاختالف القراء ُِّ

ْ، واإلعراب)2( ِ َ
)3( ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) أ(

ماء عن أسباب الخالف فـي التفـسير، ووجـوه التـرجيح؛ كـابن تيميـة فـي مقدمـة تحدث العل) 1(
 .)3(، وابن الوزير في إيثار الحق)2(، وابن كثير في مقدمة تفسيره)1(التفسير
اخــتالف   ذلــكومثــال، االخــتالف فــي التفــسير فــي اًقــد يكــون ســبباالخــتالف فــي القــراءات ) 2(

 ª  »  ¬  ®  ¯   °  ±  ²  ³´  ¦   §  ¨  © ﴿: قولـه تعـالىالمفسرين فـي 
»  º  ¹  ¸  ¶  µ﴾)4(ــــ ــــد ق ِّكــــذ﴿: ئِرُ، فق ــــشديد، أيُبواُ ــــومهم كــــذ: ﴾ بالت ــــوا أن ق ، وهمُبَّأيقن

ولــم ، وهم فيمــا أخبــروا بــه مــن العــذابُبَذَ ظــن القــوم أن الرســل كــ: أي،بــالتخفيف﴾ ®﴿: ئِرُوقــ
 .)5(قواُدْصَي

 وكل قراءة منهـا مـع ،تغاير فيها المعنى كلها حقهذه القراءات التي ي"وينبغي التنبيه على أن 
 اً واتبـاع مـا تـضمنته مـن المعنـى علمـ، بهـا كلهـااإليمـان يجـب ،القراءة األخرى بمنزلة اآلية مـع اآليـة

 .)6("تعارض  أن ذلكاً ألجل األخرى ظنإحداهما ال يجوز ترك موجب ،ًوعمال
ذلـــك، علـــى  اً مبنيـــ فـــي التفـــسير ويكـــون االخـــتالف،أوجـــه اإلعـــراب فـــي اآليـــة قـــد تختلـــف) 3(

ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤   ±  °  ¯  ®     ²  »  ¬﴿: ومثـــال ذلـــك اخـــتالفهم فـــي قولـــه تعـــالى

 خبــــر﴾ ® ﴿﴾ يجــــوز فيهــــا الرفــــع علــــى االبتــــداء، وتكــــون جملــــةª﴿: ، فقولــــه)7(﴾³  ´

 
                                                 

 . وما بعدها13/329، مجموع الفتاوى: بن تيميةا: انظر )1(

 . وما بعدها1/4، تفسير ابن كثير: ابن كثير: انظر )2(

إيثار الحق على الخلق في رد الخالفات إلى المذهب ): هـ840ت (ابن الوزير؛ محمد بن نصر المرتضى اليماني  )3(

 . وما بعدها146 ص ،)م1987، 2بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، الحق من أصول التوحيد

  .110: يوسف )4(

 .9/275، تفسير القرطبي: القرطبي: انظر )5(

 .13/391، مجموع الفتاوى: ابن تيمية )6(

 .7: آل عمران )7(



157 

ِ، واالشتراك اللفظي)1(ّاللغويين/  َو ّ)2(. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

، ويجــوز  فــال يعلــم تأويلــه أحــد غيــره، اهللا بعلمــهاســتأثرالمتــشابه مــن الكتــاب قــد ، وعلــى هــذا، فالمبتــدأ
﴾ ®، وتكـون جملـة ﴿ فـي علـم التأويـل، وعلـى هـذا، يـدخل الراسـخون فـي العلـمنسقفيها عطف ال

 .)1(هم يقولون: والتقدير ،تكون خبر مبتدأ مضمرأو هم قائلين ذلك، حال كون: إما حالية، أي
 .للسمين الحلبيالدر المصون ومن الكتب المميزة في ذلك، كتاب 

سـبب فـي الخـالف بـين المفـسرين، ومثـال ذلـك قولـه اختالف اللغويين فـي معنـى الكلمـة ) 1( 
دائـــم شـــبابهم ال يتغيـــرون : ، وقيـــلأنهـــم ال يموتـــون: ، فقيـــل معنـــاه)2(﴾»  ¬  ®  ¯﴿: تعـــالى

 .)4( اللغة﴾ في¯﴿ لفظ معانيتدور على ، وهذه األقوال )3(َّمقرطون: ، وقيلعن تلك السن

تنـــاول أهـــل اللغـــة والتفـــسير وأصـــول الفقـــه المـــشترك اللفظـــي، ويـــسمى فـــي علـــوم القـــرآن ) 2(
ليون أن داللـة اللفـظ ، وأضاف األصو)5(الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثربالوجوه؛ وهو اللفظ 

ٕعلى المعـاني تكـون علـى الـسواء، واذا تعـين المـراد مـن المـشترك انتفـى المعنـى اآلخـر، وهـذه الداللـة 
 .)6(إما أن تكون مستفادة من الوضع األول، أو من كثرة االستعمال

                                                 
الدر المصون في علوم ): هـ756ت (، والسمين الحلبي؛ أحمد بن يوسف 4/16، تفسير القرطبي: القرطبي: انظر )1(

 .3/29، )دمشق، دار القلم(أحمد محمد الخراط، . د: ، تحقيقالكتاب المكنون

 .19: اإلنسان )2(

ُأي يلبسون القرط، وهو ما يعلق في شحمة األذن: مقرطون )3( َّ  .1/64، جمهرة اللغة: ابن دريد: انظر. ُْ

 .2/208، معجم مقاييس اللغة: ، وابن فارس29/220، تفسير الطبري: الطبري: انظر )4(

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها ): هـ395ت ( الحسين اد بن فارس بن زكريا، أبابن فارس؛ أحم: انظر )5(

، 152 ، ص)م1997/هـ1418، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(أحمد حسن بسج، : ، تحقيقوسنن العرب في كالمها
، 1/292، غة وأنواعهاالمزهر في علوم الل: والسيوطي، 2/409، اإلتقان: ، والسيوطي1/102، البرهان: والزركشي

مازن . د: ، تحقيقالحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة): هـ926ت ( يحيى ااألنصاري؛ زكريا بن محمد بن أحمد، أبو
 .80، ص )هـ1411، 1بيروت، دار الفكر المعاصر، ط(المبارك، 

، )بيروت، دار المعرفة(، أصول السرخسي): هـ490ت ( بكر االسرخسي؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل، أب: انظر )6(
اإلبهاج في شرح المنهاج على منهاج ): هـ756ت ( الحسن ا، والسبكي؛ تقي الدين، علي بن عبد الكافي، أب1/126

، )هـ1404، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(جماعة من العلماء، : ، تحقيقالوصول إلى علم األصول للبيضاوي
1/248. 

 ب/5
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ّواإلطالق والتقييد ،)1(ُالعموم والخصوص: واحتمال َ َ
)2( ، . . . . . . . . . . . . . . .. ..  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: ، أي)R  Q  P﴾)1﴿: ومثـــال اخـــتالف المفـــسرين بـــسبب المـــشترك اللفظـــي، قولـــه تعـــالى

 .)3(، والعرب قد أطلقت هذين المعنيين على قسورة)2(األسد أو الرامي
، )4( فـي الوضـع الواحـدلفظ المستغرق لجميـع مـا يـصلح لـه مـن غيـر حـصرلهو ا: العام) 1( 

 .)5(ل على كثرة مخصوصةاد الوأ ،اللفظ الدال على مسمى واحدهو  :الخاصو
B  A  ﴿: ومثـــال اخـــتالف المفـــسرين بـــسبب احتمـــال العمـــوم والخـــصوص، قولـــه تعـــالى

I  H   G  F  E  D  C   J﴾)6( غيــــر وفلفــــظ اآليــــة العمــــوم فــــي كــــل حامــــل ؛
، تكــون عــدة )Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴾)7﴿:  بقولــه تعــالى اآليــةحامــل، وعلــى تخــصيص

حامـل وضـع الحمـل، وعلـى بقـاء آيـة البقـرة علـى عمومهـا، تكـون عـدتها وهـي عنها زوجها من توفي 
 .)8( األجلين؛ فتكون بذلك عملت بمقتضى اآليتينأقصى

مـا تنـاول : المقيـد، و)9(" شـاملة لجنـسهًما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة": المطلق) 2(
ًمعينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه ً)10(. 

                                                 
 .51: المدثر )1(

 .4/448، تفسير ابن كثير: كثيرابن : انظر )2(

 .6/228، المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده: انظر )3(

البحر المحيط ): هـ794ت ( عبد اهللا ا، والزركشي؛ محمد بن بهادر بن عبد اهللا، أب2/513، المحصول: الرازي: انظر )4(

، 2/179، ).م2000/هـ1421، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(محمد محمد تامر، . د: ، تحقيقفي أصول الفقه
 .3/41، اإلتقان: السيوطيو

 .2/392، البحر المحيط في أصول الفقه: الزركشي: انظر )5(

 .234: البقرة )6(

 .4: الطالق )7(

 .3/174، تفسير القرطبي: القرطبي: انظر )8(

ل الفقه على مذهب اإلمام المختصر في أصو): هـ803ت (ابن اللحام؛ علي بن محمد بن علي البعلي، أبو الحسن  )9(

، والمرداوي؛ 1/125، )مكة المكرمة، جامعة الملك عبد العزيز(محمد مظهربقا، . د: ، تحقيقأحمد بن حنبل
: ، تحقيقالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه): هـ885ت (الدين، علي بن سليمان الحنبلي، أبو الحسن  عالء

: السيوطي: ، وانظر6/2711، )م2000/هـ1421، 1كتبة الرشد، طالرياض، م(عبد الرحمن الجبرين وغيره،  .د
 .3/82، اإلتقان

 .6/2714، التحبير شرح التحرير: ، والمرداوي1/125، المختصر في أصول الفقه: ابن اللحام: انظر )10(
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َ والحقيقة والمجاز
)1( ،. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  
r  q  p  ﴿:  قولــه تعــالىومــن اخــتالف المفــسرين بــسبب احتمــال اإلطــالق أو التقييــد،

u  t  s   }  |  {  z  y  x  w  v﴾)1( فـــي كـــل رقبـــة، مـــسلمة جـــاءت مطلقـــة، فاآليـــة 
، أوجـــــب )P  O  N  M  L   K  J﴾)2﴿: كانـــــت أو كـــــافرة، فمـــــن قيـــــدها بقولـــــه تعـــــالى

 .)3( إلى أنها باقية على إطالقها في كل رقبة، مسلمة كانت أو كافرةإسالمها، وذهب قوم
 هــو نقــل :المجــاز، و)4("داللــة اللفــظ علــى المعنــى الموضــوع لــه فــي أصــل اللغــة: "الحقيقــة) 1(

 .)5(لمناسبة بينهما؛ المعنى عن اللفظ الموضوع له إلى لفظ آخر غيره
k   j  ﴿: جـــاز، قولـــه تعـــالى اخـــتالف المفـــسرين فـــي احتمـــال الحقيقـــة أو المومثـــال

l﴾)6( فتطرحـه بالليـل الـشجر ذا الـشوك، كانـت تحمـل ، فمن حملهـا علـى الحقيقـة فـسرها بأنهـا

كانــت تمـــشي : ، ومـــن حملهــا علـــى المجــاز قـــالوأصــحابه صـــلى اهللا عليــه وســـلم علــى طريـــق النبــي
َحطب فالن بفالن إذا سعى به: ، تقول العرببالنميمة بين الناس َ َ َ َُ ٌ ُ َ َ)7(. 

 
 

                                                 
 .3: المجادلة )1(

 .92: النساء )2(

 .3/82، اإلتقان: ، والسيوطي2/15، البرهان: الزركشيو، 17/282، تفسير القرطبي: القرطبي: انظر )3(

، واألسنوي؛ عبد الرحيم بن 1/52، اإلحكام في أصول األحكام: اآلمدي: ، وانظر1/75، المثل السائر: ابن األثير )4(
: ، تحقيقالكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية): هـ772ت ( محمد االحسن، أب

 .3/97، اإلتقان: والسيوطي، 1/432، ).هـ1405، 1 دار عمار، طعمان،(محمد حسن عواد  .د

 .1/432، الكوكب الدري: ، واألسنوي1/75، المثل السائر: ابن األثير: انظر )5(

 .4: المسد )6(

 .20/239، تفسير القرطبي: ، والقرطبي4/228، تهذيب اللغة: األزهري: انظر )7(
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َواإلضمار واالستقال ّوالزيادة، )1(لَ َ
)2( ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

: االسـتقالل، و)1( المخاطـب لـههو إخفاء المتكلم معنى في نفـسه مـع إرادة فهـم: اإلضمار) 1(
يتوقـف علـى إضـمار لفـظ آخـر لـيفهم  دون الحاجة إلـى تقـدير، فـال اًإفادة المتكلم المعنى المراد منفرد

 .)2(معناه
   ª  »  ¬  ®﴿: ومن اختالف المفسرين في احتمال اإلضمار أو االسـتقالل، قولـه تعـالى

 أفمـــن حـــق :والتقـــدير ،م جملـــة واحـــدةيكـــون الكـــال، فعلـــى االســـتقالل )3(﴾²  ³  ´   ¯  °  ±
ــــه الــــضمير،موضــــع ﴾ ²  ³  ´﴿ووضــــعت  ؟ أأنــــت تنقــــذه،عليــــه كلمــــة العــــذاب  والهمــــزة فــــي قول

 أفمــن حــق :يكــون التقــدير، وعلــى اإلضــمار كــررت للتأكيــد﴾ ªفــي ﴿هــي همــزة اإلنكــار ﴾ °﴿
وعلــى  ﴾،²  ³  ´   °  ±﴿ ثــم اســتأنف قولــه ،فحــذف الخبــر، عليــه كلمــة العــذاب تتأســف عليــه

 .)4(﴾¯﴿يوقف على  هذا
ومـن ذلـك اخـتالف احتمال الزيادة أو التأصيل سبب من أسباب الخـالف بـين المفـسرين، ) 2(

: ﴾ زائــــدة جعــــل المعنــــىk، فمــــن جعــــل ﴿)l   k  j﴾)5﴿: المفــــسرين فــــي قولــــه تعــــالى

 .)6(الرؤوساضربوا : المعنى، ومن جعلها متأصلة جعل اضربوا األعناق
 
 

                                                 
الصواعق المرسلة على الجهمية ): هـ751ت ( عبد اهللا اكر أيوب الزرعي، أبابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي ب: انظر )1(

، والكفوي؛ 2/714، )1998/هـ1418، 3الرياض، دار العاصمة، ط(علي بن محمد الدخيل اهللا . د: ، تحقيقوالمعطلة
: ، تحقيق معجم في المصطلحات والفروق اللغوية-الكليات ): هـ1094ت ( البقاء اأيوب بن موسى الحسيني، أب

 .384، ص )م1998/هـ1419بيروت، مؤسسة الرسالة، (عدنان درويش ومحمد المصري، 

، مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين: حسين بن علي. ، والحربي؛ د1/295، شرح الكوكب المنير: ابن النجار )2(
 .162، ص )هـ1429، 1الدمام، دار ابن الجوزي، ط(

   .19: الزمر )3(

 .3/193، التسهيل لعلوم التنزيل:  جزيابن: انظر )4(

 .12: األنفال )5(

 .7/378،تفسير القرطبي: القرطبي، و9/198تفسير الطبري، : الطبري: انظر )6(
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َ والتقديم وال  .)2(ّ، والنسخ)1(تأخيرَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هــو مــن أســباب االخــتالف علــى التقــديم والتــأخير وأحمــل الكــالم علــى الترتيــب احتمــال ) 1( 
، فمن حملـه علـى )Z   Y  X  W  V  U  T  S﴾)1﴿: في التفسير، ومثال ذلك قوله تعالى

، ومـن حملـه إني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك: التقديم والتأخير، جعل الوفاة بمعنى الموت، والمعنى
Y   X  W     ]   \  [  Z﴿: ، جعــل الوفــاة بمعنــى النــوم، ومنــه قولــه تعــالىالترتيــبعلــى 

 .)3(إني قابضك من األرض: جعلها بمعنى القبض، أي وأ، )2(﴾^  _  `

اخـتالفهم  ذلـك مثـالبـين المفـسرين، ومـن أسـباب االخـتالف  أو اإلحكام )4(حتمال النسخا) 2(
ــــه تعــــالىفــــي  ــــسخ الحكــــم فهــــي )r  q   v  u   t  s﴾)5﴿: قول ــــول بن ــــى الق ، فعل

ــذين يطيقونــه وال يــصومونه : عنــى، والمقتــضي التخييــر بــين الــصوم واإلفطــار مــع اإلطعــامت وعلــى ال
 ، وعلـــى القـــول بـــأن الحكـــم)y   x  w  v  u﴾)6﴿: لىبقولـــه تعـــا، وتكـــون منـــسوخة فديـــة

 ،فديـة ال يطيقونـهوعلـى الـذين  وعلى الـذين كـانوا يطيقونـه أو :فيه إضمار تقديرهمحكم غير منسوخ ف
 .)7( والمرضع، والحامل التي تتأذى بالصوم،وأشير بذلك إلى الشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم

 .حتمال اإلضمار أو االستقاللتالف المفسرين بسبب االخًمثاال  يصلح كذلك ،هذا المثالو
 

 
  

                                                 
 .55: آل عمران )1(

 .42: الزمر )2(

 .1/367، تفسير ابن كثير: ، وابن كثير3/289، تفسير الطبري: الطبري: انظر )3(

 .168قسم التحقيق، الفصل السادس، ص : انظر. سيأتي تعريف النسخ )4(

 .184: البقرة )5(

 .185: البقرة )6(

بيروت، دار الكتب (، نواسخ القرآن): هـ597ت ( الفرج اابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد، أب: انظر )7(
 .65، ص )1405، 1العلمية، ط
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ّوتعدد الرواية عنه صلى اهللا عليه وسلم وعن السلف ّ َّ ََ ْ ّ  .)2)(1)(أ(ّ

 ).وغير ذلك: (في ش و ت زيادة) أ(

ُتعــدد الروايــات عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم وعــن الــسلف ســبب الخــتالف التفــسير، ) 1( ُّ َ َ
S  R  Q  P  O   ﴿: ﴾ فـــي قولـــه تعـــالىTى ﴿ومثـــال ذلـــك مـــا جـــاء فـــي معنـــ

[  Z  Y  X  W  V  U  T﴾)1( ــــز، فعــــن ــــد العزي ــــن عمــــر بــــن عب  والحــــسن واب
نهم كاألنجاس لتـركهم إ: ، وعن قتادةنهم أنجاس األبدان كالكلب والخنزيرإ: عباس، رضي اهللا عنهما

لمـــا كـــان علينـــا : ننجـــسة، وقـــال األكثـــروٕ وان لـــم تكـــن أبـــدانهم ،مـــا يجـــب علـــيهم مـــن غـــسل الجنابـــة
 .)2( صاروا بحكم االجتناب كاألنجاس،اجتنابهم كما تجتنب األنجاس

، ونقلهـا المؤلـف مـن ابـن اًذكر المؤلف في أسباب الخالف بين المفسرين اثني عشر سبب) 2(
 .)3(جزي بترتيبها مع تصرف في النقل

 : )4(وهناك أسباب أخرى لالختالف بين المفسرين، ومنها
فعن ابن ، )s  r﴾)5﴿:  كما في تفسير قوله تعالى؛حتمل ألكثر من موصوفالوصف الم .1

الحــسن قــال ، والمالئكــة التــي تنــزع نفــوس بنــي آدمهــي : مــسعود وابــن عبــاس رضــي اهللا عــنهم
 .)6( تنزع من أفق إلى أفق،النجومهي  :وقتادة

e   d  c  b   a   g  f  ﴿: االخــتالف فــي عــود الــضمير، كمــا فــي تفــسير قولــه تعــالى .2

h﴾)7( ،مالق عملك:  وقيل، مالق ربك:أي)8(. 

                                                 
 .28: التوبة )1(

زاد ): هـ597 ت( الفرج ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد، أب، وا10/105، تفسير الطبري: الطبري: انظر )2(

 .3/417، )هـ1404، 3بيروت، المكتب اإلسالمي، ط(، المسير في علم التفسير

 .1/9، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )3(

 . وما بعدها63، ص فصول في أصول التفسير: الطيار: انظر )4(

 .1: النازعات )5(

 .30/27، تفسير الطبري: الطبري: نظرا )6(

 .6: االنشقاق )7(

 .4/489، تفسير ابن كثير: ، وابن كثير19/271، تفسير القرطبي: القرطبي: انظر )8(
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ّووجوه الترجيح  ُ ُ  :)أ()كذلك، منها(َ
ُتفسير البعض باآلخر، والحديث ِ َْ

ّ، سيما الوارد في الصحيحين)ب(  .)ج(ّ
ْوقول الجمهور ُ

 .)2( كابن عباس رضي اهللا عنهما؛ به)د(، ومن يقتدى)1(
ّوتأييد اللغة، والصرف   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .، )4(، واالشتقاق)3(ّ

 .ما بين القوسين ساقط من ش و ت) أ(
 ).وبالحديث: (في ش) ب(
 ).وما يقربهما: (في ش و ت زيادة) ج(
 .بالياء، والمثبت من ش و ت) ييقتد: (في ع) د(

 .إلى غير ذلك من األسباب
، اخـتالف تـضادو ،اخـتالف تنـوع: سمينوينبغي التنبيه على أن االختالف في التفسير علـى قـ

 .)1(ولكل أسبابه
 مــن األخــذ ىأولــمــن المجتهــدين األخــذ بقــول األكثــر يكــون حــال االخــتالف، ، فــي الجملــة) 1(

 .)3( دليل المخالفَّ، ما لم يتقو)2(بقول الواحد إذا خالفهم
مــا أمكــن، فــي التفــسير، يعــدل إلــى الجمــع بينهــا قــوال الــصحابة عنــد وقــوع الخــالف بــين أ) 2(

 تقـديم قـول ابـن ذهب الزركـشي والـسيوطيفإن تعذر الجمع عدل إلى الترجيح، فإن تعـذر التـرجيح فمـ
 .)4( لدعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم له؛عباس رضي اهللا عنهما

 .)5(تعريفهسبق ) 3(
 .)6(سبق تعريفه) 4(
 

                                                 
 .13/333، مجموع الفتاوى: ابن تيمية: انظر )1(

 .9/363، فتح الباري: ، وابن حجر4/173، الموافقات: الشاطبي: انظر )2(

القاهرة، المطبعة السلفية، (، النبوات): هـ728ت ( العباس ا؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني، أبابن تيمية: انظر )3(
 .148، ص )هـ1386

 .1/101، التفسير والمفسرون: والذهبي، 4/483، اإلتقان: ، والسيوطي2/172، البرهان: الزركشي: انظر )4(

 .122قسم التحقيق، الفصل الرابع، ص : انظر )5(

 .122م التحقيق، الفصل الرابع، ص قس: انظر )6(
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ّ والسياق والسباق َ، واألصالة)2(، والتبادر)1(ّ َ
 .)4)(ب(ًكون المجاز أكثر استعماالّ إال أن ي)3)(أ(

َواإلصالة: (في ع) أ( ِ  .بكسر الهمزة، والمثبت من ش و ت) َ
 ).وأفصح: (، وفي ت زيادة)أو أفصح: (في ش زيادة) ب(

مـن سـابق الكـالم المـسوق مـن كالمـه، إمـا  دل علـى مـراد المـتكلم مـاهـي : قرينة السياق) 1( 
، ولــه أصـــل عظــيم فـــي فهــم الكتـــاب )2(مـــا قبــل الـــشيء ، والـــسباق جــزء منـــه، وهــو)1(لــذلك أو الحقــه

 ومــا يبــين معنــاه مــن ، وســياقه،بــل ينظــر فــي كــل آيــة وحــديث بخــصوصه: "والــسنة، قــال ابــن تيميــة
 .)3(" فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة،القرآن والدالالت

 .)4( من السياقينهو يتصيد المعاف؛ المفرداتوأفاد في ذلك الراغب األصفهاني في 
وهـو يختلـف بحـسب ، أي تبادر المعنى إلى ذهـن المخاطـب بمجـرد سـماع اللفـظ: التبادر) 2(

 .)5(السياق، وما يضاف إليه الكالم
 .أراد باألصالة الحقيقة) 3(
: ف المفسرين بـسبب الحقيقـة والمجـاز، والمعنـىأشار بذلك إلى قاعدة الترجيح عند اختال) 4(

 بكثرة االستعمال ونحوه، وتكون المجاز؛ ألنه األصل، إال أن يترجح المجاز أولىتقديم الحقيقة على 
 .)6(الحقيقة مرجوحة

O  N  M  ﴿: ومثــال تــرجيح المجــاز علــى الحقيقــة مــا ذكــره ابــن جــزي فــي تفــسير قولــه تعــالى
P﴾)7(حقيقــة: وقيــل، فهــو مجــاز؛ وهــو عبــارة عــن إضــاللهم؛اآليــة تعليــل لعــدم إيمــانهم: "، قــال  

 
                                                 

إحكام األحكام شرح عمدة ): هـ702ت ( الفتح اابن دقيق العيد؛ تقي الدين، محمد بن علي بن وهب، أب: انظر )1(

حاشية ): هـ1198ت (، والبناني؛ عبد الرحمن بن جاد اهللا المغربي 2/225، )بيروت، دار الكتب العلمية(، األحكام

 .1/20، )دار الفكر(، ل المحلي على متن جمع الجوامع للسبكيالبناني على شرح الجال

 .508، ص الكليات: الكفوي: انظر )2(

 .6/18، مجموع الفتاوى: ابن تيمية )3(

 .1/291، البرهان: الزركشي: انظر )4(

، 1/198، )بيروت، دار الفكر(، تيسير التحرير): هـ972ت (أمير بادشاه؛ محمد أمين بن محمود البخاري : انظر )5(
القواعد المثلى في صفات اهللا ): هـ1421ت ( عبد اهللا ا أب،العثيمين؛ محمد بن صالح بن محمد الوهيبي التميميو

 .36، ص )م2001/هـ1421، 3المدينة المنورة، الجامعة اإلسالمية، ط(، وأسمائه الحسنى

 .1/195، شرح الكوكب المنير: ابن النجار: انظر في مسألة المجاز الراجح )6(

 .7: البقرة )7(
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ـــديم العمـــوم إال أن يكـــون و ّتق ُ ـــل(ُ ّ، واإلطـــالق إال أن يتعـــين التقييـــد)1)(أ()َللخـــصوص دلي ّ ، )ب)(2(ّ
ّوتقديم ما حقه التقديم ّ إال أن يتقوى دليل التأخير)ج(َ َ ّ ّ)3)(4(. 

 ).دليل للخصوص: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(
 ).واالستقالل: (في ش زيادة) ب(
 ).أن يتقدم: (في ش و ت) ج(

، فـرجح )1(" واألول أبـرع، حتـى يخـتم عليـهاً أصبعاًن القلب كالكف ينقبض مع زيادة الضالل أصبعوأ
 .وأليق بالسياقالمجاز؛ ألنه أبرع 

ف المفـــسرين بـــسبب العمـــوم والخـــصوص، أشـــار بـــذلك إلـــى قاعـــدة التـــرجيح عنـــد اخـــتال) 1( 
، ليـــل علـــى التخـــصيص ألنـــه األصـــل إال أن يـــدل د؛تقـــديم العمـــوم علـــى الخـــصوص أولـــى: والمعنـــى
لمــن فـــي األرض مـــن : أي، )i   h  g  f﴾)2﴿: قولـــه تعـــالىتقـــديم الخــصوص ومثــال 
 .)4)(3(﴾»   ¬  ®﴿: لقوله تعالى؛ ، فخص المؤمنين دون غيرهمالمؤمنين
: ييـد، والمعنـىأشار بذلك إلى قاعدة الترجيح عند اختالف المفسرين بسبب اإلطالق والتق) 2(

 . إال أن يدل دليل على التقييدل؛ ألنه األصقييدتقديم اإلطالق على الت
حمـل الكـالم علـى الترتيـب أشار بذلك إلى قاعدة التـرجيح عنـد اخـتالف المفـسرين بـسبب ) 3(

 أن يــدل دليــل األصــل إال؛ ألنــه حمــل الكــالم علــى ترتيبــهتقــديم : ، والمعنــىعلــى التقــديم والتــأخير وأ
 .على التقديم والتأخير

رجيح عنـد الخـالف بـين المفـسرين، ونقلهـا المؤلـف مـن ابـن جـزي بترتيبهـا  للتـاًذكر وجوهـ) 4(
 إال أن يــدل ،تقــديم االســتقالل علــى اإلضــمار: ، وهــواً واحــداًمــع تــصرف فــي النقــل، وتــرك منهــا وجهــ

 .)5(دليل على اإلضمار
 
 

                                                 
 .1/37التسهيل لعلوم التنزيل، : ابن جزي )1(

 .5: الشورى )2(

 .7: غافر )3(

 .16/4، تفسير القرطبي: القرطبي: انظر )4(

 .1/9، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )5(
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 .)1()شرح الكوكب المنير(وممن بين وفصل في وجوه الترجيح مع التمثيل، ابن النجار في 
 
 

                                                 
 .299-1/294، شرح الكوكب المنير: ابن النجار: انظر )1(
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ٌفصل.] 6[ ْ َ 

 ]في النسخ في القرآن وحكمته[

ْعي بعد تقريرهّرفع الحكم الشر: ّالنسخ َ ّ
ّالخبر الذي لم يضمن اإلنشاء(، فال يجري في )1(  .)2)(أ()َ

 ).األخبار: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(

 وقــد ،)1( الـشارع، بخطــاب شــرعي آخـر متــراخ عنــهخطــابفــي الحكــم الثابـت رفــع : النـسخ) 1(
 .)2(علوم القرآنوكذلك في كتب ، مستقلة في كتب اًتحدث العلماء عن النسخ كثير

، وممن )3(اًقليل جدعند التحقيق  وهووقد أكثر الناس من تعداد اآليات في الناسخ والمنسوخ، 
، )4()الناســخ والمنــسوخ فــي القــرآن الكــريم(فــي ) هـــ543ت  ( بكــر بــن العربــيوالقاضــي أبــحقــق فيــه 
 . وغيرهم،)6(، والدكتور فضل عباس)5(والسيوطي
ومـنهم  ،اًمطلقـزاد األخبـار مـنهم مـن  و،الجمهـورعنـد  ال يقع النسخ إال في األمر والنهي) 2(

 وعلـل الزرقـاني منـع النـسخ فـي األخبـار المحـضة بـأن ذلـك ،)7(من قيد الخبر بما كان بمعنى الطلـب
 .)8( وهو محال، الناسخ والمنسوخ؛يؤدي إلى كذب الشارع في أحد خبريه

ـــــب؛ ـــــذي بمعنـــــى الطل ـــــسيوطيورجـــــح النـــــسخ فـــــي الخبـــــر ال  ، وغيرهمـــــا،)10(ني، والزرقـــــا)9( ال
 

                                                 
بيروت، دار الكتب (، اللمع في أصول الفقه): هـ476ت ( إسحاق ابن علي بن يوسف، أبالشيرازي؛ إبراهيم : انظر )1(

): هـ478 ت( المعالي ا، والجويني؛ عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف، أب55، ص )م1985/هـ1405، 1العلمية، ط
 دار البشائر اإلسالمية، بيروت،(عبد اهللا جولم النبالي وبشير أحمد العمري : ، تحقيقكتاب التلخيص في أصول الفقه

اإلحكام : ، واآلمدي1/190، المحرر الوجيز: ، وابن عطية1/86، المستصفى: ، والغزالي2/452، )م1996/هـ1417

 .3/118، في أصول األحكام

 .وغيرهم، 2/125، مناهل العرفان: الزرقاني، و3/55، اإلتقان: السيوطي، و2/28، البرهان: الزركشي: انظر )2(

 .3/58، اإلتقان: السيوطي: انظر )3(

 . القاهرة–مكتبة الثقافة الدينية : عبد الكبير العلوي المدغري، الناشر. د: مطبوع ومتداول، تحقيقالكتاب  )4(

 .3/60، اإلتقان: السيوطي: انظر )5(

 .36-2/25، ص إتقان البرهان: عباس: انظر )6(

 .2/33، البرهان: الزركشي: انظر )7(

 .2/152، مناهل العرفان: الزرقاني: انظر )8(

 .3/56، اإلتقان: السيوطي: انظر )9(

 .2/152، مناهل العرفان: الزرقاني: انظر )10(
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ّإما في اللفظ: وهو ّ
  .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ، )2(، أو المعنى)1(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ـــ ـــاه األمـــر، ثـــم ، فهـــذ)z  y  x  w   v﴾)1   }  |﴿: قولـــه تعـــالىه ومثال ا خبـــر ومعن

x  w  v  u  ts  r  q  p  o  n   m  l     z  y﴿: نــــــــسخها قولــــــــه تعــــــــالى
{﴾)2)(3(. 

، وهــذا مــا نــسخ فــي تالوتــه وبقــي حكمــهالــتالوة، ويــشير المؤلــف إلــى : المقــصود بــاللفظ) 1( 
 .)4(بشأن آية الرجمعمر بن الخطاب ما جاء عن : ، ومثالهيعمل به إذا تلقته األمة بالقبول

 ، ألن القرآن ال يثبت إال بالنقل المتـواتر؛ال يتصور نسخ التالوة مع بقاء الحكمواعترض بأنه 
 .)5( ثم نسخت تالوته وبقي حكمه،اًولم يثبت بالنقل المتواتر أن ما رووا كان قرآن

هـو غالـب و، تـهتالوه وبقيـت ما نسخ حكمالحكم، ويشير المؤلف إلى : المقصود بالمعنى) 2(
فـي قولـه  نسخ التخيير بين الـصوم واإلطعـام المنـصوص عليـه: ومثاله، )6(القرآن من المنسوخما في 
u  ﴿:  تعـالىتعيين إيجاب الصوم في قوله، ب)v  u   t  s   r  q﴾)7﴿: تعالى

y   x  w  v﴾)8)(9(. 

                                                 
 .65: األنفال )1(

 .66: األنفال )2(

ِ﴾ اآلية إلى قوله s  r  q  p  o  n   m  l، كتاب التفسير، باب ﴿صحيح البخاري: البخاري: انظر )3( ِ ْ َ َ َ
 .2/325، تفسير ابن كثير: ، وابن كثير4/1707، 4376 حديث رقم ،]66: األنفال[﴾ §  ¨  ©﴿

، وأخرجه البخاري 3/1317، 1691، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، حديث رقم صحيح مسلم: مسلم: انظر )4(
أو قبل ذلك ، كتاب األحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في واليته القضاء صحيح البخاري:  البخاري:انظر. اًمعلق

 .2/35، البرهان: الزركشي:  وانظر.6/2622للخصم، 

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم ): هـ730ت (عبد العزيز البخاري؛ عالء الدين، ابن أحمد بن محمد : انظر )5(

 .3/284، )م1997/هـ1418بيروت، دار الكتب العلمية، (عبد اهللا محمود محمد عمر، : ، تحقيقالبزدوي

أضواء البيان في إيضاح القرآن ): هـ1393ت (الشنقيطي؛ محمد األمين بن محمد بن المختار الجكني : رانظ )6(

 .2/451، )م1995/هـ1415بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، (مكتب البحوث والدراسات : ، تحقيقبالقرآن

 .184: البقرة )7(

 .185: البقرة )8(

، حديث رقم ]185: البقرة[﴾ y   x  w  v  uب التفسير، باب ﴿، كتاصحيح البخاري: البخاري: انظر )9(
 =﴾t  s   r  q﴿: ، كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالىصحيح مسلم: ، ومسلم4/1638، 4237
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 . كثير)ب(، والثاني)أ)(1(أو فيهما
ُوليس منه ْ ِ ُالتخصيص: َ َ، والتقييد)2(ّ

 .)5)(4(اءَواالستثن، )3(

 ).اللفظ أو المعنى: (في ش) أ(
 ).وهو: (في ش) ب(

أنهــا ، مــا ثبــت مــن حــديث عائــشة رضــي اهللا عنهــاومثالــه ، اً والحكــم معــالــتالوة نــسخ :أي) 1(
َكــان فيمــا ُأنــزل مــن القــرآن عــشر رضــعات معلومــات يحــرمن«: قالــت ْ ِّ َ ُ َ ٍَ ٍ َِ َ َُ ْ َ َ ُ ْ ِ ِْ ُ ْ َ ٍ ثــم نــسخن بخمــس معلومــات،ْ َِ َُ ْ ٍ ْ َ ِ َ ْ ُ َّ ُ، 

ِفتوفي رسول الله َّ َ ِّ ُُ ِوهن فيما يقرُأ من القـرآن وسلم،  صلى اهللا عليهَ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ِ َّ ُ المـشار - ، فآيـة عـشر رضـعات)1(»َ
 .)2(اًمنسوخة التالوة والحكم إجماع -إليها

وال يجـوز ال سـبيل إلـى صـحتها والعلـم بثبوتهـا،  ،األخبار فيه آحادف؛ هذا القسموأنكر بعضهم 
 .)3(أحد من الصحابة إثبات قرآن زائد على ما في أيدينا، أو نقصان بمثلهالنا أن ننسب إلى 

 .)4(هو قصر العام على بعض أفراده: التخصيص) 2(
 .)5(سبق تعريفه) 3(
 .)6( موضوع لذلكبلفظالحكم بإخراج الثاني من الحكم األول هو : االستثناء) 4(
 فقــد يطلقــون علــى تقييــد ؛صــولييناألعنــد المتقــدمين فــي اإلطــالق أعــم منــه النــسخ عنــد ) 5(

والمجمـل   وعلـى بيـان المـبهم،ً وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا،ًالمطلق نسخا
مــشترك فــي  جميــع ذلــكف ،ً كمــا يطلقــون علــى رفــع الحكــم الــشرعي بــدليل شــرعي متــأخر نــسخا،ًنــسخا

ـــــــى واحـــــــد ـــــــضى أن األمـــــــر ال؛معن ـــــــأخر اقت ـــــــي االصـــــــطالح المت ـــــــسخ ف ـــــــر وهـــــــو أن الن ـــــــدم غي  متق
 

                                                                                                                                               
تفسير : ، وابن كثير2/802، 1145، حديث رقم ]185: البقرة[﴾ y   x  w  v  u﴿: بقوله] 184: البقرة[=

 .1/216، ابن كثير

 .2/1075، 1452، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث رقم صحيح مسلم: سلمم )1(

 .2/451، أضواء البيان: الشنقيطي: انظر )2(

 .429، ص نتصار للقرآناال: الباقالني: انظر )3(

 .3/267، شرح الكوكب المنير: ، وابن النجار6/2510، التحبير شرح التحرير: المرداوي: انظر )4(

 .158قسم التحقيق، الفصل الخامس، ص : ظران )5(

 .2/421، البحر المحيط في أصول الفقه: الزركشي: انظر )6(
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ُوفيــه حكمــة بالغــة علــى حــسب المــصالح والــدواعي، ال تكــاد أن تراعــى بدونــه ُ ّ َ َ َ َ ّ، فمــن أضــل )1(ََ
ّممن توهم النقص فيه ّ

)2()3(. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 .)1( والثاني هو المعمول به، فاألول غير معمول به،اً به آخريءجٕ وانما المراد ما ،مراد في التكليف
األحكــام فبتغييــر ، معرفــة اهللا وتمجيــدهربــط العبــاد ب :للنــسخ حكــم وفوائــد عظيمــة، ومنهــا) 1(
ــــظ مــــصالح العبــــادوكــــذلك ، لــــذاتهاليــــست مطلوبــــة أعيانهــــا أن يظهــــر  ،  فــــي األحكــــامالتــــدرجو، حف

 .)2(هاغيرو
اء والجهــــل َدَيــــستلزم تجــــويز البــــحــــسب زعمهــــم ألنــــه  ؛فــــي األصــــلوهــــذا مــــذهب اليهــــود ) 2(

نـسخ اهللا ويجـاب علـى ذلـك بـأن   غيـره، ثـم يبـدو لـه، كالـذي يـرى الـرأي،بالعواقب على عـالم الغيـوب
 لـم يخـل ، بحكـماًفـإذا نـسخ حكمـ، ًتعالى ما شاء من أحكامه مبنـي علـى حكمـة كانـت معلومـة لـه أوال

هـي مـصلحة جديـدة للعبـاد فـي الحكـم ف ،دة غيـر حكمـة الحكـم األولهذا الحكم الثاني من حكمـة جديـ
 والفقر بعـد ، والمرض بعد الصحة وعكسه،أال ترى اإلحياء بعد اإلماتة وعكسه: اً أيض، ويقالالجديد

 .)3( فكذا األمر والنهي،ًاءَدَ وذلك ال يكون ب،الغنى وعكسه
 واســتثناء التخــصيص والتقييــد شــابه المؤلــف ابــن جــزي فــي تعريــف النــسخ وذكــر أقــسامه،) 3(

واالســتثناء منــه، وأضــاف المؤلــف عــدم جريــان النــسخ فــي الخبــر الــذي لــم يــضمن معنــى االنــشاء، ثــم 
 .)4(َّبين الحكمة منه، ونبه على أنه ال يستلزم النقص

 

                                                 
 .14/101، مجموع الفتاوى: ابن تيمية:  بتصرف، وانظر3/108، الموافقات: الشاطبي: انظر )1(

: ، والزرقاني3/63، اإلتقان: ، والسيوطي2/39، والبرهان، 3/156، البحر المحيط في أصول الفقه: الزركشي: انظر )2(
 .2/140، مناهل العرفان

، مناهل العرفان: الزرقاني: ، وللتوسع في هذا، انظر3/56، اإلتقان: ، والسيوطي2/30، البرهان: الزركشي: انظر )3(
2/142. 

 .1/10، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )4(
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ٌفصل.] 7[ ْ َ 

 ]القراءاتفي [

 .)3( في حرز األماني)أ( الذي)2(ّ متواترة، وهي السبع)1(القراءة

 ).المستوفية: (ي ش و تف) أ(

 واختالفهـــا بعـــزو ،علـــم بكيفيـــة أداء كلمـــات القـــرآن: "، وهـــوالقـــراءاتالمقـــصود بهـــا علـــم ) 1(
ثمـان بـن سـعيد الـداني  لع)التيـسير فـي القـراءات الـسبع(: ، ومن الكتب المؤلفة فـي القـراءات)1("الناقلة

النــشر فــي (، و)هـــ540ت  (شابــن البــاذ ألبــي جعفــر )اإلقنــاع فــي القــراءات الــسبع(، و)هـــ444ت (
؛ وهــو مــن أجمــع الكتــب المــصنفة فــي علــم القــراءات، )هـــ833ت ( بــن الجــزريال )القــراءات العــشر

 .وغيرها كثير
ـــــراءات أصـــــحاب) 2( ـــــسبعة، الق ـــــافع:  هـــــمال ـــــي نعـــــيم المـــــدنيا: ن ـــــن أب ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــن عب  ب

 بــن العــالء المــازنيا: أبــو عمــرو، و)هـــ120ت (عبــد اهللا بــن كثيــر الــداري : بــن كثيــر، وا)هـــ169 ت(
بن ا: ، وعاصم)هـ118ت ( الشاميعبد اهللا بن عامر اليحصبي : بن عامرا، و)هـ154ت (البصري 

، )هــــــ156 ت( الكـــــوفيبـــــن حبيـــــب الزيـــــات ا: حمـــــزة، و)هــــــ128ت ( الكـــــوفياألســـــدي   النجـــــودأبـــــى
 .)2()هـ189ت ( الكوفي يعلي بن حمزة الكسائ: يالكسائو

، )هــــ590ت (الـــشاطبي الـــضرير بـــن خلـــف ه ُّيـــرِ القاســـم بـــن فمحمـــدو أبـــقـــصيدة نظمهـــا ) 3(
، عــدد )هـــ444ت ( ألبــي عمــرو الــداني )التيــسير فــي القــراءات الــسبع(ضــمنها القــراءات الــسبع فــي 

 تتعلـق اً، حوت بعد المقدمة على أبواب األصول وفرش الحروف، وضـمنها أبياتـاًبيت) 1173(أبياتها 
 . الحروف وصفاتهابالقراءة، وليست منها؛ مثل مخارج

 .)3(وكثر شراحها، وتعددت مختصراتها

                                                 
دار (، منجد المقرئين ومرشد الطالبين): هـ833ت (، أبو الخير ابن الجزري؛ شمس الدين، محمد بن محمد بن محمد )1(

 .9، ص )م1999/هـ1420، 1الكتب العلمية، ط

بيروت، (أوتو برتزل، : ، تحقيقالتيسير في القراءات السبع): هـ444ت ( عمرو االداني؛ عثمان بن سعيد، أب: انظر )2(
 . وما بعدها4، ص )م1984/هـ1404، 2دار الكتاب العربي، ط

: أيمن رشدي، تحقيق. سويد؛ دو، 1/646، كشف الظنون: ، وحاجي خليفة4/71، وفيات األعيان: ابن خلكان: انظر )3(
 أحمد بن يوسف ،، ألبي العباس شرح القصيدة الشاطبية في القراءات السبع–العقد النضيد في شرح القصيد 

 . وما بعدها1/43، )م2001/هـ1422، 1جدة، دار نور المكتبات، ط(المعروف بالسمين الحلبي، 
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إكفـار جاحـدها، : ، فـي)4(، والخلـف العاشـر)3(، ويعقـوب)2(قـراءة أبـي جعفـر: )1(وتجري مجراها
ّوجـــواز قراءتهـــا فـــي الـــصالة، وعـــدم جـــواز مـــس المحـــدث  ِوالجنـــب ومـــن فـــي حكمـــه، وافـــادة الحكـــم / ّ ْ ُ ٕ َ َْ َ

ّالقطعي، ونحو ذلك
)5(. 

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 هـــذه  التاليـــة، فحكـــمالقـــراءات الـــثالثالـــسبع المتقدمـــة، هـــذه القـــراءات تجـــري مجـــرى : أي) 1(
 . ونحو ذلك، السبع في إكفار جاحدهاحكمالثالث 
 .)1()هـ130ت ( المدني المخزومي يزيد بن القعقاعهو ) 2(
 .)2()هـ205ت (، أبو محمد بن إسحاق الحضرمي البصرييعقوب هو ) 3(
 .)3()هـ229ت (، أبو محمد بن هشام البزار البغداديخلف هو ) 4(
 العلمـاء أجمع، وقد )4(متواترة -المتممةالسبع والثالث - هذه القراءات العشروعلى هذا، ف) 5(

مـن القـرآن لهـا مـن األحكـام مـا وهـي ، )5(قـراءات العـشرهـذه العلى أنه لم يتواتر شـيء ممـا زاد علـى 
 .)6(للقرآن، وقد اتفق العلماء على القراءة بها في الصالة وخارجها

 ممـا قطـع بـصحته مـن القـراءات، وتـوفرت فيـه اًوذكر مكي بن أبي طالـب كفـر مـن جحـد شـيئ
 .)7(شروط قبول القراءة

 
                                                 

معرفة القراء الكبار على الطبقات ): هـ748ت (الذهبي؛ شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد اهللا : انظر )1(

، وابن الجزري؛ 1/72، )هـ1404، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(بشار عواد معروف وغيره، : ، تحقيقواألعصار
. ج: ، تحقيقغاية النهاية في طبقات القراء): هـ833ت (حمد، أبو الخير شمس الدين، محمد بن محمد بن م

 .2/333، )م2006، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(برجستراسر، 

 .2/336، غاية النهاية في طبقات القراء: ، وابن الجزري1/157، معرفة القراء الكبار: :الذهبي: انظر )2(

 .1/246، غاية النهاية في طبقات القراء: ، وابن الجزري1/208، ارمعرفة القراء الكب: :الذهبي: انظر )3(

تحبير التيسير في القراءات ): هـ833ت (ابن الجزري؛ شمس الدين، محمد بن محمد بن محمد، أبا الخير : انظر )4(

 .72، ص )م2000/هـ1421، 1عمان، دار الفرقان، ط(أحمد محمد مفلح القضاة . د: ، تحقيقالعشر

): هـ1117 ت(الدمياطي؛ شهاب الدين، أحمد بن محمد بن عبد الغني ، و18، ص منجد المقرئين: ابن الجزري :انظر )5(
، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط(أنس مهرة، : ، تحقيقإتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر

 .8ص ، )م1998/هـ1419

 .1/332، البرهان: شي، والزرك13/393، مجموع الفتاوى: ابن تيمية: انظر )6(

، اإلبانة عن معاني القراءات): هـ437ت ( محمد اابن أبي طالب؛ مكي بن حموش بن محمد القيسي، أب: انظر )7(
 .51، ص )دار نهضة مصر للطباعة والنشر(عبد الفتاح إسماعيل شلبي، . د: تحقيق

 أ/6
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ْ لــــيس كــــذلك؛)1(وغيرهــــا شــــاذ ّ عنــــه؛ وهــــو النقــــل بــــالتواتر)أ( لتخلــــف شــــرط القــــراءةَ ُ ّ َ َ والموافقــــة ،َُ
َلمصحف من مصاحف( َ ُْ ِ ْ عثمان رضي اهللا عنه، )ب()ْ َ َ ِ َوكالم العرب المعتنى بهَ َِ َ َ

)2(. 
ُقلت( َوالتحقيق كما في نشر ابن الجزري: ُْ َ َ

  . . . . . . . . . . . . . .َ، رحمه اهللا تعالى،)3(

 ).القرآن: (في ش) أ(
 ).لمصاحف: (سين في ش و تما بين القو) ب(

التــواتر، والموافقــة : يقــصد المؤلــف بالــشاذ هنــا هــو مــا لــم تتــوفر فيــه شــروط القــراءة، وهــي) 1(
 . ولغة العرب،للرسم

مـع  استقى المؤلـف تقـسيم القـراءة إلـى متـواترة وشـاذة وشـروط قبـول القـراءة مـن ابـن جـزي) 2(
 هــــشام دون ابــــن محيــــصن محمــــد بــــن تغييــــر فــــي الــــصياغة، وخالفــــه فــــي اختيــــار قــــراءة خلــــف بــــن

، كمـا  فـي قبـول القـراءة البن جزي في اشتراط التـواتراً، ثم استدرك مخالف)1()هـ132ت (الرحمن  عبد
 .سيأتي

ال مـا جمـع فيـه مؤلفـه مـن الروايـات ، الخير ابن الجـزري ألبي النشر في القراءات العشر) 3(
وهـي يـه عـن نـشأة القـراءات، وعـن مروياتـه؛ ، تحدث ف)2(لم يصنف مثلهويتطرق إليه شك وال طعن، 

، وذكر أسـانيده التـي اختارهـا، ثـم تحـدث عـن القـراءات، الكتب التي قرأها على أصحابها فأجازوه بها
 .)3(األصول والفرشثم عن االستعاذة والبسملة، تحدث عن  بالتجويد ومخارج الحروف، ثم وبدأ ذلك

 محمد بن محمد بـن محمـد بـن علـي ، الخيرأبوهو شمس الدين، ): هـ833ت (وابن الجزري 
فــي   ال نظيــر لــههــا فياًوكــان إمامــ، وبــرز فــي القــراءات، ولــد ونــشأ فــي دمــشق الحــافظ، بــن يوســف

منجـد (و، )غاية النهاية في طبقات القراء(، و) العشرالقراءاتالنشر في (من كتبه ، عصره في الدنيا
 فـــــــــي المقدمـــــــــة الجزريـــــــــة(، و)شر العـــــــــالقـــــــــراءاتطيبـــــــــة النـــــــــشر فـــــــــي  (ومنظومـــــــــة، )المقـــــــــرئين

  

                                                 
 .1/11، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )1(

طبقات ): هـ911ت ( الفضل االسيوطي؛ جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، أب: انظر. طيذكر ذلك السيو )2(

 .549، ص 1183، ترجمة )هـ1403، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، الحفاظ

النشر في مقدمة تحقيق كتاب ): هـ1380ت (، والضباع؛ علي محمد 2/1952، كشف الظنون :حاجي خليفة: انظر )3(

 .ب/1 ،)القاهرة، المطبعة التجارية الكبرى( البن الجزري، لعشرالقراءات ا
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ًعدم اشتراط التواتر، بل صحة السند؛ إذ لـو كـان التـواتر شـرطا، لكـان ذكـر الـشرطين اآلخـرين لغـوا؛  ْ َ ً ّ َ َ َ َّ َّ ِ

ََّألن إفادة التواتر اليقين مشهور مسلم، لم يسمع فيه منازع من السلف َ ِ ُ ُْ ُ ّ َ ٌ ُ ّ َ ِ ّ  .)أ())1( والخلفَ
ّقال في طيبة النشر ّ)2(: 

 . ش و تمنما بين القوسين ساقط ) أ(

 .)1(غيرها، و)التجويد
ذهــب و، )2(االكتفـاء بـصحة الـسندأم قبـول القـراءة اشـتراط التـواتر فــي فـي اختلـف العلمـاء ) 1(

هــو الــصحيح عنــد أئمــة  كمــا ذكــر المؤلــف، و)3(ابــن الجــزريإلــى االكتفــاء بــصحة الــسند دون التــواتر 
 وأبـــو ،والمهـــدوي، )5(بـــن أبـــي طالـــب ومكـــي )4(لـــداني صـــرح بـــذلك ا،التحقيـــق مـــن الـــسلف والخلـــف

 .)6(شامة
فـي القـراءات، أصـل هـذه المنظومـة ة َّيِلفَأ، )هـ833ت  (الخير ابن الجزريألبي  منظومة) 2(
، جمـــع فيهـــا أصـــول هـــذا الفـــن وقواعـــده، وذكـــر فيهـــا النكـــت )7()النـــشر فـــي القـــراءات العـــشر(كتـــاب 

 .)8(روح وتحريرات كثيرةوالفرائد، أوجز فيها ولم يطنب، لها ش
 

                                                 
ُإنباء الغمر بأبناء العمر ): هـ852ت ( الفضل اابن حجر؛ شهاب الدين، أحمد بن علي بن محمد العسقالني، أب: انظر )1(

، 8/245 ،)م1986/هـ1406، 2بيروت، دار الكتب العلمية، ط(محمد عبد المعيد خان، . د: ، تحقيقفي التاريخ
 .7/45، األعالم: ، والزركلي549، ص 1183، ترجمة طبقات الحفاظ: والسيوطي

، النشر في القراءات العشر): هـ833ت ( الخير اابن الجزري؛ شمس الدين، محمد بن محمد بن محمد، أب: انظر )2(
، مناهل العرفان: الزرقانيو، 13-1/9، )القاهرة، المطبعة التجارية الكبرى(، )هـ1380ت (علي محمد الضباع : تحقيق

1/289-297. 

 .13 و 1/9، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: انظر )3(

اإلمارات، جامعة الشارقة، (، جامع البيان في القراءات السبع): هـ444ت ( عمرو االداني؛ عثمان بن سعيد، أب: انظر )4(
 .2/860، ) م2007/ هـ1428، 1ط

 .51، ص ة عن معاني القراءاتاإلبان: ابن أبي طالب )5(

إبراز المعاني من حرز األماني في ): هـ665ت (الدمشقي   شامة؛ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسياأب: انظر )6(

 .1/5، )مصر، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي(إبراهيم عطوة عوض، : ، تحقيقالقراءات السبع

 .173ص : انظر. سبق التعريف به )7(

، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع): هـ902ت ( الخير االسخاوي؛ شمس الدين، محمد بن عبد الرحمن، أب: انظر )8(
، والزعبي؛ محمد 2/1118، كشف الظنون: ، وحاجي خليفة9/255، )م1992/هـ1412، 1بيروت، دار الجيل، ط(

 .6، ص )، دار الهدىنبويةالالمدينة ( البن الجزري، طيبة النشر في القراءات العشرمقدمة تحقيق : تميم
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ُْومـــــنهم     ظهـــــرا)أ()ُعـــــشر شـــــموس(َ

 

ــــــشرا  ــــــام انت ــــــي األن َضــــــياؤهم وف
)1(

 

 

 
ـــم هـــي ترجـــع ُث ـــى َأصـــل مطـــرد: َْ ّإمـــا إل ُ ْ َّ َفعدمـــه ال(، )ب(ِ ـــى؛)ج()َ ، وتحقيـــق )2(ّ كالمـــدّ يغيـــر المعن

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )3(الهمزة

 .)شموس عشر: (ما بين القوسين في ت) أ(
 ).ّمطردا: (في ش) ب(
 ).فال: (ما بين القوسين في ش) ج(

ومــن األئمــة الــذين حــازوا قــصب : والمعنــى، )1(هــذا البيــت البــن الجــزري فــي طيبــة النــشر) 1(
الـــشمس، فـــشاع  صـــاروا كنـــور -هـــم أصـــحاب القـــراءات-الـــسبق فـــي إتقـــان القـــرآن وتحقيقـــه، عـــشرة 

فــضلهم وعلمهــم، وعــم مــشارق األرض ومغاربهــا، يعــرف فــضلهم العــامي والعــالم، كمــا يعــرف فــضل 
 .)2(الشمس المبصر والكفيف

 :، فقالقبل هذا البيت شروط قبول القراءةوذكر ابن الجزري 
 ِوْحــــــــــَ نَهْجــــــــــَ وَ مــــــــــا وافــــــــــقُّفكــــــــــل 

 

 يحـــــــــوَ يً احتمـــــــــاالِســـــــــمَّ للرَوكـــــــــان 
 

 
 ُو القــــــــــــرآنًســـــــــــنادا هـــــــــــِ إَّحَصـــــــــــَو 

 

 ُ األركــــــــــــــــــــانُ الثالثــــــــــــــــــــةِفهــــــــــــــــــــذه 

 

 
وهــو الــذي ال يقــوم ؛  فــي حــرف المــد علــى المــد الطبيعــيٍّطَهــو عبــارة عــن زيــادة مــ: المــد) 2(

 .)3(ذات حرف المد دونه
 .)4(هو اإلتيان بالهمزة على صورتها كاملة الصفة من مخرجها: تحقيق الهمزة) 3(
 
 

                                                 
، ءات العشراطيبة النشر في القر): هـ833ت (ابن الجزري؛ شمس الدين، محمد بن محمد بن محمد، أبو الخير  )1(

 .32، ص )، دار الهدىالنبويةالمدينة (محمد تميم الزعبي، : تحقيق

. د: ، تحقيق النشر في القراءات العشرشرح طيبة): هـ857ت (  القاسماأب ،النويري؛ محمد بن محمد بن محمد: انظر )2(
 .1/175، )م2003/هـ1424، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط(مجدي محمد سرور باسلوم، 

 53، ص إتحاف فضالء البشر: الدمياطي، و1/313، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: انظر )3(

. د: ، تحقيقالقواعد واإلشارات في أصول القراءات): هـ791ت (الحموي؛ أحمد بن عمر بن محمد، أبا العباس : انظر )4(
 .49، ص )هـ1406، 1دمشق، دار القلم، ط(عبد الكريم محمد الحسن بكار، 
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ــــسهيلها ِ، واإلدغــــام)1()أ( وت ْ ــــة)3(ظهــــارَ، واإل)2(ِ َ، واإلمال ِ َ
ــــق)4( َ، والترقي

ــــاء )ب)(6(َوالتفخــــيم ،)5( ــــات الي ٕ، واثب َ
ّ، واما ال ترجع)ج(ٕواسكانها ٕ

َ؛ وهو المذكور في فرش )7( إليه)د( ُ. . . . . .. . . . . . . . . . . . .  

 ).وتخفيفها: (في ش و ت) أ(
 ).والوقف: (في ش و ت زيادة) ب(
 ).وحذفها وفتحها: (ي ت زيادة على ما في ع، وف)وتسكينها وفتحها: (في ش) ج(
 ).يرجع: (في ش و ت) د(

، إمـــا بحـــذفها، أو اًوهـــو صـــرفها عـــن حـــدها نطقـــيقابـــل تحقيـــق الهمـــزة، : تـــسهيل الهمـــزة) 1( 
 .)1(بإيجاد حرف بين الهمزة وحرف المد، أو بإبدالها بحرف مد بحسب ما قبلها

 .)2( وينقسم إلى كبير وصغير،اًشددا كالثاني مً هو اللفظ بحرفين حرف:اإلدغام )2(
كـل منهمـا  اً واحـداًالحرفين بعـد صـيرورتهما جـسمبـالنطـق يقابـل اإلدغـام، وهـو  :اإلظهار) 3(

 .)3(هِتَيْنُ وتمام ب،كمال زنتهعلى 
شـديدة : قـسمين، وتنقـسم إلـى وبـاأللف نحـو اليـاء، أن تنحـو بالفتحـة نحـو الكـسرة: اإلمالة) 4(

 .)4(متوسطةو
 .)5(عبارة عن إنحاف ذات الحرف ونحولهوهو : يقالترق) 5(
 .)6(عبارة عن ربو الحرف وتسمينهيقابل الترقيق، وهو : التفخيم ويقال له التغليظ )6(
 .ال ترجع القراءة إلى األصل المطرد: أي) 7(
 

                                                 
 .45، ص القواعد واإلشارات: الحموي: انظر )1(

 .1/274، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: انظر )2(

 .46، ص القواعد واإلشارات: الحموي: انظر )3(

 .2/30، النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: انظر )4(

 .2/90، النشر في القراءات العشر: ، وابن الجزري50، ص القواعد واإلشارات: الحموي: انظر )5(

 .2/90، النشر في القراءات العشر: ، وابن الجزري51، ص القواعد واإلشارات: الحموي: انظر )6(
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ّ، فهي قد يغير)1(ُالحروف َ ِ َ
 .)3)(ب(ّ وقد ال يغير،)أ)(2(

 ).تغير: (في ش و ت) أ(
 .ي ش و تساقطة ف) ب(

ذكـر كيفيـة قـراءة كـل كلمـة قرآنيـة مختلـف فيهـا بـين القـراء، ال تنـدرج فـي : فرش الحروف) 1(
األصــول، مــع عــزو كــل قــراءة إلــى صــاحبها، وســميت كــذلك النتــشارها؛ فكأنهــا انفرشــت وتفرقــت فــي 

ا ينـسحب حكـم الواحـد منهـالسور، وسماها بعضهم بالفروع، وذلك في مقابلة األصول، ففي األصـول 
 . )1(على الجميع

المــذكور فــي – قــد يغيــر األصــل غيــر المطــرد )القــراءة: أي(هــي ف: يغيــر باليــاء، والمعنــى) 2(
 . المعنىالمعنى، وقد ال يغيرفيها  -فرش الحروف

، وأمــا مــا إلــى أصــل مطــرد فهــر ال يغيــر المعنــىمــن القــراءة مــا يرجــع وحاصــل مــا ســبق أن 
 .المعنى معنى وقد ال يغيرقد يغير الإلى فرش الحروف فمنها يرجع 

اعتمـــد المؤلـــف فـــي مـــا يرجـــع إليـــه اخـــتالف القـــراءات علـــى ابـــن جـــزي، ونحـــا نحـــوه فـــي ) 3(
: تقسيمه إلى مطرد وغير مطرد، ورتب أنـواع المطـرد كترتيـب ابـن جـزي مـع االختـصار، وتـرك منهـا

 .)2(مراعاة الخط في الوقف، والوقف
 
 
 
 

                                                 
اإلضاءة في بيان ): هـ1380ت (، والضباع؛ علي محمد 1/319، معاني من حرز األمانيإبراز ال:  شامةاأب: انظر )1(

 .10، ص )م1999/هـ1420، 1القاهرة، المكتبة األزهرية للتراث، ط(، أصول القراءة

 .1/12، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )2(
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ٌفصل.] 8[ ْ َ 

 ]ته وبيانهفي فصاحة القرآن وبالغ[

ّكونــه لفظــا عربيــا مــستعمال مــؤد: َفــصاحته ً ًْ َْ ُ ْ المعنــى بوجــه ال تعقيــد فيــه، )أ(ىَ َ ْ َمــع ســالمته(َ  )ب()ََ
 .)1( الحشو)ج(عن

ًوروده مطابقا لمقتضى: وبالغته( ُ ُ ُ الحال بحيث يهز النفوس إلى المراد منه)د()ُ َْ ِ َ ُ ّ ّ ْ)2(. 

 .)مؤدي: (في ت) أ(
 ).اًسالم (:ما بين القوسين في ش) ب(
 ).من: (في ت) ج(
 ).ووروده على مقتضى: (، وهو في ت)ًواردا على مقتضى: (ما بين القوسين في ش) د(

اســتقى المؤلــف هــذا التعريــف بعبــارة جميلــة بليغــة مــن شــروط الفــصاحة التــي ذكرهــا ابــن ) 1(
ة ومخالفــة ، والفــصاحة توصــف بهــا الكلمــة إذا خلــت مــن تنــافر الحــروف والغرابــ)1(جــزي فــي التــسهيل

 مــع فــصاحتها، ،القيــاس، ويوصــف بهــا الكــالم إذا خــال مــن ضــعف التــأليف وتنــافر الكلمــات والتعقيــد
ُوهي في المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح ََ ْ ُ

)2(. 
: انظـــر فـــي تعريـــف البالغـــةو، )3(ًاســـتقى المؤلـــف تعريـــف البالغـــة مـــن ابـــن جـــزي أيـــضا) 2(

 .)4(نيالخطيب القزوي
: خـالف بـين العلمـاءفيهـا والمـسألة اختار التفريق بين الفصاحة والبالغة، ويظهر أن المؤلف 

 )5(هل الفصاحة والبالغة شيء واحد أم بينها فرق واختالف

                                                 
 .1/12، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )1(

التلخيص في علوم ): هـ739ت ( المعالي الخطيب القزويني؛ جالل الدين، محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبا: انظر )2(

 .32-24، )م1932، 2دار الفكر العربي، ط(عبد الرحمن البرقوقي، : ، تحقيقالبالغة

 .1/12، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )3(

 .13، ص لوم البالغةاإليضاح في ع: الخطيب القزويني: انظر )4(

سر ): هـ466ت ( محمد ا، والخفاجي؛ عبد اهللا بن محمد بن سعيد الحلبي، أب7، ص الصناعتين: العسكري: انظر )5(

، 52، ص دالئل اإلعجاز: ، والجرجاني59، ص )م1982/هـ1402، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، الفصاحة
عصام شقيو، : ، تحقيقخزانة األدب وغاية األرب): هـ837ت (ي  بكر بن علي بن عبد اهللا االزراراوالحموي؛ أب

 .2/414، )م1987، 1بيروت، دار ومكتبة الهالل، ط(
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َوفيه أداء المقصود بطرق مختلفة في وضوح الداللة وخفائها َ ُِ َ َُّ ِ ُ ُ ِوال يتأتى إال باحتوائه  ،)1(ُ ِ ِ ْ ّ ّ َعلى / َ َ
ْ والتشبيه،)3( والكناية،)2(ع المجازأنوا ً وما يتعلق بها، وقد أتى بأنفسها لفظا ومعنى، )أ()4(َ ّ. 

 ).)1(والتعريض: (ما بين القوسين في ش و ت زيادة) أ(

 .)2(وهو ما يسمى بعلم البيان) 1(
 .159قسم التحقيق، الفصل الخامس، ص : انظر. سبق تعريفه) 2(

ــــه ــــه : ومثال ، ففيــــه  أنــــاملهم:أي، )c  bf  e  d   g   i  h﴾)3  ﴿: تعــــالىقول

 .)4(مجاز مرسل عالقته كلية، فقد أطلق الكل وأراد به الجزء
، بوصف جامع بين الحقيقـة والمجـازكل لفظ دل على معنى غير الموضوع له، : الكناية) 3(

d  e  ﴿: قولــه تعــالى لعــدم وجــود قرينــة مانعــة مــن ذلــك، ومثالــه مــع جــواز حملــه علــى الحقيقــة؛

f﴾)5(ألنــه ســتر الجمــاع بلفــظ اللمــس الــذي حقيقتــه ؛ فإنــه إن حمــل علــى الجمــاع كــان كنايــة ؛

 .)6(مصافحة الجسد الجسد
قـول اهللا ، ومثالـه بـأداة التـشبيه  بمـشاركته المـشبه بـه فـي أمـرالـشيءوصف هو : التشبيه) 4(
 .)8(شبه المراكب بالجبال من جهة عظمها، ف)h  g  f  e  d  c﴾)7﴿: عز وجل

                                                 
ومثاله قوله تعالى في . هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم، ال بالوضع الحقيقي، وال المجازي: التعريض )1(

، ضرب إبراهيم ]63: األنبياء[﴾   q  p  o   n  m  l  ks  r﴿: قصة إبراهيم عليه السالم
 أنه ال ، فكسرها، وغرض إبراهيم عليه السالم، غضب كبير األصنام أن تعبد معه األصنام الصغار،ًعليه السالم مثال

.  لما أرادًمن مخلوقاته، فجعل إحالة القول إلى كبير األصنام مثاالهم يجوز أن يعبد مع اهللا تعالى من هو دونه، فإن
 .2/186، المثل السائر: ابن األثير: انظر

، ص التعريفات: ، والجرجاني550، ص مقدمة ابن خلدون: ، وابن خلدون70، ص مفتاح العلوم: السكاكي: انظر )2(
ت (والسيوطي؛ جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، أبا الفضل ، 1/23، خزانة األدب وغاية األرب: ، والحموي200
، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(الشيخ إبراهيم العجوز، : ، تحقيق لقراء النقايةإتمام الدراية): هـ911

 .130، ص )م1985/هـ1405

 .19: البقرة )3(

 .256، ص اإليضاح في علوم البالغة: الخطيب القزويني: انظر )4(

 .6: المائدة )5(

 .2/182، المثل السائر: ابن األثير: انظر )6(

 .24: الرحمن )7(

 .148، ص مفتاح العلوم: ، والسكاكي239، ص الصناعتين: العسكري: انظر )8(

 ب/6
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ّوفيــه التحــسين بعــد رعايــة مــا يــؤد ْ َ ْ َّ َ بهــاىَ ِ
ْ المعنــى األصــلي)أ( َّ، علــى مــا مــر، وهــو كثيــر)1(َ َ َ ، )ب(َ

 :)ج(وأشهره
ِوهــــو خــــروج مــــن ُأســــلوب إلــــى آخــــر؛ كانتقالــــه مــــن الــــتكلم إلــــى الخطــــاب أو : االلتفــــات.] 1[ َ ِ ِ ِّ َ ََّ َ َ ْ ْ ٌ ُ ُ َ
ّ، والصور ست)2(الغيبة ِ َ َُّ)3(. 

 ).به: (في ش و ت) أ(
 ).كثير فيه: (في ش و ت) ب(
 ).وأشهر في: (في ت) ج(

 ،بعــد رعايــة مطابقــة الكــالم لمقتــضى الحــال، وهــذا التحــسين إنمــا يكــون وهــو علــم البــديع) 1(
 .)1(وضوح الداللةو

ـــــه تعـــــالى) 2( ـــــه قول ـــــك (:واألصـــــل، )A   I  H  G  F  E  D  C  B﴾)2﴿: ومثال ـــــر ل  )لنغف

 .)3( لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه الحسنىاًتعليق،  التكلم إلى الغيبةفانتقل من
االلتفــات مــن : ، وهــيضــمائر الخطــابهــذا التقــسيم باعتبــار انقــسام االلتفــات مــن حيــث ) 3(

مــن المخاطــب ، وإلــى المخاطــب أو مــن الغائــب إلــى المــتكلموإلــى الغائــب،  أو المــتكلم إلــى الخطــاب
 .)4(ّى السيوطي وجود االلتفات من الخطاب إلى التكلم في القرآنوقد نف، إلى المتكلم أو إلى الغائب

 

                                                 
، 551، ص مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، و16، ص اإليضاح في علوم البالغة: الخطيب القزويني: انظر )1(

إتمام الدراية لقراء : والسيوطي، 1/23، خزانة األدب وغاية األرب: الحمويو، 200، ص التعريفات: والجرجاني

 .137، ص قايةالن

 .2-1: الفتح )2(

، وابن قيم الجوزية؛ 72، ص اإليضاح في علوم البالغة: الخطيب القزويني:  في تعريف االلتفات ومثالهانظر )3(
: ، تحقيقالفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان): هـ751ت (بن أبي بكر أيوب الزرعي، أبا عبد اهللا  محمد

 .3/314، البرهان: ، والزركشي98ص ).هـ1327، 1مصر، مطبعة السعادة، ط(ي، محمد بدر الدين النعسان

 .3/230، اإلتقان: السيوطي: انظر )4(
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ْذكــر شــيء بعــد اندراجــه : ّالتجريــد.] 2[ ّلغــرض صــحيح؛ كتعظــيم وضــده(َ َ َ َ ، أو انتــزاع مــن )1)(أ()ِ
ََأمر ذي صفة آخر مثله ِ ْ

 .)2)(ب(
ْإدراج كالم بين متالزمين؛ لغرض التأكيد، ونحوه: االعتراض.] 3[ ْ َْ َ َ َُِ َ َ)3(. 

 ).لنحو تعظيم أو تحقير: (ما بين القوسين في ش و ت) أ(
 ).مبالغة: (في ش و ت زيادة) ب(

المعنــى األول للتجريــد أخــذه المؤلــف مــن ابــن جــزي، ولــم أقــف عليــه عنــد غيــره، فالتجريــد ) 1(
د ذكـره أو رتعظـيم المجـ: منـه والقصد ،ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدمهو : عند ابن جزي

n  m  ﴿: ، وهو علـى هـذا أشـبه بـذكر الخـاص بعـد العـام، نحـو قولـه تعـالىأو رفع االحتمالتحقيره 
x  w  v  u  t   s  r  q  p  o﴾)1( فــــــذكر جبريــــــل وميكائيــــــل ،

 .)2(ا بالذكر لتعظيمهما في لفظ عام؛ وهو المالئكة، وخصهمابعد اندراجهم
ه فـي ُ مثلـُ آخـرٌرْمـصفة َأ بـٍفَصَّتـُم ٍمـر مـن أَعَزَتـْنُأن يوالتجريد هنا بالمعنى اآلخـر؛ وهـو ) 2(

ٕ، ومنه خطاب الغير وارادة المتكلم نفسه، فيثبـت لنفـسه مـا ال يليـق  في كمالها فيهً مبالغة؛تلك الصفة
لـيس المعنـى أن الجنـة ، ف)À﴾)3   ½  ¾  ¿﴿: ومثال التجريد قوله تعـالى. التصريح في ثبوته لنفسه

اً فكأنه جرد من الدار دار؛نفسها دار الخلد بل هي ،فيها دار خلد وغير دار خلد
)4(. 

Z  Y  X  ﴿: قولـه تعـالى: ومثالـه.  على حالـهالكالملبقي المدرج لو أسقط بحيث ) 3(

المفعولين  بين  فاعترض)ويجعلون هللا البنات ولهم ما يشتهون( :وتقديره، )5(﴾]\  [  ^  _
 ،منــزه عــن ذلــك  وهــو، هللا البنــات ويجعلــون: فكأنــه قــال؛وهــو مــصدر يــدل علــى التنزيــه﴾، ]ـ﴿بــ

 .)6(ولهم ما يشتهون

                                                 
 .98: البقرة )1(

 .266، ص شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل: ، والطيار13، ص التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )2(

 .28: فصلت )3(

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن : ، وابن قيم الجوزية338، ص اإليضاح في علوم البالغة :الخطيب القزويني: انظر )4(

 .3/242، اإلتقان: ، والسيوطي167، ص وعلم البيان

 57: النحل )5(

 .94 ، صالفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان: ، وابن قيم الجوزية2/172، المثل السائر: ابن األثير: انظر )6(
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ّذكر الشيء بلفظ غيره؛ لمقارنته إياه: المشاكلة.] 4[ ْ َ ْ َ)1(. 
َاتحاد أول الكالم بآخره: ّالرد.] 5[ َ ّ ُ  .)2)(أ(ِّ
ِّزيادة ما يوضح أو يؤكد: ّالتتميم.] 6[ َ ُ ُ َ  .)3)(ب(ِ
ُإيقاع مظهر موضع مضمر؛ لنحو ال: ّالتكرار.] 7[ َ ّتهويل، والمدح وضدهُْ ْ َ ّ)4(. 

 ).مع آخره: (في ش و ت) أ(
 ).ّيؤكده: (في ش) ب(
 ،سيئةلــــيس بــــفــــالجزاء عــــن الــــسيئة ، )1(﴾|  {  ~  �﴿: قولــــه تعــــالىومثالــــه ) 1(

 .)2( وجزاء سيئة عقوبة مثلها:واألصل
قولــه  وبــرد العجــز علــى الــصدر، وهــو فــي الــشعر وفــي النثــر، ومثالــه ،ويــسمى بالتــصدير) 2(

 .)s  r  q  p  o  n﴾)3)(4﴿: الىتع
ـــــــــول) 3( ـــــــــه ق c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y  ﴿: اهللا تعـــــــــالى ومثال

d﴾)5( تعــالى، فقولــه :﴿a  ` ﴾ تتمــيم فــي غايــة البالغــة التــي بــذكرها تــم معنــى الكــالم، ولــو

 .)6(نقص معناه واختل من حسن البيانلحذفت 
 المظهـر موضـع المـضمر، لكـن إيقـاع )7(يرهذكر هذا التعريف للتكـرار ابـن جـزي فـي تفـس) 4(

 .يختلف عن التكرار
 

                                                 
 .40: الشورى )1(

 .2/252، خزانة األدب وغاية األرب: ، والحموي184، ص مفتاح العلوم: السكاكي: ومثالهاانظر في تعريف المشاكلة  )2(

 .37: األحزاب )3(

نهاية األرب في ): هـ733ت (النويري؛ شهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب القرشي : الرد ومثالهفي تعريف  انظر )4(

: ، والحموي7/91، )م2004/هـ1424، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(مفيد قمحية وجماعة، : يق، تحقفنون األدب
 .1/255، خزانة األدب وغاية األرب

 .97: النحل )5(

، وابن أبي األصبع؛ عبد العظيم بن الواحد بن 389، ص الصناعتين: العسكري: انظر في تعريف التتميم ومثاله )6(
حفني محمد شرف . د: ، تحقيقالتحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنتحرير ): هـ654ت (ظافر، 

 .127، ص ) لجنة إحياء التراث اإلسالمي-الجمهورية العربية المتحدة، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية (

 .1/13، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )7(
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ِ استهزاء؛خروج عن المقتضى: )أ(ّالتهكم.] 8[ ْ)1(. 

 .)الهكم: (في ت) أ(
C  BA  ﴿: قولــه تعــالى، ومثالــه وضــع المظهــر موضــع المـضمرتحــدث العلمــاء عـن قـد و 

E  D I   H  G  F   N   M  L   K   J   V  U  T  S  R  Q  P  O  [  Z   Y  X  W  
c  b  a  `  _  ^]  \﴾)1(القياس أن يقال، و: )علـى اً عطفـ)وقـالوا هـذا سـاحر كـذاب 

﴿Y،﴾ لإلشــعار بتعظــيم مــا اجتــرءوا عليــه مــن القــول فــي أمــر اً مظهــر)الكــافرين(ٕ وانمــا أتــى باســم 

 .)2(في نفوسهمولرسوخه  ،هذا القول عندهمألهمية أو  صلى اهللا عليه وسلم، النبي
لتأكيـد الوصـف أو المـدح ؛  بـاللفظ والمعنـى،هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدةف: التكرارما أو

 ومثالــه أو اإلنكــار أو التــوبيخ أو االســتبعاد أو لغــرض مــن األغــراض، أو الــذم أو التهويــل أو الوعيــد
 .)4)(3(﴾¡  ¢  £   �﴿: لتهويل والوعيد قوله تعالىفي ا

المكــررة موضــع اللفظــة  إذا وقعــت  مــع التكــرار،لمــضمروضــع المظهــر موضــع اوقــد يــشترك 
فوضـــع الظـــاهر موضـــع ، )؟هـــي  مـــا،الحاقـــة: (فيهـــاالقيـــاس مر، كمـــا فـــي المثـــال الـــسابق، والمـــض

  .)5(ا لهولهاًا لشأنها وتعظيمَتفخيمالمضمر 
البشارة فـي موضـع اإلنـذار، والوعـد فـي مكـان الوعيـد، والمـدح فـي الخطاب بلفظ : التهكم) 1(
االســـتهزاء بلفـــظ  والعـــذر فـــي موضـــع اللـــوم، ونحـــو ذلـــك، ومثالـــه فـــي االســـتهزاء،الـــسخرية ومعـــرض 
 .)z  y﴾)6)(7   }  |   {﴿: ، قوله تعالىالمدح

                                                 
 .4-1: ص )1(

اإليضاح في علوم : الخطيب القزويني: انظر. فيما سماه بالخروج على مقتضى الظاهرذكره الخطيب القزويني  )2(

 .2/482، البرهان: ، والزركشي2/22، المثل السائر: ابن األثير: وانظر فيه كذلك. 71، ص البالغة

 .2-1: الحاقة )3(

، خزانة األدب وغاية األرب: وي، والحم375، ص تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: ابن أبي األصبع: انظر )4(
1/361. 

 .4/602، الكشاف: الزمخشري: انظر )5(

 .49: الدخان )6(

، وابن معصوم؛ علي بن أحمد بن محمد 568، ص تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: ابن أبي األصبع: انظر )7(
كربالء، مكتبة العرفان، (ر هادي شاكر، شاك: ، تحقيقأنوار الربيع في أنواع البديع): هـ1119ت (الحسني الحسيني 

 .2/185، )م1968/هـ1388، 1ط
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َاللف والنشر.] 9[ ّ  .)1)(أ(معروف بقسميه: ّ
ْالجمع.] 10[ ْذكر شيئين في خبر واحد، َأو: َ ْ َ وصف كذلك)ب(ِ ْ َ

)2(. 
َالمبالغــة.] 11[ ٕفــإن كانــت ممكنــا عقــال وعــادة فتبليــغ، وان ، َْخبــار أو األوصــافّإمــا فــي األ: ُ ً ً

ْ، واال فغلــــو مــــردود)ج(ًعقـــال فقــــط فـــإغراق َ ّ ّ ¸  ¹  ﴿: ّ إال إذا ذكـــرت بمــــا يقربــــه، نحـــو قولــــه تعــــالى،ٕ
º﴾)3)(4(،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 ).ميهبقسي: (في ت) أ(
 ).و: (في ت) ب(
 ).فإغراب: (في ت) ج(

 ،اإلجمـال ذكـر متعـدد علـى جهـة التفـصيل أووهـو : اللف والنشر ويـسمى بـالطي والنـشر) 1(
والنـــشر علـــى جهـــة التفـــصيل . ثقـــة بـــأن الـــسامع يـــرده إليـــه؛ ثـــم ذكـــر مـــا لكـــل واحـــد مـــن غيـــر تعيـــين

 وهـو الـذي ال يـشترط ؛ علـى العكـس وقـسم،وهذا هو األكثر واألشهر، إما على ترتيب اللف :ضربان
. اإلجمـال فهـو قـسم واحـد ال يتبـين فيـه ترتيـب وال يمكـن عكـسهجهـة علـى مـا كـان أما و. فيه الترتيب

ــــه تعــــالىومثالــــه فــــي     q  p  o  n  m   v  u  t  s  r﴿: المفــــصل المرتــــب قول
w﴾)1( ،فالسكون راجع إلى الليل واالبتغاء راجع إلى النهار)2(. 

C  B  A  ﴿: قولـه تعـالى  الجمـعومثـالمـن شـيئين، أكثـر كـذلك بـين الجمع يكون ) 2(
E  D﴾)3(جمع سبحانه وتعالى المال والبنون في الزينة، ف)4(. 

 .35: النور) 3(
 .)5(﴾¸﴿الذي قرب الغلو إلى الصحة؛ لفظة ) 4(

 

                                                 
 .73: القصص )1(

: ، والحموي332، ص اإليضاح في علوم البالغة: ، والخطيب القزويني185، ص مفتاح العلوم: السكاكي: انظر )2(
 .3/251، اإلتقان: ، والسيوطي1/149، خزانة األدب وغاية األرب

 .46: الكهف )3(

 .2/266، خزانة األدب وغاية األرب: ، والحموي334، ص اإليضاح في علوم البالغة: الخطيب القزويني: ظران )4(

 .341، ص اإليضاح في علوم البالغة: الخطيب القزويني: انظر )5(
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ْولم يرد منه غيره ِ َ)1(. 
ُلزوم ما ال يلزم.] 12[ ُوهو موافقة رؤوس اآلي: ُ ُ ُ

 .)2()أ(
َكـــون األلفـــاظ مـــستوية الـــوزن فـــي آخـــر الكـــالم أو متقاربـــة، وقـــد يكـــون فـــي : ّالترصـــيع.] 13[

 .)3(ّاألجزاء كلها
ْحسن الفواصل.] 14[  .)5)(4(ّكروي الشعر، ُكون أواخر الكلمات موافقة في حرف: ُ

 ).اآليات: (في ش) أ(

لـئال ؛ اً أو مـستبعدًحيال مـستاً أن يدعي لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حـد:المبالغة) 1(
 .)1(، والتقسيم على ما ذكر المؤلفيظن أنه غير متناه في الشدة أو الضعف

ن ي أو حـــرفاًالـــشعر حرفـــأو وهـــو أن يلتـــزم فـــي النثـــر : لـــزوم مـــا ال يلـــزم ويـــسمى االلتـــزام) 2(
f  ﴿:  ومثالـه قولـه تعـالى،ما في معناه من الفاصلة بشرط عدم الكلفة وأ قبل حرف الروي اًفصاعد

g   i   h   n  m  l  k  j﴾)2(التزم الهاء قبل الراء، ف)3(. 
مــستوية األوزان متفقــة  مقابلــة كــل لفظــة مــن صــدر البيــت أو فقــرة النثــر بلفظــة: الترصــيع) 3(

 .)b   a﴾)4)(5   |  {   ~  _   `   z  }﴿: قوله تعالى ومثاله ،األعجاز أو متقاربتها

، الذي تبنى عليه القصيدة وتنـسب إليـه، وهو ر من القافيةالحرف األخيهو : روي الشعر) 4(
 .)6(سوى حروف معدودةًوجميع حروف المعجم تكون رويا 

 ضرب يكـون :على ضربين، وهي كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع: الفاصلة) 5(
 q  p  o  n   ﴿: قولـــــه تعـــــالىومثالـــــه  ، وهـــــو مـــــا تماثلـــــت حروفـــــه فـــــي المقـــــاطع،ًســـــجعا

 

                                                 
، اإليضاح في علوم البالغة: الخطيب القزوينيو، 370ص ، التلخيص في علوم البالغة: الخطيب القزويني: انظر )1(

 .، وهذا التقسيم أخذه المؤلف من الخطيب القزويني1/14، التسهيل لعلوم التنزيل: ، وابن جزي340 ص

 .10-9: الضحى )2(

: ، والسيوطي367، ص اإليضاح في علوم البالغة: ، والخطيب القزويني1/262، المثل السائر: ابن األثير: انظر )3(
 .3/279، اإلتقان

 .14-13: االنفطار )4(

 .2/409، خزانة األدب وغاية األرب: ، والحموي187، ص مفتاح العلوم:  السكاكي:انظر )5(

صبح األعشى : ، والقلقشندي151، ص التعريفات: ، الجرجاني10/354، المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده: انظر )6(

 .2/302، في كتابة اإلنشا
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ُاتفــاق اللفــظ مـع اخــتالف المعنــى، وقـد يكــون فــي الحـروف : التجنـيس.] 15[ ْ َ َ َ ّ ًوالــصيغة معــا، / ّ َ َ ّ َ
ْوفي الحروف فقط، وفي َأكثرها، وفي الخط فقط، وهو تجنيس تصحيف َ َْ َ َ َُ ّ ْ ْ َ ُ ُ

)1)(2(. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  
u  t  s  r   x   w  v﴾)1( ،وهو ما تقاربت حروفه فـي المقـاطع ،اًوضرب ال يكون سجع 

N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  BA  ﴿: قوله تعـالىمثاله و، ولم تتماثل
P  O﴾)2)(3(. 
 .)4)(5(﴾k  j  i  h  g  f  e  d  c﴿: ومثاله قوله تعالى) 1(

التـشبيه، : لفصل من علـم البيـان ثالثـة أنـواع، وزاد علـى ابـن جـزيذكر المؤلف في هذا ا) 2(
، اً، ذكرهــا ابــن جــزي كلهــا، ولكــن المؤلــف اختــصر أحيانــاً عــشر نوعــخمــسةومــن علــم البــديع ذكــر 

، واسـتفاد المؤلـف فـي ذلـك مـن الخطيـب اً، وصاغها بأسلوب آخر أحيانـاً، وغير أحياناًوأضاف أحيان
 .يرهاالقزويني كما في المبالغة وغ

ــــم يــــذكر المؤلــــف أربعــــة أصــــناف ذكرهــــا ابــــن جــــزي، وهــــي ، التقــــسيم، والقلــــب، والطبــــاق: ول
 .)6(االستطرادو

ًوقــد عقــد البــاقالني فــصال فــي ذكــر البــديع مــن الكــالم، بــين فيــه بعــضا مــن أنواعــه ومثــل لهــا،  ً
 .)7(أنواع البديع استفادة إعجاز القرآن من وتعرض فيه لمسألة نفي إمكان

 

                                                 
 .4-1: الطور )1(

 .2-1: ق )2(

 .1/53، البرهان: ، والزركشي172 ص ،سر الفصاحة: الخفاجي: انظر )3(

 .55: الروم )4(

 .3/450، البرهان: ، والزركشي186، ص مفتاح العلوم: السكاكي: انظر في تعريف التجنيس وأقسامه )5(

 .14-1/12، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )6(

 .66، ص إعجاز القرآن: الباقالني: انظر )7(

 أ/7
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ْفص.] 9[  ٌلَ

 ]في إعجاز القرآن[

 :)2(من حيث )1(إعجازه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

) هــ386 ت( الرمـاني :مـنهمكثيـر، بالتـصنيف تحدث العلماء عـن إعجـاز القـرآن، وأفـرده ) 1(
القاضـي أبـو بكـر ، و)بيان إعجاز القرآن(في ) هـ388ت (والخطابي ، )النكت في إعجاز القرآن(في 

 .، وغيرهم)إعجاز القرآن(في ) هـ403ت (الباقالني 
 والمـراد،  الخلـق عـن اإلتيـان بمـا تحـداهم بـهَ عجـزِ القرآنُإثباتهو : إعجاز القرآنوالمقصود ب

 .)1(ل صدق وأن الرسول الذي جاء به رسو، وهو إظهار أن هذا الكتاب حق التعجيز؛الزممنه 
، يجريهــا اهللا المعارضــة ســالم عــن ، مقــرون بالتحــدي،أمــر خــارق للعــادةفهــي : وأمــا المعجــزة

 . )2(سبحانه وتعالى على يد مدعي الرسالة، وتظهر صدق من ظهرت على يديه
وأنهـى بعـضهم وجـوه : "وجوه إعجـاز القـرآن كثيـرة، ورجـح الـسيوطي أنـه ال حـد لهـا، فقـال) 2(

 .)3(" والصواب أنه ال نهاية لوجوه إعجازهإعجازه إلى ثمانين،
 ،التحــدي إنمــا وقــع بنظمــهوقــد اختلــف العلمــاء فــي الوجــه الــذي وقــع بــه التحــدي، والــراجح أن 

 .)4( وتوالي فصاحة ألفاظه،وصحة معانيه

                                                 
 .2/238،  العرفانمناهل: الزرقاني: انظر )1(

، نهاية المبتدئين في أصول الدين): هـ695ت (ابن حمدان؛ أحمد بن حمدان بن شبيب النمري الحراني : انظر )2(
: ، والتفتازاني59، ص )م2004/هـ1425، 1الرياض، مكتبة الرشد، ط(ناثر بن سعود بن عبد اهللا السالمة، . د: تحقيق

): هـ1071ت (المواهبي؛ عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر الحنبلي ، و2/176، شرح المقاصد في علم الكالم
، 1لبنان، دار المأمون للتراث، ط(عصام رواس قلعجي، : ، تحقيقالعين واألثر في عقائد أهل األثر

 .4/311، اإلتقان: ، والسيوطي47، ص )م1987/هـ1407

: ، تحقيقمعترك األقران في إعجاز القرآن): هـ911ت ( الفضل السيوطي؛ جالل الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، أبو )3(
 .1/5، )م1988/هـ1408، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(أحمد شمس الدين، 

ضمن كتاب ثالث رسائل  (بيان إعجاز القرآن): هـ388ت (الخطابي؛ حمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سليمان : انظر )4(
-22، ص )3مصر، دار المعارف، ط(محمد زغلول سالم، .  خلف اهللا أحمد، و دمحمد: ، تحقيق)في إعجاز القرآن

إعجاز : عباسو ،4/314، اإلتقان: ، والسيوطي2/93، البرهان: الزركشي، و1/52، المحرر الوجيز: ابن عطية، و28

 المؤتمر غزة، جامعة األقصى،( ،بحث التحدي بالقرآن: محسن سميح. الخالدي؛ د، و32 و 28، ص القرآن الكريم
 .1/348، )م2000/هـ1421االعجاز في القرآن الكريم، : العلمي الثالث
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ْبالغتــه الفائقــة، ونظمــه البــديع مــن مقــاطع اآليــات ْ مــا شــوهدت )ج(ّ التــي)ب( وفواصــل الكلمــات)أ(ِ َ ِ

 .بعدقبل وال 
ْواستعجاز البلغاء المعلقين سيوف البالغة والبراعة على كواهل نظمهم ونثـرهم فـي إتيـان مثـل  ِ ْ َ َ َ ّ

ّ عنـــد نزولـــه وبعـــده، وتخرســـهم)د(أقـــصر ســـوره
ْ مقنعـــي رؤوســـهم)2(مهطعـــين )1( ِ ِ

مـــن اســـتيالء دهـــشة  )3(
 .إعجازه

ْواخبــــاره عــــن أحــــوال القــــرون الماضــــية والغيــــوب المــــستقبلة  َ ِليــــه فــــي نفــــس َعلــــى مــــا همــــا ع(ٕ َْ
 .)4)(هـ()األمر

 ).اآلية: (في ت) أ(
 ).الكلمة: (في ت) ب(
 .، وساقطة في ت)حيث: (في ش) ج(
 ).سورها: (في ش و ت) د(
 ).الواقعتين على حسب ما نطق به: (ما بين القوسين في ش و ت) هـ(

َذهاب الكالم أي : تخرسهم) 1(  .)1(ِ أو خلقةاِعيعنهم َ
 .)2(ٍّأبصارهم في ذل وخشوعمصوبين : مهطعين) 2(
 .)3(ٍّفي ذلرافعين رؤوسهم ينظرون : مقنعي رؤوسهم) 3(
فـــذكر أن  ذلـــك؛الخطـــابي  وغيرهمـــا، ورد )5( والبـــاقالني)4(قـــال باإلعجـــاز الغيبـــي الرمـــاني) 4(

بــاألمر العــام الموجــود فــي كــل ســورة مــن ســور القــرآن، وقــد جعــل ســبحانه فــي اإلعجــاز الغيبــي لــيس 
 ، مــع تأكيــده علــى ال يقــدر أحــد مــن الخلــق أن يــأتي بمثلهــا،أن تكــون معجــزة بنفــسهاصــفة كــل ســورة 

 

                                                 
 .5/73، المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده: انظر )1(

 .8/372، لسان العرب: ابن منظور، و1/543، المفردات في غريب القرآن: الراغب األصفهاني )2(

 .1/172، تهذيب اللغة: األزهري: انظر )3(

ضمن كتاب ثالث رسائل في  (النكت في إعجاز القرآن): هـ384ت ( الحسن الرماني؛ علي بن عيسى، أبا: انظر )4(
 .110، ص )3مصر، دار المعارف، ط(محمد زغلول سالم، . محمد خلف اهللا أحمد، و د: ، تحقيق)إعجاز القرآن

 .48، ص إعجاز القرآن: الباقالني: انظر )5(
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ْوتعريف اهللا سبحانه ، وما يجوز، مع البـراهين )ج(، وما يستحيل عليه)ب()ّالالئقة به(َ وصفاته )أ(ُ
 .)1(ّالقاطعة والحجج الساطعة

َوتبيين األحكام المفضية إلى صالح النشأتين َ َ َْ)2(. 
 .)3)(هـ(َ، بما ال مزيد عليهما)د(ومحاسنهاَ مكارم األخالق ٕوارشاده إلى

 ).تعالى: (، وهي في ت)وتعالى: (في ش زيادة) أ(
 ).على الوجه الالئق بهما في نفس األمر: (ما بين القوسين في ش و ت) ب(
 ).عليهما: (في ش و ت) ج(
َومحاسنهما: (في ع) د( َ

 .، والمثبت من ش و ت، وهو األولى))1(
 ).عليه: (في ت) هـ(

 .)2( في أن هذا وما أشبهه نوع من أنواع إعجازهُّكَشُال يأنه 
مـــن أصـــح المعـــاني التـــي تـــضمنها القـــرآن فـــي أحـــسن نظـــم وأفـــصح لفـــظ ذكـــر الخطـــابي ) 1(

 .)3(في صفاتهوتعالى ؛ توحيد اهللا عزت قدرته، وتنزيهه سبحانه اًوصار بها معجز
نـــشأة الحيـــاة الـــدنيا واآلخـــرة، قـــال : ود بالنـــشأتينوالمقـــص ،)4(ذكـــر هـــذا المعنـــى الخطـــابي) 2(
p  o  n   t  s  r  q      `  _  ~  }  |  {  z  y  x  w  v   u﴿: تعــــــــــــــــالى

b  a   e  d  c﴾)5(. 

 .)6(الخطابي: انظر في ذلك) 3(
 

                                                 
 .على اإلرشاد والمكارمباعتبار عود الضمير ، أو لى األحكام واألخالقالتثنية باعتبار عود الضمير ع )1(

 .23، ص بيان إعجاز القرآن: الخطابي: انظر )2(

 العباس اابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني، أب: انظر، و27، ص بيان إعجاز القرآن: الخطابي: انظر )3(
، )مصر، مطبعة المدني(علي سيد صبح المدني، : حقيق، تالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح): هـ728 ت(
5/428. 

 .2/253، مناهل العرفان: الزرقاني:  في هذا المعنىانظر، و27، ص بيان إعجاز القرآن: الخطابي: انظر )4(

 .62-60: الواقعة )5(

 .2/254، مناهل العرفان: الزرقاني:  انظر، و27، ص بيان إعجاز القرآن: الخطابي: انظر )6(
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 .، وربطها بما هو عين الرشاد)1( باالقتصاد)أ(ّوضبط أحوال المكلفين
َوعصمته ْ ِ َ

 .)3(ة والنقصان، والتبدل بطول الزمان الزياد)ب( عن)2(
 .)6)(5)(ج())4(بكثرة الترداد وتضاعف األمداد(وعدم ملل قارئة 

 ).المكلف: (في ش و ت) أ(
 ).من: (في ت) ب(
وسـامعه بكثـرة : (، وهو في ت)باالمتداد، وسامعه بكثرة الترداد: (ما بين القوسين في ش) ج(
 ).الترداد

 .)1( واالعتدالتوسطاالستقامة وال: االقتصاد) 1(
 .عصمة القرآن: أي: وعصمته) 2(
علـــى ولـــم يقـــدر أحـــد "فكـــان كـــذلك، ، )2(﴾j  i  h  g   m   l  k﴿: قـــال تعـــالى) 3(

هللا إطفاء شـيء مـن نـوره، وال تغييـر كلمـة مـن كالمـه، وال تـشكيك المـسلمين فـي حـرف مـن حروفـه، و
 .)3("الحمد

 .)4(كل شيء دخل فيه مثلههي : دادأي اإلكثار منه، واألم: تضاعف األمداد) 4(
منها أن قارئه ال يملـه، وسـامعه ال يمجـه، : "قال القاضي عياض في وجوه إعجاز القرآن) 5(

 ، وغيـره مـن الكـالماً طرياًبل اإلكباب على تالوته يزيد حالوة، وترديده يوجب له محبة، ال يزال غض
 .)5("يد، ويعادى إذا أعيد مع التردُّلَمُ ي-ولو بلغ في الحسن والبالغة مبلغه-

 اً إلعجـــاز القـــرآن، وزاد فيهـــا علـــى ابـــن جـــزي وجهـــاًذكـــر المؤلـــف فـــي هـــذا الفـــصل أوجهـــ) 6(
، مـع االخـتالف عـن ابـن ضبط أحوال المكلفين باالقتصاد وربطهـا بمـا هـو عـين الرشـاد: ؛ وهواًواحد

ــــف وجهــــ ــــصياغة، ولــــم يــــذكر المؤل   ذكــــره ابــــناًاحــــد واًجــــزي باالختــــصار أو اإلضــــافة أو تغييــــر ال
  

                                                 
 .404المفردات في غريب القرآن، ص : الراغب األصفهاني: انظر )1(

 .9: الحجر )2(

دون معلومات (، الشفا بتعريف حقوق المصطفى): هـ544ت (عياض؛ القاضي، ابن موسى بن عياض، أبو الفضل  )3(
 . بتصرف1/204، )نشر

 .3/396، لسان العرب: ابن منظور: انظر )4(

 ..1/210،  المصطفىالشفا بتعريف حقوق: عياض )5(
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 : )1(قلت
َ السر حين طلوع شموس معانيه)4)(أ( في رقيع)3(ّ األضواء القيومية)2(وترقرق َ ّ، سـيما )5( البازخـةّ
ْ من جرعة مدام ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه)6(ّلدى السكر َْ َ ْ ِ)7(. 

 ).رفيع: (في ت) أ(

 .)1(للحفظ القرآن تيسير: جزي، وهو
عنـــد أهـــل أتبـــع ذلـــك بأوجـــه اإلعجـــاز ، كـــر المؤلـــف أوجـــه إعجـــاز القـــرآن الظـــاهرةلمـــا ذ) 1(
ومـــراتبهم  النـــاظرين فيهـــا منـــازللهـــا، وبحـــسب مـــدارك العقـــول بحـــسب  وتتـــدرج هـــذه الوجـــوه، الطريقـــة
 .وأحوالهم
ُ وترقرق الشيءالجريان السهل، :الترقرق) 2( ْ  .)2(ْ تألأل:َ
، واألضـواء  وهـو الـدائم القيـام بذاتـه؛غة مبالغـة للقـائمصينسبة إلى القيوم؛ وهي : القيومية) 3(
 .)4(؛ وهو اهللا)3(ما يفيض عليها من المبدأ األول: القيومية
ْالرقعة) 4( ُوالرقيع، ِّ واحدة الرقاع التي تكتب:ُّ ِ  . )5(ُّللسماء الدنيااسم : َّ
ُالبزخالخارجة العالية، و: أي: البازخة) 5( َ  .)6("خروج الصدر ودخول الظهر" :َ
حيـــرة بـــين الفنـــاء والوجـــود فـــي مقـــام المحبـــة الواقعـــة بـــين أحكـــام : "الـــسكر فـــي التـــصوف) 6(

 .)7("إذ الشهود يحكم بالفناء، والعلم يحكم بالوجود؛ الشهود والعلم
المـــستورة الفيـــوض الربانيـــة مـــن وجـــوه إعجـــاز القــرآن عنـــد أهـــل الطريقـــة؛ تأللــؤ : المعنــى) 7(

عـاني القـرآن العاليـة، وخاصـة عنـد جرعـة دائمـة مـن الكتـاب الكـريم الـذي وانسيابها حين بزوغ أنوار م
ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، فتصل بصاحبها إلى الحيـرة بـين الفنـاء والوجـود فـي مقـام 

 .المستورةالفيوض الربانية المحبة، فتتألأل له 
                                                 

 .1/14، التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي: انظر )1(

 .10/124، لسان العرب: ابن منظور: انظر )2(

 .107قسم التحقيق، الفصل الثالث، ص : انظر في تسمية اهللا عز وجل بالمبدأ )3(

 .775 و 70، ص موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي: العجم: انظر )4(

 .8/131، لسان العرب: نظورابن م: انظر )5(

 .1/246، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس )6(

القاهرة، دار (عبد العال شاهين، . د: ، تحقيقمعجم اصطالحات الصوفية): اً تقريبهـ730ت (الكاشاني؛ عبد الرزاق  )7(
 .355، ص )م1992/هـ1413، 1المنار، ط
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ُ الفعالية على حروفه وكلماته وآياته وس)أ(وترتب الخواص َ ّوره المبجلةّ َ
)1(. 

ّ السكان العلويين والظعان)2(وتطوق   . . . . . . . . . . .)4)(ج(بأداء خذمة/ ّ السفليين )3)(ب(ّّ

 .)الخصال: (في ت) أ(
 ).والطغات: (في ت) ب(
 ).خدمة: (في ت) ج(

 خاصة األسرار من إعجاز القرآن ما فيه من المعاني القادرة على كشف أنومقصود المؤلف 
 .السكر منهلدى 

 : منها،ألمور؛  لإلعجازاًوال يصلح ذلك وجه
ً مــن األســاس، وان كــان مخالفــاً لظــاهر القــرآن، لــم يكــن ســراًإن كــان هــذا الــسر موافقــ .1  لظـــاهر إ

 .)2( والباطن)1(القرآن؛ كالكشف ونحوه، فهو باطل، ويقال فيه ما قيل في الكشف
  بسر لم يظهر لهم؟اًكيف للناس معرفة إعجاز القرآن إن كان مرتبط .2
 .ال ضابط معتبر أو محدد للسكر، وال لجرعات المدام التي ذكرها .3

بنــاء مــا انفــرد بــه ســبحانه وتعــالى مــن  ؛ومــن إعجــاز القــرآن عنــد أهــل الطريقــة: والمعنــى) 1(
العظيمـة، فـدل وسـوره مقتضى مكنونـات حـروف القـرآن وكلماتـه وآياتـه على في الكون فعله وتصرفه 
 . القرآنعجازذلك على إ

 .)3(وهذا الوجه من اإلعجاز يتعلق بعلم الحروف والجفر، وسيأتي الجواب عليه
َأي بذل أقصى الغاية فيما يمكن أن يفعل بمشقة: تطوق) 2( ْ ُ)4(. 
ٌظاعنات، والجماعال :الظعان) 3(  .)5(أو المسيرلسفر لشاخص ال: ِ
رعة االمتثـال، مـن خـذم، وقـد تقــدم المبـادرة إلـى التطبيـق وسـ: أي: خذمـة بالـذال المعجمـة) 4(
 .)6(معناها

                                                 
 .198قسم التحقيق، خاتمة المؤلف، ص : انظر )1(

 .132قسم التحقيق، الفصل الرابع، ص : نظرا )2(

 .194ص : انظر )3(

 .10/231، لسان العرب: ابن منظور: انظر )4(

 .2/180، تهذيب اللغة: ، واألزهري2/88، كتاب العين: الفراهيدي: انظر )5(

 .75قسم التحقيق، مقدمة المؤلف، ص : انظر )6(

 ب/7



193 

ّ تصاريفه الغيبية)أ(ٕواجراءلطائفه الحرفية،  ْ َ)1(. 
َُواندراج الدقائق الجبروتية َ ّ ِ ِ ْ َ

ُ والرقائق الملكوتية)2( ّ َ
ُ حقائقه التركيبية، بل وجميـع )4( في مكنونات)3( َ ْ َ َّ َ

ّالرطب واليابس الحقي َ َ ْ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . )5)(ج( والخلقي)ب(َّ

 ).ٕواجزاء: (في ت) أ(
 ).الحقية: (في ش) ب(
 ).والخلقية: (في ش) ج(

ِين؛ العلـــوي والـــسفلي، َمَعـــالانـــصياع ال :ومـــن إعجـــاز القـــرآن عنـــد أهـــل الطريقـــة: المعنـــى) 1( ْ
 .ياتهحروف القرآن وغيبلطائف وبذلهم أقصى الغايات في المبادرة إلى تطبيق 

 .)1(وهذا الوجه من اإلعجاز يتعلق بعلم الحروف والجفر، وسيأتي الجواب عليه
 العقـول،عـالم يطلق على عالم النفس، ويطلـق كـذلك علـى : الجبروت عند أهل التصوف) 2(
؛ ألنه مجبور على كماالته الفطرية وحفظها، أو ألنه جبر نقصها اإلمكاني بحـصول مـا بذلكوسمي 

 .)2(يمكن لها بالفعل
جــواهر نورانيــة شــريفة : عــالم الملكــوت، وهــو عــالم الغيــب: عنــد أهــل التــصوفالملكــوت ) 3(
 .)3(يعبر عنها بالمالئكة؛ عالية

 .)4(أي مصونات مستورات: مكنونات) 4(
وجـود حقيقـي؛ هـو اهللا، ووجـود خيـالي؛ وهـو كـل مـا سـواه، : يقسم ابـن عربـي الوجـود إلـى) 5(

الوجــه الحقــي، ولــه الوجــود الحقيقــي، والوجــه الخلقــي؛ وهــو ذو : جهيهــاوتتجلــى لــه الحقيقــة الواحــدة بو
وجــود خيــالي متــوهم، لــيس بــالمعنى الــسطحي العــابر، بــل بكــل مــا يحــوى الخيــال مــن طاقــات إيجابيــة 

 .)5(موضوعية ذات فعالية مشهودة في الحس
 
 

                                                 
 .194ص : انظر )1(

 .483 و 245، ص ت التصوف اإلسالميموسوعة مصطلحا: العجم: انظر )2(

 .940 و 603 ص ،المرجع السابق: انظر )3(

 .13/360، لسان العرب: ابن منظور: انظر )4(

 .450، ص )م1981/هـ1401، 1بيروت، دندرة، ط(، المعجم الصوفي: سعاد. الحكيم؛ د: انظر )5(
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ّّفي ضمن تجليات ْ ِ
ُرموزه )1( ُ

ْالحرفية وكنوزه الجفرية )2( َ)3)(4(. 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 .)1(التجلي هو االنكشاف والبروز: تجليات) 1(
 .)2(ال يظفر به إال أهله، هو المعنى الباطن المخزون تحت الكالم الظاهر: الرمز) 2(
 .123ص : انظر. تقدم تعريف علم الجفر والرد عليه) 3(
عــالم العقــل والــنفس، ومــن إعجــاز القــرآن عنـد أهــل الطريقــة دخــول جميـع دقــائق : المعنـى) 4(

بـــل ودخـــول جميـــع ، المـــستورةالحرفيـــة واللفظيـــة   فـــي حقـــائق تراكيـــب القـــرآن،الرقـــائق الغيبيـــةكـــذلك و
،  الكــشفال يظفــر بــه إال أهــل ضــمن مــا ينكــشف مــن المعــاني الباطنــة، ممــا الحقــي والخلقــيالوجــود 

 .المترتبة على حروف القرآن وعلى ثروات علم الجفر
 أوجـه مـن اإلعجـاز، ةوقد رتب المؤلف على حروف القرآن وحقائقه التركيبية وعلم الجفر ثالث

 :وهي
 . إنما هو وفق مقتضيات حروف القرآن،أن ما يحصل في هذا الكون .1
 .ه الحروفانصياع العوالم العلوية والسفلية في تطبيق ما دلت عليه هذ .2
ِْشمول هذه الحروف لجميع الحقائق والدقائق الحقية والخلقية .3 َ ِّ َ. 

وال شــك أن أخبــار القــرآن كلهــا صــدق وحــق، وهــي مــن إعجــاز القــرآن، وأمــا مــا يتعلــق بترتيــب 
 فيقـال ، ونحوهـاوعلـم الجفـرالقـرآن األخبار واألحكام في الماضـي والحاضـر والمـستقبل علـى حـروف 

 :في ذلك
على مـا فهمـه رسـول  في حروفه وكلماته وتراكيبه،  اهللا تعالى بمرادونؤمنلسنة والجماعة يأهل ا .1

علــــى اصــــطالحات النــــاس فــــي ال والــــصحابة رضــــوان اهللا علــــيهم، صــــلى اهللا عليــــه وســــلم، اهللا 
ّالجملحساب   .ونحو ذلك ، والجفر،ُ

ّالجملتنزيل كالم اهللا تعالى على حساب  .2  .وال من السنةال دليل عليه من الكتاب ونحوه  ُ
 

 
                                                 

 .1/468، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر )1(

 .411، ص موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي :العجم: انظر )2(
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ْوتلون أزهار المعاني الكثيرة اللطيفة المـستملحة علـى غـصن ُْ ُ َ ّّ ْ َألفاظهـا القليلـة المـستعذبة، بـال )أ(َ ُ
ُتعارض فيها وال تنافر بينها، على حسب مراتب العقول ومشارب طالب الوصول َُ َ َّ ُ َِ َ َ َْ ُ َ)1(. 

َوغير ذلك مما هو خارج عن َُ ّ ِ ْ ّ دائرة التقرير ومساهمة التحريرَ َ ُ َ َّْ)2(. 

 ).)1(غض: (في ت) أ(

 .)2(سبق القول بأن علم الجفر ال يصح له سند .3
ال يعلمـه إلـى  -القـرآن والـسنة الـصحيحةما أخبر به في غير - علم الغيب على التحقيق والجزم .4

 .)Y   X  W   `   _  ^  ]  \  [  Z﴾)3﴿: ، قال تعالى تعالىاهللا

؛ الجميلــة الكاملــة، الواقعــة فــي  تنــوع معــاني القــرآن الكثيــرة:اًومــن إعجــازه أيــض: المعنــى) 1( 
 ألصـــحابها والتـــي تتجلـــى ،المعــانيوال تنــافر بـــين هـــذه سلــسة، بـــال تعـــارض ال يقـــةرقالقليلـــة اللفــاظ األ

المقامــات واألحــوال واالســتعدادات لطــالب الوصــول إلــى بحــسب بحــسب مراتــب العقــول والمعــارف، و
 .أعلى الرتب والحقائق

 .البيان والكتابة ا يعجز عنه، أخرىوجوه القرآن إلعجازثم : المعنى) 2(
 
 
 
 

                                                 
ُّالغض )1( ِّالطري من كل شيء: َ  .4/383، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر. ُّ

 .123قسم التحقيق، الفصل الرابع، ص : انظر )2(

 .65: النمل )3(
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 خاتمة

 ] طرق التوحيدبيانفي [

ِ طرق التوحيد)أ(أنور ِ ّ)1( :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 ).نور: (في ت) أ(

 :)1(على ثالثة وجوههم هنا توحيد أصحاب الطريقة، والتوحيد عنديريد المؤلف بالتوحيد ) 1(
هو شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ، و توحيد العامة الذي يصح بالشواهد:الوجه األول

 . هي الرسالة والصنائع:والشواهد،  أحداًله كفو  ولم يكن،له األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
 . وينمو على مشاهدة الشواهد، ويوجد بتبصير الحق،معبالسهذا التوحيد يجب 

 والـصعود ،هـو إسـقاط األسـباب الظـاهرة، و توحيـد الخاصـة الـذي يثبـت بالحقـائق:الوجه الثاني
، وهو الفناء فـي توحيـد الربوبيـة، بـأن يـشهد ربوبيـة الـرب  وعن التعلق بالشواهد،عن منازعات العقول

 وقــد انكــشفت لــه ،اًالحقيقــة إال واحــدفــي  ًال يــرى فــاعال، ولكــل مــا ســواه، وأنــه رب كــل شــيء ومليكــه
 .الحقيقة

إسـقاط ، ويـشار إليـه باختـصه الحـق لنفـسه، قـائم بالقـدمال توحيد خاصة الخاصة :الوجه الثالث
 .عن رؤية نفسه والخلق، فيفنى بتوحيده اًال يرى في الوجود إال واحد، وهو أن ٕالحدث واثبات القدم

 .و االتحاد والحلول الخاصوحقيقة هذا القول؛ ه
علــى وجــه ] عــز وجــل[إثبــات صــفات الكمــال هللا "هــو ف؛ الــذي جــاءت بــه الرســلوأمــا التوحيــد 

ــه،التفــصيل  ،وال خــوف وال رجــاء ،فــي قــصد وال حــب اً فــال يجعــل لــه نــد؛ وعبادتــه وحــده ال شــريك ل
 

                                                 
بيروت، دار الكتب (، نمنازل السائري): هـ481ت ( إسماعيل االهروي؛ عبد اهللا بن محمد األنصاري، أب: انظر )1(

، وابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم 4/245، إحياء علوم الدين: ، والغزالي135، ص )م1988/هـ1408العلمية، 
، 1مؤسسة قرطبة، ط(محمد رشاد سالم، . د: ، تحقيقمنهاج السنة النبوية): هـ728ت ( العباس االحراني، أب

 .388-5/343، )هـ1406
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ْما يعطيه الكشف( َ ِ ْ ْ، ويصل إليه الذوق)1(ُ َ َْ َ َ
)2(  . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

، )1(" مــن قلبــه وقــصده ولــسانه وعبادتــه ســبحانه لــهاألنــداد بــل يرفــع العبــد ،وال لفــظ وال حلــف وال نــذر
 :)2(وينقسم باالستقراء إلى ثالثة أقسام

 ال شـريك لـه ،خالق كل شـيء وربـه ومليكـهبأن اهللا تعالى وهو اإلقرار : توحيد الربوبية: األول
 .األلوهيةتوحيد ذا التوحيد، ه الزم، وهو الرازق المدبر لشؤون هذا الكون، وفي الملك

 وتنزيهـــه عـــن  ســـبحانه،وهـــو إثبـــات صـــفات الكمـــال لـــه: توحيـــد األســـماء والـــصفات: الثـــاني
 وال يماثلــه ،فــال يوصــف بــنقص بحــال، تنزيهــه عــن أن يماثلــه أحــد فــي شــيء مــن صــفاته و،النقــائص

 .وتوحيد األلوهيةتوحيد الربوبية ذا التوحيد، ه الزم، وأحد في شيء من الكمال
 وال ،وال يتوكــل إال عليــه، فــال يــدعو إال إيــاهاهللا، أن ال يعبــد إال وهــو : األلوهيــةتوحيــد : الثالــث

توحيد الربوبية وتوحيد األسـماء  يتضمن ،وهذا التوحيد،  ويكون الدين كله هللا،ياهيخاف وال يرجو إال إ
 .والصفات
االطـــالع علـــى مـــا وراء الحجـــاب مـــن المعـــاني الغيبيـــة واألمـــور الحقيقيـــة؛ "هـــو : الكـــشف) 1(
 .)3("اً أو شهوداًوجود

ود ســمي هــو أول درجــات شــهود الحــق بــالحق، فــإذا زاد وبلــغ أوســط مقــام الــشه: "الــذوق) 2(
 .)4("، وذلك بحسب صفاء السر عن لحظ الغيراَ، فإذا بلغ النهاية سمي رياًشرب

 

                                                 
الروح في الكالم على أرواح األموات ): هـ751ت (حمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، أبو عبد اهللا ابن قيم الجوزية؛ م )1(

 .261، ص )م1975/هـ1395بيروت، دار الكتب العلمية، (، واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة

محمد رشاد سالم، : تحقيق، كتاب الصفدية): هـ728ت ( العباس اابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني، أب: انظر )2(
، وابن عبد 88 و 1/76، شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز، 2/228، )م2000/ هـ1421الرياض، دار الفضيلة، (

صالح بن عبد الرحمن األطرم : ، تحقيقالفتاوى): هـ1206ت (الوهاب؛ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
تيسير العزيز : عبد الوهابمحمد بن ابن و، 42، ص )1اض، مطابع الرياض، طالري(ومحمد بن عبد الرزاق الدويش، 

، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، دعوة التوحيد): هـ1395ت (وهراس؛ محمد بن خليل حسن ، 26، ص الحميد
 .72 و 11، ص )م1986/هـ1406

 .237، ص التعريفات: الجرجاني: انظر، و107ص ، شرح فصوص الحكم: القيصري )3(

 . باختصار373، ص موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي: العجم: انظر )4(
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ّبالمعاينة الشهودية ُ ّ ِ َ ُ
ُ، وحصولها)1( ُ َّإما بالجذبة: َ ْ أو السير)2(ِ ُ والسلوك)3(َّ ُّ)4)(5( ،. . . . . . . .. . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 على ثالث مراحل، معاينة األبصار، ومعاينة عـين القلـب، :المعاينة: المعاينة الشهودية) 1( 
شـهود الـذات بارتفـاع "هـي : والمـشاهدة، )1(اً محـضاًومعاينة عين الروح، وهي التي تعـاين الحـق عيانـ

 .)3("بالحقهو رؤية الحق " :الشهود، و)2("اًالحجاب مطلق
هــي تقريــب العبــد بمقتــضى العنايــة اإللهيــة، بتهيئــة كــل مــا يحتــاج إليــه العبــد فــي : الجذبــة) 2(

 .)4(طي المنازل إلى الحق، بال كلفة منه وال سعي
 .)5(السير عند أصحاب الطريقة للقلوب) 3(
 .)6(هو السير في قطع مسافة النفس في الرقي الروحي في المقامات واألحوال: السلوك) 4(
هو ما يكون باالطالع علـى مـا وراء الحجـاب : أنور طرق التوحيد عند المؤلف: والمعنى) 5(

 الــشهود شهود الحــق ســبحانه، وهــذابــمــن المعــاني الغيبيــة واألمــور الحقيقيــة، وبمــا يــصل إليــه العبــد 
الحــق  إلــى حــصل إمــا باختيــار العنايــة اإللهيــة للعبــد، وتهيئــة كــل مــا يحتــاج إليــه فــي طــي المنــازلي

ٕسبحانه بال سعي من العبد وال مشقة، واما بسير القلوب وولوج النفوس بالرقي الروحـي فـي المقامـات 
 .واألحوال

وال يــصح مــا ذهــب إليــه المؤلــف مــن أن الكــشف والــذوق مــن طــرق التوحيــد، وال أنــه أنورهــا، 
 :وذلك ألمور، منها

 

                                                 
 .901، ص موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي: العجم: انظر )1(

 .347، ص معجم اصطالحات الصوفية: الكاشاني )2(

 .841، ص التعريفات: الجرجاني )3(

 .65، ص معجم اصطالحات الصوفية: الكاشاني: انظر )4(

القاهرة، دار الريان (، الفتح الرباني والفيض الرحماني): هـ560ت ( محمد االجيالني؛ عبد القادر بن موسى، أب: انظر )5(
 .41، ص )م1988للتراث، 

 .476، ص موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي: العجم: انظر )6(
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ّوبه امتاز الصوفية عن غيرهم  .)أ()َ

ْما يعطيه الكشف : (ابتداء من قولهما بين القوسين ) أ( َ ِ ْ فـي هـو ) عـن غيـرهم: (إلى قوله...) ُ
 ).)3( وحال)2(ّ؛ ألنها ذوق)1(المكاشفة: (ش و ت

ال دليل من الكتاب والسنة على أن الكشف أو الذوق من طرق التوحيد، ولم يرد ذلك عن النبـي  .1
 أنهـم قـد حققـوا التوحيـد علـى أتـم صلى اهللا عليه وسلم، وال عن الصحابة رضوان اهللا عليهم، مع

 . درجاته، وأعلى مراتبه
 .)4(ال يمكن الحكم على صدق مدعي الكشف، أو على صحة كشفه .2
 .عدم انضباط الكشف والذوق، واختالف أحواله ومراتبه .3

نفــسها، ويمكــن كــذلك إبطــال الكــشف والــذوق والــرد علــى القــائلين بــه، بطريقــة إبطــال البــاطن 
 .)5(قال بهوالرد على من 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 113، ص منازل السائرين: الهروي". اًمهاداة السر بين متباطنين، وهي بلوغ ما وراء الحجاب وجود: "المكاشفة )1(

: انظر.  هي عين النظر إلى المحبوب:وحقيقتها. 3/221، مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية: بتصرف، وانظر
محمد حسن : ، تحقيقسر العالمين وكشف ما في الدارين): هـ505ت (الغزالي؛ محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد 

 .92، ص )م2003/هـ1424، 1وت، دار الكتب العلمية، طبير(إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، 

 .197ص : انظر. سبق تعريفه )2(

، ص موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي: العجم: انظر. أصل يدل على تحول وانتقال من مقام إلى مقام :الحال )3(
268. 

 أنور طرق التوحيد؛ الشتمالها على ٕ ما وراء الحجاب، وانما كانتببلوغأنور طرق التوحيد يكون : والمعنى على ذلك  
 . من مقام إلى مقاماًشهود الحق، واالنتقال تدرج

 .5/387، منهاج السنة النبوية: ابن تيمية: انظر )4(

 .132 ص الرابع،قسم التحقيق، الفصل : انظر في ذلك )5(
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ْوَأظلمهــا َ
ْالحاصــلة بالقيــل والقــال، واجالــة العقــل: ()1( َ ٕ َ ََ ُ َ ّ المحبــوس فــي ســجن الحــدوث عنــد كــل )2(ِ ُ ْ ِ ُِ ُ ُْ ِْ َ

 .)أ())3(مجال

 ).)2( بمحاججة قيل وقال)1(المراشفة: (تش و ما بين القوسين في ) أ(

 .اًيعني أظلم طرق الناس فيما يروه أو يعتقدوه توحيد) 1(
 .)3(أي إدارة العقل وتطوافه:  إجالة العقل)2(
، لتوحيـدالموصـلة إلـى اطـرق الأظلم ، تعرض إلى أنور طرق التوحيدبعد أن بين المؤلف ) 3(

، وتوســع العقــل فــي المبتدئــة بــالحيرة والــشك ،حجــج العقــل المجــردة بالقيــل والقــالبتنــاول مــا كــان وهــو 
 . حالعند كلفي عالم الحدوث والمحدثات محصورة دائرة 

 
 
 
 
 
 

                                                 
صي شرب الشيء حتى ال يدع التناول واالستقصاء، أخذها المؤلف من رشف؛ وهو أصل يدل على تق: أي: المراشفة )1(

 .2/395، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر.  في اإلناءاًشيئ

 .ها للوصول إلى التوحيدئما يكون بتناول حجج العقل المجردة بالقيل والقال واستقصا: وأظلم طرق التوحيد: والمعنى )2(

 .11/130، لسان العرب: ابن منظور: انظر )3(
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َوَأنفعها( ُ َ ْ ُالتغـوص: َ ّ
َ فـي تيـار فكـرة الـصنع البـديع)1( ْ ُّ ْ ِ ّ والترصـيف،ِ َ

ُ الـذي فـي األنفـس ،َ العجيـب)2( َْ ّ
ِواآلفاق؛ ألنهما يوصالن العقل السليم إلى حد اليقين بال شقاق ِِ ِِ ِ ََّ َ ُِّ َّ ْ َ َ ُ ِ َ

 .)أ())4)(3(

ّتغـــوص فـــي تيـــار فكـــرة الـــسبحات ال: )2( ذراه)1(ضيضثـــم حـــ: (شمـــا بـــين القوســـين فـــي ) أ( ّ
 ).)3(المتعالية والعظمات الجاللية

 ُ والعظمــاتُ المتعاليــةُ الــسبحات؛)4( التغــوص فــي تيــار فكــره:ثــم حــضيض ذراه: (توهــو فــي 
 ).الجاللية

ِغاص على العلم الغامض حتى استنبطه: "التفكر والتدبر، يقال: التغوص) 1( ِ ِ َ")5(. 
 .)6(أي اإلحكام: الترصيف) 2(
 .)7(خالف: شقاق) 3(
طريــق إدامــة التفكــر فــي آيــات اهللا فــي األنفــس مــا كــان مــن أنفــع طــرق التوحيــد و :المعنــى) 4(

ً واحكاماً؛ صنعاآلفاق وفي اآلفـاق يوصـالن صـاحب العقـل الـسليم إلـى درجـة والتفكر فـي األنفـس ، فـإ
 .ال محالةاليقين 

هي مـن الطـرق إلـى معرفـة ربوبيـة اهللا ، و وداللة اآلفاقاألنفسداللة وما ذكره المؤلف يسمى ب
واآلفـاق فـي األنفس داللتي بين تعالى سبحانه ووقد جمع سبحانه وتعالى المستلزمة لتوحيد األلوهية، 

 .)Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À﴾)8)(9﴿: قوله تعالى

 

                                                 
ِالحضيض )1(  .3/256، تهذيب اللغة: األزهري: انظر. رض عند سفح الجبل أو منقطعهقرار األ: َ

َذراه )2( ْأعاليه، وذروة كل شيء َأعاله: ُ ٍ َ ِّ ُ ُ َ ْ  .10/112، المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده: انظر. ُ

ن الصنع البديع، ثم قرار ذروة التوحيد، يكون بإدامة التفكر والتدبر في معاني ودالالت ما يوجب العظمة م: والمعنى )3(
 .وما يوجب التسبيح من اإلحكام، وذلك في آيات األنفس واآلفاق الكثيرة الموصلة إلى التوحيد

َفكر أو فكر طالب التوحيد: بالهاء، والمعنى: ِفكره )4( ِ ِْ. 

 .4/402، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس )5(

 .2/399، المرجع السابق: انظر )6(

 ..6/96، م والمحيط األعظمالمحك: ابن سيده: انظر )7(

 .53: فصلت )8(

 .45، ص إيثار الحق على الخلق: ابن الوزير: انظر )9(
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ٍ فــي رفــع نقــب)أ(:)وأوثقهــا( ُ ُ ْ َ
ُ مــستورات)1( ْ َ

ْ لحــضرة)ب( ِ القــرآن، وحجــب)ج(َ ْ َّ فــي منــصة )2(ّ مخــدراتُ َ
ُْعجائــب الفرقــان،  َ ٌبــل وحــور(َ ُ ََ َْ مقــصورات فــي خيــام خبايــا عبــره ممــا لــم يطمــثهن إنــس قبــل)د()ْ ٌ ِْ ِّ ُ ْ َ ّ َ ِ َ وال )هـــ(ُ َ

 .)3(جان

ْصـدق العـزم: )2(مقـراه )1(يضحـور: (مـا بـين القوسـين فـي ش) أ( رحـيض و: (، وهـو فـي ت))3(َ
 ). صدق العزم:مقريه

 ).ةمستورا: (في ش) ب(
 ).حضرة: (في ش و ت) ج(
 ).ٍوتعانق حور: (ما بين القوسين في ش و ت) د(
 ).ًقبال: (في ت) هـ(

ُنقب) 1(  .)4(َِجمع نقاب، وهو القناع، ومنه نقاب المرأة: ُ
ْالخدرأي مستورات، من : مخدرات) 2( ٌْ ستر للجارية وهوِ ِ)5(. 
ـــ: وأوثـــق الطـــرق التـــي توصـــل إلـــى التوحيـــد: والمعنـــى) 3( دبر القـــرآن، والوصـــول إلـــى هـــي ت

ُمكنوناتـــه، وذلـــك برفـــع األســـتار عـــن معانيـــه ودالالتـــه المخفيـــة، ورفـــع الحجـــب عنهـــا إلـــى أن تظهـــر  ُ
عجائــب الفرقـــان، واســـتخراج عبـــر القـــرآن المخبـــأة، ممـــا لـــم يخطـــر علـــى القلـــب ابتـــداء؛ كـــأنهن حـــور 

 .مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبل وال جان
 بـــذلك الداللـــة علـــى بـــواطن القـــرآن، وقـــد تقـــدم التفـــصيل فـــي البـــاطن والـــرد ولعـــل المؤلـــف أراد

 .)6(عليه
                                                 

ِمغسول، ثوب رحيض: رحيض )1( : انظر.  وذكر المؤلف هذا المعنى،4/120، تهذيب اللغة: األزهري: انظر. مغسول: َ
 .2، ق مخطوط شبه تورد على من أطال الباع في فن المعقول: األرضرومي

مخطوط شبه تورد على من أطال الباع في فن : األرضرومي: انظر. عبارة عن القلب، ذكر ذلك المؤلف: مقراه )2(

ِوهي مأخوذة من قرى الماء في الحوض. 2، ق المعقول ْ َ َ ْجمعه، والمقراة والمقرى: ََ ِْ ُِ ُ ََ كل ما اجتمع فيه الماء من حوض : َ
 .6/498، مالمحكم والمحيط األعظ: ابن سيده: انظر. وغيره

مخطوط شبه تورد على من : األرضرومي: انظر. أي العزم الصادق، من إضافة الصفة إلى الموصوف: َْصدق العزم )3(

 .2، ق أطال الباع في فن المعقول
 ...يكون بالعزم الصادق في تدبر القرآن من كل شائبة، نقاء القلب وصفاؤه : والمعنى على هذا  

 .1/768، العربلسان : ابن منظور: انظر )4(

 .7/119، تهذيب اللغة: األزهري: انظر )5(

 .133-130، ص الرابعقسم التحقيق، الفصل : انظر )6(
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ّولقــد كنــت أنفــر مــن حجــج المتكلمــين نفــور الــشياه مــن الــذئاب، وأقــر عينــي بمــا فــي لجــج ّ ْ  )أ()1(ِ
َ مـــن ســـحاب يقينـــه مـــا يـــضاهي العيـــان)4(ّ، حتـــى شـــمت)3(ُ ذلـــك العبـــاب)2(المفـــسرين مـــن ذخـــائر َ ُ ََ َ ، /

ُوهمت( ْ ِ َ
َ في فهم رقائق براهينه لسر الح لي )5( ٍَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ََ ِْ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 ).)1(لحجج: (في ت) أ(

 ولكنـا ،اًوالطـرق إلـى اهللا تعـالى كثيـرة جـد: "وأما ما يتعلق بطرق التوحيـد، فقـد قـال ابـن الـوزير
 حتــى نــأمن بالــسلوك فيهــا مــن الــضالل فــي ،هانقتــصر منهــا علــى أصــحها وأجالهــا وأوضــحها وأشــفا

ــاذ بــاهللا :  بقولــه تعــالىاإلشــارةٕ والــى تلــك الطــرق ،الطــرق التــي تبعــد الــسائر فيهــا عــن مقــصوده والعي
﴿v  u  t  s   r  q  p﴾)2( ،وقــــد يكــــون فيهــــا مــــا يــــستلزم رد كثيــــر مــــن الــــشرائع، 

 :  الباب الثالث:فنقول
 علــى منــاهج الرســل والــسلف علــى جهــة التفــصيل فــي بيــان شــيء مــن طــرق معرفــة اهللا تعــالى

 لطيفـة علـى قـدر هـذا المختـصر إلـى ثـالث إشـارة فلنـذكر ، المتقدم فـي البـاب الـذي قبـل هـذالإلجمال
 وكلهــا دل عليهــا القــرآن الــذي وصــفه اهللا ، وداللــة المعجــزات، وداللــة اآلفــاقاألنفــس، داللــة :دالالت

 .)3(..."تعالى بأنه يهدي للتي هي أقوم 
َلجج) 1( َّلجةجمع : ُ ِلجة البحر"و، ُ ْ َ ُ َّ ُ حيث ال يدرك قعره:ُ َْ َ ُُ ْ ُ َْ")4(. 
 .)5(للعقبىأي ما يعد : ذخائر) 2(
 .)6(معظمه وارتفاعه وكثرته: عباب السيلالموج، و: العباب) 3(
َشمت البرق، إذا رقبته ت: رأيت وترقبت، تقول: شمت) 4( َ َْ َ ِ َ ْ ُ أين يصوبُرُظْنِ َُ َ)7(. 
 .)8(اً عشقيوجه حرت وذهبت على :همت) 5(

                                                 
 باالطالع –من ذلك النفور عن كالم المتكلمين-َّوأقر عيني بما في : وما في ع و ش أقرب لمناسبتها للسياق، والمعنى )1(

 .على حجج المفسرين وعلومهم

 .153: األنعام )2(

 .45، ص إيثار الحق على الخلق: ابن الوزير )3(

 .2/355، لسان العرب: ابن منظور )4(

 .177، ص المفردات في غريب القرآن: الراغب األصفهاني: انظر )5(

 .1/104، المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده: انظر )6(

 .3/236، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر )7(

 .4/389، محكم والمحيط األعظمال: ابن سيده: انظر )8(

 أ/8
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ِ بالذوق ْ َ ِ
ِ الخارج عن حدود البيان والتبيان)1( ِ ِِّْ َ ََ َِ ْ  .)أ()2()ِ

َوَأنت َأيها  ُّ ْ ُاللبيق(َ َ تجرع من كأس هذا)3(َّ ِ ْ َ ْ ِ ْ َّ َ َ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 ).)3(عينه تجلي سر آن ت)2( في رضاب)1(وعمت: (تش و ما بين القوسين في ) أ(

 .197انظر ص . سبق تعريفه) 1(
والمعنــى أن المؤلــف كــان ديدنــه النفــور مــن حجــج المتكلمــين، ويقــر عينــه بــالخوض فــي ) 2(

كتــب التفــسير للفــوز والظفــر بكنــوز ونفــائس بحــور علــوم القــرآن، حتــى ظهــر لــه مــن يقــين القــرآن مــا 
في فهم أعماق براهين في كل حدب وصوب  اًمهيا وتحير ،كل مسلكالمؤلف سلك يماثل الحقيقة، و

ٍالقرآن، للطيفة في قلبه ظهرت له بشهود الحق  ِ  .والتحريرمما يعجز عنه الوصف والتقدير َِ
قد استطرد في علـم الكـالم لعلـه يـصل إلـى وقد ذكر المؤلف أن الغرض من هذا كله أنه كان 

 مـن المعـاني واألسـباب اً فقيـراً موحـشاًه طريقـ إليـه، بـل وجـدًاليقين، لكنه لم يجد في علم الكالم سـبيال
د أن احتــى كــ، واألنــس بأســرارهالكــريم إلــى القــرآن  ورده ،بــهإلــى أن لطــف اهللا ،  إلــى اليقــينالموصــلة
 .)4( اليقين حتى قارب الوصول إلى الكشفرتقي في معالي، وال زال يأثر اليقينيشاهد 

دهم إلــى كالمــه ووحيــه، وهــو الطريــق إلــى وال شــك أن لطــف اهللا ســبحانه وتعــالى بعبــاده أن يــر
 .)5(سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة، وأما ما يتعلق بالكشف والذوق فقد تقدم التعليق عليه

َرجل لبق ولبيق: أي الحاذق، يقال: اللبيق) 3( َِ)6(. 
 
 

                                                 
 .2/380، المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده: انظر. سبحت أو سرت: عمت )1(

ُالرضاب )2( َ ِالريق الذي يمتص بالتقبيل، وكذلك: ُّ َّْ ُّ َ ْ ُ ُ ْ ِفتات المسك : ِّ ِْ ُ  .8/13، المحيط في اللغة: ابن عباد: انظر. َُ

شبه تورد على من أطال الباع في فن ه المؤلف على حاشية مخطوط أي الكشف، ويدل على ذلك ما ذكر: سر آن )3(
 .2، ق مخطوط شبه تورد على من أطال الباع في فن المعقول: األرضرومي: انظر .المعقول

 .وذقت حالوة حقائق القرآن العذبة ليتجلى لي الكشف: والمعنى  

 .2، ق المعقولمخطوط شبه تورد على من أطال الباع في فن : األرضرومي: انظر )4(

 .198ص : انظر )5(

 .1/373، جمهرة اللغة: ابن دريد: انظر )6(
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ّ الرحيق
ٌ فإن العمر آن؛)1( َ ْ ُ َّ َ، والفرصة نفحة، ال تنال يد األ)2(َِ ُ َ َُ َ ََ ٌ ْ ُ َ ُْ ٍماني في كل زمانَ َ ََ ِّ  .)أ())3(ُ

 )3(ّ رحيقهـــا، أبـــرز مـــا فـــي دن)2(عـــن نـــشوة )1(سيالمـــااللبيـــق : (مـــا بـــين القوســـين فـــي ش) أ(
ّهمتــك، وعــج

احّالــر إلــى تحــصيل مؤانــستك مــن ذا )4(
، فــإن العمــر )8( البريــق)7(حــراحّ والر)6(شــيقّ الر)5(

 ).)10( كالعين من اإلنسان)9(ّآن، والصوارم
 أبرز ما في دن همتك، وعج إلـى تحـصيل ،س عن نشوة رحيقهاي الما)11(اللفيق: (وهو في ت

 ).)12(مؤانستك من ذا الراح إلى الرشيق والرحراح البريق، فإن العمر والصوارم كالعين من اإلنسان

ُالرحيق) 1( ِ  .)13("هي أفضلها: من َأسماء الخمر، ويقال: "َّ
 .)14(ساعة من الزمان: آن) 2(
 .اغتنام الفرصة قبل فوات األوانمراد المؤلف ) 3(
 

                                                 
 .8/591، المحكم والمحيط األعظم: ابن سيده: انظر. المتبختر المختال: أي: المايس )1(

ُالنشوة )2( َ ْ ُالسكر: َّ ْ  .7/385، المحيط في اللغة: ابن عباد: انظر. ُّ

ّالدن )3(  .8/9، كتاب العين :الفراهيدي: انظر. الوعاء: َّ

َّعج )4( ُّعجت الريح وأعجت، إذا اشتدت وساقت التراب: "يقالَّأي اشتد، : ُ َ َّ ََّ ، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر". َِّ
4/28. 

ُالراح )5(  .2/1048، جمهرة اللغة: ابن دريد. ُالخمر: َّ

ْالخفيف الجسم: "َّالرشيق )6( ِ  .2/396، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس". ُ

َعيش رحراح: أي الواسع، يقال: الرحراح )7(  .2/386، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر. أي واسع: َْ

َّوميض السحاب: "البريق )8( ُ ِ  .1/221، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس". َ

، مقاييس اللغةمعجم : ابن فارس: انظر. أصل يدل على القطع: الصوارم جمع صارم، وهو السيف القاطع، وصرم )9(
3/344. 

، لتزول اً وتعلماًوأنت أيها الحاذق المنصرف عن لذة القرآن وعلومه، اشحذ همة نفسك، وسارع إلى القرآن فهم: والمعنى )10(
َوحشتك وتحصل ُأنسك من هذا العلم السهل، وسعته المنيرة، فإن العمر برهة، والفواجع قريبة،   .كلمح البصرْ

  .10/331، لسان العرب: ابن منظور: انظر.  فلم يدركهاًمر من طلب أهو: اللفيق )11(
  ...وأنت أيها المحروم من لذة القرآن وعلومه: والمعنى  

 .كلمح البصر في قربها ،فإن حال العمر والفواجع: والمعنى )12(

 .2/497، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس )13(

 .1/141، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: انظر )14(
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َورحم اهللا تعالى  َ ُ َ ِ َ ُامرءا قبل نصحي، وتهيَأ لحلول يوم يشيب فيه الصبيان(َ ْ ِّ ِ ِ ُِ َ َ ٍُ ْ ِ ُ ََّ ََ َ ْ ُ َ َِ ً  .)أ()1()ْ
ـــسالم( ُوالـــصالة وال َّ ََّ َُ ـــورى أفـــصح)ب()َ َ علـــى ســـيد ال َ ِِّ َ َ َ عـــدنان، )ج(َ ْ ـــغ قحطـــان(َ ْوَأبل َْ ِ َ، وعلـــى )د()َ ـــه (َ ِآل ِ

ْوَأص ِحابهَ ِ أهالي)هـ()ِ َ هذا الشأن، )و(َ ٌإنه كريم مجيب منان(َ ّ َ ٌُ َ ُ  .)ز()َِّ

ّ رنــــا إلــــى البعيــــد مــــن دان، ودنــــاه دنــــو اللــــداناًطالبــــ: (شمــــا بــــين القوســــين فــــي ) أ( ّ
 مــــن )1(

 ).)2(الجبان
 ).)5( إليه دنو اللدان من الجبان)4(ودنا إلى البعيد من دان، )3(رنا: (توهو في 

 .)وصلى اهللا: (ت، وهو في )ّوصلى اهللا تعالى: (شسين في ما بين القو) ب(
 .)وأفصح: (تش و في ) ج(
 .ما بين القوسين ساقط من ت) د(
 .ما بين القوسين ساقط من ش) هـ(
 .))6(ٕوانها لي: (في ت) و(
ّإنه مجيب منان: (في شما بين القوسين ) ز(  .ساقط من ت، وهو )ّ

 .ٕ القرآن واخالص النية فيهمراد المؤلف التأكيد على طلب علم) 1(
 
 
 
 

                                                 
ٌالرماح اللينة، رمح لدن ورماح لدنة ولدن: ّاللدان )1( َ ٌ َُ َ ٌَ َ ِ ْ ٌ ْ ُ قال القفصي . 9/311، المحيط في اللغة: ابن عباد: انظر. َِّلينة: أي: ِّ

ٌ يا بني اإلسالم فتح اًهنيئ :البزاز ْ ِأثار الطعن بالسمر اللدان*** َ ِ ْ ُّ َ ْ الصفدي؛ صالح الدين خليل بن أيبك بن : انظر. ّ
بيروت، دار إحياء التراث العربي، (أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، : ، تحقيقالوافي بالوفيات): هـ764 ت(عبد اهللا 

 .24/124، )م2000/ هـ1420، 1ط

 الرمح من كاقتراب اً منه مسرعاً به، نظر إلى يوم القيامة واتجه إليه، مقترباً للقرآن منتفعاًورحم اهللا تعالى طالب: المعنى )2(
 .سلمالجبان المست

 .باأللف المقصورة) رنى: (كتبها الناسخ في ت )3(

 .باأللف المقصورة) ودنى: (كتبها الناسخ في ت )4(

 ... رنا ْنَ، أو م... رنا اًطالب: والمعنى نفسه على تقدير )5(

 .وهذه الرسالة لي على هذا الشأن من النسق والتحرير والتأليف: الواو هنا استئنافية، والمعنى )6(
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ّوتم في يد مؤلفه ( ْ، أحـوج ذوي النـسمة إلـى ألطـاف مـواله)1(وأبو عذر تأليفـه-ّ َ ّ الـسيد الحـافظ -ّ
ّلطــف اهللا بــن محمــد أفنــدي المرحــوم، المــدعو تــارة بقــازيق قــو َ وُأخــرى بكوكــسي كــور)2(رانَپَْ

 )4(، عفــا)3(
َ وعن والدته وعن جميع المؤمني)5(عنهما َْ  .)أ()نَ

ّتــم فــي يــد مؤلفــه : (مــا بــين القوســين فــي ش) أ( ّوأبــو عــذر تأليفــه، أحــوج ذوي النــسمة إلــى -ّ
بكوكــسي وران تــارة پق قــووبقــازالمعــروف د أفنــدي، ّف اهللا بــن محمــْطــُد الحــافظ لّيَّ الــس-ألطــاف مــواله

ّ، وغفــر لــه ولوالديــه ولمــن تأمــل فــي هــذه الر)1(ّأســبل عليــه الــستر الحميــل،  أخــرىكــور  )2(ســالة المثنيــةّ
 .، وهو ساقط من ت))3(ّعلى الكالم المجيد، المغنية في تحقيق بيان جاللته عن كل مقصر ومفيد

ْعــذر أبــو ) 1(  ،هــو أبــو عــذر هــذا الكــالم وغيــره" :يقــالأي أول مــن ســبق إلــى تأليفــه، : تأليفــهُ
ق فيــه علــى هــذا تــم الكتــاب علــى يــد مؤلفــه محــرز الــسب: ، والمعنــى)4(" هــو أول مــن ســبق إليــه:أي

 ... مع كونه أحوج الخلق إلى ألطاف اهللا )5(النسق والتحرير
 .)6(المعروف في اللغة االنجليزية، وسبق معناها) P(الـبحرف : َقوپرانقازيق ) 2(
 .)7(انظر معناها فيما سبق) 3(
 .باأللف المقصورة) عفى: (كتبها المؤلف في ع) 4(
 .أي المؤلف ووالده) 5(
 

                                                 
الستر العميم المتكفل بستر كل ما يحتاج إلى ستر : والمعنى .5/60، تهذيب اللغة: األزهري: انظر. الكفيل: حميلال )1(

 .على أكمل وجه

 .82، ص المفردات في غريب القرآن: الراغب األصفهاني: انظر. ُِْالتي تثني، من الثناء، وهو الحمد: المثنية )2(

ِأي مطول أو مسترس: مفيد )3( َْ ْ ُ  .لُِّّ

بيروت، دار الفكر، (، جمهرة األمثال): هـ395ت (العسكري؛ الحسن بن عبد اهللا بن سهل، أبو هالل  )4(
، أساس البالغة): هـ538ت ( القاسم االزمخشري؛ محمود بن عمر الخوارزمي، أب: وانظر. 2/369، )م1988/هـ1408

 .4/552، لسان العرب: وابن منظور، 412، ص )م1979/هـ1399دار الفكر، (

ْخاصة في الصياغة، وفي الزيادة على العلوم التي يحتاج إليها في تفسير القرآن في الفصل الرابع )5( ُ. 

 .19قسم الدراسة، الفصل األول، ص : انظر )6(

 .19قسم الدراسة، الفصل األول، ص : انظر )7(
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 .)أ()1195َنة َوذلك في س(

َوذلـك فـي تـاريخ: (ما بـين القوسـين فـي ش) أ( ْإذا َأخـذت حاصـل ضـرب الواحـد فـي األربـع، : َ َْ ِ ِ َِ ِ َ ََ َ ْ َ
ًوزدت عليــــه جــــذر نــــصف خمــــسة َأســــداس مــــن ســــدس الــــدور، وسدســــه، والحاصــــل أيــــض ّ ْ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ ِ ّ، وثلثــــت اَ

ْالمجموع، ثم زدت عليه ثلث دور، ونصف سبعه، يساويه من غير زيادة  ).)1( وال نقصانَ
 ثـاني 20انتهـت الرسـالة المباركـة بحمـد اهللا وحـسن عونـه، فـي : (وكتب الناسخ في خاتمـة ت

 ). 1268الربيعين 

 

                                                 
 .هـ، ويظهر ذلك من موضع الكتاب قي المجموع1170وهذا التاريخ هو في نحو  )1(
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 الخاتمة

 
 .التي تم التوصل إليها، وأهم التوصيات النتائج ها أهم وفي
 النتائج

 :اآلتي على النحو هذه الرسالةئج اأهم نتتتلخص 
 :قسم الدراسةفي : ًأوال

المؤلف هـو لطـف اهللا بـن محمـد األرضـرومي، عـالم حكـيم أديـب، ولـد ونـشأ فـي أرضـروم، كـان  .1
كثيــر الترحــال فــي طلــب العلــم والتعلــيم، شــارك فــي علــوم اللغــة العربيــة والعلــوم الطبيعيــة والعلــوم 
ًالــشرعية المتنوعــة؛ أخــذا وتأليفــا، أثنــى عليــه العلمــاء، وكــان صــوفيا، حنفــي المــذهب، تــوفي ســنة ً ً 

 .هـ1202
جتماعيـة وكانت الحياة السياسية واال الهجري،في القرن الثاني عشر معظم حياته مؤلف العاش  .2

 .لها ما يدعم وجودها وقوتهاو ، نشطةالعلميةوالحياة الثقافية كانت ، واً نسبيمستقرة
لــدى لــم يــصرح المؤلــف باســم واضــح وصــريح للمخطــوط الــذي تــم تحقيقــه، وقــد تعــددت تــسمياته  .3

 .ًاسما له) رسالة في أصول تفسير القرآن الكريم(على ختيار ووقع اال، النساخ والمفهرسين
فـي المؤلف جعله علوم القرآن وقواعد التفسير، هو موضوع الكتاب الذي تعلقت به هذه الدراسة  .4

وفــصل اختــصر فيــه بــشكل عــام، ، أصــيلةبليغــة لغــة قويــة كتبــه ب، مقدمــة وتــسعة فــصول وخاتمــة
والعلـوم الطبيعيـة  الـشرعيةبـين العلـوم فيـه جمـع ،  وتفـسيرهي الفنون التي يتعلق بهـا القـرآنفوأفاد 
؛ والكتـاب بـصفة عامـة لـه ميـزات، وعليـه مآخـذ معـدودة، والمـشتغلين بـه لخدمة التفـسير ،وغيرها

 . وغيرها،كالنزعة الصوفية
 .تعديل المؤلف لنسخ المخطوط فيه دليل على حرصه .5
 . تقديرعلى أقلمخطوطة يوجد منه خمس نسخ و، ا المخطوط إلى مؤلفهنسبة هذ ثبتت .6

 :قسم التحقيقفي : اًثاني

الــسنة، العنايــة بالعنايــة بنــصوص القــرآن علــى مــا هــي عليــه، ويكــون بعلــو الرتبــة فــي التفــسير،  .1
 .واالقتداء بعمل النبي صلى اهللا عليه وسلم، والصحابة رضوان اهللا عليهم
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بـت جمـع علـي بـن أبـي ثعثمـان، وال يفـي عهـد  بكـر الـصديق، ثـم يأبـكان في عهـد  القرآن ُعْمَج. 2
 . رضي اهللا عنهم أجمعين،طالب للمصحف

، إضـــافة إلـــى تحقيـــق اومقاصـــدهها بغـــرض تعـــدد وتنـــوع أســـباب القـــرآن الكـــريم، مواضـــيعتكـــررت  .3
 .بالغة القرآن العظيم وشمولها

فيهــا كفــي يعلــوم فرعيــة وهــا، م المعرفــة التفــصيلية فيعلــوم رئيــسة يلــزبالكــريم القــرآن تفــسير  تعلــق .4
 . وتفسيرهلقرآنافهم تمام  يحقق بهذه العلوم، واالعتناء المعرفة اإلجمالية

 .ال تصح نسبة علم الجفر والجامعة إلى علي بن أبي طالب، وال يصح له سند .5
 .يه أو االستدالل بهال يصح االعتماد عل، واعتبار الباطن المخالف للمعنى الظاهرال يصح  .6
 .عنهمنهي علم الرمل  .7
 رضـي ،مـصاحف عثمـانمصحف من صحة السند، وتوافقها مع رسم : هيالقراءة قبول شروط  .8

 .ًاهللا عنه، ولو احتماال، وأن يكون لها وجه في لغة العرب المعتنى بها
أصــح و ،نظـمحــسن أو ،لفـظبأفـصح  بمجـيء القــرآنوقــع التحـدي قـد  كثيـرة، وإعجـاز القــرآنوجـوه  .9

 .إعجازهوجوه من بواطن القرآن على طريقة أهل التصوف ، وال يصح جعل المعاني
دالالت اآليــات الكونيــة فــي  ومنــه، هــو مــا جــاء فــي الكتــاب والــسنةالــصحيح طريــق التوحيــد  .10

العقــــل المطلــــق المخــــالف الــــشك وطريقــــة المتكلمــــين بولــــيس منــــه وغيرهــــا،  ،األنفــــسواآلفــــاق 
 .البواطن المخالفة لظاهر القرآن والسنةال الذوق وال الكشف ووال  والسنة، لنصوص القرآن

 التوصيات

ــــة الكنــــوز  . 1 ــــق المخطوطــــات ودراســــتها، فهــــي بمثاب ــــا لتحقي ــــة الدراســــات العلي ضــــرورة توجــــه طلب
 .هاثإخراجها تستفيد األمة بإحياء تراالمدفونة، وب

 .هقواعد التفسير وأصولقة بالمتعلمخطوطات الالمزيد من البحث والتنقيب عن  .2
 .تحقيق كتب المؤلف وآثاره األخرى والعناية بها .3
 

 هذا وصلى اهللا على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم،،،
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 فهرس اآليات القرآنية

 لنص المحققفي ا

 

 اسم السورة
رقم 

 اآلية
 ةـــاآلي

رقم 

 الصفحة

 ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤﴾ 117  »  ¬﴿ 7 آل عمران
 z  y  x﴾ 139  }  |     {﴿ 101 يونس
 Ì  Ë  Ê﴾ 148﴿ 43 يوسف
 143 ﴾~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥﴿ 17 الرعد
 º  ¹  ¸﴾ 184﴿ 35 النور

 º     ¹  ¸  ¶  µ  ´﴾ 146   «﴿ 4 األحقاف
 Z  Y  X  W   V﴾ 151    ]﴿ 29 الفتح
 Ê  É  È  Ç    Æ﴾ 129﴿ 3 الحديد
 b  a  `  _  ^﴾ 130﴿ 4 الحديد
 T    S  R﴾ 119﴿ 4 المزمل

 
 



213 

 فهرس األحاديث النبوية

 في النص المحقق

 

 طرف الحديث الرقم
رقم 

 الصفحة

ْما نزل من القرآن آية إال ولها ظهر وبطن 1 َ َ 130 
ِلو خش 2 َ ْ ُع قلبه، لخشعت جوارحهَ َ ْ َ ِ َ َ 152 
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم •
عبـــد اهللا بـــن عمـــر . د: ، تحقيـــقالـــشريعة): هــــ360ت (اآلجـــري؛ محمـــد بـــن الحـــسين، أبـــو بكـــر  •

 ).م1999/هـ1420، 2الرياض، دار الوطن، ط(الدميجي، 
ن بنــي عثمــان مــن أول نــشأتهم تــاريخ ســالطي): هـــ1357ت (آصــاف؛ عزتلــو يوســف بــن همــام  •

 ).م1995/هـ1415، 1القاهرة، مكتبة مدبولي، ط(محمد زينهم محمد عزب، : ، تقديمحتى اآلن
روح المعاني في ): هـ1270ت (اآللوسي؛ شهاب الدين، محمود بن عبد اهللا الحسينى، أبو الثناء  •

 ).العربيبيروت، دار إحياء التراث (، تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
بغـداد، (، غرائـب االغتـراب ونزهـة األلبـاب فـي الـذهاب واإلقامـة واإليـاب): هــ1270ت (اآللوسي  •

 ).هـ1327الشابندر، 
سـيد . د: ، تحقيـقاإلحكـام فـي أصـول األحكـام): هــ631ت (اآلمدي؛ علي بن محمد، أبو الحسن  •

 ).هـ1404، 1بيروت، دار الكتاب العربي، ط(الجميلي، 
ت (ثيـــر؛ مجـــد الـــدين، المبـــارك بـــن محمـــد بـــن محمـــد الـــشيباني الجـــزري، أبـــو الـــسعادات ابـــن األ •

طـــاهر أحمـــد الـــزاوى ومحمـــود محمـــد : ، تحقيـــقالنهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث واألثـــر، )هــــ606
 ).م1979/هـ1399بيروت، المكتبة العلمية، (الطناحي، 

المثـل الـسائر ): هــ637ت (فـتح ابن األثير؛ ضياء الدين، نصر اهللا بن محمـد بـن محمـد ، أبـو ال •

بيــروت، المكتبــة العــصرية (محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، : ، تحقيــقفــي أدب الكاتــب والــشاعر
 ).م1995للطباعة والنشر، 

ـــة العثمانيـــة : إحـــسان أوغلـــي؛ أكمـــل الـــدين • صـــالح ســـعداوي، : ، ترجمـــة تـــاريخ وحـــضارة-الدول
 ).م1999ثقافة اإلسالمية، إستانبول، مركز األبحاث للتاريخ والفنون وال(

 مخطـــوط تحريـــر فـــي فـــن مـــصطلح الحـــديث): هـــ1202ت (األرضــرومي؛ لطـــف اهللا بــن محمـــد  •
ـــسليمانية (، )النـــسخة األولـــى( ـــة ال ـــشهيد علـــي باشـــا، مجمـــوع رقـــم -اســـتانبول، المكتب  مجموعـــة ال

2812.( 
، )يــــةالنــــسخة الثان (مخطــــوط تحريــــر فــــي فــــن مــــصطلح الحــــديث): هـــــ1202ت ( األرضــــرومي •

 ).2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -استانبول، المكتبة السليمانية (
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المدينــة النبويــة، مكتبــة عــارف (، مخطــوط رامــوز التحريــر والتفــسير): هـــ1202ت (األرضــرومي  •
 ).55/228: حكمت، رقم

ل، اســتانبو(، مخطــوط رســالة فــي تحريــر أســئلة الجــان وأجوبتهــا): هـــ1202ت (األرضــرومي  •
 ).2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -المكتبة السليمانية 

 -اسـتانبول، المكتبـة الـسليمانية (، مخطـوط رسـالة فـي علـم التجويـد): هـ1202ت (األرضرومي  •
 ).2812مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم 

تي بعــض مخطــوط ســؤاالت فــي مجلــس عــن قولــه تعــالى ﴿يــوم يــأ): هـــ1202ت (األرضــرومي  •

اسـتانبول، (، آيات ربك﴾ وعن قاعدة ذكرها أهل الميقات وعن قوله تعـالى ﴿فيـه شـفاء للنـاس﴾
 ).2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -المكتبة السليمانية 

، مخطـــوط شـــبه تـــورد علـــى مـــن أطـــال البـــاع فـــي فـــن المعقـــول): هــــ1202ت (األرضـــرومي  •
 ).2812جموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم  م-استانبول، المكتبة السليمانية (

اســـتانبول، (، مخطـــوط شـــرح بـــدء األمـــالي لـــسراج الـــدين األوشـــي): هــــ1202ت (األرضـــرومي  •
 ).2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -المكتبة السليمانية 

 -مانية استانبول، المكتبـة الـسلي(، مخطوط شرح صالة الفتح والقرب): هـ1202ت (األرضرومي  •
 ).2812مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم 

 -اسـتانبول، المكتبـة الـسليمانية (، مخطوط شرح القصيدة الخزرجيـة): هـ1202ت (األرضرومي  •
 ).2812مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم 

نية اسـتانبول، المكتبـة الـسليما(، مخطوط شرح المية العجم للطغرائـي): هـ1202ت (األرضرومي  •
 ).2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -

،  مــع أبيــات باللغــة العربيــةباللغــة التركيــة العثمانيــةمخطــوط شــعر ): هـــ1202ت (األرضــرومي  •
 ).2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -استانبول، المكتبة السليمانية (

تـونس، دار (، اء اهللا الحـسنىمخطـوط معـارج النـور فـي شـرح أسـم): هـ1202ت (األرضرومي  •
 ).08529الكتب الوطنية، مجموع رقم 

 -اسـتانبول، المكتبـة الـسليمانية (، مخطوط ملخص تلخيص المفتاح): هــ1202ت (األرضرومي  •
 ).2812مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم 

تانبول، اسـ(، )النـسخة األولـى (مخطـوط مـوجز منتخـب مـن البهائيـة): هــ1202ت (األرضرومي  •
 ).2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -المكتبة السليمانية 



216 

اســتانبول، (، )النــسخة الثانيــة (مخطــوط مــوجز منتخــب مــن البهائيــة): هـــ1202ت (األرضــرومي  •
 ).2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -المكتبة السليمانية 

تقاق في اللغـة الفارسـية وجملـة مـن القواعـد مخطوط نبذة من االش): هـ1202ت (األرضرومي  •

 ).2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -استانبول، المكتبة السليمانية (، المتعلقة بها
مخطوط نبذة في سيرته صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه ومـا يلـيهم ): هـ1202ت (األرضرومي  •

 مجموعة الـشهيد علـي -، المكتبة السليمانية استانبول(، وبعض أكابر األمة من األولياء والعلماء
 ).2812باشا، مجموع رقم 

اســـتانبول، المكتبـــة (، بخـــط المؤلـــف) 2812الـــسليمانية (مجمـــوع ): هــــ1202ت (األرضـــرومي  •
 ).2812 مجموعة الشهيد علي باشا، مجموع رقم -السليمانية 

محمــد : ، تحقيــق اللغــةتهــذيب): هـــ370ت (األزهــري؛ محمــد بــن أحمــد بــن طلحــة، أبــو منــصور  •
 ).م2001، 1بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط(عوض مرعب، 

ــد فــي تخــريج الفــروع علــى ): هـــ772ت (األســنوي؛ عبــد الــرحيم بــن الحــسن، أبــو محمــد  • التمهي

 ).هـ1400، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(محمد حسن هيتو، . د: ، تحقيقاألصول
، ي فيمـا يتخـرج علـى األصـول النحويـة مـن الفـروع الفقهيـةالكوكـب الـدر): هــ772ت (األسنوي  •

 ).هـ1405، 1عمان، دار عمار، ط(محمد حسن عواد . د: تحقيق
منــار الهــدى فــي بيــان الوقــف ): هـــ1100ت نحــو (األشــموني؛ أحمــد بــن عبــد الكــريم بــن محمــد  •

 ).م1973/هـ1393، 2مصر، مصطفى البابي الحلبي، ط(، بتداواال
تحريــر التحبيــر فــي صــناعة ): هـــ654ت (ع؛ عبــد العظــيم بــن الواحــد بــن ظــافر، ابــن أبــي األصــب •

الجمهوريـة العربيـة المتحـدة، (حفنـي محمـد شـرف . د: ، تحقيـقالشعر والنثر وبيان إعجـاز القـرآن
 ). لجنة إحياء التراث اإلسالمي-المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 

الحجــة فــي بيــان ): هـــ535ت (يمــي، أبــو القاســم األصــبهاني؛ إســماعيل ابــن محمــد بــن الفــضل الت •

، 2الريـاض، دار الرايـة، ط(محمـد بـن ربيـع المـدخلي، : ، تحقيقالمحجة وشرح عقيدة أهل السنة
 ).م1999/هـ1419

إرشـــاد القاصـــد إلـــى أســـنى ): هــــ749(ابـــن األكفـــاني؛ محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن ســـاعد األنـــصاري  •

 ).القاهرة، دار الفكر العربي(لمنعم محمد عمر، عبد ا: ، تحقيقالمقاصد في أنواع العلوم
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ـــد الـــرحمن  • ـــدين بـــن نـــوح األشـــقودري، أبـــو عب ـــسلة ): هــــ1420ت (األلبـــاني؛ محمـــد ناصـــر ال سل

، 1الريـــاض، مكتبـــة المعـــارف، ط(، األحاديـــث الـــضعيفة والموضـــوعة وأثرهـــا الـــسيئ فـــي األمـــة
 ).م2000/هـ1421

، 1الريــــــــاض، مكتبــــــــة المعــــــــارف، ط(، صــــــــحيح ســــــــنن الترمــــــــذي): هـــــــــ1420ت (األلبــــــــاني  •
 ).م2000/هـ1420

ــــــاني  • ــــــن ): هـــــــ1420ت (األلب ــــــة المعــــــارف، ط(، ماجــــــهصــــــحيح ســــــنن اب ــــــاض، مكتب ، 1الري
 ).م1997/هـ1417

، 1الريــــــــاض، مكتبــــــــة المعــــــــارف، ط(، ضــــــــعيف ســــــــنن الترمــــــــذي): هـــــــــ1420ت (األلبــــــــاني  •
 ).م2000/هـ1420

، 2عمـان، المكتبـة اإلسـالمية، ط(، ديـة للترمـذيمختصر الشمائل المحم): هــ1420ت (األلباني  •
 ).هـ1406

ـــر): هــــ972ت (أميـــر بادشـــاه؛ محمـــد أمـــين بـــن محمـــود البخـــاري  • ـــسير التحري بيـــروت، دار (، تي
 ). الفكر

الحـــدود األنيقـــة والتعريفـــات ): هــــ926ت (األنـــصاري؛ زكريـــا بـــن محمـــد بـــن أحمـــد، أبـــو يحيـــى  •

 ).هـ1411، 1بيروت، دار الفكر المعاصر، ط(مازن المبارك، . د: ، تحقيقالدقيقة
إســـتانبول، مؤســـسة (عـــدنان محمـــود ســـلمان، : ، ترجمـــةتـــاريخ الدولـــة العثمانيـــة: أوزتونـــا؛ يلمـــاز •

 ).م1990فيصل للتمويل، 
عبـد الـرحمن : ، تحقيـقكتاب المواقف): هـ756ت (اإليجي؛ عضد الدين، عبد الرحمن بن أحمد،  •

 ).م1997/هـ1417، 1طبيروت، دار الجيل، (عميرة، 
الـسيد أحمـد : ، تحقيـقإعجاز القرآن): هـ403ت (الباقالني؛ القاضي، محمد بن الطيب، أبو بكر  •

 ).م1997، 5مصر، دار المعارف، ط(صقر، 
عمــان، دار الفــتح (محمــد عــصام القــضاة، . د: ، تحقيــقاالنتــصار للقــرآن): هـــ403ت (البــاقالني  •

 ).م2001/هـ1422، 1للنشر والتوزيع، ط
، )األوســط(التــاريخ الــصغير ): هـــ256ت (البخــاري؛ محمــد بــن إســماعيل الجعفــي، أبــو عبــد اهللا  •

 ).م1977/هـ1397، 1مكتبة دار التراث، ط، القاهرة(محمود إبراهيم زايد، : تحقيق
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الجــامع الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ): هـــ256ت (البخـاري  •

بيــروت، دار ابــن (مــصطفى ديــب البغــا، . د: ، تحقيــقبــصحيح البخــاري المعــروف وســننه وأيامــه
 ).هـ1987/هـ1407، 3كثير واليمامة، ط

اســتانبول، (، )عثمــانلي مــؤلفلري(المؤلفــون العثمــانيون ): هـــ1343ت (بروســالي؛ محمــد طــاهر  •
 ).هـ1333إدارة التعليم العام العثماني، مطبعة عامرة، 

بمـسند  المعـروف البحـر الزخـار): هــ292ت (مـرو بـن عبـد الخـالق، أبـو بكـر البزار؛ أحمـد بـن ع •

 ).هـ1409، 1ط، بيروت، مؤسسة علوم القرآن(محفوظ الرحمن زين اهللا، . د: ، تحقيقالبزار
أحــسن ): هـــ380ت نحــو (البــشاري؛ محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر البنــاء المقدســي، أبــو عبــد اهللا  •

 ).م1991/هـ1411، 3القاهرة، مكتبة مدبولي، ط (، التقاسيم في معرفة األقاليم
، عنــوان المجــد فــي تــاريخ نجــد): هـــ1290ت (ابــن بــشر؛ عثمــان بــن عبــد اهللا النجــدي الحنبلــي  •

، 4الريــــاض، دارة الملــــك عبــــد العزيــــز، ط(عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد اللطيــــف آل الــــشيخ، : تحقيــــق
 ).م1982/هـ1402

إيضاح المكنون في الـذيل علـى ): هـ1339ت (ين الباباني البغدادي؛ إسماعيل باشا بن محمد أم •

 ).م1992/هـ1413بيروت، دار الكتب العلمية، (، كشف الظنون
بيـروت، دار الكتـب (، هدية العارفين أسماء المـؤلفين وآثـار المـصنفين): هـ1339ت (البغدادي  •

 ).م1992/هـ1413العلمية، 
 -نعمة المنان في أسانيد شيخنا أبي عبـد الـرحمن : البغدادي؛ محمد بن غازي بن داود القرشي •

ملتقــــــــــــــــى أهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث، (، وهــــــــــــــــو ثبــــــــــــــــت الــــــــــــــــشيخ صــــــــــــــــبحي الــــــــــــــــسامرائي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21961.( 

شــعيب األرنــاؤوط : ، تحقيــقشــرح الــسنة): هـــ510ت (البغــوي؛ الحــسين بــن مــسعود، أبــو محمــد  •
 ).م1983/هـ1403، 2 المكتب اإلسالمي، طبيروت،(ومحمد زهير الشاويش، 

 ).بيروت، دار المعرفة(خالد عبد الرحمن العك، : ، تحقيقمعالم التنزيل): هـ510ت (البغوي  •
ــاني علــى شــرح الجــالل ): هـــ1198ت (البنــاني؛ عبــد الــرحمن بــن جــاد اهللا المغربــي  • حاشــية البن

 ).دار الفكر(، المحلي على متن جمع الجوامع للسبكي
دون (، الجمـــاهر فـــي معرفـــة الجـــواهر): هــــ440ت (البيرونـــي؛ محمـــد بـــن أحمـــد، أبـــو الريحـــان  •

 ).معلومات نشر
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مـصطفى : ، تحقيـقمنهاج الوصول إلى علم األصـول): هـ685ت (البيضاوي؛ عبد اهللا بن عمر  •
 ).م2006، 1لبنان، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط(شيخ مصطفى، 

حليـة البـشر فـي تـاريخ القـرن الثالـث ): هــ1335ت (ن إبـراهيم البيطار؛ عبد الرزاق بـن حـسن بـ •

 ).م1993/هـ1413، 2بيروت، دار صادر، ط(محمد بهجة البيطار، : ، تحقيقعشر
، دالئل النبوة ومعرفة أحـوال صـاحب الـشريعة): هـ458ت (البيهقي؛ أحمد بن الحسين، أبو بكر  •

 ).م1988/هـ1408، 1ن للتراث، طالقاهرة، دار الريا(عبد المعطى قلعجي، . د: تحقيق
بيـــروت، دار ( محمـــد الـــسعيد بـــسيوني زغلـــول، : ، تحقيـــقشـــعب اإليمـــان): هــــ458ت (البيهقـــي  •

 ).هـ1410، 1الكتب العلمية، ط
بـسنن  المعـروف الجـامع الـصحيح): هــ279ت (الترمذي؛ محمد بن عيسى الـسلمي، أبـو عيـسى  •

 ).بيروت، دار إحياء التراث العربي(أحمد محمد شاكر وآخرون، : ، تحقيقالترمذي
بـشار عـواد معـروف، . د: ، تحقيـقبسنن الترمذي المعروف الجامع الكبير): هـ279ت (الترمذي  •

 ).م1996، 1بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ط(
ت (، أبـو المحاســن  بــن عبـد اهللا الظــاهريىن تغـري بـردابـن تغـري بــردى؛ جمـال الــدين، يوسـف بــ •

 ).مصر، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي(، لزاهرة في ملوك مصر والقاهرةالنجوم ا): هـ874
، شرح المقاصد في علم الكالم): هــ791ت (التفتازاني؛ سعد الدين، مسعود بن عمر بن عبد اهللا  •

 ).م1981/هـ1401، 1باكستان، دار المعارف النعمانية، ط(
، وهــي رســالة فــي العلــوم): هـــ400و ت نحــ(التوحيــدي؛ أبــو حيــان، علــي بــن محمــد بــن العبــاس  •

 ).هـ1301، 1قسطنطينية، مطبعة الجوائب، ط(، رسالتان للعالمة الشهير أبي حيان: ضمن
الجـواب الـصحيح لمـن بـدل ): هــ728ت (ابن تيمية؛ أحمـد بـن عبـد الحلـيم الحرانـي، أبـو العبـاس  •

 ).مصر، مطبعة المدني(علي سيد صبح المدني، : ، تحقيقدين المسيح
بيـروت، (عبـد اللطيـف عبـد الـرحمن، : ، تحقيـقدرء تعارض العقـل والنقـل): هـ728ت (ابن تيمية  •

 ).م1997/هـ1417دار الكتب العلمية، 
 ).بيروت، دار المعرفة(، الرد على المنطقيين): هـ728ت (ابن تيمية  •
لفــضيلة، الريــاض، دار ا(محمــد رشــاد ســالم، : ، تحقيــقكتــاب الــصفدية): هـــ728ت (ابــن تيميــة  •

 ).م2000/ هـ1421
عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم النجـــدي، : ، تحقيـــقمجمـــوع الفتـــاوى): هــــ728ت (ابـــن تيميـــة  •

 ).2مكتبة ابن تيمية، ط(
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مؤســسة قرطبــة، (محمــد رشــاد ســالم، . د: ، تحقيــقمنهــاج الــسنة النبويــة): هـــ728ت (ابــن تيميــة  •
 ).هـ1406، 1ط

 ).هـ1386القاهرة، المطبعة السلفية، (، النبوات): هـ728ت (ابن تيمية  •
بيــروت، (، عجائــب اآلثـار فــي التــراجم واألخبــار): هـــ1237ت (الجبرتـي؛ عبــد الـرحمن بــن حـسن  •

 ).دار الجيل
: ، تحقيقدالئل اإلعجاز): هـ471ت (الجرجاني؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، أبو بكر  •

 ).م1995/هـ1415، 1ربي، طبيروت، دار الكتاب الع(محمد التنجي، . د
بيـروت، (إبـراهيم األبيـاري، : ، تحقيـقالتعريفـات): هــ816ت (الجرجاني؛ علي بن محمد بن علي  •

 ).هـ1405، 1دار الكتاب العربي، ط
تحبيـر التيـسير ): هــ833ت (ابن الجزري؛ شمس الـدين، محمـد بـن محمـد بـن محمـد، أبـو الخيـر  •

، 1عمـــــان، دار الفرقـــــان، ط(د محمـــــد مفلـــــح القـــــضاة أحمـــــ. د: ، تحقيـــــقفـــــي القـــــراءات العـــــشر
 ).م2000/هـ1421

محمـــد تمـــيم الزعبـــي، : ، تحقيـــقطيبـــة النـــشر فـــي القـــراءات العـــشر): هــــ833ت (ابـــن الجـــزري  •
 ).المدينة النبوية، دار الهدى(

بيــروت، (برجــستراسر، . ج: ، تحقيــقغايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء): هـــ833ت (ابــن الجــزري  •
 ).م2006، 1كتب العلمية، طدار ال

ــات القرآنيــة مــع شــرح زكريــا ): هـــ833ت (ابــن الجــزري  • ــد اآلي ــة فــي معرفــة تجوي مــتن الجزري

 ).مصر، المكتبة السعيدية(، األنصاري
، 1دار الكتـــــب العلميـــــة، ط(، منجـــــد المقـــــرئين ومرشـــــد الطـــــالبين): هــــــ833ت (ابـــــن الجـــــزري  •

 ).م1999/هـ1420
ت (علــــي محمــــد الــــضباع : ، تحقيــــقالنــــشر فــــي القــــراءات العــــشر ):هـــــ833ت (ابــــن الجــــزري  •

 ).القاهرة، المطبعة التجارية الكبرى(، )هـ1380
، المنهـل الـروي فـي مختـصر علـوم الحـديث النبـوي): هــ733ت (ابن جماعة؛ محمد بن إبراهيم  •

 ).هـ1406، 2دمشق، دار الفكر، ط(محيي الدين عبد الرحمن رمضان، . د: تحقيق
، التــسهيل لعلــوم التنزيــل): هـــ741ت (زي؛ محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الغرنــاطي الكلبــي ابــن جــ •

 ).م1983/هـ1403، 4لبنان، دار الكتاب العربي، ط(
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زاد المــسير فــي علــم ): هـــ597ت (ابــن الجــوزي؛ عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد، أبــو الفــرج  •

 ).هـ1404، 3بيروت، المكتب اإلسالمي، ط(، التفسير
بيـروت، دار (عبد المعطي أمـين القلعجـي، . د: ، تحقيقغريب الحديث): هـ597ت (جوزي ابن ال •

 ).م1985/هـ1405الكتب العلمية، 
، 1بيـــروت، دار صـــادر، ط(، المنـــتظم فـــي تـــاريخ الملـــوك واألمـــم): هــــ597ت (ابـــن الجـــوزي  •

 ).هـ1358
 ).1405، 1، طبيروت، دار الكتب العلمية(، نواسخ القرآن): هـ597ت (ابن الجوزي  •
، بالــصحاح المعــروف تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة): هـــ393ت (الجــوهري؛ إســماعيل بــن حمــاد  •

 ).م1990، 4بيروت، دار العلم للماليين، ط(أحمد عبد الغفور عطار، : تحقيق
كتــاب التلخــيص فــي ): هـــ478ت (الجــويني؛ عبــد الملــك بــن عبــد اهللا بــن يوســف، أبــو المعــالي  •

ــــه ــــق، تحأصــــول الفق ــــشير أحمــــد العمــــري : قي ــــالي وب ــــد اهللا جــــولم النب ــــروت، دار البــــشائر (عب بي
 ).م1996/هـ1417اإلسالمية، 

، الفــتح الربــاني والفــيض الرحمــاني): هـــ560ت (الجيالنــي؛ عبــد القــادر بــن موســى، أبــو محمــد  •
 ).م1988القاهرة، دار الريان للتراث، (

نفحــات األســرار فــي علــم ): هـــ1298ت (دي الحــائري؛ محمــد بــاقر بــن مرتــضى الطباطبــائي اليــز •

 ).هـ1359الكاظمية، دار الكتب العراقية، (، الرمل
، الــشافية فــي علــم التــصريف): هـــ646ت (ابــن الحاجــب؛ عثمــان بــن عمــر الــدويني، أبــو عمــرو  •

 ).م1995/هـ1415، 1مكة المكرمة، المكتبة المكية، ط(حسن أحمد العثمان، : تحقيق
: ، تحقيـقمختصر منتهـى الـسؤل واألمـل فـي علمـي األصـول والجـدل): هـ646ت (ابن الحاجب  •

 ).م2006/هـ1427، 1بيروت، دار ابن حزم، ط(نذير حمادو، . د
كـشف الظنـون ): هــ1067ت (حاجي خليفة؛ مصطفى بن عبد اهللا القـسطنطيني الرومـي الحنفـي  •

 ).م1992/ هـ1413بيروت، دار الكتب العلمية، (، عن أسامي الكتب والفنون
المـستدرك  :)هــ405ت (الحاكم؛ محمد بن عبد اهللا بن محمد الطهماني النيسابوري، أبـو عبـد اهللا  •

، 1بيــــروت، دار الكتــــب العلميــــة، ط(مــــصطفى عبــــد القــــادر عطــــا، : ، تحقيــــقعلــــى الــــصحيحين
 ).م1990/ هـ1411

حبـان بترتيـب صـحيح ابـن ): هــ354ت (ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد التميمي، أبو حاتم  •

 ).م1993/هـ1414، 2بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(شعيب األرناؤوط، : ، تحقيقابن بلبان
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إنبــاء ): هـــ852ت (ابــن حجــر؛ شــهاب الــدين، أحمــد بــن علــي بــن محمــد العــسقالني، أبــو الفــضل  •

بيـــروت، دار الكتـــب (محمـــد عبـــد المعيـــد خـــان، . د: ، تحقيـــقُالغمـــر بأبنـــاء العمـــر فـــي التـــاريخ
 ).م1986/هـ1406، 2ة، طالعلمي

محمــد عبــد المعيــد : ، تحقيــقالــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة): هـــ852ت (ابــن حجــر  •
 ).م1972/هـ1392، 2الهند، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط(ضان 

محـــب الـــدين الخطيـــب، : ، تحقيـــقفـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري): هــــ852ت (ابـــن حجـــر  •
 ).عرفةبيروت، دار الم(

ربيـــع بـــن هـــادي المـــدخلي، : ، تحقيـــقالنكـــت علـــى كتـــاب ابـــن الـــصالح): هــــ852ت (ابــن حجـــر  •
 ).م1984/هـ1404، 1المدينة النبوية، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، ط(

المصباح المضي فـي ): هــ783ت (ابن حديدة؛ محمد بن علي بن أحمد األنصاري، أبو عبد اهللا  •

َّكتـاب النبــ محمــد عظـيم الــدين، : ، تحقيـقي األمــي ورسـله إلــى ملــوك األرض مـن عربــي وعجمــيُ
 ).بيروت، عالم الكتب(

الـدمام، دار ابـن الجـوزي، (، مختصر قواعد الترجيح عند المفـسرين: حسين بن علي. الحربي؛ د •
 ).هـ1429، 1ط

نــوادر ): هـــ320ت نحــو (الحكــيم الترمــذي؛ أبــو عبــد اهللا، محمــد بــن علــي بــن الحــسن بــن بــشر  •

القــاهرة، مكتبــة (إســماعيل إبــراهيم متــولي عــوض، : ، تحقيــقاألصــول فــي معرفــة أحاديــث الرســول
 ).م2008/هـ1429، 1اإلمام البخاري، ط

 ).م1981/هـ1401، 1بيروت، دندرة، ط(، المعجم الصوفي: سعاد. الحكيم؛ د •
كتـاب التحفـة الحليميـة فـي تـاريخ ب المعـروف تـاريخ الدولـة العثمانيـة العليـة: حليم؛ إبراهيم بيـك •

 ).م1988/هـ1408، 1بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط(، الدولة العلية
نهايـــة المبتـــدئين فـــي ): هــــ695ت (ابـــن حمـــدان؛ أحمـــد بـــن حمـــدان بـــن شـــبيب النمـــري الحرانـــي  •

ــدين ، 1الريــاض، مكتبــة الرشــد، ط(نــاثر بــن ســعود بــن عبــد اهللا الــسالمة، . د: ، تحقيــقأصــول ال
 ).م2004/هـ1425

، خزانــــة األدب وغايــــة األرب): هـــــ837ت (الحمــــوي؛ أبــــو بكــــر بــــن علــــي بــــن عبــــد اهللا االزراري  •
 ).م1987، 1بيروت، دار ومكتبة الهالل، ط(عصام شقيو، : تحقيق

القواعــد واإلشــارات فــي أصــول ): هـــ791ت (الحمــوي؛ أحمــد بــن عمــر بــن محمــد، أبــو العبــاس  •

 ).هـ1406، 1دمشق، دار القلم، ط( الكريم محمد الحسن بكار، عبد. د: ، تحقيقالقراءات
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 ). بيروت، دار الفكر(، معجم البلدان): هـ626ت (الحموي؛ ياقوت بن عبد اهللا، أبو عبد اهللا  •
. د: ، تحقيــقفــضائل الــصحابة): هـــ241ت (ابــن حنبــل؛ أحمــد بــن محمــد الــشيباني، أبــو عبــد اهللا  •

 ).م1983/هـ1403، 1مؤسسة الرسالة، طبيروت، (وصي اهللا محمد عباس، 
الهنــد، (، مــسائل اإلمــام أحمــد بــن حنبــل روايــة ابــن أبــي الفــضل صــالح): هـــ241ت (ابــن حنبــل  •

 ).م1988/هـ1408الدار العلمية، 
شــعيب األرنــاؤوط وعــادل مرشــد : ، تحقيــقمــسند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل): هـــ241ت (ابــن حنبــل  •

 ).م2001/هـ1421، 1مؤسسة الرسالة، ط(وآخرون، 
عـادل أحمـد : ، تحقيـقتفـسير البحـر المحـيط): هــ745ت (أبو حيان األندلسي؛ محمد بن يوسف  •

، 1بيـــــــــروت، دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة، ط(عبـــــــــد الموجـــــــــود وعلـــــــــي محمـــــــــد معـــــــــوض وغيـــــــــرهم، 
 ).م2001/هـ1422

 دار الزمـان، المدينـة المنـورة، مكتبـة(، علـوم القـرآن بـين البرهـان واإلتقـان: حازم سعيد. حيدر؛ د •
 ).هـ1420

عمـــان، دار (، التفـــسير الموضـــوعي بـــين النظريـــة والتطبيـــق: صـــالح عبـــد الفتـــاح. الخالـــدي؛ د •
 .)م2008/هـ1428، 2النفائس، ط

غـــزة، جامعـــة األقـــصى، المـــؤتمر العلمـــي ( ،بحـــث التحـــدي بـــالقرآن: محـــسن ســـميح. الخالـــدي؛ د •
 .)م2000/هـ1421االعجاز في القرآن الكريم، : الثالث

ضمن كتـاب  (بيان إعجاز القرآن): هـ388ت (الخطابي؛ حمد بن محمد بن إبراهيم، أبو سليمان  •
محمـــد زغلـــول ســـالم، . محمـــد خلـــف اهللا أحمـــد و د: ، تحقيـــق)ثـــالث رســـائل فـــي إعجـــاز القـــرآن

 ).3مصر، دار المعارف، ط(
 مــن كتــاب الزهــد المنتخــب): هـــ462ت (الخطيــب البغــدادي؛ أحمــد بــن علــي بــن ثابــت، أبــو بكــر  •

ــــــــائق ــــــــقوالرق ــــــــشائر اإلســــــــالمية، ط(عــــــــامر حــــــــسن صــــــــبري، . د: ، تحقي ــــــــروت، دار الب ، 1بي
 ).م2000/هـ1420

ــدينالخطيــب القزوينــي؛  • ): هـــ739ت (محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عمــر، أبــو المعــالي ، جــالل ال
، 4 طبيـــروت، دار إحيـــاء العلـــوم،(الـــشيخ بهـــيج غـــزاوي، : ، تحقيـــقاإليـــضاح فـــي علـــوم البالغـــة

 ).م1998/هـ1419
عبــد الــرحمن البرقــوقي، : ، تحقيــقالتلخــيص فــي علــوم البالغــة): هـــ739ت (الخطيــب القزوينــي  •

 ).م1932، 2دار الفكر العربي، ط(
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بيـروت، (، سـر الفـصاحة): هــ466ت (الخفاجي؛ عبد اهللا بن محمد بن سعيد الحلبي، أبو محمد  •
 ).م1982/هـ1402، 1دار الكتب العلمية، ط

بيـروت، دار (، مقدمـة ابـن خلـدون): هــ808ت (ابن خلدون؛ عبد الرحمن بـن محمـد الحـضرمي  •
 ).م1984، 5القلم، ط

وفيات األعيـان ): هـ681ت (ابن خلكان؛ شمس الدين، أحمد بن محمد بن أبي بكر، أبو العباس  •

 ).لبنان، دار الثقافة(إحسان عباس، : ، تحقيقوأنباء أبناء الزمان
بيـروت، دار (، مفـاتيح العلـوم): هــ387ت (؛ محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبـد اهللا الخوارزمي •

 ).الكتب العلمية
، ملتقـــــى أهـــــل التفـــــسير، بحـــــث مـــــا القـــــول الفـــــصل فـــــي المعـــــوذتين؟: الـــــداخل؛ عبـــــد العزيـــــز •

http://vb.tafsir.net/tafsir27147. 
طبعـــــة دار الكتـــــب المـــــصرية، القـــــاهرة، م(، فهـــــرس الخزانـــــة التيموريـــــة: دار الكتـــــب المـــــصرية •

 ).م1948/هـ1367
ــداني؛ عثمــان بــن ســعيد، أبــو عمــرو  • غــانم : ، تحقيــقّالبيــان فــي عــد آي القــرآن): هـــ444ت (ال

 ).م1994/هـ1414، 1الكويت، مركز المخطوطات والتراث، ط(قدوري الحمد، 
وت، دار الكتــاب بيــر(أوتــو برتــزل، : ، تحقيــقالتيــسير فــي القــراءات الــسبع): هـــ444ت (الــداني  •

 ).م1984/هـ1404، 2العربي، ط
 1428، 1اإلمـارات، جامعـة الـشارقة، ط(، جامع البيان في القراءات الـسبع): هــ444ت (الداني  •

 ). م2007/هـ
دمــشق، دار الفكــر، (عــزة حــسن، . د: ، تحقيــقالمحكــم فــي نقــط المــصاحف): هـــ444ت (الــداني  •

 ).هـ1407، 2ط
محمـــد الـــصادق قمحـــاوي، : ، تحقيـــققنـــع فـــي رســـم مـــصاحف األمـــصارالم): هــــ444ت (الـــداني  •

 ).القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية(
محيــي الــدين عبــد الــرحمن رمــضان، : ، تحقيــقالمكتفــى فــي الوقــف واالبتــدا): هـــ444ت (الــداني  •

 .)م2001/هـ1422، 1عمان، دار عمار، ط(
كتـــاب ): هــــ316ت (ستاني، أبـــو بكـــر عبـــد اهللا بـــن ســـليمان بـــن األشـــعث السجـــ: ابـــن أبـــي داود •

 ).م2002/هـ1423، 1القاهرة، الفاروق الحديثة، ط(محمد بن عبده، : ، تحقيقالمصاحف



225 

رمـــزي منيـــر . د: ، تحقيـــقجمهـــرة اللغـــة): هــــ321ت (ابـــن دريـــد؛ محمـــد بـــن الحـــسن، أبـــو بكـــر  •
 ).م1987، 1بيروت، دار العلم للماليين، ط(بعلبكي، 

إحكــام األحكــام ): هـــ702ت (الــدين، محمــد بــن علــي بــن وهــب، أبــو الفــتح ابــن دقيــق العيــد؛ تقــي  •

 ).بيروت، دار الكتب العلمية(، شرح عمدة األحكام
العيون الغـامزة علـى خبايـا ): هـ827ت (ابن الدماميني؛ بدر الدين، محمد بن أبي بكر بن عمر  •

 ).م1994/هـ1415، 2، طالقاهرة، مكتبة الخانجي(الحساني حسن عبد اهللا، : ، تحقيقالرامزة
إتحــاف فــضالء البــشر ): هـــ1117ت (الــدمياطي؛ شــهاب الــدين، أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الغنــي  •

ــــــة عــــــشر ــــــراءات األربع ــــــي الق ــــــقف ــــــة، ط(أنــــــس مهــــــرة، : ، تحقي ــــــب العلمي ــــــان، دار الكت ، 1لبن
 ).م1998/هـ1419

،  القــرآن الكــريمأســماء القــرآن وأوصــافه فــي: الدهيــشي؛ عمــر بــن عبــد العزيــز بــن عبــد المحــسن •
 .)هـ1430، 1الدمام، دار ابن الجوزي، ط(

، 1الدمام، دار ابن الجوزي، ط(، أسماء سور القرآن وفضائلها: منيرة محمد ناصر. الدوسري؛ د •
 ).هـ1426

، سير أعالم النـبالء): هــ748ت (الذهبي؛ شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد اهللا  •
 ).هـ1413، 9بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(وط ومحمد نعيم العرقسوسي، شعيب األرناؤ: تحقيق

الكويـــت، (صـــالح الـــدين المنجـــد، . د: ، تحقيـــقالعبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر): هــــ748ت (الـــذهبي  •
 ).هـ1984، 2مطبعة حكومة الكويت، ط

ف بـشار عـواد معـرو: ، تحقيـقمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار): هــ748ت ( الذهبي •
 ).هـ1404، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(وغيره، 

 ).القاهرة، مكتبة وهبة(، التفسير والمفسرون): هـ1397ت (محمد حسين . الذهبي؛ د •
مفـاتيح  أو التفسير الكبير): هــ606ت (الرازي؛ فخر الدين، محمد بن عمر التيمي، أبو عبد اهللا  •

 ).م2000/هـ1421، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، الغيب
الريـاض، (طـه جـابر فيـاض العلـواني، : ، تحقيـقالمحصول في علم األصول): هـ606ت (الرازي  •

 ).هـ1400، 1جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ط
، تفــسير الراغــب األصــفهاني): هـــ502ت (الراغــب األصــفهاني؛ الحــسين بــن محمــد، أبــو القاســم  •

 ).م1999/هـ1420، 1 جامعة طنطا، ط-كلية اآلداب  (محمد عبد العزيز بسيوني،. د: تحقيق
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محمـــد ســـيد كيالنـــي، : ، تحقيـــقالمفـــردات فـــي غريـــب القـــرآن): هــــ502ت (الراغـــب األصـــفهاني  •
 ).لبنان، دار المعرفة(

ثـالث ضـمن كتـاب  (النكت في إعجاز القرآن): هـ384ت (الرماني؛ علي بن عيسى، أبو الحسن  •

مــصر، (محمــد زغلــول ســالم، . محمــد خلــف اهللا أحمــد، و د: قيــق، تح)رســائل فــي إعجــاز القــرآن
 ).3دار المعارف، ط

الريـاض، (، بحوث في أصول التفـسير ومناهجـه: فهد بن عبد الرحمن بن سليمان. د. الرومي؛ أ •
 ).هـ1419، 4مكتبة التوبة، ط

 ).م2005/هـ1426، 14الرياض، ط(، دراسات في علوم القرآن: الرومي •
، تحقيـق طبقـات النحـويين واللغـويين): هـ379ت (حمد بن الحسن األندلسي، أبو بكر الزبيدي؛ م •

 ).2القاهرة، دار المعارف، ط(محمد أبو الفضل إبراهيم، 
البحــر المحــيط فــي أصــول ): هـــ794ت (الزركــشي؛ محمــد بــن بهــادر بــن عبــد اهللا، أبــو عبــد اهللا  •

 ).م2000/هـ1421، 1كتب العلمية، طبيروت، دار ال(محمد محمد تامر، . د: ، تحقيقالفقه
بيــروت، (محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، : ، تحقيــقالبرهــان فــي علــوم القــرآن): هـــ794ت (الزركــشي  •

 ).هـ1391دار المعرفة، 
 قاموس تراجم ألشهر الرجال والنـساء مـن العـرب –األعالم ): هـ1396ت (الزركلي؛ خير الدين  •

 ).م5/2002، شهر 15دار العلم للماليين، طبيروت، (، والمستعربين والمستشرقين
لبنـان، دار الفكـر، (، مناهل العرفان في علوم القرآن): هـ1367ت (الزرقاني؛ محمد عبد العظيم  •

 ).م1996/هـ1416طذ، 
قواعــد التــصوف علــى وجــه يجمــع بــين ): هـــ899ت (زروق؛ أحمــد بــن أحمــد البرنــسي المغربــي  •

دمـــشق، دار (محمـــود بيروتـــي، : ، تخقيـــقلفقـــه بالطريقـــةالـــشريعة والحقيقـــة ويـــصل األصـــول وا
 ).م2004/هـ1424، 1البروتي، ط

دار الفكـر، (، أسـاس البالغـة): هــ538ت (الزمخشري؛ محمود بن عمر الخـوارزمي، أبـو القاسـم  •
 ).م1979/هـ1399

: ق، تحقيالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل): هـ538ت (الزمخشري  •
 ).بيروت، دار إحياء التراث العربي(عبد الرزاق المهدي، 

، 2الريـاض، دار العاصـمة، ط(، ابن قيم الجوزية حياتـه آثـاره مـوارده: بكر بن عبد اهللا:  زيدوأب •
 .)هـ1423
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 ).دار ابن عفان(،  ودراسةاً جمع–قواعد التفسير : السبت؛ خالد بن عثمان •
طبقـــات ): هــــ771ت ( بـــن علـــي بـــن عبـــد الكـــافي، أبـــو نـــصر الـــسبكي؛ تـــاج الـــدين، عبـــد الوهـــاب •

هجـــر (عبـــد الفتـــاح محمـــد الحلـــو، . محمـــود محمـــد الطنـــاحي و د. د: ، تحقيـــقالـــشافعية الكبـــرى
 ).هـ1413، 2للطباعة والنشر والتوزيع، ط

اإلبهـاج فـي شـرح المنهـاج ): هــ756ت (السبكي؛ تقي الدين، علي بن عبد الكـافي، أبـو الحـسن  •

بيـروت، دار (جماعـة مـن العلمـاء، : ، تحقيـقاج الوصـول إلـى علـم األصـول للبيـضاويعلى منهـ
 ).هـ1404، 1الكتب العلمية، ط

جمـال القـراء ): هــ643ت (السخاوي؛ علم الدين، علي بن محمد الهمداني المـصري، أبـو الحـسن  •

ب الثقافيــة، بيــروت، مؤســسة الكتــ(عبــد الحــق عبــد الــدايم ســيف القاضــي، : ، تحقيــقوكمــال اإلقــراء
 ).م1999/هـ1419، 1ط

الــضوء الالمــع ألهــل ): هـــ902ت (الــسخاوي؛ شــمس الــدين، محمــد بــن عبــد الــرحمن، أبــو الخيــر  •

 ).م1992/هـ1412، 1بيروت، دار الجيل، ط(، القرن التاسع
، 1لبنـــان، دار الكتـــب العلميـــة، ط(، فـــتح المغيـــث شـــرح ألفيـــة الحـــديث): هــــ902ت (الـــسخاوي  •

 ).هـ1403
بيــروت، (، أصــول السرخــسي): هـــ490ت (السرخــسي؛ محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل، أبــو بكــر  •

 ).دار المعرفة
، الطبقـات الكبـرى): هــ230ت (ابن سعد؛ محمد بن سعد بن منيع البصري الزهـري، أبـو عبـد اهللا  •

 ).بيروت، دار صادر(
دون معلومــات (، علــوممفتــاح ال): هـــ626ت (الــسكاكي؛ يوســف بــن أبــي بكــر محمــد، أبــو يعقــوب  •

 ).نشر
، الناســخ والمنــسوخ): هـــ410ت (ابـن سـالمة؛ هبــة اهللا بـن ســالمة بـن نــصر المقـري، أبــو القاسـم  •

 ).هـ1404، 1بيروت، المكتب اإلسالمي، ط(زهير الشاويش ومحمد كنعان، : تحقيق
كتــاب الــدر المــصون فــي علــوم ال): هـــ756ت (الــسمين الحلبــي؛ أحمــد بــن يوســف، أبــو العبــاس  •

 ).دمشق، دار القلم(أحمد محمد الخراط، . د: ، تحقيقالمكنون
 شــرح القــصيدة الــشاطبية فــي –العقــد النــضيد فــي شــرح القــصيد ): هـــ756ت (الــسمين الحلبــي  •

، 1جــــــــدة، دار نــــــــور المكتبــــــــات، ط(أيمــــــــن رشــــــــدي ســــــــويد، . د: ، تحقيــــــــقالقــــــــراءات الــــــــسبع
 ).م2001/هـ1422
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عبـد : ، تحقيـقالمحكـم والمحـيط األعظـم): هــ458ت (و الحـسن ابن سيده؛ علي بن إسـماعيل، أبـ •
 ).م2000، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(الحميد هنداوي، 

: ، تحقيــقاإلشــارات والتنبيهــات): هـــ428ت (ابــن ســينا؛ الحــسين بــن عبــد اهللا بــن ســينا، أبــو علــي  •
 ).م3،1983القاهرة، دار المعارف، ط(سليمان دنيا، 

 ).دون معلومات نشر(محمد أمين الضناوي، : ، تحقيقالقانون في الطب): هـ428ت (ابن سينا  •
 ).دون معلومات نشر(، المنطق): هـ428ت (ابن سينا  •
اإلتقـان فـي علـوم ): هــ911ت (السيوطي؛ جالل الدين، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، أبـو الفـضل  •

 ).م1996/هـ1416، 1لبنان، دار الفكر، ط(سعيد المندوب، : ، تحقيقالقرآن
بيـروت، دار (الشيخ إبـراهيم العجـوز، : ، تحقيقإتمام الدراية لقراء النقاية): هـ911ت (السيوطي  •

 ).م1985/هـ1405، 1الكتب العلمية، ط
صـالح محمـد عويـضة، : ، تحقيـقتدريب الراوي في شرح تقريب النـواوي): هـ911ت (السيوطي  •

 ).م1996/هـ1417، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(
محمــــد بــــن إبــــراهيم الــــشيباني، : ، تحقيــــقالــــشماريخ فــــي علــــم التــــاريخ): هـــــ911ت (الــــسيوطي  •

 ).هـ1399الكويت، الدار السلفية، (
 ).هـ1403، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، طبقات الحفاظ): هـ911ت (السيوطي  •
مـد عبـد العزيـز وأشـرف ، تحقيـق محمـد أحلب اللباب في تحريـر األنـساب): هـ911ت (السيوطي  •

 ).م1991/هـ1411، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(أحمد عبد العزيز، 
بيـروت، (فـؤاد علـي منـصور، : ، تحقيـقالمزهر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا): هـ911ت (السيوطي  •

 ).م1998/هـ1418، 1دار الكتب العلمية، ط
بيـروت، (أحمـد شـمس الـدين، : تحقيـق، معترك األقران فـي إعجـاز القـرآن): هـ911ت (السيوطي  •

 ).م1988/هـ1408، 1دار الكتب العلمية، ط
القــاهرة، مكتبــة (د محمــد إبــراهيم عبــادة، .أ: ، تحقيــقمعجــم مقاليــد العلــوم): هـــ911ت (الــسيوطي  •

 ).م2004/هـ1424، 1اآلداب، ط
ات فـي أصـول الموافقـ): هــ790ت (الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى اللخمـي الغرنـاطي، أبـو إسـحاق  •

 ).بيروت، دار المعرفة(عبد اهللا دراز، : ، تحقيقالشريعة
بيروت، المكتب اإلسـالمي، (، التاريخ اإلسالمي: شاكر؛ محمود بن شاكر الحرستاني، أبو أسامة •

 ).م200/هـ1421، 4ط
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إبـراز المعـاني مـن حـرز ): هــ665ت (أبو شامة؛ عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، أبو القاسم  •

مــصر، شــركة مكتبــة مــصطفى (إبــراهيم عطــوة عــوض، : ، تحقيــقألمــاني فــي القــراءات الــسبعا
 ).البابي الحلبي

 المـسماة الطبقـات الكبـرى): هــ973ت (الشعراني؛ عبـد الوهـاب بـن أحمـد بـن علـي، أبـو المواهـب  •
، 1طبيـروت، دار الكتـب العلميـة، (خليـل المنـصور، : ، تحقيـقبلواقح األنوار في طبقـات األخيـار

 ). م1997/هـ1418
أضواء البيان في إيـضاح ): هـ1393ت (الشنقيطي؛ محمد األمين بن محمد بن المختار الجكني  •

بيــــروت، دار الفكــــر للطباعــــة والنــــشر، (مكتــــب البحــــوث والدراســــات : ، تحقيــــقالقــــرآن بــــالقرآن
 ).م1995/هـ1415

األرواح وروضة األفراح فـي نزهة ): هــ687ت بعد (الشهرزوري؛ شمس الدين، محمد بن محمود  •

حيــدر آبــاد، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف (خورشــيد أحمــد، : ، تحقيــقتــاريخ الحكمــاء والفالســفة
 ).م1976/هـ1396، 1العثمانية، ط

ــل والنحــل): هـــ548ت (الــشهرستاني؛ محمــد بــن عبــد الكــريم بــن أحمــد، أبــو الفــتح  • : ، تحقيــقالمل
 ).هـ1404ة، بيروت، دار المعرف(محمد سيد كيالني، 

ــى ): هـــ1250ت (الــشوكاني؛ محمــد بــن علــي بــن محمــد  • ــشرائع عل ــاق ال ــى اتف ــات إل إرشــاد الثق

، 1لبنــــان، دار الكتــــب العلميــــة، ط(جماعــــة مــــن العلمــــاء، : ، تحقيــــقالتوحيــــد والمعــــاد والنبــــوات
 ).م1984/هـ1404

د سـعيد البـدري، محمـ: ، تحقيـقإرشاد الفحول إلى تحقيق علـم األصـول): هـ1250ت (الشوكاني  •
 ).م1992/هـ1412، 1بيروت، دار الفكر، ط(

 ).بيروت، دار المعرفة(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع): هـ1250ت (الشوكاني  •
الكتـــاب المـــصنف فـــي ): هــــ235ت (ابـــن أبـــي شـــيبة؛ عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم، أبـــو بكـــر  •

 ).هـ1409، 1الرياض، مكتبة الرشد، ط(لحوت، كمال يوسف ا: ، تحقيقاألحاديث واآلثار
، 1جـــدة، شـــركة دار القبلـــة، ط(محمـــد عوامـــة، : ، تحقيـــقالمـــصنف): هــــ235ت (ابـــن أبـــي شـــيبة  •

 ).م2006/هـ1427
، اللمـــع فـــي أصـــول الفقـــه): هــــ476ت (الـــشيرازي؛ إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف، أبـــو إســـحاق  •

 ).م1985/هـ1405، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(
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أحمـد : ، تحقيـقالـوافي بالوفيـات): هــ764ت (الصفدي؛ صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا  •
 ).م2000/ هـ1420، 1بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط(األرناؤوط وتركي مصطفى، 

نزهـة المجـالس ومنتخـب ): هــ894ت (الصفوري؛ عبـد الـرحمن بـن عبـد الـسالم بـن عبـد الـرحمن  •

 ).م2002-2001دار المحبة، بيروت، (، ماردينيعبد الرحيم : تحقيق، النفائس
حبيـــب الـــرحمن : ، تحقيـــقالمـــصنف): هــــ211ت (الـــصنعاني؛ عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام، أبـــو بكـــر  •

 ).هـ1403، 2بيروت، المكتب اإلسالمي، ط(األعظمي، 
المكتبة األزهريـة القاهرة، (، اإلضاءة في بيان أصول القراءة): هـ1380ت (الضباع؛ علي محمد  •

 ).م1999/هـ1420، 1للتراث، ط
دون (، فـــضائل القـــرآن): هــــ294ت (محمـــد بـــن أيـــوب بـــن يحيـــى، أبـــو عبـــد اهللا : ابـــن الـــضريس •

 ).معلومات نشر
مفتاح السعادة ومصباح ): هـ968ت (طاش كبرى زاده؛ أحمد بن مصطفى بن خليل، أبو الخير  •

 ).م1985/هـ1405، 1ر الكتب العلمية، طبيروت، دا(، السيادة في موضوعات العلوم
اإلبانـة عـن معـاني ): هــ437ت (ابن أبي طالب؛ مكي بن حموش بن محمد القيـسي، أبـو محمـد  •

 ).دار نهضة مصر للطباعة والنشر(عبد الفتاح إسماعيل شلبي، . د: ، تحقيقالقراءات
محمــد : ، تحقيــقلــشهباءإعــالم النــبالء بتــاريخ حلــب ا): هـــ1370(الطبــاخ؛ محمــد راغــب الحلبــي  •

 ).م1988/هـ1408، 2حلب، دار القلم العربي، ط(كمال، 
حمـدي : ، تحقيـقالمعجـم الكبيـر): هــ360ت (الطبراني؛ سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب، أبـو القاسـم  •

 ).م1983/هـ1404، 2الموصل، مكتبة الزهراء، ط(بن عبد المجيد السلفي، 
ــان عــن تأويــل القــرآن): هـــ310ت (عفــر الطبــري؛ محمــد بــن جريــر بــن يزيــد، أبــو ج •  جــامع البي

 ).هـ1405بيروت، دار الفكر، (، بتفسير الطبريالمعروف 
ــار): هـــ321ت (الطحــاوي؛ أحمــد بــن محمــد بــن ســالمة، أبــو جعفــر  • : ، تحقيــقشــرح مــشكل اآلث

 ).م1987/هـ1408، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(شعيب األرناؤوط، 
ــن جــزي: ان بــن ناصــرمــساعد بــن ســليم. الطيــار؛ د • ــل الب ــوم التنزي ــسهيل لعل ، شــرح مقدمــة الت

 ).هـ1431، 1الدمام، دار ابن الجوزي، ط(
 ).هـ1428، 2الدمام، دار ابن الجوزي، ط(، شرح مقدمة في أصول التفسير البن تيمية: الطيار •
 ).م1999/هـ1420، 3الدمام، دار ابن الجوزي، ط(، فصول في أصول التفسير: الطيار •
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ـــــار • ـــــرآن: الطي ـــــوم الق ـــــي عل ـــــة، ط(، المحـــــرر ف ، 2جـــــدة، مركـــــز الدراســـــات والمعلومـــــات القرآني
 ).م 2008/هـ1429

تـونس، دار سـحنون للنـشر (، تفسير التحرير والتنوير): هـ1284ت (ابن عاشور؛ محمد الطاهر  •
 ).م1997والتوزيع، 

المحـيط ): هــ385ت (لقاسـم ابن عباد؛ الصاحب، إسماعيل بن عباد بـن العبـاس الطالقـاني، أبـو ا •

ــــــــي اللغــــــــة ــــــــشيخ محمــــــــد حــــــــسن آل ياســــــــين، : ، تحقيــــــــقف ، 1بيــــــــروت، عــــــــالم الكتــــــــب، ط(ال
 ).م1994/هـ1414

عمــان، دار النفــائس، (، إتقــان البرهــان فــي علــوم القــرآن): هـــ1432ت (فــضل حــسن . عبــاس؛ د •
 ).م2010/هـ1430، 2ط

عمــان، (، جــاز القــرآن الكــريمإع: ســناء فــضل حــسن. و د) هـــ1432ت (فــضل حــسن . عبــاس؛ د •
 ).م2009/هـ1429، 7دار النفائس، ط

االســتذكار الجــامع ): هـــ463ت (ابــن عبــد البــر؛ يوســف بــن عبــد اهللا النمــري القرطبــي، أبــو عمــر  •

بيــروت، دار الكتــب (سـالم محمــد عطــا ومحمـد علــي معـوض، : ، تحقيــقلمـذاهب فقهــاء األمــصار
 ).م2000، 1العلمية، ط

علـــي محمـــد البجـــاوي، : ، تحقيـــقاالســـتيعاب فـــي معرفـــة األصـــحاب): هــــ463ت (ابــن عبـــد البـــر  •
 ).هـ1412، 1بيروت، دار الجيل، ط(

مـصطفى بـن : ، تحقيـقالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد): هــ463ت (ابن عبد البر  •
اإلســالمية، المغــرب، وزارة عمــوم األوقــاف والــشؤون (محمــد عبــد الكبيــر البكــري،  أحمــد العلــوي و

 ).هـ1387
ـــدامى والمحـــدثين: رمـــضان. عبـــد التـــواب؛ د • ـــين الق ـــراث ب ـــق الت ـــاهج تحقي القـــاهرة، مكتبـــة (، من

 ).م1985/هـ1406، 1الخانجي، ط
كـشف األسـرار عـن أصـول ): هــ730ت (عبد العزيز البخاري؛ عالء الدين، ابن أحمد بـن محمـد  •

ـــزدوي بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، (حمـــد عمـــر، عبـــد اهللا محمـــود م: ، تحقيـــقفخـــر اإلســـالم الب
 ).م1997/هـ1418

ــة األصــول): هـــ1206ت (ابــن عبــد الوهــاب؛ محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســليمان التميمــي  • ، ثالث
 ).1الرياض، مطابع الرياض، ط(ناصر بن عبد اهللا الطريم وغيره، : تحقيق
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لرحمن األطـرم ومحمـد بـن عبـد صالح بن عبد ا: ، تحقيقالفتاوى): هـ1206ت (ابن عبد الوهاب  •
 ).1الرياض، مطابع الرياض، ط(الرزاق الدويش، 

 ).دون معلومات نشر(، فضائل القرآن): هـ224ت (أبو عبيد؛ القاسم بن سالم البغدادي  •
محمـد فـواد سـزگين، . د: ، تحقيـقمجـاز القـرآن، )هــ209ت (أبو عبيدة؛ معمر بن المثنـى التيمـي  •

 ).جىالقاهرة، مكتبة الخان(
شـرح العقيـدة ): هــ1421ت (العثيمين؛ محمد بن صالح بن محمد الوهيبي التميمي، أبو عبد اهللا  •

 ).هـ1419، 5الرياض، دار ابن الجوزي، ط(سعد فواز الصميل، : ، تحقيقالواسطية
ــى فــي صــفات اهللا وأســمائه الحــسنى): هـــ1421ت (العثيمــين  • المدينــة المنــورة، (، القواعــد المثل

 ).م2001/هـ1421، 3 اإلسالمية، طالجامعة
، 1بيروت، مكتبة لبنـان ناشـرون، ط(، موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي: رفيق. العجم؛ د •

 ).م1999
شــرح ): هـــ792ت (ابــن أبــي العــز؛ صــدر الــدين، محمــد بــن عــالء الــدين علــي بــن محمــد الحنفــي  •

 ).هـ1391، 4بيروت، المكتب اإلسالمي، ط(، العقيدة الطحاوية
بيـروت، دار (، جمهـرة األمثـال): هــ395ت (العسكري؛ الحـسن بـن عبـد اهللا بـن سـهل، أبـو هـالل  •

 ).م1988/هـ1408الفكر، 
علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو : ، تحقيــقالكتابــة والــشعر: الــصناعتين): هـــ395ت (العــسكري  •

 ).م1986/هـ1406بيروت، المكتبة العصرية، (الفضل إبراهيم، 
المحـرر الـوجيز فـي تفـسير ): هــ546ت (عبد الحق بن غالب األندلـسي، أبـو محمـد ابن عطية؛  •

، 1لبنــــان، دار الكتــــب العلميــــة، ط(عبــــد الــــسالم عبــــد الــــشافي محمــــد، : ، تحقيــــقالكتــــاب العزيــــز
 ).م1993/هـ1413

ـــــــرحمن • ـــــــد ال ـــــــد عب ـــــــسير وقواعـــــــده: العـــــــك؛ خال ـــــــائس، ط(، أصـــــــول التف ـــــــروت، دار النف ، 2بي
 ).م1986/هـ1406

مرقـــاة ): هـــ1014ت (لــي القـــاري؛ مــال، نـــور الـــدين، ابــن ســـلطان محمـــد الهــروي، أبـــو الحـــسن ع •

، 1لبنـــان، دار الكتـــب العلميـــة، ط(جمـــال عيتـــاني، : ، تحقيـــقالمفـــاتيح شـــرح مـــشكاة المـــصابيح
 ).م2001/هـ1422

 أسـامة عطايـا،: ، تحقيـقالمنح الفكرية في شـرح المنظومـة الجزريـة): هــ1014ت (علي القاري  •
 ).م2012/هـ1433، 2دمشق، دار الغوثاني للدراسات القرآنية، ط(
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شــذرات الــذهب فــي ): هـــ1089ت (ابــن العمــاد؛ عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد العكــري الحنبلــي  •

، 1دمـشق، دار ابـن كثيـر، ط(عبـد القـادر األرنـؤوط ومحمـود األرنـاؤوط : ، تحقيقأخبار من ذهب
 ).هـ1406

الـــشفا بتعريـــف حقـــوق ): هــــ544ت ( بـــن عيـــاض، أبـــو الفـــضل عيـــاض؛ القاضـــي، ابـــن موســـى •

 ).دون معلومات نشر(، المصطفى
بيـروت، (، عمدة القاري شرح صحيح البخاري): هـ855ت (العيني؛ بدر الدين، محمود بن أحمد  •

 ). دار إحياء التراث العربي
بيــروت، دار (، إحيــاء علــوم الــدين): هـــ505ت (الغزالــي؛ محمــد بــن محمــد الطوســي، أبــو حامــد  •

 ).االمعرفة
 ).8القاهرة، دار المعارف، ط(سليمان دنيا، . د: ، تحقيقتهافت الفالسفة): هـ505ت (الغزالي  •
ــرآن): هـــ505ت (الغزالــي  • ــاني، : ، تحقيــقجــواهر الق لبنــان، دار إحيــاء العلــوم، (محمــد رشــيد القب

 ).م1985/هـ1405، 1ط
محمد حسن إسـماعيل وأحمـد : ، تحقيق ما في الدارينسر العالمين وكشف): هـ505ت (الغزالي  •

 ).م2003/هـ1424، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(فريد المزيدي، 
الكويت، مؤسـسة دار الكتـب (عبد الرحمن بدوي، : ، تحقيقفضائح الباطنية): هـ505ت (الغزالي  •

 ).الثقافية
ــم األصــول): هـــ505ت (الغزالــي  • حمــد عبــد الــسالم عبــد الــشافي، م: ، تحقيــقالمستــصفى فــي عل

 ).هـ1413، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(
الصاحبي في فقه اللغـة العربيـة ): هــ395ت (ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين  •

بيــروت، دار الكتــب العلميــة، (أحمــد حــسن بــسج، : ، تحقيــقومــسائلها وســنن العــرب فــي كالمهــا
 ).م1997/هـ1418، 1ط

بيـروت، دار (عبـد الـسالم محمـد هـارون، : ، تحقيـقمعجم مقاييس اللغـة): هـ395ت ( فارس ابن •
 ).م1999/ هـ1420، 2الجيل، ط

المتــولي . د: ، تحقيــقشــرح كتــاب الحــدود فــي النحــو): هـــ972ت (الفــاكهي؛ عبــد اهللا بــن أحمــد  •
 ).م1993/هـ141، 2القاهرة، مكتبة وهبة، ط(رمضان احمد الدميري، 
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أحمـد : ، تحقيـقمعـاني القـرآن): هــ207ت (؛ يحيى بن زياد بن عبد اهللا الديلمي، أبو زكريـا الفراء •
مــصر، دار المــصرية للتــأليف (يوســف نجــاتي ومحمــد علــى نجــار وعبــد الفتــاح إســماعيل شــلبي، 

 ).والترجمة
هيم إبرا. مهدي المخزومي و د. د: ، تحقيقكتاب العين): هـ175ت (الفراهيدي؛ الخليل بن أحمد  •

 ).دار ومكتبة الهالل(السامرائي، 
: ، تحقيـقأحكام القـرآن): هـ597ت (ابن الفرس؛ عبد المنعم بن عبد الرحيم األندلسي، أبو محمد  •

 ).م2006/هـ1427، 1بيروت، دار ابن حزم، ط(صالح الدين بو عفيف، 
مركـز تفـسير (، جهود األئمة في أصول تفـسير القـرآن الكـريمبحث : حامد بن يعقوب. الفريح؛ د •

-http://tafsir.net/conference/wpللدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات القرآنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 

content/uploads/2011/05/Ilm_Ossoul.pdf.( 
. د: ، تحقيـقتـاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة): هــ1338ت (فريد؛ محمد فريد بن أحمـد، المحـامي  •

 ).م1981/هـ1401، 1بيروت، دار النفائس، ط(إحسان حقي، 
، القــــاموس المحــــيط، )هـــــ817ت (ادى؛ مجــــد الــــدين، محمــــد بــــن يعقــــوب، أبــــو طــــاهر الفيروزآبــــ •

 ).بيروت، مؤسسة الرسالة(
شـرح تلخـيص الفوائـد وتقريـب ): هــ801ت (ابن القاصح؛ علي بن عثمان بن محمد، أبـو البقـاء  •

، 1مــصر، شــركة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي، ط(عبــد الفتــاح القاضــي : ، تحقيــقالمتباعــد
 ).م1949/هـ1368

 المعـروف الجـامع ألحكـام القـرآن): هـ671ت (القرطبي؛ محمد بن أحمد األنصاري، أبو عبد اهللا  •
 ).القاهرة، دار الشعب(، بتفسير القرطبي

ــرآن): هـــ1420ت (القطــان؛ منــاع بــن خليــل  • ــوم الق الريــاض، مكتبــة المعــارف (، مباحــث فــي عل
 ).م2000/هـ1421، 3للنشر والتوزيع، ط

ــشا): هـــ821ت (لقــشندي؛ أحمــد بــن علــي بــن أحمــد الفــزاري الق • ــة اإلن ، صــبح األعــشى فــي كتاب
 ).م1981دمشق، وزارة الثقافة، (عبد القادر زكار، : تحقيق

، أبجد العلـوم الوشـي المرقـوم فـي بيـان أحـوال العلـوم): هـ1307ت (القنوجي؛ صديق بن حسن  •
 ).هـ1978علمية، بيروت، دار الكتب ال(عبد الجبار زكار، : تحقيق
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مخطــوط اللمعــة النورانيــة فــي حــل ): هـــ673ت (محمــد بــن إســحاق بــن محمــد الرومــي القونــوي؛  •

الريـاض، مكتبــة الملــك ســعود، رقــم (، مــشكالت الــشجرة النعمانيــة المخــصوصة بالدولــة العثمانيــة
1143.( 

صوص مطلــع خــصوص الكلــم فــي معــاني فــ): هـــ751ت (القيــصري؛ داود بــن محمــود بــن محمــد  •

طهـران، شـركت اتنـشارات (جـالل الـدين آشـتيانى : ، تحقيـقبشرح فصوص الحكم المعـروف الحكم
 ).هـ1375، 1علمى وفرهنگى، ط

التبيـان فـي أقـسام ): هـ751ت (ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، أبو عبد اهللا  •

 ).دار الفكر(، القرآن
ي الكــالم علــى أرواح األمــوات واألحيــاء بالــدالئل مــن الــروح فــ): هـــ751ت (ابــن قــيم الجوزيــة  •

 ).م1975/هـ1395بيروت، دار الكتب العلمية، (، الكتاب والسنة
شـعيب األرنـاؤوط وعبـد : ، تحقيـقزاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد): هــ751ت (ابن قيم الجوزيـة  •

 ).م1986/هـ1407، 14بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(القادر األرناؤوط، 
علـي بـن . د: ، تحقيـقالصواعق المرسلة علـى الجهميـة والمعطلـة): هـ751ت (ن قيم الجوزية اب •

 ).1998/هـ1418، 3الرياض، دار العاصمة، ط(محمد الدخيل اهللا 
محمـد بـدر : تحقيق، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان): هـ751ت ( ابن قيم الجوزية •

 .)1()هـ1327، 1سعادة، طمصر، مطبعة ال(الدين النعساني، 
: ، تحقيــقٕمــدارج الــسالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وايــاك نــستعين): هـــ751ت (ابــن قــيم الجوزيــة  •

 ).م1973/هـ1393بيروت، دار الكتاب العربي، (محمد حامد الفقي، 
عبــد العــال . د: ، تحقيــقمعجــم اصــطالحات الــصوفية): اًهـــ تقريبــ730ت (الكاشــاني؛ عبــد الــرزاق  •

 ).م1992/هـ1413، 1القاهرة، دار المنار، ط(ن، شاهي
المختــصر فــي ): هـــ879ت (الكــافيجي؛ محمــد بــن ســليمان بــن ســعد، محيــي الــدين، أبــو عبــد اهللا  •

، 1بيـــــروت، عــــــالم الكتــــــب، ط(محمـــــد كمــــــال الــــــدين عـــــز الــــــدين، . د: ، تحقيــــــقعلـــــم التــــــاريخ
 ).م1990/هـ1410

علـي محمـد بـن يعـوض : ، تحقيـقفـوات الوفيـات): هــ764ت (الكتبي؛ محمد بن شاكر بـن أحمـد  •
 ).م2000، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(اهللا وعادل أحمد عبد الموجود، 

                                                 
، ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده: بكر بن عبد اهللا: أبا زيد: انظر. في نسبة هذا الكتاب البن قيم الجوزية نظر )1(

 .291، ص )هـ1423، 2الرياض، دار العاصمة، ط(
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بيـروت، مكتبـة (، البدايـة والنهايـة): هـ774ت (ابن كثير؛ إسماعيل بن عمر القرشي، أبو الفداء  •
 ). المعارف

بيـروت، دار الفكـر، (، بتفـسير ابـن كثيـر المعـروف تفسير القرآن العظيم): هـ774ت (ابن كثير  •
 ).هـ1401

 ).م1987/هـ1407، 2بيروت، دار المعرفة، ط(، فضائل القرآن): هـ774ت (ابن كثير  •
،  تراجم مصنفي الكتـب العربيـة–معجم المؤلفين ): هـ1408ت (كحالة؛ عمر بن رضا الدمشقي  •

 ).م1993/هـ1414، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(
، دليـل الطـالبين لكـالم النحـويين): هــ1033ت (مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي؛  •

 ).م2009-هأ1430الكويت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، (
 معجـم فـي المـصطلحات -الكليات ): هـ1094ت (الكفوي؛ أيوب بن موسى الحسيني، أبو البقاء  •

بيـــــروت، مؤســـــسة الرســـــالة، (المـــــصري، عـــــدنان درويـــــش ومحمـــــد : ، تحقيـــــقوالفـــــروق اللغويـــــة
 ).م1998/هـ1419

المختصر في أصول الفقه ): هــ803ت (ابن اللحام؛ علي بن محمد بن علي البعلي، أبو الحسن  •

مكة المكرمة، جامعة الملك عبـد (محمد مظهربقا، . د: ، تحقيقعلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
 ).العزيز

 - علـــوم القـــرآن -لتـــراث العربـــي اإلســـالمي المخطـــوط الفهـــرس الـــشامل ل: مؤســـسة آل البيـــت •

 ).م1987عمان، مؤسسة آل البيت، سنة (، مخطوطات التفسير
محمـد : ، تحقيـقماجـهسـنن ابـن ): هــ275ت (؛ محمد بن يزيـد القزوينـي، أبـو عبـد اهللا ماجهابن  •

 ).بيروت، دار الفكر(فؤاد عبد الباقي، 
تحفـة األحـوذي بـشرح ): هـ1353ت (د الرحيم، أبو العال المباركفوري؛ محمد عبد الرحمن بن عب •

 ). بيروت، دار الكتب العلمية(، جامع الترمذي
ملتقــى أهــل (، بحــث مراجعــات فــي الجمــع العثمــاني للقــرآن المجيــد: المجيــدي؛ عبــد الــسالم مقبــل •

التفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسير، 
http://vb.tafsir.net/attachments/attachments/tafsir327d1148582305(و ، وهــــــــــــ

 .م2005 عام 34منشور في مجلة كلية دار العلوم، القاهرة، عدد 
خالصـة األثـر فـي ): هــ1111ت (المحبي؛ محمد أمين بـن فـضل اهللا بـن محـب الـدين بـن محمـد  •

 ).بيروت، دار صادر(، أعيان القرن الحادي عشر
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ميـد فـي شـرح تيـسير العزيـز الح): هــ1233ت (ابن محمد بن عبد الوهاب؛ سليمان بـن عبـد اهللا  •

 ).الرياض، مكتبة الرياض الحديثة(، كتاب التوحيد
ســلك الــدرر فــي أعيــان ): هـــ1206ت (المــرادي؛ محمــد خليــل بــن علــي بــن محمــد، أبــو الفــضل  •

 ).م1988/هـ1408، 3دار البشائر اإلسالمية ودار ابن حزم، ط(، القرن الثاني عشر
ـــر شـــرح ): هــــ885ت (أبـــو الحـــسن المـــرداوي؛ عـــالء الـــدين، علـــي بـــن ســـليمان الحنبلـــي،  • التحبي

، 1الريـاض، مكتبـة الرشـد، ط(عبد الرحمن الجبرين وغيـره، . د: ، تحقيقالتحرير في أصول الفقه
 ).م2000/هـ1421

، فهرس مخطوطات التفسير وعلوم القـرآن فـي مكتبـات المدينـة المنـورة: مركز الدراسات القرآنية •
 ).هـ1434، 1اعة المصحف الشريف، طالمدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطب(

: ، تحقيـقصـحيح مـسلم): هــ261ت (مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيـسابوري، أبـو الحـسين  •
 ).بيروت، دار إحياء التراث العربي(محمد فؤاد عبد الباقي، 

أنـوار الربيـع فـي أنـواع ): هــ1119ت (ابن معصوم؛ علي بن أحمد بـن محمـد الحـسني الحـسيني  •

 ).م1968/هـ1388، 1كربالء، مكتبة العرفان، ط(شاكر هادي شاكر، : ، تحقيقديعالب
دون معلومــات (، ســالفة العــصر فــي محاســن الــشعراء بكــل مــصر): هـــ1119ت (ابــن معــصوم  •

 ).نشر
المـواعظ ): هــ845ت (، أبو العباس الحسيني أحمد بن علي بن عبد القادر ،تقي الدينالمقريزي؛  •

 ).هـ1418، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، لخطط واآلثارواالعتبار بذكر ا
: ، تحقيـقالتوقيـف علـى مهمـات التعـاريف): هــ1031ت (المناوي؛ محمد عبد الرؤوف بـن علـي  •

 ).هـ1410، 1بيروت، دار الفكر، ط( محمد رضوان الداية، . د
صــر مخــت): هـــ656 ت(المنــذري؛ زكــي الــدين، عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي الدمــشقي، أبــو محمــد  •

، 6بيـــــروت، المكتـــــب اإلســـــالمي، ط(محمـــــد ناصـــــر الـــــدين األلبـــــاني، : ، تحقيـــــقصـــــحيح مـــــسلم
 ).م1987/هـ1407

، دار 1بيـروت، ط(، لـسان العـرب): هــ711ت (ابن منظـور؛ محمـد بـن مكـرم األفريقـي المـصري  •
 ).صادر

العــين واألثــر فــي ): هـــ1071ت (المــواهبي؛ عبــد البــاقي بــن عبــد البــاقي بــن عبــد القــادر الحنبلــي  •

ــــــر ــــــد أهــــــل األث ــــــقعقائ ــــــراث، ط(عــــــصام رواس قلعجــــــي، : ، تحقي ــــــان، دار المــــــأمون للت ، 1لبن
 ).م1987/هـ1407
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االستقـصا ألخبـار دول ): هــ1315ت (الناصري؛ أحمد بن خالد بـن حمـاد الـسالوي، أبـو العبـاس  •

ضاء، دار الكتـــاب، الـــدار البيـــ( جعفـــر الناصـــري ومحمـــد الناصـــري، : ، تحقيـــقالمغـــرب األقـــصى
 ).م1997/هـ1418

شـرح الكوكـب ): هــ972ت (ابن النجار؛ تقي الـدين، محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز، أبـو البقـاء  •

: ، تحقيـقالمختبر المبتكر شرح المختصر في أصـول الفقـه أو بمختصر التحرير المسمى المنير
 معهــد البحــوث العلميــة، -لقــرى مكــة المكرمــة، جامعــة أم ا(نزيــه حمــاد، . محمــد الزحيلــي و د. د
 ).هـ1413، 2ط

، الناســخ والمنــسوخ): هـــ339ت (النحــاس؛ أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل المــرادي، أبــو جعفــر  •
 ).هـ1408، 1الكويت، مكتبة الفالح، ط(محمد عبد السالم محمد، . د: تحقيق

ـــديم؛ محمـــد بـــن إســـحاق بـــن محمـــد، • ـــو الفـــرج  ابـــن الن ـــروت، دار (، الفهرســـت): هــــ438ت (أب بي
 ).م1978/هـ1398المعرفة، 

عبـد الغفـار . د: ، تحقيـقالـسنن الكبـرى): هـ303ت (النسائي؛ أحمد بن شعيب، أبو عبد الرحمن  •
 ).م1991/هـ1411، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، 

كتــاب شــرح ): هـــ687ت (لحــسن ابــن النفــيس؛ عــالء الــدين، علــي بــن أبــي الحــزم القرشــي، أبــو ا •

القـاهرة، المجلـس األعلـى للثقافـة (بـول غليـونجي، . سلمان قطاية و د. د: ، تحقيقتشريح القانون
 ).م1988/هـ1407باالشتراك مع الهيئة المصرية للكتاب، 

ـــا  • ـــدين، يحيـــى بـــن شـــرف بـــن مـــري، أبـــو زكري تهـــذيب األســـماء ): هــــ676ت (النـــووي؛ محيـــي ال

 ).م1996، 1بيروت، دار الفكر، ط(مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر، : ، تحقيقواللغات
، 2بيروت، دار إحيـاء التـراث العربـي، ط(، شرح النووي على صحيح مسلم): هـ676ت (النووي  •

 ).هـ1392
نهايـــة األرب فـــي فنـــون ): هــــ733ت (النـــويري؛ شـــهاب الـــدين، أحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب القرشـــي  •

 ).م2004/هـ1424، 1بيروت، دار الكتب العلمية، ط(د قمحية وجماعة، مفي: ، تحقيقاألدب
شــرح طيبــة النــشر فــي القــراءات ): هـــ857ت (النــويري؛ محمــد بــن محمــد بــن محمــد، أبــو القاســم  •

، 1لبنــــــــان، دار الكتــــــــب العلميــــــــة، ط(مجــــــــدي محمــــــــد ســــــــرور باســــــــلوم، . د: ، تحقيــــــــقالعــــــــشر
 ).م2003/هـ1424

مؤسـسة نــويهض (، ين مــن صـدر اإلسـالم حتــى العـصر الحاضــرمعجــم المفـسر: نـويهض؛ عـادل •
 ).م1988/هـ1409، 3الثقافية، ط
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اإلســـكندرية، دار ابـــن (، جـــوهر البالغـــة فـــي المعـــاني والبيـــان والبـــديع: الهاشـــمي؛ الـــسيد أحمـــد •
 ).خلدون

، 1بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط(، دعـوة التوحيـد): هــ1395ت (هراس؛ محمد بن خليل حسن  •
 ).م1986/هـ1406

بيــروت، (، منــازل الــسائرين): هـــ481ت (الهــروي؛ عبــد اهللا بــن محمــد األنــصاري، أبــو إســماعيل  •
 ).م1988/هـ1408دار الكتب العلمية، 

القـاهرة، دار (، مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد): هـ807ت (الهيثمي؛ علي بن أبي بكر بن سليمان  •
 ).هـ1407الريان للتراث، 

إيثــار الحــق علــى الخلــق فــي رد ): هـــ840ت ( محمــد بــن نــصر المرتــضى اليمــاني ابــن الــوزير؛ •

 ).م1987، 2بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، الخالفات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد
ت (ابــن أبــي الوفــاء؛ محيــي الــدين، عبــد القــادر بــن محمــد بــن محمــد القرشــي الحنفــي، أبــو محمــد  •

 ). كراتشي، مير محمد كتب خانه(، ي طبقات الحنفيةالجواهر المضية ف): هـ775
الريــاض، مكتبــة (، الدولــة العثمانيــة فــي التــاريخ اإلســالمي الحــديث: إســماعيل أحمــد. يــاغي؛ د •

 ).م1996/هـ1416، 1العبيكان، ط
: ، تحقيـقمـسند أبـي يعلـى، )هــ307ت (أبو يعلى؛ أحمد بن علـي بـن المثنـى التميمـي الموصـلي  •

 ).م1984/هـ1404، 1دمشق، دار المأمون للتراث، ط(د، حسين سليم أس
 
 



c 

meaning of the Qur’an, the related sciences, the reasons of differences in 

exegesis as well as the ways of consideration, what is related to abrogation 

in the Qur’an and the wisdom behind it, modes of recitation the 

Mutawatir(1) among them and non Mutawatir, eloquence and fluency in 

Qur’an and inimitable nature of the Holy Qur’an. 

In the conclusion, the author emphasizes the methods of the 

monotheism, the advice with the Holy Qur’an. 

 

                                           
(1) A Mutawwatir transmission is one which is passed on by so many narrators directly from 

source, that it is inconceivable that they could have come to be agreed upon a falsehood 
with regards the information they collected from the primary source, therefore, the 
veracity of what is being narrated by them is unquestionable. See: As-Suyuti: Tadrib Ar-
Rawi, 2/176. 
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